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Unijos Nerodo Noro Grįžti į Skerdyklas
RUSAI PERORGANIZUOJA ARMIJA; 

TITO BIJO SUSIPYKTI SU AMERIKA
(“Draugo” Specialaus Korespon

dento Europoje Pranešimas).

Jau nuo gruodžio mėne
sio gen. Antanovas vėlai 
eina gulti ir ištisa para 
prasėdi savo raštinėie prie 
projektus kaip perorgani
zuoti raudonąją armija, pa-

suruoš ‘‘atominius" manev
rus, kuriuose bus panaudo
ta atominė bomba. Į šiuos 
manevrus nebus pakviesti; 
nei rusų nei prancūzų atsto
vai. Anglija ir Kanada pa
siųsiančius savo stebėtojus.

Atominė bomba manoma 
panaudoti prieš karo laivą. 
Tačiau dabar yra klausimasgal naujus karo prityrimus. , Amerika

Koks bus rusų kareiviu | __ _____________—
skaičius taikos metu? Kad 
apsigynus nuo nacių, pavo
jaus, rusai laikvs po ginklu 
net penkis milijonus karei
vių, pas save ir okupuotuo
se kraštuose.

sianti paaukoti. Greičiausiai 
bus paimtas koks japonu 
kreiseris, (žiūrėk žinią apie 
atominės bombos bandymą 
su 96 karo laivais.—Red.).

Ibn Seovnd Turi 200 
žmonų Haremą

Kaire karalius Farukas ir
Arabijos karalius Ibn Se^ud
triaši d 31 sudarymo sąjun-

....... . , gos tarp dvieju arabų vai-ti specialiską ato—- «*- ■ Ml)> k.Jri galėg smarkiai

Įsteigs Speciališką 
Atominę Sekciją

Tarp kitko, kariška va
dovybė yra nutarusi ;steig-

MIRTIES AKIVAIZDOJE

Franz Strasser, vienas nacių lyderių, už nužudymą dvie 
jų Amerikos kar; lakūnų, patekusių į nelaisvę, pakartas i 

ciją. kuri bus vadovaujame paveikti į ArŪmuių Rytų i Landsbergo kalėjimo kieme. Ši nuotrauka padaryta jam 
prof. Kapitsos, padidinti į |tĮausįmo išsprendimą. stovint ant kartuvių platformos, kuomet Įeit. pulkininkas
artilerijos galingumą, iš- Anglai Londone
vystyti aviacijos raketinio f traudami laakia rezuitatų, 
lėktuvų gamybą, jsteigti 
tautines kariuomenes Ar-

nekan- J T- N. Griffin, U. S. Trečiosios Armijos Provost Marsha.il, 
skaito mirties sprendimą. (Acme-Draugas telephoto)

JU

Valdžia Neleis Kelti
OPA Kainas už Mėsą

WASHINGTON, saus. 24. 
—Žemės Ūkio sekr. Ander- 
son šiandien sakė visi mė
sos produktai bus toliau 
pardavinėjami dabartinėmis 
kainomis, p; to kai jo de
partamentas perims sustrei 
kuotas skerdyklas šešta
dieny.

Vyras paskirtas vesti per
imtų skerdyklų reikalus yra 
Gayle G. Armstrong, New 
Mexico ūkininkas ir arti
mas sekr. Andersono drau
gas.

NORI, KAD BŪTU UŽTIKRINTA ALGŲ 
KĖLIMAS PO VALDŽIOS VADOVYBE

WASHINGTON AS, sausio 24.—Prez. Trumanas pasi,« 
rašė įsakymą žemės Ūkio Departamentui 12:01 ši rytą 
perimti 17-os bendrovių sustreikuotas skerdyklas. Iš viso 
perimama 134 skerdyklos. Įsakymas liepė Karo Departa
mentui duoti visą reikalingą, pagalbą ūkio Departamen
tui, ir davė ūkio sekr. Anderson teisę samdyti darbinin
kus ir daryti kas tik reikalinga skerdyklų veikimui.

Tuoj po Prez. Trumano 
rranešimo, kad skerdyklų 
darbininkai grįš į darbą 
senuoju atlyginimu kuomet 
valdžia perims skerdvklas

mimo planais. Unijos prez. 
Earl W. Jimerson sakė jo 
unijos 60,000 nariui buvo 
valdžios užtikrinti, jog by 
koks faktų komisijos reko-

menijoje, Azerbaidžiane ir 
Korelijoje, perorganizuoti 
štabą ir karo akademiją.

Antonovui padeda Konie- 
vas, šarvuotų daliniu speci
alistas ; Voronov, didelis ži
novas artilerijoje; Novoko- 
vas, aviacijos išvystytojas 
ir kiti maršalai.

Jugoslavai Komunistai 
Persekioja, Kunigus

Vienam amerikiečių žur
nalistui pasisekė Jugoslavi
joje sutikti gen. Michailovi- 
čių, tikrąjį partizanų vadą, 
kuris su savo šalininkais 
veda žūtbūtinę kovą su Ti
tu. Michailovičius yra pasi
ryžęs pavasarį pradėti ofen
zyvą prieš komunistus. Jė
gos nelygios, bet vis dėlto, 
jis gali daug ko pakenkti 
Titui.

Katalikų dvasiškija remia 
sukilėlius, dažnai padeda

nes nuo to priklausys 
kolonijų likimas.

Ibn Seoud yra garsus sa
vo haremu, kuriame yra virš 
200 žmonų, gražiausių mo
terų Jis turi 57 sūnus, ne
skaitant dukterų.

Su juo visur važinėja jo 
patarėjas arabiškai apsiren
gęs, kaip tikras arabas, bet 
kuris yra ne kas kitas, kaip 
anglų majsras Philby. vadi
namas “Dykumų vaiduok
liu." Tai vienas iš Įtakin
giausių žmonių pas arabus. 
Jis taip yra eusigyvenęs su 
arabų papročiais, kad pats 
niekad nebenešioja europie
tiškų rūbų, nerūko ir nege
ria.
Prancūzai Prašys Amerikos 

Paskolinti $3,000,000,000 
Artimiausiu laiku į Ame

riką išvyksta prancūzų eko
nominė komisija su tikslu 
užtraukti Amerikoj naują 
paskolą 3 milijardų dolerių

Pradedant Gegužės Mėnesy Išbandys 
Atomines Bombas Prieš Karo Laivus

Bombay Policija Šaudė 
Į Maištaujančias Minias

BOMBAY, sausio 24. — 
Policija tris kartus šovė į 
dideles, akmenius metan
čias minias sekančias lai
dotuves hinduso žuvusio 
vakar dienos riaušėse, ku
riose bent 14 asmenų žuvo 
ir 400 eužeista. Maždaug 
175,000 audyklų ir kitų dar
bininkų) šiandien sustreika
vo protestui prieš vakar 
dienos Šaudymą.

šeštadieny, CIO viršininkai menduotas pakėlimas galio- 
pareiškė, kad eiliniai unijos į tų nuo valdžios perėmimo 

dienos.
Pikietavimas skerdyklų 

vakar tęsėsi 1,500 darbinin-

.v Inariai patys nutars ar grįš 
ti ar ne.

Tuo pat metu viršininkai 
AFL skerdėjų unijos rodė kų patruliuojant mylios plo- 
žymių atsimetimo nuo už- tą, nešant plakatus smer- 
vakar parodyto prižado ko- kiant Prezidento perėmimo 
operuoti su valdžios pėrė- įsakymą.

Štai kaip atrodo kiti strei trijų linijų, kurios sueina į
kai Amerikoje:

PLIENO—Unija ir darb
daviai vėl kreipėsi į Prez. 
Trumaną išrišimui keturių 
dienų streiko;
prez. Fairless

Chicagą; unija sakė gele
žinkeliai sutiko įsteigti at
stovybę derėtis su skundų
komitetu; autorizuotas strei 

U.S. Steel1 ko balsavimas tarpe 300,-
raginc su- Į 000 darbininkų visame kra-

šaukti pramonės viršinin- šte.

pasislėpti ar pabėgti į kai- gumoje ir padaryti didelius
nūs. Tad dėlto, paskutiniom 
savaitėm jugoslavų komu
nistai pradėjo1 persekioti | , , . .
kunigus, uždarinėti bažny- JgĮęg KOHlUniSldl NOV" 
čias ir vienuolynus.

Liaudis pritaria dvasiš
kiai ir nelabai myli komu
nistų, bet šių pusėje yra 
milicija, kuri nėra nei kiek 
švelnesnė už nacių gestapo.
Jei šiandien yra teisiami 
rudieji gestapo agentai, tuc 
tarpu raudonieji gestape 
agentai tebevaikšto laisvi ir 
tebetęsia savo nusikaltimus 

Vatikanas, kad > išsiaiški
nus apie tikrą padėtį, Ju
goslavijon pasiuntė Prel 
Hurley, žmogui, kurio Titar 
prisibijo, nes jis turi baisr 
ginklą: amerikonišką pasą 
o Titas, kurie valdžią Ame 
rika nesenai pripažino tei 
sėta, nenori su Amerikr 
pyktis, tad nors ir rauky 
damasis, Prel. Hurley įsi 
leido.

Pirmieji ‘ Atominiai’
Manevrai

Pirmą kartą artimiausiu 
laiku Amerikos kariuomenė

užpirkimus. Vyt. Arūnas.

Y’sai tiimajėginti FBI
WASHINGTON, saus. 24. 

—Ats. Fred Bradley (Rep., 
Mich.) atstovų rūmuose pa
reiškė, kad “komunistai, 
radikalai ir bendrakelei- 
ziai” bando ištumti Edgar 
T. Hoover iš Federal Bu- 
’eau of Invėstigation virši
ninkystės ir pertvarkyti 
FBI “iki jis bus bevertis.”

Reikalauja Užbaigima 
Begalinio 'Filibuster'
WASHINGTON, saus. 24. 

--Didžiumos vadas Barkley 
'Dem., Ky.) šiandien atsi- 
’aukė į senatą nutraukti 
lietinių demokratų vedamą 
‘filifcusterį’’ prieš Fair Em-

WASHINGTON, saus. 24. 
—Laivynas šiandien paskel
bė savo planus išbandymui 
atominių bombų prieš dide
lę armadą karo laivų—ban
dymą, kuris gali žymiai pa
keisti jūrų kovų vedimą.

Atomų taikinys bandy
muose. kurie prasidės gegu
žės mėnesyje, bus 96 laivai, 
nuo lėktuvnešių ir kovos 
laivų, submarinų bei trans
portų, iki rinkinio mažesnių 
laivų. Vieta bandymams 
parinkta Bikini atolis, Mar- 
shall salyne.

Vien Tik ILS. Dalykas
Vice Adm. W.H.P. Blan- 

dy, viršininkas specialių 
ginklų divizijos, pranešė 
Senato atomų) jėgos komi
tetui šias smulkmenas:

1. Taikinių laivynas bus 
iš 50 laivų—dviejų lėktuv
nešių, keturių kovos laivų, 
dviejų kreiserių, 16 naikin
tuvų, astuonių submarinų ir 
15 transportų iš U.S. laivy
nų, bei vokiečių sunkus

kreiseris, japonų kovos lai
vas ir lengvas kreiseris — 
ir 46 kiti laivai.

2. Bandymas “nėra kom
binuota nei tarptautinė ope
racija, bet vien U.S. val
džios moksliškas eksperi
mentas. Dar nenutarta dėl 
svetimų stebėtojų įsileidi
mo.

3. Laivai be įgulų bus taip
sustatyti, kad būtų galima 
studijuoti rezultatus nuo 
veik visiško sunaikinimo iki 
mažo pažeidimo. 1

4. Pirmasis bandymas, 
gegužės pradžioje, numato 
išsprogdinimą atominės bom 
bos kelis šimtus pėdų virš 
laivui. Antras bandymas, 
apie liepos 1 d., bus sprogi
mas prie vandens pavir
šiaus.

5. Bandymas išsprogdi
nant atominę bombą giliam į 
vandeny bus išneštas vė
liau, bet techniškos kliūtys 
neduos tai padaryti šiais 
metais.

Japonijos Premjeras
Tarėsi su MacArthur

TOKYO, saus. 24.—Prem 
jeras Shidehara šiandien ta
rėsi su gen. MacArthur per 
daugiau negu pusantros va
landos. Nepasakyta apie ką 
jie kalbėjosi.

