
I

"'DRAUGAS
The Lithuaal&a Daily Frieod

I'VKi JHHED BY THE UTHUANLVN 
CATHOLJC PRESS 8OCIETY O

2334 S. Oakley Avė., Chlcągo, Ilk
Telephone Canal 8010—3011

The moet tnfluenttal « 
Llthuantan Daily ta America

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

...“and that govemment of
the people, by the people, for 
the people, shall not periah 
from the e&rth.”

—Abraham Lincoln

No. Price 3 cents C’hicago.IUinois, Trečiadienis, Sausio (Jan.) 16 d., 1916 m. Kaina 3 centai Vol. XXX

Skerdyklų Darbininkai Pradėjo Streiką
Daug Kunigy Nužudyta Jugoslavijoje; 

Komunistai Nužudė 10 U.S. Kareiviu
[patys galėtų tartis su šiais 
! kraštais, gi kas link fculga- 
[rų ir rumunų, vyriausybių 

Iš Jugoslavijos pasienio pakeitimo’ tas ,,odo- kad ten

(“ Drauao” specialaus korės 
pondento pranešimas),

ateina žinios, kad didelis 
konfliktas kilo tarp marša
lo Tito, dabartinio Jueosla-

irgi rusams nusileista. Pran 
cūzijcs nedalyvavimas šioj 
konferencijoj leido rusams

vijos diktatoriaus, ir kata- dau«iau «siderėti iš anglų-
liku bei stačiatikių dvasiš- I amer*kiecių. 
kijog Į Ne veltuį Molotovas tada

Londone pasakė: “Mes ne-Met ronol i tetas Jossin .dė1 
nežinomu priežasčių buvo 
suimtas ir uždarvtas i kon- 
centraciios lageri. Gi visas 
stačiatikiu cerkvių turtas 
nusavintas ir išplėštas.

Kalėjimuose bei koncen
tracijos lapreriuo”“ sėdi taip 
pat aDie du trečdaliai vigu 
Jv'Toslaviios kataliku dva
siškiu. Vien tik nuo balan
džio mėnesio nereitu metu 
areštuota 234 kuniarai. o 28

KARŠIOS SRIUBOS SUŠALUSIEMS PIKIETININKAMS Prezidentas Sako Valdžia Nesikiš; 
Unija Atmetė Swift Co. Pasiūlymą

VVASHINGTON, sausio 15.—Prez. T rumunas sakė jis 
neįsakys valdžiai perimti skerdyklas, jeigu darbininkai 
išeis ant streiko. Streikas palies apie 1,000,000 darbinin
kų visame Amerikos krašte.

--- O~ —

galime susitarti... Kaip gai
la, kad mes neesame Mas
kvoj ... Pas mus visos kon
ferencijos, pasibaigia lai
mingai.”

Rasai jau senai sako, kad 
jie nebenori didinti savo , _ .
teritorijos tačiau kas me- [ Re8torano savininkas Joseph Finke’s’iein. Lackawanna. Pa., duoda ka štos sriu- 
*-• ---- — -------- 1)08 lr senvičių pikietininkams priešakyje Gate Nr. 3 Bethlehem Steel kompanijos

CHICAGO, sausio 15.—Swift and Co. pasiūlė unijai 10 
centų valandai algų pakėlimą, bet unija pasiūlymą atme
tė, reikalaudama bent 17% centų.

---- o---- .
Štai kaip atrodo streikų . centų valandai, ir reikalau- 

vaizdag Amerikoje: i ja bent 19'/> centui pakėlimo.
MĖSOS — Streikas 328,-į PLIENO — Prez. Truma- 

000 CIO ir AFL skerdyklų [ nas šiandien kalbės su uni-
darbininkų prasideda vidur 
naktyje šį rytą. Darbininkai 
nori gauti bent 17% centų 
valandai pakėlimą. Kraštui 
gręsia mėsos nepristaty- 
mas.

tai jie prijungia po naują 
plota, pagal iš anksto pa
ruošta planą, kad vėliau ga
lėtu turėti alijantus savo

pranciškonai buvo suša-jdv i deko’ ir jiems Rraainti-
ti be teismo sprendimo.

Kunigai Rė^o, iš Jugo
slavijos

Serai e vo vyskimas bu vo 
pagrobtas °svo bute ir iš-

Irano Valdžion leis 
Sovietiški Nariai

Kada čia dar džiaugiasi 
caskutinės savaitė0 t.vla. iš 
Irano ateina žinia, kad jau

Lackawanna fabriko, kuomet temperatūra nukrito netoli zero.
______ _________________ (Acme-Draugas Telephoto.)

Iranas Iškėlė Savo Ginčą su Rusais;
Reikalauja, Kad UNO Jj Išaiškintų

vežtas nežinia kur. Gi Liub- į dvejetas ministerių atsista- 
liam arkivvskunas su 160 tydino ir, gal būt, nriaeis 
kunigu atbėso Italijon ieš- sudaryti naują kabinetą,
koti Drieglaudos.

Prieš kelias dienas Dob-
biioma, kad jin nateks so
vietiškai nusistačiusiu mi-

rovniko vvskuoas buvo nu- j nistru, kas tada nalengvin- 
žudytas ir visoj Jugoslavi- j tu rusams įgyvendinti savo 
joi uždrausta bažnyčiose 1 siekimus.
laikvti pamaldas. “Dailv Mail“ smarkiai 

kritikuoja rusų vedama už
sienio politika. Nors rusai 
neigia, kad jie veiktu tie
sioginiai į Irano reikalus, 
tačiau .jie daro spaudimus 
per Azerbaidžianą.

Rusai žaidžia Su Ugnimi

Didelis Incidentas Prie 
Jugoslavijos

Kada toks nersekioiimas 
vvksta Jugoslavijos viduie,
“Italia Nuova” praneša, 
kad prie Jugoslavijos sienos 
įvvko didelis incidentas
tarn jugoslavu kareiviu ir Tas. pats laikraštis rašo, 
anglu-amerikiečiu. Prieš ke-j kad prieš Turkiją buvo pa 
lias dienas nrie demarkaci- naudoti patys brutališkiausi 
jos linijos jugoslavu, komu- metodai, mums jau gerai 
nistai dešimt ame- paž’istami. Mes dalvvauja-
rikiečiu kareiviu. me naujame nervų kareko-

Anglų-amerikiečiu karino- | kį vedė nuo 1933 metų hit- 
menės vadovvbė davė isakv j leriška yokietija. Mes ran- 
ma pereiti demarkaciios Ii- damės vėl prieš mažųjų nai-
nija. Prie Gorizia aliiantų kinima ir “nekaltą” katino
artPeriia apšaudė jugoslavų fu pele žaidimą
teritoriją, gi prie Tolmido, 
kain praneša tas Data laik
raštis. jau prasidėjo kariš
ki veiksmai. Anglai-ameri- 
kiečiai sulaikė nemaža Tito 
agentui.

Jugoslavijoje visi opozi
cijos laikraščiai uždarvti. 
gi komunistiškieji pradėio 
vesti smarkią propagandą 
prieš anglus ir amerikie
čius.

“Giornale dėl Matino’’pa- ’ 
duoda vieno amerikiečio 
žurnalisto pareiškimą, kad 
sekant toliau šių ivykių vys 
timosi, galimas rimtas ka
riškas konfliktas.
«
Anglai Nepatenkinti Rusais

LONDONAS, sausio 15.— 
Iranas šiandien sukrėtė jung 
tinių tautų susirinkimą, pa
tiekdamas savo ginčą su 
Sovietų Rusija. Irano dele
gacijos viršininkas Seved 
Hassen Taąuizadeh davė 
suprasti, kad jeigu “nerimą 
kelianti padėtis šiaurės Ira
ne” nebus greit išaiškinta, 
jo valdžia turės prašyti 
UNO įsimaišyti.

Tehrano vyriausybė kal
tina Rusiją sukurstymu ir 
rėmimu sukilimo Irano Azer 
baidžiano provincijoje, kur 
iki šiai dienai randasi stip

rios, rusų jėgos.
Rusija Remia Unijų 

Reikalavimą
Tuo tarpu Rusijos remia

mas pasaulio amatininkų fe
deracijos prašymas balso 
bendram susirinkime ir bal
so teisės socialinėse ir eko
nominėse tarybose sutiko 
didelę opoziciją vadovauja
mo komiteto posėdyje šian
dien.

Joseph Paul Boncour iš 
Prancūzijos siūlė išpildyti 
federacijos prašymą, bet 
Anglijos Philip Ncel-Baker 
pasiūlė reikalą atidėti.

Komunistai Nori Skustis Marshallui
CHUNGKING, sausio 15 . Hfanan provincijoj. An 

—Chcu En-lai, Kinijos Nr. i čiau, komunistai reikalavo 
2 komunistas, šiandien ieš- perorganizavimą nac^onaliį-

ELEKTRAS — 200,006 
CIO elektros darbininkų 
General Electric, Westing- 
house ir General Motors

1,700 Argo Darbininku fabrikaose 1pJe „ovalatybių_ / v J sustreikavo dėl $2 dienai
Streikuoja UZ 30 NUOS. pakėlimo Elektros prie

Reikalaudami 30 nuož. taisų gamVba sustabdyta.
algų pakėlimo, nariai CIO- .. , , _ „ ,
Oil Workers unijos su-trei- CIO unija atmetę Ford Co. 
kavo Corn Products Refine- Paa*ulymą pakelti algas 17'A 
ry fabrike, 6400 Archer av.,
Argo. Fabriką pikietuoja 
150 asmenų.

William Miller. lok ai o 507 
prezidentas, sakė 1,700 iš 
apie 2,200 darbininkų daly
vauja streike.

jos ir bendrovių atstovais 
bandant išvengti 800,000 
plieno darbininkų streiko, 
atidėto iki ateinančio pir
madienio.

TELEFONŲ — Tikimasi 
patarnavimas krašte sugrįš 
į normalumą dėl streiko ati-' 
dėjimo 30-čiai dienų, išski
riant VVashington, D.C., kur 
3,000 nepriklausomų telefo
nisčių tebestreikuoja.

TELEGRAFŲ — Streikas 
7,000 Western Union tele-

AUTOMOBILIŲ — UAW- į grafo darbininkų New Yor- 
ke tęsiasi.

Nesimato susitaikymo.

Policija Suareštavo 
50 Pikietininku

Tik kelias valandas po 
pradžios 200,000 elektros 
darbininkų streiko, 50 na
rių streikuojančios 
buvo suareštuota bepikie- 
tuojant Westinghouse Elec- 
trical Corp. fabriką, 2211 

Anks- \y. Pershing road, už .stab
dymą nestreikuojančių dar
bininkų.

Kiekvienas Atleistinas Karys Bus
Iki Liepos 1 d. Atleistas - Eisenhower
WASHINGTON, °aus. 15. bus tuoj atleistas, nebent

—Gen. Dvvight D. Eisenho- j jis turi tiek mažai taškų, 
wer šiandien pareiškė kon- 1 kad jis gali būti pasiunčia- 
gresmonams, kad iki balan- mas užimti kito kario vie
džio 30 d., kiekvienas eili
nis karys turįs 45 taškus 
arba 30 mėnesių tarnybą 
bus ątleistas iš kariuome
nės arba pakely į atleidimo 

unijos centrus. Iki liepos 1 d., jis 
sakė, kiekvienas karys turį,n 
40 taškų ir ištarnavęs du 
metus bus taip pat atleis
tas ar atleidžiamas.

Eisenhower užtikrino ne

tą.
Štabo viršininkas įspėjo, 

kad armijos organizacija 
“ susmuks’ ’ jeigu demobili
zacija vyks per greitai.

Ovacijos Nimitz’ui
Kartu su Eiseihower ra

portu, kongresmonai gavo 
vėliausį vaizdą laivyno de
mobilizacijos iš Adm. Nim- 
itz, kuriam buvo kelta ova-

Rusai daro didelę klaidą 
žaisdami su ugnimi, nes ga
li ateiti momentas, kada 
maža tauta gali atsisakyti 
didelios valstybės šantažui. 
Paskutinysis karas prasidė
jo, kada lenkai pasipriešino 
vokiečiams. Bet reikia ne
užmiršti, kad turkai yra 
taip pat stiprūs kaip ir len
kai.

