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KAINU ‘LUBOS’ GREIT BUS IŠKELTOS
RINKIMŲ KARŠTLIGĖ LIETUVOJE

KAIP MASKOLIUS PETROVAS 
PASIDARO LIETUVIU PETRENU

pabrėžia, kad dabar mote
rims užtekėjo “tikra lais
vė.”

("Draugo” Specialaus Korespon
dento Europoje Pranešimas).

Dar niekad Lietuva negv- 
veno tokioj rinkimu karšt
ligėj, kaip šiuo metu. Rin
kimų agitatoriai nepalei
džia žmogaus iš ranku net 
visas dvidešimt keturias 
valandas. Iš ryto, vos jis 
pakelia galvą, su pirmomis 
žiniomis jau jam “triūbija,” 
kad Stalino konstitucija 
esanti pati demokratiškiau
sia pasaulyje.

Laike darbo, jam visą 
laiką j ausį šnibžda, kad 
tik už komunistus balsuotų 
(o už ka kitą jis gali bal
suoti. jei tėra tik vienas 
komunistu sąrašas), fabri
kuose didžiausi plakatai ra
gina darbininkus aktingai 
dalyvauti balsa vime. To dar 
negana, kada nuvargęs jis 
grįžta namo ir neri pasiDė-

Kaip Maskoliai Pasiverčia 
Lietuviais

Senovės liaudies pasako
se sakydavo, kad dažnai šė
tonas. pasikeldavo į žemės 
paviršiu apsirengęs ponai
čiu ir jį galima buvo atskir
ti nuo kitu paprastu žmo
nių tuom, kad jis neturėda
vo nosyje skylučių.

Pažinti rusa, pasidarius'j 
lietuviu, yra daug lengviau ; 
ir nereikia žiūrėti ar jis tu
ri nosv skylutes. Toks “nau
jas lietuvis“
nemoka nei žodžio lietuviš 
kai.

Masė*5 maskolių iš Rusi
jos gilumos buvo apgyven
dintų Lietuvoje, tų ūkuose, 
kuriu savininkai šiandien 
kenčia šaltį ir bada Vokie
tijos stovyklose, Švedijoje

PROTESTUOJA U N.O. CENTRO PARINKIMĄ

TRUMAN U2GYRE PAKĖLIMĄ 
METAMS 'PALAIKYTI LINIJA'

HASHINGTON, vas. 5.—Prez. Trumanas greitu laiku 
leis pakelti nustatytas kainas krašto dabartinėje “lini
jos palaikymo” politikoje, ir tuomet įsakys palaikyti tą 
naują stabilizacijos aukštį vieniems metams, kol didė
janti gamyba prašalins infliacijos pavojų.

Aukšti valdininkai sakė toks programas yra dabar ad
ministracijas paruošiamas išaiškinimui dabar vykstan
čių ginčų—jų tarpe paraduojančio plieno streiko—ku
rie gręsia rekonversijos pastangoms.

Plano proponentai teigia jis greit užbaigs plieno strei
ką ir 200,000 elektros darbininkų ginčą. General Motors 
77 dienų streikas gali užsitęsti, tačiau, kadangi GM ir 
unija tarpusavyje apart algų kėlimo, aiškina kitus daly
kus.

Gyventojai Yestchester apskrities sueina miesto rotušėje Armonk, N. Y., protes- 
dažniausiai tuoti jungtinių tautų organizacijos būstinės komiteto rekomendaciją įsteigti UNO sos

tinę Connecticut'e ir Westchester apskrityje. Gyventojai teigia, kad nėra reikalo pa
rinkti gyvenamų namų sritį. ] (Acme Telephoto.)

,. , . . x ar Prancūzijoje. Tie mastų pas i’t ateina vietos ra- .... , , * . .. ’ • , . . .. ... keliai atvykę į ių ukrus rajono agitatorius, ir įssedi , . . _ , , indo viską, nuo paklodes ikijono
veik ištisą naktį.

DAUGIAU GALVOSUKŲ U.N Oai

SIRIJA, LEBANAS REIKALAUJA 
BRITU IR PRANCŪZU IŠĖJIMO

, šaukštuko, net ir malkų 
pasvirny nuo prieškarinių 

i laikų, didžiajam pečiui pa-
Kad Privertus Klausytis,

Užrakina Duris
Nors ir visaip yra vilio- šildyti. 

j‘ami lietuviai darbininkai i Bet “valdžia” rado rei- 
tuos agitatorių susirinki-, kalą jų pavardes sulietu- 
mus, tačiau visad atsiran
da tokivi, kurie nors ir grą-

LONDONAS, vas. 5. — Į teisę, ir Bevin tuomet galės 
Rusijos grasinimas panau-Į ją pavartoti*- w 
doti savo veto galią šian-

-

dien sulaikė saugumo nuta
rimą dėl klausimo ar ištei
sinti Angliją dėl rusų kai

sinami būsią atleisti iš dar
bo, neateina į tas plepalų 
paskaitas.

Bet fabriko vadovybė ra
do kitų būdų juos sulaikyti. 
Vos tik darbas pasibaigė, 
kaip fabriko vartus užraki-
na, ir visi norėdami ar ne 
norėdami turi pasilikti kol i siems dalinamos 
vartai bus iš naujo atida- kurias Amerikos komunis 
ryti.

Moterų sakinga išlcidc 
atsišaukimą Lietuvoj esan

vinti, nes apylinkės kaimy- tinimo, kad britai gręsia 
nai, nor° ir susovietizėję, ' pasauiį0 taikai palaikydami 
tačiau šnairomis žiūrėdavo kari.ds Graikijoje, 
į šiuos atėjūnus. Tad tokiu
būdu iš Petrovo pasidarė Penkių didžiųjų valstybių 
Petrėnas, iš Malinovskio— i delegacijos, kurios visos 
Malinauskas ir t.p. turi veto teisę, šiandien su-

Šie ‘‘naujieji lietuviai” ėjo pasitarti ir prašė visą 
naudojasi visokiomis privi- reikalą užbaigti be forma- 
legijomis, jiems pirmie

Sirija, Lebanas Patiekė 
Reikalavimus

Šios dienos posėdyje, Si
rija ir Lebanas prašė sau
gumo komisiją iškrapštyti 
britų ir prancūzų kariuome
nes iš Levanto, teigdamos, 
kad tų kariuomenių toli
mesnis buvimas tose valsty
bėse yra aiškus pavojus pa
saulio taikai.

Snyder Tarsis Dėl 
Plieno Kainų Kėlime

PITTSBURGH. vas. 5.— 
Pulk. James S. Ervin, prez. 
Tri-State Industrial Ass’n., 
kurią sudaro suvirs 100 
plieno išdirbėjų ir gaminto
jų Pittsburgho srityje, sa
kė jo organizacijos nariai 
ryt dieną sueis su rekon
versijos direktorium John

Valdžia Perims Laivus N. Y. Streike
WASHINGTON, vas. 5.—Prez. Trumanas pasirašė įsa

kymą Office of Defense Transportation biurui nuo vidur
nakčio perimti 97 tugboat įmones, kurių 3,500 darbinin
kų streikuoja, tuo sustabdydami lahų judėjimą New 
Yorko uoste ir paveikdami maisto ir kuro pristatymą 
Ne\v Yorko miestui.

NEW YORKASi vas. 5. 
—Miesto ir federalinės val
džios žmonės šiandien pra
našavo. kad valdžia perims 
sustreikuotus traukiamuo
sius laivus New York? uos
te, jeigu nebus šiandien su
sitarta baigti dienos senu
mo streiką, kuris sustabdė

kad valdžia gali perimti 
laivus.

Atsisakys Dirbti
Unijos prez. kapt. Wm. 

Bradley vėliau sakė 3,500 
vairuotojų atsisakys dirbti 
po valdžios kontrole.

Kitame šio miesto darbo
visą judėjimą pasaulio did-į fronte, viso New Yorko CIO 
žiausiame uoste. Į taryba, kuri sakosi atsto-

Nariai streikuojančios į vauja 600,000 narių, NewW. Snyder Wa’shingtone iš
lyginti kai kurias plieno AFL-ILA unijos vakar nak- Yorko srityje, šaukia dvie-
kainų kėlimo problemas.

Tarėsi Apie Maistą 
Badaujančiai Europai

tį atmetė mayoro O’Dwver į jų valandų darbo sustabdy- 
pasiūlytą planą susitaiky- ! mą pirmadienyje, kad pa- 
mui, ir šaukė “Tegul Tru- Į remti CIO telegrafistų mė- 
manas vairuoja laivus,” nesi? senumo streiką prieš 
kuomet jiems buvo įspėta, Western Uninon Co.

cioms

WASHINGTON, vas. 5.— 
Prez. Trumanas sušaukė

lauš nutarimo. ' Saugumo komisija susi-' savo kabinetą nepaprastam
dovanos, I Vakar saugumo komisija Į renka kitam posėdžiui šį posėdžiui apsvarstyti pro- 

baigė posėdį nenutarus ar vakarą, bandydama kaip gramą prašalinimui bado 
nors išsiaiškinti dėl šio pavojaus Europoje. Didžiau 
precedento sudarančio UNO šioji problema yra nutarti

tai siunčia, nes jie yra pa- Rusija, kaipo viena palies- 
tikimesni Stalino tarnai, tųjų valstybių, turi teisę 
šie atėjūnai ne tik kad sėdi uždėti savo veto ant torei- 
ant lietuviškos žemės, bet kalo svarstymo. Jei Rusija

išbandymo, kuris kilo ru
sams darant užmetimus An
glijai, ir britams atrėžiant

moterims, kuriame
reiškia džiaugsmą, kad jos jie įeina į visokius komite- turi tokią teisę, tai ir An- 
pirmą kartą eisiančios lais- tus, valdybas, kooperatyvus glija turi tokią pat veto tiek pat rusams, 
vai prie urnų. Šitame savo i ir kontroliuoja ekonominį Į------------------
atsišaukime jos smerkia1 gyvenimą, geresnį dalyką 
smarkiausiais žodžiais prieš ■ sau visad nusukdami, 
karinį smetoninį rėžimą ir I Vyt. Arūnas

NAUJAS ŠALPOS KOMITETAS

Lietuviai Organizuojasi Paryžiuje

i Užgyrė Byliu Duoti 
Kinijai Karo laivu

WASHINGTON, vas. 5.— 
Atstovų Rūmų laivyno rei
kalų komitetas šiandien už- 

Į gyrė bylių, kuris autorizuc- 
Į ja Prez. Trumaną pervesti 
Amerikai nereikalingus leng

Iki šiam laikui visus lie- j pravažiuodamas Paryžiuje, į vuosius karo laivus KimjnL 
tuviui reikalus tvarkė BAL- pageidaujant buvo sušauk- aivynuj pr
E’o ''įgaliotinis Prancūzijoje tas visu šelpiamųjų lietu- ,
Dr. Bačkis. tačiau augant 
lietuvių išeivių skaičiui, bu
vo rasta reikalinga susior
ganizuoti ir išrinkti komite
tą iš visų Parvžiaus lietu
vių, kurie padėtų jam šia
me sunkiame darbe.

pervedimą sunkiųjų laivų, 
bet tik su Kongreso speci
finiu leidimu.

Argentina Išteisino 
U.S. Dėl Šmugelio

BUENOS AIRES, vas. 5. 
— Argentinos vyriausvbė 
šiandien sakė neturi jokiu 
įrodymų, kad Amerika bū
tų buvusi įvelta šmugelia- 
vime ginklų į kraštą, ir sa
kė ji nesanti atsakinga už 
pulk. Juan D. 'Peron, kan
didato į nrezidentus, pada 
rytą pareiškimą. Peron sakėviii susirinkimas.

