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STREIKAS GRĘSIA N. YORKO MIESTU
Reuther Sako Ginčas Su GM Dabar 

Sukasi Ne Apie Algas, Bet Kainas
DETROIT, vas. 2. — CIO 

•UAW vice prez. Walter P. 
Reuther pasiuntė Prez. Tru- 
manui ilgą. telegramą, ku
rioje jis sakė kainos, ne al
gos, dabar sudaro didžiau- 
sį reikalą ginče sulaikian- 
čiam rekonversiją j civili- 
niij dalykų gamybą.

Anot Reuther, General 
Motors, ir kitos didelės kor
poracijos, kurios ginčijasi 
su 'darbininkais “yra atsi
davusios” leidimui aukštes
nių algų, bet yra pasiry
žusi os išgauti neteisėtus 
kainų pakėlimus, kurie duo
tų . joms negirdėtai didelius 
pelnus.

Raportuoja Sostinei

kainų linijos tikslu išveng
ti infliacijos.

Prezidentas šiandien ta
rėsi su valstybės sek r. 
Byrnes ir iždo sekr. Vin- 
son apie bendrą šių dienų 
padėtį. Pranešimas iš pre
zidentūros sakė nesimato 
plieno streiko baigimo, bet 
Prezidentas bandysiąs iš
dirbti programą, kuri ga
linti privesti prie sutaiky
mo.

Armijai Maniloje
Nelabai Rūpi Streikas
MANILA, vas. 2. — U.S. 

kariuomenė nedėjo jokių. 
Užbaigus" 'trečią posėdį pastangų derėtis su 12,000

tarpe darbdavių ir unijos, streikuojančių filipiniečių
valdžios tarpininkas Dewey' laivų krovėjų, kurie vakar 
sugrįžo į Washingtoną iš- išėjo ant streiko reikalau- 
duoti raportą darbo sekre- dami 100 nuošimčių algų 
toriui Schvvellenbach. pakėlimo. Armija pasiūlė

Dewey sakė GM nori pirm jiems 20 r. Tuo tarpu 3,- 
algų reikalo išsikalbėti kai 000 U. S. karių iškrauna

GAISRAS SUNAIKINO BALDU FABRIKĄ Paveiks Maisfo, Kuro Pristatymui; 
Unija Nenori Komunistų 'Pagalbos'

NEW YORKAS, vas. 3. — AFL traukiamųjų laivui 
darbininkai nutarė streikuoti pirmadieny. Unijos 3,500 
narių reikalauja, kad aštuonios valandos 48 valandų sa
vaitės būtų numuštos nuo darbo savaitės be jokio suma
žinimo algose.

Tugboat darbininkų streikas paveiks pristatymą 
apie 80 nuošimčiui New Yorko kuro ir apie 50 nuošimčių 
maisto. Miesto valdyba reiškia susirūpinimo.

Kažin Ar Atsiklausė Stalino?
New Yorko nariai National Maritime unijos (CIO) 

tuoj nutarė remti tugboat darbininkų streiką, tad AFL- 
ILA prez. Joseph F. Ryan sakė:

‘‘Jie yra pasiryžę užkontroliuoti New Yorko pakraš
tį ir pervesti jį komunistų partijai. Kažin ar jie atsi
klausė Stalino leidimo.”

Arabai Streikuoja Prieš Žydų Įleidimą
JERUZALE, vas. 2. — i Amerikos komitetas baigs 

Bloko ilgumo baldų fabrikas Evansville, Ind., sunaikinamas liepsnų, kurios sudegino j Palestinos gyvent? jai šian-! savo studijas Palestinos 
daugiau negu pusę įmonės prietaisų. Gaiš ras iškilo medžio džiovinimo vėsinimo kam- dien nebeturėjo autobusų ir reikalu. Arabai reikalauja,
baryy. (Acme-Draugas Telephoto.)

kuriais kitais ginčyntinais 
dalykais. GM ir CIO atsto
vai vėl sueis pirmadienyje.

Nenusisekė Planas
Grįžimui GM Darban

Pastangos sudaryti būrį 
streikieriųi pravedimui są
jūdžio grįžti į darbą Gene
ral Motors Electro-Motive 
fabrike La Grange užvakar 
nuėjo niekais. Apie 150 as
menų pasirodė sąjūdžio vir
šininko Frank Masa su
šauktam susirinkime — ir 
jų didžiuma stojo už strei
ko tęsimą.

atvykstančius laivus.

LĖKTUVAS PADARĖ
GREITUMO REKORDĄ

NEW YORKAS, vas. 3. 
— TWA rekordus darąs 
Constellation lėktuvas šian
dien atskrido į La Guardia 
aerodromą iš Burbank, Ca- 
lif. per septynias valandas 
ir 27 minutes, arba ketu
rias valandas greičiau ne
gu senasis prekinių lėktu
vų rekordas.

Gen. Bradley Laimėjo 'Karą' Su/•

Stelle, Turi Prez. Trumano Paramą
WASHINGTON, vas. 2.- 

Atrodo, jog gen. Omar N. 
Bradley, veteranų adminis
tratorius laimėjo susikirti-, 
me su John Stelle, Ameri
kos Legiono komandierium. 
Bradley sakė Stelle darė 
kaltinimą vien dėl to, kad 
administracija atsisakė sta
tyti ligoninę Stelle nurody
toje vietoje.

Stelle anksčiau sakė Bra-1 sis.

Inland Steel Company 
Atsisakė Kelti IŠ^c

Inland Steel Co., krašto 
penkta didžiausioji plieno 
liejykla, penktadieny atme
tė CIO reikalavimą 18% cen
tų valandai algų pakėlimo. 
Firmos atstovai tarėsi su 
unijistais per 40 minučių.

Nunešė Kelis Lavonus 
iš Sudužusio Lėktuvo
ELK KALNAS, Wyo„ 

vas. 2. — Lavonai keturių 
iš 21 aukos United Airlines 
lėktuvo sudužime 11,162 pė
dų aukščio Eik kalne buvo 
šį vakarą nuvežti šunų 
traukiamomis rogėmis. Ma
nyta ryt nuvežti kitų žu
vusiųjų lavonus.

Franco Brolis Sutiko
Princą Juan Lisabone

LISABONAS, Portugalija, 
vas. 2. — Princas Juan,
pretendentas į, Ispanijos 
sostą, šiandien pasiekė Li
saboną. Jo kelionė sukėlė 
spekuliaciją ar jis gali už
imti gen. Francisco Franco 
vietą kaipo Ispanijos virši
ninkas. Aerodrome Juaną 
sutiko Nicholas Franco, ge-

Olandai Vėl Užvaldo 
bdokinijos Salas

BATAVIA, vas. 2. —
Kapt. H. Van Foreest, vy
riausias olandų komandie- 
rius Australijos komandoje, 
sakė Olandijos laivynas 
perima Olandijos rytinės 
Indijos salas rytuose nuo 
Bornejos. Anot jo, sąlygos 
Naujoj Gvinėjoj, Timor, 
Flores, Soebawa ir Celebes 
salose jau grįžta į, norma
lės vėžes, nežiūrint to, kad 
maždaug 100,000 dar liko) 
toje srityje.

Susirėmimai tarpe britų 
ir indokiniečių vis dar tę- - i ..... r ' siasi šiaurcentrinėj ir ryti-Suvokietinti Europą nėj Javoj.

NTJERNBERGAS. vas. 2.
— Prancūzas prokuroras 
Edger Faure šiandien pa
reiškė tarptautiniam karo 
kriminalų teismui, kad Vo- _
kietija planavo: panaikinti WASHINGTON, vas. 2.-- 
vakarinės Europos kraštų Kapt. L. F. Safford sakė

dley esąs atsakingas už
“tragišką pakrikimą” vete-■
ranų administracijoje.

Gen. Eisenhower, kitos 
veteranų organizacijos, ir 
net Prez. Trumanas pareiš
kė savo pasitikėjimą gen. 
Bradley vadovavimu ir pa
sižadėjo jį visu kuo remti, 
jeigu tas ginčas toliau tę-

taksiui patarnavimo. Beveik 
visos krautuvės, restoranai 
ir kinai buvo uždaryti ara
bų paskelbto 24 valandų 
streiko.

Streikas buvo arabu pas
kelbtas protestui prieš bri-

kad visa žydų imigracija 
būtų nutraukta.

Arabų vyriausioji taryba 
atsišaukė į jungtinių tautų 
organizaciją įsimaišyti į 
Palestinos reikalą užstoji- 
mui jos vadinamo tautų

tų pranešimą, kad 1,500 žy- į apsisprendimo, laisvės ir 
dų bus įleista Palestinon nepriklausomybės Palesti- 
kas mėnesį iki Anglijos- nai. • »"

Vokiečiai Sako Buvo i Vatikanas Atkerta
Rusu Priekaištams

Nurodė Naciu Planus

Sako Norėjo Nuslėpti

Išradę Atomu Paslaptį
MINDEN, Vokietiia, vas. 

2. — Prof. Ottoi Kahn ir 
dr. Warner Heisenberg, du 
vyriausiu Vokietijos, atomų 
mokslininkų, sakė Vokieti
ja 1941 metais žinojusi ato
mų energijos prikinkymo 
paslaptį, bet finansinei 'ir 
praktiškai negalėjo tą pas
lapty pavartoti bombų pa
gaminimui. Jie sakė, kad

Japonu Atakos Žinias“u“
ninkus ieškoti būdų paga
minti atominę bombą, bijo
damas, kad alijantai anks-

Mano Praves Bvlių
Streiku Suvaldymui

WASHINGTON, vas. 2.- 
Administracijos vadai pri
pažino, kad yra didelė ga-

SENELIU PRIEGLAUDA 
SUDEGĖ: 12 MIRĖ

CLEVELAND, O., vas. 2.
— Dvylika iš 62 įnamių 
katalikų Hennings Hali 
prieglaudos seneliams mirė 
šiandien sprogime ir sekan

tu verenitetą, kas įrodoma 
jų veiksmais Liuksemburge'. 
Visi tie, kurie atsisakė pri
siekti būti ištikimais Hit-

limybė, jog Case anti-strei- ,gįame gaisre kurie sunai-
kų bylius bus ateinančią 
savaitę pravestas vieton 
Prez. Trumano faktų tyri
ni'? ir atvėsimo periodo by- 
liaus. Nors jie nenorėjo ko
mentuoti, jie pripažino, kad 
bylius “su keliais pataisy
mais” gali greit būti už
kirtas.

kino vieno aukšto medinį 
pastatą. Septyni asmenys 
dar tebėra ligoninėj, bet tik 
vienas jų buvo sunkiai su- 
seižtas.

neralissimo brolis ir Ispa 
nijos ambasadorius Portu- | ’eriui buvo arba isdeportuo- 
galiiai. ti arba sušaudyti.

Anot prokuroro, vokiečiai 
bandė panaikinti visus tau
tinius jausmus ir privertė 
luksemburgiečius imti su
vokietintus vardus ir pavar
des, ypatingai taikydami į 
krašto jaunimą. Išvesta, 
kaip naciai tą patį bandė 
ir Danijoje.

Prez. Truman Nori 
Suvaldyti Kainas

Rusai Ragina Balsuoti
'Armijos Stiprinimui'

MASKVA,, vas. 2. — Ko
munistų partijos centrali- 
nis komitetas šiandien ra
gino visus balsuotojus da-

Graikijos Komunistai 
Sako Jie Nebalsuos

ATĖNAI, vas. 2. — Ko
munistų laikraštis Rizopas- 
tis pareiškė, kad partijos 
nariai susilaikys nuo balsa
vimo kovo 31 d. rinkimuo
se jeigu dabartinės sąlyg?s 
vidaus padėtyje toliau tę
sis.

Komunistų partijos sekr. 
Nicolas Zachariades rašė, 
kad “abu britai ir (neko- 
munistai) graikai daro klai
dą jeigu jie mano prikal- 
bys mus eiti balsuoti.”

U. S. prokuroro padėjėjas 
J. Sonnett norėjęs, kad jis 
pameluotų apie pačiuptas 
japonų žinias dėl karo pra
džios. Stark ir J. Marshall 
žinoję apie ’ tuos japonų 
pranenešimus.

Safford taipgi liudijo, 
jog atrodo, kad laivyno ir 
karo departamentai suokal- 
biavo nuslėpti visus doku
mentus liečiant tai, jog bu
vo pirm 1941 gruod. 7 ži-

čiau išras tą paslaptį.

