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Ford ir Chrysler Susitarė su C.I.O. Unija
Sovietai Visu Tempu Rusina Lietuvą; 

Vyskupu Balsas Olandų Spaudoje
NEW YORK — (LAIC) 

— Lietuvos mokyklose 
visokiais būdais stengiama
si aukštinti rusų kultūrą. 
Pavyzdžiui, šiais mokslo 
metais per ištisą mėnesį 
Pedagogikos Institutuose 
Kaune ir Vilniuje bus mi
nimas Lietuvai visai sveti
mas ir nežinomas rusų pe
dagogas K. D. Ušinski, nuo 
kurio mirties sueina 75 me
tai.

Visose mokytojų semina
rijose organizuojami posė
džiai su paskaitomis apie 
tą rusą. Miestuose ir aps
kričių centruose tuo tikslu 
net šaukiami specialūs mo
kytojų suvažiavimai. Pėda; 
goginės literatūros leidyk-

vynės Karą.”
VisU3 tuos svetimų auto

rių ir lietuviui svetimos 
dvasios veikalus-išleido vai 
stybinė leidykla iš, Lietuvos 
žmonių sunkiai išspausto 
skatiko.
Lietuvių Skautų Draugoves 

Europoje
Anglui, o taipgi amerikie

čių ir prancūzų karių tar 
pe nemažai sutinkama bu
vusių tų šalių skautų są
jungos narių. Jų adminis 
tracija noriai leidom veikti 
skautams lietuvių stovy
klose, Šios žiemos pradžio
je buvo sudarytas koalicinis 
lietuvių skautų štabas iš 
įvairių pažiūrų Lietuvos 
skautų veikėjų.

la išleidžia lietuvių kalbon Susirišta su Tarptautiniu 
išverstą rusų prof. Modyns-Į Skautų Biuru Londone. Da- 
kio knygą: “Didysis rusų romi žygiai Lietuvi v; Skau- 
auklėtojas K. D. Ušinski.’’ tų Sąjungą išeivijoje pri- 
Leidžiamos ir kitos kny- pažinti teisėtu bolieviku lik- 
gos lietuvių kalba apie tą viduotos Lietuvos Skautu 
rusą. Sąjungos tęsiniu. Vietomis

---------------------- turima jau ir uniformuotų
lietuvių skautų.

Nesenai LAIC gavo svei
kinimą iš Danijoje esančių 
lietuvių skautų.

KAIP RADAR PASIEKĖ MENULI

AT )ii,000 MILĖS PEP SECOND
:iDiogrom illustratot aaparimant ot Balmof, N. J. 
ohort Signal Corpt raaarman and sciantists andor 
diroction oi Lt.-Col. John H. Daoitt, Jr., annooncod 
rodar contact with t ha moon, 23i457 mito dit- 
tant. Postibilitias: topogrophical mapping of moon, 
datarmination oi eomposition and eharoetaristies 
of othar ctltstial bodios, rodar guiding of futura į

Šis piešinys parodo Rrmy SignaJl Corps mokslininkų laimėjimą padarant radar kontaktą su 
mėneuliu. (Ame-Draugas Telephoto.)
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Iranas Sako Įrodys Rusijos Kišimąsi 
Naujas Premjeras Nori Derėtis Tiesiog

Baltijos Valstybių 
Tragedija.’

Boston — (LAIC)—“žvaig
ždės” vasario laidoje skai
tome: “Lietuvos vyskupų 
atsišaukimas rado atgarsio 
ir Olandijoje. 'Gazet vcn 
Limbu rg’ deda vedamą j am 
straipsnyje gana plačią jo 
ištrauką, antrašte, “Balti
jos Valstybių Tragedija.’’

Straipsny sakoma “Mažo
sios respublikos palei Balti
jos jūrą atrodo užmirštos. 
Jalta, Potsdam ir San Fran- 
cisco apie jas nutylėjo, ne
žiūrint į/ tai, kad tie kraš
tai, kaip ir daugelis kitų, 
kiek tik galėdami priešino
si nacių įsigalėjimui. Ne
žiūrint išdidingo pažadėji
me, kad nė vienos demok
ratiško'’ tautos nepriklauso 
mybė sąjungininkų nebus 
pažeista, laikraščiai

LONDONAS, saus. 23. — 
Irano delegacija įteikė UNO 
organizacijai naują notą, ku 
rioje sakė sovietai ir toliau 
kišasi į Irano vidaus rei
kalus, ir kad Iranas, yra 
pasiruošęs pilnai tai įrodyti.

U. S. Nori Paskubėti 
UNO baigiant antrą sa

vaitę, U. S. delegacija deda 
pastangų bėgyje 1Q dienų 
užbaigti bendrąjį susirinki
mą, kad greičiau perkelti 
naują taikos organizaciją į

•Frankfurto Radijas 
Lietuviškai

Frankfurt a'M (LAIC)— 
UNRRA vadovybė sutiko 
leisti tris kartus savaitėje 
per Frankfurto radiją lie
tuviškus pusvalandžius. Tai
pgi numatoma programas 
vaikams.

Šv. Tėvas Gyrė UNRRA 
Už Šelpimą Vaikučiu
VATIKANAS, saus. 26.- 

Pcpiežius Pijus XII, priim
damas 35,000 Romos vaiku 
čių Šv. Petro bazilikoje, iš
gyrė UNRRA už šelpimą 
pagalbos reikalingų vaiku-

tyli, čių visur pasaulyje, ir pra- 
kai trims demokratiškoms šė vaikučius melstis ir prie- 
tautoms gręsia amžinai pra
rasti laisvę.”

Patį vyskupų laišką vadi
na “jaudinančiu atsišauki
mu į laisvųjų tautų sąži
nę,“ o Lietuvos klausimą 
vadina “problema, kokią 
iškelia kiekviena neteisy
bė.” Išdėstęs visus Lietuvos 
vargus ir priespaudas, laik
raštis užbaigia: “Bet tą 
problemą dar nevėlu 
spręsti.

įs-

šintis piktybėms,.
Šv. Tėvas pavadina UNR 

RA “jungtinių tautų gera
dariais... labdaros nešėjais 
ir tuo būdu pionieriais san
taikos visam pasaulyje.”

Japonu Žemės Reforma 
Neužgirta, Ruoš Nauja

TOKYO, saus. 27. — Ja
ponijos žemės reformos 
programas, generolo Mac-

---------------------- I Arthur įsakytas tam, kad
Milijonas Propagandinių į duoti mažažemiams progos 

Brošiūrų turėti savo ūkius, neatitiko
New Yorkas — (LAIC) numatytiems reikalavi- 

— “Izvestija“ Nr. 282 pir mams. Alijantų gamtos re- 
mame puslapyje praneša, 8UlW dalinys vakar sakė 
kad Lietuvoje 1945 metais i Japonijos žvejai band-i išsi
ūki lapkr. pabaigai) jau įlanjžti iš nurodytos žvejo- 
buvo išspausdinta 1,000,000: jimo srities, paskirtos po 
egzempliorių politinės lite-' krašto pasidavimo, 
ratūros. Leidinių tarpe pir-1 Japonams duota iki kovo 
mauįa “Komunistų (bolie- Į .5 d. patiekti pilną žemės 
vikų) partijos istorijos reformos planą, kuris turi 

Lenino Apie dar- £tak0 užgirtas pirm ne-b ruožai 
bą kaime,” Stalino “Apie 
kooperacija,” “Apie Leni
nizmo Pamatus’’ ir “Apie 
Didįjį Sovietų Sąjungos Te

gu gali būti vykdomas.
ORAS

Ūkanota. Netaip šalta.

Naujos notos aštrumą J. A. Valstybes. -• 
sušvelnino, tačiau, išrinki- Susirinkimas nubalsavo, 

25 prieš 18, nominuoti val
dybos narius slaptu balsa-

mas naujo Irano premjero, 
Armed Gaven-es-Saltaneh, 
žinomo pro-ruso, kuris sa^ 
kė jis už ves derybas tie
siog su Maskva dėl ginčy-

vimu. Rusija, Ukrainas, 
Amerika ir Prancūzija bal
savo prieš, o Anglija buvo

tinos Azerbaidžiano provin- 5 viena, tų, kuri balsavo už 
cijos. ! įnešimą.

Van Mook Grįžo Javon 
Užvesti Taikos Derybas

BATAVIA, saus. 27. —
Hubertus J. Van Mook, vei
kiąs Indokinijos guberna
torius, vakar atvyko iš 
Olandijos naujoms dery
boms su indokiniečiais na
cionalistais, kurių tikslas 
yra atsteigti taiką Indoki
nijoje.

Šią savaitę atvyks Sir 
Archibald Clark Kerr, nau
jai paskirtas Anglijos am
basadorius Amerikai, kuris 
bus tarpininku tarpe Olan— 
iijos valdžios ir indokinie- 
’.ių nepriklausomybės sąjū
džio vadų.

KALENDORIUS 
Sausio 28 d.: šv. Petras

iš Nolasco; senovės: Kari
butas ir Nijola.

Sausio 229 d.: šv. Pran-

Iš Kalifornijos į New
Yorką Per 4 Valandas
NEW YORKAS, saus. 26. 

— Dujų varomas Shooting 
Star lėktuvas šiandien pa
siekė La Guardia aerodro
mą šiame mieste tik ketu
rias valandas ir 13 minučių 
po išskridimo iš Long Be- 
ach, Calif., padarydamas 
naują rekordą skridimui per 
Ameriką. P-80 lėktuvas vie
nu laiku pasiekė net 660 
mylių per valandą greitu
mą.

Už keliu minučių du kiti 
P-80 lėktuvai taipgi pasie
kė New Yorką, taip pat su
laužydami iki ši:l buvusį 
rekordą penkių valandų 27 
minučių, kurį buvo padaręs

Du U. S. AmbasadoriaiB'291Sktuva* 
Rezignuos, Pranašauja

WASHINGTON, saus. 26.
— Informuoti diplomati
niai sluoksniai pranašavo, 
kad U. S. ambasadoriai W.
Averell Harriman ir John 
Wina.nt yra pasiruošę atsi
statydinti. Harriman jau 
grįžta iš Rusijos, Winant 
yra Londone.

3-s Žemės Drebėjimas 
Dar Sukrėtė Šveicariją

CURICHAS, saus. 26. — 
Trečias smarkus žemės dre
bėjimas per nepilnai 24 va
landas šiandien sukrėtė 
Šveicariją, pridarydamas 
daugiau nuostolių visam 
krašte.

ciškus Salezietis; senovės: 
Girkantas ir Santvaras.

Graikijos Kariuomenė 
Kovoja Separatistus

ATĖNAI, saus. 26. —
Spaudos raportai iš Mace- 
donijos sakė valdžios ka
riuomenė kovojo prieš gau
ją “ autonomistųj” perėju
sių į Graikiją iš Jugoslavi
jos. Teisingumo ir viešos 
tvarkos ministeriai lėktuvu 
išskrido į Saloniką, didžiau- 
sį Macedonijos miestą ištir
ti “apsaugos klausimus.” 
Tuo tarpu Graikijos prem- 

I jeras Sophoulis pranešė,
1 kad Sofianopoulous, užsie
nių ministras ir graikų UNO 
delegacijos viršininkas, pra
šėsi sugrįti į Atėnus pasi
tarimui su savo vyriausybe.

Vėliausių Žinių Santrauka
—Sužinota, kad U. S. zonoje Austrijoje veikia požemi

nis geležinkelis pervežimui žydų pabėgėlių iš Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Rusijos.

—Kinijos komunistai raportavo, kad vakar buvo pir
ma diena be jokių militarinių veiksmų.

—TJ. S. amsasadorius Harriman, pakely iš Maskvos į 
Washingtoną, vakar sustojo Chungking, Kinijoje.

—Chas. E. Moore, San Francisco pramonininkas, sakė 
gen. MacArthur Tokijoje jam pasakė, kad U. S. dabar 
turi atomines bombas tūkstantį kartų galingesnes negu 
ta, kuri buvo numesta ant Hiroshima.

—Vakar Amerikoje dėl šalčio splegos įvyko daug gais
rų. kuriuose 19 asmenų žuvo ir daug sužeista.

CIO Darbininkai Grjžo j Skerdyklas;
UAW Gavo 18 ir 18'/2 Ct. Pakėlimus
Maždaug 1,635,000 darbininkų šiandien dėl ginčų ne

dirba visame krašte. Didesnieji ginčai:
AUTOMOBILIŲ — Ford davė CI0-UWA 18 centų va

landai algų pakėlimą, o Chrysler Corp. 18y2 centų, pa
liekant vien tik General Motors iš “trijų didžiųjų’’ besi
ginčijant su unija dėl algų: žaliavų trūkumai privertė at
leisti daugiau darbininkų Ford ir Packard fabrikuose 
Detroite.