Įspūdingai Paminės 
Vasario 16

Po kun. dr. Končiaus kal
bos buvo išrinktas šalpos 
komitetas iš profesoriaus
Baltrušaičio, kun. Kulbio, —Vakar Amerikoje buvo labai keistos audros,

Vėliausiu Žinių Santrauka

ar atimti šį tą iš amerikie
čių, kad maitinti badaujan
čius europiečius.

Kinija ir Rusija Veda
Ekonomines Derybas

CHUNGKING. vas. 5. — 
Chiang Kai-shek pareiškė 
spaudos konferencijai, kad 
“neformalios” diskusijos da 
bar vyksta dėl teikimo kai 
kurių ekonominių konsesi- 
jų Rusijai.

Generalissimo taip pat 
intimavo. jeg jis gali pasi
traukti iš politinio gyveni
mo po to, kai bus įsteigta 
konstitucinė

Laivas Sudužo, 449 Laukia Išgelbėjimo
SEATTLE, vas. 5.—Pak- kos, ir manoma visi kelei- 

raščių sargyba sakė deda- S viaį ten randasi. Antroji 
ma pastangų išgelbėti 449 j pusė laivo sulūžo ir atkrito, 
asmenis, kurie randasi prie- | Sniego Pūga Trukdo 
šakinėje pusėje sudužusio, Anot raportui, vanduo ra- 
laivo Yukon. Vakar naktį mesnis, bet gelbėjimo ban- 
47 moterys ir vaikučiai bu- dymams trukdo didelė snie- 
vo nuimti nuo laivo. go pūga. Manoma, kad visi

Priešugalis laivo tebėra 496 keleiviai, jų tarpe 185 
ant akmenų Johnstone į- kariai, yra gyvi ir sveiki, 
lankoje, 40 mylių r.uo AJas- ir bus išgelbėti.

tavo, kad Lenkiios slaotoii 
policija jau sugrūdo į kalė
jimus nuo 75,000 iki 100,- 
000 lenkų. Brig. gen. Sta- 

demokratiia. nislaw Radkiewicz, apsau- 
U. S. šmugeliuoja ginklus jo pakiaustas ar jis kandida- gos ministerijos viršinin- 
priešams. ! tPJOs į prezidentus, Chiang kas, atsisako matyti kores-

I sakė “Aš negalvojau apie pondentus.
tai. Kiek liečia mane, kaip Daugelis suimtųjų jau 
tik valdžios galia bus su- išlaikyti nuo šešių iki ne
grąžinta žmonėms, aš būsiu tuonių mėnesių be jokiokeis.-

Dr. Bačkis, buvęs Lietu- Kučinsko (politinis kali- čiausia jų dulkią audra vakarinėj daly Kansas. Įvairiose 
vos pasiuntinybės Paryžių- nys), inž. Elsbergo ir dvie-1 Minnesota dalyse buvo šilta, šalta, lietus ir sniegas, 
je patarčių, turi labai pla- iri narių, dr. Kazlausko ir j —Londone mokslininkai sako taškai ant saulės atei
čių pažinčių prancūzų vai- i Vilučio.
džioje. tad BALF’o vadovv- Po to buvo išrinktas ko- 
bė rado reikalą jį palikti ir mitetas vasario 16 dienos 
toliau tose pačiose įgalio- šventei ruošti, kurią Pary-
tinio pareigose. Kun. dr. žiaus lietuviai nutarė pami- w .
Končiui, BALF’o pirminin-Į nėti Įspūdingai šiais me- n®s pranešimą, kad U.S. ir Anglija pranesusios, jog jos 
kui, kuris dabar randasi, tais. V.A. dabar pasiruošusios pripažinti Rumunijos vyriausybę.

nančiom dienom paveiks radijo transliacijas.
—Dramos artistas George Arliss mirė vakar savo na

muose Anglijoje. Buvo sulaukęs 77 metą amžiaus.
—-Bucharešto radijas transliavo iš prem. Gorza, rasti- Svitrigėlė.

išpildęs savo atsakinguma.’
KALENDORIUS 

Vasario 6 d.: Šv. Darata 
ir Šv. Titus.

Vasario 7 d 
aidas: senovės Ramutis ir

ORAS
Šalčiau. Snieguliuos.

Lenkų Slaptoji Policija Suėmė 75,000
VARŠUVA, vas, 2.— (Su-j kankinamas ir prastai mai- 

laikvta)—šių? laiku neiš- tinamas. 
vardinami sluoksniai rapor- !

kaltinimo. U.S. armijos ser
žantas. Louis Nagy iš Wal- 
ton, W. Va., nesenai išlais
vintas per U.S. militarinių

Požemis Veikia
Radkiewicz nesenai sakė 

jis kovos ugnį su ugnimi, ir 
kad areštai bus daromi tol 
kol politinės žudynės, plėši
kavimas ir piktadarystės 
sustos. Sakyta, kad per pra
eitus šešis mėnesius užmuš
ta ar sužeista 3,000 slaptos 
policijos narių.

Varšuva sako požeminis 
sąjūdis prieš dabartinį rė
žimą yra vadovaujamas gen. 
Wladyslaw Anders, antro 
lenkų korpuso Italijoje ko-

autoritetų Įsikišimą po pen-1 mandieriaus. (Anders nese- 
kill mėnesiui kalėjime, sakė nai užginčijo tą kaltinimą 
jis buvo slaptos policijos Romoje).

Lietuva turi būti vėl Nepriklausoma Valstybė!
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Tautininkai Atmetė Amerikos Lietuvių 
Kongreso Pasiūlymą

Kadangi mūsų spaudoje tuvių Misijos pirmininkui, 
ir visuomenėje seniai buvo Chicagoje. Už kiek laiko lai- 
svarstomas vieningumo rei- krašČluose pasirodė ilgokas 
kalas veikime dėl Lietuvos pareiškimas, kuris lyg ir at- 
išlaisvinimo ir kadangi ši-; sako į Amerikos Lietuvių 
tuo klausimu Amerikos Lie-! Kongreso pasiūlymą. Paskui 
tuvių Kongresas priėmė tam to pareiškimo nuorašai, su 
tikrą rezoliuciją, tai Ameri-' L. V. S. pirmininko ir sek- 
kos Lietuvių Taryba šiuomi retoriaus parašais, be kokio 
praneša visuomenei kas se- j nors priedo arba paaiškini
mą mo. atėjo į Amerikos Lietu-

1. Visos Amenkos lietuvių, ’Nesį|aukdami kito
srovės, kurios stoja uz Lie- .. teatininkų pusės,
tuvos nepriklausomybes at-, unren(,žiamft kad tas iu! mes sprendžiame, kad tas jų statymą, ir musų didžiosios |)askjtinis jų ž((_
nepartinės organizacijos per kalbamuoju vieningos
visą karo laiką dirbo sutar-j
tinai, susivienijusios Amen-; Bar,.skimo matome,
kos Lietuvių Taryboje. Vie
na tiktai, atsimetusi nuo A.
L. Tarybos, grupė, t. y., tau- i 
tininkai. su kai kuriais pa- į 
vieniais asmenimis, veikė at- , 
skirai. Bet šitos grupės na- ' 
riai nuolatos kaltino Ameri
kos Lietuvių Tarybą, ir ypa
tingai josios Vykdomąjį Ko
mitetą, dėl musų visuomenės 
jėgų susiskaldymo.

2. Amerikos Lietuvių Ta
ryba kelis kartus stengėsi 
išaiškinti, kodėl aukščiau 
paminėtoji grupė nesideda 
prie musų bendro darbo, 
kvietė jos atstovus pasisa
kyti. ar jie nori veikti Tary
boje, ir, jeigu taip. tai ko
kiomis sąlygomis. Bet iš jų 
pusės n.ekuomet nebuvo gau- j 
ta aiškaus žodžio. Į musų “Kongresas nemanė kad 
konkrečius paklausimus, žo- , turi būti įsteigtas ’ aukštes-

part iakimo 
kad asmens, pasivadinusieji 
L. V. S.,r A. L Misijos. Tau
tininkų ir American Friends 
of Lithuania vardais, visai 
negalvoja apie stojimą į A- 
nierikos Lietuvių Tarybą ir 
nebando ne svarstyti Kon
greso pasiūlymo, kad tauti
ninkų srovė įeitų j Tarybą 

! “ketvirtadalio atstovų san- 
i tykiu.”
i “Vietoje to. jie kalba apie 
i sudarymą kokio tai •‘Aukš
čiausio Amerikos Lietuvių 
Komiteto” iš Amerikos Lie
tuvių Tarybos ir ALM-LVS 
atstovų. Šis jų sumanymas, 
aišku, netari nieko bendro 
su Amerikos Lietuvių Kon
greso pasiulymu.

MEDAUS HERSHEY

Prez. Truman Įteikia medalį majorui gen. Lewis B. 
Hershey už jo ‘'indispensable Service” karo metu. (Acme- 
Draugas telephoto)

Ieškantiems Doku
mentu Lietuvoje

New York (LAIC) 
kurie Amerikos lietuviai, no
rėdami gauti gimimo ar mir-

Kai

Paskutinis Ann Su 
Cardwell Biuletenis

REMKITE IK PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

Svarsto Rytų Europos tau 
tų ateitį ir prieina išvados, 
kad tik suėjus į konfedera
ciją, 110,000,000 tarp Bal
tijos ir Egejaus Jūros gy
venančių žmonių galės sau 
patikrinti laisvą ir savaran-, 
kišką gyvenimą.

Palaidi likę, toliau rašo 
Mrs. Cardwell, jie ir vėl bus 
pavergti ar tai rusų,, ar ger
manų.

Toje pačioje apžvalgoje, 
primenama, kad ir išvietin- 
tų asmenų klausimas, tik
riausiai bus svarstomas šio
je UNO sesijoje, 

i Dar kitoj vietoj, veik iš- j 
tisai, paduoti atsiminimai 
vieno lietuvio, pereitais me
tais sutikusio iš Švedijos 

1 “repatrijuotis” į Lietuvą. 
Jo parodymai antrašte ‘Back 

i to Decency and Civilization’ 
buvo tilpę p. m. Lithuanian 
Bulletin No. 4 (Vcl. 111).

Ann Su CardweU’s Letter 
gailma užsiprenumeruot 600 
Vest 115th Street, New 
York 25, N. Y. Metinė pre-

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. JOHN G. MULAS
GYDYTOJAS IK 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 — 
gaukite: BER4VYN 6200 

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

metrikų nebeišduoda. Inte
resantams patartina kreip
tis į atitinkamą Apskrities 
Vykdomąjį Komitetą. Kai 
kurie advokatai kreipiasi į 
Užsienio Reikalų Komisari- 
jatą Vilniuje. Verta įside-

ties metrikus iš Lietuvos,, mėti, kad dėl bendros Sovie- 
senu įpratimu, kreipiasi į tijoje suirutės, paštas su 
bažnytines įstaigas, į atitin- į Lietuva veikia itin blogai.
karnos parapijos kleboną--------------------
Lietuvoje. Tačiau tas tik už-1 Būsi * Draugo” bičiulis, jei

i numerata $1.00.

gausi naują skaitytoją

Garbė — tai veidrodis, 
kuriame mes galime maty
ti savo darbų ir pasielgimų 
vertę visuomenėje arba jos 
dalyje.vilkina laiką. Bolševikų oku

pacijos met u buvo išleistas 
įsakymas (paskelbtas “Vy
riausybės Žinių” Nr. 725, 
pusi. 623-626, kuriuo metri
kų knygos iš bažnytinių į- 
staigų buvo atimtos, ir nuo

džiu ir raštu, jie neduodavo nis’ už jo išrinktą Amerikos 1940 metų rugp. 15 d. baž- 
atsakymo. ' Lietuvių Tarybą komitetas nytinės įstaigos Lietuvoje

3. Pagaliau, tas vieningos arba kad viena už jos ribų ____________________________
veiklos klausimas iškilo A-1 esanti srovė turėtų naudotis

Tel. — Y A Kils 5557.