VATIKANAS, vas. 2. — 
Vatikano laikraštis Osser- 
vatore Romano šiandien 
kaltino Maskvos radiją 
kampanija sukurstymui ne
apykantos prieš katalikybę. 
Pareiškimas, padarytas ve
damą j am atsakant į Mas
kvos radijo pasmerkimą 
Popiežiaus Pijaus nesenai 
išleistos, enciklikos apgai
lestaujant perkekiojimą ka
talikų kunigų Ukraine.

Vatikano organas pridū
rė tai, kad sovietų atakos 
“atnaujina pasaką apie avi
nėlį ir vilką, sakydamas, 
kad didžioji sovietinė Ru
sija yra gręsiama Vatika
no.”Darlan Suokalbiavo su _ _ _ _ _

Hitleriu Prieš Angliję ^ules ja^gj
NUERNBERG, vas. 2.- 

Oficialūs vokiečių doku
mentai įrodė, kad buvęs 
prancūzų premjero padėjė
jas adm. Jean Darlan suo
kalbiavo su Hitleriu kaip

WASHINGTON, vas. 2.- 
Prez. Trumanas ateinančią 
savaitę į Wasbingtona pa- tie, ‘‘kurie nori sustiprinti

-YOKOHAMA, vas. 2. — 
Kapt. Hiroji Honda, buvęs 

lyvauti sovietų rinkimuose | japonų belaisvių stovyklos 
vasario 10 d., sakydamas viršininkas, buvo nuteistas

kvies darbdavius ir darbi
ninkų vadus, ir prašys jų 
pagalbos nustatymui algų-

raudonąją armiją ir laivy
ną” balsuos už komunistų 
kandidatus.

20 metų sunkaus darbo ka
lėjimo už tai, kad nesulai
kė savo vyrų nuo žiauraus 
elgimosi su belaisviais.

U. S. Patarėjai Atvyko 
į Korėją Pasitarimui
SEOŪL, Korėja, vas. 2.-- 

Averell Harriman, U. S. 
ambasadorius Rusijai, šian
dien atvyko į Seoul iš Toki- 
jos, pasitarimui su lt. gen.
John R. Hodge.

Taipgi atvyko gen. Mac- 
Arthuro politinis patarėjas 
George Atcheson Jr.

šiame mieste dabar vyks
ta Ameriko8-Rusijos pasi
tarimas dėl K o re j os globo
jimo.

nota, kad japonai pradės sunaikinti britų imperiją, ir 
karą. j pažadėjęs naciams Siriją
------------------------------------- kaipo bazę ateinančiai “ko-

! SKELBKITES “DRAUGE’ | vai už Suezą.”

Vėliausiu Žinių Santrauka
—Lebanas sustabdė visą partraukimą žydų pagamintų 

dalykų iš Palestinos, padedant arabų boikotui.
—Maskvos laikraščiai tebespaudžia atakas prieš bri

tus Graikijoje, panašiai kaip Višinskis UNO’e.
—Sirija žada atsikreipti į UNO ir prašyti jų pagalbos 

ištraukimui svetimų kariuomenių iš jų krašto.
—Raportai sako Prez. Trumanas svarsto kėlimą plie

no kainų, kad pagreitinti CIO streiko užbaigimą. Vasario 5 d.: Šv. Agota;
—Anglija pristatė Cherbourgan aštuonis vokiečių ka-1 ssnovės: girutė ir Arminas. 

ro laivus, kuriuos perves Prancūzijos laivynui. ORAS
—Senatoriai Capper ir Wherry sakė priešinsis pas- | Apsiniaukus ir šilčiau, 

kolos Anglijai už gyrimui ir pranašauja gerą, kovą. Bus lietus ar sniegas.

Radijo Susisiekimui
LONDONAS, vas,. 2. — 

Trumpųjų bangų radijo su
sisiekimas buvo sutrukdy
tas švilpiančių garsų: šian
dien, iš priežasties taškų 
ant saulės krašto. Anot 
mokslininkų, tie taškai už
ėmė maždaug 3,500,000,600 
kv. mylių saulės plotą. Taš
kai, dideli užtektinai maty
ti nuoga akimi, dėl saulės 
sukimosi pranyks apie va
sario 11 d.

KALENDORIUS
Vasario 4 d.: šv. And

rius Corsini; senovės: Ka- 
rigalis ir Laida.
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Įdomus biuletenis

Bendro Amer. Lietuvių Šalpos Fondo
180.000 svarų lietuviams 
tremtiniams Vokietijoje. Šis 
siuntinys išgabentas iš mūsų 
sandelio sausio 24-28 d.

TRUMPA SUTRAUKA V1SS DARBU, KOKIUS TOJl Į'^’^CBA UELGUOS
ORGANIZACIJA YRA NUVEIKUS IR UŽSIMOJUS LIETUVIAMS

Sausio 24 d. iš New Yorko 
kos lietuviams už tai. kad išplaukė norvegų laivas

VOKIETIJOJE mes nesam palikti savam
y. . • i tj- ,=j., i likimui, kad užjūrių broliai.Kaip žinote, prieš Kalėdų ; J

šventes Bendrojo Amerikos

VEIKTI.

BALE PIRMININKAS

Lietuvių šalpos Fondo pir- ( 
tnininkas kun. Dr. Juozas B. 
Končius tremtinių reikalais 
išvyko į Europą. Keletą sa
vaičių jis praleido Londone. 
Paryžiuje ir kitur. Prieš ke
letą dienų pranešė, kad jis' 
jau Vokietijoje lanko išvie- 
tintų lietuvių stovyklas ir 
tiria bendrą lietuvių tremti
nių padėtį vietoje. Ta proga 
jis sveikina visus B ALF 
skyrius, draugijas, veikėjus 
ir mielaširdingą Amerikos 
lietuvių visuomenę.
“MĖSŲ BALTINIAI JAU 
SUPLYŠO.”

sesės suprato mūsų visų ir 
mūsų nelaimingosios tėvynės 
kančią ir skausmą.

Mes tremtiniai, Jūsų visų 
sustiprinti, tvirtai tikim, 
jog kitais metais šios šven
tės proga mes Jūs sveikin- 
sim ne kaip nelaimingi pa
bėgėliai. bet kaip laisvos tė
vynės sūnus.”

Seka studentų parašai.
ATSIRANDA DAUGIAU 
LIETUVIŲ TREMTINIŲ

BALF’as gavo žinių, kad 
šiomis dienomis mažam 
Liuksemburgo krašte susi
organizavo 150 lietuvių trem
tinių.

Šie lietuviai taip pat rei
kalingi pašalpos ir pagal
bos. BALF padarė atitinka
mus žygius jiems pagelbėti.

Jau prabėgo penki taikos sakymų 
mėnesiai, bet lietuvių trem
tinių atsiranda vis daugiau. 
Lietuviams pagelbos reika
lingumas vis didėja.

BALF

“fckS Empire Pakeha” su 5,- 
000 svarų drabužių ir batų 

esan-siuntiniu Belgijpje 
tiems lietuviams.

BALF Komitetas Belgijo
je pasirūpins, tuos drabu
žius išdalinti.
BALTO SPALVOTI 
ATVIRUKAI

Prieš kurį laiką iš BALF 
Centro skyriams išsiuntinėti 
atsišaukimai ir
platinti BALF

raginimai
atvirukus

metams prasidėjus, reikia 
tvarkingai varyti naują dar
bo barą.
MCSŲ VAJAI

Į
Maisto rinkimo vajus vis 

dar eina pirmyn. Į sandėlį 
kasdien ateina nauji maisto 
siuntinėliai. Siųskite kiek 
galite, nes maisto pareikala
vimas Europoje didėja.

Knpgų vajus. Knygos vis' 
dar teberenkamos. Kas turi
te atliekamų knygų, pasiųs
kite į. sandėlį, kur jos jau rū-' 
šluojamos ir paruošiamos pa 
siuntimui. Sausio mėn. Bel- 
gijon išsiųsta 293 svarai 
knygų.

Žaislų vajus. Prieš Kalėdų ;_______________________
šventes prašėme mūsų sky- ; rio, Mass. Ąušros Vartų pa- 
rių ir kooperuojančių orga- rapijos mezgėjos jau atsiun- 
nizacijų rinkti ir raginti sa- i tė pirmą rinkinį savo nu-

Ekstra! Ekstra!
Vasario 16 dieną, šešta

dienį 7:30 v. vak. parapijos 
svetainėje įvyks ‘‘Aušros” 
choro šokiai su užkandžiais.

Parengimo komisijos na
riai: J. Grinskytė su pagel- 
bininke V. Jeralūnaite, P. 
Kairiu ir P. Gudžausku vi
sus pasistengs pasotinti ir 
palinksminti.

Tat komisijos ir viso cho
ro vardu kviečiu Toronto ir 
apylinkės lietuvius gausit.* 
atsilankyti ir būti mūsų sve-

i čiais. S. Bartkienė

Lietuvos nepriklausomybės vo apylinkių žmones nupirk-
minėjimuose.

Pirmieji atvirukų užsa
kymai gauti iš Nevvark, N. 
J. 35 BALF skyriaus, per 
sekr. p. A. B. Trečioką, — 
1.006« atvirukų ir iš Philadel- 
phijos 52 skyriaus sekreto
riaus K. Žemaičio — 500 at
virukų.

Laukiame kitų skyrių už-

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Res. Tel.: HEMloek 3150

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet; 6 iki 8 vak.

Trečiadieniais pagal sutart].

ir

I. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Home Galis in Indiana—

Phone WENtworth 2627 

PHYSIO THERAPY 

5526 S. Racine Avė.
Daily «—S P. M.

to 8 P. M.
HOI'RS 

H*t nrdli.v« 9 A Ii.

I

Taip iš Europos rašo be
veik kiekvienas lietuvis trem 
tinįs. Taip rašo jūsų brolis, 
sesuo ir giminaitis. Ką jūs j 
darytumėt, jeigu jis pabala- j
dotų į jūsų duris ir pasaky-j 
tų, kad sudegė jo namai, jo 
turtai ir jo manta, kad jis 
neturi drabužio savo sušąlu- į 
šio kūno pridengti? Ką da
rytumėt. jeigu jis. ištiesęs 
drebančią ranką, paprašytų 
paaukoti jam baltinių, bent 
vienus apatinius marškinius? j 
Jūs pakviestumėt jį į vidų. 
pavalgydintumėt, aprengtu- 
mėt ir dar apdovanoję išleis- 
tumėt.

Nuo karo nukentėjusių Tie- balais, 
tuvių padėtis yra lygiai to- IŠSIŲSTAS DIDELIS 
kia, kaip to padegėlio, kuris SIUNTINYS 
visko nustojęs stengiasi bent < Sausio mėn. išsiųstas labai 
savo gyvybę išgelbėti, po di- didelis drabužių siuntinys — 
delio gaisro. ! ' '

Mes žinome, kad jūs jau i 
esate davę drabužių ir daik- Į 
tų, bet mes taip pat žinome, , 
kad jūs turite gerą širdį ir 
jeigu dar galite, padovanosi
te. ir baltinių tą nelaimingą 
padegėlį ir jo šeimą išgelbė
ti.

Aukokite apatinių drabu
žių moterims, vyrams ir vai
kams. Savo miestuose ir a- 
pylinkėse praveskite balti
nių rinkimo vajelius ir su
rinktus baltinius siųskite į 
mūsų sandėlį, 101 Grand St.,
Brooklyn, N Y.
LIETUVIŲ STUDENTŲ 
ITALIJOJE PADĖKA

LANKĖSI
CENTRE

Bendrojo Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondo vice-pir- 
mininkas. šiuo metu einąs 
pirmininko pareigas adv. 
Nadas Rastenis ir sekretorė 
Nora Gugienė dankėsi New. 
Yorke svarbiais BALF rei-

DR. VAITUSH, OPT.
z LIETUVIS

Palengvina skili įtempimą, kuris 
sad priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tomo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys- 
tą. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma- 
šiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaiku*.

atttaisomoa.
Šiomis dienomis BALF 

Centras New York gavo ši
tokio turinio laišką iš Itali
jos:
“Didžiai Gerbiamas Komite
te ir Brangūs Tautiečiai!

Lietuviai studentai pabė
gėliai. šio baisaus karo sū-! 
kurio atnešti į Italiją ir pra-i 
dėję studijas Picos universi
tete. sveikina Bendrąjį Ame- 
rkios Lietuvių šalpos Fondą 
ir visą Amerikos Lietuvių 
Visuomenę Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga.

Mes lietuviai studentai, 
kartu išreiškiam didžiausią 
dėkingumą visiems Ameri-

VALANDOS; nuo 1A ryto Iki t ▼. 
vak. Sekmad. pasai autartj.