Tuo tarpu raportuota, 
kad Japonijos vyriausybė 
susitarusi palikti imperato
riaus statusą nepakeistą 
siūlomam konstitucijos per
tvarkyme.

Harriman Parvykdamas 
Sustos Tolimuos Rytuos

MASKVA, sausio 24. — 
U.S. ambasadorius Harri
man, kuris vakar tarėsi su 
generalissimo Stalin ir už
sienių komisaru Molotov, 
šiandien lėktuvu išskrido į 
Washingtoną. Harriman pa
kely užsuks į Rytus, kur 
jis pasitars su aukštais U.S. 
valdininkais, jų tarpe gen. 
MacArthur Tokijoje.

UNO Nutarė Valdyti Atominę Jėgą
LONDONAS, sausio 24.— 

Pasėkoje U. S. Valstybės 
sekr. Byrnes atsišaukimo 
bendram darbui išlaikymui 
taikos, jungtinių tautų su
sirinkimas šiandien vienbal
siai užgyrė sudarymą tarp
tautinės komisijos kontro
liuoti atominę jėgą. Balsa
vimas buvo 47 prieš 0.

Byrnes atsišaukimas re
zoliucijos pravedimui buvo 
paremtas Lenkijos ir Rusi
jos vyriausio delegato Vi
šinskio, kuris sakė: “Tai

gos.”
Svarstys Skundus Dėl 

Irano, Graikijos, Indokinijos
Byrnes pareiškė, kad jei

gu lenktynės išradimui ato
minės jėgos paslapties to
liau tęsis, “bus sunaikinta 
ta civilizacija, kurią mes 
vylėmės išgelbėti.” Byrnes 
išskrido atgal į Washingto- 
ną. Jo vietą užims UNO 
delegatas Stettinius.

Apsaugos taryba sutiko 
ryt dieną sueiti svarstyti 
Irano skundą prieš Rusiją

yra pirmas svarbus jungti- i ir Rusijos skundą prieš bri- 
nių tautų žygis užtikrinimui Į tus Graikijoje ir Indokini-oloyment Practices bylių. - .. ... _ OTXao,,tis ragino senat, baigti de-, taiKon ir joj«.________________

,atua ir balsuot, to byiiaus ^etuva j„rj yg| Nepriklausoma Valstybė!
reikalu.

Short Sako Neskubėta 
Įtaisyti Radar Havajuje

WASHINGTON, saus. 24. 
—Gen. Short šiandien pa
reiškė Pearl Harbor komi
tetui, kad karo departamen
tas neskubėjo įtaisyti radar 
Havajuje 1941 metais, ta
čiau tuo metu baigė įtaisyti 
jį New Yorke, Seattle ir San 
Franciscoje.

Liudininkas sakė japonų 
atakos metu Oahu saloje 
nebuvo nuolatinės radar 
stoties. Buvo tik vežama 
stotis, vartojama praty
boms, kuri davė signalą apie 
japonų lėktuvus, bet nebu
vo suprasta.

UŽSISAKYKIT “DRAUGĄ”

kus; unijos komitetas re
komendavo valdžiai pavesti 
savo liejyklas privačioms 
bendrovėms.

GELEŽINKELIŲ — Pa
skutinės minutės tarpinin
kavimas išvengė gręsiantį 
1,500 darbininkų streiką ant

AUTOMOBILIŲ — CIO- 
UAW vakar ėmėsi tolimes
nių derybų su Ford ir Chry
sler, bet unija ir General 
Motors nesiėmė jokių žy
gių; streikas 175,000 GM 
darbininkų tęsiasi devintą 
savaitę.

Truman Pasmerkė Darbdavius, Unijas 
Už Lenktyniavimą Jėgos Pirmenybei
WASHINGTON, saus. 24. 

—Prez. Trumanas šiandien 
sakė daugelis dabartinių 
pramonės nesutikimų yra 
tik lenktyniavimas įgyti 
daugiau jėgos — ir darbda
viai ir unijos, pasak prezi
dento, ir taip jau turi per
daug jėgos.

Už Senas Algas
Visuomenės interesai, jis 

pareiškė, reikalauja, užbai
gimo plieno streiko jo pa
siūlyto 18l/2 centų pakėlimo 
pagrindu.

Ponas Trumanas sakė, ta
čiau, jis nemanąs įsakyti 
perimti CIO sustreikuotą 
plieno pramonę šiuo metu, 
nors galįs tai padaryti atei
tyje.

Prezidentas sakė strei
kuoją skerdyklų darbinin
kai turės grįžti darban už 
senas algas, kuomet valdžia 
perims skerdyklas šešta
dienyje, ir jeigu priseis per
imti plieno liejyklas, plieno 
darbininkai taip pat turės 
grįžti tom pačiom algom.

Britai Kariai, Tankai
Pavarė Indokiniečius
BATAVIA, sausio 24. — 

Britai kariai su tankų pa
galba išsklaidė koncentra
ciją ind -‘kiniečių naciona
listų Tebel srityje, pietva-’i 
kariuose nuo Sorabajaus.

KALENDORIUS
Sausio 25 d.: Šv. Povilo 

atsivertimas; senovės: Rim
gaila ir Mylė.

Sausio 26 d.: šv. Poly- 
karpas; senovės: Rayma.i- 
tas. ___________

C. AS
Giedra. Truputį atšils.

Vėliausių Žinių Santrauka
—Ford Motor Co. sakė dėl vykstančio plieno streiko ji 

bus priversta 10 dienų bėgy’e užsidaryti.
—Maskvos radijas pranešė, kad didžiosios valstybės 

susitarė penkių metų globojimui Korėjos.
—Budapešto radijo pranešimu., Vengrija paskelbta, res- 

p iMika. Karaliaus jau senai tenai nėra.
—Riaušės Bombay mieste Indijoje tęsėsi trečią dieną 

iš eilės. Suvirs 500 asmenų sužeista. Krautuvės užsidaro. 
Valdžios sandėlis buvo sudegintas.

—Prez. Trumanas vakar paskyrė gen. Carl A. Spaatz 
naujuoju armijos aviacijos viršininku,

—Prancūzijoje dar nebaigta sudaryti naują vyriausybę. 
Vakar užkliūta dėl stipraus kandidato finansų ministerio 
portfeliui.

Marsha.il


t
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ŽINIOS IŠ GRAND RAPIDS, MICH.
NAUJAS VYSKUPAS * skiriama parapijos naudai,

. ,. . , ~ j o ypač naujos klebonijos n'sI i^d. Aida Mazur.Nauja garbe teko Grand . J J 1_ ,r ... , , fondui.Rapids diecezijai, kada su-
APSIVEDR

valdybos. Moterų vieneto vė keli Kauno ir Vilniaus 
valdyba buvo išrinkta laiki- teatrų aktoriai: K. Vasi- 
na iš sekančių: pirm. Mary liauskas, P. Šimkus, A. Brin 
Taber; rast. Aldona Alks- ka, V. Žukauskas, Kaunec- 

kaitė ir J. Palubinskas. Pla
tesnei visuomenei jie pasi- 

- rodė su K. Inčiūros “Vinco
Jurgis Orenta ir Bernard Kudirkos'’ prologu. Vėliau 

Kamm, kurie buvo ligoninė- kolektyvas buvo papildytas 
se, po operacijų dabar jau škema, R. Veselausku, Dau- 
randasi savo namu ;se ii guvietytėmis, Kevelaityte ir

LIGONIAI NAMIE
žinota, kad mūs parapijai 
gerai žinomas prelatas Tho- 
mas L. Noa, Šv. Juozapo 
Seminarijos viršininkas nuo 
1927 m., praeitą savaitę ga
vo žinią nuo popiežiaus, jog 
pakeliamas vyskupu ir siti- 
riamas vyskupu Sioux City,

Sausio 15 d. buvo vestu
vės Nancy Jean Urban, nuo 
Hamilton Avė., su Earnest
P. Clay. Kadangi nuotaka sveiksta. , , į subendrintomis jėgomis da-
šiuo laiku yra ligonė, tai PALEISTA Iš TARNYBOS vė visj* eil? pasirodymų į- 

buvo suteiktas jos „ ' , , „ . įvairių švenčių ir minėjimų
namuose vikaro kun. Ben. , Pastaruoju laiku musų progomis. Ypatingai teatro

Vinco Krėvės veikalų “Ša
rūnas” ir “Žentas”.

Teatralų darbas yra sun
kus ir nedėkingas, kadangi 
esamosiose sąlygose, dir
bant nekūrentoje patalpoje 
po 6-7 vai. per dieną, vis 
dėlto neįmanoma pasiekti 
didžiųjų meninių laimėjimų,, 
tuo labiau, neturint nei pa
kenčiamos scenos, nei tin
kamos salės, nei grimo, nei 
dekoracijų, nei drabužių.

V. V.

Labai didelė eibė yra kai- nys, nors kartais labai bran- 
bėti apie kitų ydas ir už- giai kainuoja, 
miršti savąsias.__________________________

Išmintis yra geras pirki J. RIMDZUS, D. C.

Iowa. Manoma, kad ingre- Marži,ulioniOt Jaunieji apsi- tarp* matytįs dau& 3aanl’ darbe pagyvėjimas jaučia-
sas bus ateinantį mėnesį. 

Pralotas Noa yra mums
gerai žinomas, ne vieną kar
tą dalyvavęs atlaiduose, įi- 
vairiose procesijose, sakęs 
pamokslus, ir šiaip svar-

gyvens Sherman, Texas kur mo’ kurie P^raosuoti iš ka- ; maS) teatran atvykus žy-
jaunejo Clay tėvai gyvena. ,
RODĖ PAVEIKSLUS

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

2420 YV. Marųuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Res. Tel.: HEMlock 3150

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

Trečiadieniais pagal nutartį.

LICENSED CHIROPRACTOR 
IN STATE OF INDIANA

Jorne Calls in Indiana—
Phone WENtworth 2527

I’IIY *10 THERAPY 
5526 S. Racine Avė.

HOT'HR Daily «—8 p M. 
SatuMay. t A_ 11. to 8 P. 11.

Būkit Malonus 
SAVO AKIMSI

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ DR. JOHN G. MILLASro tarnybos. Negaliu visų miajam aktoriui ir režisie- 

pavardžių atsiminti. Tarp jų riui Henrikui Kačinskui, ku- 
jir dvi parapij:nų dukterys, rį0 vadovaujamas kolekty-
kurios tarnavo laivyne, tai 
yra buvusi slaugė Alice 
Druskis, duktė Jono ir Pran 
ciškos Druskių, nuo Webster 
St., ir Lucille Westlaitis, lai
vyno hospital corps’, duktė 

nuo Cros- 
V. M. K.

vas nesitenkino senuoju re-1 
pertuaru, pasipildymu naši-; 
imdamas iš mūsų klasiko l

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neseniai Sugrįžęs iš Tarnybos 

PRANEŠA
Praeitą savaitę buvęs lai

vyno kapelionas kun. Chas. 
biuose atsitikimuose daly- i Popeli, Round Round Table 
vavęs. Kunigu įšvęstas prieš į Biznierių Klūbo susirinkime,
29 metus. Mirus vyskupui' ROwe viešbuty, rodė spal- 
Plagens, jam buvo paskirta Į vuctus paveikslus apie “Le-
vesti diecezijos reikalus iki per Colony”, Molokai. Jis Chas. Westlaitis, 
buvo išrinktas naujas vys- gaVo leidimą nuo valdžios St. 
kūpąs Francis J. Haas. Į tuos paveikslus traukti, ka- 

Vyskupas Noa yra 53 m., da tą ligonių koloniją ap- 
amžiaus, gimęs Iron Moun- lankė per V. J. dieną, rugp. 
tain, Mich. Pradžios mokslą 14, 1945. Toji kolonija ran- 
išėjęs tenai. Paskui lankė dasi Hawaii salose. Pasa- 
Šv. Pranciškaus Seminariją, kojo, kad dabartiniu laiku 
Į kunigus buvo įšvęstas Ro- Į saloje yra tiktai apie 331 
moj gruodžio 23 d., 1916 m.1 ligonis. Viskas švariai už- 
I Grand Rapids atvyko 1917 laikoma ir tikėjimas atgai- 
m. Kovo 8, 1935 m., buvo vintas. Toji kolonija ištrem- 
pakeltas į prelatus. tų ligonių buvo įsteigta apie

„ . v. 1855 m. kada kun. Damien
,^aS £?aT ! buvo paskirtas darbuotis.