Rusai Atsisako Dėtis 
Prie Bretton Woods

Iki gruodžio 31 d. visos 
tautos turėio pasirašyti 
Bretton Woods sutartį, ta
čiau rusai tik dabar pareiš
kė, kad jiems dar nėra atė
jęs momentas prisijungti 
nrie ekonominio Bretton

kojo audiencijos su Gen. 
George C. Marshall. Sakyta 
jis pasiruošęs skustis dėl 
sakyto valdžios sulaužymo 
ką tik pasirašytos paliaubų 
sutarties, kuri baigė civili
nį karą.

Chou žygis sekė komu
nistų užmetimą, kad val
džios kariai pirmadieny 
“žvėriškai atakavo” Kwang- 
sran, komunistų laikomą 
plentų centrą pietrytinėj

neš ir provincijų vynausy-
bių, ir nacionalizavimą kraš j Vokiečiai Nuskandino
to karinių jėgų.

Vien Tik Apsigynimui 
Valdžios narys užginčijo

komunistų kaltinimus, ir 
raportavo, kad valdžios ka
riuomenė visur sustabdė ka
rinius veiksmus nustatytu 
sekmadienio vidurnakčio lai
ku, “išskiriant ten, kur bu
vo priversti kovoti savęs 
apsigynimui.’’

formalų suėjimą Kongreso cija, kuomet jis paskelbė, 
knygyne, kad kiekvienas jog laivynas iki šiol išlaikęs 
nebūtinai reikalingas karys ! savo demobilizacijos ratą .

Kimmel Sako Stark 'Suklaidinęs' Ji
WASHINGTON. saus. 15 

— Rear Adm. Husband E 
Kimmel šiandien teigė, kad 
Washingtono laivvno parei
gūnai nepridavė jam žinias, 
kuriomis, pasak jo jis būtu 
galėjęs paversti Pear Har- 
bor į spąstus japonams.

Savo 25,000 žodžiui pareiš 
kime Kongreso komitetui, 
buvęs komandierius sakė 
Adm. Starko jam siųstas 
“karo įspėjimo*’ pranešimas

Londono laikraščiai vis 
tebekritikuoja Maskvos kon- [ Woods susitarimo, 
ferencijos rezultatus, tvir- Rusai po karo vengia da- 
tindami. kad rusai ten pa- lyvauti ekonominiame ir 
siekę didelius diplomatiškus kultūriniame gyvenime su buvęs “klaidinantis.“ 
laimėjimus. I kitomis tautomis, ir stengia-į Būtų Pakeitęs Planus

Nutylėjimas apie Turki-Į si apsirubežiuoti siauru ben i Kimmel taipgi teigė: jis 
ją ir Iraną buvo rusų did-j dradarbiavimu su Tautų Są-j negavęs Washingtono turi- 
žiausias siekimas, k; 1 jie Į junga. Vyt. Arūnas. | mas žinias apie tai, kur ir

Alhenia: Adm. Doenitz
NUERNBERGAS, sausio 

15.—Tarptautiniam teismui 
šiandien patiektas Adm. 
Kari Doenitz pareiškimas, 
kuris pradūrė naciu propa
gandos burbulą, būk britai 
patys nuskandinę savo laivą 
Athenia 1939 metais, kad 
įtraukti Ameriką karan. 
Doenitz pareiškimas sakė 
nacių submarinas U-30 nu
skandino tą laivą tą pačią 
dieną kaip Anglija stojo 
karan.kada japonai puls, ir kad 

dėl to laivynas turėjęs jį

“X8saug:tis pasa' I Kariu Transportas
Jis sakė jeigu būtų turė

jęs tas žinias būtų galėjęs 
pakeisti planus ir užstatyti 
spąstus japonams jiems be
plaukiant ji Havajų.

Šaukiasi Pagalbos
NEW YORKAS. saus. 15. 

—Karius vežąs Liberty lai
vas SS Henry Baldwin per 
radiją praneša, kad didelės 

< ^ilnvs perskėlė jos deni 330 
KALENDORIUS mvlių pietryčiuose nuo St.

Sausio 16 d.: šv, Marce- Johns. Pakraščių sargybos 
liūs; senovės: Jovaras ir laivas Modoc buvo išsiųstas 
Gedanė.

Sausio 17 d.: šv. Anta
nas, vienuolis; senovės:'
Auseklis ir Tulevaldė.

i pagelbą.

ORAS
Giedra ir šalta.

Sprogimas Užgriovė 267 Kasykloje
WELCH, sausio 15.—Ka- gimo leidosi į dūmais ir 

svklos atstovas sakė jau 'dulkėmis aptamsintą iška- 
žinoma, kad 13 angliakasių simą ieškoti užgriautu: dar- 
ži’vo. ! bininkų. Iš viso sprogimo

----------- 1 metu kasykloje dirbo 267
VVELCH, W. Va., sausio ■ vyrai.

15.—Baisus sprogimas apie 
9:30 šį rytą įvyko No. 9

Sužeidė Mokinius 
Sprogimo jėga buvo tokia

Havaco anglių kasykloje didelė, kad negrai mokiniai 
Welch priemiesčiuose, bet mokykloje ir darbininkai 
75 angliakasiai stebūklin- krautuvėje ir raštinėje nuo 
gai išsigelbėjo, o apie kitus 500 iki 1,000 pėdų atstumo- 
192 nebuvo žinių. je buvo sužeisti sudužusių

Gelbėtojai tuoj po spro- stiklų ir skeveldrų.

Vėliausių Žinių Santrauka
—Prez. Trumanas sakė jis stoja už teikimą $4,000,000,- 

000 paskolos Didžiąja! Britanijai.
—Prez. Trumanas šakė jis nedarys savo pranešimo 

Kongresui ketvirtadienyje, bet sujungs su biudžeto kal
ba, kurią pasakys pirmadienyje.

—Veikiąs valstybės sekr. Dean Acheson sakė vėliau 
paskelbs Trijų Didžių)jų atsakymą j Prancūzijos paklau
simą dėl jos rolės sudaryme sutarties su Italija.

—VVelch, W. Va. kasykloje žuvo 12 angliakasių, 15 su
žeista, o visi kiti išsigelbėjo ar išgelbėti.



Antanas Haulaitis

Lietuvių Kūčios

Puikioje Alpių kalnų šalyje
“VIEŠPATIE, DUOK MEILĖS ŽMONIJAI’ 

PABĖGĖLIAI
MELDĖS

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Treėia'dieris, sa’»«i. 16 1?MR

LIUDYS mitetas Šveicarijoje, Šveica
rijos katalikų organizacija 
“Caiitas” bei vietos šveica- 
i ai.

Dvyliktą valandą naktie 5 
vėl suskambėjo lietuviškų 
kalėdinių giesmių garsai ži-

Lietuvos 'Atstovai1' 
konferencijoj

Žmogus gali išvengti dani/SKAITYKITE “DRAUGĄ? 
gaus siunčiamųjų nelaimių, UŽSISAKYKIT “DRAUGĄ” 
bet jis negali išsigelbėti iš 1_______________ _________

runuoje Alpių kalnų šaly- kai, primena kūčias bran- 
je, kur neina- gįoje Tėvynėje, savoje šei-
aaa lietuvių paoegenų ouie- moję... Kur jie šiandieną? 
us susnauo sau uzuveją ir; Kokias Kūčias jie turi ? j 
saugią pastogę nuo Azijos Vakarienės metu susilauk- į 
uragano, taip pat priartėjo Ta gana daug nuoširdžių ,
Kūčių mena. iš įvairių šių I sveikinimų iš lietuvių be. 
krašto vietovių šiandieną šveicarų.
skuba visi lietuviai, kam tik Gana išsamią sveikinimo . 
galimybės ir sąlygos leidžia kalbą pasakė ponia G. ...Iš ,
i lietuviškąją • provinciją” praeities semkime sau stip- ___

vi i rybe. Prisiminkime sunkią_ tverdoną .( Yve d ; pralitiea vergovę — caro i Admirolas Husband 
miestelyje lietuviai turi sa- • udą Tuomet lietuvis Kimrael, buvęs komanderis
vo stovyklą - zidiių. Šioje i nesuRlupo po sunkia našta. Pearl Harb:r prieš japo- N<w _
stovykloje gyvena pabege- Mūgų motulg nepabijojo var- nams užpuolant, siomu die- tuyos N įkl mvbss jai
liai lietuv.au kuriems nebu- gQ kietQ nepabijojo žandar0 nomis liūdys kongresiniam kajs pastPtytuose K*n“ K^_ 
vo galimybes persekiojimo. Išsitraukus, komitetai^"1 »"‘,or turo., Rūmuose Kaune dabar

Nevv York (LAK?)
“Pravda” praneša, kad j 
tarptautinę jaunimo konfe- 

dinio koplytėlėje" (pačių He- renciJ4 Londone Lopatto va- 
tuvių įrengtoje ir papuošto- d°va įjant buvę išvykę Ja- 
.c), kur visi lietuviai, taip nina Markevičiūtė, Ušpalis 
pat ir svečiai šveicarai su- *r Dubenskis. Suprantame, 
si; inko išklausyti Ber elių pasiųsti delegatai buvo
Mišių aprūpinti USSR užsieniniais
’ Gil būt. kad p:-mu kart Fasai(s ir Londone 
Šveica, Įjos padangeje akam- 9OV,etU ]aunrao vardu K"P

tų nelaimių, kurias pats pa
sidaro. Kylu patarlė.

bėjo Kalėdų naktį lietuviš
ka giesmė iš pabėgėlių krū
tinės. Gi jinai skambėjo ga
lingai ir jos aidai buvo ku
pini Tėvynės mei’ės ir tpa-

E siilgimo..

žinome, tikras Lietuves jau
nimas slapstosi miškuose.

Dr. F. C. Win$kunas |
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2420 VV. Marųuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Kės. Tek: HEMlock 8150

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

Trečiadieniais pagal sutartį.
ir

Laba; čideiė eibė yra kai- ; 
bėti apie kitų ydas ir už
miršti savąsias.

sveikata neleidžia būti dar- , maldaknygę mokė savo sū- loję. (Acme-Draugas tele 
bo lageriuose arba šeimos nų fceį dukrą Tėvynės mei- photo)
su vaikais), drauge savoje lės.... --------
pabėgėlių šeimoje suvalgyti;
tradicinę vakarienę.

Išeivio pareiga yra labai lamavo keletą, pabėgėlių 
sunki. Nesuklupkime! tarpe esančio, poeto G. eilė-

Prie kukliai, bet skonin- Kūčių vakarą susi- raščių ir Kalėdų senis išda
gai, egiišakiais papuoštų kaUpkįme. susijunkime su lijo vaikučiams kalėdines
stalų, susirinko ne v,ena ku- mįjSų broliais, sesutėmis pa-1 dovanas. Taip pat buvo iš-
ti nors šeima, bet iš dauge- silikusiais Tėvynėje, Sibiran dalinta dovanos ir suaugu
sio, iš dešimčių šeimų. Yra ištremtais ar plačiuose Ru- siems. kurias paruošė Ame-
net ir nepažįstamų — pirmą sijos tyruose kenčiančiais, rikos Jungtinio Fondo Ko- 
kartą matomų, tačiau visi; su karo audros išblaškytais Į , - - - -
taip mieū, savi. Visi tos pa-į visame pasaulyje: Vokietijo-! 
čios pabėgėlio naštos pris- je, Prancūzijoje, Italijoje ir i 
lėgti. ! kitur.

iveriono židinio komiteto “Nebijokim vargo kieto, 
pirmininkas p. V. atidaro N*s be galiūnai pūna“. *

įsteigtas Valstybinis 
Kultūros Institutas. Šiuo me
tu ten mokosi su viršum 
100 studentų.

PP. WM M. TUHY
DANTISTAS

4740 So. Ashland «,ve. 
Kūno iv’rš “Andea Candiea” Krautuvės)

Chicago, III.

VA’ a n r n s 
10:80 Ryto Ibi 8 vtd. vakaro

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

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Šaukite: BERWYN 6200

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

Iš fabriko i jus-pirkit tiesiog ir taupykit
VISI NAUJOS MADOS IR 

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

OPTOMETRISTAI IR ARINIŲ IŠDIRBĖJAI 
EGZAMINAVIMAS AKJ V IK PRITAIKYMAS AKINIU 

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

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

I. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CH1ROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
iome Pails in Indiana—

Pilone WENtworth 2527
HHYSIO THERAPY 

5526 S. Itacine Avė.
HOIJHS Lilly •—» P. M. 

Saturday*- » A. li to I P M.

