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Streikas Trukdo Telefonu Patarnavimui
tranui, Egiptui, Graikijai Nepatiko 

Ministerių Konferencijos Nutarimai
Mano Išmani ia Sudarys 

Karališką Valdžią
Dabar gautomis žiniomis, 

Korėja, Turkija ir Iranas gyvenimas įeina į norma- 
liko nepatenkinti Maskvos ^as vėžes, nors karo stovis 
konferencijos. dar nenuimtas.

Trys Didieji Negalvoja Nesenai į Šveicariią at- 
Apie Mažas Tautas vyko Tėvas Angel Herrera

(“Draugo” specialaus horcs- 
pondenl.o pranešimas).

Korėjos atstovas protes- ta*.is su Ispanijos sosto j-
tuoja, kad jo kraštą norima lniu on . ?anu ir. ?" 
paverst, "trusteeship.” Jis tais monarch.stų vadam, 
tvirtina, kad per Tehrano ir Jls parelske’ kad tikisi, jog
Kairo konferencijas buvo 
nutarta Korėjai grąžinti ne
priklausomybę.

Ankara tvirtina, kad 
Trys Didieji dalusi pasaulį,

sosto įpėdinis sutiks grįžti 
Ispanijon ir sudaryti kara
lišką vyriausybę.

Šiose derybose Vatikanas 
per Tėvą Herrera tarpinin
kauja tarp ispanų tautos ir

visai nepagalvodami apiej prįnco Don Juano, tačiau 
mažas tautas. abejojama ar pavyks susi-

KARIAI REIKALAUJA PARVEŽIMO NAMO Streikas Dar Nepaveikė Chicagos; 
Valdžia Mini Pramonės Perėmimą

Tolimų punktų telefoną- ’ 
vimas visam krašte buvo 
rimtai sutrukdytas vakar 
dieną, kuomet įrengimo ir 
taisymo darbininkų 
kas paveikė beveik visas 
Amerikos Telephone & Tel- 
egraph. Co. raštines Ameri
koje.

Chicagoje, tačiau, visas 
nerankinis telefono patar
navimas tęsėsi. Illinois Bell 
Telephone Co. pranešė, kad 
beveik visos telefonistės at
vyko į darbą. Ray Jonės, 
streiko direktorius ir AC- 
EW lokalo vice prezidentas, 
sakė jis manąs, jog ne dial’- 
iniai ir long-distance tele- 
fonavimai iš Chicagos bus 

savo brolių karių demonstracijai Pacifike, iki šiandien veik 100 nuo-

nois, Wisconsin ir Indiana 
valstybėse. Visam krašte 
streikuoja apie 8,000. Uni
ja reikalauja algų pakėli- 

strei-!mų, kurie reikštų maždaug 
$6 daugiau savaitei.

Plieno Streikas Įvyks 
Pirmadieny

Po derėjimosi su U. S. 
Steel Corp. atstovais, Philip 
Murray, CIO ir plieno dar
bininkų prezidentas, pareiš
kė, kad plieno darbininkų 
streikas, nustatytas pirma
dieniui, tikrai įvyks.

-u - • t? • t • • - - - - Apie 500 U. S. karių, simpatizuodami
Graikija ir Egiptas irgi tarti, nes generolas Franco susirinko prieš U. S. ambasadą Paryžiuje, šaukdami “Mes norime važiuoti .

pridėjo savo skundus, uzsi-, norja pasilaikyti krašto ap-t Londone kariai paaiškino savo reikalą Poniai Rooseveltienei, o Vokietijoje esantieji
namo . I šimčių sustabdyti.

gavę kodėl jie nepakviesti į gaUgOg reikalus savo ranko- 
Taikos konferenciją, nes jie sg) gj prįncag visai nenorįs, 
buvo sąjungininkų pusėje įa(j ]?ranco pasiliktų vy- 
per visą karą. , riausybėje.

Turkų-Rusų Santykiai Ispanijoje Godi Kilt? Kitas 
Tebėra Įtempti Civilinis Karas

Tarp Rusijos ir Turkijos Largo Caballero, kuris 
santykiai tebėra vis įtemp- šiuo metu randasi Prancū- 
ti. Rusų radijas duoda kas- zijoje, pastebėjo, kad ispa- 
dien turkų kalba praneši- nų respublikonų

kariai prašė • jlO LisenhoįvCi' pasireikšta dėl demobilizacijos suiėtinim.
(Acme-Draugas Telephoto).

Kimmel Sako Davė Adm. Halsey 
'Karo Įsakymus' Pirm Gruodžio 7 d.

mus, kuriuose puola Turki
jos vidaus gyvenimą ir rė
žimą. Rusai kaltina turkus 
tuo, kad jie per karą pasi
liko neutralūs. Turkai iš 
savo pusės nebijo atsikirsti 
ir kartoja, kad jie imsis už 
ginklo, jei rusai bandys 
pulti.

Per šventes, Palestinos 
įvykiai privertė viso pasau
lio spaudą iš naujo prabilti 
ir dabar nors padėtis kiek 
aprimo, tačiau, tas nereiš
kia, kad neramumai vėl ne
prasidės., Anglų kareiviai 
sulaikė virš 2,000 žydų Je
ruzalėje ir visą miestą lai
ko savo stiprioj priežiūroje 
Jie grąsina, jei žydai nenu
rims, tai ištrems kai 
riuos žydus iš Palestinos.

Ištrėmė iš Palestinos 
Keletą Teroristų 

Iš ko prasidėjo šie nera
mumai? Prieš Kalėdas an
glai ištrėmė iš Palestinos 
keletą žydų teroristų, už tai 
žydai sukilo ginkluotis ir J 
bombomis apmėtė Tel Avi- i 
ve, Jaffoj ir Haiffoj anglų 
postus. Kitą dieną Jeruza
lės miestas pavirto tikru 
kovos lauku.

Daug namų buvo išgriau 
ta, ant gatvių gulėjo lavo
nai, visur patruliavo anglų 
šarvuočiai ir matėsi barika
dos. Anglų kareiviai laiky
dami vienoj rankoj automa
tišką pistoletą, tikrino kiek 
vieno praeivio popierius. Be

užduotis
yra labai sunki, nes mažiau 
sias blogas žingsnis gali su
kelti naują civilinį karą Is- 
panijuje. Jo .manymu, reikė 
tų sudaryti laikiną vvriau- 
sybę, kuri vėliau išdirbtų 
programą ir rėžimą.

Ispanų vyriausybė nese
nai išleido atsišaukimą, ku
riame protestuoja prieš ve
damą užsienio valstybių po
litiką. Kaip anksčiau minė
jome, Londone turi susirink 
ti konferencija, kuri nagri
nės santykių; nutraukimo su 
Ispanija klausimą.

Franco vyriausybė pažy
mį, kad 1939 metais visos 
valstybės pripažino, išsky- 

jęU. rus Rusija ir Meksika, nau
jąją Ispanijos vyriausybę 
kaip teisėta. Per ši karą Is
panija stengėsi išlikti neu
trali, tad kodėl dabar kitus 
valstybės turėtų kištis į vi
daus Ispanijos reikalus. 

Berlyne Nešovė Du 
Amerikiečius

Berlyne buvo nužudyti du

WASHINGTON, saus. 11. 
—Adm. Husband E. Kim
mel davė Admirolui- Wil- 
liam F. Halsey “karo įsa
kymus,” kuomet pastarasis 
išplaukė iš Pearl Harbor su 
savo laivyno daliniu kelias 
dienas pirm japonų atakos 
1941 metais. *

Pearl Harbor komiteto 
nariai šiandien gavo pasis
kaityti tuos Kimmel pareiš
kimus iš jo pirmiau tyri
muose padarytų liudijimų. 
Kimmel asmeniškai liudys 
antradienyje.

Tarpe kitko, Kimmel ank 
sčiau pareiškė, |tad nors ne
būtų buvę galinta tinkamai 
Pearl Harbor apginti, jeigu 
jis būtų gavęs daugiau įspė
jimo jis būtų japonanfs pa
daręs karšta 1941 m. gruo
džio 7 d., ir būtų galėjęs 
pasiųsti laivyną jūron ir 
būti pasiruošiusiam by ku
kiam įjvykiui.

Kimmel sakė jis tikėjosi 
japonų submarinų atakos 
Havajuje ir buvo pilnai tam 
prisiruošęs, bet niekuomet 
nelaukęs lėktuvų atakos.

Italės Demonstravo 
Dėl Daugiau Maisto

ROMA, sausio 11.—Rei
kalaudamos daugiau maisto 
savo vaikučiams, 4,000 mo
terų šiandien demonstravo 
prieš Institute Maternity1 
centrą. Jas išsklaidė raitoji j 
policija. Moterys teigė, kad ' 
instituto viršininkai jas nu-, 
skriaudžia maisto dalinime.

Japonijos Vyriausybė
Bandys Persitvarkyti

TOKYO, sausio 11.—Se
nas ir liguistas premjeras 
Kijuro Shidehara pasiliks 
pareigose, o jo kabinetas 
bandys apeiti politinę krizę 
persiorganizavimu. Taip 
šiandien nutarė ministerių 
kabinetas.

Valdžiai artimi sluoks
niai sakė kiti ministeriai’ 
pridavė savo rezignacijas, 
pagal Gen. MacArthur sau
sio 4 d. direktyvą. Taip pat 
sakyta, kad Shidehara pra
džioje norėjęs masinio mi
nisterių rezignavimo, -bet 
sutikęs pasilikti vietoje ir 
bandyti pravesti valdžios 
pertvarkymą.

Valdžia Susirūpinusi 
Darbo departamento vir

šininkas Washingtune sakė 
jeigu streikas visiškai nu
trauks telefoninį patarnavi
mą, gali būti rekomenduota 
valdžiai perimti visą pra
monę.

Nesiseka Skerdyklų 
Darbininkų Derybos

Tuo tarpu, U.S. tarpi nin-- 
kavimo viršininkas Edgar 
L. Warren sakė nesimato 
progų išvengti skerdyklų 
darbininkų streiko sausio 
16 d. Nors derybos tęsiasi, 
Warren sakė “padėties rim 
tumas didėja.”

Jeigu derybos susmuks, 
bus du keliai išvengti strei
ką: 1) Prezidentui paskirti 

i faktų tyrimo tarybą, ir 2)
Maždaug 800 telefonų į valdžiai perimti sustreikuo- 

darbininkų streikuoja Illi- tas skerdyklas.

Rusams NepatikoSlaptas Balsavimas
LONDONAS, sau*. 11.— 

Organizacija, kurios tikslas
Pradėdamas šios dienos 

sesiją, Sūaak pagerbė Prez. *
yra nustatyti žmoniio3 liki- , Roosevelto atmintį ir pa- 
mą, šiandien pradėjo su- į reiškė pagarbą Rooseveltie- 
klunti dėl susirinkimo eigos nei kaipo delegatei.

3 Armijos Karininkai 
Žuvo Degančiam Name Riaušėse Palestinoje 

1 Žuvo. 5 SužeistiNUERNBERGAS, sausiu. 
11. — Armijos laikraštis 
Stars and Stripes raporta
vo, kad sudeginti lavonai 
trijų U.S. militarinės val
džios kariniųjcų buvo rasti 
pusiau sudegusiam name 
Passau pakraštyje, netoli
Austrijos-Bavarijos sienos.I

Anot raporto, kariai, ku- 
fcuvo

ženklų, jog karininkai buvę 
mirtinai primušti, ir kad 

į j namas buvęs apipiltas ga-

kabliukų. Dmitri Manuils- 
ky, Ukrainos užsienių mi- 
nisteris, viešai užatakavo 
slapto balsavimo procedūrą, 
kuria UNO vakar išrinką 
Paul Henri Soaak susirin
kimo prezidentu.

Pagerbė Rooseveltą

Kubos delegato Guy Pe- 
rez Cisneros pasiūlymas 
praplėsti vadovaujamąjį ko
mitetą iš 14 į 51 narį užsi
tęsė į ilgą debatą, kadangi 
kiekviena kalba turi būti 

i išversta į prancūzų, ar an
glų kalbą.

Manuilsky pavadino slap- Balsavime už aprubežia- 
tą balsavimą ‘ ‘nedemokra- Įvimą laiko komitetų rapor- 
tišku,” ir davė įnešimą atei- j tams, U.S. buvo laiminčioje 
ties balsavimą vykdyti vie- pusėje su 28 kitom valsty- 
šai, ar bent nominacijas da- bėm, o Anglija, Rusija ir 16 
ryti viešai. kitų pralaimėjo.JERUZALE, sausio 11.— 

Jeruzalės sluoksniai rapor
tavo, kad vienas žydas bu
vo užmuštas ir penki kiti 
buvo sužeisti riaušėse Beit 
Nabala mieste, šiaurryčiuo
se nuo Lydda. Nepatvirtin
tas raportas sakė 
darbininkai, radę lavoną a- 
rabo, kuris buvo pradingęs 
kelias dienas, akmenimis 
apmėtė žydų kareivių ir 
darbininkų stovyklą.

Sujungė Schachf su Nacių Laimėjimais
NUERNBERGAS. sausio 

11.—Nacių viršininkų teisi- 
arabai me> čekas dr. Franz Blaha 

šiandien pasakoio kaip Wit- 
helm Frick, .Alfred Rosen- 
berg, Walther Funk irFritz 
Sauckel lankydavosi į Da- 
chau koncentracijos stovy
klą stebėti, kaip buvo vyk
domi baisiausi eksperimen
tai ant belaisvių.

Amerikos prokururai tei
gė, kad Vokietijos militari- 
niai laimėjimai buvo galimi 
vien dėl Dr. Hjalmar Scha- 
cht, buvusio Vokietijos fi
nansų ministerio, sumanu
mo, finansinio žiaurumo ir 
“cinizmo.”

Prokurorai įrudinėjo, tuo 
pat metu, kad nors Schacht 
padėjo Vokietijos karo pas
tangoms, jis dažnai paaisa-

—General Motors atmetė Prez. Trumano paskirto ko- jęy(jav0 prieš nacių politiką, 
miteto rekomendaciją pakelti darbininkų algas 17l/2 nuo- j Taį yra pirmas kartas, kad

amerikiečių kareiviai. Per . k” h " h v i Anot raporto, < Kana 
šventes vienas amerikietis LGIIKIJČI U3Y6 r rflSyillįį rie matė gaisrą sakė

;X° X- >500 Miliūnų Paskolai
na, kaip prie jo gatvėje pn- WASHINGTON. saus.
ėjo du vyrai kariškoj uni- _Eksportų-Importv; Banko zolinu ir padegtas, 
formoj ir bloga anglų kalba viršininkai pranešė, kad
paklausė jo, ar jis esąs ame 
rikietis. Jam atsakius, tei
giamai, šie iš revolverio 
vietoje nušovė.

Kitas amerikietis karei
vis, kuris buvo netoli įvy-

Lenkija padavė prašymą 
maždaug $500,000,000 pas
kolai finansuoti įvairius 
projektus susijusius su pre
kyba ir krašto atstatymu.

“teisei MeS'US RU'U- KinieČ'Ų

mų. Žydų kvartalas buvoivict;j nuSovS Kas tie du,
uždarytas ir ant namų sto-1 kari5kial, ir kokioa ta.utOs? 1 „
gų buvo pastatyti sunkieji pla{lau aie taj neakelbia. I T0KY°. sau81° H.-Ka-

Karivių j Japoniją
kulkosvaidžiai

Tel Aviv miesto burmis
tras kreipėsi į valdžios or
ganu* prašydamas leisti gy
ventojams išeiti iš namų, 
kad galėtų apsirūpinti mai
stu šeštadieniui, tačiau an
glai atsisakė duoti leidimą.

ma, ir kodėl jie klausė 
jis esąs amerikietis?

Vyt. Arūnas.

ar ro Sekr. Patterson sakė Ru
sijos ir Kinijos kariuome
nės nedalyvaus Japonijos 

! ukupacijoje. Anot Patter- 
Vėliausiom žiniom iš oku- Į son, kiek jis žinąs, Rusija 

puotos Lietuvos ir tremti- Į neturi noro pristatyti oku- 
nių gyvenimo skaitykite Į pacinių jėgų, ir nėra jokio 
“Draugą” kasdieną. į plano vartojimui kiniečių.