Jis daug gero nuveikė. Jo 
nenuilstančia darbuote vis
kas atsimainė.

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Parduodame laikrodžius, laik 
'•odėiiŲR, auksinius ir deimanti 
nius žiedus, rašomas plunksnai

Atidarymų Naujo 
Ofiso

Tik viena pora aklų rauname gy
venimui. Saugokite Jas, leisdami 
lSegaamlnuotl Jas modernlSklaualu 
metodu, kuria regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visa aklų įtempimą.

5720 W. Cermak Rd.

Lietuvių Dramos 
Teatras Augsburge

6803 YV. Cermak Road 
BERWYN, ILLINOIS

eina, žino jį kaipo žmogų 
aukšto mokslo ir didelio 
mandagumo bei prielankumo 
visiems.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Šaukite: BERWYN 6200

l r įvairius kitus ' 
auksinius ir si 
dabrinius daiktu?M už Jums Prieina 

I mas Kainas 1
Be to, turim* 

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

OPTOMETIUSTAl 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chicago

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

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

---------- r-—- ■ —

VALANDOS:
Kasdien: 2-4 pp.; 7-9 vak. 
Sekmadieniais pagal sutartį.Ofiso Tel. — Berwyn 8823 

Rez. Tel. — Lafayette 5151 
Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Benvyn 6200

Vienu iš didžiausių lietu
vių tremtinių Vokietijoje 
kultūrinių ir meninių laimė
jimų tenka skaityti Lietu
vių Dramos Teatro Augs
burge, amerikiečių zonoje, 
įsteigimas.

Augsburge buvo susitelkę 
žymiai daugiau mūsų sce
nos menininkų, negu kitose ' 
Vokietijos vietose. Gal kiek 
trūkstk vokalistų, bet ins
trumentalistų, baletininkų, 
pakanka. Iš visų išskirtina 
dramos grupė, spėjusi iki I

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

ir Penktadieniais — 
auo 2 iki 4 pp., ir 7 iki 9 vak. 
Šeštadieniais: nuo 2 iki 4 popiet

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

LIETUVIAI DAKTARAI

VETERANU POSTO 
VIENETAS (AUXILIARY)

Sausio 15 d., mokyklos
. . _. , , , svetainėje buvo sušaukta su-' šiol susipažindinti ir su to-
nanna ., uvo sureag a! sirinkimas moterų ir mergi- Ūmesnėmis lietuvių tremti-{

G^M°gBuvo a™U"Valkat?I nU tiksl'J įste‘sti vienetą ar- nių kolonijomis. Dramos te-.’
X “Hobo^Break- ba '“ry” K*.......................................— ‘

VALKATŲ BALIUS”
Sausio 15 d. namuose Bet- 

ty Gedris (Mrs. Frank), ant

JOHN A. KASS
VVATCHMAKER 

JEYVELRY — MUSIC 

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

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. P. ATKOČIŪNAS

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. EMILY V. KRUKAS

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.

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 5.

Katalikų Ka
,, . . . ro Veteranų Posto, kurisfast . Ateinanti, menes’/ ta . »; :. prieš pora savaičių turėjo pati dr-ja ruošia kortavimo ,

vakarą namuose Agatha Par PI''m4 .“‘""“■'■"'■b Saus.o 
cher (Mrs. Fredi. Bus taiiZj^ d- P°rias turės regularį 
Valentino dienoj. Didžiuma susirinkimą gavimui čarte- 
pelno nuo šių pramogėlių rio ir rinkimui pastovios

atrui Augsburge pradžią da-
— i**- JOS. F. SUDRIK

Ofiso Tel.: 
Res. Tel.:

GROvehill 5213 
PROspect 9475

VALANDOS:

RAKANDŲ IR JEYVELRY 

KRAUTUVE 

3241 So. Halsted Street

Nuo 2 iki 4 popiet; 7 iki 8 vak. 
Trečiadieniais pagal sutartį.

Tel. — HEMlock 5524
(Dieną arba Naktį)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4146 Archer Avenne 

Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. REPnbUc 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troe lubos)

CHICAGO. ILLINOIS
Tel. CALumet 7237

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių

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.

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE

2408 West 63rd Street

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

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.

VAL.: nuo 7 iki 9 kas vakaras. 
Dienomis tik pagal sutartį. VALANDOS:

Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare

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

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskiriant trečiad. ir sekmad.

Ui pigesnį nuošimtį — be 
komišino — pas

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

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

DR. WM. M. TULLY
DANTISTAS

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
TeL CANal 6122

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

MUTUAL
BL'DRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 

PROGRAMŲ VAI^ANDOS:
WCFL, 1000 k. Nedėlios vak. 9:30 
WHFC 1450 k. Ketvergo vak. 7:00

4740 So. Ashland Avė.
(Virš “Andes Candies” krautuvės) 

Chicago, Illinois

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

DR. BIE2IS
Rea. 8BS8 So. Talman Avė. 
Bes. TeL GROvehill 0617 
Office Tel. HEŠOocb 4848

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 MACKIEYVICH, Pres. and Mgr.

FEŪERAL
SAVINGS and LOAN 

Assn. of Chicago
2202 West Cermak Road

Office hours daily: 9 A. M. to 4 P. M. — Wednesdavs: 9 A. M. to 
12 Noon. — Thursdays 9 A. M. to 8 P. M.

Iš fabriko į j u s-p irk i t 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 AKINIŲ IŠDIRBĖJAI 
EGZAMINAVIMAS AKIV IK PKITAIKYMAS AKINIŲ 

TOYVER OPTICAL CO., INC.
1635 WEST 47th STREET 1600 MILYVAUKEE AVENUE

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

. jj į’.,11

-t

Telefonas CANAL 8887 

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS
Moa Paakoton Yra Daromo* — 

Statybai, Remontavlmal, ReftnanaavtinaJ — 
ANT LENGVU MJaCKMNTV ISMOKftJIMŲl 
PaHlnandoklte Remontą N<in&lm4lq Kainoraa.
TAPKITE FTMAMHIMAI NKPRJI1ACKOMT

TAirTKITI m««w} įstaigoje. JOtgĮ tndAUal 
rflpestlagal globojami ir iki ąe.ooe.eo 
drmiMti per Prderal SnTlng. and Loan In- 
(nii-Mice Oorporatioo.. Ja*tę pinigai bus grei
tai Išmokami Junta ant pareikalavimo. 

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LLOTUVTU 
FINANSINt (STAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’v 3236 S. Halsted St.

\
i

STASYS LITYVINAS SAKO:

"DABAR -
REIKMENIS". -----

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 YV. Cermak Rd. 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v» v. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas’ uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 YVest 66th Place 
Tel. REPublic 7868

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 YVest Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

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

Tel. CANal 0257 
Rez. Tel.:

DR. STRIKOL IS

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
- GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Y’arnišio — Enameiio — Geležinių Namams Reikmenų
Hardware — Plelsterlo — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — VV’ailboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS LITYVINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
30311 S. HALSTED ST. TEL. VICTOKY 1272

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

' „,į—------------T — :A:

PROspect 6659

DR. P. Z. ZALAT0RI5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

^3

Tel. YARds 3146

dr. v. a. simkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 YVest 35th Street

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

šventadieniais—11-12.

TeL YARds 5921 
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

j Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30

756 YVest 35th Street
Dėkite pastangas, kad Lie

tuva atgautų nepriklausomy
bę.

Žmogus be tikėjimo,
arklys be žaboklių.

kaip

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 sutartų

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 Tek VIRginia 0036 
Kr idencijos Tel.: BEVerty 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

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

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193Kama pulijian ton
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HELP WANTED

“D K A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS $

"DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Denrbom Street 
Tel. RANdolpb #488-»48»

R UI ,P WANTFD — VYRU

Punch Press ir Shear 
Operatorių ir Padėjėjų 

CiriCAGO PERFORATING CO. 
2415 W. 24lli PLAUK

PATYRUSIO ĮT’HOLSTERER, ku
ris gali sukirpti, siūti ir užbaigti 
darbą. Tiktai geras darbininkas lai 
atsišuukia. STAUK TYPKWRITER 
& SUPPLY CO., 633 W. AVasliingt-on, 
DEArborn 2790.

CABINET MAKER 
.REIKIA

AI.ONZI IT-KAITI RE 
1832 \V. HURHARD

CO.

REIKIA 

STOCKMEN—ORDER PICKERS 
PASTOVUS DARBAI 

McMASTER CARR SUPPLY CO. 
640 W. LAKE ST.

CABINET MAKER—patyrusio prie 
sudėjimo noveity stalu. At-Kaukit— 
FEDl’DAL WOOD CA.RVLNG CO.,
1(129 AV. Chicago Avė.

HELP MANTUI) — MOTERYS

HELP WANTED MOTERYS

MOTERYS PIRMIAU BUV 
KARO DARBININKES 

AR JŪS IEŠKOTE 
DARBO?

TELEFONŲ KOMPANIJA 
TURI KELETĄ DARBŲ

DŽENITORKŲ
Valymo Darbai Moterims 
Visose Miesto Dalyse 
Vai.: 5:80 vak. Iki 12 Naktį.

★ ★ ★
Cafeterijoj Virėjų

Valgykloj Tarnaičių
taipgi reikia 
ATSIŠAUKITE

ILLINOIS 
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Samdymo Ofisas Moterims 

STREET FLOOR 
809 W. WASHINGTON ST.

MERGINŲ
IR

MOTERŲ
DIRBTUVĖS DARBAMS

48 VAL. I SAVAITE 
PASTOVUMAS 

ŠVARIOJ, ŠVIESIOJ 
MODERNIŠKOJ DIRBTUVĖJE

E X C E L 
Auto Radiator Co.

320 E. 21st ST. 
PATYRUSIU

OPERATORIŲ
PRTE ŠILKINIU DRESIŲ

J O E L E V Y 
234 S. Markei St.

MERGINŲ — MOTERŲ 
WIRING IR RACKING DARBŲ
Patvrimo nereikia. Pastovūs dar

bai. Dieną ar naktį liftai.
CHROME-RITE CO.
4534 W. NORTII AVĖ.

MERGINU 18—30
Lengviems dirbtuvės darbams. — 
Malonios darbo sąlygos, gera mo
kestis. Atsišaukite.

CRYSTAL TUBE CORP.
538 S. Wells

MERGINU. 18 iki 25. Uinnkti dar
bą prie povver siuvinio nv’S'nn. Gera 
mokesti A'sl.šmi'lto 1 NDESTRI’C- 
TO AAVNTNG CO.. 54 AV. Grand 
Avė.

MERGINU prie lengvų dirbtuvės 
darbų. Puiki transportaeija. gera 
mokestis Pradedant. Atsiš'luk>t nuo 
9 ryto iki 3 np. KAYARTS STTT- 
T)TO. 4021 N. R’-pke Avė.

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

Lengvas darbas, aukščiausia mo
kestis. Darbas š’t'sai metus pui
kiausioj ir patogiausioj dirbtuvėje 
mieste.

EDWIN RAPIIAEL CO.
341 E. Ohio

REIKTA — VATYMUT MOTERS. 
VALANDOMIS NUO 6 IKI 11 VAK. 
M ATYK ITT-', MRS. CRUM. 5-TAM 
AUKŠTE—64 E. VA.N BIREN.

PAIEŠKO RENDT’OTI:
JAUNAS MARINAS su Seimą ieško 
gyvenimui vietos arti Lietuviškos 
parapijos. Nori kad vaikai užaugtų, 
netik gerais Amerikon lis bM- ir 
Lietuviais. — STANLEY ALEXAN- 
DER,—diena WAB. 3929. vakarais 
CNTario 6213.

NUERNBERGAS, sausio 
24.—Maurice Lamp, inter
nuotų ir išdeportuotųi pran
cūzų sąjungos sekr.. kuris 
laukia progos liudyti nacių 
karo kriminalistų teisime, 
šiandien pranešė, kad 47 
amerikiečiai, britai ir olan
dai lakūnai buvo mirtinai 
sumušti SS vyrų ir sargybi
nių Mauthausen koncentra
cijos stovykloje 1944 m. 
rugpiūčio mėnesy.