MĖSOS — Valdžia perėmė sustreikuotas skerdyklas; 
193,000 CIO darbininkų šiandien grįš darban, bet atsisa
ko atšaukti streiką. AFL darbininkai taip pat sugrįžta 
darban. Valdžia prižadėjo duoti faktų komisijos reko
menduotus algų pakėlimus.

PLIENO — CIO unija tebereikalauja I8V2 centų va
landai pakėlimo, plieno bendrovės siūlo tik 15 centų; 
35,000 darbininkų kitose įmonėse dėl plieno streiko ne
turi darbo .

GELEŽINKELIŲ — Amerikos didieji geležinkeliai ir 
18 iš 20 geležinkeliečių unijų sutiko pavesti deryboms al
gų pakėlimo reikalavimus, kurie paliečia apie 1,250,000 
darbininkų.

TELEFONŲ — Western Union darbininkų streikas 
New Yorke tęsiasi, šeštadieny 200 karo veteranų demons
travo, tačiau nesusirėmė su policija.

Civilinis Karas Kinijoje Jau Apsistoja
PEIPING, Kinija, saus., CHUNGKING, saus. 27.- 

26. — Abi pusės Kinijos ei- I Demokratų sąjungos narys 
viliniam kare sutinka, kad Lo Lung-chi sakė sąjunga 
kautynės apsistoja, ir pade- pasitrauks iš patariamos
tis žymiai pagerėjo besitę
siant kovų apsistojimui.

Ponia Chiang Kai-shek 
nuvykusi į Changchun, 
Mandžurijos sostinę, pers
kaitė savo vyro atsisveiki
nimo raštą rusų kariuome
nei ir apdovanojo, 100 rusų 
karininkų, kas pabrėžia ra
portus sakančius didžiuma 
rusų kariuomenės bus iki

komisijos konferencijos, 
ieškančios suvienyti Kiniją, 
jeigu vyriausybė neduos pa
tenkinantį paaiškinimą dėl 
kratos padarytos Hung 
Yenpei, amatų mokslo są
jungos steigėjo, namuose.

Demokratų sąjunga yra 
mažumų koalicija priešinga 
Kuomintang valdžiai ir ko
munistams. Vienybės konfe-

vasario pradžios apleidusi rencija dar nesusitaria dėl 
Mandžuriją. • valdžios perorganizavimo.

Short Teigia Nekaltas 
Dėl Daromu Kaitinimu

WASHINGTON, saus. 26.
— Maj. Gen. Wa,lter C. 
Short baigė savo liudijimą 
Pearl Harbor tyrime šian
dien sakydamas jis. nekal-

Murray Laukia Plieno
Bendrovių Pasiūlymo
PITTSBURGH, saus. 27. 

— Philip Murray, CIO ir 
plieno darbininkų unijų 
prezidentas, vakar sakė jis 
nemanąs, jog sekantis žy-

tas dėl 11 specifinių kalti- 1 gis dėl streiko padėties 
nimų, kuriuos karo depar-1 priklauso nuo jo. Jis sakė
tamentas paruošė prieš ’ jį, 
bet niekuomet nepatiekė 
kariniui teismui.

Atsakydamas į sužymė
tus kaltinimus, Short išvar
dino buvusį karo sekr. Stim- 
son; generolą Marshall, bu
vusi štabo viršininką; lt. 

PARYŽIUS, saus. 27. — gen' Gerow tuometinį ka- 
Prezidentas ir apsaugoami- «» Planų divizijos yirSinin- 
nistras Feliksas Gouin šian- M. lt ma3- Sen- Milas, šią
dien atsišaukė j Prancūzi- divizijos viršimn-
jos piliečius visu kuo, rem- ki»' sakydamas jie visi kaip

Gouin Sudarė Naują 
Valdžią Prancūzijai

ti vyriausybę ir padėti jos 
pastangoms atstatyti tvir
tą Prancūziją.

Po šešių dienų krizės po 
gen. Charles de Gaulle at
sistatydino, Feliksas Go
uin, 62 metų amžiaus so
cialistų; vadas vakar suda
rė naują trijų partijų koa
licinę vyriausybę, kuri ant-

vienas metė visą bėdą ant 
jo už Pearl Harbor nelai
mę. •

Prez. T ru manas Pradės 
Atostogas Vasario 11d.

padaręs savo žygį, kuomet 
Prez. Trumanas padarė ben 
drovei pasiūlymą kelti al
gas I8V2C valandai, kurį U. 
S. Steel korporacija atme
tė.

Tuo tarpu streikas suvirš 
750,000 darbininkų tęsėsi 
septintą dieną.

Rusai Sako Salos Buvo 
Jiems Pažadėtos Jaltoj

LONDONAS, saus. 26.— 
Maskvos radijo, minėdamas 
U. S. valstybės pasek r. De
an Acheson pareiškimą, kad 
jis nemanąs, jog buvo slap
tų susitarimų Jaltoje, sakė 
Tsss buvo “oficialiai auto
rizuotas“ paskelbti, kad 
Jaltoje sutarta Rusijai ati
duoti Kurilių, pietinę Sak-

WASHINGTON, saus. 27.
- Prez. Trumanas vasario

radieny bus formaliai pri- j 11 d. lėktuvu išvyks į Flo- halin ir kaimynines salas į 
statyta seimui. , ridą trumpoms atostogoms. šiaurę nuo Japonijos.



I DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Pirmadienis, saus. 28,

ĮDOMIOS ŽINIOS IS PHILA., PA.
Iš Kitataučio 
Spaudos

ies nuo daugelio metų par-
davinėja
nūs

vaouum svipe
Jurgieti*

TĖVŲ DŽIAUGSMAS

Sausio 17 d. čia viena* 
veikėjas garsaus mainie 
rių Šenadorio nuo Pranė? 
Siedlikaitės gavo dalį an 
giško dienraščiu “Journa 
American” (19 gruodžio), 
kuriame, skyriuje “Publh 
Service” įdėtas puikus strai- 
psnis-editorijalas antgalviu 
“Russian Aggressions ”; c 
žemiau, po antgalviu sako
ma:

“Kremlin Policy of Impe
rialistu and Conąnest Breedt 
New Wars, Lithuanian Leat' 
er VVarns".

O ukrainiečių * ‘Svobodo 
ja”, sausio 19 d. yr.a, žinelt
skelbianti, kad A. L. Kon 
gresas Chicagoje paskelbė 
padėką visoms toms viešpa 
tijoms, kurios dar iki šit 
laiko vis dar pripažįsta Lie
tuvą kaipo nepriklausomą įos 
valstybę. XX

KOMNAT1AJ
PRALAIMĖJO

Čia į didžiųjų organizaci
jų, klūbų valdybas buvo įsi
skverbę lietuviški nuskeltai. 
Būdami pirmininkais ir iž
dininkais jie drūčiai pasir 
larbavo Kremliaus diktatū
rai ir lietuvių pažeminimui. ' 
Bet jųjų džiaugsmas ir sau- 1 
valiavimas buvo neilgam. A- ! 
ėjus metiniams rinkimams, į 
jie tapo prašalinti iš valdy
bų Lietuvių Tautinio Pašal
inio Klūbo ir Lietuvių Mu- ' 
dkalio Namo Hendrovės, ko- 
nunistai: Zaleckis, Lukaše- 
vičius, Reinys, Povilonis ir 
kiti smulkesni. Dar pirmiau 
jie neteko vietų Raudonojo 
Kryžiaus ir Karo Pergalės 
Komitete. Tas reiškia, kad 
-audonas nacizmas smunka. 
Atsigavo gerų lietuvių šie-

Lt, Keith Dubois su žmona, iš Green Bay, Wis., ku
pini džiaugsmo grjžta namo vežini devynių mėnesių 
kūdikį, kuriam buvo padaryta tumoro (vėžio) opera
cija New Yorke. Nuotraukoj matome ir patį ligonį. 
(Acme-Draugas telephoto)

Ačiū demokratijai! 
prasmenga diktatūros! 
lio 1946!MIRĖ

Sausio 11 d. čia laike gim
dymo dvynų mirė jauna, 32 
metų amž., Ieva Sivickaitė- 
Katamay, širdies ligos už- 
a t akuota. Greit po jos mir
ties mirė ir tie jos pagim
dyti. dvynukai

Velionė buvo ukrainų tau . 
tybės, tačiau mums, lietu. | sudannejimas. 
viams, ji privalo būti irgi
atmintina. Jcs vyras, Bag
donas Katama y yra vietinio
ukrainiečių laikraščio ••Ame- , sk s sekretoriua
rika” vyresnis redaktorius, | ___. j.,,__
kuria gindamas plunksna

Te-
Va-

P.

Kirikovič - Lietuvos 
rinkimų komisijoje
New York (LAIC) — Lap

kričio mėnesyje Lietuvoje

rankovių. Neturėdami batų, Netoliese tų koncentraci- SKELBKITfiS “DRAUGE”
kaikurie nešioja vyžas, kiti1 jos stovyklų yra administra- _____ _ _________________
šiaip kokiais skurliais kojas'cijos būtai. Jie gyvena pra-
apsivynioję. žiemos tenai la-1 bangiai: turi sales šokiams, 
bai sunkios — iki 60 laips-jkiną, patogias gyvenimui
nių žemiau nulio F. Didelis patalpas. Stovyklos drausmė >Ioumj In Ilull.,. 
nuošimtis peršalimų, taip įtin griežta — su mirties 
kad nedaugelis išlaiko ii- į sprendimais nesivaržoma, 
giau vienos žiemos.

J. RIMDZUS, D. C.

Dirbantieji yra saugomi NAUJO SUŽINAI,
ginkluotos sargybos, nors 
pabėgimas visvien prasmės 
neturėtų. Ypač sunku mote
rims, o jų stovykloje yra a- 
pie ketvirtdalis.

PARAŠYK. AR PATELE
FONUOK DRAUGO” RE
DAKCIJAI

Phone WENtworth 2527 
PHYSIO THEBAPY 

5526 S. Racine Avė.
HOVHS

Satttrdar-
O*Uy «—S P. M. 
1 A. M. to S P M.

Sovietų auksas - kraujų išplautas
New York (LAIC) — Vie- nu ar skurliais. Valgis: 

nas sovietų jūrininkas, pats karštas vanduo ryte ir vaka- 
pamatęs, kaip užsienyje gy- re. o kartą dienoje — kali- 
vena žmonės, tarė sau: nių sriuba, kurioje retkar-

•‘Geriau mirsiu, bet atgaliais galima užtikti žuvį.
negrįšiu. ’ Jo įspūdžius ap- Pagrindinis maistas pasi
rašo “Socialističeskii Vieše- lieka duona, bet ir tos pa-

Didžiausia Lietuvių
Jewe!ry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik- i 
rodėllus, auksinius ir deimanti- 
nius žiedus, rašomas plunksnas]

I r įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus
už Joms Prieina- ' 
raątt Kalnas!

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

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

JOHN A. KASS
VVATCHMAKER 

JEWELRV — MUSIC
4216 ARCHER AVENUE

Phone: LAFAYETTE 8617

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

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

Ofiso Tek: CICERO 8650 
Rez. Tek: ,CICERO 5891 

Jeigu Neatsiliepia — 
Šaukite: BERWYN 6200

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik vieną porą aklų šauname gy
venimui. Saugokite Jau, leisdami 
liegaamlnuotl Jas moderniiklaualu 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą aklų {tempimą.

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

OPIOMETIUSTAi

1801 So. Ashland Avenue 
Kampas 18-.tos ,

Telefonas: CANAL 0528, Cliicago
OFISO VALANDOS: 

Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m. 
Trečiad. ir šeštad. 9:30 a. m. 

iki 7:80 p. m.

__ _  ______________ nik’r. Tas jūrininkas turėjo • Rankamai negauni jei trem-
vyko rinkiminių komisijų progos lankytis sovietų auk-į ^niai neatlieka jiems skir- 

Komunistų 80 kasyklose ‘ Dalstroi , to- į įos darbo normos. O norma 
limoje Šiaurėje. -A-^joje- siekia aštuonis kubinius me- 
Ten dirha daugiausia trem-, trus žemės. Katastrofinga 
tiniai ir kriminalistai nusi-, aprangos stoka. Daugelis 
kalteliai, bet pastarųjų pa- dangstosi pasisiuvę iš maišų 
dėtis esanti žymiai lengves- savotiškus marškinius be 

Lietuvoje dislokuoti Rau- nė. Kasdieną turi išdirbti ________—._ . —
donosios Armijos kariai ir iki 12 ir daugiau valandų.

partija į vyriausią rinkimų 
komisiją paskyrė Junčą — 
Kučinską, kurs yra Lietuvos 
komunistų partijos kadrų

ukrainiečių reikalus^ ka t., ĮJarįnjnįcaį irgį dalyvaus rin- Gyvena barakuose, kurie yra 
nepamiršta ir ^ietuvo _ ? kimuose. Savo kandidatu į, sausakimša pe raidyti ir ap-
paraso apie j s rinkimų komisiją Lietuvoje šildymui turi geležinius “pe-
gingą uvj po , k . praneša “Pravda” nQi,orelio hnmlru
res meskos, bet ir kitų ras- APbramovą Kiriko-

DR. V. P. SLEPIKAS

tus ginančius Lietuvą, taip 
gi- noriai talpina savo laik- į tii
rašty. K. Vidikauskas Partijos

J likviduotos.

vič. Kaip žinome, visos ki-
Lietuvoje yra

čiukus”. Daugelis barakų 
kiauri, skylės užkimštos šie-

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
* * *

6803 W. Cermak Road 
BERWYN, ILLINOIS

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 5.