Vėliausių Žinių Santrauka
—UNO susirinkimas vakar išrinko septynis vice pre

zidentus ir pirmininkus svarbiųjų komitetų.
—Graikijoje streikuoją darbininkai rodo noro grįžti 

darban. Kiti nieko nelaukdami sugrįžo.
—Haiti saloje įvyko sukilimas. Haiti prezidentas, anot 

raportų, sukilėlių suimtas ir laikomas po areštu namuose. 
Atrodo sukilėliai užvaldė visą salą.

—Šen. McClellan sakė U.S. turėtų suimti visus svetimų 
kraštų prašymus paskoloms, pirm negu praves $3,750,- 
000,000 paskolą Anglijai. Jis sakė visos tos paskolos gali 
siekti $30,000,000,000.

šimčių, sakydama ji negali mokėti daugiau negu konku
rentai.

kaltinamas nacis nėra nu
piešiamas visišku krimina-

listu.
Stojo už Mažųjų Kraštų 

Okupaciją
Buvęs U.S. ambasadorius 

William E. Dodd jau 1934 
metais nurodė, kad Schacht 
“neapkentė” Hitleriu, bet 
jis taip pat nurodė, kad 
Schacht stojo už prievartą 
mažųjų kraštų okupavimui.

KALENDORIUS
Sausio 12 d.: Šv. Arkadi

jus; senovės: 
Langynas.

Abaris i r

Sausio 13 d.: Antras Sek- 
mad. po Trijų Karalių; šv. 
Veronika; senovės: Ilgau- 
das ir Budė.

Sausio 14 d.: šv. Hilarius 
ir šv. Feliksas; senovės: 
Laimutis ir Dabonė.

ORAS
Šalčiau. Ryte bus sniego. 

Naktyje šaltis arti zero.
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RUOŠIAS NAUJAM GYVENIMUI ĮDOMIOS žinios is phila., pa. Gaisras vidurmiestyje
sutuoktuves

I Šv. Andriejaus bažnvčio- 
j ie buvęs karys Aleksandras 
ĮVaitekaitis s'iaituokė su A-į 
i melija Staniškiūte. Jaunojo!
asmeniškai iki šiol d?r ne
teko pažinti,

daaiavičiaus ir trump as pra
nešimas apie jo mirtį.

Taipgi tilpo įr žinutė, su
prantama, mums, Lietuvos 
tėvynainiams labai nemalo
ni, kad neva tai 1946 me-

apie mirtį kun. Juozo žida- 
navičiaus, kaip ir apie Lie
tuvos Vyskupų, tą taip įdor Detroįt Mich. — Pačiam 
mų ’» '"ką, ginantį Lietuvos vidurmiestyje kilęs gaisras 
’ais j. vienuose rūmuose buvo su-

Spaudos Peržvelgėjas

AliV. TAKAS POJl'NAS

tik girdėjau, l‘ais ^ip Anglija. kaip ir 
kad yra pavyzdingas vien- i turbut nusileis -

yra duktė sutiks pnpazftiti masko-

šicmis dienomis rengiasi tyje. Prieš kiek laiko buvo 
prie vestuvių gabus ir žino- Waukegan miesto advokato 
mas Waukegan advokatas, pagelbininko pareigose.
Tarnas Pojunas su Mary K a- ■ Kazakevičiūtė yra veik Į
zakevičiūte, iš So. Chicago. „ so4ikagiet5, ypatingai Sv. į 

Gimęs ir augęs U auke- Juozapo parapijos chore. jį. I 
ganę,. Tarnas P.junas yra naį purj aįsakomįngą darbų 
žynius veikėjas tarpe Wau- vj. vidurmiestyje (Chi- 
kegan lietuvių ir svetimtaų-; jc| insurance kompani. 
cių. Jis yra Sv. Baltramie- skundų teis5ja
jaus parapijos narys ir pir- į Jqs ,|,amečl!u Sv.
mipinkas Sv. Vardo DrauN parapįjos nMiai.
gystes:; taipogi yra narys, Vestuvės bus sausio 19, 
ir legalia patarėjas Sv. Bal- , valanda, Sy
tramiejaus ir sv. Juozapo , bažny{ioje chicagoje.;
raugyscnj. Klebonas kun. Černauskas
Baigęs parapijos mokyk- ! atlaikys iškilmingas šv. Mi

lą, jis lankė ir baigė Wau- Į šias, asistuojant kun. Va- 
kegan T o w n s h i p High lančiui iš Waukegan, ir kun. 
S c h o o 1 ; ėjo aukštesnius šauliui, MIC. Per šv, Mišias 
mokslus Marųuette Univer- f gįedos Kastas Sabonis. Var-

gentis. Jaunoji 
Antano ir Petronės Staniš- 
kių (tėvas jau miręs); se
suo vietinio muziko Petro 
Staniškio, Jono Sfcaniškio 
bei švogerk.ą čia visiems ge
rai žinomo biznįeriaus-veikė- 
jo Prano P iko. Ji nepapras
to grožio, mandagumo, die
votumo, lietuviško pafcrijo- 
tizmo ir to išlavinimo mo
teris.

Pamergė ir pabrolis buyo 
Amelia Pakaitė su Vincu 
Zoba.

Sutuoktuvių pietuose da
lyvavo ir kleb. kun, J. Ce- 
pukaitįs. Jaunosios motina 
Petronė yra Šv. Andriejaus 

i parapijos uoli veikėja ir mo
kėjusi gražiai, pavyzdingai 
savo vaikus išauklėti.

liams teisę prie užgrobto Pa
baigia — Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos.

Redakcija šio laikraščio, 
kaip ir išreikšdama mums 
— pabaltiejiams užuojautą, 
gale šios žinutės pareiškia 
ir savo pasipiktinimą dėlei 
to didelio tūpei: jimo — nu
sileidimo rnglosaksų prieš 
gruobonis šiaurės maskolius, 
ko dėlei, be abejonės, ilgai
niui ir jie — anglosaksai 
patys labai apgailestaus.

O vietiniame “The Cafch- 
olic Standard and Times”, 
laidoje sausio 4d., tilpo la
bai puikus editoriaias užta
riantis Lietuvą antgalviu: 
The Fate of Lithuania — 
‘‘Lietuvos Likimas”, pabrėž

Daugiau Negu 
Li imsuo te jo
Tankiai Reikia*
\Kada jaučiate 

nerangus nervuoti 
ar kenčiate nuo 
galvos skaudėjimo, 
gazų, išpūtimo, ne
virškinimo ar ne
turėjimo apetito, 
kur gali būti is 
priežasties veiks
minio užkietėjimo 
— įsigykite Dr.
Peter’• Gomozo — 
laikų-iabanayto vi
durių toniko vai
stų. Sudėtinis 18 
pačios Gamtos 
vaistinių šaknų, 
žolių ir augmenų.
Maloniai ir švel
niai Gomozo prad
eda nerangias žar
nas veikti ir pa
gelbsti joms pra
šalinti užkietėju
sias išmatas, pa
gelbsti * prašalinti 
užkietėjimo gazus, 
priduoda skilviui 
tą malonų jausmą 
šilumos. Persergė
jimas“ — vartok 
taip kaip nurody
ta. Būkit" sumanūs 
—suraminkite savo 
skilvi palengvinant 
nuo užkietėjimo.
Įsigykite Gomozo 
šiandien.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo apylin
kėj,, siųskit prašymą dėl mūsų ‘‘susipažini
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite —

60c vertės 
Bandymui Bonkutes

DR. PETER’S OLEJO LINIMENT —
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjiraų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas —
palengvina laikinai nekuriuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
nevirškinimas ir rėmuo.

Siųskit šį “Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

Q įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo
kėtą regulerį II uncijų $1.00 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 
—60<? vertės — bandymui bon
kutes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos).
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tas pasiremiant Laišku Lię- 
Livingstonieti>, t?JVOs Vyskupų, kurįi vietos

IŠ NELIETUVIŲ 
SPAUDOS

Ukrainiečių laikrašty ‘‘A- 
merika”, sausio 3 d, laidoj, 
ant pirmo puslapio tilpo at
vaizdas a. a. kun. Juozo ‘ Ži-

DR. VAITUSH, OPT.
, LIETUVIS

Mano 22 metų praktikavimas 

jnųų garantavimas

Palengvina akių Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati-

siy, Lake Forest College ir gonais gros varg. L. Sabo- | taiso trumparegystę ir ’toiiregys- 
De Paul University. Advo- ! nienė.
kato laipsnį-diplomą gavo . _________

•De Paul University, 1933 n 1 ' ‘J
metais. Tais pačiais metais rYpkONafl’S ĮuOHlU 
jis sėkmingai išlaikė State Washington, D. C. — Ag- 
of Illinois kvotimus ir ga- rikultūros Departmentas 
vo valdžios leidimą prakti- praneša, kad tabako*augin- 
kuoti. Jau dvylika metų, tojai praeitais metais užau- 
kaip advokatas Waukegane; gino 10 nuoš. tabako dau- 
jo ofisas randas vidurmie3- giau, negu kitais metais.

7F

GOIDEN SIAR L. P. & B. CLUB
(Auksinės žvaigždės Liet. Pasilinksminimo ir Pašelpos Kliubo)

25 METŲ JUBILIEJAUS
BANKETAS IR ŠOKIAI

Rytoj-Sekmad., Sauio (Jan.) 13, 1946
LIETUVIU KULTŪROS SAL6JE

10413 S. Michigan Avė. — — — — — Roselande
Durys atdarus 2:30 tai. |>p. — Programas Prasidės 5 vai, pp. 

Banketas 5:30 vai. pp. — šoklų Pradž.: — 7 vai. vak.

ŠOKIAMS GROS A. DALCHIS Orkestrą

ĮŽANGA:—$1.50 ■ Tikietų galima įsigyti:—
Bukauskas Funeral Home—10821 S. Michigan Avė. 

arba
Golden Star Kliube —108 E. 107th St.

%------------------------- ------------t-:- - ■ ■ - ■

PRIEDO
veikėjai pasirūpino įteikti 
autoriui šio editorialo.

Ukrainiečių “Svcbodoje” 
sausio 5 d. telpo pranešimas

DR. WM. M. IULLY
B AA JC1SIAS

4740 So. Ashland a ve.
'Virš “Andes Candies” Krautuvės! 

Chicago. III

VA LANDOS:
10:30 Ryto iki 3 vai. vakaro

Vardas..

Adresas..

SKAITYKITE
UŽSISAKYKIT

“TIK AUGA? 
“DRAUGĄ’

I Pašto Ofisas................................—................
I DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.

D.pt. •«-««
■ 2501 Waihington Blvd., Chicago 12, III. į 256 Stanley SU Wianioaa. Man.. Can.

Dr. F. C. Win$kuna$
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 W. Marųuette Rd.
Ofiso Tek: PROspeet 6446 
Res. Tek: HEMlock 3130

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

Trečiadieniais pagali sutartį.

kėlęs paniką. Gaisras, tačiau 
tuojau likviduotas. Nuosto
lių vis tik padaryta už $250,- 
000.__________________________

I. RIMDZUS. D. C.
LICENSED CH1ROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
tiotue Calls in Indianą—

i’hune WENtwortb 2527
Ptn THKRAPY

352(1 i H. Racine Avė.
h "i K.s Daily •—S P. M 

*«'••• t 9 A M. to S P M

tę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 1 
daromas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. 

Kreivos akys ai h ai sora o s.
V AI,.AN DOS: nuo 10 ryto iki 8 ▼. 

vak. Sekmad. pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys Atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnes 

kaip pirma.
47J2 South Ashland Avė. 

Telefonas YARDS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

* * *
6803 W. Cermak Road 

BERW¥S, IL.L1NOIS

Ofiso Tei. — Benvyn 8823 
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

— '" — ■ -1 ' ’ I > I I 1,1 W I II . I I
Iš fabriko į jus-pirkit tiesiog ir taupykit

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 AKINIU IŠDIRBĖJAI
EGZAMINAVIMAS AKIŲ IK l’KUAIKYMAS. AKINIŲ 

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

(kampas Marshfield) • (kampas North)
YARDS 4499 HUMBOLDT 9368

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. Tek: CICERO 5891 

Jeigu Neatsiliepia — 
Šaukite: BERWYN 6200 

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik vl«riq, ųor» aklų ųeuuntuna <7- 
venlmul Saugo^ke jaa. leisdami 
lNegaamlnuotl jas modernlSklauMu 
metodu, kuria regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

87 MKT'AI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie praiall-

na visų aklų įtempimą-

Dr. John 1 Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampa* 1-8-toa
Telefonas: CAN Ali 0523, Cli|e«ifo 

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

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

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso Tel..........VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenne
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. REPubUc 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 

Šaukite: KEDate 2868 

VALANDOS:

Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 
ir nuo 6 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.: SEEley 7330
Res. Tel.: BKUnswick 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 SE6AL
GYDYTOJAS K CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tnm 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. Pr.o, 6080 

Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

Dr. Peter J. Bartkus
GYBYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue

VALANDOS: nuo 1-4 Ir 7-t kMdien 
ISskirtant trečlad. Ir aekmad.

♦

TeL OANal 6128

DR. BIE2I5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. ▼. 

Sekmad., Trečiad. Ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPnblip 7868

Tel. CANaI 0257

Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALAT0R1S
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.

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

NORIU PIRKTI 

UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

M. C. AtLEN
(Alešauskas)

Vėl Susitarimo $ank:

Republic 6051

Be*. 6688 So. Tatman Ava.
Bea. Tek GBOveUU 6817 
Offtoe TeL HEKloek 4848

DR. J. J. S1M0HA1TI5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

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

DR. STRNCOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

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 Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspeet 1080

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ PAS MUS

J

Stoa Paaknloe Yra Darotnoa — 
Statybai. Remontartaial, ReflnanMarlmnl — 
ANT LENGVŲ MftNKSINIŲ I&MOKftJIMŲI 
PaMnaiMlokJta ZriBoma Nuošimčių Kainom*. 
IAPKITK FEMAUSINIAI NKPKIKEAI.mimi:
TAl'PVltrriC mfisų |..talffoje. Indėliai
rtipestlngal globojami Ir IIkI >5,000.00 ap
drausti per Federal Savinies and I«>an In- 
Niiranee Corporation.. Jūsp pinigai bue grei
tai Išmokami Jum> ant pareikalavimo. 

NKN1ACSIA IK ŽYMIAI NIA MKTtJTIV 
FINANSINE JHTAIOA

— 47 Metai Sekmlnito Catamavlmot —

STASYS LITIVINAS SAKO:
3®

’1 Pt A D A D ’®a* Geriausias Laikas l’irkti 
““ VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS

REIKMENIS”. --------- - GERAS PASIRINKIMAS:

KF.ISTUTO SAVIN6S AND LOAN ASSOCIATION
U ALUM ET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y 3236 S. Halsted St.

Stogams Reikmenys — Insnluotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Mateliolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamplio — Geležinių Namams Reikmenų 
(Hardtvare — Plcisterio — Cemento ■— Srutų — Visokios 
Rūšies Insnliacijos Materiolo — šturmo Langų — Konv 
biaaeijos Durų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS LITVVINAS, Vedė jaa

CARR MOODY LUMBER CO.
»o:«l S. HAJLSTEO ST. TEL. VICTOBY 1273

VALANDOS: Nuo 7fctos vai, ryto iki 3:30 vai. popiet.
į ^3* 1 S"*.............. ■■ 1 4"- "1 *■ ■■ ■'1

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

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

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

Del. YARds 6021

Res.: KENwood 6107.

DR. A. J. BERIA5N
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų, nepriklausomy
bė.

Žmogus be tikėjimo,
arklys be žabokUy. .̂a-«

kaip

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELLS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47tb Street 

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

Ofiso Tel. VIRgiala 0036

Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK 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 Tel.: PULLMAN 1193

Namą ZaU PIIIJ MAN 8271
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HELP WANTED WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS APLINK MUS 

MILWAUKEE

S “D R A U G O” M 
DARBŲ SKYRIUS $

“PRAVGAS” HKT.P WAWTFD 
ADVFRTISING DEPARTMENT

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolpb 948S948B

HELP VVANTED — VYRAI

REIKIA 
SENYVLO VYRO

Įvairiems darbams apie namus Ir 
prižiūrėti pečius. Gera mokestis su 
kambariu, -valgiu ir drabužių išvaly
mu. Malonioj aplinkybėje,
1837 S. 49th CT. CICERO, ILL.