Belaisviai buvo nuvesti j 
akmens kasyklą, ir 21 buvo 
užmuštas ant vietos, o kiti 
sekantį rytą.

MERGINŲ — MOTERŲ 
PAKUOTI SALDAINES

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

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

MERGINŲ — MOTERŲ
Lengviems dirbtuvės ir asscmbly 
darbam. Nereikia stovėti. Apmo
kami poilsio laikotarpiai. VAL.: 
8 ryto iki 4:30 pn.
JENSEN RADIO MFG. CO.
6601 S. Laramie St. (5200 W.)

RANKOMIS SIUVĖJŲ IR 
ATRAITŲ PR1KIMŠĖJŲ
PRIE VYRŲ DRABUŽIŲ

STANFORD UTĖLIAMS CO. 
222 W. North Bank Dr. 

Merchandise Mart Room 1281

DARBININKIŲ lengviem dirbtuves 
darbams. 5% dienos j savaitę; lai
kas ir pusė virš 40 vai. WE.STF.RN 
POLISHING CLOTH CO., 627 W. 
Lake.

MERGINŲ 
PRIE FOl’NTAIN DARKŲ 

Patyrimo nereikia, švaraus užsilai
kymo. Geros darbo sąlygos. Maty
kite MR. KNAPP.

SIIIPS SERVICE DEPT.
N A V Y P I E R

LEMPU ASSEMBLERS REIKIA 
PASTOVUS DARBAI 

ARTIST1C LAMP & SHDE AVORKS 
222 VV. OHIO ST.

VYRAI IR MOTERYS

OHIO LIETUVIŲ ŽINIOS
Žinutės Iš Cleveland

Amer. Lietuvių Tarybos 
darbuotė stiprėja ir dau
giau užsirekorduoja aukų 
rinkėjų.

Vasario 16 minėjimas bus 
vasario 17 d., šv. Jurgio pa
rapijos salėj. Manoma, kad 
į šį minėjimą suvažiuos vi
si patrictingieji Cleveland 
lietuviai.

Jonas Alekna buvo paieš
komas giminių iš Australi
jos. Jau susirašinėja ir pa
siuntė jiems pundą “Drau
go” numerių, kun. J. Pruns- 
kio knygučių ir 11 svarų 
drabužiui

Susižiedavo Platoon Sgt. 
Walter Zimbliauskas su Jean 
Navarskaite. Sausio 13 d., 
Šv. Jurgio bažnyčioj šliūbą 
davė kun. B. Ivanauskas, a- 
sistoje kun. B. Barčio ir ka
peliono kun. K. Petreikio.

Pabroliais buvo grįžę iš 
kariuomenės jaunuoliai. Jau 
nasis taipgi buvo marinų u- 
niformoje.

Bažnyčia buvo labai gra
žiai išpuošta. Per šv. Mišias 
giedojo sesutės Petronė Urb 
šaitė ir Ona Mačiutienė.

Vestuvių puotoj dalyvavo 
apie 300 svečių. J. ir O. Na- 
varskai, iškėlę dukteriai šau 
nią vestuvių puotą, nuošir
džiai vaišino ir visus sve
čius.

Jaunieji povestuvinei ke
lionei pasirinko Rytus.

Navarskai su Munskais y- 
ra savininkaį Cafe užeigos 
8100 Superior Avė.

Koresp. P. G.

MOTERŲ IR VYRŲ
AMŽIAUS 18 IKI 40 

Gera mokestis, puikios darbo 
sąlygos, gera transportacija.
BLUE ISLAND BAG CO.

1004 Maxwell St. GAN. 8022.

VYRŲ
IR MOTERŲ

DIRBTI KEPYKLOJE 
PATYRUSIŲ AR NE 

8 Vai. — 6 Dienos į Savaitę.
Laikas ir pusė virš 40 vai.

PATOGIOS DARBO SĄLYGOS 
ATSIŠAUKITE

CASE-MOODY
Pie Corporation
1807 VV. VVALNUT ST.

VYRŲ IR MOTERŲ 
RANKOMIS FINISHERS

RANKOMIS GL’Z. SKYL. SIUVĖJŲ 
SIUVIMO MASINU OPERATORIŲ 

OFF — PRESSERS 
UNDER PRESSERS 

VALYTOJŲ 
RIMTY DARRININKŲ 

IR STOCK KLERKŲ 
Patyrusių ar ne.

M. B O R N & C O. 
1060 W. ADAMS ST. 

Išdirbėjai Vyrų Drabužių

KLAUSKITE MISS RIO

JAUNŲ VYRŲ 
IR MOTERŲ

Patyrusių ar ne dirbti stiklo pra
monėje. Paastovumas, gera mokes
tis.

MODERNISTIC GLASS 
AND MIRROR WORKS 
4104 W. Roosevelt Rd.

Vienas linksmas apsireiš
kimas yra, mūsų jaunimas, 
kuris užpildo senių vietas. 
Karo laiku muzikantams už- 
griežus, nebūdavo kam šok
ti. Bet dabar jau kas kita. 
Dabar į šakius prisirenka 
tiek gražaus jaunimo, kad 
net miela žiūrėti. Bravo, 
jaunuomenė, kad nesitranko 
po svetimas pakampes, o a- 
teina pas savuosius...

Vieną trūkumą mes vie
tiniai dar turime, tai angliš
kų dienraščių, nes presmo- 
nai yra išėję'į streiką. Bet, 
kaip patarlė sako: Nėra tos 
nelaimės, kad nebūtų- kam 
nors ant naudos. Taip ir 
čia. Kada mažiau angliškų, 
tai daugiau skaitome lietu
viškų.

Sunkiai susirgo širdies, li
ga M. Miliauskienė, nuo E. 
97 gat., tai yra mamytė A- 
delaitės, dirigentės Kat. M. 
choro. Nors sunkiai kovoja, 
bet, ačiū Dievui, jau eina 
geryn. Kaip choristės, taip 
ir visi vėlina greit pasveik
ti. Ligonė gydosi namie po 
dr. J. Kazlausko priežiūra.

VISKAS RAMU MŪSOS FRONTE

Chicago gyvulių skerdyklų darbininkų streike ir jau 
negaunančių mėsos gyventojų tarpe iki šiol buvo ra
mų.. Kaip skelbiama, šiandie vyriausybė paima operuo
ti skerdyklas, iki darbininkai susitars su darbdaviais. 
Nuotraukoj Wilson and Co. streikuojančių darbininkų 
pikietininkai skaito tas vyriausybės žinias. (Acmė- 
Draugas telephoto)

/deportavo į koncentracijos 
stovyklas, o kitus pavertė 

Į sovietinių dvarų bernais. 
Kas gi rūpinsis, jei dirba ne 

! sau?

Švedai įsileis žydus
World Jewish Congress 

organizacija praneša, kad 
Švedijos vyriausybė pradėjo 
ruoštis priėmimui tūkstan
čių žydų iš Lenkijos.

Iš šv. Jurgio parap. pri- 
skaitoma apie 500 jaunuo
lių, kurie tarnavo Dėdės Ša
mo kariuomenėje. Nors dar 
ne visi sugrįžę, bet sausio 
16 d. kun. B. Bartis buvo 
sušaukęs skaitlingą būrelį 
jaunuolių, kad susiorgani
zuotų ji veteranu postą. Po 
trumpo pasikalbėjimo, nu
tarta vėl šauk* i susirinkimą 
svarbesniems pasitarimams.

Ištikrųjų, kaip tai būtų 
puiku, jei mūsų jaunuoliai 
veteranai susiorganizuotų į 
taip svarbią reikšmingą or
ganizaciją. Kitų lietuvių ko
lonijos jau tą turi. Tad, bran 
gūs jaunuoliai, stokite į vie
ningą darbą! Kur vienybė, 

Į ten galybė! Teko nugirsti a- 
I pie vieną draugiją, kuri, ti
kiuosi, prie j«ųi iždo prisidėtų 
su virš pora šimtų dolerių. 

| Jaunuoliai, laikas! Organi- 
zuokitės, o mes, seniai, pa- 

I dėsime.

ALT susirinkimas įvyks 
sausio 31 d., 7:30 v.al. vak., 
Šv. Jurgio mokyklos kamb. 
Svarbių ir įvairių reikalų 
turime aptarti. Visi prašo
mi nesivėluojant atsilanky
ti.

Atostogauja su žmona K. 
Valaika. Porai savaičių iš
važiavo pas brolį į Hot 
Springs, Ark. Lujis Valaika, 
buvęs ristikas, yra savinin
kas viešbučio sveikatingu
mo, maudynėse, kur daugu
ma važiuoja žiemos laiku 
sveikatos ieškoti.

Šv. Jurgio parap. salėje 
buvo kap. kun. K. Petreikio 
pagerbimo bankietas. Susi
rinko virš trijų šimtų žmo
nių. Garbės svečias nuošir
džiai dėkoja už taip didelji 
triūsą ir pastangas, ypaė, 
A. Navickienei.

Streikui epidemija ir mus 
nemažai palietė, nes daug 
lietuvių dirba Steel dirbtu
vėse, automobilių šapose ir 
kitur, kur dabartiniu laiku 
darbininkai streikuoja. Vie
ni dejuoja, kaip reikės gy
venti — maitintis, o kiti 
džiaugiasi, kad gaus nors 
sykį pasilsėti. Čia, kaip ty
čia, vėl prisnigo ir atšalo, 
kada daugiau reikia stovėti 
Picket linijoj. Tas nemalo
nu! Ką ne ką. bet oro ir šal
čio tai nei CIO negali ir ne
bando sukontroliuoti.

BALF visi trys skyriai 
veikia gerai. Gruodžio mė
nesį rengtais parengimais 
uždirbta: gruod. 16 — $80.- 
04, gruod. 30 — $164.39. Vi
so $244.33. Rengimo komi
sija visiems prisidėjusiems 
taria nuoširdų ačiū.

Sekanti jaunuoliai garbin
gai paliuosuoti iš tarnybos: 
Air Cadet William Machuta, 
tarnavęs valstijoje apie 1 
m. Pasiryžęs tęsti mokslą 
kolegijoj.

lst C. Pvt. John Sankol, 
ūkininkas iš Chesterland, O., 
tarnavęs pora mėn. Europo
je.

lst C. Mech. Burnel Kun
drotas, tarnavęs pora mėn. 
Europoje, ir 1 m. Pacific 
salose.

lst C. Pvt. Frank Kuncy
tės, nuo Kelso gat., tarna
vęs Vokietijoje apie 2 m.

Visi linksmi ir pilni ener
gijos. Laimingos kloties ci
viliam gyvenime. M. D.

Btoęai veikia 
Kolchozai

disciplina visai pairusi — į 
darbą kolchozininkai išeina 
vėlai, savo pareigų neatlie
ka. Buvo bandyta kolchozi- 
ninkus surišti tam tikrom 
rezoliucijom, bet ir tas ne
gelbėjo. Tai to, tai kito vis

New York (LAIC) — So
vietų spaudoje kartkartėmis 
pasitaiko žinutės, liudijan
čios kaip prastai veikia bol
ševikų dvarų sistema — kol
chozai. Taip “Pravda” Nr. 
258 praneša, kad Kuibiševo 
apygardoje, Molotovo rajo
ne, net spalių mėn. pabaigo
je daugelyje vietų javai ne
buvo nuvalyti. Podbelskos 
rajone duoninių grūdų pa
ruošimas išpildytas tik 48 
nuošimčiais. Iš 39 žemės ū- 
kio artelių tik viena pilnai 
atliko savo užduotį. Darbo

K

trūksta ir darbas neina. 
Laikraštis, pavyzdžiui, pra
neša, kad kolchozninkai tu
rėjo gauti tūkstantį maišų, 
bet jų negavo, ir t. t.

Ką pasėjai, tą ir pjauni! 
Geresniuosius ūkininkus iš-

LINKSMA NAUJIENA— 
NAUJA MOSTIS!

SIXTIAN A
Trade Mark Reg. U.S. Pat. Off. 
DĖL SUAUGUSIŲ IR VAIKŲ 

Slztiana Mostėje Nėra Narkotikų Nei Nuodingų vaistų.
SIXTIANA mostts greitai pa

gelbsti nuo visokią skausmų, kaip 
tai -— rheumatiškų skausmų, kaip 
meninių Skausmų Kojose. Ran
kose, Sąnariuose, Krūtinga, Ger
klės, Raumenų Lumbago, Selati- 
ca. Neuralgijos iš priežasties 
skersvėjo ir sušalimo. Ištinimo, 
Skaudančių Raumenų, Mažų 
Bropchial Nesmagumų nuo šalčio, 
Pūslių, Spuogų. Vočių, Degančių 
ir pavargusių Kojų, Mažų, Apde
ginau ir žaizdų.