Ofiso Tek: 
Res. Tek:

GROvehill 5213 
PROspect 9475

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

NUGRĮŽO IŠ
KARIUOMENĖS

Domininko ir Genovaitės 
Jeronimų, 3127 Gaul Str. 
sūnus Domininkas grįžo iš 
kariuomenės.

Iš profesijos jis yra lai
dotuvių direktorius ir prieš 
išeidamas į kariuomenę, 
kam tiktai patarnavo, tai 
dabar yra giriamas už man 
dagumą. Jis, kaip ir jo. tė- 
vaii ir brolis, yra parapijie
čiai Šv. Jurgio parapijos.

Jeranimai savo pavardę 
oficialiai visuomet rašo vien 
tik anglišku būdu: “Eara- 
nimas”. Mat, parašius lietu
višku būdu Jeranimas, ame
rikiečiai ištaria “Džirani- 
mas”, kas jiems nelabai pa 
tinka ir bizniškuese daly
kuose, iš dalies, tas ir ken
kia;

Jo tėvas, Domininkas Je
ranimas, yra irgi biznierius.

DR. VAITUSH. OPT.
z LHSTUVIS

Būsiąs tęsiamas 
spausdinimas

New York (LAIC) — Ne
turint okupacinių sąlygų, 
Lietuvos kalbininkai tęsia • 
pasiruošimus spausdinti lie
tuvių kalbos žodyną. Darbas 
vedamas prof. Balčkonįo 
oriežiuroje-. Jau baigtas re
daguoti antras tomas. Lei- 
ižiamo.io sąsiuvinio dydis 
busią 35 spaudos lapai. Pra
vartu- pastebėti, kad me
džiaga šiam žodynui pradė-
a rinkti jau prieš 50 metų.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Res. Tel.: HEMlock 3150 

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

Trečiadieniais pagal sutarti.
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Ofiso Tel. — Beruyn 8823 
Rez. Tel. — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Bertvyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

Tel. — HEMlock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

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

Dienomis tik pagal sutartį.

Priggpdna aklų įtempimą, kuris
' priežastimi galvoe ikaudėjimo, I 

gvaiftao, akių aptemimo, nervuo- ' 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirengia teisingai akinius. Vi
sikam-atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas; Specialė atyda 
aUcaežpiama į mokyklos vaikus.

■Baivoe akys. atitaisomo*.
VALANDOS, nuo 14 ryto iki « ▼. 

vak. Sekmad. pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.
<712 South Ashland Avė. 

Telefonas YARDS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai* kurie nepriimami į 

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

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

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

DR. WM. M. TULLY
DANTISTAS

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

Chicago, Illinois

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

Iš fabriko i Jus-Pirkit tiesiog ir taupykit
u« VISI NAUJOg MADOS IR

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

OPTOMETRISTAI IR AKINIŲ IŠDIRBĖJAI 
EGZAMINAVIMAS AKIŲ IK PRITAIKYMAS AKINIŲ 

TOWER OPTICAL CO., INC.
1685 ĮVEST 47th STREET 1600 MILWAUKEE AVENUE 

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

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIIJ PAS MUS
f

Pirk Victory 
Bonus!

Moa PMkoloe Trw Daromo* — 
atatybal, Rrmoata rimai. Reriaaamriinal — 
ANT LENGVŲ MftMBJfilNTD IAMOKAJTMŲI 
Pasinaudokite žemuma Nuošimčių Kalnoran 

TAPKITE FUI AUSINIAI NEVRIKLAI StiMl:
TAUPYKITE mfirų fataigoje. Jiisų IndAllal 
rfipnHtingal globojami ir Ilgi »R,000.00 %p.
drausti per FederAI Savings auti Luan In- 
suraoce Corporation.. Jūsų pinigai grei
tai limokami Jums ant pareikalavimo.

HEMACM1A IK ZVMLAL8LA LIETUVIU 
ITNANKIMUr JgTAIGA.

— 47 Metai Mekmingo Patornarimol —-

=^7

STASYS LITWINAS SAKO:

"DABAR-
REIKMENIS”. -----

KEISTUTO SAVINOS AN D LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 4U8 4o«eph M. Mozeris, Sec’y 3236 S. Halsted St.

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valandos: 3—8 popiet.DR. EMILY V. KRUKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4146 Archer Avenne

Ofiso Tek LAFayette 3210
Rez. Tek REPnbllo 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.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troe luboe)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei, jjeatsiliepia,. šaukite—
Res. Tel.; SQDway 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.Dr. A. Montvid, M.D.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West Town State Bank Bldg.
2400 VVest Madison Street 
Ofiso Tek: SEEley 7330
Res. Tek: BRUnswick 0597

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

Tek Hemlock 8700. Rez. Pro. 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskiriant trečiad. ir sekmad.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Tek CANal 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 
Tek REPublie 7868

Tek CANal 0257
Rez. Tek: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Rea. 6858 So. Talman Ava.
Bes. Tek GROvehill 0617 
Offirn Tek mOOoek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 West Marąuette Road
OFISO VALANDOS:

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

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

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

Sekmad., Trečiad. ir šeštad. 
vakarais—tik pagal sutartį

Office Tek YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
- GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — Insnlnotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Matėriolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 

Ha rd įvare — Plehterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliacijps Matėriolo — šturmo kangt, — Kom
binacijos Durų — H'allboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTF.O ST. TEL. VICTORY 1272

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

bn.in~w III Į B . ii. - I ■■ =
+
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Tek YARdi 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Tel. YARds 5921 
Res.: KENtvood 5107.

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 atgautų nepriklausomy
bę.

Žmogus be tikėjimo, 
arkly* be žaboklių.

kaip

Tek 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 
Rl. ldencijos Tek: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

110758 So. Michigan Avenue 
i VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8

Ofbto Tek: PULLMAN 1193 
Namu TtU.: PU1.I.HAN 8277



t

pirmadienis. sau? 0$ TSTl*

HE L P

S -D R A U O O"

DARBŲ SKYRIUS s
“DRAUGAS” HICLP YVANTED 
ADVERTT8ING DEPARTMENT 

127 No. Denrborn Strert 
Tel. RANdolob 8488-8488

heli* wantfd — vyrai

CABINUT M AKU R—patyrusio prie 
mdčjlmo novelty stalų. AtsUaukifc— 
J'EPFRAL WOOD CARVING CO., 
1028 W. Cbk-ago Avė.

DIRBTUVES DARBININKŲ 
$45.73 PRADINE MOKESTIS 

UŽ G DIENŲ DARBO 
WF.STERN DRY COIX)R CO. 

600 W. 52nd. St.

HFI.P WANTFD — MOTERYS

MERGINŲ
IR

MOTERŲ
DIRBTUVES DARBAMS 

48 VAU. Į SAVAITE 
PASTOVUMAS 

SVARIOJ, ŠVIESIOJ 
MODERNIŠKOJ DIRBTUVĖJE

E X C E L 
Auto Radiator Co.

320 E. 21st ST. 
PATYRUSIŲ

OPERATORIŲ
PRIE ŠILKINIŲ DRESIŲ

J O E t E V Y’
234 S. Market St.

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

CRYSTAL TUBE CORP.
538 S. Wells

MERGINŲ prie lengvi) dirbtuves 
darbų. Puiki transportacija.. gera 
mokestis pradedant. AtsiSaukit nuo 
9 ryto iki 3 pp. KAYARTS 8TTT- 
DIO, 4021 N. Drake Avė.

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

Lengvas darbas, aukščiausią mo
kestis. Darbas šitisai metus pui
kiausioj ir patogiausioj dirbtuvėje 
mieste.

EDWIN RAPHAEL CO.
341 E. Ohao 

YOUNG LADY
For general Office work„ Ex- 
perience not necessary exėept 
some knowledge of typing. Per- 
manent position.

SYKES TERMINAI, 
WAREHOUSE 

931 VV. 19th. St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI — 60 pėdų ilgio lo
tas su 2 keturių kambarių lietų na
mu. Reikia taisymų. Tiktai $4,500. 
Kreipkitės — 2302 W. 23rd. St.

PARTNERS WANTED 
Reikia Partnerių

REIKALINGAS PARTNERIS i Vu- 
Černės ir grosernės biznį. Biznis iš
dirbtas per 35 metus. Gera vieta 
ant kampo. Kad ir nemokantį iš
mokinsiu. Telėfonas CANal 3032.

FARGUTIJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC - HM kilocycies
SEKMADIENIAIS — «uo 1-mos 

iki 2-ros valandos popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 9:30 

valandos vakare.

EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nuo 7 iki 8 vaL vali.

MARGUČIO Ofiso Adresas:

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

s i . n į ......įi i,—i'in« ■

Penki institutai
New York (LAIC) — Bol

ševikai labai stropiai kon
troliuoja ir telydžiui perva
ro per marksistinius kursus 
visus mokslininkus, prisibi
jodami, kad jų galvosena ne
nukryptų nuo vadinamos 
“partinės linijos”. Savo kon
trolę raudonieji organai vyk

POiMKABTa mrarora. cbksjoo. ieeetoej
ji'iji..jL.j.. i;u.!ii-Į,ib,.ii7irTHrrĮnriĮ .-t, „ ■ u,;. , , L!l, ..........................

“'“E D 1.200.000 H Kanados lietuviu
HaNtfp — Tiotfryk"

moterys pirmiau buv 
KARO DARBININKES 

ar jos ieškote 
DARBOf

TELEFONŲ KOMPANIJA 

TURI KELETĄ DARBŲ

DŽENITORKŲ
Valymo Darbai Moterims 
Visom, Miesto Dalyse 
Vai.: 5:30 vale Iki 12 Naktį.

★ ★ ★
Cafeterijoj Virėjų

Valgykloj Tarnaičių 
taipgi reikia 

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Samdymo Ofisas Moterims 

STREET FLOOR 
S09 W. WASfflNGTON ST.

MERGINŲ — MOTERŲ 
PAKUOTI SALDAINES

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

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

RANKOMIS SIUVĖJŲ IR 
ATRAITŲ PRIKIMŠEJŲ
PRIE VYRŲ DRABUŽIŲ

STANFORD WILLIAMS CO. 
222 W. North Bank Dr. 

Merchandise Mart Room 1281

MERGINŲ 
PRIF. FOUNTAIN DARBŲ 

Patyrimo nereikia, švaraus užsilai
kymo. Geros <larbo sąlygos. Maty
kite MR. KVAPI*.

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

SMPŲ
’ARTOVUS DARBAI 

ARTISTTO LAMP & SHADE 
WORKS

225 W. ORIO ST.

VYRAT IR MOTERYS

VYRŲ IR MOTERŲ 
RANKOMIS FINISHERS

RANKOMIS GUZ. SKYL. SIUVĖJŲ 
SIUVIMO MAŠINŲ OPERATORIŲ 

OFF — PRESSERS 
UNDER PRESSERS 

VALYTOJŲ 
UTTT.TTY DARBININKŲ 

IR STOCK KLERKŲ 
Patyrusių ar ne.

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

Išdirbėjai Vyrų Drabužių
KLAUSKITE MISS RIO

PAIEŠKO RENDUOTI:
JAUNAS MARINAS su šeima ieško 
gyvenimui vietos arti Lietuviškos 
parapijos. Nori kad vaikai užaugtų, 
netik gerais Amerikonais bet ir 
Lietuviais. — STANLEY AI.EXAN- 
DER,—dienų WAB. 3920, vakarais 
ONTario 6215.

do ir per Mokslų Akademiją. 
Į ją užsimeta sutraukti visų 
šakų pasižymėjusius mokslo 
žmones. “Izvestija” praneša, 
kad prie Lietuvos Mokslų 
Akademijos yra įsteigti pen
ki institutai: chemijos, geo
logijos - geografijos, biolo- 
gijos-Oksperimentalinės me
dicinos, etnografijos ir isto
rijos.