Būkit Malonus 
SAVO AKIMSI

Tik vleug pora aalų gauname gy
venimui. Saugo-lie Jas. leiBdaml 
Uegsamlnuotl Jas modernlSklauslu 
metodu, kurtą regėjimo mokslas 
galt sutelkti.

87 SIUTAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visų aklų Iteuiplmų.

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetona, Jr.

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Aveuuo 

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0528, Chicago

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

Trečlad. ir Seštad. 9:80 a. m. 
Iki 7:80 p. m.

LIETUVIAI DAKTARAI

P.
iškilmes. Savo kalboje kvie
čia visus pabėgėlius šį Kū-
<Sių vakarą susikaupti ir užsjbaigua vakaricnei, vai 
bent mintimis susijungti lr : choras, vadovaujamas’

mokytojos ponios X. ir mu
ziko pono, S., sugiedojo 

prisiminti mirusiuosius tau-Į “Tyliąją Naktį“ ir “Gul šian 
tos kankinius. i dieną jau ant šieno“. Padek-

Maironio žodžiais užbaigė
’ savo kalbą ponia G.

* * *

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2.00 iki 8:00 vai.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais | 

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

Trečiad. ir Sekm. tik susitartus. 3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, TrečiadieniaisBOT

4U

susibendrinti su ištremtais 
iš Tėvynės tautiečiais bei

“...Viešpatie, duok meilės 
žmonijai ir tuomet mes vėl 
grįšime Tėvynėn. Viešpatie 
duok meilės...’’ suskamba 
maldos žodžiai iš kunigo 
dr. B. lūpų ir atsiaidi visų 
širdyje. Akyse sužiba ašara..

Po maldos didingai nuai- , 
dė tautos himno žodžiai. Jie 
veržiasi ne tik iš lūpų, bet 
ir iš širdžių. “Tegul meilė 
Lietuvos dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuves, vieny
bė težydi!” Atrodė, kad šie i 
garsai norėtų suplėšyti sa
lės sienas, išsiveržti į tyliąją 
Kūčių naktį ir skelbti visam 
pasauliui mūsų Tėvynės 
meilę...

Po himno, žiupsnį gilių 
minčių ištaria Amerikos 
Jungtinio Fondo Įgaliotinis 
Šveicarijoje p. T ir praside
da tradicinis plotkų laužy
mas. kurį pradeda taip pat 
p. Įgaliotinis. Simbolingas 
ir. drauge, graudus vaizdas. 
Ne viena ašara nusviro ant. 
gyvenimo kovų išvagotų, 
veidų.

* * *
Vakarienė. Kuklūs, bet 

skanūs lietuviški valgiai: 
silkė, žuvis, kisielius, sliži-

PASKOLOS
DAROMOS

I

ant Pirmų Margičių
Už pigeanį nuošimtį — be 

komišlno — pas

MUTUAL
FEUERAL
SAVINOS and LOAN 
Assn. of Chicago

2202 VVest Cermak Road 
Telefonas CANAL 8887 

BEN J. KAZANAUSKAS, Rast.

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEVVELRY 

KRAUTUVĖ

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

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

budriko leidžiamos radio 
PROGRAMŲ VALANDOS:

\VCFL, 1000 k. Nedėlios vų4<. 9:30 
VVHKC 1450 k. Ketvergo vak. 7:00

DR, V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS♦ # *

6803 VV. Cermak Road
BEKW1X, DAINOIS

Ofiso Tel. —- Bcruyn 8823 
Rez. Tel. — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama — 
šaukite: Berwyn 6200

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

PASKOLOS YRA DAROMOS AKT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS

Pirk Victory 
Bonus!

*loe >*nkolOH Yra Daromos — 
Statybai, FUmooUilnnil. KeftaannaTlmnl — 
ANT LENGVU MOtUESINTŲ IftMOKfcJlMUI 
Pasinaudokite ternuM Nuoitatdių kalimniB 
TAPKITE FUI AKSIMAI NEPRIKLAUSOMI t
TArPVKmC rnftsų įstaigoje. Jn.«ų Indėliai 
rdpnMingat globojami Ir Ilgi gk.lMNI.WO ap
drausti per Eederal Havlngs aud M>an In
surance Oorpnntttan.. Jūsų pinigai boa grei
tai lAntobetnl Jonų, ant pareikalavimo.

SBN1ACMA IR 2YM1AUMA UKTUV1V 
PINANSIK* IŠTAKIA.

— <7 Metai Rekjnlngo Patarnavlmol —

KEISTUTO SAVINOS AN D LOAN ASSOCIATION
TEL.CALUMET 4118 -loseph M. Mozeris Sec’y 3236 S. Halsted SI.

FARGUTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11. 1933

WHFC - tO kilocycles
SEKMADIENIAIS — uuo i-mo^ 

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

valandos vakare.
EATKA PKOG RAMAS — Penkta

dieniais nuo 7 iki 8 vai. vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas:

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

JįA -.ę........ " -J. ..  ' ~ ------- ~

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. REPnbllc 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

!
-x

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

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

NORIU PIRKTI 

UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN
(Alešauskas)

Dėl Susilarimo Šauk:

Republic 6051

ScF 3E

.•j

STASYS LITWINAS SAKO:

1’P) AD AD Tai Geriausias Laikas 
LJ/AD/AIn — VISOKIOS RŪŠIES N/1

REIKMENIS”. ---------

Pirkti 
AMAMS 

GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enanielio — Geležinių Namams Reikmenų 
(Hardtvare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insidiaeijos Materiolo — šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — IVallhoard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS LITMTNAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 8. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

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

-«•. - 4- .....4"
VALANDOS: N

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-trog lubos)

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 1 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak^_ 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną^B

Tel. Hemlock 8700. Rez. Pro. 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEIey 0431

Dr. Peter I. Bartkus
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

išskiriant trečiad. Ir sekmad.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Tek OANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place
Tel. REPoblic 7868

Tel. CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORiS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

TeL YARds 5921
Kės.: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautu nepriklausomy
bę.

į Žmogus be tikėjimo, 
jjg, arklys be žaboklių.

kaip

Res. 6968 So. Talman Avė.
Bes. TeL OROvehUl 0617 
Office Tel. HElCoek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Koadg

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomia susitarus

DR. STRIKOL'IS
PHYS1CIAN 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 sutarti

Office Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

TeL YARds 2246

DR. C, VEZELIS -
DANTISTAS ™

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

Ofiso Tel. VIKginia 0036
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244™

DR. T. DUNDULIS •
GYDYTOJAS IR CIIIRLKI.AS

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

Trečiadieniais pagal sutarti. 4

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Namų TeL: PULLMAN 8277

lietuv.au
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ittjas, nranook bxino» n
HELP WANTED

REIKALINGA;
GERŲ VYRU 

dėl GERŲ DARBU 

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

MASINISTŲ—PIPE FITTERS 
BOILERMAKERS—ELEKTRIŠINŲ 

KALVIŲ—KARPENTERIŲ 
KARAMS PATAISYTOJŲ—MOKINIŲ 

DARBININKŲ VISOKIEMS DARBAMS

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys

Klapatauskas Mykolas, gy 
venęs Čikagos apylinkėje, 
kame turėjo ūkį.

Kodakauskas Juozas, sū
nus Antano, kilęs iš Kirkū- 
nų km., Rokiškio apskr., gy
venęs Brooklyn, N. Y.

Kondratavičius Vincas, 
sūnus Andriaus, kilęs iš 
Stripeikių-Linkmėnų, gyve
nęs New Yorke.

Kovas Juozas, kilęs iš 
Gykių km.

Kraskauskienė - Bulovai- 
tė Karolina, duktė Kazio, 
kilusi iš Puškonių, Rokiškio 
apskr., gyvenusi Gardner, 
Mass.

Krauklis Antanas, gyve
nęs 4528 S. Sacramento Av., 
Chicago, III.

Kreipavičius Juozas, gy-

iš Kupstų, Pušaloto valsč., 
gyvenusi Binghamton (?)

Kurelaitis Baltrus, kilęs 
iš Girkalnio vai., Raseinių 
ap„ gyvenęs Baltimore, Md.

Kvedarai, Izidorius, An
tanas ir Jonas, kilę iš Krei
vių km., Tauragės apskr.

Kvedarienė - Janušauskai
tė Petronėlė, kilusi iš Grau
žų km., Viduklės vai., Ra
seinių ap., gyvenusi Čika
goje.

Labonowskei ar Labanatfs 
kienė Stefanija, gyvenusi 
Hoosick Falls, N. Y.

Labutis Simonas, Šilavo
to vai., Marijampolės apsk., 
gyvenęs Kanadoje.

Lakšienė - PutinaitS Ona, 
duktė Jurgio, kilusi iš Mas
čiu, Tauragės apskr.

Latakai, kilę iš Pikelių 
km., Kūčių vai., Mažeikių 
apskr.

Lioge Mykolas, kilęs iš

Liogių km,. Anykščių vai., 
Utenos apskr.

Linauskienė - Kairytė E- 
miliįa, kilusi iš Šeduvos.

Liubinskas Arnestas, ki
lęs iš Kauno, gyvenęs New 
York, N. Y.

Lukoševičienė - Kazlaus
kaitė Anelė, duktė Antano 
kilusi iš Sapiegiškės km., 
Nedzingės vai., gyvenusi 
Worcester, Mass. (?)

Lukšaitė Julija, kilusi iš 
Juodėnų, Plungės apskr. ir 
gyvenusi Čikagoje.

Lukuševskienė - Čapkaus- 
kaitė Stefanija.

Mačiulskis Leonas, kilęs 
iš Joniškio, Šiaulių apskr.

Kazlauskai, Vladas ir Mo 
tiejus, sūnūs Antano, kilę 
iš Sapiegiškės km., Nedzin
gės v., gyvenę Worcester, 
Mass. (?)

Klapatauskas Ignas.
Klapatauskaitė Marija.

Kinčjnas Pranas, kilęs iš 
Mažeikių apskr.

Maknavičius Kazys, sū
nus Silvestro ir Onos, kilęs 
iš Pajevonio km. ir vai., Vil
kaviškio apskr.

Mantrimienė - Kundrotai
tė Agota, kilusi iš Šaukėnų 
aPyl-, gyvenusi Čikagoje.

Markevičienė - A^kštuly- 
tė Apolonija, duktė Kazio 
kilusi iš Ukmergės apskr., 
gyvenusi Detroit, Mich.

Markotvski VValter, gyve
nęs Philadelphia, Pa.

Markūnas Jonas, arba 
Markun John, gyvenęs Bos
ton, Mass.

Masalskis Julius, kilęs iš 
Bankių k., Čekiškės vai., gy
venęs 60 Morgan Street (?), 
Cricago, III.

Masėnas Domininkas, sū
nus Karolio, kilęs iš Nauja
miesčio, gyvenęs Erie, Pa.

Matačiūnas Juozas, sūnus

Juozo, kilęs iš Šilonių km., 
Žaslių vai., Trakų apskr.

Mek&raitis Pranas, kilęs iš 
Kudirkos Naumiesčio, Vil
kaviškio apskr., gyvenęs 
New York, N. Y.

Mikučiai, Antanas ir Vla
das, ar Jonas, vaikai Roza
lijos Vainauskytės Mikutie- 
nės, po antru vyru Pocienės, 
mirusios 1926-1930 metų lai
kotarpy j.

Ieškomieji ar apie juos ži
nantieji maloniai 
atsiliepti:

prašomi

Consulate General of 
Lithuania

41 VVest 82nd Street

STRĖNŲ GĖLA
GREITAI!

štai fivarua, naujau būdas 
liuoRuot paprastų strėnų gė
lų. Juluison's Back Plaster! 
Lengvina skausmų, sustingi
mų. Jautiesi puikiai! Visose 
vaistinėse. Reikalauk Johnson 
A Johnson kokybės.

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

CHICAGO and
NORTH VVESTERN RAILVVAY

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

A “D R A U G O” 
jjg DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP VVANTFD 
ADVFRTTSrNG DEPARTMENT 

127 No. Dearhom Street 
Tel. RANdolDb 9488-9489

HELP WA\TED — VYRAI

AUTO MEKANIKŲ 
AUTO SHEET METAL

VYRŲ IR MALIAVOTOJŲ 
KARŲ PLOVĖJO

IR SIMONIZER

HELP WANTED — MOTERYS

MOTERYS PIRMIAU BUV 
KARO DARBININKES 

AR JUS IEŠKOTE 
DARBO?