Tel. — CICERO 205

AUTO MEKANIKŲ 
AUTO SHEET METAL

VYRŲ IR MALIAVOTOJŲ
KARŲ PLOVEJO

IR SIMONIZER
Puikiausios darbo sąlygos.

Visi nauji įtaisymai
. KLAUSKITE DftL

HAROLD LA PLANTE
WESTERN AVĖ. SALES, 

INC.
BUICK DEALER 

6100 No. VVestern Avė.
AMBASADOR 2526

Dženitoriaus 
Ir Moters Valymui 

Arba Pora
DIRBTI DIENOMIS
Malonios Aplinkybės 

ARTI NORTH SIDE KLIUBO 
Del Pasitarimo

Tel. Delaware 8386

HF.I.P VVANTED — MOTERYS

JAUNŲ BERNIUKŲ
16 metų ar suvirš. Išsimokinti 
amatą brušių išdirbimo. švarus 
pastovus darbas. Mokestis laike 
mokinimo. Atsišaukite.

RANSON BRUSH CO. 
1051 W. Division St.

NAMŲ APTARNAUTOJO 
VIDURAMŽIAUS

Pastovus darbas. Hotelyje paty
rusio pageidaujama bet ne svarbu. 
Aukštos rūšies kliūbui arti north 
sides.

RAŠYKITE HOUSEKEEPER 
VVHITEHALL 4850.

,«---------------------------------- - —-■
HELP VVANTED — MOTERYS

----------r-------------------------------------------------------------------------~~

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

Apsiūlėti ranksluoščius ir siūti 
bučeriams šiurkštus. Pastovūs 
darbai. Išmokinsim.

CHICAGO TOWEL CO.
2333 S. Wabash

MOTERYS PIRMIAU BUV 
KARO DARBININKES 

AR JUS IEŠKOTE 
DARBOT

TELEFONŲ KOMPANIJA
TURI KELETĄ DARBŲ

DŽENITORKŲ
Valymo Darbai Moterims 
Visose Miesto Dalyse 
Vai.: 5:S0 vali. 11d 12 Naktį.

★ ★ ★

Cafeterijoj Virėjų
Valgykloj Tarnaičių 

taipgi reikia 
ATSIŠAUKITE

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Samdymo Ofisas Moterims 

STREET FLOOR 
809 W. WASHINGTON ST.

MOTERŲ ir MERGINU 
Neapribolo Amžiaus

LENGVIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

Valandomis: 7:30 ryto iki 4 pp. 
Pradinė rata 65c j vai. Laikas ir 
pusė virš 40 valandų.

ATS1&ATJKTTE

ATLAS
60XMAKERS, INC.
6550 S. LAVERGNE

Kenosha Kronika
SODALIECIŲ VEIKLA

Sausio 6 d. šv. Petro pa
rapijos sodalietės turėjo me
tinį susirinkimą. Mergaitės 
ėjo bendrai prie šv. Komu
nijos ir paskui pusryčiavo. 
Susirinkime klebonas J. Pau 
liukonis, MIC., suteikė nau
dingų patarimų.

Lucille Smogur buvo iš
rinkta pirmininke (Presi- 
dent), Salome Zalieskis ant
roji pirmininke (Vice Pre- 
sident), Bernice Cepukenas 
raštininke, Lucille Visniaus- 
kas iždin. Šios mergaitės 
pradės savo pareigas nuo a- 
teinančio susirinkimo, kurs 
bus pirmą sekmadienį, va
sario mėnesį.

nislovas Seianas, raštininkė 
— Sally Zaleckas, kasinin
kė — Amelia Jusis, maršal
ka — varg. Pranas Buja- 
nauskas, ir Librarians — 
Helena Clemens ir Anelė 
Mikšis.

Gyvojo Rožančiaus Drau
gija išdavė nariams metinę 
apyskaitą. Yra susidarę 9 
pilni rateliai. Gražus tai 
žmonių būrelis. Perinko tas 
pačias valdybos nares, ku
rios tarnavo praeitais me
tais. Pirmininkė — O. Va- 
lauskienė, sekretorė — T. 
Balčaitienė ir kasininkė — 
M. Druktęnienė.

Apie kitų draugijų valdy
bas bus pranešta kitą sa
vaitę.

Paskui mergaitės paskai
tė sodaliečių laikraštį, sure- .
dagavo Ann Alisauskas ii Milwaukee Žinios 
Hilda Visniauskas. Tos pa
čios mergaitės paruoš pus- MALDOS APAŠTALA- 
ryčius sekančiam susirinki
me. Julia Ruika ir Salome 
Zalieskis išleis laikraštį.

VIMO DRAUGIJOS 
VEIKLA

Viktoras Geneauskas su 
žmona tikisi persikelti j Be- 
aver Dam, Wis., kur Vikto
ras bus oficialiu šaldytuvų 
atstovu. Viktoras yra para
pijos komiteto narys. Jo 
tėvai nuo seniai yra uolūs 
parapijos rėmėjai. Jo tėvas 
irgi buvo ilgametis komite
to narys.

Na- jų altoriaus tarnauto
jų klasė organizuojasi. Tė
vai, jei norite matyti savo 
sūnelius tarnauj ant Mi
šioms, atsiųskite juos į pa
rapijos bažnyčią subatomis 
apie 10 vai. ryto. Vieni iš
auga reik kitus lavinti.

Visi buvusieji Šv. Vardo 
Draugijos nariaį kviečiami 
grįžti, nes šiomis dienomis 
vėl susiorganizuos ši drau
gija. Kitą savaitę bus pa
skelbta susiorganiza v i m o 
‘smoker meeting” diena. 
Jaunieji vedusieji vyrai ypa
tingai turėtų domėtis šiuo 
reikalu. Jaunosios žmonos ir 
kitos moteriškės bei pane
lės bus organizuojamos a- 
teinantį mėnesį XXX

Rūpesčiai su išvietinfu Lietvuių 
mokyklomis

B. C.

Sausio 13 d. mums svarbi 
diena! 12 vai. pietums susi
renka visi parapijos nariai 
pasidžiaugti savo praeitų 
metų darbuote. Pietūs bus 
lygiai 12 vai. Po pietų įvyks 
parapijos metinis susirinki
mas. Išgirsime apie parapi
jos dvasinę ir finansinę būk 
lę praeitų metų. Raportai 
visi jau gatavi. Pertikrini- 
mo, komitete išrinkti K. ša- 
rauskis, P. Plutas, A. Lau
raitis, F. Vitkus ir V. Ali
šauskas.

REIKIA
MOTERŲ

Bendriems ir lengviems dirbtuvės 
darbams. Gera mokestis, pastovūs 
darbai.

ATSIŠAUKITE

MEYERCORD CO.
5339 W. LAKE ST.

BONBON DIPPER 
ROLLER

PATYRUSIŲ MERGINŲ 
PADfiTI VIRTUVftJE

CUPID CANDIES 
3207 VV. 63rd ST.

MERGINŲ — MOTERŲ 
PAKUOTI SALDAINES

Švarūs, pastovūs darbai. Gera mo
kestis. Patyrimo nereikia.

E. J. BRACH & SON 
4656 W. Klnzie St.

REIKIA OPERATORIŲ 
PRIE SIUVIMO MAŠINŲ 
PATYRIMO NEREIKIA

60 c. į vai. Geros darbo sąlygos. 
Ligoninės pienas ir bonai. 40 vai. 
į savaitę. Laikas ir pusė virš 40 
vai. 44 vai. užtikrinta.

UNION WELT 
CORP.

466 W. SUPERIOR ST.

MERGINŲ — JAUNŲ 
MOTERŲ

$27.60 — 31.80 j Sav.
Lengvi švarūs dirbtuvės darbai. 
Ateikit pasirengusios stot darban.

AMERICAN DECAL CO. 
4334 W. FIFTH AVĖ.

• G I R L S
For general office work. Good 
pay, good workin" conditions. 
Excellent transportation. Ręst 
period.

AMERICAN LAUNDRY 
925 S. Californla

FOR SALE FOR RENT

REiNDON AR PARDAVTMUI— 
Harthvare krautuvė, 4938 W. 
15th St., Cicero, iš priežasties 
senatvės. Biznis išdirbtas 30 me- 
tu. Šaukite — CICERO 689,

NAUJI NAMAI
Naujas 2 aukščių mūro namas 
dabar gatavas apsigyvenimui. Mo
delini namai. Atdari pamatymui 
kasdien.

12325 S. SANGAMON 
CEDARCREST 1600

REIKIA MERGINŲ DIRBTI 
BINDERY

Pastovūs darbai, gera mokestis. 
Kiek tai viršlaikio.

ADVANCE SAMPLE 
BOOK BINDERY 

737 W. Van Buren '

MERGINŲ išmokti siuvimo dar
bą. 60 e. j vai., pradedant. 
FENSKE BROS., 1666 North 
Throop St.

PARSIDUODA — 3 aukščių na
mas 3335-37 Montrose Avė. 2 Sto
rai, 4 fletai, štymo šiluma, šaldytu
vai, saulės porčial, kiek tai ra- 
knndų. Parsiduoda už $18,000,, tik 
pusė pirmykftčios kainos. Pašaukit 
SAVININKĄ: PENsacola 2155.

BERWYN — 1300 S. Oak Park
Kve., mūro 2 fle-tų. namas; vienas 8 
kamb. lietas dabar apsigyvenimui. 
Pilnai remontuotas ir dekoruo'as, 
lite maudyklės, cabinet vlrtuvšje 
sinkos, stokeriu šiluma vanduo ir 
lektra. $14,800. HADRABA, 6847 
V. CERMAK RD., Bera-yn. Tel. 
Berwyn 116.

Tą pačią dieną šv. Vardo 
Draugija susirinko savo pir 
mutiniai šių metų bendrai 
šv. Komunijai. Valdybos są
statas bus paskelbta kitą 
savaitę. Vakare 7:30 vai. 
taipgi dalyvauja “Holy 
Name Rally”, kuris įvyks 
Holy Rosary bažnyčioje ant 
22nd Avė. Per Šv. Valandą 
pamokslą sakys J. M. arkiv. 
Moses Kiley.

Moterystės luoman, sau
sio 12 d. stoja Helena Ma- 
chulsky mūsų parapijos ir 
Rcbert Hughes St. Marks 
parapijos.

Savo metiniame susirinki
me šv. Petro choras išrin
ko naują valdybą: pirminin
kas — Aleksandras Krauja- 
lis, vice pirmininkas — Sta-

Maldos Apaštalystės Dr- 
gija suteikė šv. Gabrieliaus 
parapijai labai brangią do-1 
vaną — naują tabernakulį , 
apie $200.00 vertės. Tai jau 
kelintas sykis, kaip ši drau
gija brangiai apdovanoja 
parapiją. Reiškiama nuošir- Į 
dus padėkos žodis draugi
jai už šią auką. Padėkos 
žodis ir J. Radzvilui už pa
sidarbavimą įstatant naują 
tabernakulį altoriuje.

Per praeito trečiadienio 
susirinkimą Maldos Apašta
lystė? Draugijos nariai su
ruošė puotą pagerbimui pa
rapijos klebono kun. Petro 
Ciniko, MIC., gimimo dienos 
proga. Įteikta dovana ir pa
sidalinta “birthday cake’;. 
Vakaras pasibaigė smagiu 
kortavimu. Klebonas vis tik 
nepasakė, kiek jam jau su
ėjo metų.
SUSIRINKIMAI

Sausio 13 d. bus du labai 
svarbūs susirinkimai: ALR 
KS kuopos tuojau po antrų 
šv. Mišių parapijos salėje ir 
A. L. Tarybos ir BALF kuo
pų, kad pasitarus apie pa
minėjimą Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuvių.

Sausio 20 d., tuojau po 
paskutinių šv. Mišių įvyks- 

, ta metinis parapijos susi
rinkimas, kuriame bus pri
imti raportai ir nustatyti 
šių, metų remonto planai 
bažnyčiai ir klebonijai.

Lietuvos miškus 
veža į Rusiją

New York (LAIC) — Ko 
naciai neišvežė į Vokietiją, 
dabar bolševikai gabenasi į 
Rusiją, tas ypač liečia Lie
tuvos miškus. “Izviestija” 
Nr. 239 pirmame puslapyje 
praneša, kad vien trečiame 
šių metų ketvirtyje Lietuvos 
miškuose buvo prigaminta 
daugiau, kaip 60 tūkstaųčiŲ 
kubinių metrų ramščiu ka
sykloms. Vietiniai bolševi
kai, okupantų skatinami, 
taip vykdo Lietuvos miškų 
naikinimą, kad Maskvos pla
ną išpildė visu 112%

Dešimtvs tūkstančių kubi-

Nevv York (LAIC) — 
Lietuvių mokyklos Vokieti
joje turi daug sunkumų ir 
veikia tik didelio mokytojų 
pasišventimo dėka. Nėra nei 
reikiamų patalpų, nei vado
vėlių. Vietoje buto, mokyto
jas dažnai tesinaudoja tam
sia priemone, neretai tik pa
lomis atitverta nuo bendros 
salės bendrabučio. Be to, 
mokiniai, net pamokų metu 
atlikinėja visokius darbus 
stovykloje ir pamokos, kar
tais, eina pustuštėj klasėj. 
Laimei, netrūksta kvalifi
kuotų mokytojų. Pradžios 
mokyklų aukštesniuose sky
riuose einami tie patys da
lykai, ką gimnazijų I — IV 
klasėse. Iš svetimų kalbų 
gimnazijoje dėstoma anglų, 
prancūzų, vokiečių, lotynų. 
Pamokos surašomos į mo
kyklos dienyną, kad visada 
būtų galima patikrinti kiek 
kurio dalyko išeita. Visose 
mokyklose raginama rašyti 
kronika, kuriose būtų atžy
mima ne tik žinios apie dar
bo eigą, bet ir apie tos ko
lonijos lietuvių gyvenimą. 
Numatomi rajonų inspekto
riai, kurie lankytų mokyk
las ir duotų reikiamus pa
tarimus bei prižiūrėtų moks
lo pažangą
nių metrų ramščių (kubinis 
metras lygus 1,3 kubiniams 
yardams) jau pristatyta į 
gelžkelių stotis ir gabenama 
į Donbaso kasyklas.

Tokiu tempu einant, iš 
Lietuvos miškų, greitu laiku 
tikrai nieko neliks.

Prie lietuvių Sąjungos 
Valdybos sudaryta penkių 
profesorių komisija univer
siteto reikalams svarstyti. 
Tiriamos galimybės sukurti 
savo univresitetą su visais 
fakultetais. Prie pradžios 
mokyklų ir gimnazijų yra 
kapelionai.

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčlantleji nuo senu, atdarų 
ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEOULO Glnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tu 
senu, atdarų ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybės sutelks 
Jums tinkama 
nakties poilsi
pagelbės išgydyt 

senas, atda
ras ir skau
džias žaiz

das. Vartokite JJ irgi skaudlems
nudegimams, šašų ir sutrūklmų 
prašallnlmul, ir kad palengvinti 
Psoriasis niežSJima. Atvčdina va
dinama Athlete’s Foot degimą Ir 
niežėjimą, sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
su trūkimo tarp pirštų: geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo Išbėrimams ir ki
toms odos negalėms iš lauko pu
sės.

LEOULO OINTMENT parsi
duoda po >1.00, 1.7&, ir 8.00.

Siųskite Jūsų Money Orderi tie
siog J:—

L E G U L O
1941 No. Pulaski Rd. 

Dept. D. Chicago 39, III.

Kalnai pasidaro iš atomų 
— draugai iš mažų prieti
kių; jei atomai nesilaikc 
krūvoje, kalnas subyra į 
dulkes. — M. Trupper.

Būti kiekvieno draugu, 
reiškia, būti visų paikšu. — 
Sena patarle.

Pamėgtas darbas daugiau 
suteikia žmogui laimingu
mo, negu neribotas kiekis 
garbės arba turto.