DR. FRANK C. KWINN
■ •c1’’! tos /

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

Nuo 2
OFISO VALANDOS:
iki 4 pp. įr 7 iki-8:3o vak

J. RIMDZUS. D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Tome Calls in Indiana—

Phone WENtworth 2527

PHYS1O THERAPY 
5526 S. Racine Avė. 

HOURH Daily •—8 P. M
Satur.lav- 1 A M to 8 P M

UŽSISAKYKIT “DRAUGĄ”

Būkit Malonus 
SAVO AKIMSl

Tik vieną porą aklų gauname gy
venimui. Saugokite Jas, leisdami 
lAegzamlnuotl Jas moderniškiausių 
metodu, kurtą, regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

87 MATAI PATYRIMO 
pririnkime akinti;, kurie prašali

na visą aklų įtempimą.

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

OPTOMETIUSTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas: C ANAU 0523, Chicago 

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

Trečiad. ir šeštad. 9:30 a. m.
iki 7:80 p. m.

LIETUVIAI DAKTARAI

merikos Lietuvių Kongrese.
Chicagoje. Čia pats Kongre
sas ėmėsi iniciatyvos, nutar
damas kviesti tautininkų 
grupę stoti į Amerkios Lie
tuvių Tarybą tokiomis pat 
teisėmis, kokias joje turi ki
tos srovės. Tačiau, ir šitas 
organizuotos visuomenės at
stovų žingsnis nedavė pasė
kų, kaip tatai parodo žemiau 
dedamas Amerikos Lietuvių 
Tarybos nutarimas.

Reikia tiktai pridurti, kad 
ta grupė, vartodama savo 
paprastą strategiją, ir šį 
kartą neatsako tiesiai į pa
siūlymą, o bando iššaukti 
ginčą dėl tam tikrų J. A. V,
Kongresui įteiktų rezoliuci
jų. Tai yra visai kitas klau
simas, kuris su vieningos 
veiklos problema neturį jo
kio esminio ryšio. Pirma 
juk turi būti susitarta veikti 
išvien, o jau tada butų galj- 
ma svarstyti konkrečius su
manymus. Nuo tokio vienin
go darbo tautininkai atsisa
ko.

4. Nutarimas, priimtas šių B(;K “DRAUGO” DRAUGU 
metų sausio 16 d., ir dabar patark SAVO KAIMY- 
skelbiamas gerbiamos visuo- UŽSIPRENUMERUO-
menes žiniai, yra toks:

"Amerikos Lietuvių Kon
gresas, įvykęs Chicagoje pe
rcitų metų lapkričio 29-301 
dd., ir gruodžio 1 d., nutarė 
paraginti tautininkų grupę, 
kuri veikia atskirai nuo Ame
rkios Lietuvių Tarybos, sto
ti į Tarybą lygiomis teisė
mis su kitomis musų srovė
mis. kad darbas nepriklau
somos Lietuvos atstatymui 
butų sėkmingesnis. Ameri
kos Lietuvių Tarybai Kon
gresas pavedė šitą nutarimą 
įgyvendinti.

“A. L. T. Vykdomasis Ko
mitetas pasiuntė kopijas 
Kongreso rezoliucijos, kurios 
tekstas kiekvienam Jūsų yra 
žinomas, su atatinkamu laiš
ku ta'tininkų Lietuvai la
ibi

ir

privilegijomis, kurių sau ne
reikalauja nė viena kita mu
su vsiuomenės grupe.

“Iš jų pareiškimo galima 
•įmanyti, kad jie yra nusis

tatę ir toliau daryti savo 
žygius’ atskirai nuo orguni- 
rotos Amerikos Lietuvių 

Taryboje visuomenės; kalbė- 
'i visų lietuviu vardu, kaip 
\ad jie darydavo iki šiol, ir 
rinkti iš publikos aukas į 
:avo atskirą, visuomenės ne
kontroliuojamą iždą. Vienin
go veikimo idėją ta prasme, 
kaip ją supranta Amerikos 
Lietuvių Taryba ir kaip ji 
buvo išreikšta. Kongreso rė
želi ocijoje. jie atmeta.

“Apgailestaudami, kad ši
tas tautininkų nusistatymas 
neleidžia išsipildyti pare’kš- 
Lam Kongrese musų visuo
menės norui, mes betgi turi
me viltį, jogei tai nesutruk
dys musų pastangų dėl Lie
tuvos išlaisvinimo.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEVVELRY 

KRAUTUVE

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 RADIO 
WCFU 10d0 k. Nedėlios vak. 9:30 
WHFC 1450 k. Ketvergo vak. 7:00

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

* * *
6803 VV. Cermak Road 

BEltWYN, ILLINOIS

Ofiso Tel. — Bertvyn 8823 
Rez. Tel. — Lafayette 5151

Jeigu neatsiliepiama — 
šaukite: Berwyn 6200

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

ir Penktadieniais — 
auo 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.

TI “DRAUGĄ’

loti Sąjungai, Clevelande, 
vadinamos Amerikos Lie- ■ -s*

Būk išmintingas; draugauk 
tik s j ‘ DraUgu”

3E s

NORIU PIRKTI
UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)

I)ėl Susi t ariniu Šauk;

Republic 6051

Patark ir padėk kaimynui 
užsiprenumeruoti 

“Draugą”

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 5.

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

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tel. — HEMloek 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Brilis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

2408 VVest 63rd Street

Ofiso Tel...........VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRHMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. REPubllc 0054 

Jeigu Neateiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

ir nuo 6 iki 9 vai. vakare. 
Trečiadienio vakarais ir taipgi 

Sekmadieniais pagal sutartį.

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.

VA L.: nuo 
Dienomis

’ iki 9 kas vakaras, 
tik pagal sutartį.

Dr. A. Montvid, M.D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West Totvn State Bank Bldg.
2400 VVest Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Res. Tek: BRUnstvicb 0597 

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros luboa)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MlDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki (

| vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

I Tel. Hendocb 8700. Rez. Pro. 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskiriant 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

Iš fabriko į jus-pirkit tiesiog ir taupyki!
VISI 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 
EGZAMINAVIMAS AKU. IR PRITAIKYMAS AKINIŲ 

TOVVER OPTICAL CO., INC.
1635 VVEST 47th STREET 1600 MILVVAUKEE AVENUE

(kampas Marshfleld) (kampas North)
YARDS 4499 IIUMBOLDT 9368

K 37 3E

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Tek CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 VVest 66th Place 
Tel. REPublic 7868

Tel. CANal 0257 
Rez. Tel.:

STASYS LITVVINAS SAKO:

"DABAR ■
REIKMENIS”. -

Tai Geriausias Laikus Pirki i 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
- GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Harduare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies Insnliaeljos Materiolo — šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — VVallboard — Plaster lioaril — Vamz
džių ir Daug Kiti) Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!

STASYS LITVVINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
SOS# S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 12*2

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

2L

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.

Tel. YARds 3146

dr. y. a. simkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Tel. YARds 5921
Res.: KENvvood 5107.

DR. A. J. BERIASH
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 VVest 351 b Street

Bes. 6958 So. Talman Ava.
Res. Tek GROvehill 0617 
Office Tek KEMlocb 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

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

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

1 4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštad. 
vakarais—tik pagal sutartį

Office Tek YARds 4787 
Namų Tek PROspect 1930

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

žmogus be tikėjimo, kaip 
įįj arklys be žauokhy.

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenuc 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 vak ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadienį pagal sutartį.

Ofiso Tek VIRginia 0036
Kvsldencijos Tek: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Tek: PUI.I.MAN 1193 
Namu Tel.; FUUJtAN 8277
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HELP WANTED

GERŲ VYRU 
dėl GERŲ DARBU 

prie GERO GELŽKELIO
Chicago ir North Western Gelžkeliui reikia keletą 
vyrų tuojau dabar. Mums ypatingai reikia

MASINISTŲ—PIPE FITTERS 
BOILERMAKERS—ELEKTRIŠINŲ 

KALVIŲ—KARPENTERIŲ 
KARAMS PAT AISYTOJŲ—MOKINIŲ 

DARBININKŲ

DIENBASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

LAIMINGOS PASIEKUSIOS AMERIKA Klausimai Ir Atsakymai

Gelžkelių pramonėje yra gerai jsidirbti ir dabar 
tai laikas tam apsirūpinti.

Britų kilmės Amerikos kareivių žmonos kariuomenės transportu Argentina atvyku
sios j New York. Viso tuoalaivu atvyko 449 žmonos, kurių daugelis jau su mažais vai
kais. Kiti laivai taip pat $u kareivių žmonomis seka. (Acme-Drauga3 telephoto)

CHICAGO and
NORTH WESTERN RAILWAY

Atsišaukit i OFISĄ CHIEF MECHANICAL OFFICER 
4200 West KINZIE ST., CHICAGO 
C. & N. W. KEELER STATION 
2 Blokai į Šiaurę nuo Lake Street

"Marija, Marija" siūlo

Nauju himnu mūsą bažnyčiose
TĄ GIESMĘ GIEDA LIETUVIAI BOLŠEVIKŲ PA

VERGTI IR ESANTIEJI IŠTRĖMIME ĮVAIRIUOSE 
KRAŠTUOSE

Rašo K. A. Vasys

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS $ UII NAVIKO — MOIEKYS

“DKACGAS” HELP WAMTED 
ADVER’I'ISTNO DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolpb 11I88-048U

HELP AVANTED — VYRAI

VYRŲ 
REIKIA

Porterių Darbams 
PILNO 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. Western Av.
KEIKIA 

FOUNDRY MOLDERIŲ 
BENCH IR MACHINE

MOLDERIŲ
NEGELEŽIES FOUNDRĖJ

Ą N B A R, INC. 
2011 SO. YVESTERN AVĖ. 

CHE 1100 — Kl..\l SKITE \VILCOX

AR IEŠKOTE GERO
ATLYGINIMO 

IR APSAUGOS?
TELEFONŲ KOMPANIJOJ 

RANDASI DARBŲ DEL

DŽENITORKŲ
Uždirbsit 70c į vai. pradedant. 

75c. j vai. po 3 mėnesių.
80c. į vai. po 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 VV. VVASHINGTON ST.

TAUTINIAI HIMNAI 
IR BAŽNYČIA
Yra įprasta karo metu, pa

triotizmui sukelti, parengi
muose ar šiaip iškilmėse su
giedoti tautinis himnas.

Tas karinis ūpas taipgi 
dažnai persisunkia ir į baž
nyčias, ir užtai vienur ar

himno, kuris prigijo ken
čiančiai tautai, kuris išreiš
kia jos jausmus ir troški
mus, ir kuris Bažnyčios Vy
resnybės patvirtintas ir lei
džiamas bažnyčiose giedoti. 
Tai giesmė: “Marija, Mari
ja”.

Tą giesmę lietuviai, bol- 
pradėjo

HET/P AVANTED MOTERYS

i»

L

REIKIA

10 MERGINŲ 10
PRIE

Lengvų Dirbtuvės Darbų 
PASTOVŪS DARBAI 

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS
Laikas ir pusė virš 40 vai. Grupės 

' apdraudos pienas ir graži vieta 
dirbti.
STONE CONTAINER CORP. 