1.200,000 ’‘v ■ • • . * • ■

Deportuotų lenkų repatrijacija
TIK 120,000 IŠLAISVINTA. 10,000 IŠŽUDYTA PRIE 

SMOLENSKO. Iš MILIONO VARGIAI IŠLIKO 
100,000 GYVI.

New York (LAIC) — Len- kų repatrijacija buvo sus-
kų spaudos tvirtinimu, per 
pirmąją Rytinės Lenkijos 
okupaciją, sovietai išdepor- 
tavo arti 1,200,000 žmonių. 
Išdeportavo maždaug j tas 
pačias vietas, kur buvo de
portuojami ir Pabalčio pi
liečiai.

Vokiečių-sovietų karui pra 
sidėjus, liepos pirmomis die
nomis, kaip atsimename, ve- 
lionies Sikorskio buvo pasi
rašyta nauja lenkų-so vietų 
“draugingumo” sutartis.

Ir vėl sovietai pasižadėjo 
respektuoti Lenkjios nepri
klausomybę, bei jos teritori
jos integralumą. Pagal tą 
sutartį, iš koncentracijos 
stovyklų turėjo būt paliuo- 
suoti ir deportuotieji,
10,000 LAVONŲ PRIE 
SMOLENSKO

Paktinai, buvo spėta iš
laisvinti tik apie 120,000, 
įskaitant ir 1939 metais in
ternuotųjų kariuomenės da
linių likučius. Kaip žinome, 
10,000 lenkų rinktinių kari
ninkų NKVD buvo išžudyta 
prie Smolensko.

Rytų fronte dalykams pa
gerėjus, Maskvos akyplešiš- 
kumas pradėjo didėti, grobi
mo apetitai augti. Rusija ir 
vėl pasidarė Rusija...

Netrukus, santykiai su 
Londono lenkų valdžia buvo 
nutraukti, atsirado vadina
mas Liublino Komitetas, 
faktinai, Maskvos Kvislingų 
saujalė, vėliau virtusi dabar
tinė Varšuvos valdžia. Len-

tabdyta. Po koncentracijos 
stovyklas bei kalėjimus iš
blaškyti lenkai ūmai buvo 
padaryti sovietų piliečiais.
VARGIAI IŠLIKO GYVAIS 
SPĖJAMAS SKAIČIUS

Apskaičiuota, kad dėl ne
žmoniškų kalinimo sąlygų ir 
žiauraus apsiėjimo, iš to 
1,000,000 šiandien vargiai 
ar 400,000 gyvais liko.

Teoretiniai kalbant, tiems 
likučiams kiek vėliau buvo 
suteikta vadinamoji optaci- 
jos teisė, t. y. teisė gryžti 
į savo pirmykštę pilietybę. 
Tas buvo formaliai sutvar-

džios ir SSSR pasirašytoje 
sutartyje. Optantų gryžimas 
turėjo būt baigtas pereitų 
metų gruodžio 31 d. Buvo 
laukiama kad tąja teise pa
sinaudos visi gyvais likę. 
Priešingai spėliojimams, ru
sai ir čia mokėjo parodyti 
blogos valios bei veidmai
nystės: iki metų galo teleido 
gryžti juokingai mažam 
skaičiui — vos 26,711 žmo
nėms. Kaip dabar aiškėja, 
lenkams-optantams visur 
buvo daromos kliūtys: čia 
buvo kliudoma susisiekti su 
įstaiga, ten reikalaujama 
pristatyti įvairių-įvairiausių 
originalių dokumentų (kurių 
joks tremtinys negalėjo tu
rėti), ten ir vėl reikalauja
mas aukštas užmokesnis už 
transportą geležinkelių ir 
t. t.

Komunistų simpatijos su diktatoriaus 
Vargo šalininkais

New York (LAIC) — Apie , Paskutinėmis žiniomis, 
padėtį Brazilijoje mūsų ko-! komunistai stengiasi sueiti 

koalicijom su stambiųjų žem 
dirbių partija ir balsuoti už 
jų kandidatą į prezidentus, 
tačiau, ši kombinacija dide
lės įtakos neturėsianti — esą 
davinių spėti, kad rinkimus 
laimėsią socialdemokratai ar 
tautinis demokratų susivie
nijimas.

respondentas praneša, ka
riuomenė nušalindama 15 
metų kraštą diktatoriškai 
valdžiusį prezidentą Getulio 
Vargas, tuo pačiu, pašalino 
kliūtis laisviems prezidento 
ir parlamento rinkimams. 
Šio žygio kariuomenė ėmėsi 
kaipo priemonės galutinai 
pabaigti su diktatūra ir iš
gelbėti kraštą nuo bręstan
čio pilietinio karo. Getulio 
Vargas gana atvirai reiškė 
savo tendencijas pasilikti 
valdžioje ir toliau. Komunis
tų reikalavimas sušaukti 
steigiamąjį seimą ir išrink
ti valstybės prezidentą, bu
vusio diktatoriaus buvo su
tiktas su aiškia simpatija. 
Komunistai būtų balsavę už 
Vargas ne dėlto, kad jisai 
būtų jų žmogus, bet dėlto 
kad diktatūros sąlygose ko
munistų akcija nebūtų slopi
nama demokratinės opozici
jos.

t

Gruodžio 2 d. išrinkti kan
didatai — buvę apsaugos 
ministeris Dutra ir aviato
rius Gomes yra griežti ko
munizmo priešai. Iš komu
nistų puses buvo daroma 
viskas, kad rinkimus su
trukdyti. Perversmo metu 
kariuomenė užėmė komunis
tų bustinos, redakcijas, kur 
rado ne tik gausios kompro
mituojančios medžiagos, bet 
ir ginklų. Įvyko visa eilė 
areštų. Perversmą pagreiti
nęs ir komunistų ruoštas ge
neralinis streikas, kurio tik
slas buvo pakeisti rinkimų 
tvarką, kad diktatorius Var
gas liktų viršūnėje.

SKELBKITES “DRAUGE’

Veikimo
LIETUVOS SKURDAS

Gauta žinių iš Lietuvos, 
kad per karą labai daug bu
vo visko sunaikyta. Kas ži
note Salų ežerą. Frontas ėjo 
nuo ežero j, Jeros upę. Pa
viršutiniškai apskaičiuota, 
kad vien saliečių namų su
deginta 43 (Gumikot ir P. 
Motejūno). Naujasodės km. 
nieko neliko, žemė į žemę 
nepanaši. Visiems gyvento
jams užteko baisenybes, bet 
ne tiek, kiek kurias išvardi
jau.
NAUJŲ METŲ
SUTIKIMAS

Šv. Jono Pašalpinė Drau
gija surengė labai smagų 
bankietą. Svečių prisirinko 
pilna salė. šeimininkės vi
sus vaišino skania vakarie-

kyta pereitais metais liepos ne. Visi laukė, kad tik grei- 
6 d. tarp Varšuvinės vai- čiau baigtųsi tie ašarų me-

tai 45. Sulaukę šiuos 46 me
tus, sveikinos linkėjimais 
vienas kitam laimingiausių 
1946 metų,.

Didelis padėkos žodis ren
gėjams — Jonui ir Veroni
kai Samulevičiams, A. Au
gučiui, F. Liekšui, E. Bei- 
norienei, P. Urbonienei, B. 
Čirūnienei. Gerokai pelno 
liko draugijai.

PASKOLOS 
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
Už pigesnį nuošimtį — be 

komišino — pas

MUTUAL
FEUERAL
SAVINOS and 10AN 

Assn. of Chicago
2202 West Cermak Road 

Teiefonaa CANAL 8887 

BEN J. KAZANAUSKAS, RašL

Kas Met Vis Gražiau!
Nepraleiskite Progos Dalyvauti —

Dienraščio
METINIAME

KŪNCERTE ir ŠUKIUOSE
Sekmadienį, Vasario (February) 10-tą d., 1946 m.

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

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

Taipgi Dalyvaus Populiarus Ir Garsus

UKRAINIEČIŲ CHORAS* *
Ir Mūsų Lietuvių Plačiai Pagarsėjusi

ŠV. KAZIMIERO AKAD. ORKESTRAS

=cme
Aš manau, kad tai buvoDerVinje, ižd. tįs pats A.

draugijos rekordinis balius. 
DRAUGIJOS SUS-MAS

Sausio 6 d. jvyko Šv. Jo
no Pašalpinės Draugijos me 
tinis susirinkimas. Daug 
svarbių dalykų atlikta. Me
tiniai raportai išklausyta. 
Kiek draugija yra paaugus 
praeitais metais — nariais 
ir finansais. Labai aukštai. 
Dar ir šiam susirinkime į- 
stojo naujais nariais Kan- 
drotai ir A. Vaitkevičius, o 
N. Vektarienė žadėjo būti 
irgi šios draugijos nare.

Po to ėjo valdybos rinki; 
mas. Pirmininku išrinktas 
A.. Čirūnas, vice pirm. F. 
Motejūnas, sekretorium M.

Maloniam palenirvlnU 
m ui bandyk SĮ Svanj, 
naują, patikrintą bū
dą atlluosuot papras
tą stėnų gėlą. Tik už
dėk vieną Johlnson’s 
B A C I< PI.ASTER'l 
ant pat skaudamos

vietos. Švelnins‘jo vaistai palengva ŠIL
DO jum nugarą, sujudina kraujo apy
taką. sklaido jo pritvinimą, lengvina 
skausmą. Šilta multino priedanga lai
ko šilimą viduj, šalti lauke—duoda 
nuolatinę atramą—jautiesi puikiai! 
Reikalauk TlltROJO, Johnson & John
son pagaminto. Arčiausioj vaistinėj

BACK plaster

y

Belickas, finansų sekreto
rium F. Lekšas, kontrolės 
komisijon J. Kalinauskas ir 
A. Augutis, parengimui (ba
lių) komisijon: J. Samulevi- 
čiius, F. Motejūnas, F. Lek
šas, E. Beinorienė' E. Ma- 
tušaitienė.

Po to ėjo delegato j Am. 
Lietuvių Kongresą raportas, 
kuris buvo priimtas vienbal
siai.
nas. Koresp.

LINKSMA NAUJIENA— 
NAUJA MOSTIS!

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

Stilium Mostėje Nėra Narkotikų 
Net Nuodingų raistą.

SIXTIANA mostis greitai pa
gelbsti nuo visokių skausmų, kaip 
tai — rheumatiškų skausmų, kaip 
menlnh) Skausmų Kojose, Ran
kose, Sąnariuose, Krūtinės, Ger
klės, Raumenį) Lumbago, Sclatl- 
Ca, Neuralglj'os 1S priežasties 
skersvėjo ir suSalimo. Ištinimo, 
Skaudančių Raumenų, Mažų 
Bronchial Nesmagumų nuo šalčio, 
Pūslių, Spuogų, Vočių, Degančių 
ir pavargusių Kojų, Mažų Apde
gintų ir žaizdų.

Klzttana Mostls parsiduoda po J2.00 
iž dideli pilną stiklini puoduką. Siųskit 
Jūsų pinigus tiesiog 1 —
SINTIANA OINTMENT CO.

2319 W. Charleston Street 
Chicago 47, III.

SDtTIANA MOSTIS vartojama 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Amerikoje ir Europoje.
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Atsako { Maskvos Laikraščio Melagystes
MĖGINO APŠMEIŽTI POPIEŽIŲ
Vatikano dienraštis “Osservatore Romano” rašo, kad 

Maskvos laikraštis “Pravda” meluoja ir prigaudinėja. 
Bolševikų laikraščio melagystės įrodomos aiškiausiais 
faktais.

Prieš kiek laiko ‘‘Pravda” apkaltino Šventąjį Sostą, 
kad jis gynęs fašistinę Italiją, nacišką Vokietiją ir 
Jaęoniją. Popiežiui primesta, kad jis tylėjęs apie bai
senybes Vokietijos koncentracijos stovyklose. ‘‘Osser
vatore Romano" į tai atsako: f‘Visu karo metu Popie
žius visuomet kalbėjo prieš baisumus karo mūšiuose ir 
visose koncentracijos stovyklose ir pasmerkė visų ko
rikų bestiališkumus”.

Dėl “rėmimo” Italijoj fašistų “Osservatore” šitaip 
pareiškia:

“Prieškarinis laikotarpis mus atkelia atgal prie
Laterano Sutarties, per kurią Vatikanas* saugojo ita
lų religines teises. Jei šitie faktai reikštų Popiežiaus 
bendradarbiavimą su fašizmu, jis nebūt pasmerkęs 
fašizmo savo enciklikoj ‘Non Abbiamo Bisogno’.