TELEFONŲ KOMPANIJA 
TURI KELETĄ DARBŲ

DŽENITORKŲ
Valymo Darbai Moterims 
Visose Miesto Dalyse 
Vai.: 5:30 vak. iki 12 Naktį.

venęs 133 Blaine St., New 
York, N. Y.

Kripas Stanley, iš Lietu
vos išvykęs 1938 m. ir gy
venęs Čikagoje.

Krivickai, Kazimieras ir 
Antanas, kilę iš Radviliškio 
v., gyvenęs Philadelphia, Pa.

Kucevičius Antanas, sū
nus Vlado, kilęs iš Nema
niūnų km., Birštono vai., 
Alytaus apskr.

Kučinskas Juozas, arba 
Kuchins Joseph, iki 1938 
metų gyvenęs Brooklyn, N. 
Y.

Kučinskas Jonas, sūnus 
Motiejaus, kilęs iš Paltinin- 
kų, Trakų apskr.

Kukanskienė - Gustaitytė 
Elzbieta, duktė Motiejaus, 
kilusi iš Šilavoto vai., Mari- ; 
jampolės ap., gyvenusi Wa- 
terbury, Conn.

Kuntauskaitė Ona, kilusi .

“Reguliarė Armija 
Suteikia Jums Vieną 

Geriausių Pasaulyj Darbų”
V/AR DEPARTMENT

OFFICE OF THE CKIEF OF STAFF

Puikiausios darbo sąlygos. 
Visi nauji įtaisymai
KLAUSKITE DftL 

IIAROLD LA PLANTE
VVESTERN AVĖ. SALES, 

INC.
BUICK DEALER

6100 No. VVestern Avė.
AMBASADOR 2526

-------------------- --------------------- -—1 l
HELP WANTED — MOTERYS

PORTERIUI
Pasirinkimas 3 šiftų. 8 ryto iki 
4 pp. — 70c į vai.: 4 pp. iki 12 
naktį — 73%c į vai.: 12 naktį iki 
8 ryto 73*2c į vai. Pastovumas.

CHICAGO ROTOPRINT CO. 
4601 Belmont Avė.

VIDl'R AM'ŽIO ARBA SENYVO 
VYRO dirbti rakandu d'rbtuvfje. 

FKNSKE BROS.
1000 N. Tliroop Street.

CORRUGATED BOX CO. 
SAMDO

VYRUS
Proga užsidirbti $50 ir suvirš 
į savaitę.

NĖRA ATLEIDIMŲ 
8:30 RYTO IKI 4 PP.

★ ★ ★

Cafeterijoj Virėjų
Valgykloj Tarnaičių 

taipgi reikia 
ATSIŠAUKITE

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Samdymo Ofisas Moterims 

STREET FLOOR 
309 W. VVASHINGTON 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.

REIKIA
MOTERŲ

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

ATSIŠAUKITE

MEYERCORD CO.
5339 W. LAKE ST.

RANKOMIS SIUVĖJŲ
Prie puikių vyrams drabužių. 
Aukščiausia mokestis. Vidurmies- 
tyje, didelėje, švarioj, erdvingoj 
dirbtuvėje. Pastovumas.

HILL CLOTHES 
33 S. Dearborn

MOTERIS — Katalikė, kuri nori 
nuolatinę gyventmui virtą. Sau 
kambarys ir t.t. už atlikimą leng
vus namų darbus. Ir atlyginimas. 
Pašaukite — REPL'BI.IC 9600.

•The purpose of the Army's world-wide 
enlistment campaign is twofold: to reJ-ea"® 
men of long and arduous «ar Service »ho«ant 
to return to oivilian life-and to build a 
strong Regular Army of volunteers.

"By our vietory we have won the respect 
of the world. We*can lose that respect and 
with it our influence toward a just and p 
world order, if we reduce our military forces to 
the point where they become weak or ineffective.

•The Congress has enacted and the President 
has approved legislation which makes enlistmen 
in the Regular Army more attractive than ever 
before in our history. It gives the soldier 
position in the new peacetime Army that merits 
the respect of all our citizens.

"Every American should know the valuable 
nrovisions in this new Armed Forces Voluntary 
Recruitment Act. They help place your Regular 
Army on the highest plane of any army on earth-- 
with advanced study, training and travel at good 
pay in a career of high duty and responsibility.

•There is a solid obligation on all of 
us to safeguard the vietory we have won at such 
enormous cost. The rapid rebuilding of our 
Regular Army is a vital necessity if we are 
to meet that obligation.

J. H. Stone & Sons
4200 VV. 42nd PLACE

PAGELBININKO
Dirbtuvės darbams. 90c i vai. 
pradedant. Laikas ir puse virš 40 
vai. Pastovumas. Proga išmokti 
amatą.
WASER ALTO RADIATOR CO. 

2201 W. LAKE ST.

ATSTŠAVKTTE

ATLAS
BOXMAKERS, INC.
6550 S. LAVERGNE

MERGINŲ — MOTERŲ
PAKUOTI SALDAINES

MERGINŲ
Lengviems dirbtuvės darbams. 40 
vai. į savaitę. 60c j vai. prade
dant. Atsišaukite.
STERLINE SHOVVERS CORP. 

521 W. MONROE

FOR SALE — FOR RF.NT

REtNDON ATI PARDAVIMUI— 
Harrhvare krautuvė, 4938 W. 
15th St., Cicero, iš priežasties 
senatvės. Biznis išdirbtas 30 me
tų. Šaukite — CICERO 689.

HELP VVANTF.D — MOTERYS

MERGINU ir MOTERŲ
štai kaip tik darbas, kurio ieš
kote!

Bonai—Grupės Dovanos—Muzi
ka Laike Darbo—Dykai Kava— 
Poilsio Laikotarpiai—Cafeterija— 
Pastovumas.—Apmokamos Atos
togos ir Ligos Apdrauda Pilno1 
Laiko Darbininkėms.

Pilnai 6 dienas į savaitę arba 
daliniu laiku vakarais.

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

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

. ASSEMBLERS
Pastovite, lengvi dlrblovės darbai, 
AMERICAN PHOTO LABORATO
RIES, 28 N. Iriomis.?

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

12325 S. SANGAMON
CEDARCREST 1600 

Z

ASSEMBLERS — 17 iki 50 meti). 
I-engvas, švarus asnembly darbas 
prie šviesoms įtaisymų. 8 rylo iki 
4:80 pp. Atsišaukite — 2032 West 
Fn/TON, HAY. 8350.

TR A Ai c R A R u1 M T MERGINŲ išmokti siuvimo dar- IKANSrAKENTbą 60 c j val pradedant
PACKAGE CO. j FENSKE BROS., 1666 North
3520 S. Morgan ĮThroop St ______________

Gavo 77 metus
Los Angeles, Calif. — Du 

plėšikai, kurie iš vieno ban
ko pasiuntinio atėmė 
$111,000. nuteisti 77 metams 
į kalėjimą. Iš atimtų pinigų, 
policija da neranda $104,- 
000.

Chief of Staff, United States Army

PAY PER MONTH—ENLISTED MEN
lo Mdition to Footf, Lodant, Clolhei and Medical Care

Dabartiniai Armi jos
kariai, kurie iš naujo įsi
rašys pirm Vasario 1 d., 
bus priimti su dabarti
niais savo laipsniais. Ka
riai, kurie garbingai pa
leisti, gali vėl jstot 20 
dienų eigoje po paleidimo 
su tokiu .laipsniu, kokį 
jie turėjo laike palydi
mo, jeigu jie Iš naujo 
įstos pirm 1946 m. Va
sario 1.

Alt

StorUng 
•ate Pay

Per
Macter Sergeant MonOi 
or First Sergeant $158.00 
Technical Sergeant 114.00 

96.00 
78.00 
66.00 
54.00 
50.60

Staff Sergeant 
Sergeant .... 
Corporal , , .
Private First Class . 
Private ....

MONTHLY 
RrriRIMINT 

INCOMt AITU:
20 Yeart* 
Service 

$89.70
74.10 
62.40 
50.70 
42.90
35.10 
32.50

30 Yeart'
Service

$155.25
128.25
108.00
87.75
74.25
60.75
56.25

(a) —Plūs 20% Tncrease for Service Overteaa.
(b) —Plūs 50% if Member of Flying Crews, Par- 
achutiat, etc. (c)—Plūs 5% Increase in Pay for 
Each 3 Years of Service.

Žymieji Dalykai
NAUJOJO ĮSTOJIMO AKTO
1. JsiraSimas H/„ 2 ar 3 metam. 

(Vieniems metams įsirašymas dabarti
niams vyrams Armijoj, ištarnavusiems 
bent 6 mėnesius.)

2. Įstojimo amžius nuo 17 iki ?4 
metų įimtinai, apart dabartinių Armi
jos narių, kurie gali iš naujo įeirašvt. 
nepaisant savo amžiaus, ir buvusiems 
kareiviams, žiūrint kaip ilgai jie tarnavo.

3. Iš naujo įsirašantiems vyrams pa
liekama dabartiniai jų laipsniai. jieigu 
jie įstoja 20 dienų, eigoj po paleidimo Ir 
pirm 1946 m. Vasario 1 d.

4. .Geriausia alga, medika'ts aprūpi
nimas, maistas, butas ir drabužis visoj 
mūsų Armijos istorijoj.

5. Padidintas įstojamiems iš naujo 
bonas iki $50 už kiekvienus veiklios 
tarnybos metus nuo to laiko, kai toks 
bonas buvo paskutinį kartą išmokytas, 
arba nuo paskutinio įstojimo tarnybon.

6. Apmokamos iki 90 dienų atosto
gos, priklausomai nuo tarnybos i'gio, su 
apmokėta atostogų kelione namo ir su
grįžtant., dabartiniams Armijoj vyrams, 
kurie iš naujo įstoja.

7. 30 dienų atostogų kas metflū su pil
na alga.

8. Paleidimo mokesnis (paremtas tar
nybos ilgiu) visiem kareiviam, kurie pa
leidžiami, kad vėl įsirašytų.

9. Laisvas pasirinkimas pasitraukti su 
puse algos visam likusiam gyvenimui po 
20 metu tarnybos — užauga tik trijų 
ketvirtadalių algos po 30 metu tarny
bos. Visa pirmosnioje veikli federalė ka
rinė tarnvba prlskaitoma prie atsistaty
dinimo metų.

10. Nftuda pagal GI Teisių Bilių.
11. Prlmokėjimai užiaikomiem šeimos 

nariam tuo laikotarpiu, kuriam vyras 
įstojo tarnybon arba iš naujo Įstojo 
pirm 1946 m. Liepos 1 d.

12. Telsfi pasirinkti tarnybos šoka ir 
užjūrių sritj Oro. Sausumos ar Aptar
navimų Jėgose 3-metiniams įstojimams.

13. Proga pasinaudoti National Ser
vice Gyvybės Apdrauda.
iJh' lr A U R kariniai, pa
leisti iš veiklios tarnybos, gali (stoti i l 
laipsnį (Master RarSento) Ir vis Išlaikv 
»l ntsarginh, karininkų laipsni. ’’

ĮSTOKITE IŠ NAUJO DABAR JUMS ARTIMIAU
SIOJ U. S. ARMIJOS REKRUTĄVIMO STOTYJE

166 West Van Buren Street 
2001 Irving Park Boulevard 
6500 South Racine Avenue
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pasilaiko sau teise taikyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentu prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (Jei galima, rašomąją mašinėle), paliekant didelius 
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korespondencijos laikraštln nededamos.

Entered as second-Class Matter March 31, 1016 at Chicago, HE 
Under the Act of March 8, 1870.

Antras Bolševikų Smurtas Uetavoje
. Iš gaunamų pranešimų atrodo, kad Maskva pasku-
. tiniais laikais visą. Lietuvą užplukdė komunistinius pro

pagandos kursus išėjusiais agentais, kurie trankosi po 
miestus, miestelius ir kaimus, aiškina Stalino konsti
tuciją ir karštai agituoja, kad, atėjus rinkimams į
“aukščiausią tarybą”, visi (net ir vaikai) balsuotų. 