VIStEMS BALF 
SKYRIAMS

Pereitų metų gruodžio 29 
d. iš Centro visiems sky
riams pasiųsti žali lakštai, 
kuriuose skyriai prašomi pa
žymėti skyriaus numerį, ad
resą, pereitų metų duokles ir 
valdybos narių pavardes ir 
adresus.

Iki šiol tik keletas skyrių 
tuos lakštus grąžino.

ti po mažą dovanėlę lietuvių 
tremtinių vaikučiams. Tokių 
dovanėlų gauta labai mažai.

Sporto įrankių vajus, šia 
proga norime pakartoti, kad 
lietuvių mokyklinis jauni
mas įvairiose Europos vals
tybėse prašo ir maldauja vi
sokių sporto įrankių.

Žūkiiavimo įrankių vajus. 
Meškeriojimas Amerikoje y- 
ra maloni pramoga, bet da
bartinėje Europoje — mais
to šaltinis. Pagelbėkite 
tiems, kurie nori sau maisto 
rasti.

Mezgimo rateliai. Darbš
čių lietuvaičių pastangomis, 
tikimės aprūpinti nemažą 
skaičių lietuvių tremtinių 
vaikučių. Prie jau anksčiau 
paskelbtų mezgimo ratelių 
prisidėjo dar šv Pranciš
kaus parapija, Lavvrence. 
Mass, ir šv. Jurgio parapija, 

Worceste-
Visi skyriai, kurie iki šiol 

tų lakštų negrąžino, malonė- Rochester, N. Y 
kitę paskubėti, nes, naujiems

DR. V. P. 5LEPIKAS

megstų
želių.

vaikučiams drabu-

Linkime
kimo.

geriausio pasise-

Niekas taip žmogaus ne
žemina, kaip neapykanta; 
niekas taip neiššaukia rauks 
lių, kaip pavydas; niekas 
pyktis; niekas taip nepakei
čia veido, kaip nuolatinių 
neramios sąžinės budėjimas. 
M. Harvey.

DR. JOHN G. MULAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neseniai Sugrįžęs iš Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

Ofiso Tel.: CICERO 8650 
Rez. Tel.: CICERO 5891 

Jeigu Neatsiliepia — 
Saukite: BERYVYN 6200

VALANDOS:
Kasdien: 2-4 pp.; 7-9 vak. 
Sekmadieniais pagal sutartį.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Ttk vieną porą aklų gauname gy
venimui. Saugokite Jaa, leisdami 
lAegiamlnuotl Jas modernlftklaualu 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

97 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą skili Įtempimą.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OP'I’OMETRISTAl
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas: GAN AL 0523, Chicago

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:30 a. m. Iki 8:80 p. m. 

Trečiad. ir šeštad. 9:30 a. m. 
Iki 7:90 p. m.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. — YARds 5557.

DR. FRANK C. KWINN
( .. uas,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 VVest 47th Street

Nuo 2
OFISO VALANDOS: 
iki 4 pp. ir 7 iki 8:30 vak.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
♦ » »

6803 W. Cermak Road 
11EKWYX, ILLINOIS

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.
4712 South Ashland Avė. 

Telefonas YARDS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius ii priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blinrlneas), kreipkitėu prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

JOS. F. BUDRIU
RAKANDŲ IR JEVVELRY 

KRAUTUVĖ

8241 So. Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS

Tel. CALumet 7237
Pas mus rasite didelį pasirin

kimą įvairių rakandų, kaip pa
vyzdžiui : Gasinių Pečių, Pečių 
su Gasu ir Anglimis kūrenimo 
ypatybėmis, ir daug kitų na
mams reikalingų reikmenų.

Mūsų Jewelry skyriuje rasite 
Auksinių Žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
Waterproof Laikrodėlių ir .t t. 
Šiuos dalykus galite įsigyti ant

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

BUDRIKO LEIDŽIAMOS UADIO 
VVCFL. 1000 k. Nedėlios vak. 9:30 

' VVHFC 1450 k. Ketvergo vak. 7:00

Ofiso Tel. — Berwyn 8828 
Rez. Tel. — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Berwyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

ir Penktadieniais — 
įuo 2 iki 4 pp., ir 7 iki 9 vak. 
šeštadieniais: nuo 2 iki 4 popiet

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.) 
CHICAGO 32, ILL.

Nevartok 'Svaigalu'
Dėl pagelbos nuo “Nugarskau- 

smy”, “Rheumatipmo” ir 
“Muskulų Skausmų”.

. Vartokite . . .
HEALTH RESOK1 MJNEKAL 

BATH DRISKA
1 inu iSukaa užtenka 10 

maudymam?.
KAINA TIKTAI — Sl.JO

l'raftyklle Jo. vietinftj vaistinėj, 
o Jeigu JOsii vaistininkas neturi, 
siųskite savo uft«ak>mus su pi
nigais tiesiog Į —.

Bath Products Co.
IAboratorles — Chicago. III.
Mouthnuldleeiut krulpkitr. 1 t’MOM 
Mr« OO.. 3159 s. Hnluted M.

NORIU PIRKTI 

UŽ CASH:

Namus
Farmas .

Automobilius

M. C. ALLEH
(AleSatiikas)
Dėl Susitarimo Šuo k:

Republic 6051

DR. J. W. KADZEV/ICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 5.

Ofiso Tel.: GROvehill 5213 
Res. Tel.: PKOspect 9475

VALANDOS: j
Nuo 2 iki 4 popiet: 7 iki 8 vak.; ir 

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tel. HEMlock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O’Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

2408 West 63rd Street
VAL.: nuo 7 iki 9 kas vakaras. 

Dienomis tik pagal sutartį.

Ofiso TeL .... VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarius.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne 
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Rez. Tel. REPubUo 0054 

Jeigu Neatsiliepiama—- 
Šaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

ir nuo e iki 9 vai. vakare. 
Trečiadienio vakarais ir taipgi 

Sekmadieniais pagal sutartį.

Dr. A. Montvid, M.D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West Town State Bank Bldg. 
2400 West Madison Street
Ofiso Tel.: SEEIey 7330 
Res. Tel.: BRUnswlck 0597

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Vai.: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.

(2-troe lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
. Jei neatsiliepia šaukite—

Res. Tel.: MlDway 2880 
• OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Tel. Hemlock 8700. Rez. Pro. 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEIey 0434

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS: nuo 2-4 ir 7-9 kasdien 

iSakiriant trečiad. Ir sekmad.

DR. WM. M. TULLY
DANTISTAS

4740 So. Ashland Avė.

(Virš “Andes Candies” krautuvės) 
Chicago, Illinois

VALANDOS:
10:30 vai. ryto iki 8 vai. vakaro

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Iš fabriko į jus-pirkit tiesiog ir taupykit
NAUJOS MADOS IR 

GRAŽIOS SPALVOS AKINIAI
Atdara pirmadieniais, trečiadie
niais ir penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro. Antradie
niais, ketvirtadieniais ir šeštadie
niais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.

OPTOMETRISTAI IR AKINIŲ IŠDIRBĖJAI 
EGZAMINAVIMA8 AKIŲ IR PRITAIKYMAM ARIMŲ 

TOWER OPTICAL CO., INC.
1635 WEST 47th STREET 1600 MILVVAUKEE AVENUE

(kampas Marshfteld) (kampas North)
YARDS 4499 HUMBOLDT 9368

TeL CANaI 6122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v, ▼. 
Sekmad., Trečiad. Ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPubllc 7868

So. Talman Ava.
Rea. TeL GROvehill 0617 

OfflM TeL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus

Tel. CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 

6 iki 9 vai. vakare.

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Sekmad., Trečiad. ir Šestad. 
vakarais—tik pagal sutartų

Office Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

BE

STASYS LITWINAS SAKO:

11 DABAR -
REIKMENIS”. -----

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

— GERAS PASIRINKIMAS:
Stogam* Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų —'Tvoroms Materiolo — Malintos — 
Varnlšio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardtvare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

Rfišies Insuliacijds Materiolo — šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — VVallhoard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
3IM9 S. HALSTED ST. TEL. VICTORV 1272

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. popiet.

-į—,r—y■ —-į^—------it—

Tel. YARda 3146

dr. v. a. simkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

Vai.: 11-12; 2-4; ir 0:30-8:30
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais—11-12.

Tel. YARda 5921
Rea.: RENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 VVest 35th Street

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

žmogus be tikėjimo,
arklys be žaboklių-

kaip

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.
Trečiadienį pagal sutartį.I ——--- 1------- 1—____ ___ -

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rtridencljos Tel.: BEVerly 8244

DR. f. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
ĮOfiiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M. 

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. L E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

10758 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8

Ofiso Tel.: PULLMAN 1198 
Namą TeLi PUIJLMAN 8277
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S “D RAUGO” M
DARBŲ SKYRIUS $

-DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING IIFPARTMFNT 

127 No. Dmrhom Street 
Te). RANdolpb 8488-84SB

HF.I.P WANTFD — MOTERYS

HF.I.P U’ANTFD — VYRAI

VYRŲ
REIKIA

Porterių Darbams 
pii.no laiko 

DIENĄ AR NAKTĮ 
DARBAI

Malonios Darbo Sąlygos
Gera Mokestis

TUOJAU PIRKIMO 
NUOLAIDOS PRIVILEGIJOS

ATSIŠAUKITE 
PERSONNEL OFISAN 

3-čiam Aukšte.

SEARS
Roebuck & Co.

6153 S. Westem Av.
REIKIA 

FOUNDRY MOLDERIŲ 
BENCH IR MACHINE

MOLDERIŲ
NEGELEŽIES FOUNDREJ

A N B A R, INC.
2011 SO. VVESTERN AVĖ. 

CHE 1400 — KLAUSKITE WILCOX 

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI — 60 pėdų, ilgio lo
tas su 2 keturių kambarių Retų na
mu. Reikia taisymų. Tiktai $4,500. 
Kreipkite* — 23Q2 W. 28rd. St,

Katalikai viršūnėje
New York, N. Y. — Ko

mercinėse radio programose 
populeriškiausi 1945 metais 
artistai buvo žinomi Fibber 
McGee ir Molly, katalikai, 
kaip parodo “Radio Daily’s’’ 
devintas metinis pirmaei
liams artistams išrinkti. 
Balsavime dalyvavo virš 
1,000 laikraščių reaktorių, 
rašytojų ir radio kritikų.

I

Paradas pratęsia
mas

Dešimtukų paradas (va
jus aukų kovai su vaikų pa
ralyžium ) Chicagoj pratę
siamas da dviem savaitėms, 
kad sukėlus paskirtą kvotą, 
tai yra $500,000. Iki šiol su
rinkta $238,576.

AR IEŠKOTE GERO 
ATLYGINIMO ,

IR APSAUGOS?
TELEFONŲ KOMPANIJOJ 

RANDASI DARBŲ DEL

D2ENITORKŲ
Uždirbait 70c i vai. pradedant. 

75c. j vai. po 3 mėnesių.
80c. j vai. jx) 6 mėnesių.

★ ★ ★ 
VALYMO DARBAI

MOTERIMS
Visose Dalyse Miesto.

Vai.: 5:30 pp. iki 12 naktį.★ ★
Valgykloj Tarnaičių 

Cafeterijoj Virėjų
Taipgi Reikia

★
NAUJOS AUKŠTOS ALGOS 

★
Atsišaukite

Illinois Bell 
Telephone Co.

Samdymo Ofisas Moterims 
STREET FLOOR

309 W. WASHINGTON ST. 
REIKIA

10 MERGINŲ 10
PRIE

Lengvų Dirbtuvės Darbų 
PASTOVŪS DARBAI 

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS I
Laikas ir pusė virš 40 vai. Grupės 
apdraudos pienas ir graži vieta 
dirbti.
STONE CONTAINER CORP. 

4200 W. 42nd Place

MERGINU IR MOTERŲ 
PRAMUŠTI KIAUŠINIUS 
PATYRIMO NEREIKIA 

60c f VAL. PRADEDANT
S. K. PRODUCE CO.
565 W. FULTON ST.

MERGINŲ
IR

MOTERŲ
DIRBTUVES DARBAMS

48 VAL. Į SAVAITE 
PASTOVUMAS 

ŠVARIOJ, ŠVIESIOJ 
MODERNIŠKOJ DIRBTUVftJE

E X C E L 
Auto Radiator Co.

320 E. 21st ST.

TARNAIČIŲ — ŠEIMININKIŲ
TRUMPOMIS VALANDOMIS 
• :SO .RYTO IKI 4:10 V AK. 