BRANGUS VERŠIS

George Rodenz (dešinėje), iš Toronto, Canada, iš var
žytinių nupirko šį veršį nuo turtingo aliejaus laukų savi
ninko ir gyvulių augintojo W. A. Deleney, iš Ada, Okla. 
Už šį veršį jis įsiūlė $51,000. (Acme- Draugas telephoto)

RENGIANTIEJI
— nuo —

Arthrltis — Kbeuhiatizmo — 
Lumbago — Muskulų Skausmo

HEALTH BEŠOKI MINEKAL 
BATH DRISKĄ

. . Vartokite . . .
1 maišukas užtenka 10 

maudymusims
KAINA TIKTAI — $1.00

Prašykite jos vietinėj vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog į —

Bath Products Co*
Laboratories — Chicago, III.

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
Už pigesnį nuošimtį — be 

komišino — pas

MUTUAL
FEŪERAL
SAVINGS and LOAN 
Assn. of Chicago

2202 West Cermak Road 
Telefonas CANAL 8887 

BEN J. KAZANAUSKAS, Rait.

Šventėms Rinktinų Gėrimų ir Vynų
DEGTINES....................................VYNO
RŪMO ......................................... DŽINES
BRANDES............................ KORDIALŲ

Visų Populiarių Rūšių ALAUS 
PRIEINAMOMIS KAINOMIS 
Ateikite ir Pamatykite Mumis

CICERO LIQUOR HOUSE
JIM ir HELEN ZARI, Savininkai

4916 W. 14th St. Cicero 50,I1L
ATVEŽIMAS DYKAI --------— TEL.; CICERO 3162

A DIAMOND DUO
FROM BEGEMAN'S

4 - diamond Bridal 
Duo. Gorgeoui 
mountings. Both . . .

Diamond Bridal S«t| 
lovely dcsign. Both .

$495O
»6750

Diamond Solitalr. 
Engagem.nt Ring. 
Very dininctive.»55°«

6-Diamond Bridal Omo
Engag.m.ntRing 
and matchrd w«d- 
ding ring in clabo- 
rat.ly carvad mount- 
inga. Both .

$9750

< - diamond Bridal 
Duttt.j intricat.lyj 
•arvad. Both ringą .. J

*89°°/

B E G E M A N' S
3142 W. 63rd ST. — 4184 ARCHER AVĖ. 

4824 SO. ASHLAND AVĖ.
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DRAUGAS
THE UTHUANIAN DAILY FRIEND 

2384 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Publiahed Daily, except Sundays, 

by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Association 

$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year to Chicago &
Cicero; 3c per copy.

Advertlsing in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicago je ir Cicero—paštu:
Metams ............................................................................................... $7.00
Pusei metų ....................................................................................... 4.00
Trims mėnesiams ........................................................................ 2.00
Dviem mėnesiams ........................................................................ 1.50
Vienam mėnesiui ....................................................   .75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicago je:
Metams .................................................................................... $6.00
Pusei metų .............................................................................. 3.50
Trims mėnesiams ........................................................................... 1.75
Dviem mėnesiams ......................................................................... 1.25
Vienam mėnesiui .................................................................. .75

Užsieniuose:
Metams ..................................................................................... $8.00
Pusei metų .............................................    4.50
Trims mėnesiams ........................................................................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negražiname. Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti Ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų 'prašome rąžyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rąžomąją mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos lalkraštin nededamos.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, M. 
Under the Act of March 3, 1879.

Pasiūlymas Amerikos Komunistams
Chicagos arkidiecezijcs savaitraštis “The New 

World” savo vedamajame straipsnyje duoda gerą pa
siūlymą, būtent:

“Diena iš dienas vis labiau darosi ryšku, kad reiktų 
turėti du milžiniškus laivus, ‘daug didesnius negu pa
sakiška Mayflovver. Vienas turėtų vežti didelius būrius 
staugiančių Amerikos komunistų j Rusiją; kitas tu
rėtų gabenti į Jungtines Valstybes gausingas mases 
gerų rusų, kurių tūkstančiai turėtų išmokti kaip rei
kia gyventi demokratinėje sistemoje.

“Tuo būdu susidarytų gerų galimumui pakilti mūsų 
krašto moralinėms ir ekonominėms vertybėms. Nėra 
kalbos apie tai, kad pabėgėliai Maskvon greitai ap
raudotų savo išvykimą, o perkelti rusai į šį kraštą 
dėkotų Dievui už Naujojo Pasaulio palaimas”.

Idėja tikrai sveika. Ją įgyvendinant, ryšiai tarp dvie
jų kraštų suartėtų, nes tada abieji geriau suprastu
me, kas yra demokratija ir kas kruvinoji bolševikų 
diktatūra.
mcsų sugestija

Bet mes nuo savęs dar ir tokį pasiūlymą padarytu
me. Į tuos laivus, apie kuriuos kalba “New World” 
redaktorius, reiktų susodinti visus Amerikoje gyve
nančius lietuvius bolševikus ir juos išvežti į Rusiją. 
Mat, jie čia net du dienraščius leidžia, kad ginti bol
ševikiškąją diktatūrą Rusijoj ir peikti Amerikos de
mokratinę santvarką, kurią jie vadina supuvusia, ir 
kitokiais vardais. Taigi, jei Amerikos demokratija yra 
pragaras ir jei Rusijos bolševikiškoji diktatūra rojus, 
tai mūsiškiai bolšęvikai mielu noru turėtų sėsti į tą 
laivą, kuris plauktų link rojaus — Rusijos.

Kad Amerikos lietuviams bolševikams Rusijos ro
juje būtų daugiau vietos, reiktų atvežti Amerikon 
visus Lietuvos tremtinius Amerikon. Tremtiniai jau 
pakankamai paragavo bolševikiško rojaus, kuris jų 
daugybę nelaiku j kapus nuvarė. Atvykę Amerikon 
jie ištikro būtų laimingi ir dėkotų Dievui už demo
kratinę santvarką.

ši savotiškos rūšies “repatrijacija” labai būtų nau
dinga.

★
Rusai Gavo Per Nosį

Sovietų Rusijos atstovai Jungtinių Tautų Organiza
cijos suvažiavime Londone pasiūlė savo kandidatą — 
Norvegijos premjerą suvažiavimo pirmininku. Bet dau
guma balsų pirmininku išrinkus belgas Paul Spakk. 
Rusai tuo buvo, nepatenkinti ir išreiškė viešą protes
tą. Vis tik keista, kad ir kai kurie Amerikos atstovai 
balsavo už bolševikų kandidatą.

Suvažiavime jaučiama, kad mažosios valstybės ne 
visai yra patenkintos didžiųjų bosavimu. Jau padary
tas pasiūlymas, kad generalinis UNO komitetas būtų 
sudarytas ne iš 14, bet iš 51 atstovo, taip kad .kiek
viena valstybė turėtų jame balsą. Jei didieji, ypač 
Rusija, ir toliau varys imperialistinę jėgos politiką, 
Jungtinių Tautų Organizacijos pastangos Laukiamų re
zultatų neduos.

★
Komunistų kontroliuojamas “parlamenUs” panaikino 

bažnytinių sutuoktuvių legalumą. Visi einą į moterys
tės luomą vedybų “ceremonijas“ turės atlikti prie val
džios registrarų. Tai dar vienas įrodymas, kad Mask
va visą Lenkiją traukia į sovietines-komunistines pink
les.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Tautos Šauksmas Į Laisvąją Amerika
VI

TAUTŲ LIKIMAS BOLŠEVIKIJOJ

Valstybių gyvenimo istorijoje nėra buvę pavyzdžio, 
kad viena kuri politinė grupė būtų buvusi pakenčiama, 
jei ji absoliučiai klausytų svetimos valstybės įsakymų 
ir dirbtų jos naudai prieš savo kraštą. Tai buvo vadi
nama valstybės išdavimu ir būdavo baudžiama aukš
čiausia bausme. Tai nebe partija, o šnipai ir išdavi
kai. Kur įsigali komunistai, ten jie savo šalį parduoda 
Maskvai ir deda visas pastangas ją pririšti prie So
vietų Sąjungos. Stambesnieji komunizmo agentai vi
sad yra akli Maskvos įsakymų pildytojai, o mažesnieji 
šalininkai — naivėliai, suvedžioti pažadų, kad komu
nistinė valstybė būsianti visų žmonių rūpestingoji mo
tina, išduoda savo šalįi godžiąjai, barbariškai raganai. 
Prisiminkime tik likimą visų po bolševikų letena pa
tekusiųjų kraštų ir tautų, ir atskirų pavyzdžių nebe 
reikės ieškoti.
PETRO DIDŽIOJO IMPERIALISTINIS SAPNAS

Taigi čia neina reikalas apie komunizmo įsteigimą 
pasaulyje, (ką jau ir bolševikai laiko utopija), tai nė 
ne bclševistinio socializmo įvedimas Rusijai rūpi. Ru
sijai rūpi grobimo žygiai, Rusija sapnuoja Petro Di
džiojo imperialistinius sapnus išeiti į Atlanto, Indijos 
ir Ramųjį vandenyną. Komunizmo sukta ir suvedžio- 
janti dogma padeda pigiai temdyti pasaulio protą ir 
sąmonę. Tai yra universalinė liga, kurią Maskva sten
giasi apkrėsti visą pasaulį, ir kad kraštai patys sirg
dami ir bėgdami nuo komunistinio vėžio negalėtų atsi
spirti ir susitelkti prieš Maskvos imperialistinę eks
pansiją. Komunistinis internacionalas tėra tiktai Mask
vos agentūra ir politinis Kremlio instrumentas prieš 
laisvojo pasaulio tautas.
RUSIJAI TAIKA NERUPI

Rusija šiandien plečiasi ir pučiasi pasaulyje drums
dama vandenį. Jos diplomatai ir atstovai sabotuoja 
pasaulio taikos kūrimą; jie reikalauja teisės dalyvauti 
Japonijos valdyme, nors jos nukariavime nieku nepa
dėjo. Rusai kiša rankas į Kinijos reikalus ir kursto 
kinų savitarpio karą, remdami komunistinius generolus 
ginklais. Rusai kursto sukilimus Persijoje ir trukdo 
kraštui susitvarkyti, kad galėtų jį sukomunistinti ir 
užgrobti. Rusai reikalauja Dodekaneso salų, Pantele- 
rijos, italų Somali jos Afrikoje. Rusai kuria Pietinių 
Slavų Federaciją po penkiakampe Kremlio žvaigžde 
ir savaip elgiasi užimtose Vokietijos srityse, ne kaipo 
suvienytųjų tautų narys, bet kaipo užkariautojas, ku
ris nesiruošia iš ten išsikraustyti.

Rusai grobia Rumuniją, Ungariją, Čekoslovakiją, Len 
kiją. ir baigia naikinti Baltijos valstybes. Viskas tas 
daroma vaidinant komunistinio persitvarkymo komedi
ją, o esmėje tai yra niekas kitas kaip Maskvos admi
nistracijos potvarkiai ir įsišaknijimas. Rusijos nedo
mina pasaulio taika. Jai rūpi tik išlaikyti Maskvos 
glėbyje tuos kraštus, kuriuose ji šiandien sėdi. Rusija 
mano, kad jinai savo grobimų pirmąjį etapą jau pa
baigė ir nori ten palikti kur ji dabar yra, kad sėk
mingiau galėtų paruošti sekantįjį žygį. Ji mielu noru 
šiandien visiems atsuktų nugarą, jeigu ji galėtų jaus
tis kuriam laikui nepažeidžiama. Ji jau šiandien pa
kankamai ignoruoja buvusius savo sąjungininkus po
litiško bendradarbiavimo plotmėje. Jeigu Maskva dar 
vis negali jaustis soti savo arogancijoje ir nepažei
džiamai rami, laisvę mylinčiųjų tautų namus apiplė
šusi ir laukus pavertusi kapinynais, kalta yra viena 
neatskleista paslaptis. Duokite rusams atominę bom
bą, ir jūs susilauksite stebuklo. Netektų ilgai laukti: 
ir mes iš Baltijos kraštų, ir lenkai norą pirmieji agre
sijos kankiniai, kiti europiečiai, anglai ir amerikonai 
— susitiktume kartą neužilgo pliki raudonosios vergi
jos turgavietėje.
GELBĖKITE MUS NUO IŠNAIKINIMO

Bet mūsų viltys gyvos amerikiečiuose! Jūs nėjote 
svetimų kraštų užsikariauti; jūs visi laisvieji žmonės 
sukilote, dirbote ir išžygiavote grobikų agresijos su
triuškinti. Jūs išgelbėjote civilizacijos žydinį Suvieny
tose Amerikos Valstybėse nuo tiranijos šmėklos ir 
smurto jungo.

Šaukiamės į jus! Yra prie Baltijos krantų ir rytų 
Europoje kelios tautos, kurios laisvę myli, kaip ir jūs. 
Kurios laisvės iš jūsų mokinosi. Tos doros ir svarios 
sąžinės tautos šiandien eina kankinių keliais į rau
donąjį ištrėmimą ir mirtį bolševizmo junge. Mes, kaip 
žalio miško juosta užlaikom lekiantį smėlį, per tris
dešimt metų sulaikėme nuo Europos komunistinio pli
timo epidemiją. Išgirskite mus ir gelbėkite mus nuo 
išnaikinimo! Laisvo žmogaus širdis juk negali neiš
girsti draugo šaukiančiojo pagalbos. O mūsų čia mi
lijonai šaukiasi į jus ir tikisi, tikisi pagalbos. Kaip 
jūsų Corregidor tolimame vandenyne, laikėsi vienišas 
prieš smurto agresiją, taip ir mes, Baltijos tautos, 
raudonojo teroro jūroje, laikome aukštai iškėlę lais
vės vėliavas su jūsų žmoniškumo idealais, įrašytais 
jose. Nepalikite mūsų! Stovime už viso pasaulio lais
vę ir žmoniškumo pergalę su viltimi ir ištikimybe. 
Atsiminkite mus!

New York (LAIC) — Iš 
Jung. Amerikos Valstybių, 
kaip praneša “Saturday E- 
vening Post”, Rusija gavo 
10,000 lėktuvų, 4,000 bom
bonešių. 400,000 sunkvežimų, 
7,500 tankų, už du su puse 
bilionų dolerių mašinų ir už 
pusantro biliono maisto. Iš 
viso, Rusijai duota pagelba 
siekia £ bilijonus dolerių. 
Gabenant tuos karo reikme
nis į Rusiją, vadinamoj Per
sų įlankos komandoj dirbo 
30,000 amerikiečių ir kita- 
tiek vietinių darbininkų. Jie 
nugabeno daug gelžkelio 
reikmenų, fabrikų įrengimų 
ir t. t. šimtai laivų ir tūk
stančiai prekybos laivyno 
jūrininkų, rizikuodami savo 
gyvybėmis, gabeno tuos ka
ro reikmenis į Rusiją. Be to. 
apie 60 milijonų dolerių 
vertės amerikiečiai priva
čiai sudėjo Sovietams per 
Russian War Relief ir Ame
rican Red Cross. Jokie rei
kalavimai nelydėjo tų dova
nų, nors buvo tikimasi, kad 
tas palenks rusus atsisakyti 
imperializmo, slaptybės ir 
t. t.

Tačiau tikrovė parode

Turėkim Prieš Akis 
Amžinąją Laimę

Karui sustojus, darbinin
kams pakirstas algų gausus 
šaltinis. Sunku grįžti prie 
pirmykščio amato, kur ne
pramatoma gautį tiek pini
gų reikalingų naujos mados 
pragyvenimui. Darbininkai 
jėga net reikalauja algas 
kelti, darbo valandas trum
pinti.

. Pripratimas labai daug 
reiškia. Karo metu mažai 
kas pasiliko be darbo, pini
gų kaip šieno; dabar, strei
kams užėjus, nėra darbo, nė
ra pinigų, nežinia kas da
ryti su laisvu laiku. Žmo
gus jaučiasi kaip paukšte
lis. kuriam narvelio durys 
paliktos atdaros ir jis pa
sinaudojo siūloma laisve.

★ ★ ★
Paukštelis visur lakieja, 

čiulba iš džiaugsmo, bet al
kis ir troškulys primena, 
kad narvelyje būdavo užtek
tinai vandens ir lesalo, tai
gi gailisį įgyta laisve. Pa
naši darbininku padėtis ne
tekusio gausaus uždarbio. 
Negali jis užmiršti, kad 
nors buvo darbų apkrautas, 
bet grįžęs namo rado viso
kių) patogumų, kurių jam 
reikės atsižadėti, nes per- 
brangūs.