TURĖTŲ VADINTIS “MELAGIUM BET NE 
‘‘PRAVDA’’

‘‘Pravda” savo melagystėmis ir šmeižtais taip toli 
nuėjo, kad tvirtino, jog dabartinis Popiežius (Kardi
nolas Pacelli) turėjęs artimų ryšių su naciškąja Vo
kietija. ‘‘Osservatore” į tai atsako, kad Maskvos laik
raštis piktai meluoja. Kardinolas Pacelli ne tik nekoo
peravo su nacizmu ir fašizmu, bet juos lygiai taip smer
kė, kaip smerkė ir jo tuo metu buvęs Viršininkas Po
piežius Pijus XI. Be to, kardinolas Pacelli iš Vokie
tijos išvyko 1929 m., kuomet Hitleris įsigalėjo 1933 
m. Vatikano dienraštis ir į visus kitus “Pravdcs” šmeiž
tus ir melagystes atsako griežtai, pasiremdamas aiš
kiais faktais.

Maskvos laikraščio “Pravda” vardas reiškia “tie
są”. Bet tasai vardas jam visai neatitinka. Jis turėtų 
pasivadinti “Melagium”.

★

Rusijos "Gudrumai”
Gana daug diplomatų, vis tik netiki, kad Rusija, rei

kalaudama Turkijos rytinių provincijų, tai daro many
dama laimėti. Tais reikalavimais ji tik mananti išsi
derėti specialių sau teisių Dardaneliuose.

Ir kitais klausimais bolševikai naudoja panašią dip
lomatiją. Tai parodo, kad Amerika ir Anglija perdaug 
švelniai glosto rusiškąją mešką ir perdaug dideles nuo
laidas daro mažesniųjų tautų sąskaitom

★

Partija Ir Prezidentas
Lyg ir nusiskundžiama, kad centralinis demokratų 

partijos komitetas apie prezidentūros nuosprendžius su
žino tik iš laikraščių. Dažnai su juo jau nebesitariama 
ir pačiais svarbiausiais valstybės ir tarptautinės poli
tikos klausimais. Partijos viršūnėms, aišku, tas nepa
tinka. Panašių priekaištų būdavo padaroma ir Prezi
dento Roosevelto laikais. Atrodo, kad ir p. Trumanas 
yra gana savarankiškas vyras.

★
Dienraščio “Draugo” tradicinis koncertas žada būti 

puikus. Programos dalyviai, be abejonės, savo priža 
dą ištesės. O mes, ar ištesėsime prižadėjimą — ar vi
si atvyksime į koncertą.

DIENRAMTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Lietuvis Svetur
___ *
Rašo Jurgis Mantas, mūsų bendradarbis Europoje 

I
Kai mes gyvenome tėvynėje, laisvės ir nepriklauso

mybės palaimos supami, dažnai karčiai apie savo gy
venimą nušnekėdavome. Negailėjome kartais skaudžių 
priekaištų ir savo valdžiai, ir tvarkai, ir bažnyčiai, ir 
tautiečiams. Tada mes negalvojome, kad nusikalsime 
savo motinai tėvynei, kuri dar taip neseniai buvo pa
kilusi iš šimtmečio miego ir dar kaip reikiant kruvi
nųjų pirmojo pasaulinio- karo žaizdų nebuvo užgydžiu- 
si. Mes elgėmės kaip nedėkingi, nerūpestingi vaikai.

Išgirdę grįžusio iš svetur keliautojo pasakojimą, kaip 
švaru ir turtinga užsieniuose, dažnas pagalvodavome: 
tai gera būtų ten pasivažinėti, pagyventi. Buvo metas, 
kad net tūkstančiai stipriausių vyrų iš mūsų kaimų, 
tarytum pakerėti, suskato važiuoti į Braziliją, Argen
tiną, Kanadą, Prancūziją ir kitur. Ak, dažnas mūsų 
ir dabar dar svajoja apie Ameriką, kaip laimės šalį, 
ir tik jei būtų galima į ją nuvažiuoti, visa trenktų į 
šalį ir vyktų ten...
IŠBANDYMO DIENOS

Atėjo lietuvių tautai didžiųjų bandymų dienos. Už
griuvo kruvinieji okupacijos metai, baisieji karo lai
kai. Ir tarsi atpirkdami savo vaikišką nerūpestingumą 
mes iš karto virtome vyrais — tikraisiais motinos tė
vynės vaikais. Neveltui 150,000 lietuvių sukilo ir ko
vojo su ginklu rankose, keršydami bolševikams už iš
niekintą tėvų žemę, už ištremtuosius į Sibirą brolius, 
seseris, už sutryptą laisvę, už sugriautą laimingą gy
venimą. -Po Azijos okupacijos, tetverusios Lietuvoje 
metus, atėjo okupantas iš Europos. NKVD pakeitė Ges
tapo, kūjį ir priekalą pakeitė sužalota svastika. Tada 
tik pradėjome įvertinti savo buvusį gyvenimą Nepri
klausomoje Lietuvoje, bet jau buvo vėlu, nes ir iš tė
vynės reikėjo išeiti.,. Ne ilgėdamies pamatyti užsienį, 
,o siaubo genami traukė vakarų link šimtai tūkstančių 
lietuvių. Ir štai pamatė jie savo akimis tą užsienį, pa 
matė kaip čia žmonės gyvena, dirba, pažino jų papro
čius, jų būdą, ir dar didesnis nusivylimas ėmė augti 
lietuvio sieloje. Dažnas dabar kartojome: ‘‘Ten gera, 
kur mūsų nėra”. Per nelyg brangiai ir skaudžiai užmo
kėjome už tą patyrimą.
LIETUVIŲ VALIA NEPALAUŽTA

Bet, laimei, šiose nelaimių ir skaudžių išgyvenimų 
dienose lietuvis nepatriko, nepasidavė ištižimo pagun
dai, nesuglebo... V. Europoje išblaškyti lietuviai susi
dūrė su įvairiausiom tautom ir iš karto pastebėjo, kaip 
tos tautos pavargusios, pasenusios, kaip jos siaurai 
vienadieniškai galvoja, kaip jos sustingusios ir atša
lusios, arba, kaip vienas tremtinis jas apibudino, -- 
“nemačiusics vargo”. Vargo tiek ir tiek matę lietuviai 
svetur parodė nemenkus organizacinius gabumus ir 
ypatingą veržlumą kultūriniuose ir kūrybiniuose užsi
mojimuose. Kaip iš gausybės rago pasipylė žinios čia 
iš vienos čia iš kitos stovyklos Vokietijoje apie lietu
vių chorus, šokių ir dainų ensamblius, apie leidžiamus 
laikraščius, net knygas, apie teatru vaidinimus, apie 
veikiančias pradžios mokyklas, gimnazijas... Universi

(Tęsinys)
Baisus karas visu smar

kumu užkrito ant ramių Lie
tuvos gyventojų nesitikėta, 
nelaukta nelaimė. Tiesa, pas 
kutiniu laiku daug kalbėta 
apie karą, bet ramiam lie
tuviui atrodė, kad tas ka
ras bus kažkur toli, kaip 
kad su Japonija ar su Tur
kija. Apie didžiulės Napo
leono armijos užplūdimą, 
švedų arba kryžiuočių lai
kus lietuviai jau užmiršę.

Zieniuvienė dar atsimena 
seną prancūzą Sapetą, užsi- 
likusį nuo Napoleono armi
jos, kuris bernavo pas se
nuosius Zienius. Jis mėgda
vęs sakyti: “Dėdiene, nesi
gailėk lašinių, skilandžio: a- 
teis prancūzai — viską iš
neš”. Tačiau dėdienės ne tik 
prancūzų, bet ir vokiečių a- 
tėjūnų netikėjo.

Šios baisios šmėklos šešė
liai iš karto pradėjo rody- 

’tis kažkur toli nuo Lietu
ves. Kibirkštis, mesta Sa
rajeve, vis labiau žėrėjo, plė
tėsi! Austrija užsimanė pa
ti surasti savo sosto įpėdi
nio užmušimo kaltininkus 
ir pati juos nubausti. Ser
bija, Rusijos palaikoma, ne
leido pas save austrams šei
mininkauti. Tuomet Austri
ja paskelbė mobilizaciją ir 
už trijų dienų, liepos 28 d. 
1914 mt., paskelbė Serbijai 
karą.

Daktaras Daunoras su di
deliu nervų įtempimu stvė
rėsi kiekvieno naujo laikraš
čio ar telegramos, bijoda
mas surasti žodį “mobiliza
cija”. Pernai tat jam būtų 
ne taip svarbu, bet dabar, 
prie jo gyvenimo rojaus var
tų, būti pašauktam į karą 
ir išvežtam toli nuo jo my
limos mergaitės, užuot va
žiavus su jauna žmona, kaip 
jis svajojo, j. palmių pavėsį!
Telegramuose tikėjosi vis 

tetą, net operą buvo sumanę įsteigti lietuviai tremti- rasti geresnių žinių, bet jos 
niai.’ Todėl nenuostabu, kad ir alijantų vyresnybė įver- apvildavo.
tino lietuvių sugebėjimus ir stovyklų vadovybėje, žiū- 31 liepos telegrama atne- 
rėk, atsakingiausios vietos skiriamos lietuviams, žiū- šė jam baisią žinią: mobi- 
rėk ir svetimųjų spauda gražiai įvertina lietuvių lai- liząciją. Jis turi važiuoti į 
mojimus sporte, mene. Visa tai ypač stebina dar ir dėl karą, nė neparagavęs tos lai
to, kad anksčiau minėti kultūriniai sąjūdžiai daromi... mės, kurią jam žadėjo va- 
iš nieko, vien tik iš dvasinių vertybių lobyno, kurį be kara® kampinėje. Pirm ne- 
vargo išsinešė lietuvis tremtinis, palikdamas tėvynę, - 8U užsivilktų sun ią kana- 
nes ūkiškų gėrybių, jei kas jų suspėjo ar pajėgė pa
siimti, dažnas neteko čia pat ant sienos...
K£ REIŠKIA NETEKTI TĖVYNĖS.,.

Lietuvių tremtinių energiškas aktingumas parodo, 
kiek gerų savybių, yra lietuvio būde, kiek jis dar turi 
neišeikvotų, jaunų, kūrybinių jėgų. Šis lietuvio susidū
rimas su svetimaisiais įgalina mus padaryti išvadų, 
kad mes ne tik nebuvome kultūroje atsilikę, kaip mė
gino kai kas mus įtikinti Lietuvoje, bet, atvirkščiai, 
daugelyje kultūros sričių esame svetimuosius toli pali
kę už nugaros.

Tiesa, mūsų tėvynėje nebuvo puošnių miestų, maža 
buvo gerų kelių, trūko joje to paviršutinio žvilgesio, 
kuriuo šiaip taip skiriasi nuo mūsiškių svetur esą 
miestai, ūkiai ar privatus butas, bet ir mažiausiai su
sipratusiam lietuviui buvo aišku, kad tai, ką jis mato

ką uniformą, pirmutinis jo 
noras — vykti pas savo my
limiausią Marytę.

Pag Zienius irgi liūdnos 
scenos. Iš Zienių išeina visi 
trys vyrai: Antanas ir du 
vedę kumečiai. Išeinančius 
lydėjo mylinčios moterys. 
Antano labai verkė jo sena 
motina, kuriai jis buvo vie- 
nintine paguoda senatvėje. 
Kitus, vedusiuosius, lydėjo 
per Zienių kiemą žmonos su 
vaikais bei artimieji. Kai 
atėjo laikas skirtis, grau
dus verksmas, klykimas ir 
raudos aidėjo per Jesios šiai 
tus. Vincas paliko jauną, tik

... .... . prieš mėnesį vestą, žmoną,užsienyje, yra sukurta per ilgus amžius, statyta negau Kitag _ žinoną su krūva 
lint išlaidų, puošiasi dažnai skriaudžiant kaimynines vaikų.
tautas, jas apgrobiant ir pavergiant.

Lietuvis ne vien tik puošnius miestus svetur matė.
Jis matė taip pat kaip tie miestai buvo paversti griū- 
vėsiais. Kartais per kelias dienas išnykdavo miestas 
su tūkstanties metų praeitimi, palaidodamas po savo 
griuvėsiais šimtus tūkstančių žmonjų (Dresdenas!). Po 
tokių klaikių vaizdų mums dar brangesnis atrodė tada 
tėvynės kuklumas, kurio mes nemainytume už jokius 
turtus į jokius, kad ir auksu žvilgančius, kraštus sve-

— .Tėveli, kada tu sugrį
ši? — sėdėdamas ant tėvo 
rankų ir savo mažom ran
kytėm apsikabinęs kaklą, 
klausė vaikutis.

tur. . < A. a,

— Tėveliukai, neik — ma
tai, kad mamytė labai ver
kia — prašė, galvutę į vir
šų parietęs, įsikabinęs į tė
vo ranką vyriausias.