Slztiana Mostts parsiduoda po 12.00 
iž dideli pilnų stiklini puoduką.. Siųskit 
Jūsų pinigus tiesiog 1 —

SIXTIANA OINTMENT CO.
2319 W. Charleston Street 

Chicago 47, III.
SDCTIANA MOSTTS vartojama 

Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Amerikoje ir Europoje.

4

KasMetVisGražiau!
Nepraleiskite Progos Dalyvauti —

Dįenraščio
METINIAME

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

ST. AGNĖS' GRAŽIOJE SALĖJE
Prie So. Rockwell St. ir Archer Avė.

Bus Statoma Scenoje —
GRAŽI OPERETE - "Sveikam Ligos Neįkalbėsi"

Taipgi Dalyvaus Populiarus Ir Garsus

UKRAINIEČIŲ CHORAS
Ir Mūsų Lietuvių Plačiai Pagarsėjusi

ŠV. KAZIMIERO AKAD. ORKESTRAS

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

£=£= 33
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Pasisavino Lietuvai Skirtą Pašalpą
Šiomis dienomis iš Paryžiaus pranešta apie svarbų 

UNRRA (tarptautinės šalpos organizacijos) atstovo p. 
Conti, kad Sovietų Rusija nepristatė į Lietuvą $80,000,- 
000 vertės siuntinio.

Tasai didysis siuntinys į Lietuvą susidėjo iš maisto, 
medikamentų ir drabužių. Bet jie nepasiekė nuo karo 
nukentėjusių lietuvių. Juos, aišku, sunaudojo patys 
rusai bolševikai.

Šitoks Maskvos nežmoniškas pasielgimas su skirta 
Lietuvai pašalpa daro didžiausią skriaudą jos žmo
nėms. Po to įvykio p. Conti pasakęs, kad UNRRA ir 
toliau šelps Lietuvą, bet pašalpą siųs paskiriems gy
ventojams. Tokiu būdu keleriopai bus sumažinta pa
šalpa Lietuvai.

Reikia žinoti, kad Sovietų Rusija yra valdoma ko
munistinės, bedieviškos diktatūros, kuriai nežinomas 
gailestingumas, kuri su žmonių gyvybėmis nesiskaito. 
Tos žiaurios diktatūros armijos laiko pagrobusios Lie
tuvą ir daro viską, kad tik kuo greičiausiai išnaikinti 
lietuvius. Todėl nėra nieko nuostabaus, jei Maskva su
laiko Lietuvai skirtą pašalpą.

Reikia žinoti dar ir tai, kad Maskva neįleidžia į Ru
siją ir į okupuotus kraštus jokių šelpimo organizacijų 
ar jų atstovų. Net Amerikos Raudonajam Kryžiui ir 
Tarptautiniam Kryžiui ten durys yra uždarytos.

Kodėl? Dėl to, kad Maskva nenori turėti liudininkų, 
kas yra daroma su prisiunčiama iš užsienių pašalpa.

Tai dar kartą patvirtina, kad, kaip kiekvienas tota
litarizmas, taip ir rusiškoji (teisingiau aziatiškoji) dik
tatūra yra beširdė, nežmoniška, žiauri.

★
Bevino Žodis Lenkijos Vyriausybei

Didžiosios Britanijos užsienių reikalų sekretorius Be- 
vin parlamente pasakė griežtą kalbą prieš politines 
žudynes dabartinėj Lenkijoj. Jis esąs susirūpinęs pas
kutiniųjų savaičių žmogžudystėmis, kurios yra suriš
tos su vidaus politika ir taip vadinama “saugumo po
licija’’.

Ministras Bevin reikalauja, kad laikinoji Lenkijos 
vyriausybė imtus greitų ir griežtų priemonių sustab
dyti politines žudynes, nes kitaip bus sutrukdyti kraš- 

-to rinkimai, kurie turėtų įvykti greičiausiu laiku.
Visiems žinoma, kad dabartinė (laikinoji) Lenkijos 

vyriausybė yra Maskvos pastatyta ir todėl ji vaduo
jasi išimtinai Stalino-Molotovo direktyvomis. Tos di 
rektyvos — išnaikinti Lenkijoj visą patrijotinį elemen
tą, kad greičiau kraštą susovietinti ir prie Rusijos pri
jungti.

Vokiečiai Ir Baltiečiai Švedijoj
Sausio 23 d. Švedijos policija apsupusi ir įėjusi į dvi 

stovyklas, kuriose yra laikomi vokiečiai ir baltiečiai 
kariai, p? bėgę iš Vokietijos armijos Švedijon. Prane
šama, kad policijai pavykę suvaryti į autobusus 200 
vokiečių, kurie vežami į uostą Trelleborg, sodinami į 
rusų laivą “Beloostrov" ir gabenami j, Rusiją. Kadan
gi stovyklose yra daug sergančių, todėl ne visi rusams 
išduoti. Pranešta, kad tuo laivu tik vokiečiai bus ve
žami. Baltiečiai neminimi. Mat, dėl jų kilo dideli pro
testai Švedijos spaudoj ir visuomenėj. Buvo kilęs di
džiausias pasipiktinimas švedų valdžia, kad ji išduo
da nekaltus žmones rusų bolševikų budeliams. Taa, 
bent laikinai, baltiečių (lietuvių, estų ir latvių) išve
žimas į Rusiją buvo sulaikytas.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Prof. Mikola Čubatij Į
Vakariečių Ukrainiečių Religinis
Persekiojimas

Vertė adv. Kostas R. Jurgėla 
II

TA PATI KOVOS TECHNIKA

Pranešimai skelbia, kad maskoliai mobilizavo tris 
atskalūnus — Maskvos patriarchato apaštalus — iš 
tarpo ukrainiečių katalikų dvasiškijos eilių. Ta trijulė 
sukūrė komitetą, kurio tikslas yra suvienyti vakarų 
ukrainiečių Graikiškai-Katalikišką Bažnyčią su Mask- 
vos-Rusų Patriarchatu. Jų veikla neva patraukė su 
savim 42 kunigus, kurie pametė savo bažnyčią. Vėliau
sios žinios praneša apie Šv. Juro katedros uždarymą 
Lvove, ir apie kažkokio Vakarų Ukrainos bažnytinio 
soboro (susirinkimo) sušaukimą Maskvos patriarcho 
Aleksį j aus patvarkymui Ryšiu su tuo soboru eina puo
limai prieš charakteringą dvasiškiją, kuri liko išti
kima savajam tikėjimui, pasiliko savo vietose ir ne
pametė savo ganomųjų. Su laiku bus imtasi priemonių 
prieš pačius tikinčiuosius.

Ukrainiečių katalikų naikinimo politikoje carinė rusų 
valdžia jau buvo sukūrusi savo nuosavią techniką re
liginiam persekiojimui vykdyti. Ta technika jau daug 
sykių buvo išbandyta istorijos eigoje. Dabartinis puo
limas prieš episkopatą liudija, kad turime reikalą su ta 
pačia technika, persekiojant ukrainiečius už jų tikėji
mą, — kaip ir praeityje. ~
KO MUS MOKO ISTORIJA

Savaime pasisiūlo klausimas: kodėl Rusija — ar tai 
baltoji, ar raudonoji — taip stengiasi išnaikinti ukrai
niečių katalikybę? Kcdėl, pradedant Petro I laikais, 
moderninės Rusijos imperijos kūrimo laikais, Rusijos 
interesai nesiduoda sutaikinami su ukrainiškos kata
likybės egzistencija? Kodėl maskvinės vyriausybės vi
suomet atnešdavo mirties sprendimą ukrainiškai kata
likybei? 18-me šimtmety, kuomet rytų apeigų kata
likybė buvo ukrainiečių tautos didžiumos nuosavybė, 
carienės Kotrynos II patvarkymai, naikiną Ukrainos 
autonomijos likučius, ėjo greta generalinio puolimo 
prieš tikėjimą, kurį išpažino ukrainiečiai į vakarus 
nuo Dniepro.

Caro Mikalojaus I laikais atėjo pats baisiausias prieš- 
ukrainiškos politikes kursas. Toji politika ištrėmė Šev
čenką, išsklaidė kirilo-metodiečius po rusų imperijos 
plotus, ir prasidėjo ataka prieš ukrainiečių-katalikų 
bažnyčios likučius, kurie dar buvo išsilaikę po pir
mųjų persekiojimų Kotrynos II laikais. Tuo pačiu lai
ku, kai Jozefcvičius panaujino Valujevo įsakymą ne
beleisti į pasaulįi nei vieno žodžio ukrainiečių kalboje, 
— įvyko paskutinė “rasprava” prieš, ukrainiečius ka
talikus Cholmo žemėje. Maskva tuomet netgi oficia
liai pareiškė pageidavimą, kad cholmiečiai ukrainie 
čiai, kurie su pirmųjų amžių krikščioniškų kankinių 
pasiryžimu gynė savąjį tikėjimą, pereitų į Romos ka
talikiškų apeigų stovyklą ir sulenkėtų, vieton pasilikti 
rytų apeigų katalikais.
PRIEŽASČIŲ BEIEŠKANT

Kur ieškoti priežasties, kad netgi 1905 metais, kai 
Rusijoje buvo įvesta tikėjimų tolerancija, visi tikėji
mai susilaukė tolerancijos — su viena išimtimi: rytų 
apeigų katalikybei tolerancija nebuvo taikoma? Kur 
ieškoti priežasties, kad ligi pat carinės Rusijos galo 
visi svetimšaliai galėdavo gauti įvažiavimo į Rusiją vi
zas — su viena išimtimi, taikoma rytų apeigų katalikų 
kunigams?

Rusija bevelijo Cholmščincs ir Pidliašės (Palenkės) 
ukrainiečius padovanoti suvirškinimui Lenkijai, jeigu 
nebuvo galima juos paversti ištikimais rusiškai-pra- 
voslaviškai bažnyčiai. Tos pačios politikos šiandien lai
kosi Stalinas. Į Maskvos patriarchato tarnybą šiandien 
atėjo garsaus Vidaus Reikalų Liaudies Komisarijatc 
(NKVD) agentai, kad pagelbėjus toliau ir konsekven- 
tingai vykdyti caro Petro rusiškojo imperializmo po-

Jitiką. , !<•
Šiuos istoriškus faktus privalo suprasti amerikiečiai, 

ypatingai iš ukrainiečių kilę amerikiečiai. Mūsų poli
tika neprivalo blaškytis po ganyklas balansavimo tarp 
paslėptos maskolystės ir ukrainiškumo.

Maskviškiai Kremliaus valdovai puikiai žino, ką jie 
daro. Jų dabartinė akcija yra tęsinys naikinimo visų 
tų saitų, kurie ukrainiečių tautą riša su Vakarais ir 
paveržia ją iš eurazinės Maskvos, — kurie ukrainiečius 
padaro tauta su nuosavu nugarkauliu. Kas gi yra tie 
saitai? Tai vakarietiškos įtakos ukrainiečių stačiatikių 
bažnyčioje nuo Petro Mohylos ir jo įpėdinių laikų. To
dėl iš Maskvos pusės turėjo eiti politika naikinimo vi
sų tų įtekmių — net ligi pajungimo visos ukrainiečių 
stačiatikių bažnyčios po Maskvos patriarcho sparnais.