★ ★ ★
Tokia pat sunkenybe ran

dasi nusidėjėlio gyvenime. 
Pratęs nuodėmėje braidžio
ti, artimą gerokai apsukti 
biznio reikaluose, kai pri- 
seina vesti tobulesnį gyve
nimą kaip sunku rasti ne- 
perdaug varginančias pra
gyvenimui priemones. Jam 
vis dar akyse stovi lengvas, 
apsukrus gyvenimas.

★ ★ ★
Vyrui gana sunku mesti 

kortavimą už dideles sumas 
pinigų. Visą dieną būdavo 
laisvas, rytais keliasi kada 
nori, vakarais kortuoja su 
labai maloniais ' draugais. 
Nors vėlai grįžta, bet pil
ni kišeniai bumaškų. Tokio 
gyvenimo atsižadėjus pri- 
seis ieškoti naujų draugų, 
anksti rytais skubintis dar
ban, kuris nepakenčiamas. 
Jis rimtai pagalvoja — ar 
verta tiek atsižadėti dėl ko
kio idealaus principo.

★ ★ ★
Galima prie visko pripra

sti, žmonės sako. Kas ge
riausia žmogaus kūnui ir 
sielai nėra malonu ar leng
va. Žydai išvestį iš Egipto 
nelaisvės norėjo atgal grįž
ti. Nusidėjėlis, ištrūkęs iš 
piktos dvasios nuodėmių 
pančių, dar atsigręžia pasi
žiūrėti kaip ten buvo. Gy
venkime ne praeities malo
niais prisiminimais, bet a- 
teities siūlomai amžinai lai
mei, kuri reikalauja dabar
tinių atsižadėjimų.

A.B.C.J.

■ p»- t? 1946

Kun. Thomas Cleary, iš Corning, N. Y., sveikina savo 
brolį, kun. Donald M. Cleary, kariuomenės kapelioną, va
dinamą “Flying padre“, parvykusį namo. Prieš įstoda
mas karo tarnybon kun. Donald buvo kapelionu Cornell 
universiteto, taipgi Newman Club Federation of Ame
rica. (NC-Draugas)

Rusija ir Lietuva
kad, nors būta bendrų veiks
mų karo fronte, bet rusai 
taip ir liko’ nuošaliai. Jie 
neįsileido nei USA karinių 
stebėtojų, nei karo kores
pondentų fronte. Neleido pa
sinaudoti jų aerodromais ar 
skristi jų teritorija. Neda
vė žinių apie savo ginklus 
ar karinius išradimus (o 
atominės bombos paslaptį 
Įkandin reikalauja išduoti!). 
USA pasiuntinybės tarnau
tojai Maskvoje negali drau
gauti su rusų šeimomis. 
Kad galėtų nueiti į USA pa
siuntinybę sovietų piliečiai 
turi gauti NKVD leidimą. 
Jei rusas pastebiamas drau
gaujant su svetimos pasiun
tinybės nariais, susilaukia 
nemalonumą ir tardymų.

Milžiniškuose, per du kon
tinentu nusitęsiančiuose Ru
sijos plotuose Amerikai leis
ta turėti tik 260 savo diplo
matinio personalo narių, tuo 
tarpu kai Londone USA pa
siuntinybės personalas sie
kia 1,100 ir kai Rusijos pi
liečių su diplomatiniais pa
sais Ameritfoje yra daugiau 
kaip 2,000.

THE BOARD OF DIRECTORS
OF THIS INSTITUTION 

takes pleosure in announcing

a D'ividend
at the rate of

Atominė taryba
Paryžius, Prancūzija. ,— 

Ministerių kabinetas pasky
rę “brain trust” studijavi
mui atominės energijos. Ta- 
rybon įeina žymiausi Pran
cūzijos fizikai, inimant dr. 
Frederic Joliot-Curie, jo 
žmoną Irene Curie ir dukte
rį Marie Curie. Kaip žino
me, Curie yra raaiumo išra
dėja.

/t

perannum
For the «ix-month period ending 

December 31, 1945.
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Lietuvių Pabėgėlių Nymindegabo 
Stovykloje Gyvenimas

nei, j koncertą iš apskrities 
miesto Vardės buv,o atvykę 
apie 700 danų su savo bur- 

Visc stovykloje gyveno S mistru priešaky. Danai kon- 
1688 asmenys, vyrų — 512, certu buvo labai patenkinti, 
moterų — 793, vaikų iki 15 Ypatinga staigmena buvo

GYVENTOJŲ
STATISTIKA:

tada, kai mišrus choras pa
dainavo danų laisvės dainą, į 
daniškai. Plojimams nebuvo 
galo.

Šiuo metu stovyklos me
ninė veikla kiek apsilpo, iš
vykus mūsų akademiniam 
jaunimui į Kopenhagą stu
dijuoti, choras ir kiti rate-

IŠSIŲSTAS f AUSTRIJĄ

Thomas J. Fox, iš Brook-

baigiant San Francisko kon- j Danušytės, Agota ir Ona, Demenius Vladas, sūnus Dumbliauskas Matas, ir 
ferencijoje visų sąjunginių dukterys Juozo, kurių ište- Juozo, iš Kauno išvykęs A- jo sūnus Albinas, pirmasis 
tautų atstovų nutarimais ir j kėjusių pavardės Budraitie- merikon 1928-29 metais. kilęs iš Lazdijų, Kapčiamies- 
tų valstybių vyrų iškilmin- nė ir Milašienė, kilusios iš ~Demikis Antanas sūnus čio V” ^venęs Shenandoah,
gaiš pareiškimais, kad vi-į Žemių km., šakių apskr.,‘ Motiejaua kilęs iš Alvito Pa” ° sūnus gimęs Ameri' ------- ,_x..v= ... --------- -------------t.. • koje.

metų amžiaus — 383, tame 
skaičiuje berniukų — 205, 
mergaičių — 178, mirė — 2 
asm., gimė — 4, susituokė 
2 poros.
ŠVIETIMAS:

Veikia penkių skyrių pra
džios mokykla, kurią lanko 
— 154 abiejų lyčių moki
niai. Mokykloje dirba 5 mo- | liai, neteko daug rimtų pa- 
kytojai, darbas mokykloje jėgų, bet likusieji dalyviai 
labai sunkus, nes nėra lie- nenusimena, jų vieton į- 
tuviškų vadovėlių, nei kitų traukti nauji žmonės ir vi- 
mokslo priemonių, ir grei- sa energija tęsiamas pradė
tai nesitikima iš kur nors tas darbas.
gauti. Visas mokymas vyks- ^maTAI:
ta jau išmėgintais vargo!
mokyklos keliais, dirban- Stovyklos gyventojų tar- 
čioms mokytojoms viską pe yra tiek amatininkų: siu- 
tenka pačioms paruošti. Tik vėjų — 28, batsiuvių — 16, 
dirbančiųjų, mokytojų pas- šoferių — 14, šaltkalvių — 
tangos ir pasišventimas su-! 10, stalių — 12, kalvių — 7, Į 
daro tas palankias sąlygas, dažytojų ir kt. Kolkas dar- 
kad mokslas vyksta ir vai- bo turi tik siuvėjai ir bat- 
kučiai diena iš dienos daro j siuviai, kurie pakankamai 
pažangą. Atėjęs į mokyklą darbo gauna pačioje sfo- 
pasijunti kaip kurioje nors i vykioje, nes pabėgėlių ba- 
Lietuvos mokykloje; sienos j tai ir drabužiai susidėvėję 
nukabinėtos mokinių darbe- ir reikalingi nuolatinių tai- 
liais ir simboliškais vaizde- symo.
liais, kurie mums primena Kiti amatininkai darbo, 
kitoje Baltijos jūros pusėje dar neturi, nes negauna rei- 
mūsų gimtąjį kraštą — Lie- | kalingų įrankių.
tuv4 PREKYBA:

Veikia anglų ir danų kai- Apsirūpinti reikalingiau- , 
bų kursai. Organizuojami ir gįomjg prekėmis įsteigtas 
suaugusiems kursai, į u ifOOperatyVaS; kuris šiuo 
riuos yra įsirašę nemaža no- j mgtu turį _ 335 narifJg Pa_ 
rinčių mokytis. j j£raįnj0 kapitalo Kr. 1675.

Vidutinė dienos apyvarta 
Kr.-300. Daugiausia parduo
dama vaisių ir daržovių.

Pabėgėliu gyvenimą paį-, APRANGA: 
vainnti, niūrias, ilgesio ir
liūdesio pilnas dienas pra- Į Pabėgėlių apsirengimas 
skaidrinti, yra susibūręs ra- blogas, nes. kaip žinoma, ka- 
telis žmonių, kurių tikslas ro metu teko pergyventi dvi 
organizuoti įvairūs kultūri- okupacijas, ir tuo metu be- 
nio pobūdžio parengimai. Y- veik nieko nebuvo galima 
ra suorganizuotas mišrus g-uti nusipirkti. Senieji dra-

sos valstybės dide’ės ir ma- gyvenusios Cicero, III. 
žo° turi būti laisvos ir pa
čios tvarkvti savo gyveni
mą. Praktiškai tiems r įta
rimams igvvendinti labai 
n»ža kas padaryta. Lietu
va vra svetimųjų or’r’ouctn 
jos žmonės ter~ro priemonė
mis valdomi ir kankinami, 
ne tik me3. bet ir visas li
kusia pasaulis mažai ką ži
nome, kas šiuo metu mumi 
tėvynėje darosi. Mūs1’, ma
ža. taiku kraštą skiria nuo 

lyn, N. Y., išvyko Austri-į Įjkugįo pasaulio gelež’nė už
tvara, iš užu tos "užtvaros, 
neateina jokiu žinių, i ten 
negali nuvykti net laisvųjų 
demokratiniu kraštų spau
dos atstovai, kurie galėtų 
painformuoti pasaulį ir sa- 

siniams reikalams aptarnau- vo visuomenę.

vaisė., gyvenęs New Yorko 
Dapšys Domas, kilęs iš valstybėje.

Būlavinų km. Dogelis Antanas, sūnus
Daunorai, Andrius ir Juo- Zigmanto, kilęs iš Girkal- 

zas, sūnūs Kasparo, kilę iš nio vai., gyvenęs Čikagoje.
Lisiškėnųi km., 
Alytaus apskr.

Jezno vai., Dragūuas Jonas, kilęs iš 
Tošliūnų km., Panevėžio ap.

Ieškomieji ar apie juos ži
nantieji maloniai prašomi 
atsiliepti:

Consulate General of 
Lithuania

41 West 82nd Street

KULTŪRINIS IR ME
NINIS GYVENIMAS

choras, vyrų ir motenų cho
rai, tautinių išc.kių grupė, 
baleto ir plastinių šokių, 
daugiausia jaunų mergaičių 
grupė, vaidybos mėgėjų ra

bužiai jau susidėvėję, suply
šę, nes lietuviai buvo ver
čiami dirbti pafrontėje sun
kiausius darbus, kitų kely
je žuvo. Daugelis neturi

telis. Organizuojasi saloni- marškinių ir kitos šiltesnės 
nis orkestras, kurio uždą- aprangos. Tie patys turimie- 
vinys dalyvauti programoje ji drabužiai yra labai men

kės kokybės. Kai kurie šį 
tą gavo iš Raud. Kryžiaus, 
bet daugumui pabėgėlių ap
rangos dar labai reikia.

jon, kaipo atstovas Nacio- 
nalės Katalikų Gerovės Kon 
ferencijos Karo Šalpos Tar
nybos atstovas. (NC-Drau- 
gas)

ti iš artimiausių vietų i sto
vyklą atvyksta katalikų ir 
evangelikų kunigai danai. 
Jau buvo trejos pamaldos. 
Labai malonią staigmeną 
padarė katalikų kunigas 
Mons. J. Olrik, kada mums 
lietuviams paskaitė lietuviš
kai ne tik evangeliją, bet ir 
ilgesnį lietuvišką pamokslą.

Tai vyksta didžiųjų lais
vių deklaravimo dienomis, 
tuo metu, kada ir patys o- 
kupantai tas deklaracijas ir 
iškilmingus pareiškimus y- 
ra pasirašę

Mes tos tautos nariai, 
jautriai atjausdami daromas 
mūsų tautai skriaudas, skel
biame viso laisvojo ir kul-

Laike pamaldų mūsų cho- turingojo pasaulio sąžinei ir 
ristai gražiai pagieda lietu- j praš me visų tų, kurie le

mia ir lems lietuvių tautos 
ir valstybės likimą, kad tie 
laisvių principai būtų įgy
vendinti. Laisvės ir žmoniš
kumo idealai dėl kurių su
dėta tiek ’ aukų, neturi žūti.

viskas giesmes. Pamaldos 
visuomet baigiamos tautos 
himnu.
SPORTAS:

Yra nemažas būrys spor
tininkų, didžiausią aktyvu
mą parodė futbolo koman
da, kuri turėjo keletą rung
tynių su danų komandomis. 
Paskutinės revanšinės rung
tynės tarp lietuvių ir danų 
Varde komandų baigėsi 2:7 
lietuvių naudai. Tai rodo, 
kad mūsų vyrai ir aikštėje 
gerai pasirodo ir moka iš
kovoti pergalę.
MŪSŲ PAGEIDAVIMAI:

Kad mūsų valstybės ir 
tautos laisvės reikalas, bū-

Mūsų tikslas — laisva, ne
priklausoma, demokratinė 
Lietuva. A. K.

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys

Dabužinskaitė Emilija,
duktė Juozo, gyvenusi Broo- 
klyn, N. Y.

Dabužinskas Liudvikas, 
tų iškeltas pasaulio viešu-! sūnus Juozo, gyvenęs Broo-
mai. Visose konferencijose, klyn, N. Y.

ir pagroti šokių vakaruose, 
nes jaunimas nori ne tik 
dainuoti, vaidinti ir sceno
je kitiems šokti, bet ir pa
tys pasišokti. Organizuoja- MAITINIMAS: 
si ir liaudies ansamblis. Be
veik kiekvieną sekmadienį 
surengiamas koncertas, vai
dinimas ar kokia nors ki
tokia kultūrinio pobūdžio 
pramoga. Buvo surengtas i
spalių 16 d. vienas koncer- 1 Pabėgėlių tarpe nėra nei 
tas grynai danų visuome- vieno lietuvio dvasiškio, dva

Maistą, kurį gauname iš 
Raudonojo Kryžiaus yra pa
kankamas.
RELIGINIAI REIKALAI.

NELAUKITE—
Ryloj Jau Gali Būti Pervėlul

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namus, buklus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemaionumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undcnvriters”

O MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams S t. Kamb. 1558-54

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALINIAI AGENTAI Aių Kompanijų:

COLTTMBTA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LIJMBERMENS INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MTCHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY

pradedant Atlanto Charta,

Nauja Mostis -
"Sixtiana"

Sixtiana” mostis iš prie
žasties gerų rezultatų grei
tu laiku pasižymėjo po visą 
šalį ir dabar yra naudoja
ma Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus gydymo sluoks
niuose ir yra siunčiama 
Raudono Kryžiaus stovyk- j 
loms Europoje.

“Sixtiana” padaryta iš 
specialų alyvų ir riebalų, 
labai švelnus, ne susitepan-, 
lis ir turi malonų kvapą, i 
Nesiranda jokių narkotikų 
arba nuodų. Tinkamas vai
kučiams ir augusiems.

“Sixtiana” mostis sutei
kia greitą palengvinimą 
nuo skausmų iš priežasties 
šalčio, rheumatizmo, mus- 
kulinių skausmų kojose, 
tarkose, krūtinėje ir gerk
lėje, nuo susižeidimų, skau
džių ir pavargusių kojų, 
lumbago, sciatica, neuritis, 
u’cerų, pušku, odos ligų ir 
1.1.

Nurodymus kaip vartoti 
mostį rasite ant kiekvieno 
induko. Prašykite “Sixti- 
ana” savo vaistinėje. Jei 
jūsų vaistininkas neturėtų 
tai pasiųskite užsakymą ga
mintojams. Sixtiana Oint- 
ment Co., 2319 W. Charles- 
ton St.. Chicago 47, III. 
Kaina $2.00 už stiklinę

(Skelb.)