Pirmadienis, saus. 28, 1946
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Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

Antana motina apraudojo 
savo sūnų, kaip į karstą dė
dama. Suprato ji gerai, jau
tė jos širdis, kad ji sena — 
neištesės pergyventi visų ka 
ro baisenybių, nebepamatys 
savo sūnaus. Ir, kai atsi
sveikinę vyrai užsisuko ei
ti, ramindami greit sugrį- 
šią, senė užraudojo:

“Negrįšit vaikeliai, negrį- 
šit dobilėliai, ten negailes
tinga dalelė.

Ten dūzgia kulkelės, kaip 
sode bitelės — iššaudys mūs 
sūnelius, kaip zuikelius.

Nelydės tėvelis, anė mo
tinėlė — tik įvers į duobelę.

Neraudos močiutė, anė se
serėlė — tik pakukuos ge
gužėlė.

Negrįši, sūneli, negrįši, 
sakalėli — tik parbėgs žir
gelis, žirgas juodbėrėlis, par
neš sūnaus mundierėlę.

Visą sudraskytą, krauju 
sutaškytą — tai sūnelio 
mundierėlė.

Skalbsiu, sūneli, tavo mun 
dierėlę savo gailiom ašarė
lėm.

Džiovinsiu, sūneli,
mundierėlę savo sunkiais at

dūsėliais...” — Ęaudąjo gai
vą linguodama mntina

— Gal daugiau nematy
sit, vargšai našlaitėliai, ąft- 
vo tėvelio, savo maitintoji? 
lio. Kas mumis priglaus, kas 
mumis užtars sunkią valan
dėlę... — dejavo barųienė, 
susiglėbusi vaikus, net bal
sas per sodą aidėjo.

Tokių graudžių žodžių ly
dimi, vyraį jau nuėję keletą 
žingsnių. Staiga Vincas pa
juto, kad jį smaugia ašaros. 
Norėjo kažką sakyti, bet 
žodžiai stingo gerklėje.

— Aš jos daugiau nebe
pamatysiu! — dingtelėjo jo 
galvoje, ir kaip yla ėmė dur
ti širdį. Metėsi agal prie 
žmonos, kurią jis taip my
lėjo, kaip retai kuris kai
mietis mylėti moka.

— Ar lauksi manęs, El
ziute ?

Atsakymui Elziutė apsi
vyniojo rankomis aplink 
kaklą ir prilipo prie jo krū
tinės. Ir kitos dvi moterys...

Jautriai ir įspūdingai Ma
rytei sunku, buvo matyti ši
tos atsisveikinimo scenos. Ji 
verkė, jį krūpčiojo nema
žiau už anas nelaimingas 
moteris.

Nemažiau verkė vaitojo ir 
Ona, tįk ji turėjo, slėpti są- 
vo ašaras, kaip slėpė liūdną 
ir baisią savo būklę. Kai 
Antano motiną raudojo sū
naus, jo gailėdama, Ona raw-

tJ^dojo keikdama, neg tai di- 
tavo jdžiausias jos priešas, jos ne

laimės priežastis,

PASKOLOS ANT MOBGICIŲ — 4%
bE komisino

Turtas Virs $17,500,000. — Atsargos Fondas Viri $1.300,000.

STANDARD FEDERAL SAVINOS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JUSTIN MACKIEWI£H, Prea and Mgf.

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

—  -...........................

3Č

TAUPYKITE JŪSŲ ARIEKAMUS CENTUS

IR DĖKITE Į

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

KUR MOKA 3% IR YRA 
APDRAUSTA IKI $5,000.00

PER FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANŲIf CQRP. 
WASHINGTON, D. C.

1739 SOUTH HALSTED STREET
RaStisė atdara nuo 9:30 vai. ryto iki 6:3p vąl, vakaj*o. 

Šeštadienį iki 2-roa valandos po pietų.
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CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
Iš Mot. Są-gos 2-ros Nuoširdus Ačiū 
Kuopos Veikimo

Cicero. — Skaitlingas M.
S. 2-ros kp. susirinkimas į- 
vyko sausio 14 d. Rast. B. 
Jakaitienė pranešė, kad ser
ga narė K. Kazakevičienė. 
Kadangi randasį gan toli li
goninėj, nutarta nors laiš
ku atlankyti ją.

Kp. neteko darbščios na
rės a. a. V. Matulienės, ku
ri neseniai mirė. Są-tės ati
davė jai paskutinį patarna
vimą, o likusiai šeimai reiš
kiam gilios užuojautos žo
džius.

Skubiai perbėgta įvairūs 
kp. raportai, kurie parodė, 
kad praėjusiais metais gra
žiai pasidarbuota ir visur 
prisidėta. Iždas irgi gerai 
stovi.

Malonėjo į susirinkimą 
atsilankyti ir mūsų dvasios 
vadas kun. I. Albavičius, ku
ris suteikė daug naudingų 
patarimų, ypač ragino pasi
darbuoti vajaus proga, pa
sak jo: turėtų nelikti nei 
vienos moteries mūsų para- i 
pijoje, kuri nepriklausytų, 
bent kokiai katalikiškai dr- 
gijai. Taigi kviečiame visas 
nares į darbą, į verbavimą 
naujų narių, nes vajaus lai
ku įstojimo nėra.

• Šių metų valdybą sudaro 
sekanti: dvasios vadas kun 
I. Albavičius, pirm. A. šat- 
kienė, vice pirm. M. Druk- 
tenienė, nut. rast. M. Ger- 
džiūnienė, fin. rast. B. Ja-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

* jos valdybos priėmimas ir 
vaišės, kurias paruošė Kot- 
rina Yančius ir Donna Ka
minskas. Naują valdybą su
daro pirm. Donna Kamins
kas, vice pirm. Uršulė Ka- 
dzevvick, fin. rašt. Marijona 
šrupša, nut. rašt. Kotrina 
Simonaitis, ižd. Kctrina Yan 
čius ir maršalka O. Minelga.

Malonu pastebėti, kad dar 
buotėn grįžę Kotrina Yan
čius. Tai didelės energijos 
moteris. Biznyje buvus apie 
10' metų retai visuomenėje 
dalyvavo. Dabar liuosesnė 
pilna entuziazmo vėl su mu
mis.

Sąjungiečių būrys nedide
lis, bet gyvas.
MOKYKLOS MOTINŲ 
DRAUGIJA SĖKMINGAI 
VEIKIA

Įvykusiame susirinkime 
ku jums dėkinga ant visa- sausio 21 d. iš raporto įvy- 
dcs. Aug. šatkienė kusio bankieto, kurį išdavė

Šiuomi noriu išreikšti nuo 
širdžių padėką M. S. 2-ros 
kp. narėms už gėles ir bran
gias dovanas, man suteik
tas proga mūsų sidabrinio 
jubiliejaus vedybinio gyve
nimo. Per daugelį metų ten
ka su 2-ros kp. sąjungietė- 
mis darbuotis, pa t y r i a u 
daug malonumo ir nuošir
daus draugiškumo.

Jaukių atsiminimų iš pra
eities kupina širdis.

Taipgi noriu išreikšti di
delį dėkingumą sumanyto
joms to taip malonaus sur- 
pryzo: gerai draugei K. Šri* 
bienei, B. Palubinskienei, B. 
Jakaitienei, M. Druktenienei, 
A. Zaurienei, S. Česokienei, 
ir A. šniaukštienei. Pasilie-

Iš Legijonierių 
Veikimo

Sausio 19 d. American 
Legion Wm. McKenley Post 
231 turėjo pramogą St. Ag
nės salėj posto 25 metų gy
vavimui paminėti. Šis pos
tas yra vienas seniausių pos
tų Chicagoj. Turėdamas a- 
pie 400 narių įvairių tautų. 
Dabar šis postas sumanė 
statyti namą. Planas jau y- 
ra padarytas ir iš trijų nu
žiūrėtų vietų, paskirs kur 
statys.

Vienas veikliausių McKen
ley posto narių yra Le?, Da- 
pser, Brighton Parko lietu-

kaitienė, ižd. A. Zaurienė, '• vis. Jis buvo posto koman-
deriu, buvo sukaktuvių va
karo komiteto pirm. ir yra 
namo statymo komiteto pir
mininku. Be jo, yra ir dau
giau lietuvių, kurie prisira
šė prie šio posto daug me
tų prieš suorganizuosiant 

kur
vien tik lietuviai priklauso. 

Kaip McKenley, taip ir

Anita antrą skyr., sesuo Le-^So. 49th Avė.
okadija trečią skyr., ir se- Stasiulaičio bar b e r n ė j, 
šuo M. Josita ketvirtą skyr. 1409 So. 49th Avė. 
Ypatingai buvo malonu iš-, Mykolaitienės valgomųjų 
girsti tuos vaikelius dėklą-' daiktų krautuvėj, 1345 So. 
muojant, giedant bei dai- 49th Avė.
uiuojant lietuviškai.

Vasario mėnesį p s trum
po susirinkimo bus Valen
tine Party ir Guest Night. 
Prie to ir neužmirštos bus 
sesutės, bus ir joms sur- 
prise.

Dar metams vienbalsiai 
užgirta ta pati valdyba, — 
pirm. Donna Kaminskas, v. 
pirm. Helen Allen, rašt. Ber- 
nice Vallis, ižd. Estelle Vaiš
noras, maršalkos Vera Pauk 
štiš ir Helen Razminas.

Ruošiamasi prie card par
ty balandžio 3 d. darbą pra
dėti pasiėmė Julia Urba, gi 
jai padės visa valdyba.

Draugijos narių skaičius 
neperdidžiausias, bet gerų 
norų netrūksta, kooperacija

Kesers vaistinėj, 4847 W. 
14th St.

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

Taipgi pas vietinius vei
kėjus ir “Draugo” stotyse.

50,000 žmonų žiūri 
į Ameriką

Vyriausybės apskaičiavi
mu, apie 50,000 U. S. karei
vių žmonų, visuose kraštuo
se, akys atkreiptos į Ameri
ką ir laukia, kada jos turės 
laimės čia patekti.

ro, sala pradėta . apsodinti 
Alaskoj augančiais medžiais.

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

Helen Allen paaiškėjo; kad ir susiklausymas duoda ste- 
pelno liko $430. Bankieto bėtinas sėkmės
pasisekimu daugiausia dar
bavosi valdyba, ir komisija, 
Helen Allen, Vera Paukštis, 
Bronė Vallis, Agnės Vai- 
nowski, Julia Urba, Bernice 
Zayner, Anne Kliauba, The- 
resa Kriegler, Charlotte A- 
lešauskas, Agnės Benko, He
len Razminas, Valeria Sau
lis, Ann Lawrence, Ann 
Vish, Jos. Malec ir Donna 
Kaminskas.

Programą priruošė sese- 
rys-mokytojos. Sesuo M. 
Francine mažyčius, sesuo M. 
Theofay pirmą skyr., sesuo

Dovydo Motina

A. +

Ciceriečšu Dėmesiui
Šiose vietose galima gau

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

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

Solemo Yankaus vaistinėj, 
1446 S. 49th Ct.

Baukų valgomųjų daiktų 
krautuvėj, 1300 S. 49th Ct.

Putrimų Meat Market, 
1436 So. 49th Ct.

Puikių aiskriminėj. 1409 
So. 49th Ct.’

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

Kalintieji ir ištremtieji 
Lietuvos rašytojai

New York (LAIC) — “Iz-| 
viestijų” pranešimu. Rašyto- j 
jų Sąjunga Lietuvoje dabar Į 
turinti 84 narius. Du jų mi- ; 
nimi kaipo nukentėję nacių 
koncentracijos stovyklose — 
T. Tilvytis ir B. Sruoga. Be 
abejo, naciai verti pasmerki
mo už kankinimą Lietuvos 

i ir kitų tautų žmonių. Tačiau, 
ką vakar darė naciai šian
dien tebedaro bolševikai. “Iz- 
viestijos” smerkia rašytojų 
kalinimą Vokietijoje, bet 
kodėl jos nekelia balso už 
išlaisvinimą tų Lietuvos ra
šytojų. kurie buvo ištremti 
‘ Sibirą ir kitas baisias Ru
sijos kalinimo vietas. Kodėl 
jie tenai laikomi atskirti 
nuo kultūrinio pasaulio? Ko
dėl dabar jie negrąžinami į 
Lietuvą?

lau surinkta $150,000
Dešimtukų parade — su

kėlimui fondo kovai su vai
kų paralyžium — jau su
plaukė $160,000, kaip pra
neša vajaus vedėjas Cook 
apskrity, kuriam paskirta

Ir Iceland'e bus
Reykjavik, Iceland. — Šioj 

šiaurės saloj iki šiol nebuvo 
jokio medžio. Dabar, po ka

B. A- LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.

rį K# Rfg& ;w>. H •-

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

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

Daugelit Lietuvių yra pūnot 
patenkinti tote Of«w> iedavroit, 
kuriuo* mee padirbome jienu.