“Rinkimai”, kaip žinoma, bus vasario mėnesyje.
Tie “rinkimai’’ nebus laisvi ir nebus demokratiški.

Todėl juos ir netenka vadinti rinkimais.
Pirmoje vietoje Lietuva yra svetimos valstybės mi-

litarinėj okupacijoj. Visas krašto gyvenimas yra atė- 
jūnų-okupantų bolševikų kontroliuojamas. Tekiose są
lygose žmonės neturės galimumų laisvai pareikšti sa
vo valią ir norus.

“Rinktinai” bus pravesti komunistišku, diktatorišku 
būdu. Jie bus tokie pat, kokie buvo 1940 metais Lie
tuvoj ir kitose Baltijos valstybėse. Į rinkimus išstato
mas tik vienas kandidatų sąrašas — komunistinis są
rašas. Nei viena kita politinė partija (rusai okupantai 
jas visas likvidavo 1940 m.) nei kita bet kokia žmonių 
grupė neturi teisės savo kandidatus parinkti ir rinki
mams išstatyti.

Varomi į balsavimo vietas Lietuvos žmonės bus ver
čiami balsuoti už komunistinį sąrašą, nes kito nebus. 
Tai yra išjuokimas demokratinių dėsnių ir išniekinimas 
žmonių! teisių ir valios.
IR STALINO KANtoBOATtlRA IŠSTATYTA

Kad iš rinkimų yra daroma komedija, aišku iš dau
gelio dšlykų. Vftnas iŠ jų tai tas, kad kandidatais sta
tomi ir Rusijos piliečiai. Įsivaizduokime Sau tokį da
lyką: bandelyje, mokytojo Grigo pasiūlymu, į “aukš
čiausios tarybos rinkimus” išstatė Stalino kandidatūrą. 
Imbrado valsčiuje, Zarasų apskrity, išstatyta Aleksos 
Isočenkos kandidatūra.

Šitas žinias mums praneša mūsų korespondentai Pa
ryžiuje Vyt. Arūnas, kuris nuo savęs, padaro tokią pas
tabą: “Bendrai yra priimta, kad kandidatai j rinkinius 
yra išstatomi tie žmonės, kurie yra kilę iš tos apylin
kės. Tačiaū Lietuvoj tas jau yra Užmiršta ir pandė- 
liškiai, matyt norėdami pagarsėti sovietiškoj spaudoj, 
į rinkinius išstatė Stalino kandidatūrą”.

Imbradiečiųi kandidatas Isočenko taip pat esąs ru
sas, tik ką Lietuvon atsiųstas.

Skaudu ir liūdna, kad Londone įvykstanči&me Jung
tinių, Tautų Organizacijos suvažiavime kalbama Apie 
pastovią ir teisingą pasaulio taiką, kalbama apie de
mokratiją, tačiau, neatsižvelgiama, kad • suvažiavusių 
tarpe dalyvauja agresinė*, totalitarinės Sovietų Rusi
jos atstovai, kurių atstovaujama valstybė visai netoli 
nuo Londono laiko pavergusi visą grupę mažųjų tautų, 
jas persekioja, mindžioja jos šventas teises ir juokus 
krečia iš demokratinių dėsnių.

★ f
Rekordinė Paskola

Pergalės Paskola — Victory Loan padarė rekordą. 
Valstybinės paskolos vajų istorijoj nieko panašaus lig- 
šiol nėra buvę. Pergalės Paskolai kvota buvo vienuo
lika bilijonų dolerių. Toji kvota padvigubinta. Jung
tinių Valstybių vyriausybė tuo yra patenkinta.

Pažymėtina, kad visų karo paskolų ir Pergalės Pa
skolos paskiri žmonės išpirko už $53,000,090,000. Jų 
pirko apie 85 milijonai žmonių Vadinas, didesnė gy
ventojų pusė. Tuo pagelbėta valstybei svarbiu jos gy
venimo momentu ir tuo pačiu kartu investuota sunkus 
uždarbis saugiai ir pelningai. A

pnorctAgrn draugas, chicago. Illinois

Didysis Posūkis Italijoje

(Rašo mūsų specialus bendradarbis Europoje V. V.)

II
PIKČIAUSIA DIKTATŪRA

Deja, komunistų partija turi savo veikimo metodus, 
su kuriais niekuomet negali sutikti sąžinės neparda- 
vęs žmogus, bet kurie visuomet priimtini įvairioms pa
dugnėms, neturinčioms ką prarasti ir kuo rizikuoti. 
Čia kaip tik ir yra svarbiausioji priežastis, kad Sovie
tų Sąjungoje šiam didžiajam eksperimentui paaukota 
apie 30 milijonų iššaudytais, išžudytais, koncentraci
jos stovyklose sunaikintais ir badu išmarintais žmonė
mis, pakrikdytas krafto, galinčio būti tokiu turtingu, 
kaip ir JAV, ūkis, elgetomis paversti šimtai milijonų 
žmonių anksčiau, negu komunistinės propagandos vei
kiamos masės užsieniuose ir kituose kontinentuose pa-* 
jėgs suprasti, kad klasinė neapykanta ir kraujo trošku
lys, labai ryškiai jaučiamas ir iš kiekvieno amerikie
čių lietuvių komunistų laikraščių numerio, gali nuvesti 
ne į rojų, bet į diktatūrą, kuriai, gal būt, tinkamas ar 
bent panašus pavyzdys yra nacių Vokietija, bet prieš 
kurią tiktai šešėliai Mussolinio Italija, Franko Ispa
nija ar Salazaro Portugalija, jau nekalbant apie dik
tatūras Pietų Amerikoje.
KOMUNISTAI NAUDOJOSI SENAIS METODAISy

Italijoje iš pačių pirtnųjų dienų komunistai kaip tik 
ir pritaikė neapykantoje užgrūdintus savo politinio 
veikimo metodus. Masės iš syk pritarė komunistams, 
bet inteligentija laikėsi nuo jų atsargiai ir su baime, 
žiūrėjo. į komunistų sauvales, bijodami antrosios dik
tatūros, kurios siekė ne tik 'Maskva, bet ir Maskvai 
ištikimi italų komunistų partijos vadai. Partija planin
gai ir metodingai terorizavo visą kraštą, garsiais šū
kavimais ir grasinimais kovodama dėl kiekvienos vie
tos vyriausybėje, nepatinkamus jai asmenis iš kitų 
partinių grupių drabstydama šmeižtais ir koliodama 
juos “persirengusiais fašistais”,' apnarpliodama visą 
kraštą milžinišku propagandiniu tinklu, vietomis ne tik 
išjungdama iš italų viešojo gyvenimo Italijos vėliavas, 
himną ir tautines tradicijas, bet atlikdama ir savo 
sprendimus atsitikimais, kai prieš vieną ar kitą buv. 
fašistinį veikėją oficialaus teismo sprendimas komunis
tams atrodydavo per švelnus. Negalėtume pasakyti, jog 
Italijoje komunistai naudojosi nacių ar fašistų parti
nio darbo metodais. Gal būt, bus tiksliau, jei pažymė
sime, jog tai metodai maskviškių komunistų, kuriais 
buvo paruošta ir įvykdyta 1917 metų revoliucija Ru
sijoje, kurie buvo' pabaltijiečiams ypač ryškiai paro
dyti 1940-1941 m. ir kuriuos buvo prisitaikę naciai ir 
fašistai, vieni ir kiti turėję progos pamatyti komunis
tines revoliucijas po pirmojo pasaulinio karo ir Vengri
joje, ir Bavarijoje. Italų komunistai, kaip ir Rusijos 
komunistai 1917 m., o taip pat kaip Mussolini ar Hit- 
lerfe, suprato, jog jėga yra pats svarbiausias bolševi
kiškosios *“ demokratijos” veiksnys, tuo labiau, jei ja 
remiami tūkstančiai grąsinimų.
SUPRATO, KAD KOMUNISTAI t AI MASKVOS 
ĮRANKIS , S

Šiauriniuose Apeninuose partizanų būriai, kurie pa
kliuvo komunistų priklausomybėn, nemėtė ginklų ir po 
vokiečių kapituliacijos, pačioje Italijoje komunistai net 
buvo pravedę si vos milicijos organizavimą, ir tegul 
viešame gyvenime ši milicija viešai nepasirodė ir ne
buvo panaudotą, ji visoje eilėje vietovių suspėjo įvyk
dyti dešimtis įsišokimų. Taip pat partijos narių tarpe 
buvo nemaža neaiškaus elemento, suspėjusio gerokai 
pralobti suiručių metu ir priterorizuoti net ir netur
tingųjų klasių italus, ir tai yra bene svarbiausioji prie
žastis, jog italų komunistų partijos atžvilgiu atšali
mas masėse pasireiškė kaip tik tuo metu, kai kitos 
demokratinės italų partijos pradėjo viešai kritikuoti 
politinius italų komunistų partijos metodus.

Tai buvo pereitą vasarą. Taip pat pereitą vasarą dar 
vienas dalykas krito į akis italams: italų komunistų 
partija., vaidindama modernios demokratinės partijos 
vaidmenį, net tais klausimais, kurie buvo aiškiai nu
kreipti prieš vakarų sąjungininkus ir net prieš pačią 
Italiją, niekuomet nebuvo kitokios nuomonės, negu 
Maskva. O iš šito jau savaimingai plaukė įtarimas, vė
liau pavirtęs nesugriaunama išvada, jog italų komu
nistų partija’ nėra tokia nepriklausoma nuo užsienių, 
kaip kitos italų demokratinės partijos. Dar daugiau. 
•Juo toliau, juo italams darėsi aiškiau, jog jų komunis
tai yra niekas kitas, kaip Maskvos įrankis, neturįs nie
ko bendra su italų norais ir troškimais galimai grei
čiau išeiti į laisvą, nepriklausomą demokratinį gyve
nimą, ir jau pakako vieno šito atidengimo, jog italų 
komunistų svoris politiniame italų gyvenime būtų tik 
tiek realus, kiek jį laiduoja ginkluoti italų komunistų 
teroristiniai būriai.

★
Per du metus Chicagos lietuviai užėmė pirmą vietą 

kaipo tautinė grupė Community and War Fund va
juose. Dėl to turime būti dėkingi darbščiai ir sumaniai 
lietuvių komiteto pirmininkei p. J. Daužv ardienei.

Rašo Nolėčių Vidikas
“Ne tak skoro, ne tak 

skoro”, — netaip greitai, 
netaip greitai, ponai mas- 
kclberniai, su uždarymu Lie 
tu vos Atstovybės Washing- 
tone... Amerikos valdžia ne
pripažino ir nepripažįsta Sta 
lino smurtiškos okupacijos 
Lietuvoje. Ir nepripažins.

Tokie maskolberniai, kaip 
Bimba, Andrulis, Mizara ir 
visa raudonų literadurnių 
gauja baisiai norėtų Lietu
vos atstovą ir konsulus iš
vaikyti ir patys į jų vietas 
atsisėsti. Jiems dar teks ne
mažai pastaugti ir ilgai, la
bai ilgai palaukti, o gal ir 
niekad nesulaukti... Tai ne 
jų valia, nei ne jų galia. Ne 
maskolberniams Amerikai 
diktuoti, ne raudonplim- 
piams ant lietuviij tautos 
sprando joti!

★ ★ ★
Ar girdėjote, kad į Lite

radurnos ObšČestvos Komi- 
sarijatą raudonfašistai “iš
rinko” net V. Taurą? O tas 
jų, atsiprašant, “literatas” 
pasivadinęs V. Tauras yra 
ne kas kitas, o tiktai ketur- 
klesčikas Kaziukas Vidikov- 
skij ig Airiogalos. Gal jis 
dabar Literadurnos Obsčest- 
vos schodui galės paaiškin
ti, kodėl jis drauge su Mi- 
kalojuku Norkevičium išsi- 
kudašino iš Kauno Semina
rijos? Ir kaip ten buvo su 
Mikalojuko kudlom?

★ ★ ★
Juk ne taip seniai sovie

tiškas šliurka Justas Palec
kis uždusęs bėgo, bėgo na
bagas kaip zuikis iš Lietu
vos per šiukšlyną, per pur
vyną pas Staliną. O tai bu
vo 1941 metais, birželio 21 
dieną, kai lietuviai Lietuvo
je davė į kailį kacapiškai 
govėdai. O dabar mūsieji 
raudonfašistai nei iš šio, nei 
iš to tą bailį ir peckelį Pa
leckį pradėjo tituluoti “pre
zidentu”. Tai nekoks jis 
prezidentas jei pavojui išti
kus neša savo kudašių į už
sienį.