★ _ _
Vasario 10 d. St. Agnės Auditorium bus pilna mūsų 

prietelių, susirinkusių pasiklausyti gražaus “Draugo” 
koncerto. Juk ir tamsta būsi jų tarpe?
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JZaLčiuviznz-^ uitaitytit

Laiko Laiptais
žvaigžde, — pagalvojo mo-d 

JlCsit6? Lina, bet, nenorėdama ga-J
dinti dukters nuotaikos, 
linksmai ją pabučiavusi, lie-1 
pė miegoti: — Rytoj s ve-’ 
čiai gal norės anksčiau j] 
Kauną — darbo diena.ROMANAS

★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★ Marytė palydėjo motiną 
pro duris, sugrįžusi atsisto- 

w prie lango ir, priglaudu- 
t — Daktaras išmintingas s* galvą prie sienos, žiūrėjo 
žmogus, o jis, matyt, karą i mėnulio nušviestą sodą: 

uuv ovcnv nuJaučia. Už tai ir vestu- — štai, vaikščioja jis, ma-
vaTgomus^daiktus^ir užra- fus.kubint’ kad no busimasis vyras... O Vy-

likimas neišskirtų... tautas?... Ach, kas man Vy-
Mamyte, kaip jis mane tautas. Tai tik išsvajotas 

myli! —šokinėjo, ranką su idealas. O šiaip, tur būt, tik 
žiedu iškėlusi sužadėtinė, tuščias flirtininkas, kuriam 

lygu aš, lygu kita mergaitė.
v. , „ kad įtartų ko nors blogo gajau,gi nuo sies valandos as iįmumą

— Tu matai dovaną, ma
myte. Tai, tur būt, brangus 
daiktas?

Motinai vėl nusirito 
džiaugsmo ašaros.

— Ar aš tikėjausi, kad

(Tęsinys)
Tuo tarpu Marytė, sku

biai sudėsčiusi uuo stalo 
valgomus daiktus ir užra
kinėjusi spintas, spruko į 
savo kambarėlį. Krito ant 
lovos ir apsikniaubė.

— Dieve! Dabar ten spren T*, v. .... kuri buvo perdaug laiminga,dziamas mano likimas. Ne- r °
jaugi nuo šios valandos as
jau žmona! — Marytės šie 
loję lyg kad viskas persi
vertė. Daktaras pasidarė jai 
toks artimas, mylimas: —
Jis mane taip myli. Jis toks 
geras...

Ar pasivaikščiojimas po ‘-‘“''J'*“"*’, . , . , r mano vaikai bnljantus ne-kampmę, ar brangi dovana, , * v. ,sios! — Šypsojos, žiedą var- ------- „----- -c, .ar Onos paapuakojunas, ar taliodama motina: Danuts D ST. AGNES AUDIT0. 
Vytauto neatsargus ginčas tokia ,aimi RIl;M
— Marytes sieloj padare —- ------ ---------------------_-------------
perversmą? Visa tai kartu 
ir dar daug kitų priežasčių.

Marytė šoko nuo lovos ir 
nušvitusiu veidu pribėgo 
prie komodos. Buvo paslė
pusi savo naująjį žiedą, nes 
drovėjosi visiems parodyti.
Dabar užsimovusi jį ant 
piršto, vartė ranką prieš 
žvakę ir gėrėjosi briljanto 
žėrėjimu.

— Koks’ gražus žiedas.
Koks geras jis! Koks gra
žus gyvenimas!

Džiaugsmo kupina .atsisė
do ant lango. Gražų vasa
ros vakarą šlaituose lakš
tingalos giedojo ta^ pačias 
dainas, kaip pirmiau kampi
nėje. Jaunas mėnulio pjau
tuvas buvo pakilęs jau aikš- 
tai. Namuose viskas jau nu
tilę. Marytė norėjo sėdėti 
čia ilgai ilgai...

— Bet, kas tai?., ateina 
jis. Jis nenori miego: nori 
su manim... Mano brangu
sis! Ne, ne. Aš negaliu pas 
jį išeiti. Visi jau, tur būt 
miega. Jis bus toks, kaip 
kampinėj... Geriau pasislėp
siu, — nušoko nuo palangės 
ir užsidarė langą.

Tuomet prasivėrė jos kam
barėlio durys.

— Mano vaikeli, tu dar 
nemiegi? Atėjau dar pabu
čiuoti tave ir pasidžiaugti 
tavo laime. Toks deras, toks 
geras ir garbingas žmogus 
retai pasitaiko. Būk laimin
ga, dukrele, — pabučiavo 
motina ir nusišluostė aša
ras.

— Kam ašaros, mamyte,
— kalbėjo mergaitė glaus- 
tydamos apie motiną ir bu- 
šiuodama jos akis, rankas.

— Gyvenimas toks pui
kus, mamyte! Aš taip no
riu gyventi, kad, rodėsi, kam 
reikalinga ši kvaila naktis 
—tik trukdyti. Mamyte, jis 
prašė mano rankos? Ką jam 
atsakėt? Ką sakė tėvelis?
Mamyte, jis mane, iš tik
rųjų, labai myli? Jūs neži
note, koks jis man buvo ge
ras Kaune. Jeigu jis visuo
met toks bus!..

Juk nė neatvažiavo jis pas 
mane, kaip, štai daktaras. 
Nes šis mane myli ir... Nu
tarta. Aną reikia užmiršti 
kartą ant visados.

(Bus daugiau)

RUOŠKIS Į DRAUGO” 
KONCERTĄ, VASARIO 10

SJJr -

id *
J

u. u

NORIU PIRKTI 

UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN
(Ale&uskas)

Dėl Susitarimo šauk:

Republic 6051

mARCVJTI^
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS B AL. 11, 1933

WHFC- 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo l-mos 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

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

KV IEČI AME į
KLAUSYTIS

MUZIKOS 
DAINŲ 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMŲ

TAUPYKITE JOSU ATLIEKAMUS CENTUS

— Jis bus geras. Tai jau
čia mano širdis, dukrele. Jis 
norėjo tuoj dar šį mėnesį, 
vestuves daryti. Aš nesuti
kau, ir tėvas nepritarė. Tau 
reik nuo egzaminų pasilsėti. 
Ramiai be rūpesčių ir dar
bo pabūti pas mus. Vestu
vių rengimas, gyvenimo pa
keitimas reikalauja daug 
pergyvenimų ir išsemia svei
katą.

Kad tik koks nelabasis, 
karas nekiltų... — rimtai 
kalbėjo g lįsi rūpinusi motina;

IR DEKITE Į

UNIVERSĄU
Savings and Loan Association

KUR MOKA 3% IR YRA 
APDRAUSTA IKI $5.000.00

I’ER FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP. 
VVASHINGTON, 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
Štai Ir Vajaus
Vakarienė

Bridgeport. — Tėvų Ma
rijonų Bendradarbių 10-tas 
skyrius sekmadienį, sausio 
27 d., Šv. Jurgio parapijos 
salėje, rengia metinę vajaus 
vakarienę su programa, šei
mininkės jau seniai spar
čiai ruošiasi, kad pagamin
tų skanių vaišių svečiams 
priimti ir prie to žada da

lyvius palinksminti įdomia 
programa.

Šio parengimo pelnas eis 
pasveikinti besiart i n a n t į 
Bendradarbių metinį seimą 
ir bendrai paremti neturtin
gų studentų auklėjimo dar
bą.

Tėvai Marijonai šiais lai
kais dirba kilnius bet ir sun
kius darbus lietuvių tarpe. 
Tačiau be žmonių paramos 
ir maldų tas sunkus darbas

atlikti neįmanomas. Todėl 
čia kaip tik gera proga pri
sidėti prie šių gražių darbų 
paramos ir platinimo. Savo 
atsilankymu paremsite Tė
vų Marijonų darbus ir tuo i 
pačiu Laiku smagiai pralei
site kelias valandas s upa- 
žįstamais.

Todėl pasimatysime sau
sio 27 d.t Šv. Jurgio para
pijos salėje. Vakarienės pra
džia 6 vai. vakare.

Bus Vestuvės

Al A
MARIJONĄ BARTKIENĖ (po tėvais Samoškaitė)

Gyveno 2612 W. 63rd. St. — Tel. HEMlock 0914. 
Mirė Sausio 24 d., 1946, 11:50 vai. ryte sulaukus pusės 
amžiaus. Gimus Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskričio, 
Tauragės parap., Mažonių kaimo. Amerikoje išgyveno 38 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Antaną: sūnų Jur
gį; dukterį Eleną; 2 brolius Antaną ir Vincentą Samoš- 
kus ir jų šeimas; seserį Juliją Žemeckfenę ir jos šeimą; 
2 pusseserės Oną Keserauskienę ir Marijoną Gendrolienę 
ir jų šeimas; pusbrolį Joną Pužauską; švogerį Vladą 
Bartkų ir jo šeimą (Pittsburgh, Pa.) ir daug kitų gimi
nių draugų ir pažįstamų. Lietuvoje paliko brolių, seserų 
ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano B. Petkaus koplyčioje — 
6812 S. Western Avė. Laidotuvės įvyks pirmad. — Sau
sio 28 d., 1946 m. Iš koplyčios 8:30 vai., ryto bus nulydė
ta į Gimimo Šv. Pan. Marijos parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Duktė, Broliai, Sesuo ir Visos 
Kitos Giminės.

Laidotuvių direkt. A. B. Petkus. Tel. GROvehill 0142.

šeštadienį, sausio 26 d., 
Gimimo šv. Panelės lietu
vių parap. bažnyčioje 4 vai. 

į popiet įjvyksta įspūdingos 
i vestuvės Harriette Raubū- 
• nas su Gregory Purtokas.

Harriette ir Gregory su- 
| sipažino lankydami Gimimo 
i P. Š. Marijos pradžias mo- 
! kyklą.

Harriette Raubūnas paro- 
| dė savo gabumus Šv. Kazi
miero akademijoj. Pirminin- 

i kavo ir vedė 3-čios ir 4-tos 
j klasės studentes ir per tris 
i metus turėjo tą pačią gar- 
, bę Šv. Jono slaugių' mokyk-
i loj, Springfield, III.

Baigus slaugės mokslą 
j pradėjo darbuotis Šv. Kry- 
! žiaus ligoninėj. Čia išrinkta 
Į slaugių pirmininke.

Lankydama Sv. Kazimie
ro akademiją, Harriette bu

vo ‘“Draugo” korespondentė.
Sekdamas tėvelio darbštu

mą, Gregory lankė Mariana- 
polio aukštesnę mokyklą, 
Thompson, Conn., visados 
buvo uolus mokinys ir spor
to mėgėjas. Baigęs Šv. Ri
tos aukštesnę mokyklą to
liau mokslą tęsė Wilson Ju- 
nior kolegijoj. Dėdės Šamo 
pašauktas Gregory įstojo 
kariuomenėn Air Corps. Bai
gė B-29 Flight Engineer 
mokslą.

Jaunosios tėveliai Vikto
ras ir Veronika Raubūnai 
yra seni Marąuette Park biz
nieriai ir lietuvių organiza
cijų rėmėjai. Jaunojo tėvai 
Jonas ir Alberta Purtokai 
virš penkiolika metų kai gy
vena lietu viii kolonijoj, Mar
ąuette Park, kur jų veiki
mas labdaringose organiza- 
cijcse labai žymus. Jonas 
Purtokas yra Tėvų Marijonų 
Bendradarbių skyr. valdy
bos narys.

. Vestuvių puota įvyks jau
nosios tėvelių puošnioj re
zidencijoj, 6231 S. Maple- 
wood Avė.

Širdingiausiai sv e i k i n u 
jaunavedžius ir linkiu lai
mės naujam gyvenime.

Jonas A. Stoškus

Nuoširdus Ačiū
Jurgiui Paškauskui 1942 

m. išvykstant kariuomenėn, 
jo bendradarbiai J. F. Ar
lausko rūbų dirbtuvės, jam 
buvo suruošę šaunias išleis
tuves pas A. pakarus, 1616 
So. 49th Avė.

Dabar gi Jurgiui sugrįžus 
iš kariuomenės — iš tolimo
jo Pacifiko tie patys ben-

dradarbiai J. F. Arlausko 
rūbų dirbtuvės, suruošė tik
rai nuoširdžias sutiktuves 
pas tuos pačius A. Zakarus. 
Visi dalyviai sveikino Jurgį 
laimingai sugrįžusį iš karo 
audrų ir linkėjo jam laimės 
naujame civiliam gyvenime.

Už tokį jaukų ir malonų 
sutikimą Jurgis Raškauskas 
visiems nuoširdžiai dėkoja.

Nuoširdus ačiū visiems — 
Jurgis Raškauskas

STABDYK VERIANTI SKAUSMĄ

STRĖNŲ GĖLOS
Štai Svarus būdas liuosuot 

paprasta strėnų gėlą. Johnson's 
mą, sustingimu, įvertlmą Jau
siesi puikiai! Visose valsti- 

_ nėse. Reikalaukite tiktai — 
Į/ Jotinson & Johnson kokybės.