I B
Kairėje matosi vienas iš 

daugelio mūsų atliktų darbų.
Prie pirmos progos atvykit 

) mūsų didįjj ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresu:

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

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

NULIŪDIMO VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

iždo glob. B. Daunienė ir K.
Lazdauskienė, tvarkdarė A 
šniaukštienė. * *** ,

VAIŠĖS
Po susirinkimo įvyko pa

gerbimas valdybos. Vakarą, 
atidarė A. Zaurienė pakvies. Dariau,s’^nl 
dama nares vaišėms, taipgi 
pranešė, kad šio vakaro ce
lebrante yra A. Šatkienė J Dariaus-Girėno postas kas 
kuri šį, mėnesį mini sidab- susirinkimą priima apie 15

naujų narių, pastarojo karo 
veteranų. J. J.

Moterų Sąjungos

rinį vedybinio gyvenimo ju
biliejų. Sudėta jai daug gra
žių linkėjimų ir papuošta 
gyvų gėlių korsadžu bei ap
dovanota brangiomis dova-’
nomis. Tolimesnį programo |f,.Annc VniUa 
vedimą pavedė K. Sriubie- Į IMIvJJUi V “I M u 
nei, kuri labai sumaniai tas | Marquette Park. 
pareigas atlieka. Iššaukta Naujais Metais, nauji pasi- 
visa eilė kalbėtojų, * kurios į ryžimai. Moterų Sąjungos 
vienokiu ar kitokiu būdu pa
lietė organizacijos naudin-

Su

gumą, bei jos trūkumus. 
Gale A. šatkienė dėkojo

už parodytą nuoširdumą ir 
brangias dovanas, kurių ne 
sijaučia užsipelniusi. Ragi
no nares lankyti kp. susi
rinkimus ir gražioje santai
koje, kaip iki šiol, darbuo
tis tautos ir tikėjimo labui.

Koresp.

67 kp. įvykusiam susirinki
me sausio 15 d. nutarta 
ruoštis prie pavasarinės pra- ! 
mogos, card party. Pradėti | 
darba apsiėmė Donna Ka
minskas. HB

Moterų Są-gos Chicagos 
apskrities rengiamoj vaka
rienėj, vasario 20, Home E- j 
conomics Center, nutarta 
dalyvauti in corpore.

Po susirinkimo įvyko nau-

DONNA MAE Ml’SllOSV
Gyveno 1522 S. 4 9 Ct., Cicero, 
III. (Cic. 7212).

Mirė Sausio-Jan. 26 d. 1946, 
12:20 vai., sulaukus 4 m. arnž. 
Gimė Cioeiro, III.

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Bronislavą (po tėvais 
Siminauskaitė), tėvą Petrą, se
serį Patriciją, brolį Denis, te
tą Veroniką ir jos vyrą Kazi
mierą Syrewicze, dėdę Joną ir 
jo moterį Louise Siminauskus, 
dėdes Juozapą, Pranciškų ir 
Albert Mushow ir jų šeimas, 
tetą Karoliną Mažutis ir jos 
vyrą Antaną ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus kopi., 1410 S. 50tb 
Avė., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks trečiad., 
Saus.-Jan. 30 d. iš kopi. 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Šv. 
Antano parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Motina, Tėvas. Se
suo, Brolis. Tetos, Dėdes ir 
kiti Giminės.

Laid. Direktorius Antanas 
Petkus, Tel. Cicero 2109.

Miliauskų kepykloj, 1425 kvota S200*000-

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monumenl 
Company

3419 Wesi llth St
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6335

A- A
JONAS BERNATAVIČIUS (BERNARU)

Gyveno: 931 SVent 341 h l’lnce

Mirė Sausio 25 d.. 1946. 8:25 vai. vak.
Gimė Atnol. Massaehusetts.
Paliko dideliame nuliūdime: sūnų Ijoonard Q. M. 3/e l'SN, 

motiną Oną (po tėvais Kundrotai^), seserį Josephine ir švogerį 
Henry Gedaill ir šeimą, brolį tVIIIIam, brolienę Theresa Ber- 
uard. tetas Hugamlla Bernotavlčlene, Marijoną ir Joną Drukte- 
nius, Oną Gaidimavlčlenę, Josephine ir Joną Mandzieuski, Fran
cus Martinkėnas. Antaniną Ir Antaną Htupurus. Jurgi ir Julijo
ną Jakubauskiūs. pusbrolį Vincentą ir brolienę Sophie Pocius 
ir jų šeimas, giminaičius Oną ir Hftrold Putzke ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 Litua- 
nica Avenue.

Laidotuvės įvyks Antradieni, Saualo 29 d, iš koplyčios 8:0t) 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje 
(vyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laiodtuvėse

sulindę; Kūnus. Motina, Sesuo, llmlis, švugeris, broliene, te
tos Ir giminės. M

baidot n viii I iimktoriiiM Antaną# M. Phillips, Tel. YARds 4008.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

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

JULIJONA
PLEIKUTĖ/

Gyveno 7026 K. Rockvvcll St.

Mirė Sausio 24 d.. 1946 m. 
11 vaJ. vak., sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel
šių apskričio. Plungės parapi
jos, Judėnų kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Oną, 2 seseris Uršulę ir 
Agotą l'rbelienę, sesers vaikus 
Antaną, Rapolą ir Stizaną ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Lietuvoje paliko Joną ir ki
tas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje, 6 812 So. 
Western Avė.

laiidotuvės įvyks trečiadienį, 
Sausio 30 d., 1 946 m. iš kop
lyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėta į Gimimo švenč. Pane
lės Marijos parapijos bažnyčią 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugua-ges Ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotu
vės®.

Nuliūdę:
Motiim. Seserys, Sesers Val
kai ir kiti Giminės.

Laidotuvių Direktorius Anta
nas B. Petkus, Tel. Grovehill 

142.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F, Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI: 
Chicagos 
Lietuvių 

Laidotuvių 

D i r e k torių 
Asociacijos

AMBULANCU 
Patarnaujam 
dieną ir naktį 
Mes Turime 

Koplyčias 
Visame 
Mieste.

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai. 
8 vai. vak.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LIIUAN1CA AVĖ. Phone YARds 4808

J. LIULEYICIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAU. 3572

P. fc RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

■ TstoffcBĮBfc YARds 1419___________

IGNACAS J. ZOLP
1646 WEST 46th ST.____________ Phone YARds 9781

MAŽEIKA - ir - EVANAUSKAS
3319 L1TUANICA AVĖ. Phone YARds 1138-30

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

Phones CAN ai 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

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

Lietuva turi būti vėl Nepriklausoma Valstybei
1
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Prasidėjus mušiui

Saules pro dūmus nebūdavo matyli
DEŠIMT SAVAIČIŲ FRONTAS. URVINIS GYVENI

MAS. ORAS PATVINĘS DŪMAIS IR SMARVE. 
GYVENIMAS BUNKERY. IŠ KURIO REIKĖJO 
KASDIEN IŠPILTI PO 200 V1EDRĘ VANDENS.

|-.1 j.', į>į| į|..-4s

(Ištraukos iš laiško) 
Brighton Parke gyvenan

tieji Jurkštai šiomis dieno-

MUŠIAI PER 10 
SAVAIČIŲ

“Jūs žinot iš lakiraščių,
mis gavo iš Lietuvos nuol kad per karą daugelis žmo- 
savo švogerio Kazlausko, iš j nių nukentėjo įvairiais bū-
Prienų km., Kelmės vai. Ra
seinių apskr. laišką, kuriame 
smulkiai aprašo pastarojo 
karo baisenybes. Įdomesnes 
laiško dalis čia patiekiame 
skaitytojams.

JOS. F. BUDRIK
RAKANDU IR JEWELRY

KRAUTUVE

3241 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Tel. CALumet 7237
Pas mus rasite didelį pasirin

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

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

LENGVU IŠMOKĖJIMŲ
PROGRAMŲ VALANDOS:

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL, 1000 k. Nedėlios vak. 9:30 
WHFC 1450 k. Ketvergo vak. 7:00

dais. Į nukentėjusių skaičių 
įeiname ir mes. Jūs žinote, 
kad prieš karą mes nusi
pirkom ūkį netoli Dubysos, 
o ant nelaimingų Dubysos 
zonų mūšiai virė virš de
šimt savaičių, gi ant mūs 
nelaimingo ūkio buvo dvieji 
zakopai (apkasai) vokiečių 
ir rusų”.
NAUDOTA MODERNIŠ- 
KIAUSI GINKLAI

“Į tuos zakopus vienų ir 
kitų buvo pristatyta mo- 
derniškaiusių ginklų ir visą 
laiką virė smarki kova. Be 
to, rusų aviacija iš oro mes
davo įvairaus didumo bom
bas ir iš lėktuvų apšaudy
davo. Buvo tokių dienų, kad 
giedrią dieną pro dūmus sau
lės nebūdavo matyti, kaip 
prasidėdavo mūšiai.

“Visko negalime apsakyti. 
Reiktų pusės kilogramo 
(svaro) poperos, kad apra
šyti visas baisenybės. Mes 
irgi turėjom mažą zakopą, 
kad pasislėpti nuo kulkų.
Nuo šautuvų ir kulkosvai
džių galima buvo pasislėpti, 
bet nuo kanuolių ir lėktuvų 
ir kitokių pabūklų, kurių 
nei vardo nežinom, negalima C1US 
pasislėpti”.
LEMIANTIEJI 
MŪŠIAI

pabaigoj prasidėjo lemian 
tieji mūšiai ant krantų Du-' 
bysos. Iki to laiko vis da bu
vom namie ir iškentėjom iki 
rugpiučio 6. Tai buvo sek
madienis. Vos per kulkas 
pavalgius pusryčius, į mūs 
kiemą įvažiavo šeši vokiečių 
tankai ir pradėjo ruoštis 
mušiui. Kirto medžius ir 
kaišė tankus. Neužilgo ir 
užvirė mušis. Rusai labai 
pradėjo šaudyti iš įvairių, 
pabūklų. Vokiečiai, nei šūvio 
nepaleidę, turėjo trauktis 
su dideliais nuostoliais. Mū
sų kieme krito dešimt vo
kiečių ir keli buvo sužeisti”.
KRYŽIŲ APSU
KABINĘ..

Per tą mūšį aš mėginau 
savo gyvulius gelbėti iš mū
šio lauko ir pasijutau ap- 
žertas įvairiomis kulkomis. 
Bėgau į apkasus prie šeimos, 
kur visi kryžių apsikabinę 
skaitėm sekundes...

“Mūšiui praėjus išlindom 
iš apkasų; sakom, kinkysim 
arklius ir trauksim iš kovos 
lauko, žiūrim, visi gyvuliai 
laukė gulėjo, išmušti: du 
arkliai, penkios karvės, pen
kios kiaulės, dešimt avių, o 
paukščių nebuvo kada skai
tyti. Nuo 6 iki 9 rugpiūčio 
savo zakope lindėjom neval
gę, nuolatos apmėtomi kul
komis.

raturm cmrxqo, rcufloi#
..u . aaąaaaaaaagaaaa

raukęro iŠ fronto 35,000 Šv. TėVO 
zonos, tarpe Viežaičių ir Ku-
zokų, antroj pusėj Kražan 
tės, kur nuo rugpiūčio 9 iki 
spalių 6 išbuvo. Kulkos čia 
nepasiekė, bet labai kentė
jom nuo lėktuvų. Būdavo to
kių valandų, kad per bom
bardavimą saulėtą dieną pa
sidarydavo tamsu nuo dū
mų”.
GRĮSTA NAMO

“Spalių 6 d. užėjo rusų 
raudonoji armija, o spalių 7 
d. grįžome namo, basi, va
sariniais drabužiais, kurie 
buvo suplyšę, nes dėvimais 
išbėgom ir per vasarą be- 
landžiojant po vsiokius rū
sius ir požemius ir dirbant 
kitiems nusidėvėjo. Grįžę 
namo radom visus būdinkus 
sudegusius, taippat visą tur
telį, kokį buvom susikrovę.
GYVENA VOKIEČIŲ 
BUNKERYJE

“Radome vokiečių pames
tą bunkerį, kuriame išgyve
nom iki sausio 2 d., 1945 m.; 
sausio 2 d. išėjom iš to ne
laimingo bunkerio, iš kurio 
teko išpilti po 200 viedrų 
vandens kasdieną. Bunkery
je dėl stokos gero oro mirė 
jauniausias sūnus, 10 mėne
sių, o kitas vaikas iš išgąs
čio gavo mirštamąją ligą 
Kiti išliko sveiki”.

audiencijoj
Roma—Užpraeitą sekma

dienį šv. Tėvas Pijus XII-sis 
Šv. Petro Bazilikoj priėmė 
35,000 Italijos vaikų, gau
nančių UNRRA pagelbą ir 
pasakė kalbą.