4200 VV. 42nd Place

MERGINŲ
IR

MOTERŲ
DIRBTUVĖS DARBAMS 

48 V A L. J SAVAITE 
PASTOVIMAS 

ŠVARIOJ. ŠVIESIOJ 
MODERNIŠKOJ DIRBTUVĖJE

E X C E L
Auto Radiator Co.

320 E. 21 st ST.

Tikri draugai tik laimėje 
reikia užsiprašyti, kad atsi
lankytų; nelaimėje atsilan
ko nekviesti. — Teorfast’as.

MERGINU IR MOTERŲ 
PRAMUŠTI KIAUŠINIUS 
PATYRIMO NEREIKIA 

60c J VAU. PRADEDANT
S. K. PRODUCE CO. 
565 VV. FULTON ST.

MERGINŲ
Lengviems dirbtuvės darbams.. 
Malonios darbo sąlygos, gera 
mokestis. Laikas ir pusė virš 
40 vai.

731 N. LEAVITT ST.

kitur pasigirsta bažnyčioseševikų prispausti, 
giedami ar tai Amerikos ar karštai gie o i aznyciose.
tai Lietuvos himnai, arba) buri^.s^imuose ir siandien 
bent vargonais jų melodijos tebegieda. 
grojamos. Vienok tai nesu
tinka su Bažnyčios mintimi
Bažnyčia net aiškiai drau 
džia bažnyčiose pasaulines 
melodijas vargonais groti, 
giesmes ar maldas giedoti 
ar kalbėti, kurios nėra reli- 
gijinės ir neturi Bažnyčios 
Vyresnybės viešam pamaldu
mui patvirtinimo. Bažnyčia 
kaipo išmintinga motina, 
nori mus sulaikyti nuo išsi
šokimų, kurie vienam ar ki
tam gali pakenkti, arba gali 
visai net Bažnyčiai nemalo
numų padaryti. Bažnyčia y- 
ra per labai šventa vieta, 
kad ją galėtume lyginti sa
lei ar teatrui. Bažnyčia yra 
tarptautinė vieta, ji atidary
ta visų tautų žmonėms, ku
rioje žmogus ieško sau ra
mybės ir dvasinio poilsio 
nuo įvairių pasaulio triukš
mų. Tautiniai himnai, dai

Tą giesmę lietuviai trem
tiniai įvairiuose kraštuose 
su pagarba gieda bažnyčio
se, suėjimuose ir rašo, kad 
jie trokšta ir laukia tos die
nos, kada vėl galės iš laisvos | 
krutinės vėl laisvoje Lietu
voje tą giesmę užgiedoti.

Toji giesmė nukreipta 
prieš prispaudėjus ir užtai 
iškilo kaipo naujas antrasis 

I lietuvių vargstančių himnas.
Mes lietuviai Amerikoje 

irgi, jungdamiesi dvasioje 
su kenčiančiais lietuviais, 
privalėtume giesmę “Mari
ja. Marija” visi bendrai gie
doti bažnyčioje per visas 
pamaldas, o taipgi ir kitose 
atatinkamose vietose. Kol 
nepasiliuosuosime iš priešų 
nagų. lai būna tai musų nau
jasis himnas.

Giesmė “Marija, Marija” 
randasi naujai leidžiamaja-

........ * me bažnytiniame “Vadovė-nos ar pasaulines melodijos H • „
bažnyčioje gali būti dauge-1 *^e '
liui erzinantis dalykas, že-' I Į
minantis šventą vietą ir žmo . .a.Z"ai ^ar ? nu_

1 sipirkti gudrumu, bet ger
bimą niekados.

Lietuvoje Trūksta 
Gydytojų

Ne\v York (LAIC) — Dau 
geliui Lietuves inteligentų, 
jų tarpe ir gydytojams, at
sidūrus sąjungininkų pusė
je, Lietuvoje pritrūko gydy
tojų. Kaip žinome, bolševi
kai visą eilę Lietuvos gydy
tojų išvežė į Sibirą, ar net, 
kaip dr. Žemgulį, žiauriai 
nužudė. Dabar Lietuvoje ne
gausiai pasilikusius gydyto
jus telydžiui kilnoja iš vie
tos į vietą. Vilniaus spauda, 
pavyzdžiui, praneša, kad į 
Saločius pasiųsti du gydy
tojai ir akušerė. Pravartu 
pastebėti, kad į Sibirą de
portuoti gydytojui laikomi 
politiniais nusikaltėliais ir 
verčiami dirbti katorginius 
darbus. Jiems praktikuoti 
neleidžiama.

Alsikvielimas Brolio 
Sūnaus I Amerika

Klausimas — Noriu par
sitraukti į šią šalį save bro
lio sūnų, 15 melų amžiaus. 
Abu tėvai mirė. Man pra
nešta, kad aš turiu išpildy
ti taip vadinamą ‘‘affidavit 
of support”. Ką tas reiškia?

Atsakymas — žmonės, no
rėdami parsitraukti gimines 
į šią šalį, privalo išpildyti 
“affidavit of support”. Rei
kia prie notaro prisiekti, 
kad affideivite paduotos in
formacijos yra teisingos. 
Tokiame, kaip šis, atsitiki
me, išpildant afideivitą, pri
siekiama užlaikyti brelio sū
nų, jeigu bus įleistas į Suv. 
Valstijas, ir čia būdamas 
niekad netaps visuomeniška

Tas afideivitas reikalauja 
informacijų apie save: ad
reso, pilietybės stovio, fi
nansinio stovio ir 1.1.

Sunku trumpai paaiškinti 
tą afideivitą. Gaunama iš 
Common Council for Ame
rican Unity, 20 West 40th 
Street New York Citv, N 
Y., knygutėj plačiai paaiš
kinama. Knygutei gauti rei

kia pasiųsti penkių centų 
štampą persiuntimo lėšoms 
padengti.
našta.

Flu Londone
London. — Flu epidemija 

London’e, kaip pastarosios 
žinios praneša, plečiasi. Iki 
šiol jau mirė 273 asmenys.

LENGVINA

STRĖNŲ GĖLA
GREITAI!

fttn.1 Svarus, naujus būdas liuo- 
suot po prastų. strėnų Kėlų. 
Jolinsofi's Back Plaster! Len
gvina sknuKiną, sustingimu. 
J veržimų, Jautiesi puikiai! Vi- 
sitsii vaistinėse. Reikalauk 
Jolirison A .Johnson kokybės.

LINKSMA NAUJIENA— 
NAUJA MOSTIS!

SI XTIANA
Trade Mark Reg. U.S. Pat. Off. 
DĖL SUAUGUSIŲ IR VAIKŲ

Siitiunu Mosi ėję Nėra Narkotikų 
Nei Nuodingų vaistų.

STXTIANA mostis greitai pa
gelbsti nuo visokių skausmų, kaip 
tai — rhoumatiškų skausmų, kaip 
meninių Skausmų Kojose, Ran
kose, Sąnariuose, Krūtinės, Ger
klės, Raumenų Lumbago. Sciatl- 
ca, Neuralgijos iš priežasties 
skersvėjo ir sušalimo, Ištinimo. 
Skaudančių Raumenį), Mažų 
Bronchial Nesmagumų nuo šalčio, 
Pūslių, Spuogų. Vočių, Degančių 
ir pavargusių Kojų, Mažų Apde- 
gimų ir žaizdų.

Rlxtlana Mostis parsiduoda po $2.00 
i?, dideli pilnų stiklini puodukų. Siųskit 
Jūsų pinigus tiesiog 1 —

SINTIANA OINTMENT CO.
2319 YV. Charleston Street 

Chicago 47, III.
SINTTANA MOSTIS vartojama 

Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Amerikoje ir Europoje.

Atvyko 30 vokiečiu
New York, N. Y. — šio

mis dienomis į Amerika at
vyko 30 vokiečių mokslinin
kų. Koks tikslas jų kelionės, 
atsisakę aiškinti.

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
Už pigesnį nuošimtį — be 

komišino — pas

MUTUAL

Didžiausia Lietuviu
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik
rodėlius, auksinius ir deimanti
nius žiedus, rašomas plunksnas

1 r įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus
už Jums Prieina
mas Kalnas 1

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 ir 
laikrodėlius, žiedus, Plunksnas, 
ir muzikalius instrumentus..

JOHN A. KASS
YVATCHMAKER 

JEYVELRY — MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

TARNAIČIŲ — ŠEIMININKIŲ
TRt'HPOMIS VAI,ANDOMIS 
9:30 RYTO IKI 4:10 YAK. 

Gera mokestis. Pastovumas.
V. M. C. A. IIOTEL 
826 S. AVABASH AVĖ.

REMKITE IR PLATINKITE

KATALIKIŠKA SPAUDĄ.

šventą vietą ir žmo 
gus neranda sau dvasinio 
peno, kurio ieškojo bažny
čioje. Galutinai gi pasaulinė 
tvarka keičiasi himnai mai
nosi. Jeigu vienus himnus 
giedojo bažnyčioje, tai gali
ma ir kitus, ir štai gali kam 
kada nors užeiti noras vers
ti ra?jdonąjį ar kitą kokį 
kruvinąjį himną bažnyčioje 
giedoti. Užtai tad Bažnyčia 
priešinasi bent kokiam mal
dos namuose supasaulėji
mui Tautinių gi jausmų iš
reiškimui yra daug kitų dar
bų ir vietų.
GRAŽI GIESMĖ, LIETUVIŲ 
VISUR GIEDAMA

Bet, štai, lietuviai per pas
tarąjį karą susilaukė naujo

PAIEŠKOJIMAS

PAIEŠKO KAMDARIO: YVest aide 
npielinkėje. Kas turi kambarį ma
itinėkite pranešti apie tai Į Draugo 
ofisą, — 2334 S. Oakley Avė,

Nevartok 'Svaigalu'
Dėl pagelbns nuo “Nugarskau- 

smu”, “Rheumatipmo” ir
“Muskulų Skausmu”.
. . Vartokite . . .

HEALTH RESORI MINEKAL 
BATU DRISKĄ

1 maišnkas užtenka 10 
maudymams.

KAINA TIKTAI — $1.00
Prašykite jos vietinSi vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog j —

Bath Products Co.
Laboratories — Chicago, III.
Southsaidleciai kreipkitės J I’NION 
DltVG <’O., 3459 S«. Halsted St.

10,000 BONKŲ
DEGTINĖS
BRANDĖS
RUM’O

GIN
VYNO
KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Rus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

FEDERAL
SAVINGS and LOAN 

Assn. of Chicago
2202 West Cermak Road 

Telefonas CANAL 8887 

BEN J. KAZANAUSKAS, Rast.

Duodam Morgičius ant Lengvu Išmokėjimu
UŽ INDĖLIUS MOKAME 3%

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

YVASHINGTON, D. C.

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

1739 SOUTH HALSTED STREETNATHAN
KAKTRR

“Lietuviškas
Žydukas”

MONARCH
LIQUOR
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

fe
Raštinė atdara nuo 9:30 vai. ryto iki 6:30 vai. vakaro, 

šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.
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Imperialistus Stumia Prie Sienos
Ginčai tarp britų ir rusų Jungtinių Tautų Organi

zacijos suvažiavime nemažėja, bet didėja. Rusų atsto
vas Višinskis apkaltino britus kenkiant taikai. Kai jis 
pradėjo tikrai komunistišku būdu prikišti anglams, 
kad jie remia Graikijos fašistus, Anglijos užsienių mi
nistras Višinskį melagium pavadino. Ir tai teisybė. 
Visa Stalino diktatūrinė politika ir diplomatija remia
si melagystėmis ir apgavystėmis.