PADEKONE
SKELBKITfiS “DRAUGE’

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

I'
'J
u

PADĖK SAVO DRAUGUI 
PASIKVIESTI 1 NAMUS 
“DRAUGĄ”

STEPHENS

A. A.
PRANCIŠKUS URBIKAS

Gyveno 4147 So. Kedzie Avė. Mirė Sausio 23 d., 1946 m., 
6:50 vai., vakare. Gimęs Lietuvoj. Kilo iš Tauragės apskričio, 
Kvėdarnos parapijos. Amerikoje išgyveno apie 53 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: du sūnus Antaną, mar
čia Sofija, anukus Jeronimą ir Eugene, Julijoną marčią 
Laverne ir anukus Wai.-en ir Jeftry; brolienę Pauliną 
Gaminskį ir daug kitu giminių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje 4330 S. California.
Laidotuvės įvyks šeštad. — Sausio 26 d. Iš koplyčios 

9:00 vai., ryto, bus atlydėtas į Nekalto Pras. Pan. švenč., 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos uz 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Sūnai, Marčios, anūkai, ir Visos Kitos Giminės.

Laidot. direk. Lachawicz ir Sūnai, Tel. GANai 2515.

aBa
ANTANAS ŠIMKUS

Gyveno 4355 S. California Avė. Mirė Sausio 23 d., 1946 
m. 2:30 vai., ryte, sulaukus pusės amž. Gimęs Lietuvoje. Kilo 
iš Tauragės apskr. Skirsnemunės parap. Rotalių kaimo.

Amerikoje išgyveno 35 metus.
Pa'iko dideliame nuliūdime: žmoną Oną (po tėvais Bal- 

čaitykė); sūnų Antaną; 2 seseris Barborą Rimdžienę ir jos 
šeimą, Petronėlę Kucinienę jos vyrą Pranciškų ir jų šeimą; 
5 pusseseres Marijoną Petrošaitienę, Kotriną Sabaliauskienę, 
Jozefiną šukalienę, Kotriną Cibulskienę, jos sūnų Kun. Sta
nislovą Cibulskis (Aurora, III), visų jų šeimas ir Marijoną 
Balčaitykę, švogerį Joną Balčaitį ir šeimą; dėdę Jurgį Bal- 
čaitį, jo žmoną Moniką ir šeimą; pusbrolį Izidorių Šimkų ir 
daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų. Lietuvoje paliko 2 
brolius Juozapą ir Pranciškų; 2 seseris Marcelę ir Kotriną; 
giminaitį Kun. Antaną Simonavičių.

Kūnas pašarvotas J. Liulevifeiaus koplyčioje — 4348 So. 
California Avė. Laidotuvės įvyks pdrmad. — Sausio 28 d.. 
1946 m. Iš koplyčios 8:30 vai., ryto bus atlydėtas j Nekalto 
Prasid. šv. Pan. Marijos parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmoną. Sūnus, Seserys, Pusseserės, švogerius, 
Pusbrolis, ir Visos Kitos Giminės.

Laidot. direkt. J. Lliulcvičius. Tel. Lai. 3572.

PETRAS BLUDGEN 
(Bludžius), Jr.

Kuris mirė gruodžio 2« d., 
194 5 m., ir tapo palaidotas
gruodžio 31 d., o dabar ilsis 
šv. Kazimiero kapinėse amži
nai nutilęs ir negalėdamas ati
dėkoti tiems, kurie suteikė jam 
paskutinį patarnavimą ir paly
dėjo jj į tą neišvengiamą am
žinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailė
dami jo prasišaiinimą iš mūsų 
tarpo, dėkojame mūsą dvasiš
kiems tėvams kun. kleb. An
tanui Briškai, .j. Valuckiui, J. 
StankeviCiui, ir P. Juškevičiui, 
kurie atlaikė įspūdingas pa
maldas už jo sielą ir Kun. A. 
Briškai,* kuris pasakė pritai
kintą pamokslą.

Dėkojame šv. Mišių aukoto
jams. Dėkojame graboriui J. 
Eudeikiui, kuris savo g< ru ir 
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo jį į amžinastį. o 
mums palengvino perkęsti nu
liūdimą ir rūpesčius. Dėkoja
me grabnešiams ir visiems, ku
ri© paguodė mus nuliūdimo va
landoje ir pagalios, dėkojame 
visiems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms: o tau mylimas 
vyrai ir tėveli lai Viešpats 
Dievas suteikia amžiną atilsį!

Nuliūdę: žmona F'ena sū
nūs, Dukterys, Mamyte ir Vi
sos Kitos Glnrnės,

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/ Lietuvių yra pilnut 
patenkinti tau taene šedevrais 
kuriuos mee padirbome jiem.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų

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

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

(Įstaiga randabi netoli Grand Avenue)

KAZIMIERA
KUCAUSKIENĖ

(Po tėvais Susronaitė) 
10557 S. VVentvvorth Avė.

Jau • sukako vieni metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsą tarpo mylimą žmoną ir 
motiną Kazimierą Kučauskienę.

Netekome savo mylimos Sau
sio 25 d.. 1945 m.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas 
suteikia jai amžiną atilsį.

Mes. atmindami jos liūdną 
prasišaiinimą iš mūsą tarpo, 
užprašėme 3 celūnavos šv. Mi
šias. Penktad. — Sausio 2 5 d. 
Šv. Petro ir Povilo parap., 
bažnyčioje 8:00 vai. ryto; šeš
tad. — Sausio 26 d. šv. Kry
žiaus ligoninės koplyčioje. 6:10 
vai. ryte ir antrad. — Sausio 
29 d. Visų šventų parapijos 
bažnyčioje, 8:00 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose 
ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Kazimieros sielą.

Nuliūdę: Vyras Juozapas;
Dukterys Mario Tol h. ir žentas 
•Toseplt, Albertlre Alešauskas 
ir žentas Char'e<. Cliarlottr 
Flselier ir žentas Ilyron 
nai .Josepli ir Leonai d; r 
kai Ir Visos Kitos giminės.

Sfi-
Ami-

JUOZAPAS VAITKUS
Gyveno pirmiau — 8837 

Houston. Mirė Sausio 20 d.,
1946 nt., 11:25 vai., ryte, su
laukęs pusės amžiaus. Gimęs 
Gietuvoje. Kilo iš Tauragės aps. 
Kvėdarnos parap.. Jonaičių k.

Paliko dideliame nuliūdime: 
brolio sūnų Pranciškų Ir jo šei
mą; 2 pusseseres Marijoną Ma
cijauskienę. Gną V'ensklenęir jų 
šeimas; pusbi'olį Pralotą M. b. 
Krušą; brolienę Sofiją Kiupelie- 
nę ir jos šeimą ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Lietuvoje paliko seserį Do
micėlę; 3 brolius Nikodemą 
Joną ir Petrą; brolio sūnų 
taną.

Priklausė prie Šv. Izidori; 
draugijos.

Kūnas bus pašarvotas 4 
p. p. Walkowiak koplyčioje 
8747 ,S. Commercial Avė.

laidotuvės įvyks šeštad. 
Sausio 26 d.. 1 946 m. Iš 
lydos 8:45 vai., ryto bus atly
dėtas J šv. Juozapo parapijos 
bažnyčią, kurioje Įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas 
, šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
giminini. draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Broliu Sūnus. Pu
sseserės, Pusbrolis Ir Gimines.

laidotuvių direktorius L. 
Bukauskas. Tel. Pl'LInian 9661

So.

An-

vai.

kop-

FUNERAL HOME
Graži — Erdvi — Su‘Vargonais

7918 SOUTH PARK AVĖ._________ TRIANGLE 3(155
ŽENTAS, LIETUVIS — ADOI.PAS IVAN IVANAUSKAS) IR 

'■JO ŽMONA SAKA H STEPHENS IVAN SUTEIKS JUMS
0 E BI A U SI PATARNAVIMĄ

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

PHONE: 9000. ADR: 1117 ROOSEVELT ST.

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSOK 

— Savininko —

St. Casimir Monument 
Company

3419 West llth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai. 
8 vai. vak.

NULIŪDIMO
- .O

VALANDOJE

KREIPKITfiS PRIE 
ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

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

NARIAI:

Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

AMBLLANCL 
Patarnaujam 
dieną ir naktį 

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

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

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

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

IGNACAS J. ZOLP
1646 WEST 46th ST. Phone YARds 978 L

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

LACHAWICZ IR ŠONAI
2314 WEST 23rd PLACE Phones CANal 2515 
10756 S. MICHIGAN AVĖ. COMmodore 5765

PULlman 1270

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

Lietuva turi būti vėl Nepriklausoma Valstybė!
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Policija tiria

Nepaprastu atsitikimą Los Angeles
KAIP “ASTROLOGAS” GALĖJO PAIMTI IŠ LIGONI

NES IK PARDUOTI SERGANTĮ KŪDIKĮ UŽ $125. 
PRADĖJUS MAITINTI, KŪDIKIS PAJUODO.

Policija ir autoritetai Los 
Angeles mieste, Kalifornijoj, 
tiria nepaprastą, iki šiol ne
girdėtą “sale” mėnesio am
žiaus kūdikio, kurį už $125 
nupirko pastarojo karo ve
teranas Robert Blucker. 
NOKI ŠEIMOS

Robert Blucker nesenai 
paliuosuotas iš karines tar
nybos ir jo žmona papasako
jo autoritetams, kaip jie įsi
gijo kūdikį.

“Mes neturime šeimos. 
Nieko pasaulyje taip netrok
štame, kaip kad turėti bent 
vieną vaiką”, kalbėjo Mrs. 
Blucker.

“Mūs kaimynystėj gyvena 
astrologas (Astrologija yra! 
viduramžių tariamasis mok-Į 
slas, kuriuo norėdavo iš 
žvaigždžių įspėti žmogaus li
kimą; iš jos dalinai išsivys
tė dabarties astronomija. — 
Red.), kuris pažadėjo mums 
kūdikį. Iš mano gimimo die
nos jis sprendęs, jog aš ga
liu būti labai gera motina. 
Bet už kūdikį reikalavo $125. 
Pinigus mes jam sumokėjom 
ir jis atnešė mums kūdikį.

Paprašius įsūnijimo poperų, 
astrologas pasisakė juos 
namie pamiršęs.
KŪDIKIS BUVO
SERGANTIS

“Pradėjus mums jį mai
tinti, kūdikis pajuodo”, tęsė 
Mrs, Bluckner. “Mes nusi- 
gandom. Pradėjom žiūrėti 
drabužėlius ir prie jų radom 
kortelę vienos ligoninės. 
Pašaukus tą ligoninę, gavom 
įsakymą liautis kūdikį mai
tinus ir tuojau nunešti jį pas 
daktarą.

Nunešus kūdikį į General 
Hospital, rasta, kad jis ser
ga tam tikra paveldėjimo li
ga, iš kurios tik vienas iš 
dešimties pasveiksta ir tasai 
lieka aklas.

Mrs. Bluckner sako, jog 
tasai astrologas žinojęs tik
rą kūdikio padėtį, bet pasa
kojęs, jog jis sveikas.

Policija ir autoritetai iš
tirs, kaip, iš kur ir kokiu bū
du astrologas gavo šį ligonį 
-kūdikį ir jį pardavė bevai
kei porai.

| Kas Girdėt^ 

| Chicagoje >

Džiaugias, bet kur 
gyventi?

Vienas paskui kitą laivai 
parveža iš Europos Ameri
kos kareivių žmonas. Nema
žai jų už kiek laiko pasieks 
ir Chicago.

Vedę kareiviai, kurių žmo
nos atvažiuoja į Ameriką, 
džiaugias, bet sykiu turi ir 
galvosūkio. Kur reiks gy
vent? Butų trukumas visur 
didelis. Naujų statomųjų 
namų neužtenka. Paliuosuoti 
iš kariuomenės vedę dabar 
gyvena su tėvais. Bet kur 
reiks gyventi, kai jų žmo
nos atvažiuos. Daugelis tų 
“grinorkų” gali palikti nusi
vylusiomis.