Kitas dvigalvis 
kūdikis

Fiint, Mich. — čia Hurley 
ligoninėj cezarine operacija 
viena 28 metų amžiaus mo
teris pagimdė dvigalvį kūdi
kį, bet negyvą. Priėmęs 
kūdikį dr. Daniel H. Shee- 
ran sako, kad, be dviejų 
galvų, kūdikis turėjęs da ke
turias rankytes.

12 m. mergaitė 
pagimdė kūdikį

Albuquerque, N.. M. — Šio 
miestelio ligoninėj dvylikos 
ir pusės metų mergaitė pa
gimdė šešių svarų kūdikį- 
mergaitę. Dr. J. W. Hannett 
praneša, kad motina ir kūdi
kis jaučiasi gerai.

Ordinai karo 
kapelionui

PirmaJl oris. saus. 2?, 1946,

“Liepos mėnesio 1944 m.

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Tiesiog Jums 
Iš Mūsų Dirbtuvės

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas I

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

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

Archer Avenue Furnifure Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

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

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

MATHAN 
KANTElt 

'lietu vilkas 
Žydukas”

VOKIEČIAI IŠVARO
“Rugpiūčio 9 d. mūs vo

kiečiai pėsčius išvarė. Ma
žus vaikus užsidėjom ant 
pečių, o didieji paėmė mai
sto, kiek galėjo pakelti. Pa
likom kovos lauką, dvokiant 

gyvulius, apdaužytus
“budinkus” ir viską, ką bu
vom užsidirbę per savo gy
venimą. Kad ir aukso kalną 
būtumėm turėję, ir to nebūt 
buvę gaila, bile tik gyvybę 
išgelbėti.

RENGIANTIEJI
— nuo —

Arthritis — Rheumatizmo — 
Lumbago — Muskulų Skausmo

. Vartokite . . . 
HEALTH RESORT MINĖK AL

BATH DRI SKĄ
1 maifiukaa užtenka 10 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00

PraSykito Jos vietlnSj vaistinėj, 
o Jeigu JQbų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog Į —

Bath Products Co.
Laboratories — Chicago, Iii.
Soutbnaidiečial kreipkitės | VNION 
DKIJG CO., 34W> Halsted St.

SENOMS, ATDAROMS, 

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Įvairios... Įdomios

ŽINIOS
^BB5gBiB5EaBgES 

rr? • v. r» i/Šviečia Kauno 
darbininkus

New York (LAIC)—Mok 
sline skraiste prisidengę 
bolševikai Lietuvoje plačiai 
varo savo propagandą. Pa
vyzdžiui, Kauno miesto ko
munistų partijos komitetas 
darbininkams organizavo 
specialų paskaitų ciklą.

Kauno Universiteto (bu
vusio Vytauto Didžiojo var
du) marksizmo-leninizmo ka
tedros vedėjas Nazarkin kal
bėjo tema: “Pagrindiniai 
bruožai rusų klasinės filoso
fijos”.

Washington, D. C. — Pre
zidentas Truman šiomis die
nomis įteikė ordiną — Medai 
of Honor — laivyno kape
lionui kun. J. T. O’Callahan 
už didvyriškumą ir palaiky
mą dvasios katastrofos ant 
lėktuvnešio Franklin D. 
Roosevelt karo metu.

Kuomet šis lėktuvnešis 
tapo priešo sutorpeduotas. 
kun. O’Callahan, nepaisyda
mas savo gyvybės, mirštan
tiems jūrininkams teikė pas
kutiniuosius sakramentus, o 
sveikuosius laimino į kovą 
su pavojais iš amunicijos 
pusės.

Be kapeliono, kiti trys to 
laivo karininkai taipgi apdo
vanoti tokiu pat ordinu.

ss

Laivynas įvertino 
didvyriškume

New York, N. Y. — Šio
mis dienomis U. S. laivyno 
Departmentas įteikė ‘ ‘Com- 
mendation Ribbon” pakraš
čių sargybos kareiviui D. 
Molony. z

Praeitą metą, liepos 28 d. 
karo lėktuvui smogus į Em- 
pire State rūmus, D. Molo- 
ney, tuo metu buvęs lauko 
pusėje, pirmas pristatė me- 
dikalių reikmenų ir laiptais 
užbėgo net į 79-jį aukštą, 
kad nukentėjusiems suteikus 
pirmąją pagelbą.

K

Kas Girdėt^ 
Chicagoje>

Kenčiamieji nuo senu, atdarų 
Ir skaudžių žatkdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai lfisl- 
mlegot. Kuomet
žalsdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LKGUDO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų. atdarų Ir 
skaudžių žalsdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausm* 
pr&Ballnančioa y- 
patybėa sutelks 
Jums tinkam* 
nakties poilsi Ir 
pagelbės išgydyt 
senaa atda
ras Ir skau
džias žaiz

das Varteklts JJ Irgi skaudtems 
nudegimams, S<Sų Ir sutrflklmų 
praSalInlmul, Ir kad palengvinti 
Psorlasls niežėjimų. Atvedi na va
dinamų Atblete’s Foot degimų Ir 
niežėjimų, sustabdo jo plėtlmųsl, 
sulaiko nuo odos sudžlOvlmo Ir 
sutrOklmo tarp piritų; geras Ir 
sausos, trflkstančlos odos niežėji
mui. nuo darbo išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms IS lauko pu
sės

LBOULO OINTMENT parsi
duoda po 51.OO, 1.75, Ir 8.00.

Siųskite JOsu Money Orderi tie
siog J:-4

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd. 

Dept. D. Chicago 30, III.

Jėzuitai darys vajų
Tėvų jėzuitų provinciolai 

Amerikoj šią savaitę Cbica- 
goj turės suvažiavimą, kad 
išklausius pranešimą žinomo 
Alaskos tyrinėtojo ir profe
soriaus Santa Clara Univer
siteto kun. R. B. Hubbard, 
S. J., ir sudarius komitetą 
vajui sukėlimui fondo, iš ku
rio būtų atstatyta per karą 
sunaikintos jėzuitų įstaigos 
Europoje. Pasak kun. Hub
bard, karas padaręs jėzui
tams nuostolių virš dvyliką 
milionų dolerių.

Su melu toli
nenueisi

Seniau sakydavo, kad su 
melu gali toli nueiti, bet at
gal nesugrįši. Dabar jau ga
lima sakyti, kad su melu ir 
toli nenueisi.
E. Hildebrand, United Par

cel Service tarnautojas, tris 
syk raportavo policijai, kad 
jis buvęs plėšikų užpultas ir 
kiekvieną sykį nuo jo atimti 
kompanijos pinigai. Ketvir
ta sykį jis klausinėjamas 
detektyvų suklupo ant lie
žuvio ir pasirodė, jog visą 
laiką melavo. Melavo, kad 
padengus trukumus savo są
skaitoje.

Suvažinėjo ir 
pabėgo

R. A. Abernathy, 50, 1436 
E. 71 St., buvo mirtinai au
tomobilisto suvažinėtas ir 
paliktas prie 71 ir Black- 
stone gatvių, šoferis, pame
tęs automobilių, pabėgo. Po
licija deda pastangų jį su
sekti pagal automobiliaus 
leidimus.

SKAITYKITE “DR AUGĄ!

se

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)

Dėl Susitarimo Šauk:

Republic 6051

Pinigams vieta
banke

Steve Klincik, 2343 Iowa 
St., sako dabar žinosiąs, kad 
geriausia pinigams vieta yra 
bankas. Jis su žmona buvo 
susitaupę $8,000, kuriuos 
laikė namuose. Įsibriovę va
gys pavogė $6,000 padėtus 
vienoj vietoj; kitoj vietoj 
buvo padėti $2,000 ir tie liko 
nesurasti.

/ mus.
X Metinio “Draugo" kon

certo Ir šokių tikietai viso
se Chicago lietuvių koloni
jose mūs veikėjų ir dienraš
čio bičiulių platinami. Kuri 
kolonija paims .pirmenybę, 
dar sunku pasakyti. Labai 
smarkiai varosi Cicero susi
blokavus su apylinkės mies
teliais, kaip Melrose Park, 
Maywood, Belwood, St. Cha
rles, Aurora ir k.

X Klierikas Juozas Yriš
ka, iš Brighton Park, Mun- 
delein Seminarijos auklėti
nis, šiomis dienomis parvy
ko namo atostogų. Yuškų 
šeima yra susikūrus West 
Side, kur būsimas kunigas 
pradžios mokslą baigė Auš
ros Vartų parapijos mokyk
loj.

X Marijonas Algirdas Pe- 
sanka, išbuvo kariuomenėje 
tris metus. Didžiausią ka
riuomenėje tarnybos dalį 
jam teko būti Burmoje — 
Indijoje. Sugrįžęs Čikagon 
vėl stojo į darbą pas Dom. 
Pivarūną (Tow nof Lake ko
lonijoje), pas kurį dirbo ir

Parduoda namus
Chicago Park Board pas

kelbė, kad du nenaudojamus 
namus adresu 5052 ir 5056 
N. Kolmar Avė., atremonta
vo perdirbo į penkių kamba
rių gyvenamuosius namus ir 
juos parduos iš varžytinių 
(auction sale). Namus gali
ma bus apžiūrėti vasario 3 
d., nuo 12 iki 4 vai. popiet.

Žydai statys
sinagogą

George Fox, žydų rabinas, 
paskelbė, kad prie 72-ros ir 
Jeffery Avė., bus statoma 
nauja sinagoga, kuri kai
nuos $300,000. Sinagojoj bus 
1,200 vietų.

Sprogdina ledus
Illinois Vandens Kelių Di

vizijos ledų sprogdintojai 
pradėjo tarpe Elgin ir St 
Charles sprogdinti ledus, ku
riems susigrūdus vanduo 
pradėjo lietis į žemesnes vie
tas sudarydamas pavojų pie
tinei Elgin sričiai.

Keturi sužeisti
ugnegesiai

Prie 61 ir So. Park gatvių 
susidūrus dviems ugnegeaių 
trokams, -sužeisti keturi ug
negesiai.

Chicago pienas Čekijoj
Teisėjas Otto Kerner, A- 

merican Relief for Czekos- 
lovakia prezidentas, praneša, 
kad pirmas pieno siuntinys, 
kurį toji organizacija pa
siuntė Čeki j a j, gautas sausio 
7 d. Persiuntimas truko 34 
lienas. — — - - - —

CRP. M. A. PESANKA
prieš išvyksiant į kariuome
nę. Malonu pažymėti, kad 
Ateitininkui eilės diena iš 
dienos didėja ir reikia tikė
tis, kad jie vėl pasirodys su 
šokiais ir vaidinimais, kaip 
kad buvo pasirodę praeityje.

X Mrs. Josephine Jaeobs 
su dukrele Josephine išvyko 
porai mėnesių atostogų į A- 
rizona valstiją. Rašo, kad 
turį labai malonų laiką. Mrs. 
Jacsbs yra šv. Teresėlės dr- 
jos pirmininkė ir gabiai jai 
vadovauja ir darbuojasi. Mr. 
ir Mrs. J. Jaeobs gyvena ad
resu 7231 S. Maplewocd Av.

X M. ir K. Sriubai, iš Ci
cero, linksmi, nes jų duktė 
Valerija su žentu Phillips ir 
sūnum grįžo pas juos gy
venti. Lt. J. Phillips yra gar 
bingai iš kariuomenės pa- 
liuosuotas. Pastaruoju laiku 
jis ėjo Recruiting Officer 
pareigas, New Haven, Conn.

X Prano ir Onos Lelingių 
naujoj ir moderniškai įreng- 
toj valgomųjų daiktų krau
tuvėj, 2316 S. Hoyne Avė., 
atidaryta ir nauja “Drau
go” stotis. Kostumeriai nuo 
pat ankstyvo ryto gali gau
ti “Draugą” atskirais nu
meriais ir “Draugo” kon
certo tikietų.

X Alice Stephens mergų 
nų choras žada “in corpo- 
re” dalyvauti “Draugo” kon 
certe. Direktorė Stephens 
paėmė tikietų ir užtikrino, 
jog atsiveš didelę kompani
ją ir savo dainininkių ir pa
žįstamų.

X Antanas ir Ona Skiriat
neseniai persikėlė gyventi iš 
San Francisco į gretimą 
miestą — Oakland. Naujas 
adresas toks: 2721 Logan 
St. ' Oakland 1, Calif.