Amerikos atstovas Edward Stettimus mėgino ginčą 
švelnyti, bet nieko iš to neišėjo. Višinskis pagrąsino 
panaudoti rusų išsilygtą San Francisco konferencijoj 
veto teisę. Kuo šis didis ir vis tik labai svarbus gin
čas baigsis, netrukus paaiškės. Tuo tarpu saugumo 
taryboj rusus remia tik jų pakalikai — ukrainiečiai ir 
lenkai (Maskvos pastatytų vyriausybių atstovai). Visi 
kiti tarybos nariai stovi už anglus. Jei toji didelė 
dauguma ir toliau laikysis griežtai ir vieningai prieš 
Maskvos agresiją. Jungtinių Tautų Organizacija bus 
padariusi rimtą pradžią. Jei jie susvyruos, totalita- 
ristams nusileis, ji jokios reikšmės neturės taikos at
statymo ir palaikymo darbe.

Britų griežtas išėjimas prieš Maskvos imperializmą 
yra sveikas ir sveikintinas reiškinys.. Reikia manyti, 
kad energingasis anglų užsienių reikalų ministras Be- 
vin susilauks stiprios paramos ir savo vyriausybėje 
ir visose pasaulio demokratijose.

★

Socialistinė Britanija Ir Komunistinė Rusija
KOKS YRA SKIRTUMAS
Kai pernai vasarą Didžiosios Britanijos rinkimus 

laimėjo Darbo Partija — socialistai, daug kas manė, 
kad naujoji vyriausybė bus žymiai palankesnė Rusijos 
komunistams, neg-u buvusi konservatistųi (Churchillio) 
vyriausybė. Įvyko kaip tik priešingai. Dabar aiškiai 
pasirodo, kad komunistinė Rusija su konservatyvine 
Britanija daug geriau sugyveno, negu dabar su socia
listine Britanija.

Vis tik labai yra įdomu, kad nėra kitų politinių fi
losofijų, tarp kurių šiuo metu eitų aštresnių susirė
mimų, kaip tarp socializmo ir komunizmo.

Tiesa, anglų socialistai siekia įvesti pramonės na
cionalizaciją (suvalstybinimą), bet tai turi daryti su 
dideliu atsargumu ir ne revoliucijos, bet evoliucijos 
keliu. Mat. angluose nuo senų laikų yra įsigyvenusi 
asmeninės laisvės tradicija. Su tuo tenka rimtai akai? 
tytis ir socialistai, matyt, į tai kreipia rimto dėmesio. 
Su komunistais visai kas kita: jie ne tik viską su
valstybina, bet visas žmonių laisves pasmaugia, ne
paisydami jokių tautos tradicijų ar troškimų. Tą skir
tumą tarp socializmo ir komunizmo anglai vis tik 
mato. Dėl to praėjusiuose rinkimuose tiek mažai balsų 
už komunistų sąrašą tepadavė.

ANGLAI SOCIALISTAI ŽIURI SAVO KRAŠTO 
REIKALŲ

Pagaliau, socialistai geriau pažįsta komunistus negu 
bet kas kitas. Prieš kiek laiko jie vieni antriems buvo 
artimesni. Todėl socialistai geriausiai žino Markso 
mokslą ir teorijoj ir praktikoj. Anglai socialistai, ma
tydami kaip komunistai vykdo socializmą Rusijoj, kra
tosi komunizmo kiek išsigalėdami.

Be to, anglų socialistai yra savo krašto patriotai. 
Jie visu griežtumu stovi už Didžiosios Britanijos čie-

lybę. Rusijos komunistai,, besiverždami į Viduržemius 
ir kitur, yra užsimoję imperiją suardyti. Tad, Anglijos 
užsienių reikalų ministras p. Bevin kai liūtas puola 
prieš Višinskį, komunistinės Rusijos atstovą, kai tas 
kalba apie pažeidimą imperijos gyvybinės arterijos.

★
Didis Čeku Tautos Nusivylimas Rusais

Iš Instanbulo pranešama, kad trys pramonininkai iš 
Čekoslovakijos, besilanką Turkijoj ir kitur, pasakojo, 
kas šiandien dedasi rusų dominuojamoj Čekoslovakijoj. 
Jų pasakojimai paliudija, kad Čekijoj šiandien darosi 
tie patys dalykai, kaip ir visur kitur, kur rusai bol
ševikai savo koją įkelia. Vienu žodžiu kalbant, ten 
siaučia; baimė, badas, ligos, plėšikavimai, moterų gė
dinimai.

Tie čekai pramonininkai sakė, kad Čekoslovakijos 
žmonės labai radikaliai pakeitė savo nuomonę Sovietų 
Rusijos atžvilgiu. Anot jų, “Čekoslovakija buvo viena 
iš tų kraštų, kuris šilčiausiai priėmė rusų kariuome
nę.. Ji sveikino rusus kaipo išlaisvintojus ir draugus. 
Bet dabar nėra nė vieno tikro čeko, kurs norėtų, kad 
rusai pasiliktų jų krašte”.

Vadinasi, pro-rusai ir pro-bolševikai čekai jau at
kando savo dantis “išlaisvintojais.’’ rusais.

Sakoma, kad, atėjus įt Čekoslovakiją rusams, raudoni 
kaklaraikščiai ir raudonosios žvaigždės insignijos bu
vo labai populiarūs. Bet dabar jau tai išnyko. Dabar 
žmonės bijo — “neprašytų svečių, rusų karininkų, ku
rie eina per namus, prašo pietų, gėrimų ir moterų.”

Slovakijoj, kur daugiausiai rusų kariuomenės yra su
koncentruota, “Maršalo Malinovskio vyrai buvo prie
žastimi kelių šimtų moterų ir mergaičių mirčių”. Gy
ventojų persekiojimas ir terorizavimas vedamas pla
čiu mastu.

Tokia tai padėtis yra Čekoslovakijoj, kurią tebekon- 
troliuoja rusai bolševikai. Toji tauta ilgai smerks tokį 
Benešo, “prezidentą”, kuris dėl savo karjeros ir savo 
garbės ją pardavė Sovietų Rusijai.

★
Pavyzdingas Laikraštininkas

Šį vakarą susirinksime pagerbti išvykstantį į Romą 
žurnalistą Stasį Piežą, kuris tos pagarbos yra užsipel
nęs keliais atžvilgiais. Iš daugybės žymių laikraštinin
kų jis buvo paskirtas svarbiai misijai į Romą — ap
rašyti nauj’ų kardinolų iškilmes. Per suvirš dešimtį 
metų jis dirba didelio dienraščio (Herald-American) 
redakcijoj, padarydamas gražią pažangą. Visais laikais 
buvo ir yra arti susirišęs su lietuvių visuomenine veik
la, kurią dažnai aprašo anglų spaudoj. Prieš keliolika 
metų vedęs gabią menininkę-dainininkę Oną Rezgaitę, 
veda pavyzdingą šeimyninį gyvenimą, augina dvi duk
teris ir du sūnus. Nors abu ir jis ir O. Piežienė užimti 
šeimos reikalais. (S. Pieža sunkiomis laikraštininko 
pareigomis), tačiau randa laiko ir visuomeninei veik
lai. Ona Piežienė vadovauja mergaičių chorui, dainuoja 
įvairiuose parepgimuose, priklauso prie organizacijų.

Taigi, mūsų tautietis žurnalistas yra pavyzdingas 
vyras visais atžvilgiais ir dėl to vertas pagarbos.

Tai Bus Sukaktuvinis Koncertas
Anuo kartu mes trumpai užsiminėme, kad kitą mė

nesį dienraščiui “Draugui” sueis 30 metų. Draugas 
savaitraščiu pradėjo eiti 1909 metais, o dienraščiu 1916 
metais. Taigi, sukaktis svarbi, reikšminga.. Ją reiktų 
minėti specialiu parengimu, specialinėmis iškilmėmis, 

Abet, berods, pasitenkinsime prijungę ją prie “Draugo” 
metinio, tradicinio koncerto, kuris bus vasario 10 d., 
St. Agnės Auditorium. Manome, kad mūsų malonūs 
skaitytojai, bendradarbiai ir rėmėjai matys reikalą 
gausingiau į koncertą atsilankyti ir stipriau paremti 
dienraštį, kuris per trisdešimtį metų ištikimai ir nuo
širdžiai tarnauja mūsų tautai ir visokeriopai Ameri
kos lietuvių visuomenės gerovei.
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Bimba Ir Maskvos Cenzūra
Lietuvių katalikų savaitraštis “Amerika pastebi, 

kad tol, kol A. Bimba važinėjo po Švediją ir Suomiją, 
jis savo bolševikiškam laikraščiui į Ameriką siuntinė
jo ilgiausius savo kelionės aprašymus. Bet kai nuva
žiavo į Lietuvą ir Sovietų Rusiją, nutilo. Dabar Bimba 
pasitenkina poros eilučių pranešimais, kurie taip skam
ba: “Mano geriausi linkėjimai”...

“Rusų cenzoriai yra kantrūs žmonės“, rašo Artierika, 
“ir jie paprastą laišką skaito po mėnesį,. Ką bekalbėti, 
jei Bimba mėgintų su savo sieksniniais straipsniais į jų 
akh lysti”.

Gal žmogus visai nebando pasinaudoti rusų “spau
dos laisve”, dar prideda Amerika, “juk jis gerai pa
žįsta savo raudonuosius broliukus”. -

Tuomet viena atsisėdo ant 
vieno automobilio sparno, 
kita ant kito. Vytautas atsi
sėdo ant platformos, k3jas 
į žemę nuleidęs. Traukinys 
ėjo pėsčio greitumu. Ašys 
kažkada beteptos — žviegė, 
girgždėjo, net ausys spen
gė. Dėl to traukinys leidžia
mas taip iš lėto. Viena ašis 
užsidegė — pradėjo smir
dėti ir rūkti. Kaip tik toji, 
kur sėdėjo Vytautas. Trau
kinio vadovybė tuoj paste
bėjo. Lauke sustabdytas 
traukinys — užgesinta ašis.

Kai pravažiavo Kauną ir 
artinosi Vilniaus, jaunimas 
atsiduso lengviau. Ėmė juo
kauti, kalbėtis. Tik atsimi
nus motinos sielvartą, visų 
veidai rimtėjo. Nebuvo jo
kios galimybės net suteikti 
apie save jiems žinių.

Atvažiavę į Vilnių, stotvj 
rado vaizdą, kurs nepasiduo
da jokiam aprašymui. Jiems 
bevažiuojant, ašis begesi- 
nant, Vilniuj gautos blogas 
žinios — visi nori bėgti. Bet 
200,000 miesto gyventojams 
patarnauti buvo vienintelis 
traukinys, ir tas jau pilnas 
tremtinių. Traukinys, kaip 
cukrus musių, aplipęs žmo
nių. Kabinosi ant vagonų, 
dangčių, ant sukabinimų, 
ant laiptelių, — kur tik dar 
galima buvo užsikarti. Mo
terys su vaikais, kurios ne
turėjo jėgų prasiskinti sau 
kelią į traukinį, susėdo su 
vaikais ant bėgių prieš trau
kinį. Žandarų puolamės nu
traukti gynėsi iš paskuti
niųjų, keldamos klaikų 
triukšmą:

— Lai suvažinėja mus su 
vaikais išsyk, jeigu mumis 
negali išvežti tolyn nuo pra
žūties, nuo bado šmėklos 
Kur dėtis? Vyraį sumobili
zuoti, turtai deginami, mes. 
iš namų išvarytos su kūdi
kiais ant rankų. Kur dėtis! 
Kuo maitinti vaikelius? Kur 
paguldyti lietingą naktį!..
— moterys buvo teisios, ir 
patys žiauriausi žmonės 
traukėsi, nieko joms neda
rydami.

Traukinys susilaikė, kad 
nepakeltų dar didesnės pa
nikos, ar, gal, kad nepakėlė 
perdidelio keleivių skaičiaus.