★ ★ ★
Giriasi mūsiškiai maskot- 

berniai, kad jau ir sovietai 
“turi” atomišką bombą, net 
“geresnę” už amerikonišką. 
Vaje, vaje, kaip saldu ant 
dūšios dabar yra visiems A- 
merikos priešams, visiems 
raudondurniams... Dabar jie 
visi gali drąsiai užplimpin- 
ti “da zdrastvujet brilijan- 
tissimo, generalissimo ”!

★ ★ ★
Tai ne bile koks ciamsia- 

drymba, bet visų raudonfa- 
šistų vadas Bimba iš Brook- 
lyno, per Helsinki, per Ta
liną (ne Staliną), per pur
vyną, per šiukšlyną vandra- 
vojo... O dabar jau Lietuvo
je su Paleckiu mandravoja. 
Ten jie dirba, “prcciavoja", 
kad įtikti ten Maskvoje... 
Kai užgieda ruską himną, 
mūsų Bimba atsistoja, ir 
kai šaukia “ūra Stalin”, ji
sai taipgi sukinknoja. Kas, 
kas, bet mūsiškių raudonfa- 
šistų “ttčitelius” Bimba tik
rai turėtų gauti svarbią “na- 
gradą” iš maskoliškos “kaz- 
načeistvos’ ’ už savo judo- 
šiavimar

•V **’
Trečiadienis, saus. 16, 1946
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Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★
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(Tęsinys)

— Kas naujo? — klausė 
tėvag svečius.

— Naujienos blogos, — 
atsakė kaktą suraukęs dak
taras Daunoras, ir, pastū
męs dėžutę ant stalo, pa
siūlė saldainių atėjusiai mo
tinai.

— Kas atsitiko? — visi 
surimtėjo.

— Vakar, 28 birželio, už
muštas Serbijoje, Sarajevo 
mieste, Austrijos sosto įpė
dinis.

— Kas čia tokio blogo? 
Labai mums reikalingas tas 
Austrijos sosto įpėdinis. Lai 
Austrija sau ir liūdi! — nu
sikvatojo garsiai Zosė pa
tenkinta, kad sukirto be rei
kalo išputusį dalyką dakta
rą.

— Austrija, tur būt, ne
dovanos už savo sosto įpė
dinį? — klausė tėvas, pa
niekinančiai nusisukęs nuo 
moterų.

— Suprantama. Baisu tik 
tas, kad visoj Europoj san
tykiai dabar tiek įtempti, 
jog reik tik vienos kibirkš
tėlės, kad iššauktų baisiau
sią gaisrą.

— Tai ko jos ėdasi, tos 
karalystės, tarp savęs. Ko 
joms trūksta? — susirūpino 
motina.

— Matote, kiekviena val
stybė turi savo reikalus. Tie 
įvairių valstybių reikalai 
dažnai būna priešingi, štai, 
Vokietijoje, padėkim, tiek 
priaugo žmonių, kad, kaip 
Bismarkas sakydavo, nėra

RENGIANTIEJI
— nuo —

Arthritls — Kheumatizmo —
Lumbago — Muskulų Skausmo

HEALTH KESOKT M1NEKAL 
BATU DRISKA

. . . Vartokite . . .
1 ruaišukaa užtenka 10 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00

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

Bath Products Co.
Laboratories — Chirago, UI.

vietos alkūrtėms. Iš čia rei
kalas plėsti savo valstybę 
ar įsigyti daugiau kolonijų. 
Be to, Vokietijoje labaį iš
siplėtė pramonė, pridirbo 
daug fabrikatų — reikia 
juos kur parduoti, reikia už
kariauti pasaulio rinką, o 
to, žinoma, nenori užleisti 
Anglija. Prancūzija niekad 
nenustos griežti dantį Vo
kietijai už Elzas-Lotaringi- 
jos atėmimą. Rusija vėl 
stengiasi sujungti slavus ir 
globoja juos, kad atsispirtų 
prieš kaskart augančias ger
manizmo jėgas. Ir t.t

— Žinoma, visus šituos 
reikalus spręs visos šitos 
valstybės karais. Kad ne
liktų vienos, suinteresuotos 
valstybės susirišę sąjungo
mis, — prisidėjo ir teismo 
kandidatas: — Iš vienos pu
sės sąjungą sudarė Vokie
tija, Austro-Vengrija ir Ita
lija. Iš kitos — Prancūzija, 
Rusija ir vėliau Anglija. Vi
si tie susirišimai sąjungo
mis rodo, kad visos rengia
si kariauti.

(Bus daugiau)

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik
rodėlius, auksinius ir deimanti
nius Medus, rąžomas plunksnas

ir įvairinu kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus
ui JuttS Prieina
mas Kabias!

Be to, turime
saunas:
allikų Instrumen
tų, Muzikos Kny
gų, Styri, Re
kordų ir kitų Mu
zikalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
VVATCHMAKER 

JEWELRY — HUSIC
4216 ARCHER AVENUfe

Phone: LAFAYHTTE 8617

TAUPYKITE JŪSŲ ATLIEKAMUS CENTUS

IR DEKITE i

U’NIVERSAL
Savings and Loan Assocfetion

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.
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CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
Iš Motery Sąjungos Paremkime Gildės
49 Kuopos Veikimo

Bridgeport. — Sausio 8
Kilnu Darbu

Jei dar kas nepastebėjo

O n cr- Landienės ir Barbo-'
r?s Alužienės, žymių veikė
jų ir parapijos darbuotojų, 
namuose linksma šiomis die
nomis, nes jų sūnūs grįžo I 
sveiki iš kariuomenės. Kitų 
mūs veikėjų namai yra ge
dulo apgaubti, pav. Vaznių, 
Doršų ir kitų. Doršai ir Vaz- 
niai žuvusių sūnų neužmirš
ta metiniais atminimais. j

* Af. *
Labdarių Sąjungos 1 kuo

pa rengia judamųjų paveiks 
lų vakarą sausio 27 d., 7 
vai. vak., parap. salėj. “Mo- 
vies” rodys S. Pučkcris. Vi-

d. įvyko metinis susirinki-1 ‘‘Drauge”, kad sekmadienį, 
mas, kurį pradėjo senoji sausio 20-tą, dieną yra ren- 
valdyba, o vėliau užėmė vie- giama Nekalto Prasidėjimo 
tas nauja, būtent pirm. Z. Seserų Gildos kukli pramo- 
Zičkus, ir rast. O. Rudienė.' ga (bingo party) V. ir A.
Visos žadėjo sutartinai dirb Balsių name, 4355 S, Artė
ti kuopos gerovei. sian Avė., 2 vai. popiet, au

Susirinkimas praėjo gana gražiomis dovanomis, pra- 
greit, kadangi norėta turėt šau įsitėmyti, ir sveiki su-
vaišės; viskas greit užbaig-j laukę, kaip vietinia^VQ'si kviečiami atsilankyti ir

PRANEŠIMAI
Cicero. — Šakių Apskri

ties Klubo mteinis susirin
kimas įvyks šeštadienį, sau
sio 19 d., 8 vai. vak., Sta
naičių name, 1602 S. 50 Ct. 
Prašomi visi nariai laiku 
ateiti. Turime daug svarbių 
reikalų svarstymui. Taipgi 
rinkimai naujos valdybos. 
Po susirinkimo bus vaišės.

Valdyba

svarbus, nes bus renkama 
nauja valdyba 1946 metams. 
Visi nariai dalyvaukite. Ku
rie dar neužsimokėjot nario 
mokesčio už 1946 metus, ga
lėsit užsimokėti atvykę į su
sirinkimą. Narystės mokes
tis tik $1.00 metams.

V. Tūbelienė, sekr.

NULIŪDIMO
-ri<

VALANDOJE
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B.

ta. Vienbalsiai nutarta ruoš- svečiai iš toliau, 
ti Užgavėnių balių su gera draugais atvykti ir parem 
muzika ir blynais. Į komi-'ti kilnų tikslą.
siją išrinkta: Z. Zičkienė, O. 1 šios pramogos pelnas ski 
Rudienė ir Jurgeliūtė. Kitos riamas artėjančiam Nekal- 
apsiėmė joms pagelbėti. to Prasidėjimo Seserų Gil- 

Vėliau sekė vaišės, kurias dos seimui, kuris įvyks ba- 
suruošė valdyba. landžio 28-tą dieną, kad pa-

R. Mazeliauskienė pasvei- gelbėti Nekalto Prasidėjimo 
kino visas gražia kalba; Šv. P. Marijos seserims-vie- 
prašė vieningai dirbti, kaip nuolėms, kurios .įsikūrė moti 
iki šiol. Tuomet kuopa gra- 1 niškąjį namą Putnam, Conn. 
žiai gyvuos. Be to, apdova- ! ir jau pradėjo darbuotis lie- 
nojo savo bendradarbes. tuvių tarpd.

Vėliau gražias kalbas pa

paremti vakarą kilniam tiks 
lui. Pirm. E. Gedvilienė dar
buojasi ir baigia šimtinę ti- 
kietų, išplatinti.

Jubiliejaus Vakaras
Town of Lake. — Moterų 

Sąjungos 21 kuopa stropiai 
rengiasi prie 30 m. jubilie
jaus vakaro sausio 20 d., pa
rapijos svetainėj, 7 vai. va
kare. Bus dainų, kalbų ir
vaidinimas “Čigonės atsilan 

Balsiai ir dukterys daly- kymas”. Vaidins Čepulienė 
sakė prof. A. Pocius ir kun. vįUs maloniai priims, pavai- ir Norkienė.
J. Prunskis, linkėdami kuo- gins ir apdovanos; užtat už- 
pai visada taip vieningai ir pildykime jų gražius namus, 
nenuilstamai darbuotis. kur praleisime kukliai lai- 

Paskiausia A. Janušaus- įr ^uo pačiu atliksime
kienė ir M. Rumšienė įteikė gražų labdaringą darbą. K.
dovaną buvusei pirm. R. Ma-_____________
zeliauskienei, kuri per še-|T f I
šis metus, nuo kuopos įsi- 10 W F1 Oi LAKO LMUI6S
kūrimo, dirbo jos gerovei. 2ymį v,sų draugijų dar- vykimui. Lauksime ir są- 

Koresp buotoia Stanislova šimkie- Jungiecų is kitų kolonijų
:----------..---------- nė sunkiai serga plaučių už- Sųjungiete

degimu. Ji gyvena pas duk
terį ir žentą Kaminskus,
8002 So. Artesian Avė.

Sąjungietės nuoširdžiai 
kviečia visus atsilankytį į 
tą vakarą.

Kuopos pirm. J. Čepulie
nė ir raštininkės Norkienė 
ir Bartkaitė, padeda komi
sijai darbuotis vakaro pa-

Apskaitoma, kad Ameri
kos drabužių valytojai (kly- 
neriai) kasmet išvalo iš dra- 

tonųLinkime veikėjai sveika- bužių po penkioliką 
tos. žemių.

North Side. — BALF 4-to 
skyriaus svarbus susirinki
mas įvyks sekmadienį, Sau
sio 20 d., 12:30 popiet, pa
rapijos salėje. Susirinkimas

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

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

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

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

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

Davgelii Lietuvių yra pilnai 
patenkinti Imi mene iedevrats 
kuriuo* met padirbome jiemt.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvyki! 
) mūsų didįjį ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 NO. HE8TKRN AVĖ. TEL.: SEELEY 6103 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

STEPHENS
* * * FUNERAL HOME

Graži — Erdvi — Su Vargonais 
7918 SOUTH PARK AVĖ._______ TRIANGLE 3055
ŽENTAS, LIETUVIS — ADOLPAS IVAN JIVANAUSKAS) IR 
JO ŽMONA SAKAU STEPHENS IVAN SUTEIKS JUMS

GERIAUSI PATARNAVIMĄ

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

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

PETER TROOST MONUMENTS
Naujoje South Side Vietoje

vwwww/wwwvw\wvwv

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLftJAI
ŽENKLAI

Štai Yra Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma suvirs 50 
metų tos pačios 
šeimos rankose.