Dailydė Jonas, kilęs iš 
Sintautų vai., gyvenęs De- 
troit, Mich.

Dambrauskienė •- Gudžiū- 
nienė, prieš ištekant Grab- 
liauskaitė Ona, kilusi iš Svi- 
diškių km., Punsko vai. ir 
gyvenusi Boston, Mass.

Damisevičius Juozas, ki
lęs iš Remeikių, Kybartų 
apskr. *

Ruošiate Kortavimo Vakarą?

Eox JJe Luxe tai tobulas pavaišinimas visose draugiš
kose sueigose. Randasi linksmas priėmimas jo skonin
gam viso-grūdų skonyje .. . nuoširdus pavaišinimas jo 
švelniam gerume. Pavaišinkite savo svečius parengime 
ko-geriausiai duodant alaus savo pačiam gerume—ska
naus Fox De Luxe!

FOX DE LUXE
the beer of balanced flavor

Pcler Fox 8rwg. Co., Chicago

T TFTTTVTAT I Ne vien tik DARBO Prakaitu galite J-ilCi J. w V • užtikrinti savo Gyvenimo PASEKMŲ
— nes tas kelias yra ilgas ir sunkus ir gana vargingas .. .

BET PAGREITINKIT SAVO PASEKME

Investuojant Savo Pinigus
Į Saugius Gerai Apmokančius 

Investmentus

Didelis Pasirinkimas Gerų PIRMŲ MORGIČIŲ, ANTRŲ MORGI- 
ČIŲ ir SUTARČIŲ—KONTRAKTŲ ant PELNINGŲ NUOSAVY
BIŲ, kaip tia APARTMENTINIŲ NAMŲ, COTTAGES, BUNGA- 
LOWS, BIZNIO NUOSAVYBIŲ ir ĮVAIRIOS RCSIES NAMŲ.

Ateikite Pasikalbėti ir Persitikrinti apie šiuos INVESTMENTUS 
su LIETUVIU—M R. CHARLES JANULIS.

MORTGAGE EXCHANGE
W. Washington St. KAMB. 358—360—362 Chicago, Illinois

Arba Pašaukite Telefonu — STAte 6385-6-7.
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SOPH9E BARČUS RADIO VAKARUSKU VAKARAS
Ryloj, Sekmadieni, Sausio (January) 13 d., 1946 m.
Pradžia lygiai 5 vai. pp. - Durys atdaros kaip 4 vai. pp.

ĮŽANGA: — 83c, Taksų 17c — Viso $1.00

Sokol Salėje, 2337 South Kedzie Avė., Chicago, III.
Po Programo Bus Linksmus Šokiai Prie Geros Muzikos

PASTABA: — Atsiveskite ir savo draugus.

Nuoširdžiai kviečiame visus lietuvius iš Chicagos ir kitų aplinkinių miestų dalyvauti šiame parengime ir tikrai maloniai laiką praleisite

CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA
So. Chicago Žinutės Cicero Holy Name 

Hour, Jan. 13th

Iš Metinio Sus-mo
' Cicero. — šv. Antano Dr- 
'jos metinis susirinkimas bu- 

•; vo sausio 6 d. Sus-mą ati-

nešė, jog bankietas pasi.se- susirinkti laiku, tai yra 1- 
kė. mą valandą. Ypatingai vai-

Draugijos knygų revizijos i ^ba- Tada bu3 S™** ‘™r- 
kcmisijoj buvo: A. Zakaras, ka•£ JnCr“ S. "S?.*.* “.T 
J. Gribauskas, A. Valančius. ti. Tada ir susirinkimus at

darė pirm. Jonas Bertašius. Pranešimą padarė A. Zaka- hksime Per vien{* valandą. 
Rast. A. Mikutis peršaukė ras. Pajamų buvo $1,361.84, Kaipo korespondentą, dr-

ŠVFNČIŲ ATGARSIAI
Sočikagieciai Kalėdų ir! Sunday January 13, Ci- naują valdybą: pirm> Jonaq išlaidų $1,165.88. Liko $196.? gijos valdyba informavo pa- 

Nauju Metu šventes gražiai į cero s Holy Name Society Bertašius, pagelb. Louis J. 50. Nariai draugijai skolin- rašyti kitą sykjt apie mūsų 
praleido žmones ^siai; will celebrate the Annual I Zuke rašt A Mikutis, fin. gi $147 50 tai yra kurie yra draugijos biznierius
lankėsi , bažnyčią ir dėkojo j Feast of the Holy Name of rašt.’ Juozas Kavaliauskis, Y Y
JSzui už suteiktas malones, jesus Members of the kontrolės rašt. M. Dam-
o ypatingai už karo paliau- . ccurcjĮ wįjĮ receive Holy brauskas, iždo globėjai J.
bas. -----Tekorius ir I. šrupšas, ižd.

pėa, su vėliavomis, vyrai į- , Praeitis yra kiekvienc 
maršuos į bažnyčią. Nariai Į tautos gyvybės pamatas.
prašomi susirinkti parapijos —--------------------------------
mokyklos koridoriuje de
šimts minučių prieš šv. Mi
šias. Per Mišias giedos So
dalicijos choras, vedamas 
Onos Piežienės.

Volteris Valskis, sek.

Communion (in corpore)
Choras vadovystėj m’iz. during the 7:30 Mass. Mem- Jonas Stašaitis, teisėjas J. 

L. Sabsnienės, puikiai gie- bers are asked, to meet in Gribauskas, rašt. V. Griga- 
dojo mišias ir kalėdines i the Clubroom at 7 A. M. liūnas, maršalka J?nas Mi-

After Mass. a breakfast in j kolainis, prie vėliavos J. 
the parish hall, followed by Laurinaitis, 
a short and peppy monthly Valdyba prisaikdinta, 
meeting. Atstovai iš Federacijos 12

Sunday afternoon at 3 skyriaus pranešė, kad sky- 
p. m., the Holy Name So- r^Us neturėjo susirinkimų, 
ciety is having its Annual n®ra ko raportuoti. 
HOLY NAME HOLY Labdarių Są-gos 3 kuopos 
Hour. Ali are cordially in- taipgi susirinkimo nebuvo ir 
vited to join the Holy mažai kas nuveikta, tik pra 
Name men to thank God
for PEACE. There will be 
two guest speakers: Rev.
Kaymond O’Brien, pastor 
)f Blessed Sacrament

giesmes.
Parapijonai savo parapi

jos palaikymui sudėjo $906.- 
24, už kuriuos klebonas nuo
širdžiai dėkoja.
SERGA

Esant keistam orui, labai 
daug žmonių kamuojasi su 
įvairiomis ligomis. Sunkiai 
serga M. Martinkienė ir Vit
kauskienė. Linkime ligo
nėms greit pasveikti, o, pa
žįstami prašomi jas aplan
kyti.
MOKYKLA

Parapijos mokykla moks
lą pradėjo tęsti sausio 2 d 
Vaikai patenkinti švenčių 
dovanomis ir dar tebekalba 
apie linksmybes, kurias tu
rėjo parap. svetainėje, ka
da Šv. Teresės Sodalicijos 
narės pavaišino ir apdova
nojo.

PARAPIJOS SUS-MAS

Sausio 13 d. po sumos 
bus parapijos metinis sus
inąs. Kleb. kun. V. Černaus- 
kas turi pranešti apie metu 
darbuotę, ir finansinį par. 
stovį. Be abejo, raportas 
bus džiuginantis. Taipgi bus 
rinkimas parap. komiteto. 
MINĖJO GIMIMO DIENĄ

pasilikę su mėnesiniais mo
kesčiais. Kurie nariai yrai 
persikėlę gyventi į kitas 
rietas, būtinai turi pranešti
draugijos raštininkui savo Page^S KarCIVIUS 
naują adresą. Kitaip bus 
nubaustas vienu doleriu. Na
rys turi perskaityti draugi
jos įstatus ir žinoti, ką drau 
gija reikalauja. Tada nerei

A. Valančius

Šv. Vardo Draugija

Geros Žinios

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

kės kitų kaltinti. Taipgi na
riai turi žinoti, kad jei kas 
yra susirinkime nubalsuota, 
nereikia kalbėti priešingai 
apie tą dalyką. Taipgi drau
gijos nariaį ir valdyba turi

Brigiiton Park. — Sugrį-1 
žusieji šios kolonijos karei- , 
viai kviečiami dalyvauti su 1 
vyrais Šv. Vardo Draugijos 
šv. Komunijoj aštuntą va
landą ryto sekmadienį, sau
sio 13 d. Po Mišių kareiviai 
bus svečiais, per pusryčius 
bažnytinėje salėje.

Vedami ‘‘boys scouts” gru

3?

Štai geros žinios žmo
nėms, kurie kenčia nuo 

Jhurch, and also author of Lumbago, arthritis ir kitų 
r.any books such as: > rheumatiškų skausmu. Jūs j 
‘Brass Knuckles”, “Nice į gaiite gauti greitą, paleng-,
^oin Red”, “Midget” etc. 
Rev. Vito Mikolaitis, assis- 
.ant at Immaculate Con- 
ception Church and Profe- 
įsor at Quigley Seminary 
vili give a short talk in 
Lithuanian. A MENS 
Choir will sing hymrs and 
Christmas Carols. Ex-ser- 
vice men especially are ur- 
ged to attend and return 
f^anks for the safe . return 
“HOME”.

D-irino' the ceremonies the 
newly elected officers will 
be installed in a special and 
befitting ceremony conduct- 
ed bv Rev. Edward Abro-

vinimą vartojant stikline 
šio pirmykščio Health Re- 
sort Mineral Baths druskos 
įdėta į vanią karšto van
dens ir po 20 minučių mau
dymo jame pajusite tokį 
patogumą ir lengvumą, ku
ris suteiks jums džiaugsmą Į 
geresnio gyvenimo. Tik nu
vykite į vietinę vaistinę ar
ba pašaukite Nevada 1732 
dėl maišuko pirmykščio 
Health Resort Mineral Bath 
Salts. 10 maudymų už tik
tai $1.00. — 10 centų už 
vieną maudymą. Atminkite 
telefoną: NEVada 1732. Už
miršite visus rheumatiškus 
skausmus ir gėrėsitės gera 
sveikata. (Skelb.)

Ogden Radio & Appliance Co.
C. GEORGE PECHO, Manager 

1645 W. 63rd Street Tel. Hemlock 6466

RADIO IR ELEKTRINIŲ ĮTAISYMŲ 
PATAISYMO PATARNAVIMAS

NAUJI Stalinio Modelio RADIOS 
Dabar Parsiduoda !

LINKSMA NAUJIENA— 
NAUJA MOSTIS!

SIXTIA N A
Trade Mark Reg. U.S. Pat. Off. 
DEL SUAUGUSIŲ IR VAIKŲ

Sirtiune Mostie Nėra Narkotiku. 
Nei Nuodingi Valetai.

SIXTIANA mostls greitai pa
gelbsti nuo visokit, skausmų, kaip 
tai—Rhematiškų skausmų. Rau- 
meninių Skausmų Kojase, Ran
kose, Sąnariuose. Krūtinės, Ger
klės, Raumenį, Lumbago, Sclati- 
ca. Neuralgijos iš priežasties 
skersvėjo ir sušalimo. Ištinimo, 
Skaudančių Raumenų, Mažų 
Bronchial Nesmagumų huo šalčio. 
Pūslių, Spuogų, Vočiu, Degančių 
ir pavargusių Kojų, Mažų Apde- 
gimu ir žaizdų.

SIxtlnna Mostls parsiduoda po $2.00 
už dideli stiklini puoduką pilną. Siųskit 
jitsų pinigus tiesiog Į —

SIXTIANA OINTMENT CO. 
2319 W. Charleston Street 

Chicago 47, III.
SDLTIANA MOSTTS vartojama 

Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Amerikoje ir Europoje.

JOS. F. BUDRIK /
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVE

3241 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 Jevvelry skyriuje rasite 
Auksinių žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
VVaterproof Laikrodėlių ir .t t. 
Šios dalykus galite įsigyti ant 

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

BIJDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
PROGRAMŲ VALANDOS:

WCFL, 1000 k. nedėlios vak. 9:30 
WHFC 1450 k. Ketvergo vak. 7:00

fflARGUTIJ'
• šaldytuvai
• Skalbimo Mašinos
• Dulkių Valytuvai
• Prosai

VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC - 1450 kilocycles

maitis, the spiritual direc- 
Mūsų uoli ir nenuilstanti įor

veikėja, Barbora Vasiliaus- This Annual Holy Hour 1_______________________ _
kiene, Trijų Karalių švente- ig „ public profesricn of; rjs praeita savaite nušovė 
je minėjo birthday ir ta faith and an act through, Amir Osman Pasha, buvusi 
pr°?a jos vyras anis ovas which the Holy Name is finansų ministerj, prisipaži- 
tikrai padare rurpnzą — honored and revered PUB-i no. žudiko vardas nepaduo- 
sukviete daug artimų ginu- LICLY. Ali members will tas.
nių, draugu-gių. hurie atsi- particįpąte as will their f«v- i _____ .
lankę linkėjo veikėjai ilgiau- mibeg and aų parishioners. 
šių metų darbuotis mūsų i men and women. 
tarpe. ,_______________________

fe

• Brokeriai
• Pečiai
• Elektros Daiktai
• Fluorescent Įtaisymai 

ir taipgi daug kitų.
TŪBŲ — DALIŲ — PATAISYMAS 

EKSPERTYVAS RADIO PATARNAVIMAS

PIRKITE ANT IŠMOKĖJIMO !

Ogden Radio & Appliance Co.
1645 W 63rd SU Hem. 6466

SEKMADIENIAJS — nuo 1-mos 
Iki 2-ros valandos popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 9:30 
valandos vakare.

EXTKA PROGRAMAS — Penkta
dieniais nuo 7 iki 8 vai. vak.

MARGUČIO Ofiso Adresas:

6755 So. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehUl 2242 

j.------- .... 1 J------------=x;33

VESTUVES
Ilgamečiai parapijcnų A. 

M. Teličėnų dukrelė Pran
ciška, vasario 2 d. sumainys 
aukso žiedus su paliuosuo- 
tu iš kariuomenės John Lind 
sey. Jaunasis iš profesijos 
yra laidotuvių direktorius 
Kansas City, Kansas.

Kita mūsų pavyzdinga 
mergaitė, M. Kazakevičiūtė 
taipogi netrukus įstos į mo
terystės luomą.

'laivynas Nebegali 
Kovoti'—Adm. Nimitz
MIAMI, Fla., saus. 11.— 

Adm. Chester W. Nimitz 
vakar pareiškė AP redakto
riams, kad tik penkis mė
nesius po Japonijos nugalė
jimo, demobilizacija paliko 
laivyną nebetinkantį k?vai. 
Nimitz sakė reikia džiaug
tis. kad nėra priešų, kurie 
rodytų norą kaip tik šiuo 
metu mus kariauti.

žmogus gali išvengti dan
gaus siunčiamųjų nelaimių,:PrisipdZHlO NuŽU(IGS 
bet jis negali išsigelbėti iš 
tų nelaimių, kurias pats pa
sidaro. Rytų patarlė.

Egipto Valdininke
CAIRO, Egiptas, saus. 11

-------------------------------------—Krašto prokuroro raštinė
U2RISAKYKIT “DRAUGĄ" sakė “jaunasis vyras,” ku-

Kodėl Pasilikti 
Sergančiu?

INKSTŲ. PŪPLfcS SOCIALfiS 
LIGOS PASEKMINGAI 

IŠGYDOMOS
jnu pftrplhėlnme ♦ nkA*nn/c1amn 

kuriu kentAlo 4A1 NKPVTflKUMO OP- 
Ofl KRAUJO MAUKU IR PRIVATI 
NTŲ LIČIU. Gydom** *1nplnlmo knnnlr 
«un**r«»»v1nvifl n’i*ekA1lm„n portftnkų 
vertimu tuštinti pūsle, nuolatini kėlimo
si nakčia IS lovon
FTZTTVft TR FLFOUOSKOPTftKA
MIKROSKOPIŠKA S KRAUJO TR

SLAPTMO IŠTYRIMAS
VISKAS TIK UŽ $3.00 

PILĖS (Hemoroidai)
HOTltOMA Mt«U HAFCin MICTODU 

K F. nmtAH.KB
X-RAY EGZAMINACIJA

BK BKAIIHMO
BK PJOVIMO. BB nmOTNIMO. 