Tuo metu gauta malones
nė telegrama: “Paimti Eit
kūnai. Rusai veja vokie
čius”. Garsus “ura” nuai
dėjo per stotį. Visi džiaugė
si. Visi pajuto, lyg kad bū
tų pavojingas griaustinių 
debesys nusukęs nuo jų į 
kitą šoną.

— Žinote, draugužiai! Pa
sitikim Vilniuj. Gal greit vo
kiečius atmuš dar toliau, ir 
mes galėsim grįžti, kaip e- 
same susitarę su tėveliais!
— sušuko Marytė, nevisai 
laisvai tardama žodį “drau
gužiai”. Bet juk Vytautas 
savo draugiškumą užtenka
mai įrodęs — reikėjo jam 
tuo pačiu atsimokėti.

— Tiesa, čia gi Trakuose 
dabar gyvena Zosė pas sa
vo dėdę kunigą Marčiulaitį,
— tarė Danutė.

— Sutinku ir aš! — pri
tarė ir Vytautas: — Kol 
mokslas prasidės, daug įdo
miau gyventi Vilniuj, negu

Rusijoj. Paskui gal ir su
sisiekimas kiek pagerės.

— Vadinasi, lipame. Bet 
dar to maža. Ponas Vytau
tai! Padėkit šitai moteriš
kei, kuri su vaikais be vil
ties nusiminusi sėdi ant bė
gių, įsigrūstį į mūsų vietą, 
o mes su Danute palaiky- 
sim vietas, paprašė Marytė, 
kuriai didžiausias malonu
mas buvo padaryti malonu
mą kitam.

— Ei, pas mane! Kas pas 
mane! — šaukė svyruoda
mas judančiame ant van
dens laivelyje V. Dūmos at
stovas ir, ištiesęs ranką, la
viruodamas lygsvarą, primi
nėjo įšokančius į laivelį,. Pir
mutinė įšoko Zosė; paskui 
neaukštas, bepradedąs ban
kinėmis operacijomis vers
tis, jau žymiai praturtėjęs 
biznierius Grigas; teismo 
kandidatas Jonas; žinomas 
visuomenės veikėjas — vi
dutinio ūgio. pailga tamsia 
barzdele, apytamsiais plau
kais juristas; ir dar pora 
panelių bei ponų. Į kitą lai
velį sušoko Marytė, Danute 
su Motiejum, dar keletas, 
neseniai įėjusių į šią kom
paniją, žmonių ir Vytautas. 
Į mažesnius laivelius sėdo 
po mažiau. Paskutiniam sė
dėjo tik du: karininkas Juo-

Evelyn Smith, 32 metų 
amžiaus, studentė Washing- 
ton Universiteto, St. Louis, 
Mo., niekur negaunanti kam
bario dėl šunies, jos vado. 
Evelyn yra akla. (Acme- 
Draugas telephoto)

zanavičius ir studentė Prie- 
telytė Magdutė. Juozanavi- 
čius pasisamdė atskirą lai
velį — ji pinigai maža te- 
varžė, o tai karo išblaškytų 
lietuvių tarpe „buvo nepa
prasta. Todėl kreipė visų 
dėmesį,. Kai nuplaukę nuo 
kranto, laiveliai ėmė skirs
tytis po platų ežerą, plau
kiojančius jungė tik dainos. 
Dainuoti lietuviškas jauni
mas mėgsta gal net per 
daug. Kai tik susidaro ma
žesnis ar didesnis būrelis — 
tuoj traukiamos dainuškos, 
dainelės kol gerklės prade
da gergžti. Tuo ir žymios 
Trakų gegužinės.

(Bus daugiau)

r?
Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 

"SAVAS PAS SAVĄ"

Tiesiog Juras 
Iš Mūsų Dirbtuvės

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus 

Už Prieinamas Kainas!

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

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

Archer Avenue Furniture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

3k?-'

J?,

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ — 4%
BE KOM1SINO

Turtas Virš $17,500,000. — Atsargos Fondas Virš $1,300,000.

STANDARD FEDERAL SAVIN6S AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

IJNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

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

Office hours daily: 9 A. M. to 4 P. M. — Wcdnesdays: 9 A. M. to 
12 Noon. — Thursdays 9 A. M. to 8 P. M.
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CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA
Pasigailėkime Mer Tenelieka nei vieno doro 

! lietuvio, kuris neatsilanky
tų;. Ten bus pranešta daug 
žinių apie mūsų brolius Eu
ropoj. Ten išnešime rezoliu-

dėjančios Lietuvos
Kraujuj ir ašarose pas

kendusioj Europoj, randasi cįjas už laisvą Lietuvą.
Atsiminkite Vasario šešioir mūsų Lietuva. Jos sūnų, 

dukterų balsas pasiekia mus 
ir širdį suvarsto skausmo 
kalavijas. Negirdim bals? iš 
pačios Lietuvos, kur raudo
nasis slibinas čiulpia jos 
kraują. Tik balsas pasiekia 
mus, jos išblaškytų vaikų
po kitus kraštus, kurie varg j?nų Bendradarbių 
sta su viltimi, kad mes, A- skyriaus vajaus 
merikoj gyvendami, neaplei- j sausio 27 d. gražiai nusise- 
sime jų. kad mes išvaduo- kė.
sime iš niekad negirdėto

liktos parengimą. O. A.

dėjuį kun. dr. J. Prunskiui, 
prof. A. S. Pečiui ir chorui 
už programą, o publikai už 
paramą, gi biznieriams už 
aukas ir 1.1. Rengimo komi
sijai: Onai Jackienei, Mari
jonai Melkienei, pagelb.: IJ. 
Kamandulienei, O. Bendaus- 
kienei, Magd. Okonicnei. O. 
Kazlauskaitei, Rudini nienei 
ir Grinienei, kurių neatsi
menu, atsiprašau. TT. Ma
rijonų seimui liko graži do
vana. Garbė Bridgeportui!

Įvairios... Įdomios
ŽINIOS

9 mylias po automo
biliu

i Hillman važinėja
Berlynas. — Vizitavęs ru

sų zoną, į Berlyną grįžo Sid- 
ney Hillman, prezidentas 
Amalgamated Clothing Wor- 
kers of America.

Siuvėjai darbininkai čia 
1 aukštais mokesčiais unijai

Čia buvo apkrauti, o jų prezidentas 
yjrs sau po Europą važinėja.

Topshain. Me. 
nepaprastas įvykis.
Rachel Skelton pateko po l 
pravažiuojančiu automobiliu, jVajaus Vakarienės 

Atgarsiai
Bridgeport. — TT. Mari- Melkienė; pagelbininkės: A. * buvo velkama po automobi- Oppenheim .autorius popule-

™ * ... _ 1,11 1X1 M 1 . ~ -_ _  __  J I

Mirė šnipų autoriusRengimo komisija ir »ei-, \a*ruot°jąs įvykio r.epama- 
mininkės: O. Jackienė ir M. tė. Devynias mylias moteris Į London. — E. Phillips

baisumo kančių,
Maskvos teroro.

Tie mūsų vargstantieji ir

Vakaro vedėju buvo dr. 
raudonos kun j Prunskis, o progra

mą suruošė prof. A. S. Po
cius. Liaudies dainos jau-

1 O-to Matuliokienė, P. Garbužaitė, 
vakarienė! O. Bendauskienė, Mrs. Sa- 

moška, Mrs. Grinienė. Wait- 
resses: Rudminienė, P. Ka- 
mandulis, Jamontaitė, M. O- 
konienė, Mrs. Mason: prie 
baro: Žilvitienė, Okonienė ir 
J. Šliogeris. Rap.

žinantieji, ką Lietuvai at- nųjų choro: soprano: Tere- 
nešė bolševikui sukurtas “r? sės Kripas, Ritos M. Sehultz 
jus”, šaukias į mus rankas jr Anna Ulis, o alto: Jean- 
ištiesę. Iškovokit laisvę te- Į ettes Šapalas, Lillian Žilvi- 
vynei, kad mes galėtumėm tis ir Mary Balanda visus 
vėl grįžti ir jau be baimės žavėjo.
gyventi. Ne vienam išver- į Skaitlingoje publikoje ma

KVIEČIAME Į RĖMĖJŲ 
BUNCO

Šv. Pranciškaus Vienuo
lyno Rėmėjų ’l skyrius ren
gia bunco party kovo 10 d.,

liu. Nuvežus į ligoninę rasta 
tiktai koja nulaužta ir kūnas 
apdraskytas.

Turtingos uranium
Medžiagos, vadinamos ura

nium. Kanada, Belgija. Če
koslovakija ir Amerikos 
Jungt. Valstybės turi tiek, 
kad užtektų pagaminti 10 
miiionų atomo bombų tokių, 
kokios buvo numestos ant 
Hiroshima miesto, Japoni- 

i joj.

rių ir jaudinančių novelių iš 
šnipų gyvenimo. Šiomis die
nomis mirė sulaukęs 79 m. 
amžiaus.

B. A. LACHAVVICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

Gerai Pažįsta 
Lietuvą

Buenos Aires (LAIC) — 
Dr. Arnaldo Barsanti, buvęs 
Argentinos generalinis kon
sulas Lietuvai, spalių mėn. 
pabaigoje gavo atsakingą 
paskyrimą Argentinos Už
sienio Reikalų ministerijoje: 
Secretario de la Direccion 
de Informaciones ai Exte- 
rior. Dr. Barsanti yra dide
lis Lietuvos draugas, jis net 
gi yra vedęs lietuvaitę.

SKELBKITES “DRAUGE’

Atsisakė įsileisti 
vaikus
Stockholm, Švedija. — šve

dų Svetimšalių Komisija at
metė propoziejią, kad 1,000 
žydų kilmės vaikų, iš Lenki
jos ir kitų Europos kraštų, 
būtų įleista į Švediją.

Senovės karalių ir didikų 
monogramos (antspaudos), 
kuriomis jie antspauduoda
vo įsakymus, buvo išpiaus- 
tomos ant gabalo paprasto 
medžio.

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.

žė gailią ašarą, nes baisi tesi svečių iš West Side. So. parapijos svetainėj. Komisi-jgrc 
tikrovė vaidenasi dieną ir Chicago. Kunigai marijonai j°s pirm. M.. Melkienė, J. 
naktį. i kalbose dėkojo bendradar- Pukelienė ir A. Leščinskie-

Štai, jau netoli Vasario biams ir rėmėjams už para- nė daug darbuojasi pramo- 
šešioliktoji, Lietuvos Nepri- mą TT. Marijonų įstaigoms į g°s pavykimui.
klausomybės paminėjimas. | įvairiausiais būdais. Jei ne Visas pelnas 
Mes, tad, neliausim šaukę | geraširdžių marijonų rėmė- koplyčios fondui, 
pasauliui, kol bus nutrauk- jų parama, jie. sakė, nebū
ta kruvinoji skraistė iš raū- tų tapę kunigais.

NUOŠIRDI PADĖKA

naujos
Rėmėja

X

mARGlITI-f
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC - 1450 kilocycles

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

Čia rasite suvirfi 200 Puikių 
paminklų ir galėsite lengvai 
išsirinkti tokį, kuris patiks.

Daugelis Lietuvių yra pilnai 
patenkinti tais mene iedevrais, 
kuriuo* mes padirbome jiems.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvykit 
į mūsų didįjį ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 NO. WESTERN AVĖ. TEL.: SEELEY 6103

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)
sų krašto.

Vasario šešioliktos sukak 
tis Lietuvių Tautinės Tary
bos pastangomis bus pami
nėta Amalgameitų svetainėj.