Gera mokestis. Pastovumas.
Y. M. C. A. HOTEL 

826 S. WABASH AVĖ.

rr

Po Lietuvių Kolonijas Pasižvalgius
Rašo Vyt. Arūnas

l

Grąžinama daug 
cukraus

San Franciseo, Calif. — 
Laivyno Departmentas pra
neša, kad iš Pacifiko salų 
grąžinama veik pusšešto 
miliono svarų cukraus, kuris 
buvo pasiųstas kariuomenės 
reikalams.

I

Šių dienų vaikai
Benica, Valif. — H. Shan- 

kles, 13 metų, bandė nusižu
dyti dėlto, kad motina ver
tė jį eiti į mokyklą.

1 Vaikai pavogė
J amuniciją
1 Seattle, Wash. — Devyni 
I vaikai, 12-16 metų amžiaus, 
I iš kariuomenės ir laivyno 
1 sandelių pavogė 35,000 
B “rounds” amunicijos. Su- 
I gauti pasisakė nežiną da, ką 
B būtų darę su ta ja amunicija.

Didvyris" gali 
patekti į bėda

Phikadelphia, Pa. — Navy 
Departmento autoritetų su
laikytas Robert Angers, iš 
Burton, Ohio, kuris tame 
miestelyje yra žinomas, kai
po “jauniausias leitenantas 
komanderis laivyne”.

Tarnybos metu jis užjū
ryje buvo susižeidęs. Pate
kus į ligoninę keli jo drau
gai būk juokais, kaip jis sa
ko, parašę namo, kad Robert 
už pasižymėjimus pakeltas 
į laivyno karininkus.

Motina tą žinią paskelbė 
po visą miestelį. Kareiviui 
parvykus namo, gyventojai 
suruošę jam didelės priim
tuvės, kaipo karo didvyriui.

Bangžuvė pasirodė
San Franciseo, Calif. — 

Po aštuonių metų jūroje ne- 
Į toli šio miesto šiomis dieno
mis buvo pasirodžius 40-50 
pėdų ilgio bangžuvė (whąle), 
kaip praneša žvejai. Greit 

Į bet gi vėl panėrė ir dingo.

Pirmame straipsnyje mes 
matėme, kad Vokietijoje y- 
ra labai didelis skaičius lie
tuvių pabėgėlių, kurie vieni 
gyvena kareivinėse, kiti pri
vačiuose namuose, treti pas 
vietos gyventojus. Vienur 
jie valgo iš bendros virtu
vės, ką pageidauja ameri
kiečių administracijos orga
nai, nes sako, kad tai esą 
higieniškiau ir taupiau išei
na, kiti iš gaunamų korte
lių patys perkasi maistą ir 
gaminasi savo kambary.

Šiame numery mes dar 
peržvelgsime nekurias lietu
viui kolonijas, apie kurias 
mes neturėjome galimybės 
kalbėti praeitame straips
nyje.

Oberhausene yra apsigy
venę apie 200 lietuvių. Mai
tinasi iš bendros virtuvės. 
Kultūrinis gyvenimas dar 
nėra išsivystęs, bet jau ati
daryti anglų kalbos kursai, 
menininkų ratelis, kuris sa
vo tarpe turi žymią dramos 
artistę A. Žalinkevičiūtę-Pet 
rauskienę ir menininką J. R 
Rudzinską. Stovyklai vado
vauja mokyt. Mažeika.

Kaufbeurene taip pat ne
didelis skaičius lietuvių, vos 
apie 200. Kol kas vieni gy
vena viešbuty, kiti priva- ; 
čiuose namuose. Kolonijai 
vadovauja kun. Kardauskas. 
Yra numatyta įsteigti sto
vyklą, kurion norima subur
ti visus, apylinkės lietuvius, 
nes tokiu atveju yra daug 
lengviau maitintis, vaikus 
mokyti ir galima geriau su
siorganizuoti kultūriškame 
gyvenime.

Unterthingau gyvena ves 
20 lietuvių. Gyvenimo sąly
gos jų sunkios ir, tur būt, 
jiems teks jungtis prie ku
rios nors didesnės lietuvių 
kolonijos. Vadovu yra A. 
šamauskas.

Kemptene randasi apie 1,- 
500 lietuvių, kurie yra ap
sigyvenę mokyklos patalpo
se. Vadovauja dr. J. Kaške- 
lis. Neseniai buvo atidary
ta gimnazija, kurios direk
toriumi yra prof. dr. A. Da- 
mušis. Daug veikimui pa
deda prof. St. Kolupaila. Iš
sikėlus kai kuriems meni
ninkams į Augsburgą, liku-

Dažnai garbę galima nu
sipirkti gudrumu, bet ger 
bimą niekados.

PASKOLOS 
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
Už pigesnį nuošimtį — be 

komišino — pas

MUTUAL
FEDERAL
SAVINGS and LOAN 

Assn. of Chicago
2202 West Gerina k Road 

Telefonas C ANAU 8887 

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt

šieji vis vien rankų nenu
leidžia ir stengiasi pasiro
dyti. Yra susiorganizavęs 
žurnalistų būrelis, kuriame 
galime sutikti žurn. A. Kli- 
mą-Kelmutį, C. Surdoką, ra
šytoją Alf. šešplaukį ir A. 
Kairį. Taip pat veikia stip
rus sportininkų būrelis.

Konstancoj, visai prie pat 
Šveicarijos pasienio, gyvena 
visai nedidelis lietuvių skai
čius, kurie atsikraustė čia 
paskutiniu metu. Tarp esan
čiųjų paminėtinas S. Griga
liūnas, dramos artistė Vo- 
syliūtė-Dauguvietienė, žilio- 
niai, Grėbliūnai ir mokyt. 
Burneika.

Regensburge lietuvių ko
lonija, vadovaujama kun. V. 
Kazalevičiaus, yra pasieku
si gražių rezultatų, yra į- 
steigtas choras, kuriam va
dovauja muz. Br. Budriū- 
nas ir A. Piešina, sporti
ninkų būrelis ir atidaryti 
specialistams paruošti kur
sai.

Augsburge, kur lietuviai 
yra geriausiai susiorganiza
vę, lapkričio mėnesy prie 
lietuviui kolonijos pastatė 
lietuvišką kryžių, kuris pa
liks prisiminimu visad, kad 
čia kada buvo ’ietuviai.

Kodėl kryžių, o ne kitokį 
paminklą? Lietuva tai kry
žių kraštas, tai kančių ša
lis. Su kryžiumi lietuvis ke
liasi ir gula, kryžium pa- 
ženklinoi savo gyvenimo ke
lią, kryžius — jo viltis ir 
gyvenimas. Tad lietuvis ne
nurimsta ir svetur be lietu
viškojo kryžiaus, be lietu
viškojo rūpintojėlio. Tie, ku
riems likimas lėmė išgyven
ti karo audras ir išlikti gy
viems, kilo mintis pastatyti 
paminklą, šio lietuviškojo 
kryžiaus iniciatoriai yra inž. 
J. Mulokas, K. Budrys, K. 
Trečiokas, mokyt. Gašlūnas 
surado ąžuolą, suorganizavo 
darbus ir suruošė šventę. 
Daug prie darbų prisidėjo 
vietinis lietuvių klebonas ku
nigas Bartuška. Kryžiaus 
projektą paruošė inž. Mulo
kas, o padirbo lietuviai, ūki
ninko Juozo Augaičio vado
vaujami, St. Vazgelevičius, 
Al. Dičiūnas, V. Utmanas, 
V. Izgelevičius, A. Jakutis 
ir kt. Prie organizavimo dar
bų prisidėjo inž. Jurkūnas, 
inž. Mikalauskas, A. Butas 
ir kt. Kryžiaus figūras pro- 
jektavo dail. Raitaiskis Va
cys ir dail. Rudzinskas, gi 
stovylėleg skaptavo dievdir- 
bys Buračas

Prie šventės surengimo 
prisidėjo daug adv. B. Ba-

PADĖJĖJAS

Kun. G. G. Higgins, iš 
Chicago, paskirtas padėjėju 
direktoriaus departamento 
socialio veikimo Nacionali
nėj Katalikų Gerovės Tary
boj. (NC-Draugas)

leniūnas, kun. V. Zakaraus
kas, kpt. Budrys, muz. Ka
činskas, K. PalČiauskas, A. 
Saulaitis, dr. Šapoka, P. Šeš
takauskas, K» Trečiokas ir; 
A. Vaznonis.

Kryžių pašventino J. E. 
vyskupas Padolskis, kuris 
taip pat atlaikė pamaldas 
vietos -bažnyčioje, kur per 
pamaldas giedojo daininin
kai A. Dambrauskaitė, J. 
Krištolaitytė, J. šeštakaus- 
kienė, St. Baranauskas ir P. 
Morkūnas. Taip pat daly
vavo Valeikos vadovauja
mas orkestras.

Čia straipsnyje paduodu 
kuo daugiau pavardžių, nes 
skaitytojas gal ras tarpe jų 
pažįstamų ir iš to žinos, kad 
jie dar gyvena ir kad tokia
me ir tokiame mieste ran
dasi.

Vokietijoje galima sutikti 
nemaža mūsų sportininkų, 
kurie čia irgi treniruojasi,

Didžiausia Lietuviu 1 
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik
rodėlius, auksinius ir deimanti
nius žiedus, rašomas plunksna?

i r įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus
už Jums Prieina
mas KalnasI

Be to, turime 
didelį ir gerą pa
sirinkimą Muzik- 
ališkų instrumen
tų, Muzikos Kny
gų, Stygų, Re
kordų ir kitų Mu
zikalių daiktų.

Taipgi taisome laikrodžius ii 
laikrodėlius, žiedus, Plunksnas, 
ir muzikalius instrumentus..

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

JEWELRV — MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

ruošia tarpusaves rungty- Į 
nes.

Tinkliniame sporte galima j 
pamatyti žaidžiant Grajaus
ką, Ginčauską, Grybauską, 
Suproną, Macevičių ir Mi
niuką. Krepšiniame yra ir 
“žvaigždžių” kaip Norkus I, 
Norkus II, Andriulis II, An
driulis III, Parancevičius, 
Duliūnas, Kudaba, Tėvelis, 
Meilus, Visockis, Žukauskas, 
Jeršovas, Bacevičius, Micke
vičius, Baziliauskas ir Smo-Į 
lenskis. Futbole galima pa
žinti Skeivį;, Lazauską, Pil
kauską, Sabaliauską, Keve- 
laitį ir kt.

Mūsų sportininkai buvo ne 
kartą susitikę su latviais ir 
estais, o taip pat ne kartą 
sužaidė su amerikiečių ka
reivių komandomis.

Menininkų suruoštos mu
zikos, ar tai dainų koncer
tai visad sutraukia salėn ne 
tik lietuvius pasiklausyti, 
bet ateina ir užsieniečių, ku
rie visad lieka sužavėti.

Net ir ištrėmime būdami, 
lietuviai moka susiorgani
zuoti ir laukti kada Lietu
va bus vėl laisva.

Pietų kardinolai 
vyksta vasario 18

Rio de Janeiro. — šeši 
Pietų Amerikos arkivysku
pai. šv. Tėvo Pijaus XII pa
kelti kardinolais, Romos kon 
sistorijon išvyks vasario 18 
d.

BUBBLES SAKO-

• Skaičiau, kad atominė jėga 
neužilgo turės atlikti mums na
mų darbus. Bet iki tol skalbyk
la turi būti atlikta, nors ir yra 
sunku gauti muilo. Atminkite, 
kad kur randasi riebalų, ten y- 
ra ir muilo — tad nenustokite 
priduoti VARTOTUS RIEBA
LUS, kurie reikalingi pagelbėti 
gaminant daugiau jo!

Nupirko karo 
ligoninę

Longvievv, Texas. — R. G. 
Letourneau, industrialistas 
iš Peoria, III., nupirko Har- 
mon General Hospital už, 
kaip kariuomenės vadovybė 
praneša, $70,000. Ligoninė 
bus perremontuota į Techni
kos Institutą, kur bus ruo
šiami technkiai jo dirbtu
vėms.

Sakoma, kad pats as
muo interesuojai $25,000,000 
vertės plieno dirbtuvė Dain- 
gerfield’e, Texas, kuri nie
kad nedirba pilnai.

SKAITYKITE “DRAUGĄ!

Maloniam palengvini
mui bandyk š| šva
rų, naujų patikrintų 
būdų atliuosuot pap
rastų strėnų gėlų. 
Tik uždėk vienų 
Johnson’s B A C K 
PLASTER’Į ant pat 
skaudamos vietos. Jo

švelnūs vaistai palengva ŠILDO nuga
rų, sujudina kraujo apytakų, sklųldo jo 
prltvlnimų, lengvinų skausmų. Šilta mul
tino priedanga laiko šilimų viduj, o šaltį 
nimų, lengvina skausmų, šilta multino 
priedanga laiko šilimų viduj, šalti 
lauke—duoda nuolatinę atramų—jau
tiesi pu&ktal! Reikalauk TIKROJO 
Johnson A Johnson pagaminto. Ar
čiausioj vaistinėj.