Didžiumoje etvAJų pnlengvina nuo i 
Iki « dienų laikotarpyje.

Oydymo kantai prieinami kiekvienam 
darbininkui. t

PATENKINIMAS PARANTT’OTAMA« 
KIEKVIENAM KURI PAIMAM GYDYTI 

DIRBANČIŲJŲ PATARNAVIMUI 
ATVIRA VAKARAM

DR. E. E. CULP
202 SOUTH STATE STREET 

Kampaa Adama—Aeitame Aukite 
VALANDOS: Nul * ryto Iki t Vakare 

Sekmadieniais nu* 10 iki*.

DABAR GERA PROGA ĮSIGYTI - 
Angliškg-Lietuviškg

Lietuviškg-Angliškg

ŽODYNĄ
Nebūkite be Marlborough's 

LITHUANIAN DICTIONARY

Kaina.... $6.00
Mokinkitis Lietuvių Kalbos su Anglišku Vadovėliu!

Įsigykite Marlborough's 
LITHUANIAN — SELF-TAUGHT

Kaina.... $2.25
Siųskite Jūsų Užsakymus Sekančiai:—

"DRAUGAS"
2334 South Oakley Avenue

CHICAGO 8, ILLINOIS

TAUPYKITE JŪSŲ ATLIEKAMUS CENTUS

IR DEKITE Į

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

KUR MOKA 3% IR YRA 
APDRAUSTA IKI $5.000.00

PER FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP.
WASHINGTON. D. C.

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

šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.
38a



šeštadienis, saus. 12, 1946

Pranešimai
DEENRAjBTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILUNOIS

— — T

Garfield Park Lietuvių Brighton Park. — Švento ’ ainių daiktų ir muzikos krau pagaminti kariuomenės rei- 
Pašalpinis Klubas laikys rae Pranciškaus Vienuolyno Rė- tuvė, randami Bridgeporte kalama karo metu. Dabar 
tinį susirinkimą nedelioj, mėjų 2 skyriaus metinis su-| adresu 3241 S. Halsted St. vyriausybei nereikalingi.

Maratartte Purk — Tėvų aausio 13> NaP016011 Ha11- sirinkimas įvyks sausio 13! Kviečiami visi pasiklausyti ____ _________________
Mariion.i Bendradarbiu 5- 3958 w- 5th Av® > 1*raą vaL d>’ 2 val P°Piet’ parapijos šių įdomių programų. : —Zr- X, Ą U"U “* m°!<yk.1“8f

J b 1 riai būtinai atsilankyti, nes malonėkite atsilankyti n-------------------
šis susirinkimas yra labai naujų narių atsivesti Turi- J |* . ■ ■ į. %
svarbus ir yra daug naujo me daug svarbių dalykų an- ; Kas nori ttiveiiiįf 
apsvarstymui. tarti. Turime ir sergančius? Washington, D. C. — Ma-

M. Medaftnskts narias aplankyti. I ritime Commission paskelbė 5

vakarienei ateinantį sekma
dieni), sausio 13 d. Laukiame 
svečių iš visų kolonijų. Iš
girsime nepaprastų gražių 
kalbų iš mūsų vietinių ku
nigų: kuo. J. Paškausko, vie 
tos klebono, ir Tėvų Mari
jonų. Broliai Giedraičiai iš
pildys programą.

Town of Lake. — Labda
riui Są-gos 1 kuopos mėne- Cicero. — Visų Šventųjų 
ainis susirinkimas įvyks sau Draugystės metinis s-usirin- 
sio 13 d., 1 vai. popiet, pa- kimas įvyks seknmdienį, sau 

Pirmininkė O. Kazragienė rapijos susirinkimų kamba- Į šio 13 d., 1 vai. popiet.

Pirm. Meten Širvinskiem* par^vįumį 10,000 laivelių ir 
30,000 irklų. Laiveliai buvo

■»

B. A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

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

HUUOKMO

MFK-_ »r\
blandoje

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

pakvietė savo drauges uz- ry jyuoširdžiai kviečiami na 
imti virtuvę. Be abejo vft^‘rįaį atsilankyti ir naujų na- 
giai bus skaniai pagaminti. i atsivesti. Turime aptar

ti rengiamą vakarą sausio 
27 d., parap. svetainėj. Tu
rime ir daugiau svarbių rei- 

i kalų.
Pirm. Elena Gedvilienė

Pasimatysime vakarienėj.
K. A

Brighton Park. — Drau
gystė Gvardijos 1-raa Div. 
šv. Kazimiero Karai, laikys

Valdyba

Budriko Radio 
Programa

Šį sekmadienį, sausio 13 
d,, bus girdima nuolatinė 
Budriko radio programa per

metinį susirinkimą sekma- Brighton Park. — Labda- didžiąją stoti WCFL-1000- 
dienį, sausio 13 d., parapi- į r^( Są-gos 8 kp. susirinki- • k., kaip 9:30 vai. vakaro 
jos svetainėje, 2 vai, popiet. mas įVyks šį sekmadienį, 1
Visi nariai prašomi laiku vaĮ popįet. Nariai kviečia- 
s|isirinkti, nes yra svarbių mį skaitlingai atsilankyti, 
draugijos reikalų svarsty- ; išgirsim raportą iš patikri- 
mui. Taipgi prašome atsi- J nįmo knygų ir sužinosim,
lankyti naujų narių. kiek pasidarbavom labdarių

Valdyba naudai per praėjusius me- 
----------- tus. Valdyba

1 (vieną valandą vėliau Ryti
nėse valstijose). Programoj 
dalyvauja geri dainininkai 
ir didžiulė Budriko radio. 
orkestrą. Bus gražių liau
dies dainų ir smagios mu
zikos.

Kita Budriko programa 
girdima kas ketvirtadienio 
vakarą, kaip 7 vai., per Ci-

Bridgeport. — Dr-stės Šv. ----------
Onos metinis susirinkimas
įvyks sekmadienį, sausio 13 | Town of Lake. - švento cero radio stotį WHFC-1450 
d. parapijos mažoje salėj, į Pranciškaus Vienuolyno Re- k Cia girdėsite žinias, pra- Į 
1-mą valandą popiet. Narės niejų 3 skyriaus metinis sus. , negimus ir puikią muzikalę I 
malonėkite atsilankyti, tu- i mas ivVks sausio 13 d., tuoj prOgramą. Leidėjai šių lie- * 
rime svarbių dalykų aptarti. P° labdftrių susirinkimo, pa- tuviškų programų, Juozo 

pasisekimo naujame , rapijos susirinkimų kamba-
Rap^ ry- Naras ir nariai malone-
___L kitę ateiti ir naujų narių

atsivesti.
Pirm. Elena Gedvilienė

riausio 
gyvenime
4SN

A|A
ONA KLUCHINSKIENĖ
(po tėvais Sedimkaitė)
Gyv.: 2544 W. 39th Place.
Mirė Saua, 9d., 1946m.,

7:15 v, vak,; sulaukus 67 m.
Gimus Lietuvoj. v Kilo 1 iš 

Seinų apskr., Šventežerio pa
rapijos, Mikičių kaimo. Ame
rikoj išgyveno 40 metų.

Paliko dideliame nuliūdi
me: vyrą Juozapą; 2 sūnus 
Juozapą ir Kazimierą ir mar
čią Stanislavą: 2 anūkus 
Daniel ir Raymond; dukterį 
Sofiją; brolienę Oną Sėdim 
kienę ir jos šeimą ; 2 švoge- 
rius Joną ir Petrą Klučins- 
kus ir jų šeimas; uošvius 
Aleksandrą ir Oną Vitkaus
kus ir jų šeimą ir daug kitų 
giminių, ir draugų.

Kūnas pašarvotas L. Liu- 
levičiąus koplyčioj, 4348 S. 
Califomia Avė. Laidotuvės 
įvyks pirmad., Sausio 14d. 
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėta į Nekalto Pra
sidėjimo šv. Pan. Marijos 
par. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
’ gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę:— Vyras, Sūnai 

Duktė, Marti ir k. Giminės.
Laid. direkt.: J: Liulevi- 

člus, tel. LAF. 3572.

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuvės

S-SGT. PRANCIŠKUS 
C. MARKUS

Jau sukako vieneri metai, 
kai negalestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylima sū
nų ir brolį. 1’runcišKų C. 
Markų.

Nutekome savo mylimo Sau
sio 15 ii.. 1945 m., kuris žu
vo karo lauke l’acifiko salose. 
Nors laikas tęsusi. bet mos 
jo niekados nugalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas 
suteikia jam amžiną atilsį.

Nes, atmindami jo liūdną 
prasišalinimą iš mūsij tarpo, 
užprašėme 2 gedulingas šv. 
Mišias (su egzekvijomis) pir
madienį, Sausio 14 d., 1946

■ m., Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje, 7:15 ir 7:4 5 vai. 
ryto.

Kviečiamo visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pa į ta
nius dalyvauti šiose pamaldos 
ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Pranciškaus sielą.

Nuliūdę: Motina Jicva .Mar
kevičienė, Kolis, Seserys Ir 
Visos Kitos Giminės.

■

Budriko gerų rakandų, auk-

lt
KAZIMIERAS

KANAVERSKIS
(Kanvert)

Gyvūno 3313 S. Union Avė.
Mirė Sausio ir d., 1946 m., 

4:55 vai., ryto. su aukus pusės 
amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Panevėžio apskričio, Itozali- 
nos parapijos, ir mieste.io.

Amerikoje' išgyveno 33 m. 
l’aliko dideliame nuliūdime:

Žmoną Josuphine (po tėvais 
Annanaitė); 2 sūnus Edwardą 
ir Joną.; brolį Antaną: pusse
serę Klieną Matu.ionis; pus
brolį Antaną ir broliene Su
ganą l’etia.ė.us; 2 švogerkas 
Veroniką Graževičienč ir Ma
rijoną ir švogerj Pranciškų 
Galininus; a Svogerius Leoną, 
Joną, Vincentą, Kd vardą ir 
Juozapą Armanus ir jų šeimas 
ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips kop.yėioje — 3307 
So. Lituanica A've.
• Laidotuvės įvyks pirmad., — 
Sausio 14 d., 1946 m. Iš kop
lyčios 8:00 vai., ryto bus at
lydėtas į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame v.sus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę: Žilumą, Sūnui Uru- 
lis. I’iissc.-eris, ir Kitos visos 
Giminės.

Laidotuvių direktorius M; 
Phillips. Tel. YAltds 4908.

t,AI A
STANISLOVAS STONKUS

Gyveno: 40&2 So. Campbull 
Avė.

Mirė Sausio ii d.. 1946 m..
11 vai. ryte sulaukės pusės 
amžiaus.

Ginies Lietuvoje. Kilo iš 
Raseinių aps. Šidiavos parap.

Amerikoje išgyveno 35 met. 
l’aliko didu lame nuliūdime:

Žmoną — Hess e. (Po tėvais
— VVasilauskaitė): Brolį —
Kazimierą ir Jo šeimą; 2 Švo- 
gerkas — Zofiją-Višinskienę 
ir Jos šeima. Ona Stumbrienę 
ir Jos šeima. Lietuvoje — tė
vą — Kazimierą. Sūnus — 
Stanislovas mirė — 5 metai 
atgal.

Kūnas pašarvotas 4052 So. 
Campbull. Avė.

Laidotuvės įvyks Antradienį
— Sausio, 15 d. Iš namų — 
8:30 vai., bus atlydėtas į Nu 
kalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velioni-i 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus z dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę: žmoną, Brolis, švo- 
gerkos ir Kitos Giminės............

Laidotuvių direktorius La- 
chawięz ir Sūnai. Tel. CANul 
2515.

STEPHENS

Atsisakė pensijos
Manila, Philippinų Salose. 

Aurora M. Quezon, našlė bu
vusio Philippines Salų pre
zidento, atsisakė nuo pensi
jos, 1.000 pesų į mėnesį, ku
ri jai priklauso po vyro mir
ties.

Philippines Kongresas nu
balsavo tą pensiją paskirsty
ti karių našlėms.

rusų zonoj
Brunsuick, Vokietija. — 

Did. Britanijos komendan
tūra nustatė, kad kariuome
nės trokai su įvairiais reik
menimis ištisu šimtu mailių 
per rusų zoną į Berlyną kur
suotų tiktai dienos metu. nes 
pastaruoju laiku labai daug 
įvyksta apiplėšimų rusų zo
noj.

Savymeilė yra pamatas, 
ant kurio išdygsta pavydas

* * FUNERAL HOME
Graži — Erdvi — Su Vargonais

7918 SOUTH PARK AVĖ. TRLANGLE 3055
I ŽENTAS, LIETUVIS — ADOLFAS IVAN ,IVANAUSKAS) IR 
[JO ŽMONA SAKAU STEPHENS IVAN SUTEIKS JUMS

'OERIAUSf PATARNAVIMĄ

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSOr?

— Savininko —

St. Casimir Monument 
Company

3419 West llth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 633 5

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

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

PETER TROOST MONUMENT!
Naujoje South Side Vietoje

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAIZOLR-IAI
ŽENKLAI

štai Yra Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma suvirs 50 
metų tos pačios 
šeimos rankose.

PERSONAL1ZEU MEMOKIAL8 AT NO ADDITIONAL COST'
Particular People Prefer TROOST Productions.

DISTRIBUTORS OF THE FAAIOUS MONTKLLO GRANITE 
Most BeautifiU and Endurinu — Strongest and World’s Best. 

BUY U. S. VICTORY BONDS WTTH THE SAVINGS
KKEiPKrrfis eauo—

JOHN W. PACHANKIS
— THE UTHUANIAN MONUMENT MAN —

Member of the Llthuanlan Ch&mber of Commeroe 
and Darlus-Glrėnaa American Leglon Post No. 171

MODERNI IŠVIDINE PARODA. NAUJOJ VIETOJ:
2548 West 63rd St. Tel. GROvehill 3745

Automobiliu Transportacijos Patarnavimas Ten ir Atgal
VALANDOS: Kasdien 9—9 vai. vak.; Sekmad. 9—6 vai. vak.

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžiu^ laikr 
rodfilius, auksinius ir deimanti
nius Medus, rašomas plunksnas

I r įvairius kitus 
auksinius Ir si, 
dabrinius daiktus
už Jums 1'rMna- 
mas Kalnasl

Be to, turime 
didelį ir gerą pa
sirinkimą Muzik
ali Akų Instrumen
tų, Muzikos Kny
gų, Stygų, Re
kordų ir kitų Mu
zikalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
WAXCratAKKB 

JEVVLLRV — MUŠIU

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTB MII)

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

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

Daugeli* Lietuuių yra pilnai 
patenkinti ftiMi iedevrate.
kuriuo* me* padirbome jiem*.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvyki! 
Į mūsų didįjį ofisą Ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
627 NO. WESTEKN AVĖ. TEL.: 8EELEY 6103

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

. NARIAI:

C h i c a g o s 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

AMBULANCU 
Patar naujam 
dieną ir naktį 

Mes Turime 
Koplyčias 

V i s a m e 
Mieste.

Lietuva turi būti vėl Nepriklausoma Valstybė!
Visi kaip vienas už tietuvos Nepriklausomybę!'

4330-34 S. Califomia 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chlcagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

P. J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 
____________Telephone YARfls 1419___________

IGNACAS I. ZOLP
1646 WEST 46th ST.__________Phone VAB4« 9781,

MAŽEIKA - ir - E V AN AUSK AS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 1138-39

LACHAWICZ IR SŪNAI
2314 WEST 23rd PLACE Phones CANal 2515 
10756 S. MICHIGAN AVĖ. COMmodore 5765
_______________________________ PULlman 1270

’ L. L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULlman 0661

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572

- *•

Lietuva turi būti vėl Nepriklausoma Valstybė!