17 kandidatų į šerifus
Canton, III. — Septynioli

ka kandidatų — trylika re- 
publikonų ir keturi demo
kratai — kandidatuoja į 
Fulton apskrities šerifus. 
Primray rinkimai bus balan
džio 9 d.

Tėvų Marijonų Bendra
darbių 10-tas skyrius nuo-< 
širdžiai dėkoja vakaro ve A. A.

JUOZAPAS KAREČKA
šventų

si

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 — GROvehiU 2242

KVIEČIAME J
1 KLAUSYTIS

MUZIKOS
DAINŲ
ŽINIŲ

PRANEŠIMŲ NULIŪDIMO VALANDOJE

5 m. už pavainikio 
nužudymą

Kansas City, Kansas. — 
Tana Villagran nubausta 
penkiems metams kalėjimu 
už nužudymą vos gimusio 
pavainikio.

300,000 našlaičių
Varšuva. — “Žycie Wars- 

zawy” praneša, kad pastara
sis karas Lenkijoj paliko 
300,000 našlaičių, iš kurių 
tik 10 nuoš. yra geroje svei
katoje.

Be darbo tariamasis 
nijus paliktų lygiu kvailiui 
kokiais paliekti visi tingi 
niai.

ge-

POVILAS BAGDONAS

Gyveno adresu 6225 S. Ko- 
lin Avė.

Mirė Vasario 4d.. 1946m„ su
laukęs 60m, amžiaus.

Velionis gimęs Lietuvoje. Ki
lo iš Panevėžio apskrities. Vi
lt iki,j parapijos. Skurdenių kai
mo. Amerikoj tegyveno 34 m.

Paliko dideliame nuliūdime: 
žmoni). Kotiiną. po tėvais Ber
notaitė; dukterį Pauline Behl- 
ing ir žentą. Arthur ir anūką 
Neil; sūnų Paul; sesers sūnų 
Jonų VVilką ir jo Seimą; 2 bro
lio sūnus Simoną ir Mykolą 
Kanadoje; giminaitę l'ršulę Ba
rauskienę ir jos vyrą Joną; ir 
daug kitų, giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4 3 30 So. 
California Avė. Laidotuvės j- 
vvks penktadienį, Vasario 8d., 
1946m.

Iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas j Nekalto Pra
sidėjimo švenčiausios Panelės 
Marijos parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas i švento 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiam© vist*-, 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: Žmona. Duk
tė. Sūnus žentas. Anūkas ir 
vist,s kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius: John 
F. Eudeikis, tel. YABds 1741.

Buvęs Visų 
vargonininkas.

Mirė Vasario 3 d. 1946 m.. 
6:25 vai., vak., sulaukęs puses 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje. Kilo 
iš Telšių apskričio, Alsėdžių pa
rapijos, Vilkų kaimo. Ameri
koje išgyveno 32 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
žmoną Oną (po tėvais Janu
lis): 2 dukteris Reginą ir I»o- 
rothy; sesęrį Oną I^abžontienę 
ir jos vyrą Joną; sesers sūnus 
Joną, Petrą ir Povilą Labžien- 
čius ir jų šeimas; dėdę Joną 
Karečką ir jo žmoną Petronėlę 
ir daug kitų, giminių, draugų 
ir pažįstamų. Lietuvoje paliko 
brolį Joną ir sesers dukterį 
Bronislavą.

Kūnas pašarvotas L. Bukau
sko koplyčioje — 10821 Š. Mi
chigan Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtad. 
— Vasario 7 d.. 1946 m. Iš ko
plyčios 9:00 vai., ryto bus at
lydėtas į Visų šventų parapijos, 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę; Žmoną. Dukterys, 
Sesuo, Švogeris, Sesers Vaikai 
ir Kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius L. Bu
kauskas. Tel. PL’Llman 9661.

parap.

SENOMS, ATDAROMS,

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčiantiejl nuo senu, atdaru 
Ir skaudžiu žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sfidėtt, ir kaip 
nakties metu negalima gerai išsi-

KREIPKITĖS PRIE
ANTHONY 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 6 3IT

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

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

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

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

KONSTANCIJA VALSKIENE
(po tėvais Gaupšaitė).

Gyveno 319 W. 117th St.
Mirė Vasario 3 d., 1946 m., 11:30 vai., vak., sulaukus se

natvės. Gimė Lietuvoj^., Kilo iš Raseinių apskričio. šidlavos 
parapijos, Kepumikių kaimo. Amerikoje išgyveno 45 metus.

Paliko dideliame nuliūdima: dukterį Anastaziją Barskes 
ir jos šeimą; 2 sūnus Juozapą ir Stanislovą ir marčią Helen; 
5 anukus ir 5 pro-anukus; 3 pusseseres Stanislava Norkienę, 
Barborą Petronis (Philadelphia, Pa.), Paulina Purlis; pus
brolį Pranciškų Gaupšis (Philadelphia, Pa.) ir jų šeimas, ir 
daug kitų giminių ir draugų.

Priklausė prie šv. Agotos draugijos.
Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje — 4605 

S. Hermitage Avė.
Laidotuvės įvyks ketvirtad. Vasario 7 d. 1946 m. Iš ko

plyčios 8:30 vai., ryto bus atlydėta į Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamallos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, Sūnūs, Pusseserės, Pusbrolis ir Visos 
Kitos (iiminės. ' ...............

Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis. Tel. YARds 1711.
Prašom gėlių nesiusti.

miegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Glnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų, atdarų Ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybės sutelks 
Jums tinkamą 
nakties polis) Ir 
pagelbės išgydyt 

senas, atda- --
ras Ir skau- (77__
džlas žalz- 

das. Vartokite J) Irgi skaudlems 
nudegimams, šąšų Ir sutrūklmų 
prašaltnlmul, Ir kad palengvinti 
Psoriasis niežėjimą. Atvėdina va
dinamą Athlete’s Foot deglm ą ir 
niežėjimą, sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
sutrflkimo tarp pirštų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo Išbėrimams ir ki
toms odos negalėms iš lauko pu
sės.

LEGULO OINTMENT parsi
duoda po Sl.Ott, 1.75, ir S.OO.

Siųskite Jūsų Money Orderi tie
siog p—

LEGULO
1941 No. Pulaski R<1. 

Dcpt. I). Chicago 39, III.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai W,GE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

NARIAI:

C h i c a g o s 
Lietuvių 

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

.AMBULANCU

Patarnaujam 
dieną ir naktį 

Mes Turime 

Koplyčias 

Visame 

Mieste.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. L1TUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

I. LIULEVIČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. L AE. 3572

P. J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 
______________ Telephone YARds 1419______________

I. J. ZOLP
1646 VVEST 46th St.___________ Phone Y ARds 0731

MAŽEIKA - ir - EVANAUSKAS
3319 L1TUANICA AVĖ. Phone Y ARds J138-39

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

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L. L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PL’Llman 9001



n DEPIN RASTIS DKATTOAS, rTTTGAGO, ETTTNDTS Trečiadienis, vas. 6 d., 1946

GE

REZERVUOKITE - V A S A RI O (F E B.) 10 DIENA-
iiDRAUGO” m mm KONCERTUI
ST. AGNĖS PUIKIOJE_________________
PO KONCERTO —ŠAUNŪS ŠOKIAI KURIEMS Gros Garsi BOB PHILLIPS ORKESTRĄ
Graži Operetė "SVEIKAM LIGOS NEĮKALBESI" — Dalyvauja Ukrainiečių Choras, Šv. Kazimiero Akad. Orkestrą ir daug kitų Artistų.
KONCERTO PRADŽIA:—4:30 VAL. PO PIET. ----

Prie So. Rockwell St. ir Archer Avė. i

ŠOKIŲ PRADŽIA:—8:00 VAL. VAK. ĮŽANGA:—KONCERTUI IR ŠOKIAMS $1.25 TIKTAI ŠOKIAMS .75 
—— -fr— 33

"DRAUGO" Koncerte

Smagios Operetės Roles loš Žymiausi 
Artistai Ir Dainininkai

“AGUTĖS” ROLĘ VAIDINS G. GIEDRAITIENE, O 
JOS MYLIMUOJU, JONUKU”, BUS ŽYMUS TE
NORAS ANTANAS KAMINSKAS.

Jau pranešėme, jog da
liai “Draugo” koncerto pro
gramos parinkta perstatyti 
muzikalė komedija “SVEI
KAM LIGOS NEĮKALBE- 
SI”, kupina gražios muzi
kos ir sveika, pilvą plėšian
čio juoko. Kad ši operetė 
būtų kuo didžiausias pasi
sekimas, jai išpildyti pakvie
sta žymiausi Chicago lietu
viai artistai ir dainininkai. 
Tuos artistus ir jiems pa
vestas roles kaip tik nori
me jums perstatyti.

šiandie perstatome du ar
tistus, kurie loš ir dainuos 
svarbiausias šios operetės- 
roles, t. y. žinomą daininin
kę Genovaitę Giedraitienę ir 
gabų tenorą Antaną Ka
minską.
G. GIEDRAITIENE

G. Giedraitienė Chicago ir 
apylinkės lietuviams yra la
bai gerai žinoma, kadangi 
jau per keliolika metų ji 
dažnai yra dalyvavusi įvai
riuose parengimuose ir žmo
nes palinksminusi savo gra
žiu soprano balsu ir kaipo 
gabi vaidintoja, muzikos mo 
kytoja ir režisorė.

Jau nuo pat mažų dienų

Antanas Kaminskas

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ PAS MUS
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' pajutusi patraukimą prie 
muzikos, Giedraitienė lavi
nos pas žymius Chicagos 
muzikos mokytojus. Lanky
dama L i n d b 1 o o m High 
School ji vaidino pirmaeiles 
roles tokiose operetėse kaip 
pav.: • Bahemaniajn Giri’',
“Martha”, “Cliocolate Sol
dier” ir “Robin Hood”. Tuo 
tarpu ji taipgi rado laiko 
lavinti vaikų chorus N. Side. 
Garfield Park, B.'dgeport, 
Gage Park. Town of Lake 
ir kitur.

Ji yra lankiusi muzikos 
kursus tokiose žymiose į- 
staigose, kaip pav., Ameri
can Conservatory of Music, 
Levvis Institute, Little Tre- 
atre Association. Ji yra bu
vusi režisore įvairioms lie
tuviškoms operetėms, kaip 
pav., “Chocolate Soldier”, 
“Sylvia”. Ji dainavo Chica
gos Pasaulinėje Parodoje, 
daug važinėjusi po lietuviš
kas kolonijas už Chicagos 
su koncertais ir vaidinimai:-. 
Ji dabar yra Šv. Dovydo 
parap. vargonininkė Chica- 
goje.

“AGUTĖS” ROLEJE
Apie Giedraitienės muzi- 

kališkus gabumus, tat, ne
gali būti nė mažiausios abe
jonės. Džiugu, tat, kad pa
vyko ją gauti “Draugo” kon 
certo operetei “Sveikam Li
gos Neįkalbėsi ”, kurioje ji 
vaidins malūnininkės AGU- 
TES rolę.

Agutė, tai našlaitukė ma
lūnininkė, kuri, pagal miru
sio tėvo palikimą, turėjo 
tekti tam, kuris nupirks jai 
paliktą malūną. Ji myli ma- 
lūnininkutį Jonuką, bet jos 
globėjas nori jai įpiršti sa
vo sūnų Jokūbą, kuris irgi 
mylįs visai kitą panelę Mag
dę, o Agutės visai nenori. 
Tėvas, negalėdamas geruo
ju jį paveikti, gudrumais

; W' ’

Genovaitė Giedraitienė

stengiasi Jokūbą patraukti 
prie Agutės. Bet ir anie 
trys — Agutė, Jonukas ir 
Jokūbas, — irgi sugudrėjo. 
Ir jie tėvui iškrėtė šposą, 
taip kad pabaigoj visiems 
viskas užsibaigia geruoju. 
Išgirsite kaip Agutė daina 
išlieja skaudamos širdies 
sopulius, kaip linksmutė ji 
numylėtiniam dainomis iš
reiškia gilią meilę.