BACK PLASTER

LINKSMA NAUJIENA— 
NAUJA MOSTIS 1

SIXTIAN A
Trade Mark Reg. U.S. Pat. Off. 
DEL SUAUGUSIU IR VAIKU

Šlitiniui Mortėje Nėr n Narkotikų 
Nei Nuodingų vaistų.

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDES
• RUM’O

GIN
VYNO
KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQUOR 
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

MATHAN 
KANTER 

“Lieta tUMum
žydukas"

SIXTIANA mostls greitai pa
gelbsti nuo visokių skausmų, kaip 
tai — rheumatiškų skausmų, kaip 
meninių Skausmtj Kojose. Ran
kose, sąnariuose, Krūtines, Ger
klės, Raumenų Lumbago, Sclati- 
ca. Neuralgijos 15 priežasties 
skersvgjo ir sušalimo, Ištinimo, 
Skaudančių Raumenų, Mažų 
Bronchial Nesmagumų nuo šftlčto. 
Pūslių. Spuogų. Vočių. Degančių 
ir pavargusių Kojų, Mažų Apde
gintų ir žaizdų. - - • .

Sbrtlana Mostls parsiduoda po.lĮM 
1Ž dideli pilną Stiklini puoduką Siųskit 
Jūsų pinigus tiesine t- —
SIXTIANA OINTMENT CO. 

2319 W. Charleston Street 
Chicago 47, I1L

SEtTIANA MOSTIS vartojama 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Amerikoje ir Europoje.

Duodam Morgičius ant Lengvu Išmokėjimu
Ūžt INDELIUS MOKAME 3%

INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00 PER 
PER FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP. 

WASHINGTON, D. C.

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

1739 SOUTH HALSTED STREET
Raštinė atdara nuo 9:30 vai. ryto iki 6:30 vai. vakaro, 

šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.

Lietuva turi būti vėl Nepriklausoma Valstybė! 

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę
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"Worid Bill of Rights" Sąjunga
KOVOJA Už TAUTŲ TEISES IR LAISVŲ

Prieš kiek laiko Amerikoje susiorganizavo taip va
dinama “World Billl of Rights Association”. Jon įeina 
visos eilės tautinių, grupių atstovai. Vadovauja ener
gingasis kongresmanas Alvin E. O’Konski, kuris apie 
šią organizaciją kongrese pasakė kelias geras kalbas. 
Jos išleistos į knygutę, kuri šitaip pavadinta —“For 
Freedoms Sake Join Us Noiv’’.

Vienoj savo kalboj kongrese p. O’Konski įrodinėjo, 
kodėl tokia sąjunga reikalinga palaikyti. Sąjunga e- 
santi sudaryta tuo įsitikinimu, kad, jei žmonių teisės 
nebus respektuojamos visuose pasaulio kraštuose, jos 
nebus apsaugotos ir mūsų kontinente. Toliau jisai griež
tai, teisingai ir aiškiar^Jiasako:

Atrodo, kad prie dabartinės komunistinio totalita
rizmo galingos ofensyvos, tik kovojantis sąjūdis, pa
švęstas viso pasaulio žmonių teisių ekspansijai ir 
protekcijai, gali išgelbėti krikščioniškąją civilizaciją 
ir demokratinį gyvenimą. Visuotiną ofensyva, pa
grįsta Bill of Rights dėsniais, pasirodo yra skubus 
šių dienų reikalas”.

VISUR TURI BŪTI LAISVĖ IR LYGYBĖ

Savo kalba kongresui p. O’Konski patiekė sąjungos 
programą, kuri yra perdėm demokratiška. Sąjunga 
dirbs, kad supažindinti plačiąją Amerikos visuomenę 
su kito pasaulio kraštų padėtimi ir nurodys didžiuo
sius žmonių, patekusių po totalitarizmo jungu, var
gus. Ji taip jau propaguos, kad visur būtų steigiamos 
tokios santvarkos, kurios garantuos religijos, spaudos, 
susirinkimų laisvę ir lygias teises visoms politinėms 
partijoms.

Kitoj savo kalboj kongresmanas O’Konski nurodo 
ir šį faktą:

“Yra tokių, kurie mus gundo pamiršti tuos tiks
lus, už kuriuos daugiau kaį 13,000,000 mūsų jaunų 
vyrų siūlė savo gyvybes. Įsivaizduokite sau atsaky
mą duoti laisvę Estijos, Suomijos, Vengrijos, Latvi
jos, Lietuvos, Serbijos, Lenkijos, Slovakijos ir kitų 
kraštų žmonėms”.

KUN. J. BALKONAS, SĄ-GOS VIGE PREZIDENTAS

Antrasis pasaulio karas buvo pradėtas totalitarinių 
diktatorių ne tiek prieš Amerikos vyriausybę, kiek 
prieš kiekvieną žmonių teisių ir' laisvių sistemą. Todėl 
Bill of Rights yra didžiausias bet kokios totalitarinės 
sistemos priešas. Diktatoriai nekenčia tos idėjos, kad 
duoti žmonėms bet kokių teisių ir laisvę.

Militariniu atžvilgiu, sako p. O’Konski, mes laimė
jome antrąjį pasaulio karą. Kaipo karą laimėjusi mi- 
litarinė jėga, “mes turime pareigą sau ir visiems ki
tiems, kuriems mes pažadėjome laisvę, pereiti į efen- 
syvą’ ’.

Knygutėj įdėta (taip pat Congressional Record už- 
rekorduota) ir sąjungos statutas. Kun. Jonas Balkū- 
nas, žymus mūsų visuomenės veikėjas yra World Bill 
of Rights Sąjungos vice prezidentas.

Taigi, šis sąjūdis yra geras ir reikalingas. Todėl jį 
reikia remti.

★
Kovo mėnesį sueis 3(1 melų kai “Draugas” einą dien

raščiu. Tai graži melų krūvelė. Koncerte, kurs bus va
sario 10 d., St. Agnės Auditorium, tą sukaktį tinkamu 
būdu paminėsime.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Pirmadienis, vas. 4 d., 1946

Religijos Klausimas Mokyklose
Net ir protestantai jau pradeda kalbėti apie religi

nių dalykų dėstymo reikalingumą mokyklose. Dr. Mor- 
rison St. Louis metodistams tarp kitko pasakė... “švie
timo sistema, kuri siekia apimti didžiuosius visuome
nės reikalus ir išima iš jos religijos dėstymą, priešta
rauja savo pačių teorijai ir pačiam gyvybiškiausiam 
tikslui”.

Jei religija nėra inimama į viešųjų mokyklų prog
ramą, dr. Morrison ragino, kad protestantų bažnyčios 
steigtų nuosavas mokyklas.

Taigi, ir protestantai jau pradeda prasitrinti savo 
akis ir pastebėti, kaip svarbus yra religinių dalykų dės
tymo mokyklose klausimas.

★
Vasario 17 d. šiemet yra svarbi mums, lietuviams. 

Mat, tą dieną Chicagoje ir daugumoje kitų lietuviais 
apgyventų miestų minės Lietuvos Nepriklausomybės 
akto paskelbimo sukaktuves, prie kurių pasisekimo ir 
iškilmingumo mes visi turime prisidėti.

★
Sakoma, kad Prez. Truman veik kas savaitę aplan

ko buvusį valstybės sekretorių Cordell Hull.

Kipras Petrauskas ir bolševikų burbulai
IV

MIZARA DAUG KO NEŽINO
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(Tęsinys)
Zienių šeima perdaug tu

rėjo gyvulių, kad pajėgtų 
patys varytis su savim. Sa
vo šeimos tebuvo keturi 
žmonės, o svetimomis ran
komis, kaip sakoma, tik ža
rijas žarstyti. Kiekvienas 
žiūrėjo savęs ir savo turto. 
Bernai mobilizuoti, moterys 
žiūrėjo savo vaikų, savo tur
to. Reikėjo dar padėti joms 
su vaikais gintis. Zieniai su
sidėjo tiek, kiek pajėgė jų 
mažos jėgos, reikalingiausių 
daiktų į briką, pasikinkė 
ketvertą arklių, prisirišo 
prie vežimo porą karvių ir 
pasileido į kelionę. Likusius

buvo Vytautui laukimo va
landos: žinojo, kad tokiais 
atvejais teismas trumpas.

— Žūsiu už nieką, be pras 
mės, — pagalvojo vaikinas.

Visas jo trumpas amžius 
prabėgo pro jo akis per tas 
kelias minutes. Tai buvo tik 
prisiruošimas, ir dar sun
kiose sąlygose, prisiruoši
mas geresniam gyvenimui. 
O dabar žūti...

Įėjo viršininkas. Laimei, 
žmogus, nuo kuriot parėjo 
Vytauto gyvybė, buvo do
ras ir teisingas. Jis baigęs 
Petrapilyje mokslus. Labai 
mylėjo žmoną — neseniai

KOADJUTORIUS S#OUX 
CITY

namie, jeigu bėgs ir jie, at 
rišti nuo saitų, kad badu 
tvarte nestiptų.

Zieniai užkirto arkliams 
po botagą ir išvažiavo, pali
kę visus turtus. Vežė pa
slėpti didžiausią turtą — 
dukteris. Išvažiavę pro so
dą, visos trys moterys atsi
grįžo dar paskutinį kart pa
sižiūrėti į tą gūžtą, kurią 
taip rūpestingai tėvai pro
tėviai krovė, kuri davė tiek 
daug laimės ir džiaugsmo 
jaunoms mergaitėms. “Su
diev, Lietuva, man linksma 
buvo gyvent tavo šalelėj, 
širdį man spaudžia ir griau
džia, svetimojon važiuojant” 
— užtraukė Danutė ir su
krito ašarose, o visos susi
kabinę ėmė krūpčioti iš 
skausmo. 7

—, Ar sugrįšim ? Kur va
žiuojam? Ką rasim ten? Čia 
taip buvo gera! Gyvenimas 
tik džiaugsmą, tik laimę ža
dėjo... — galvojo visi ketu
ri tą pat.

— Nenusiminkit, — rami
no tėvas: — Atmuš vokie
čius, o ne, tai pereis fron
tas — mes vėl sugrįšim ir 
gyvensim, kaip gyvenę. Ta
čiau ir pats nelabai tai ti
kėjo.

★ ★ ★
Zienių ūkį užėmė štabas 

ir susitvarkė, kaip namie 
pas save.

Į jų kiemą pasuko savo 
arklį kažkoks uždusęs, nu
vargęs raitelis. Arklys trau
kė šonus, negalėdamas at
gauti kvapo nuo greito jo
jimo. Vos tik pradėjo sukti 
raitelis į štabo kiemą, tuoj 
jį sučiupo kareiviai ir su
ėmė.

— Šnipas! — rėkė laiky
dami arklį: _ tu norėjai 
prasmukti į štabą.

Kai joki pasiteisinimai ne
padėjo, raitelis apsidžiaugė, 
pamatęs atvažiuojant du kai 
mynu.

— Štai, šitie žmonės gali 
jums paliudyti, kad aš vie
tinis šių apylinkių ramus

O tėviške, o tėviške brangi, kur einamą?... gyventojas, Petrapilio uni-
Taip tas tiesa: jis pragėrė balsą ir tėviškės meilę, versiteto studentas Vytau- 

betgi galėjo likti nors kiek padorumo pas... Mizarą ir tas Grikša. — Sustabdė pra- 
nekompromįtuoti bevajkėjantį garbėtroškoje senį po važiuojančius: Paliūdy-
lietuvišką laikraštį. Kipras Petrauskas sakosi, kad tik Wt jiems, meldžiamieji, kad 
bolševikiškoj Lietuvoj yra sąlygos “viską pradėti iš """
naujo”, kadangi, kaip jis bąigia pasikalbėjimą bent 
“Laisvės” 274 nr... mūsų lietuviai kompozitoriai da
bar yra labai užsiėmę — kuria naujas tautines operas.
Nekantriai laukiu jų darbų pasekmių.”