Šeštadienis, sair^ 12, l£Md

Sovietų Rusijoj

Du trečdaliai gyventoju tikintieji
KOMUNISTAI NEĮSTENGE IŠRAUTI TIKĖJIMO Iš 

ŽMONIŲ ŠIRDŽIŲ
Du trečdaliai, arba 150.- 

000,000 gyventojų, Sovietų 
Rusijoj ir po šiai dienai yra 
tikintieji, liudija kun. Leo- 
pold Braun, A. A., amerikie
tis, kurs 12-ką metų darba
vosi Maskvoje ir nesenai su
grįžo į Ameriką.
PASTANGOS VĖJAIS 
NUĖJO

Kuomet komunistai paėmė 
valdžios kontrolę į savo ran
kas, sako kun. Braun, ji 
pirmiausiai dėjo didžiausių 
pastangų, kad išrovus tikė
jimą iš žmonių širdžių. Su
griovę, arba pavertę klu
bais, teatrais bžanyčias ir 
cerkves, suorganizavę kolo- 
salę antri-religinę propagan
dą, jie visą tuometinę rusų 
generaciją buvo izoliavę nuo 
bažnyčios ir atlikimo tikėji
mo pareigų. Bet tikslo ko
munistai neatsiekė. Per vi
są tą laiką milionų rusų na
muose tikėjimas buvo gyvas 
ir praktikuojamas. Milionai 
vaikų tikėjimo išmoko na
mie nuo savo tėvų ir vyres
niųjų. Nežiūrint, kad bedie
viškoji propaganda įvairiais 
būdais buvo varoma, vaikai 
tikėjimo mokėsi namie nuo 
tėvų ir vyresniųjų.
KARAS SUSILPNINO 
PROPAGANDĄ

Pastarasis karas, į kurį 
buvo Sov. Rusija įvelta, ir 
kuris jai brangiai atsėjo, la
bai susilpnino komunistinę

anti-religinę propagandą. 
Fronte kareivių ir namie pa
silikusiųjų baisūs pergyve
nimai frontui keičiantis, pa
darė neapsakomai didelį 
perversmą rusų dvasiniame 
gyvenime. Didelė didžiuma, 
kurie iki šiol buvo ateistai, 

i grįžo atgal prie tikėjimo ir 
Dievo.

Kas dėl ateities, kun. 
Braun yra pilnai įsitikinęs, 
kad tikėjimas rusuose bus 
ne tik gyvas, bet jis giliau ir 

i giliau sunksis į žmonių šir
dis.

Anti-dievinė propaganda 
Sov. Rusijoj dabar jau nete
ko reikšmės.

Viršininkas Al Smith 
fondo

Visoje Amerikoje dabar 
renkama aukos pastatymui! 
šešiolikos aukštų Šv. Vin
cento vardo medikalio cen
tro New York, velionio Al 
Smith. kuris yra vadina- I 
mas “The Happy Warrior”, 
vardui įamžinti. Statyba 
kainuosiant 3 milionus dol.

Illinois valstybėje to fon
do viršininku paskirta 
Matthewy J. Hickey, Jr., 
prezidentas Hickey and Co., 
Brokers. 135 S. LaSalle St., 
Al Smith vardo fondo pir
mininku yra James A. Far- 
ley, buvęs Gen. Pašto Sek
retorius. i

•As

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOM1SF.NO

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

STANDARD FEDERAL SAVINGS 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. M. to 
12 P. M. — Thursdays: 9 A. M. to 8 P. M.

Įgyvendinkite Lietuviškg Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

1

Tiesiog Jums 
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 išdirbi m o, visokios rūšies klasiškų ir modemiškų 
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 SIJITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

PAR VYKUS NAMO | JUNGTINES VALSTYBES

Kun. Leopold Braun, A.A. (viduryje), įš New Bedford, Mass., kurs dvylika metų 
išbuvo Maskvoj katalikų svetimšalių (amerikiečių ir kitų;) parapijos klebonu, grįžęs 
namo. Nuotraukoj Washington0 aerodrome jį pasitikę Nacionalės Katalikų Gerovės 
Konferencijos vadai ir laikraštininkai. (Skaityk straipsnį apie religinę padėtį; Sov. 
Rusijoj).

Lietuvis įtraukė 
i b ėd ?

Del Joseph Žemaites (Že
maitis?) 37 m., gyv. 6640 
Kedvale Avė., Harold A. 
Maeder, klerkas Eastman 
Kodak Co., 1727 Indiana 
Avė., pateko į bėdą. Kompa
nija jį skundžia išeikvojimu 
$30,000 įvairiomis reikme
nimis.

H. J. Maeder sako, jis tuos 
reikmenis pasiuntęs žemai
čiui, nuo kurio gavęs $5,000 
dėl nuosavybės ir dalį pini
gų išleidęs pirkimui jachtos.

Kompanija išeikvojimą pa
tyrė, kuomet J. Žemaitis jai 
grąžino siuntinius, kuriuos 
paštas buvo sužalojęs.

/ mus

Kas Girdėt^ 
Chicagoje <>

Istorinės miesto 
išlaidos 1946 m.

Miesto taryba, 40 balsų

4 leitenantai, 16 seržantų

Paskirti žmogžudžiui surasti
DŽENITORIAI PALEISTI; ABU SKUNDŽIAS POLICI

JOS BRUTALUMU; PLANAI NAUJAI STRATEGI
JAI; APIE $40,000 DOVANŲ UŽ INFORMACIJAS.

Ieškojimas morono, sadis
to, kuris pagrobė ir nužudė 
6 metų Suzanne Degnan, at-

prieš 1-ną, priėmė biudžetą Į^°- Pasidar^ «gas ir
išlaidų 1946 m., kuris siekia 
virš du šimtus milionų dol. 
($203,296,529), kokio Chica- 
go istorijoj da nėra buvę. 
Šiuo biudžetu užtikrinta 23,-

Du dženitoriai: Verburgh, 
kurio darbo rūsyje rasta į- 
rodymai atliktos žmogžudys 
tės, ir Smet, Verburgh drau

miesto darbininkų ir 8.000 ^as.'..P° ^8 valandų kaman- 
darbininkų, priklausančių į-! įėjimo paliuosuoti, “writ 
vairioms unijoms, kuriuos °* habeas corpus pagrin- 
miestas apmoka, pakėlimas du
algų nuo septynių iki septy
nių ir pusės nuoš.

Mayoras Kelly, policijos 
viršininkas Prendergast, vir-

Be to, įsteigta keletas šininkas uniformuotos po
nauju pozicijų (darbų) sulicijos kap. Ray Crane, vals- 
gerokais atlyginimais jų už- tybės prokuroras Wm. J. 
vaizdoms. ! Tuohy, distrikto policijos

$195,000 paskirta apvaly- kapitonas John L. Sullivan
mui miesto rotušės (City 
Hali), žinoma, nuo suodžių, 
purvo, o ne nuo ko kito.

$382,500 paskirta įrengi
mui viešųjų maudynių tarpe 
75 ir 79 gatvių (Rainbow 
teach).

Mayoras Kelly, kurio me
tinė alga yra $18,000, atsi
sakė nuo pakėlimo jam al
gos.

Nauji ar vartoti - 
kaina ta pati

OPA Chicago regionalis 
ofisas paskelbė, kad automo
biliai 1945 metų modelio 
kainos yra vienodos, ar jie 
bus nauji ar vartoti. Tos 
kainos vra laikinos, sako 
OPA ofisas.

Del streikų šiais metais 
pagaminta labai nedidelis 
skaičius naujų automobilių, 
dėlto ir cakilo senųjų var
potų vertė.

ir kiti atliko posėdį suplana 
vimui naujos strategijos bai 
šiam piktadariui surasti.

Tuo pačiu metu policijos 
sulaikyti išklausinėjimui R. 
Groetzinger, netekęs leidimo 
dantistas, ir karo veteranas 
C. Perry. Abu yra policijos 
rekorduose.
SKUNDŽIAS POLICIJOS 
ŽIAURUMU

Per 48 valandas kamanti
nėti dženitoriai skundžias 
policijos žiaurumu. Sako, 
abu buvę pakabinti už suriš
tų užpakalyje rankų ir už
rištomis akimis. Paliuosuo- 
tą Verburgh paėmus į savo 
namą jo duktė ir pašaukus 
gydytoją, kuris radęs suti
nusias rankas ir visą labai 
nusilpusį. Sako, ims apie 
dešimtį deinų jam atsitaisy
ti.

Ira Latimer, egzekutyvis 
sekretorius Komiteto Civilės 
Laisvės pasiuntęs protesto

telegramą policijos viršinin
kui dėl tardytojų žiaurumo 
panaudojant v a d in a m ą 
“third degree”. Sako, kad 
Civil Service Commission tu
rėtų patraukti atsakomybėn 
detektyvus tardžiusius dže- 
nitorius.
DIDELES DOVANOS 
UŽ INFORMACIJAS

Miesto taryba užgyrė ma- 
yoro Kelly sumanymą — 
skirti dovanų $5,000 tam, 
kas suteiks žinių - informa- 

J cijų policijai apie pagrobiką 
- žmogžudį.

Daily Times paskyrė $15,- 
000.

Chicago Tribūne $10,000.
Herald-Amefican $5,000.
Daily News $5,000.
Kitos įstaigos ir firmos 

taipgi yra paskyrus ios po 
kelis šimtus ir tūkstančius 
dolerių už suteikimą infor
macijų, nes smulkios kratos 
ir įtariamųjų kamantinėji
mai, kaip matome, nedavė 
rezultatų.

★ ★ ★
Daromi įvairūs spėlioji

mai. De Paul Universiteto 
muzikos profesorius, teigia, 
kad baisusis piktadarys ga
li būti muzikas, nes palik
tam raštelyje, kad mergai
tės išpirkimui reikalauja, 
$20,000, kai kurios raidės y- 
ra panašios ženklams muzi
kos gaidose. Daugelis tačiau 
tam netiki, nes muzikai, pa
prastai, yra jautrios širdies 
žmonės.

Mokytojoms pakelta 
algos

Board of Education pas
kelbė, kad viešųjų pradžios 
ir aukštesniųjų mokyklų 
mokytojoms pakeliama al
gos: pradžios mokyklų 7,- 
626 mokytojoms $22.50 į 
mėnesį, o aukštesnių moky
klų 4,130 — $15 į mėnesį.

Švietimo biudžete numa
toma $3,500,000 išlaidų.

Įvairios .-Įdomios

ŽINIOS• • • •

Kitas karas netoli
Emily Taft Douglas, kon- 

gresmonė iš Illinois valsty
bės, kalbėdama Chicago U- 
niversiteto studentų foru
me, pareiškė, kad netoli ir 
kitas karas. Rusija palaiko 
milžinišką kariuomenę ir 
stato didelį laivyną, Did. 
Britanija įveda universalę 
militarę tarnybą, varžytinės 
dėl atomo bombos paslap
ties — visa tai rodo, kad 
niaukiasi padangė aplinkui 
žemės ritulį.

Paliuosuoti atomo 
ekspertai

Vienuolika žymių vokiečių 
atomo mokslininkų ir eks
pertų, kuriuos praeitą pava
sarį buvo “pagrobę” anglai 
ir amerikiečiai, paliuosuoja- 
mi ir leidžiama jiems sugrįž
ti į amerikiečių ir britų zo
nas.

Iš visos tos grupės, Otto 
Hahn, sakoma, buvo pirmu
tinis, kurs suskaldė ura- 
nium atomą.

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDES
• RUM’0

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

Komunistai bijo 
Prendergasto

Komunistų partjios Illi- 
nois-Indiana valstybių ko
mitetas paskleidė pampletų, 
kuriuose reikalauja, kad ma
yoras Kelly atstatytų naują 
policijos viršininką Pren
dergast.

Lincoln kainos
Washington, D. C. — OPA 

paskelbė naujų Lincoln au
tomobilių kainas.

Keturių durų “sedan, mo- 
del 73” $1,799 ir $1,700; su 
“custom interior” — $1,915 
ir $1,795.

“Club coupe”, modelis 77, 
$1,784 ir $1,700; su “custom 
interior” $1,900 ir $1,795.

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

NATHAN 
KANTER 

"Tirtu TiSkas 
Žydukas"

MONARCH

LIQUOR

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

Apgynė merginą, bet mirtinai 
pašautas

Pole; i ja ieško šviesios spal
vos negro, kuris mirtinai pa
šovė kariuomenės seržantą 
James P. Fitzgerald, apgy
nus) merginą.

Kareiviui išlipus iš Jack- 
son Blvd. buso prie Laver- 
gne Avė., prie jo pribėgo iš
sigandus mergina. Mary 
Doyle, gyv. 4663 W. Monroe, 
ir paprašė būti eskortu, nes 
ją sekąs negras. Kareivis

i liepęs merginai eiti, o pats 
, pasitikęs negrą. Įvyko grum- 
i tynės, kurių metu kareivis 
mirtinai pašautas. Negras 
pabėgo.

Manoma, kad bus tas pats 
piktadarys, kurs prieš kele
tą dienų toje apielinkėje 
bandė apiplėšti moterį; jai 
pasipriešinus, negras par
trenkė ant žemės, apspardė 
ir paėjęs toliau pašovė.

X “Drauge” anądien bu
vo paskelbta, kad TT. Ma
rijonų Bendradarbių 10-tas 
skyrius, Bridgeporte, rengia 
vaiaug vakariene sausio 20 
d. Turėjo būti sekmad., sau
sio 27 dieną.

X TT. Marijomi Bendra
darbių skyrius, Marųuette 
Park, rytoj, sausio 13, pa
rapijos salėj ruošia vajaus 
vakarienę su programa, šei- 

Įmininkės žada paruošti ska- 
j nią vakarienę, a rinktiniai 
artistai-mėgėjai visus pa
linksminti. Pradžia 6 vai.

X Šv. Antano bažnyčioje, 
Cicero, rytoj bus nepapras
tos iškilmės — metinė šv. 
Vardo Šventoji Valanda. Pa
mokslams sakyti pakviesti 
svečiai kunigai. Per iškil
mes taip pat giedos svečias 
choras.

X Wm. Popeli, savininkas 
taverno prie 48 ir Western 
gatvių, su žmona Ona už
prenumeravo “Draugą” do
vanų Kalėdoms savo moti
nai Onai Popeli, gyvenan
čiai Grand Rapids, Mich.

X Juozas Koncevičius, ži
nomas Brighton Park gra
žios barbernės savininkas, 
šiomis dienomis grįžo na
mo iš ligoninės po operaci
jos.

X Frances ir Alfonsas Su
deikiai, iš Town of Lake, 
sausio 5 d. susilaukė duk
relės, kuri, sykiu ir motina, 
ilsis Little Co. of Mary Hos- 
pitatl.,' Sykiu džiaugiasi ir 
seniai Sudeikiai ir Kubai- 
čiai susilaukę naujos anū
kės.

X A. a. Elena Dorinienė
šiandie iš Aušros Vartų baž 
nyčios laidojama Šv. Kazi
mierą kapuose. Velionė bu
vo viena pirmųjų Aušros 
Vartų parapijos parapiion- 
kų, dievota ir pavyzdinga 
motina ir šeimininkė.

X Amerikos Lietuvių Kon 
greso, įvykusio Chicagoje, 
posėdžių ir bankieto nuo
traukų (fotografijų) galima 
gauti pas fotografą W. J. 
Stankūną, 3315 S. Halsted 
St.

X TzSgt. Bimblauskas 
(adresas nepaduotas) yra 
vienas Chicago lietuvių, ku
ris šiomis dienomis trans
portiniu laivu S. S. Middle- 
ton su šimtais kitų karei
vių išlipo Newport uoste ir 
parvyksta į artimiausią sto
vyklą.

X Mutual Federal Savings 
and Loan Assn., kurios sek
retorium yra žinomas vest- 
saidietis Ben. Kazanauskas, 
labai sparčiai auga. Metinis 
raportas rodo, kad iki gruo
džio 31 d., 1945 metų, visas 
tos “spulkos” turtas siekia 
virš pustrečio milijono do
lerių.

X Jonas Brazauskas, ži
nomas Brighton Park jau
nimo veikėjas, išrinktas pir
mininku komisijos surengi
mui išleistuvių bankieto Sta 
siui Piežai, kurs vyksta į 
Romą, kaipo Hearsto laik
raščių korespondentas. Iš
leistuves rengia L. V. Senio- 
rai, kurių S. Pieža yra pir
mininku. Bankieto diena ir 
vieta bus už dienos, kitos 
paskelbta.
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