L \ ' ' ■ - ■*«
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PETRAS YURGILAS
Gyveno: 4522 S. Murslifie.d 

Avė., Chicago, Illinois.
Mirė Sausio 1 4<1.. 194«m., 7:- 

40 vai. vakare.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 

Raseinių apokr., .Šilalės par.. 
Lasiškių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 42 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
pusbrolį Antanų Petkų; gimi
naitį Petrų Suchauskį ir jo 
šeinių; ir daug Kitų g.minių, 
draugų ir paijslanių.

Laidotuvėmis rūpinasi Stan
ley Liukus.

Kūnas pašarvotas .lobu K. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 Ko 
Hermitage Avė. Ijaidotuvės į- 
vyks ketvirtadienį. Sausio 17d., 
l!)46m. Iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į švento Kry
žiaus parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Pusb olts, Giminai
tis ii* visos kitos Giminė-,.

Laidotuvių direktorius; John 
E. Eudeikis. tel. YAKds 1711.

Pirmieji Belaisviai 
Gražinami į Europa

SAN FRANCISCO, saus. 
15. — Daugiau negu 2,000 
italų karo belaisvių iš TJtah 
stovyklos šiandien sulipo į 
du laivus San Francisco 
įlankoje, grąžinimui į Nea- 

' poli-
Tai buvo pirmieji 15.300 

italų ir vokiečių belaisvių, j 
kurie per ateinančias savai
tes bus siunčiami į įvairius 
Europos uostus.

vardas neva paeina iš 8-tos 
alfabeto raidės, ir du astuo
ni stovį už “Heil Hitlęr."

Paskyrė pirmininku
VVashington, D. C. — A- 

merikos Raudonasis Kryžius 
paskyrė Harvey D. Gigson, 
prezidentą New York Manu- 
facturers Trust Co., pirmi
ninku busimo aukų rinkimo 
vajaus. Šįmet užsimota su
kelti $10,000.000 fondas.

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

PHONE: 9000. ADR. : 1117 ROOSEVELT ST.

SENOMS, ATDAROMS,
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Teismas ligoninėj
Detroit, Mich. — Pirmą

Nauja Naciu Organizac &-*£.‘£5*^ 
Vartojanti Skaitlinę ’8 ug°n™« perskaitymui nuoa

* prendzio, kuriuo Cass Zaker-
NUERNBERGAS, sausio ski uždaromas į kalėjimą 

15.—Alijantai girdi rapor- visam amžiui už žmogžudys-
tus apie naują nacių slaptą tę.
partiją, žinomą kaipo ‘‘8 ir į Zakorski ligoninėj guli su 
8” bet yra linkę pasijuokti sulaužytomis kojomis ir 
iš tų raportų. Organizacijos prirakintas prie lovos.

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monument 
Company

3419 West llth St
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

WAVAWAW.V.,,.,.V,Y.7.7,

PEHSONAL1ZED MEMORJAL8 AT NO ADDITIONAL COST!
Particular People Prefer TROOST Productions.

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most Beautlful amt Hn durtam — Strongest and Vorld’s Best. 

BUY U. S. VICTORY BONDS WITH THE SAVINGS
KRKiuerrt. PBXB—

JOHN W. PACHANKIS
— THE UTHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Litbuanlan Chamber of Commeree 
and Dartue-Olrėnae American Leglon Poat No. >71

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

Automobiliu Transportacijos Patarnavimas Ten Ir Atgal
BALANDOS: Kasdien 9—9 vai. vak.; Sekmad. 9—6 vai. vak.

/ s,-
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SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI:

Cliicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

t «

AMBULANCU 
Patarnau jam 
dienąir naktį 

Mes Turime
Koplyčias

Visame
Mieste.

Kenčiamieji 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 
L1COULO Gint- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų, atdarų ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybŠB suteiks 
Jums tinkamą 
nakties poilsi ir 
pagelbės išgydyt 

senas, atda
ras ir skau- */ 
džias žaiz

das. Vartokite jį irgi skaudlems 
nudegimams, šašų ir sutrūkimų 
prašalinimui. ir kad palengvinti 
Psorlasis niežėjimą. Atvėdina va
dinama Athlnte’s Eoot deginta ir 
niežėjimą, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
Nutrūkimo tarp pirštų; geras Ir 
sausos, trūkstunčios odos niežėji
mui, nuo darbo Išbėrimams ir ki
toms odos negalėms iš lauko pu- 
sėa

LKOULG OINTMJENT parsi
duoda po 1.75, ir S.OO.

Siųskite Jūsų Money Orderį tie
siog 1:—

L E G U L O
1941 No. Puhislii Kd. 

Dept. D. Chicago 39, III.

l’ETRONELft VERA STRODOMSK1ENE
Gyveno adresu 3357 S. Morgan St., tol. YAKds 6120.
Mirė Sausio 13d., 1946m., 4 vai. ryte, sulaukusi pusės amž.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Kvėdarnos par., 
Leibarrtų kaimo. Amerikoje išgyveno 44 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: tris dukteris Vera ir žentą 
Carl Reiher; Fay ir žentą Cpl. Juozapą, U.S.M.C., ir Betty; 
du sūnus lst Lt. Sander, U.S.A., ir Silver; 3 anūkus Arlean, 
Roger Reiher ir Dennis Bendauskas; dėdę Pranciškų Urbiką; 
du pusbrolius Antaną ir brolienę Zofiją, ir Julius ir brolienę 
Loretta Urbikus; švogerį Juozapą Stock ir kitas gimines.

Priklausė prie Chieagos Lietuvių draugijos.
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. 

Lituanica Avė. Laidotuvės įvyks penktadienį, Sausio 18d. iš 
koplyčios 8-tą vai. ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio par. bažny
čią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero kapiues.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, SAnai, Žentai, Anūkai, Dėdė, Pusbro
liai ir visos kitos mūsų Giminės.

Laidotuvių direktorius Anthony M. Phillips, tel. Yards 4908.

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chieagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais Ir Ketvirtai. 
8 vai. vak.

J. LIULEVIČIUS
4348 S. CAHFOBN1A AVĖ. Tel. LAF. 3572

P. I. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 
___________ Telephone YARds 1419

IGNACAS J. ZOLP
1646 WEST 46th ST.______ Phone YAKds 9781

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

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

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1279

L. L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. Pt’Liinan 9664

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

Lietuva turi būti vėl (tepriklausoma Valstybė!
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Mūs kardinolas 1

Romon lėktuvu išskrenda vasario 12
EMINENCIJĄ LYDĖS KETURI VYSKUPAI, EILĖ PRE

LATU IR KUNIGŲ.

BAIGIAMA PASIRUOŠ
TI KELIONEI

Samuel Alfonsas Kardino
las Stritch į Romą priimti 
nuo šv. Tėvo kardinolo laip
snius lėktuvu be sustojimo 
išskrenda vasario 12 d. Pa
siruošimai kelionėn jau bai
giami

Kardinolui išvykus, arki
diecezijos generalinio vika
ro pranešimu, bus pradėta 
ruoštis Eminencijos pasiti- 
kimui ir priėmimui. Tai bus 
vienas žymiausių įvykių pas
tarųjų metų Chicago istori
joj-

Su mūs kardinolu, tuo pa
čių lėktuvu, skris į Romą ir 
elektas-kardinolas Mooney, 
Detroit, Mich., vyskupas. 
Lėktuvas, kuriuo skris 
kard. Stritch, sustos tiktai 
Detroit’e, kad paėmus kard. 
Mooney, o po to nusileis tik
tai Romos aerodrome.
KARDINOLO
PALYDOVAI

J. E. kardinolo Stritch pa
lydovais bus keturį vysku
pai: Wm. D. O’Brien, James 
A. Griffin, iš Springfield, 
III.; Wm Adrian, iš Nash- 
ville, Tenn.; ir Aloysius J. 
Muench, iš Fargo, N. D.

Kiti palydovai bus prela
tai: P. J. Hayes, klebonas 
Šv. Vardo katedros; J. D. 
Fitzgerald, vice-kancleris 
Chicago arkidiecezijos; J. G. 
Kelly, klebonas Šv. Gertrū

dos parapijos, ir naujai pas
kirtas rektorius North Ame
rican College, Romoje; J. J. 
Kozlovvski, klebonas Šv. Ma
rijos Magdelenos parapijos; 
R. R. Atkielski, iš Milvvau- 
kee, buvęs vysk. Stritch sek
retorius; Ant. J. Dean, iš 
Toledo, Ohio; James P. 
Whitefield, iš Memphis; ku
nigai: G. A. Parker, klebo
nas šv. Pilypo iš Neri para
pijos; ir Walter Fasnacht, 
klebonas šv. Benedikto para
pijos.

Be šių dvasiškių, su kardi
nolu sykiu vyks Eminencijos 
brolis Robert E. Stritch ir 
asmeninis kardinolo gydyto
jas dr L. D. Moorhead su 
žmona.

Lėktuvas — TWA Cons- 
tellation — pakils iš Muni- 
cpial Airport’o vasario 12 
d., tarpe 8 ir 9 vai. ryto. 
Lėktuvas skris pro Gandier, 
Nevvfoundland, Azores ir 
Lisaboną. Romą pasieks va
sario 13, tarpe 6 ir 9 vai. va
kare.
SUTIKIMAS —
PRIĖMIMAS

Konsistorija Romoje bus 
vasario 18 d.

Kovo 3 d. Eminencija kar
dinolas Stritch su visais pa
lydovais paliks Romą ir grįš 
namo. Parvykęs į Chicago 
ras suruoštą nepaprastą su
tikimą — priėmimą. Spalvin
gas paradas nuo 55 gatvės

ŠIURPI TRAGEDIJA VETERANO NAMUOSE

Mrs. Betty Paulick, 23 metų amž., 5318 S. Wood Str., 
buvo auka neseniai paliuosuoto iš kariuomenės jos vyro 
Ray. (dešinėje). Jis peiliu ją mirtinai perdūrė ir pats 
bandė nusinuodyti išgerdamas jodinos, žmogžudys poli
cijai prisipažino žmoną nužudęs dėlto., būk jam esant 
tarnyboje, ji susidraugavus su kitais, jam parvykus na
mo reikalavus divorso.

Pradėta ieškoti I

Nužudytosios Suzanne Degnan rankų
NAUJI SUĖMIMAI IR IŠKLAUSINĖJIMAI NIEKO 

NAUJO NEDUODA.

iki katedros lydės naują'Ka
talikų Bažnyčios dignitarą.

Kardinolas Stritch prane
ša turįs paruošęs septynių 
dienų programą. Kovo 7 d. 
Šv. Vardo katedroje bus ne
paprastos iškilmės. Pats E- 
minencija laikys iškilmingą
sias šv. Mišias asistoje vie
tos vyskupų ir vyskupo Gri
ffin, iš Springfield. Tą pa
čią dieną Drake Hotel įvyks 
pietūs, kuriuose tikimosi da
lyvaus iki 1,500 kunigų.

Vakare Chicago katalikai 
kardinolą pagerbs masiniu 
mitingu Chicago Stadiume.

Kovo 8 d. Eminencija lai
kys iškilmingąsias šv. Mi
šias už vienuolius ir vienuo
les įvairių kongregacijų.

Kovo 10 d. miesto mayo- 
ras Kelly sudarytas komite
tas ruošia bankietą Stevens 
viešbutyje pagerbimui kar
dinolo.

Vėliau bus paskelbta visos 
programos smulkmenos.

nor, dabartinis Superior, 
Wis., vyskupas.

Naujais vyskupais pakelti 
preletas Charles P. Greco, iš 
New Orleans, La., ir paskir
tas vyskupu Aleksandria, 
La., ir prelatas Thomas L. 
Noa, iš Grand Rapids, Mich., 
ir paskirtas tituliariu Salo
ną vyskupu ir koadjutorium 
Sioux City, Ia., vyskupui 
Ed. P. Heelan.

Vyskupu žodis ištrė
mime esantiems 
lietuviams

New York (LAIC) — Di- 
linge pasirodė leidinys “Mū
sų Kelias”. .Antrame nume
ryje išspausdintas arkiv. J. 
Skvirecko, vysk. V. Brizgio 
ir vysk. V. Padolskio laiškas 
į lietuvius-tremtinius.

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

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 dąily: 9 A. M. to 4 P. M. — Wednesdays: 9 A. M. to 
12 Noon. — Thursdays 9 A. M. to 8 P. M.