Bet tuo tarpu Kipras Petrauskas neprasitaria nei žo
džiu, jog šiuo momentu Lietuvoje tik likučiai žymiųjų 
lietuvių kompozitorių ir muzikų. Jų žymioji diduma 
dirba prie naujų kompozicijų tremtinių tarpe Vakarų 
Europoje. , Andrius Galinis

R. Mizara viso to nežino, jis daug ko nežino ir iš 
kitų žymiai svarbesnių ir žinoti reikalingų dalykų, nes 
antraip jis mažiausiai pakeistų savo toną meluose, de
magogijose ir kliedėjimuose, talpinamuose “Laisvėje . 
Niekur kitur nėra tokio didelio skirtumo tarp gyve
namosios tikrovės ir idėjų, kuriomis remiamos ir tei
sinamos juodžiausios niekšybės, kaip Sovietų Sąjun
goje, o tuo pačiu ir Tarybų Lietuvoje. Gražutis ir pat
rauklus ideologijoje komunizmas yra viliojantis tiktai 
iš tolo, kadangi iš arti jis niekas kitas, kaip tas pats 
kruvinas fašizmas, Amerikai ir D. Britanijai kašta
vęs milijonų žmonių gyvybes.

Bet Kipras Petrauskas tat žino ir gerai supranta, 
todėl visiškai nesuprantama, dėl ko gi per “Moscow 
News” korespondentą šis vanduo bolševikų propagan
diniam malūnui. Mes gėrimės ir mokam įvertinti Kip
rą Petrauską scenoje. Jis mums didysis tenoras, mūsų 
pa aidi d šlavimas ir pažiba. Bet tiktai tuomet, kai jis 
nesigiria pats, kai jis nesisieloja lietuvių tautinio me
no reikalais, nepolitikuoja ir nesikiša propagandon.
O TĖVIŠKE, KUR EINAMA?

Kadangi kiekvienas jo pasipūtimas mums visuomet 
primena mūsų didžiojo dainiaus Jono Koąsu-Aleksan- 
draviciaus eilėraštį, atspausdintą viename iš ano meto 
populiariausių mūsų žurnalų ir jo eilėraščių rinkti
nėje daugiau kaip prieš dešimtįi metų, kada laisvą Lie
tuvą buvo pasiekus žinia, jog Kipras Petrauskas savo 
kelionėse po užsienius per dažnai susigėdydavo lietu
vio vardo ir ne tik pasisakydavo, bet ir užsiregistruo
davo viešbučiuose... rusu. Štai tas eilėraštis, kurį ve? 
tui poetą prašė K. Petrausko bičiuliai nespausdinti:
“fijau laukais, ėjau pievomis, —

Kiek graudaus sopulio, kiek skurdo.
O tėviške, ką dievini
O tėviške brangi, kokia tujen sugurdus.
Kadais dainas, pasakas ir raudas kūrei,
Giedojai be gaidų, rašei be popierio.
Grožėjais miškais, šilais ir jūromis.
Praėjo laikai tie, turi jau operą...
Kam dainos, pasakos ir raudos,
Geriau Carmen ar Figaro vestuvės,
Tu tuo parodysi, kaip liūdna tau, kaip skauda,
Nušluostysi ašaras ir prakaitą lietuviui.
Provincija? Ko jai? Ir šiandien tyli ji.
Sulinkusi ir be aimanos.
O kas nepakelia, tai laimės ieško tik ne čia, Brazilijoj,
Lyg tėviškė ne jo, o. tenorų palaimintų...
Viešpatie, atimk iš manęs visas profesijas,
Atimk iš manęs, aš jų nenoriu,
Tiktai palik man vieną profesiją,
Profesiją tenoro...
Tuomet pragėręs baisą ir tėviškės meilę 
Aš būsiu jai brangus ir nepamainomas...
Priminsiu jos vargus, žinoma, tik prie koktelio...

• »4fi M

vedęs. Vytautas išaiškino 
gyvulius įsakė liekantiems atvykimo priežastį, karinin-

Prelatas Thomas L. Noa, 
buvęs rektorius Šv. Juoza
po Seminarijos, Grand Ra- 
pids, Mich., pakeltas vysku- 
pu-koadjutorium Sioux City, 
Iowa, diecezijai. Ingresas ir 
investitūra bus šį mėnesį. 
(Acme-Draugas teiephoto)
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būtinai panoro ją surasti, 
nes, jei ne dabar, gal nie
kuomet neteks jos matyti. 
Be to, kaip tik dahar, ji la
bai reikalinga Vytauto pa
galbos — neramiu laiku pa
vojinga vienoms męrgąir

kas patikėjo ir atleidęs pa
tarė būti atsargesniu — to
kiais neramiais laikais la
bai lengva gyvybę palydėti.
Vytautas padėkojęs smuko 
vytis Marytę. Veltui jis len
kė važiuojančius tremtinius, _ _
veltui klausinėjo, ar matė tems be vyrų globos. Tėvas 
kas Zienių šeimą. Niekas jaA1 senas
jam negalėjo į tai atsakyti, 
nes tremtiniai važiavo žings
niu vienas paskui kitą, vie
nas kito nelenkdami. Nebu
vo kur skubintis, kad tįk 
pabėgo varomi. Vytautas 
jau norėjo, vilties netekęs, 
joti savais keliais. Bet atsi
minęs Marytės sumišimą so
de, jam nesitikėtai atvykus,

Vytautas jojo toliau. Sau
lutė jau leidosi. Vakaruose 
dangus ėmė rausti.

— Antai, žiūrėkit ponas 
Vytautas Grikša, — suplo
jo rankomis Marytė.

— Ponas Grikša! — šūk
telėjo ąęnis Zienius, pama
tęs studentišką uniformą. 

(Bus daugįąų)
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Įgyvendinkite Lietuvišką Patailę:- 

"SAVAS PAS SAVĄ"

Iš Mūsų Dirbtuvės

Pirkite Ton, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus 

Už Prieinamas Kainas!

DABAR tai laikas pagrąžinti savo namus su geriausios 
rūšies RAKANDAIS. Mes turime didelį paai rinkimą, mūsų 
pačių išdirbimo, visokios rūšies klasiškų ir moderniškų 
rakandų. Pasinaudokite proga!

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEDUAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mas. — 
Prie Progos Paklauskite Jų!

Archer Avenue Fumiture Co.
— PAKLOK SUtTE IŠDIRBĖJAI —

4140 Archer Avė. Chicago 32, UL
Telefonas — LAFayette 3516 

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

—

aš esu iš Mačiūnų, Grikšės 
sūnus, studentas.

Keleiviai, bijodami bėdos, 
patraukė pečiais, užkirto ar
kliams po botagą ir, duok 
Dieve, kojas.

Situacija darėsi painesnė. 
Vytautą nugabeno į štabą 
ir pareiškė pagavę vokiečių 
šnipą. Viršininkas buvo už
imtas. Teko laukti. Sunkios

PASKOLOS ANT MORGĮCIŲ — 4%.
BE KOMISINO

Turtas Virš $17,500000. — AtsarRos Fondas Virš $1,300,000.

STANDARD FEDERAL SAVINOS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

Office hours daily: 9 A. M. to 4 P. M. — Wednesdays: 9 A. !£. to 
12 Noon. — Thursdaya 9 A. M. to 8 P. M.
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Kaip Gudriu Melu

Lietuviai Išvengdavo Sibiro
PAVYZDŽIAI RODO, KAD RUSŲ VALDININKAI 
BUVO MELAGIAI. LIETUVIAI TAIP PAT MOKĖ
DAVO JIEMS MELUOTI. TIK GUDRIU MELU 
DAUGELIS IŠLIKO NEIŠTREMTI Į SIBIRĄ. DA
BARTINIAI KOMUNISTAI YRA TOKIE PAT 
MELAGIAI.

Rašo Julius Šliogeris, knygnešis spaudos draudimo laikais 
— Išėjo duobkasių ieško-

pinti ir man paliko viską, — Į Veržbolovą (Kybar-1 klebonas kun. Talačka ir 
ką likusių turėjo, dykai. tai, red.). kun. Juozapas Balčiūnas. A-

— Kas jis toks yra? — Kaip žinojai, kad ten
— Nežinau, nepažįstu Veržbolovą?

Nes pirmą sykį jį mačiau. — Konduktorius sušuko:
— Iš kur jis atvažiavo? i * Veržbolcva’ ir supratau 
Rankos mostelėjimu paro- kad kelio galas.

džiau.
Iš ten. •
— 0 kur nuvažiavo ?
Taipgi rankos mostelėji-

bu jau mrę. O tada už tei
singą konvertitės tartą žo
dį, būtų žuvę ne tik abu ku
nigai, bet ir visi jų gimi
nės ir visi, kas tik gelbėjo 
tai konvertitei. •

Carų išlavinti viki valdi- Qu mįlįOnai darbo 
mnkai tik melais sviete”
Lietuvą. Bet ir lietuviai tik 
melu apgynė tautą, kalbą ir 
tikėjimą.

invalidų

Rusų valdininkai nuo am
žių melagiai. Tokie yra ir 
dabartiniai komunistai. Štai, 
pora pavyzdžių, iš mano at
siminimų 1900 metais.

Turint reikalų su bent ko
kiu Lietuvoje rusų valdinin
ku reikėjo klausyti carų iš
aukštinimus, jų “didvyrišku
mus”, nuo kūdikystės visus 
jų žingsnius. Dėlto ir aš tu
rėjau mokėti jiems meluoti. 
Nemokėdamas meluoti, bū
čiau jaunas supuvęs Sibire.

Sykį man pranešta, kad 
pas mane atjoja uredninkas- 
kacapas su būriu desėtnykų 
namo krėsti; ieškot lietu
viškų knygų. Žaibo greitu
mu susigriebęs visas kny
gas išdūmiau į, artimą miš
ką. Skubotai grįžęs namo, 
jau radau uredniką beegza- 
minuojantį mano žmoną sto
vinčią prie mirusio mūsų 
mažyčio sūnelio paguldyto 
ant stalo.

— Kur tavo vyras?

Ciceriečių Dėmesiui
šiose vietose galima gau

ti.
Po to, skubiai susigriebus.
— Ar gavai duobkasius?
— Dar ne, — prisilaiky

mu parodžiau.
— Šitaip.
Rodos visas melas, rusiš

kas apsiredymas ir nudavi- 
mas puikiai nusisekė. Bet 
iš gubernatoriaus atėjo ži
nia, kad už užgintas kny-

damas pridususį alsavimą &as septynioms dienoms tu
mia bėgimo su knygomis, į riu s^sti9 i Pan|vėžio 
mišką, atsakiau. 1 kur* * SmilS11* bu'

Iškrėtė visas pastoges ir vau desėtninkų varomas e- 
išbadė šiaudus ir šieną, tapu per keliolika kaimų,
Tuom syk nieko nerado. 
Džiaugėmės išsimelavę. 
KITAS PAVYZDYS

Abu su žmona tarnavom 
kaimyno vestuvėse. Gaunam 
žinią, kad urėdnika® mūsų 
namus iškrėtė ir su būriu 
desėtnikų išvežė visas ras
tas knygas ir laikraščius, 
kurių nespėta paslėpti. 
TEISMAS

Apsirėdau skolintais nu
dėvėtais rūbais, nudėvėtais 
batais skirtingais viens nuo 
kito, užsidėjau žieminę ke
purę su išlindusia vata, kad 
būčiau panašus j tikrą ka- 
capą.

—- Kur gavai tas, knygas? 
— paklausė sprauninkas.

— Žmogus su vežimu at
važiavo ir pasiūlė man vi
sas jo likusias knygas nu
pirkti.

— Kam tiek daug?
— Kadangi visi giminės 

buvom reikalingi maldakny
gių, todėl visi buvom susi-

kaip baisusis piktadaris. 
Neberizikuodamas toliau,

— Iš kur gavai pinigų bi 
lietui ?

— Patarnaudama pas į* ' Kun. Balčiūnas tuo laiku
vairius ūkininkus ir pasi-1 daug nukentėjo už slaptą 
turinčius miesčionis. lauke prie kelio pašventini-

— Kas yra tie. pas ku- mą kryžiaus. Išdavikė buvo
riuos tarnavai? neišmintinga moterpalaikė

Nei vieno neatsimenu, pasakius urėdnikui teisybę,
Kas tave išmokė po- kad šiaudinė gryštė nuo kry-

terių ir prirengė krikštui ? I žiaus buvo nuimta, dėlto jog
— Ten pat Prūsuose tar

naujant pas žmones.
Ir taip nieko neišgavę po

licininkai apleido vargšę ka- 
mantinėję.