ANTANAS KAMINSKAS
Kitas žymus artistas, ku

rio čikagiečiams beveik ne-1 
reikia perstatyti, nes, me
tams bėgant, teatruose, per 
radio, vaidinimuose ir įvai
riuose parengimuose savo 
gražiu balsu ir vaidinimu 
yra patraukęs daugelio žmc 
nių širdis, tai yra žymus te
noras artistas ANTANAS 
KAMINSKAS.

Antanas irgį nuo pat jau
nų dienų pajuto ypatingą 
patraukimą prie muzikos ir 
savo gabumus kuo pilniau
sia pavartojo. Jis yra bu
vęs Šv. Mykolo ir Cimimo

J

P. Šv. parapijų chorų na
rys. Kurį laiką priklausė 
prie žymios “Illinois Bell 
Malė Chorus” grupės. Vai
dinu svarbiausią rolę Miko 
Petrausko operoje ‘' Eglė 
žalčių Karalienė’’; lošė Ig
no rolę operetėj “Lietuvai
tė”. Buvo Kristaus rolėje 
kantatoj “Septyni Paskuti
niai žodžiai Nuo Kryžiaus’’. 
Yra pakartotinai dainavęs 
per radio stotis: KYW, WB 
BM, WCFL WHFC, WJJD, 
WIND, WHIP, WGES ir t.t.

“JONUKO” ROLĖJ

“Draugo” koncerte, tat, 
vėl turėsime progos išgirsti 
švelnų Antano balsą ir pa 
matyti jo vaidinimo gabu
mus. Tą dieną muzikalinėj 
komedijoj “SVEIKAM LI- 1 
GOS NEĮKALBESI” Anta
nas Kaminskas loš ir dai- Į 
nuos malūnininkučio, Agu
tės mylimojo JONUKO ro
lę.

Jonukas, kaip minėjome, 
labai myli Agutę; tačiau jes 
globėjas būtinai nusistatęs 
jai įbrukti savo sūnų Jokū
bą. Jonukui, žinoma, skau
du viso to girdėti ir maty
ti. Ką jis vargšas pasiprie
šins prieš Agutės globėją... 
Kaip čia dabar sau užtik
rinti, kad Agutė jam tektų? 
Jonukas suseka, kad ūkiniu, 
kas Simas persirengęs mo
terim nori jam štuką iš
krėsti. Bet Jonukas susigau
do, ir kitų) pagalba pačiam 
ūkininkui išpila šposą ir pa
baigoj laimi Agutę. Tuo tar
pu per visą operetę Jonu
kui tenka išpildyti daug la
bai gražių, -švelniu dainų, 
kurių melodijų, nė vienas į 
per ilgą laiką nepamirš.

Todėl, rezervuokite sekm.

Kas Girdėt^ 

Chicago Je>

Šiandien Bankietas 
S. Piežai Išleisti

Dain. Poškaitė dainuos šį 
vakarą Dariaus-Girėno sa
lėj Stasio Piežos išleistuvė
se. Kaip vakar buvo pra
nešta, solo dainuos solistė 
E. Kondrotaitė ir art. J. Ku
dirka. Dainuos ir Brighton 
Park sodaliečių choras, O. 
Piežienės vadovaujamas.

St. Piežos išleistuvių ban- 
kieto, įvykstančio šį vaka
rą Dariaus-Girėno salėj 7:30 
vai., tikietųi dar bus galima 
gauti prie įėjimo salėn.

Kitataučių laikraštininkų 
ir kitų aukštų svečių nema
žas būrys atvyks šy vakarą 
į St. Piežos pagerbimo ban- 
kietą. Be to, dalyvaus tei
sėjų ir valdžios pareigūnų.

L. Vyčių centro valdybos 
vardu šį vakarą bus įteik
tas Stasiui Piežai. ketvirtas 
narystės laipsnis su atitin
kamu požymiu. Už kelių die
nų išvykstantis į Romą drau 
ge su naujuoju kardinolu S. 
A. Stritch S. Pieža yra Vy
čių Draugovės (Seniors) pir
mininkas.

Kinų kardinolas 
Chicagoj

Vyskupas Thomas Tien, 
Šv. Tėvo Pijaus XII pakeltas 
į kardinolus, pakeliui į Ro
mą, sustojo Chicagoj,

Kadangi Kinijoj dėl ilgo 
karo pasidarė stoka medžia
gos pagaminimui liturginių 
kardinolams rūbų, tad čionai 
bus pertaisyti mirusių kar
dinolų liturginiai rūbai ir 
padovanoti svečiui.

Kardinolas Thomas Tien į 
Romą lėktuvu išskris iš New 
York draugystėje kardinolo 
F. Spellman.

Viešėjo 60 redaktorių
Chicagon buvo atvykę 60 

žymiausių Olandijos žurna
listų, redaktorių, kurie šiuo 
metu daro 8,000 mylių vizito 
kelionę studijuodami poka
rinius ekonominius, sociali
nius ir politinius klausimus.

Svečiai pramato Amerikoj 
trečią vadovaujamąją parti
ją, būtent Darbo Partiją. 
Jie sprendžia iš britų, kur 
pastaruosiuose rinkimuose 
laimėjo Darbo Partija.

vasario 10 d. “Draugo” kon
certui, kuris įvyks St. \g- 
nes salėje, prie Archer Avė., 
ir RockivelI St. Ateikite, at
važiuokit pasiklausyti šių ir 
kitų rinktinių artistų, ir ga
lite būti tikri, jog nebūsite 
užvilti.

/mus
X Antanas ir Marijona 

Rudis, Rockwell Engineer- 
ing kompanijos savininkai, 
kurie niekad neapleidžia 
“Draugo” parengimų, pasi
žadėjo būti “Draugo” kon
certe vas. 10 sykiu su savo 
draugų grupe.

X Juškevičius Edvardas,
sūnus Jono iš Keberkščių 
km., Šilalės vai., Tauragės 
apskr., ir Satkevičienė Van
da ieško savo giminių) ir pa 
žįstamųjų Amerikoj. Rašy
ti: Memmingen-Airport, UN 
RRA Team 155, Germany.

X Chicago Heart Associa
tion, šv. Valentino proga, 
ruošias prie didelio parda
vinėjimo “širdžių”. Visas 
pelnas skiriamas nupirkimui 
kėdžių ant ratukų (wheel 
chairs) neturtingų šeimų 
invalidams. Vasario 14 yra 
šv. Valentino diena.

X Julia ir Antanas Ver
bickai savo užeigos namą 
3204 S. Halsted St., pertai
sė iš lauke pusės, dabar re
montuoja vidų. Atrodo, kad 
bus viena gražiausių užeigų 
visam Bridgeporte. Dekora
vimo darbą atlieka K. žel- 
vis. Biznieriai Verbickai šių 
metų dienraščio koncerto 
proga užsipr enumeravo 
“Draugą”.

X M. Zizas, J. Vilimas, J. 
Mežlaiškis, iš Marąuette Pk., 
žinomieji namų statymo kon 
traktoriai ir laikrodininkas 
A. Petkus, apsirūpino dnr. 
“Draugo” koncerto tikietais.

Plėšikams teko $6,000
Electrolux Corp. įmonė, 

7919 S. Ashland Avė., buvo 
užpulta plėšikų iš pat ryto, 
kuomet įmonės menedžerius 
skaitė ant stalo pinigus. Pa
grobta $6,000.

Vienas tarnautojų, neran
giai pildęs plėšikų įsakymus, 
gavo sunkų revolveriu smū
gi i galvą.

Priežastis divorsui
Superior Teismas davė di- 

vorsą Serretai Jacob, kuri 
skundėsi, kad jos vyras daž
nai pareidavęs namo girtas 
ir miegodavęs vanoję.

Vienį nušovė
Policijos viršininko reko

mendacija. mayoras Kelly 
atėmė leidimą tavernui ad
resu 34 S. Clark St. Pasiro
dė, kad jo savininkai turi 
policijos rekordą.

Policija nušovė vieną ran
kinukų (purse) iš moterų 
rankų grobiką, Abe Jackson, 
negrą.

X Igno Pikielio, žinomo 
Aštuonioliktos biznieriaus, 
“šaltų” vardinių proga pa
sveikinti praeitą sekmadienį 
susirinko būrys svečių, ku
rių tarpe buvo ir kleb. kun. 
Martinkus su varg. Gaubiu 
(kalėdojimo proga, ir kun. 
S. Bartkus iš Kesvanee, III. 
Ona Pikiel, padedama dvie
jų vikrių dukrelių, svečius 
vaišino gausiu lietuviškų vai 
gių menu.

X J. A. Mickeliūnas, iš 
Marąuette Park, LRKSA 
Chicago apskrities susirin
kime, praeitą sekmadienį, 
perrinktas pirmininku šiems 
metams. Kiti vaidybos na
riai: vice pirm. P. čižaus- 
kas, sekr. Ig. Sakalas, išd. 
A. Valonis irgi paliko savo 
vietose.

X Juozas Miliauckas, 1247 
S. Cicero Avė., remontuoja 
ir dekoruoja savo užeigą, 
kuri bus tikrai graži ir mo
derniška su visais patogu
mais. Juozas didžiuojasi tu
rėdamas turtingą dėdę Ant. 
Miliaucką. Visa Miliauckų 
šeima pakviesta dalyvauti 
dnr. “Draugo” koncerte.

X Į Lietuvių R. k. Susi- 
yienymą Amerikoj pastaruo 
ju metu įsirašė: kun. dr. J. 
Prunskis, kun. K. Baraus
kas ir kun. J. Vyšniauskas. 
Nuo seniau Susivienymui 
priklauso prelatas M. Klu
sas, kun. Ig. Albavičius, kun. 
J. Paškauskas, kun. Valuc- 
kas, kun. Gaučias, kun. Gii- 
nius (Roselande). Dabar el
nius (Roselande), kun. P. 
Lukošius. Dabar eina tos 
organizacijos naujų narių 
vajus.

X Town of Lake “Drau
go” stotyse: pas F. M. Ge
nius, 4536 Hermitage Avė., 
ir P. A. Belskus, 4544 So. 
Wood St., galima gauti ti
kietų dienraščio koncerto ir 
pasilinksminimo.

1 X Jurgiui Vikirui, Brigh
ton Park biznieriui ir Onai 
Mureikienei, Marąuette Pk. 
biznierkai, vestuvių varpai 
suskambės vasario 10 d., 
Gimimo Šv. Panos Marijos 
parap. bažnyčioje, 3 vai. p.p.

X Moterų Sąjungos 48-tos 
kuopos, Cicero, vakaro, pra- 

į eitą sekmadienį, programa 
| buve graži. Visi buvo paten
kinti S. Barčus kalėdušnin- 
kais, ateitininkais. “Drau- 

1 go” koncerte visi galės dar 
geriau pasilinksminti.

X Leo Oksas ir Izabelė 
Urbutis, neseniai vedę vest- 
saidiečiai persikėlė gyventi 

{į Cicero 4730 W. 13th Str. 
ir pasikvietė į savo namus 
dienraštį “Draugą”.

X Cicerieciai ‘ ‘Draugo” 
koncerto tikietų taip pat ga
li gauti Maseliūnų krautu
vėje, 1543 S. 50th Avė.

X “Draugo” koncerto vir 
tuvei iš Marijonų ir Labda
rių ūkių gauta šviežių ir la
bai gerų produktų.