JUMORAS PLIENO STREIKE

Consolidated Steel Co., Los Angęles, Calif., vienas 
streikuojančių darbininkų, kad atkreipus visų dėmesį 
ir įnešus jumoro, dirbtuvę pikietuoti išėjo įsivilkęs į 
vokiečių kari^ uniformą. (Acme-Draugas telephoto)

GAILESTINGIEJI BROLIAI
Kas kart reikia daugiau Brolių patarnauti vyrams 

ligoniams! Jauni vyrai, tarp 16 ir 40 metų amžiaus, 
yra kviečiami pasiteiriauti dėl platesnių informacijų 
pas Naujokų Vedėją (Novice Master).

Gailestingieji Broliai yra vienuoliai.

49 Cottage Street Buffalo, N. Y.

Jau 4,000 užsire
gistravo

Keturi tūkstančiai pasta
rojo karo veteranų užsire
gistravo policijoj, kad ga
vus darbo ekstra policinin
kų patruliuoti miesto gatvė
se nakties metu. Tokių po
licininkų bus paruošta 1,000.

Aplikantų tarpe yra visa 
t eilė kariuomenės majorų, 
kapitonų ir laivyno leitenan
tų.

Moteris rasta įšalus 
i leda

Nuo vidurio gruodžio mė
nesio, praeitų metų, kaimy
nai pradėjo nematyti Miss 
Lillian Holmberg, 72 metų 
amžiaus, išėjusios į poilsį 
mokytojos, kuri viena gyve
no dešimties kambarių ne
valytuose namuose.

Teisėjui išdavus varantą, 
policija nuėjus į namus, iš
laužus užraktą, perėjo per 
visus apdulkėjusius ir neve
dintus kambarius, bet nėra-

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
’SAVAS PAS SAVĄ'u

Tik jis vienas pralobo
Probate teismas paskelto 

kad mirusio Joseph A. Hav 
kuris Chicagoj užlaikė gen 
blerių įstaigą, saugomose di 
žėse rasta turto $60,000.

III

Iš Musų 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, mūšy 
pačių išdirbimo, 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 Jyl

RENGIANTIEJI
— nuo —

Arthritis — Rheuruatizmo — 
Lumbago — Muskulų Skausmo

. Vartokite . . .
HEALTH K E ŠOKT MINEKAL 

BATH DRISKĄ
1 malšukas užtenka 10

maudymams.
KAINA TIKTAI - $1.00

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

Bath Products Co.
Laboratories — Chirago. Iii.
Southsaldiečlal kreipkitės J UNION 
DRUG CO., 3159 S«. Haluted St.

L

Archer Avenue Furniture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI _

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

10,000 BONKŲ
DEGTINES

• BRANDES
• RUM’O

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

SPECIALEMIS KAINOMIS

■ • L.^S* L 

' X'
\S

V

NATIIAN 
KANTER 

“I.tetuvlikM 
Žydukas”

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH

LIQUOR

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YĄRDS 6054

SENOMS, ATDAROMS, 

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčiamieji nuo senų, 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 
LEGULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų, atdarų Ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmų 
prašalinančios y- 
patybės suteiks 
Jums tinkamų 
nakties poilsi Ir 
pagelbės Išgydyt 
senas, atda
ras Ir skau
džias žaiz

das Vartokite Ji irgi skaudlems 
nudegimams, šašų ir sutrflklmų 
prašallnlmul, ir kad palengvinti 
Psorlasls niežėjimą. Atvėdina va
dinama Athlete’s Foot degimą Ir 
niežėjimą, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
sutrūklmo 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, 1.76, Ir S.OO.

Siųskite Jūsų lfoney Orderi tie
siog 1:—

LEGULO
IMI No. Pulukl Kd. 

ilept. D. Chicago 89, III.

/mizi
X “Draugo’’ draugai ir 

bičiuliai nekantriai laukia 
vasario 10, kad pamatyti 
naują operetę “Sveikam li
gos neįtkalbėsi”, taipgi Šv. 
Kazimiero Akademijos or
kestrą su nauju repertuaru 
ir ukrainiečiu chorą. Viskas 
bus nauja, žavinčia.

X So. Chicagos Šv. Juo
zapo parap. žmonės, kurie 
rengiasi dalyvauti * ‘Drau
go” koncerte, tikietų gali 
įsigyti klebonijoj pas klebo
ną kun. V. Černauską arba 
pas “Draugo” koresponden
tę A. Snarskienę, 610 E. 88 
St.

Rasta dalis jewelry
Prieš savaitę iš Goldblatt 

krautuvės, vidurmiestyje, bu 
vo įsilaužusių plėšikų pa
vogta jewelry už keletą de- 
sėtkų tūkstančių dol. Polici
jai pavyko suimti du jaunuo
lius po 17-ka metų amžiaus,

do nei jokio gyvo daikto. 
Nuėjus į rūsį namo savinin
kę rado įšalusią į ledą.
• Koronerio nustatyta, kad 
nuo šalčio sprogus vandens 
vamzdžiams, ji nuėjus į rūsį 
ir ten mirus širdies liga.

X Brighton Park žmonės, 
kurie ruošias dalyvauti dnr. 
“Draugo” didžiuliame kon
certe, tikietų gali įsigyti pas 
Stasį Piežą, Emiliją Miciū- 
naitę, Kastą Zaromskį, dnr. 
“Draugo” agentą Gubistą ir 
pas Šv. Vardo Dr-jos narius.

X Joe Baneck (Bancevi- 
čius), kurs dabartiniu metu 
yra vienas geriausių lietu
vių ristikų, praeitą trečia
dienį ristynėse Prudential 
Hali visą valandą išsirito su 
stipriu ristiku J. Marshall 
Išėjo lygiomis, šiandie Ban- 
pevičius ritasi Falcon Audi-

X L. V. Seniors Stasiui 
Piežai pagerbti ir išleisti 
bankieto komitetas sausio 
24 d. renkasi pas A. ir K. 
Petrulius, 4420 S. Talman 
Avė., galutinam pasitarimui. 
Po visam komitetas taip pat 
padainuos ilgiausių metų K. 
Petrulienei, kuri tą dieną 
minės savo gimtadienį.

X Stasys Pūkelis, sūnus 
žymių veikėjų ir rėmėiu Jur
gio ir Aleksandros Pūkelių, 
Marquette Parke, padarė ne
tikėta surnrvzą Prano ir Ag
nietės Adžiūnu dukrelei Ire
nai. suteikdamas 'Kalėdų 
švenčių proea, deimantinį 
žiedą. St. Pūkelis iš amato 

j “accountant”, komnaniios 
šiuo laiku išsiųstas į India- 
naDolis, Ind. Pranas ir Ag
nietė Adžiūnai gyvena adre
su 7239 S. Rockwell St.

X Elzbieta Lankauskienė, 
kuri turi bizni po vardu Eli- 
zabeth Lingerie Sbon. 1904 
So. Cicero Avė.. Kalėdų šven 
tęs turėjo labai nemalonias, 
neuana kad per didžiausi; 
darbvmeti pati susirgo ir iš
gulėjo lovoj daugiau triių 
savaičių, bet dar prie to pri
sidėjo ir kita nelaimė, bū
tent gavo žinia kad ios bro
lis Vladas Palubinskis, po 
ilgos ligos mirė 1945 met., 
gruod. 17 d. Ši nemaloni ir 
skaudi žinia, vietoj kad da
lyvauti brolio laidotuvėse, 
dar skaudžiau paveikė Elzb. 
Lankauskienės sveikatą, kad 
ir po šiai dienai dar tebe
serga.

Chicago and Northern Illinois- 
the Center of Your Markei

Chicaįo's Mtrchandiie Mart—the uorld't larįest building undtr ene roof

štai Vieta — 26,000,000 žmonių gyvena aplink 
netoliau kaip prekinis traukinys nuvažiuotų per 
naktį. Pramonės kurios randasi Chicagos rajone 
naudojasi dauguma ekonomiškų naudų; greites
niu pasiuntimu įvežant ir išvežant; žemesnėmis 
transportacijos kainomis; lengvu priėjimu prie 
pirkėjų ir pardavėjų ir nenustojančiu plaukimu 
už-mlesčio pirkėjų. Vientik vienas namas—Mer- 
chandise Mart—patraukia 400,000 pirkėjų-svečių 
į metus. Ir Furnlture Mart, pavyzdžiui, kitas di
delis oentrinis prekybos namas, yra pripažintas 
centru savo pramonės. Tai nenuostabu kad Chi- 
caga yra po visą, šalį žinoma kaipo “Didysis 
Centrinis Marketas."

Pramonių Priemonės Yra Įvairios — Pačiame 
viduryje šio centrinio prekybos ir pardavimo tin
klo, Chicagos ir šiaurinio Illinois rajonas suda
ro branduolį kuris savyje yra milžiniškas mar
ketas su milžinišku ištekliu reikmenų: Yra 
5,000,000 žmonių šiamei rajone kurtų, įeiga pra
eitą metą atsiekė ratą 714 bilijonų dolerių me
tams. Yra 10,000 išdirbystės dirbtuvių kurios iš
dirba visko nuo ratų iki X-ray įtaisymų. Aš- 
tuonlos-dešimts šeštas nuošimtis visokios rūšies 
ILS. pramonių randasi čionai. Chicaga tinkamai 
buvo pavadinta "pramonės departamentinė krau
tuvė”—priedas pramonėms renkalingurhas kurios 
perka dalimis produkcijai iš kitų dirbtuvių.

t

Platus Visuomenės Patarnavimas
—• Gyvenimo ir darbo sąlygos 
daug miiestuose-miesteliuose ku
rie sudaro Chicagos ir Šiaurinio 
Illinois rajoną turi patraukimo 
taip pat darbdaviui ir darbinin
kui. Rezidencijos kraštai atydžiai 
zonuoti. Miestiniai ir regioniniai 
pienai toli pravesti ir realistiškai 
sumanyti. Visuomenei patarnavi
mai suteikti policijos, ugniage
sių, sveikatos ir švarumo depar
tamentų. mokyklose, ligoninėse 
ir bažnyčiose, universitetuose ir 
muziejuose, yra įvertinami kaipo 
geriausi visoj šalyje. Net ir tak
sai, pagal nuomonę kvalifikuotų 
sprendėjų, yra prieinami. Iš viso 
taksayimas per capita Chicagoje 
stovi ’ žemiau aštuntos vietos tar
pe penkiolikos didžiausių miestij 
Suvienytose Valstijose. Ir tyrinė
jimai parodo kad abelnai vieti

niai ir valstybiniai taksai išdirbysčių pramonėms 
tiktai maža dalis visų įeigų.
Iatikas Dabar — Dabartiniu laiku išdirbystės sie
kia patogesnių ir strategiškų vietų kai P niekad 
pirmiau. Progresyvūs biznieriai apskaičiuoja vi
sus dalykus kurie suteiktų, jiems ko-ekonomlš- 
kiausią vietą jų pramonėms. Jie tyrinėja nepa
prastas ypatybes kurios suteikia Chlcagai ir jos 
apielinkei pirmą vietą pasirinkime daugumos 
pramonių. Mums linksma jiems padėti jų tyrinė
jimuose ir taip smulkmeniškai kiek reikia. Mes 
suteikiam jiems patarnavimą iš'avintų industri
jos inžinierių kurie gerai žino kokios yra gali
mybės šiame krašte. Mes priimsim ir jūsų atsi- 
kreipimą ir užlaikysime viską su pasitikėjimu.

Industries locating in this ana have these 
outstaniiing advantages

Railroad Center of the United States • Wor1d Airport • In- 
lond Waterwoys • Geographical Center of U. S. Population 
• Great Financial Center • Tho "Great Central Markei" • 
Food Producing and Processing Center • Leader in Iron and 
Steel Manufacturing • Good Labor Relations Record • 
2,500,000 Kilovratts of Power • Tremendous Coal Reserves 
•Abundant Gas and Oil • Good Government * Good Living

This is the fiftn of • series of advertisements on the industrial, agricultural and resideotial 
advantages of Chicago and Northern Illinois. For more information, communicate with the

TERRITORIAL INFORMATION DEPARTMENT 
Manjuette Building— 140 South Dtarhorn Street, Chicago 3, Illinois—Phone RANdolph 1617

COMMONWEAI.TH EDISON COMPANY e PUBLIC SERVICE COMPANY OF NORTHERN ILLINOIS 
WESTERN UNITED GAS AND ELECTRIC COMPANY e ILLINOIS NORTHERN UTILITIES COMPANY
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