Taigi, kaip čia viskas bu
vo gabiai meluota ir nei 
vieno žodžio nebuvo teisin-

kunigėlis Balčiūnas kryžių 
naktį pašventino. Tai buvo 
prie rusų carų, carams val
dant Lietuvą.

išsiskubinau Amerikon, taip- go atsakymuose. Ir tik me- 
gi skindamas kelią melu iki iu išvengta nemalonumų. 
Prūsų sienos, prieš Velykas, nasakvta bent i
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kiek teisybės, būtų žuvę Si
bire abu Smilgių kunigai —

1902 m.
TREČIAS PAVYZDYS

B. A. L A C H A W I C Z 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. PUL. 1270 ar CAN. 2515 
Rez. tel.: COMmodore 5765

Šeduvoje ant rinkos su-j“ 
gauta konvertite ir polici-! 5 
jos apsupta, buvo tardyta 
sekančiai:

ti “Draugo” metinio koncer
to ir pasilinksminimo tikie- 
tų:

St. Anthony Savings and 
Loan Assn., 1500 So. 49th 
Ct.

Solemo Yankaus vaistinėj, kalbėję, jei bile katram pa- 
1446 S. 49th Ct. vyktų susidurti su knygų

Baukų valgomųjų daiktų pardavėju, kad nupirktų mal 
krautuvėj, 1300 S. 49th Ct. daknygių pakankamai visai

Putrimų Meat Markei, giminei. Čia turėjau išvar- 
1436 So. 49th Ct. dinti visą giminę, kad iš-

1409Puikių aiskriminėj 
So. 49th Ct.

Ad. Bernadišiaus ofise, 
16th St. ir 49th Ct.

Miliauskų kepykloj, 1425 
So. 49th Avė.

Stasiulaičio bar b e r n ė j, 
1409 So. 49th Avė.

Mykolaitienės valgomųjų 
daiktų krautuvėj, 1345 So. 
49th Avė.

Kesers vaistinėj, 4847 W. 
14th St.

Bell-Balčiūnas valgomųjų 
daiktų krautuvėj, 5022 W. 
16th St.

Taipgi pas vietinius vei
kėjus ir “Draugo” stotyse.

tektų p?, vieną maldaknygę 
visiems ir man.

— Kiek mokėjaį už tas 
knygas?

— Tris rublius.
— Kodėl taip pigiai? Tai 

reiškia už dyką?
— Pardavėjas sakė, kad 

jam visas knygas išparda- 
vu8, tiek tik liko ir jis, sa
kė, nebenorįs likusiomis rū
pintis. O aš tik tris rublius 
viso ir teturėjau.

— O kam pirkai tas ki
tas nemaldaknyges ir laik
raščius ?

— Pardavėjas sakė nebe
norįs jomis visomis besirū-

— Kas tave prikalbino 
prie katalikų krikšto?

— Niekas, aš pati nuo kū
dikystės svajojau ir svajo
nes išpi’džiau be niekeno 
patarimo.

— Kodėl neatsiklausei val
džios?

— Nieko apie tai nežino
jau.

— Kiek tu dabar turi me
tų?

— 13 metų.
— Kas ir kur tave krikš

tijo?
— Prūsuose. (Kunigo var

das ir miestas).
— Kur tavo metrikai?
— Štai, metrikai, lotyniš

kai ir vokiškai rašyti.
— Kaip perėjai Prūsų sie

ną?
— Kareiviams daviau rub

lį, jie ir perleido. Daugiau 
neturėjau.

— Kur gavai tą rublį?
— Uždarbiaudama pas ū- 

kininkus.
— Kaip pasiekei Prūsus?
— Traukiniu.
— Kas tave lydėjo iki 

Prūsų sienos?
— Niekas. Pati viena nu

važiavau.
— Į kokį miestą nuvažia

vai?

rnARCOTir
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC -1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos.

Iki 2-ros valandos popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 9:30 

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nuo 7 iki 8 vai. vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas:
6755 So. Western Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehUl 2242 
yr—— ■   y—, ... ,B =

GARY. INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monument 
Company

3419 West llth St
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6335

Vienų Metų Mirties Sukaktuvės

ONA LEVICKIENE 
(|»o tėvais Zaronaitė)

Gyveno—4441 S. Wood St.

Jau sukako vieni metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą žmoną ir motinėlę, Oną Levickienę.

Netekome savo mylimos Vasario 2 d., 1945 m.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime užmirš

ti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai aminą atilsį, a
Mes atminlami jos liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, už

prašėme 3 gedulingas šv. Mišias su egzekvijomis trečiadienį, 
Vasario 6 d., 1946 m. Šv, Kryžiaus parapijos bažnyčioje, 8:00 
(visos kartu) vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a. a. Onos sielą. Po pamaldų kviečiame į namus po num.: 
4441 S. Wood St.

Nuliūdę:
Vyras Pranciškus, augintinė Duktė Marijona Sih-bis, žentas 

Mykolą*, Brolio Dukterys, Brolio Sūnai ir Visos Kitos (imi
nės.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę!

SENOMS, ATDAROMS, 

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenkiantieji nuo senu. atdaru 
Ir skaudžiu žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sfidėtl, Ir kaip 
nakties metu negalima gerai lSsl- 
mlegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
GBOULO Glnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tu 
senu. atdaru Ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čio. Ir skausmą 
pražallnančlos y- 
patybfis sutelks 
Jums tinkama 
nakties polis) (r 
pagelbės ižgydyt 

senas, atda
ras Ir skau
džias žaiz

das. Vartokite JJ Irgi skaudiems 
nudegi mama fi&sų Ir sutrflklmij 
pražallnlmul, ir kad palengvinti 
Psorlasis niežėjimą.. Atvėdina va
dinama Atblete’s Pont degimą Ir 
niežėjimą, sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
atitrūkimo tarp plrStu; geras Ir 
sausoa trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo tfihfirtmams Ir ki
toms odos negalėms 1* lauko pu* 
sės.

LEOULO OINTMENT parsi
duoda po «1.0O, 1.76, tr S.(M).

Siuskite JOsy tfoney Orderi tla- 
etog J|—

LEGULO
1941 No. Pulaoki R<1.

! Dept. D. Chicago 89, III.

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 

Chicagos Dalyse

Radlo Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai 
8 vai. vak.

Kaip matėme po carų le
tena bent melu buvo gali
ma kai kada nuo Sibiro ap
siginti. Bet prieš NKAVD 
nei tiesa, nei melu apsigy- 
nmo nėra, ir nei dienos nei 
valandos nuo baimės liuosas 
nėra.

Washington, D. C. — Dar
bo Statistikos Biuras prane
ša, kad 1945 metais du mi- 
lionai darbininkų turėjo ne
laimę darbuose. Iš to skai
čiaus apie 16,000 darbininkų 
žuvo, 84,000 sunkiai sužeistų, 
inimant 1,800. kurie dėl su
žeidimo paliko netinkami jo- 
kianf darbui

ANTANAS JUODIS
kuris gyveno 253 E. Church St., BATAVIA, III.

iMirė penktadieny, vasario 1 T, 8:30 vai. vak., sulaukęs pusės! 
lamžiaus. Velionis Antanas Juodis gimė Lietuvoje, Raseinių 
lapskr. ir parap., šauklių kaime. Amerikoje išgyveno 46 m. 
Į Paliko dideliame nuliūdime: žmoną Bronislavą (po tė- 
fvais Raukaitė), dukterį Aleną ir jos vyrą Knute, sūnų Vy- 
I tautą ir jo žmoną Mary, du brolius: Jurgį ir jo sūnų Walterį 
lir jo žmoną Marijoną, ir briedį Baltramiejų ir jo šeimą, se- 
Įserj Veroniką ir jos vyrą Joną Paulauską ir jų šeimą, du 
I pusbrolius: Domininką ir Joną Juodžius, jų šeimas ir kitas 
Įgimines, draugus ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas namuose 253 E. Church st., Batavia, III. 
Laidotuvės įvyks antradienyje, vasario 5 d., 9 vai. ryto iš 

Į namų bus atlydėtas į šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, (Baita- 
Įvji'a, III.), o po pamaldų bus atlydėtas į Chicagą ir palaido- 
Itas Šv. Kazimiero kapinėse.
I Giminės, draugai bei pažįstami, kurie galite, esate prašomi 
I dalyvauti šermenyse ir laidotuvėse, suteikiant velioniui Anta
nui Juodžiui paskutinį patarnavimą.

I Dėl platesnių informacijų, prašoma telefonuoti’ broliui Jur
giui Juodis, Chicagoje. Tel. HEMlock 6412, o adresas 6802 

l-So, Maplewood Avė.
I Nuliūdę: žmona* duktė, sūnus, žentas, marti, broliai, se- 
Įsuo, pusbrbHai ir visos kitos giminės.

NULIŪDIMO VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th Avė., Cicero, 111.
Telefonas — CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago, II..
Telefonas — GROVEHILL 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas!

NARIAI: 
Chicagos 

L i e tuvių 
Į Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

AMBULANCU 
Patarnau jam 
dienąir naktį 

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
. Mieste.

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 S. LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

J. UULEVICIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAI'. 3572

P. J. RIDIKAS
3354 8. HALSTED 8T. 710 W. 18th STREET
_________ Telephone YARds 1419_________

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th St._________ Phone YARds 0781

MAŽEIKA -ir- EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 1138-39

LACHAWICZ IR ŠONAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULItnan 1270

L. L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULlman 9661
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Kunigas matė

Atomu Nagasaki sunaikinimą
SPROGUS ATOMO BOMBAI MANĘS, KAD ĮVYKO PA

SAULIO PABAIGA. ŽMONES KRITO, KAIP MUSES 
PALIESTOS LIEPSNOS. PER KELIAS MINUTES 
ŽUVO 40,000 GYVENTOJŲ.

NETIKĖTAS SUSI
PAŽINIMAS

Vienas lenkų tautybės U. 
S. kareivis parašė namo laiš
ką, kurį nurašė jo draugas 
Bob Rachus ir tą kopiją 
parsiuntė savo tėvams. Bob 
Rachus yra sūnus J. Rft- 
chus, buvusio Darius-Girė- 
nas Post 271, American Le
gion, komandario, kuris 
taippat tarnauja U. S. ka
riuomenėj ir šiuo metu ran
dasi Japonijoj. Tame laiške 
aprašoma netikėtas tų dvie
jų kareivių susitikimas To
kyo mieste su kunigu-misio- 
nierium, taippat lenkų tau
tybės. ir jo atpasakojimas, 
kas įvyko Nagasaki mieste, 
kai ant jo buvo numesta 
atomo bomba.

“Aš”, rašo tasai kareivis, 
“ir Bob (J. Rachus sūnus) 
būdami Tokyo mieste nuė
jome į Raud. Kryžiaus rū
mus gauti informacijų, koks 
bus vaidinimas kareiviams. 
Mums besidairant po paka-

Kas Met Vis Gražiau!
Nepraleiskite Progos Dalyvauti

D* urs 1 mįenrascio Draugo
METINIAME

KONCERTE ir ŠOKIUOSE
Sekmadienį, Vasario (February) 10-tą d., 1946 m.

ST. AGNĖS' GRAŽIOJE SALEJE
Prie So. Rockvvell St. ir Archer Avė.

Bus Statoma Scenoje —
GRAŽI OPERETE - "Sveikam Ligos Neįkalbėsi

Taipgi Dalyvaus Populiarus Ir Garsus

UKRAINIEČIŲ CHORAS
Ir Mūsų Lietuvių Plačiai Pagarsėjusi

ŠV. KAZIMIERO AKAD. ORKESTRAS

//

ĮŽANGA: —
Koncertui ir šokiams .. $1.25 
Tiktai šokiams................ 75

e=3s

bintą ant sienos biuletinį, at
sisukęs pamačiau kunigą-mi- 
sionierių ką tai dalinant ka-1 
reiviams. Tai buvo šventųjų 
paveikslėliai, atspausdinti 
Japonijoj, čia pat Išgirdau 
jį ir ką tai lenkiškai kal
bant. Aš atsiliepiau ir pa
dariau jam tuo didelį surpri- 
zą. Kunigas sakėsi turėjęs 
didelio vargo, nes lenkiškai 
kalbančio čia niekas nesu
pratęs.

^NAGASAKI ATOMO 
BOMBOS METU

“Tuo laiku, kai Amer. lėk
tuvas vežė atomo bombą Na
gasaki sunaikinimui, jis bu
vęs tame mieste. Būdamas 
viduje, sako, išpradžių, jis 
išgirdęs nepaprastą ūžimą. 
Laukan išėjęs pažiūrėti, kas 
dedasi padangėje, nes tas 
ūžimas turėjęs reikšti puo
limą miesto iš oro.
ATSIVERIA
PRAGARAS

“Staiga atsivėrė pragaras.

I II -ii4w -J >B.LI
mraKrarn srauuss, chicago, 
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POLICIJA PADEDA IŠLYSTI

PIRMĄ KARTA 
CHICAGOJ. ..