Įgyvendinkite Lietuviškg Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Nauja diecezija
Washington, D. C. — Šv. 

Tėvas Pijus XII-sis, per 
Apaštalinį Delegatą Jungt. 
Valstybėms, arkivyskupą 
Amleto Giovanini Cicogna- 
ni, paskelbė apie įsteigimą 
naujos diecezijs Amerikos 
Jungtinėse Valstybėse ir 
paskyrimą dviejų naujų 
vyskupų.

Naujojo diecezija bus ži
noma Madison (Wis.). Ji 
apims vienuoliką apskričių: 
Marquette. Green Lake, Co- 
lumbia, Dane, Jefferson, 
Qreen, Rock apskritys, da
bar esančias Milvvaukee ar- 
kidiecezijoj, ir Sauk, Grant, 
Iowa ir Lafayette, priklau
sančias La Crosse diecezijai.

Vyskupu naujos diecezijos 
paskirtas William P. O’Con-

Kas Girdėt^

Chicago je^

Tris blokus vilko 
vaiką

Ant Garfield bulvaro, prie 
Princeton Avė., Emil Ulmer 
iš Detroit, Mich., suvažinė
jo aštuonių metų Joseph 
Pirto. Vairuotojas per tris 
blokus vilko patekusį po au- 
tomobilium vaiką, nežiūrint 
nelaimingojo draugų, kurie 
vijosi jį šaukdami apie ne
laimę.

Sustojus už trijų blokų 
reikėjo dviejų policininkų 
kad ištraukus iš po automo
bilio įstrigusį tarp fenderio 
vaiko lavoną.

Iš Mūsų Dirbtuvės

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas!

10.000 BONKŲ
• DEGTINĖS
• BRANDĖS
• RUM’O

• GIN
• VYNO 

KORDIALŲ

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mus. — 
Prie Progos Paklauskite Ją!

ik

Archer Avenue Furniture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQUOR 
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN 
KANTER 

“ Lietu vtSkaa 
žydukas”

Vandens nuotraukų (se- 
wers) biuras paskyrė būrį 
darbininkų ieškoti prieš sa
vaitę pagrobtosios ir nužu
dytos S. Degnan rankų. Ieš
koma po visus Edgewater 
distrikto “catch-basins”. Su
rastos rankos, manoma, ga
li padėti greičiau surasti 
piktadarį, kurio dabar bijo 
visi tos miesto dalies gy
ventojai.

Tuo tarpo policija suima 
ir išklausinėja kiekvieną į- 
tariamą, ypatingai lytinius 
degeneratus.

Melrose Park policijai 
kaž kas paskambinęs tele
fonu, kad išklausinėtų tūlą 
Frank Caruso, 1218 S. Troy 
St. Policija jį užtiko vienam 
saliūne Melrose Park. Jis pa
sisakė nežinąs, už ką polici
ja jį areštuoja. Daugelis 
smerkia tokį būdą piktada
riui susekti. Sako, turėda
mas žmogus ant ko piktumą 
gali policijai pranešti, o ši 
suimti ir kamantinėti visai 
nekalta žmogų
NAUJI PĖDSAKAI

Vakar policijai pavyko su
rasti nauji Suzanne Degnan 
nužudymo pėdsakai. Prane

šama, kad raąta automobi
lius ir ant jo kraujo žymių. 
Taippat atsirado asmuo, ne
senai paliuosuotas iš karinės 
tarnybos, būtent Sgt. George 
Subgrunski Jis sako, kad tą 
naktį, kai mergaitė buvo 
pagrobta, apie 1:30 vai. ma
tęs žmogų netoli Degnan na
mų, nešantį ryšulį, kuris at
rodė buvęs sunkus. Jis sa
kos pažintų tą žmogų.

Įtariamas automobilius — 
Buick frimos — rastas Ser
vice Station, 6751 W. Ful- 
lerton. Stoties savininkas, 
sako, kad jį palikus moteris 
tą naktį, kuomet buvo pa
grobta mergaitė.

Vakar policija per radio 
paskelbė policijai sulaikyti 
Mrs. Louise Johnson, iš 
Glenview, ir vyrą vardu 
“Veil”, kurie bus pabėgę 
automobiliu. Policija paskel
bė ir automobiliaus leidimo 
numerį. Moteris, sakoma bu
vo policijos suimta už ne
tvarką praeitą penktadienį. 
Užstačius $100 bondsą, pa- 
liuosuota. “Mr. Veil”, sako
ma, yra pieno biznyje. Jis 
pasiėmęs moterį ir palikę 
Chicago.

/ mus

Policija saugo Isbell namus
Policija pradėjo saugoti 

Marion Isbell, žymaus resto
ranų savininko ir buvusio 
viršininko OPA Chicago re
gione, kuomet tarnaitė pra
nešė, kad dusyk ji šaukta 
per telefoną ir teirautasi a- 
pie Isbell šeimyną, šaukėjas 
pasisakė Niek Charles.

Šiuo metu Isbell su žmo
na yra išvykę. Namie su tar
naitė yra likę trys vaikai: 
6, 8 ir 10 metų amžiaus.

Bijoma, kad nebūtų suo
kalbis vaikui pagrobti.

Pavogta daug
degtinės

Policija ir federaliai agen
tai darbuojasi, kad susekus 
vagis, pavogusius degtinės 
už $40,000, kuri treileriu 
buvo atgabenta McKesson 
and Robbins firmai. Kadan
gi jau buvo vėlu ir firma už
daryta, tad treileris pasta
tytas parkinimo lote, 4106 
Emerald Avė.

Francis Devore, iš Co- 
lumbia, S. C., atvykęs į A- 
merican Road Builders As- 
sociation suvažiavimą. Chi- 
cagoie. gavo širdies ataką 
ir mirė.

LINKSMA NAUJIENA— 
NAUJA MOSTIS!

SIXTI ANA
Trade Mark Reg. U.S. Pat. Off. 
DEL SUAUGUSIU IR VAIKŲ

SI i liana Nėra Narkotikų
Nei Nnodinrų vaistų.•

8IXTIANA mostls greitai pa
gelbsti nuo visokių skausmų, kaip 
tai — rheumatISkų skausmų, kaip 
meninių Skausmų Kojsse, Ran
kose, Sąnariuose, KrfltlnSs, Ger
klės, Raumenų Lumbago, Selnti- 
ca. Neuralgijos iŠ priežasties 
skersvėjo ir suSallmo, IStinimo, 
Skaudančių Raumenų, Mažų 
Bronchial Nesmagumų nuo Šalčio, 
Pūslių, Spuogų, Vočių, Degančių 
Ir pavargusių Kojų, Mažų Apde
gintų Ir žalsdų.

Slxtlana Mostls parsiduoda. po 22,00 
1Ž dideli pilną stiklini puoduką Siųskit 
Jflsų pinigus tiesio* I —

SIXTIANA OINTMENT CO. 
2319 W. Charleston Street 

Chicago 47. III.
sntTTANA MOSTIS vartojama

Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Amerikoje ir Europoje.

Skautą vajus
Šiandie prasidėjo skautų 

vajus sukėlimui $154,000 
organizacijos reikalams. Va
jus baigsis Skautų Savaite, 
kuri bus nuo vasario 8 iki 
14.

Mayoras į Washington
Mayoras Kelly išvyko į 

Washington, D. C., pasitari
mui su vyriausybės paskirtu 
nauju namų ekspeditorium, 
taipgi viešųjų darbų klausi
mais.

Du užduso 
grudų aruode

Du darbininkai užduso 
Farm Bureau Milling Co., 
Hammond, Ind., kviečių 
aruode. Nelaimė įvyko užsi
kimšus loviui grūdams leisti, 

i Vienam darbininkų įlipus į 
aruodą, kad prašalinus kliū
tį, grūdai ūžtelėjo. Kitam 
įšokus pirmojo gelbėti, ki
tas javų kalnas užgriuvo ir 
abu aruode palaidojo.

Spėjimai kardinolui
Spellman

Vatican City. — Prelato 
Pucci’s Vatikano Spaudos 
Tarnyba spėja, kad kardi
nolui Spellman, Nevv- York 
arkivyskupui, šv. Tėvas su
teiksiąs titulus kardinolų 
šventųjų Jono ir Povilo.

Nori pamatyti "rojų
Pranešama, kad Roose- 

velt’ienė, viena Amerikos 
Jungt Valstybių delegatų į 
UNO. planuojanti aplankyti 
Sov. Rusiją.

it

Mexico City. — šiomis 
dienomis per Meksiką pra
ūžė didelis viesulas, kurs 
vietomis suardė susisiekimą 
telefonais, telegrafais ir at
nešė šaltą orą. Netoli Vera 
Cruz nuskendo laivas, bet į- 
gula išgelbėta.

X Prelatas M. Krušas, 
Šv. Jurgio parapijos klebo
nas, gautomis žiniomis, sun
kiai susirgęs ir išvežtas į 
Šv. Luko ligoninę, Altadina, 
Calif., kur prieš keletą mė
nesių buvo nuvykęs sveika
tos taisyti.

X Stasio Piežos išleistu
vių į Romą bankietas įvyks 
vasario 6 d., Darius-Girėnas 
didžiojoj salėj? Bankieta ren 
gia L. Vyčių Seniorai. Ban- 
kieto programą išpildys nau 
jai susiorganizavęs L. Vy
čių Chicago apskrities cho
ras. Įžanga $2 asmeniui.

X Tėvų Marijonu Bendra
darbių Draugiios Cicero sky 
rius sausio 27 d., šv. An
tano parapijos salėj, rengia 
metinę vajaus vakarienę su 
gražia programa. Atsilan
kiusius žada visais atžvil
giais patenkinti. Vakarienės 
pradžia 6 vai. Įžanga $1.00.

X Sofija Miciūnalte, dnr. 
“Draugo” administratoriaus 
kun. A. Miciūno, MIC. sesu
tė, pastaromis dienomis Šv. 
Kryžiaus ligoninei pergyve
no sunkia operaciją. Jos pa
dėtis tačiau taip pagerėjo, 
kad jau rengiasi važiuoti 
namo. Linkime greit pilnai 
pasveikti.

X “ (Ponas) Jackus Dau- 
ganoris”, labai linksma 4- 
rių veiksmų komedija, ruo
šia scenai Brighton Park 

(vvčių artistu-mėgėiv grupė. 
(Kadangi vaidinimai Chicago 
' lietuvių tarpe pasidarė re
tas dalykas, tikimasi, kad 
davg žmonių suvažiuos pa
žiūrėti Dauganorių bėdų.

X Izabelė Vaišvilaitė, bu
vusi savininkė Family Phar- 
macv Ciceroi, šia savhitę 
išvyksta atostogų i Floridą. 
Jei gamta patiks, tai mane 
ilgiau pabūti.

X Lueille Dagis, L. Vv-iu 
36 kp. narė. Keistučio K’ū- 
bo sekretorė ir Keistučio 
choro Pirmininkė šiuo me
tu sunkiai serga. Veikliai 
lietuvaitei linkime pasveik
ti.

X A. Pikūnas, iš West 
Side, namų dekoruotoias, 
begražindamas buvusių Kon 
fertų namą, puldamas nuo 
kopėčių nusilaužė koją ir 
šiaip jau buvo susižeidęs- 
Dabar jau namie, 2124 W. 
23 PI.

X Kaz. Kudirka, iš Brigh
ton Park, prieš kiek laiko 
dirbės “Draugo” spaustuvė
je, šiuo metu serga. Gydosi 
namie adresu 2641 W. 46 PI.

X Mariiona Kruševičienė, 
’š West Side. gvdosi vienoj 
Chicago sanatorijų.

X Francis ir Antanina 
Skamarakai su dukterim, iš 
Marouette Park. šią savaitę 
išvyko j, Los Angeles, kur 
Skamarakas gavo naują dar 
bą. Prieš susituoksiant jie
du buvo žinomi dainos ir 
scenos meno, mėgėjai. A. Ska 
marakienė, po tėvais Fera- 
vičiūtė, buvo Aušros Vartų 
parapijos ir Liet. Vyčių Chi 
cago apskrities choro solis
tė. Operetėj “Komevilio Var 
pai” ji yra vaidinus žermės 
rolę, scenos veikaluose, kaip 
“Poncija, Piloto duktė”, ir 
visoje eilėj kitų irgi turėjo 
svarbiausias roles.

t