Sgt. S. Sherman, kuriam, 
kaip manoma, priklauso 
rasta netoli Degnan namų 
sukruvinta nosinaitė, atvyko 

• į Chicago, kad tikrai galėtų
pasakyti, ar toji nosinaitė y- 
ra jo. Pagal serijinį kariuo-

General Motors Electro-Motive Disiel fabriko, La 
Grange, III., streikuojantieji pikietininkai apvertė auto
mobilių, kuriuo keturi streiklaužiai bandė įvažiuoti į fa
briko kiemą. Nuotraukoj policija padeda jiems išlysti iš 
automobilio. (Acme-Draugas telephoto)

Jis tikrai manęs, kad atėjo 
pasaulio pabaiga. Sprogo 
nepaprastos ugnies leipsna.
žmones krito, kaip musės, kitur, už kelių yard’ų, nieks
Namai akiesmirksny pradė
jo smukti. Viskas, rods, bu
vo liepsnoje Jis ir dabar ne
galįs suprasti, kaip išlikęs 
gyvas. Visas miestas sunai

$

kintas iki pat žemės. Keista, 
kad kai kuric.se vietose vie
nur viskas tapo sunaikinta,

nebuvo paliesta. Da ir dabar 
negalįs suprasti, kaip jis iš
liko gyvas toj baisioj katas
trofoj, nes per keletą minu- 
tų žuvo virš 40,000 miesto 
gyventojų.
JAPONAMS KARAS 
buvo Sunkus

“Jis papasakojo apie ja
ponų gyvenimą karo metu. tį, kur kas kaip įvyko.
Jokių žinių gyventojai ne 
girdėjo, išėmus vyriausybės 
propagandą. Visą laiką bub- 

! nijo apie Japonijos laimėji
mus. Išpradžių žmonės ti- 

j kėjo, bet vėliau tas tikėji- , 
mas išnyko, nes pradėjo ro-1 
dytis kitokių ženklų. Mais
tas buvo taip1 sumažintas, 
kad kiekvienam asmeniui 
duodavo po 330 gramų į die
ną. Daugelis gyventojų dėl
to mirė iš bado.
ŽUVO DAUG IR 
KATALIKŲ

“Kalbėdamas apie religiją 
misionierius papasakojo, kad 
prieš karą Japonijoj buvę 
tūkstančiai katalikų, bet ka
ro metu nuo Amerikos bom
bardavimo iš oro daug jų 
žuvo. Sakė, kad Nagasaki 
mieste vienam tik fabrike, 
užpuolus Amerikos lakū
nams, žuvo 5,000 katalikų. 
Jis sakė, kad Amerikos la
kūnai puldami miestus, vi
suomet puldavo grupėmis. 
Vienai lėktuvų vilniai pra
ėjus, užeidavo kita. Ir taip 
toliau. Bombarduojant mies
tus, taippat žuvo daug ir mi
sionierių ir seserų vienuoliu. 
Bendrai, šis karas Japonijai 
buvo labai sunkus ir nuosto- 
lingiausias.
KVTETE KALĖDOMS

“Jis kvietė mus Kalėdoms 
pas save į’ vienuolyną. Bet 
mes negalėjom kvietimo pa-

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ PAS MUS

Pirk Vlctory 
Bonus!

F*staaaAoklle bnoim Kainam*.
TAPĮU'ig hmausimiai ygranajAPBOMt
TA t T T ATI'K tMUcoie. Jfen IndAllal
rApMOncal globojami Ir Ugi *S.000.00 ap- 
d rausti per Federal Sarfengn and Loaa In- 
•m*noe Corporation.. Jdaq pinigai boa grei
tai išmokami Jums ant pareikalavimo.

RK VI AITRI A IR ZTMIAFRIA LIBTTirfTę!
FINAVRIK* IŠTAIGA.

— Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS AN D LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y 3236 S. Halsted St.

lęniuiiiiK

Nosinių savininkas

Sgt. Sherman atvyko j Chicago
NOSINES JO, BET JAS PAMETĘS BEDAMAS AMERI

KOJ. H. VERBURGH, JO ŽMONA IR D. SMET PA
TRAUKĖ POLICIJĄ Į TEISMĄ Už BRUTALUMĄ. / mus

menes numerį, nosį , , „ , .bet dytas. Aukštesniame Teisme 
iškėlė policijai bylą dėl kan-naitė priklausytų jam 

klausimas, kokiu būdu ji pa
teko į Chicago? Tuo metu, 
kuomet buvo pagrobta Su- 
zanne Degnan, jis buvo net 
Singapore, Indijoj. Policija 
nelaiko jo įtarime brutalėj 
žmogžudystėj, tik tikisi gau
ti žinių apie nosinaitės atsi
radimą Chicagoj.

Sgt. S. Sherman yra kilęs 
iš New York ir sakos Chica
goj niekad nėra buvęs, tik 
būdamas kariuomenėj susi
rašinėjęs su draugo seseri
mi, būtent Eileen Janov, gy
venančia 5465 Ingleside Avė.

Po pirmo ilgo išklausinė
jimo, kuriame S. Sherman 
prisipažino, kad nosinės yra 
jo ir kad jas pametęs būda
mas da Amerikos vienoj ka- 

' riuomenės stovykloj jis pa
prašė leisti jam pasilsėti, 
kad geriau atsimintų praei-

Kas Girdėt*^
Chicagoje>

riuo jaunuoliai grįžo namo iš 
mokyklos praeitą penktadie
nį. Nelaimė įvyko ant 165 ir 
Califomia gatvių.

Peter Mogsievicz, 1348 N. 
Maplewood Avė., automobi
lio suvažinėtas Naujų Metų 
dieną, mirė ligoninėj.

1 žuvo# 18 sužeistų
Gerald G. Klebovski, 17 

m., 721 W. 23rd Avė., Gary,
Ind., mokinys Edison High 
School, žuvo, o 18 kitų jau- vadinamoms $60 gauge”, ar- 
nuolių sužeista, kuomet Ga- ba geresnėms, yra $1.95 ar- 
ry-Hammond gatvekaris įva- ba $2.05. Bendrai, pora ny- 
žiavo į Shore Line busą, ku- l°n kojinių “45 gauge” da-

Springfield, III. — Guber
natorius Green paskelbė va
sario 8-14 dieną Skautų Sa
vaite visoje valstybėje.

tenkinti. Jo vienuolynas, sa
kė, kur tai tarp Tokyo ir 
Yokohama. Sakė, pažįstąs 
mūs kapelioną ir esą jis “a 
swell guy”.

Sykiu su tuo laišku Bob 
Rachus atsiuntė tėvams to 
kunigo-misionieriaus paveik
slėlių, kuriuose šventųjų at
vaizdai japoniškos išžiūros.

Policijai dabar bus darbo 
surasti, kokiu būdu toji no
sinė atsirado Chicagoj.
POLICIJAI IŠVELE 
BYLĄ

H. Verburgh, dženitorius 
namų, kur Degnan gyvena, 
ir kuris pirmiausiai buvo 
policijos buvo įtartas, ir tar-

kinimų tardymo metu. Byla 
iškelta prieš policijos virši
ninką J. Prendergast, de
tektyvų viršininką Storms, 
uniformuotos policijos kapi
toną Ray Crane, viršininką 
“homečide detail” Įeit. P. 
Breitzke, seržantą J. Hanra- 
han, seržantą Frank Pape, 
detektyvus John Moss, Ru- 
dolph Friedl ir dešimtį kitų.

Kadangi po tardymo, sako, 
jo sveikata liko palaužta, 
tad reikalauja $100,000 at
lyginimo. Be to, jo žmona 
taippat iškėlė bylą policijai 
reikalaudama $25,000 atlygi
nimo už darytas kratas ir 
griozdimą namų. Desere 
Smet, kitas tardytas dženi
torius, irgi skundžia policiją 
$50.000 sumai. Jų bylą pa
ėmė vesti Chicago Fiat Jani- 
tors Union advokatas Jo- 
seph Ricker.

Lobsta moterų 
kojinėmis

Daugelis Chicago moterų 
ir merginų nuo vadinamų 
pedliorių perka šilkines koji
nes, mokėdamos iki $5 už 
porą.

OPA Chicago regiono di
rektorius James A. Riley 
praneša, kad lubų kainos

bar parduodama už $1.35 ar
ba $1.40.

Apvogė senyvus
r

Įsibrovę į namus našlės G. 
Witty, 72 m. amžiaus gyve
nančios Joliet’e, plėšikai pa
vogė jos visas sutaupąs — 
$600, o Jon May, taip 72 m. 
am., gyvenančio to namo rū
syje, $2,300.

$320 dešimtukų 
paradui

Dešimtukų paradas — 
fondas kovai su vaikų para
lyžium — pakilo $320 ačiū 
raketo teismo teisėjui Jay 
J. Schiller, kuris ploicijos 
konfiskuotus vienoj gem- 
blernėj pinigus įsakė per
duoti tam fondui.

Pirmadienis, vas. 4 d., 1946

X V ladas Dobrovalskis vie 
nas seniausių West Side 
Vladų, pereidamas per Cer- 
mak Rd., ties California Av., 
automobilio tapo sužeistas. 
Nuvežtas į Šv. Kryžiaus li
goninę. Kambario No. 329.

X “Draugo” koncerto ti- 
kietų Dievo Apvaizdos pa
rapijoj galima gauti pas J. 
Žvirblį, 1976 Canalport Avė. 
ir krautuvėje pas B. Pan- 
kauskienę ir Sofiją Loren- 
cienę, 2021 Canalport avė.

X J. Anglickas, žinomas 
Cicero biznierius, labai daž
nai parginė parapijos, drau
gijų ir “Draugo” parengi
mus; šį kartą irgi dalyvaus 
“Draugo” koncerte. Sako, 
norįs pasiklausyti ukrainie
čių choro.

X Darius-Girėnas Postas 
271, American Legion, buvę 
komandieriai steigia klubą. 
Steigiamasis susirinkimas įr 
vyko praeitą ketvirtadienį. 
Pirmuoju komandieriu yra 
buvęs žinomas Chicago lie
tuvių veikėjas Juozas A. Mic 
keliūnas.

X Juozas Kazik, savinin
kas rakandų krautuvės, ad
resu 4140 Archer Avė., įsi
gijęs “Draugo” koncerto ti- 
kietų, sakė, tikrai su savo 
kostumeriais pasimatysiąs 
St. Agnės Auditoriume, va
sario 10 d.

X Edelainė Musteikienė, 
iš Maręuette Park, sako, kad 
šįmet “Draugo” koncertas 
jai bus linksmiausias, nes 
dalyvaus jau su savo vyru, 
grįžusiu iš Europos. Tokių 
linksmų jaunų porų “Drau
go” koncerte bus šimtai.

X Elzbieta Vaitkienė, 2332 
W. 23 PI., jau nuo kurio lai
ko sirguliuoja. Juzefą Šal- 
tėnienė, Bridgeport veikėja, 
pastaruoju laiku sirgusi, jau 
sveiksta savo namuose, 911 
W. 33 st.

X J. ir A. Dulksniai, sa
vininkai valgomųjų daiktų 
krautuvės prie W. 44 ir So. 
Rockwell gatvių, šiomis die
nomis pirko nuo V. ir D. 
Kungių gražų namą prie Ca
lifornia ir 71st gatvių.

X Lorraine Phillips, duk
teriai žinomų marketparkie- 
čių, užpraeitą sekmad., Ire
na Gudenas namuose, buvo 
suruošta didelė “Shower 
Party”, kurioj dalyvavo a- 
pie 75 viešnios. Lorraine, 
kurios vestuvės su Frank 
Slykas iš Westville, III., bus 
kovo 3 d., apdovanota pui
kiomis dovanomis. Viešnių 
tarpe buvo atvykus ir jau
nojo motina su dviem duk
terimis.

X T. Sgt. Edw. Srobas, 
sūnus Jono ir Hiacintos Sru- 
bų, žinomų No. Side veikėjų, 
po trijų metų, tarnybos., sau
sio 8 d. grįžo iš kariuome
nės garbingai paliuosuotas. 
Kitas jų sūnus Albertas, F. 
C. Petty O f f i c e r Coast 
Guard, po pusketvirtų metų 
tarnybos, irgi grįžo namo 
garbingai paliuosuotas pas 
savo žmoną, Aveliną čereš- 
kiūtę, kurią vedė prieš tris 
metus. Gi vyriausias sūnus 
Edvardas gyvena pas tėvus. 
Visa ši pavyzdinga No. Side 
lietuvių šeima įsigijo tikie-

kuric.se

