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ATSISAKĖ LIUDYTI

LIEPSNOJANTI ALYVA SUDEGINO KELEIVINI TRAUKINI

Eisler Atsisakė Padaryti Priesaiką,
Atstovai Išklausė Jo Sesers Liūdymą

WASHINGTON, vas. 6. — ( NKVD techniką ir teroro
JERUZALĖ, vas. 6. - pranašystė didelip kariuome
Jo sesuo šiandien pavadino i sistemą, kurią ji uždeda EuBalsus " N e " buvo Palesti- nės atėmimo ifi Vengrijos ir
Gerhardt Eislerį "pavojin- j ropos žmonėms.
nos žydų atsakymas į vai- Austrijos.
džios ultimatumą reikalau—
gu teroristu" po to kai at
'' Totalitarinėje partijoje,
stovų priešvalstybinės veik visi žmoniški santykiai yra
jantį, kad iki pirmadienio ByrdO EkSDCdlCJld
los tyrim 0 komitetas prašė supuvę; žmogus tarnaująs
žydai kooperuotų veiksnuoĮ\ j
y
• i\ j
se prieš teroristus. Valdžia
K T O O N9UJ9 PSkratlIC
j ji apkaltinti kongreso p a - j s t a U n u i
sukietinamas
yra
buvo prašiusi žydu s bendraLITTLE AMERICA, vas.
niekinimu už atsisakymą po ' m u o t i G p u s a v o v a i k u t į
darbiauti ir policijai rapor- 6. — U. S. laivyno pietų ašipriesaika liudyti.
pa- ^
se8erį
8avo
artimiau.
tuoti by kurį asmenį įtaria- galio ekspedicija, užpildydavadino Eislerį komunistų li sią draugą."
mą terorizmu.
ma spragas Antarktikos ženijos nustatytoju Ameriko
Pavogė Kai Kurias A
je.
žydų " p a r l a m e n t a s ' Pa- m e l a P y J e ' a t r a d o naują 2,000
Bombos Paslaptis
lestinoje - Palestinos žydu m y I i ų ilgio P a k r a n t e * išKomunistas Eisler buvo
Washington Times-Herald
tautine taryba — svarstė* t y r e 1 2 5 ' 0 0 0 k v - m y l i u a i l k s '
tuomet nuvežtas į Washingčmu
nežinom
prašymą Jeruzalėje ir įga° s kontinento
tono kalėjimą, o iš ten bus rašė, kad nežiūrint didelės
liojo savo vykdomąjį komi- s n t i e s - Tai*> P a t P i e š t a asugrąžintas į Ellis salą. FBI apsaugos, Eisleriui pasisekė
pie atradlm
Liepsnos sunaikina Southern Pacifiko San Juaąuin Daylight Limited vagoną, p 0 to direktorius J. Edward Hoo- iššmugeliuoti kai kurias atetą surašyti atsakymą. Pa^ keturių įlankų,
dėtis čia tebėra įtempta. Bri- a p i e 2 0 s a l ^ t r i J u P u s i a u ' kai traukinys sumušė aliejaus sunkvežimį Kingsburge, Cal. Traukinys važiavo iš Los ver komitetui raportavo jog tominės bombos paslaptis
tų kareiviai užėmė pozicijas s a l l ų i r 7 5 ' 0 0 0 k v - m v l i u Angeles j San Francisco. Keturi asmenys žuvo, ir beveik 100 buvo sužeisti.
Eisler *'gali būti įveltas šni- Rusijon. Laikraštis sakė tar
anksciau
kuomet atėjo laivas evakuaneištirtos jūros ari
(Acme Telephoto) [P įnėjimo darbe," ir sakė Eis- dyme buvo tikimasi iškelti
!t i e s U
S
vimui beveik 1,000 žydų iš
' - Antarktikog rajoleris yra "didelės svarbos aikštėn jog ' 'gerai organi
ne
fi Gra n u s t a t a n
zuotas rusų šnipų tinklas,
jų namų. Apie pusė jų jau I
Galės Prasyti Kelti
U. S. Ambasadorius
panašus tam atidengtam Ka
buvo išsikraustę, o kareiviai
Rear adm. Richard E.
liniją."
Nuomas Vasario 15 d. I
Gardneris Mirė
nadoje, dėjo visas pastanpadėjo tiems, kurie nesku- Byrd, ekspedicijos koman95
Amerikos
Laivus
Pasidarytų
Antruoju
NEW YORKAS, vas. 6
WASHINGTON, vas. 6 —
bėjo išsikelti.
dierius, padare tą pranešigas pavogti šio krašto atoWASHINGTON, vas. 6. —
O. Max Gardner 64. mirė
Fiureriu
mą
Pad^i^ Padalinimo Planą
į v y k s t a n t pasiruoši- Laikinų kontrolių agentūra [^* " * ^ * " " " * / ^ J T * Maritime komisijos pirmifiureriu
paslaptis."
m i n § s homho8
e
Padėjo Padalmuiio
Planą m a m s ^
^
^
^
p ^ ^
* j * - ^ ^ ^ r - j ^ ^ w w
Smith Man- • Elfriede Eisler, liūdyda- | Vienas raportas sakė Eisšiandien
praneše jog
I Šafi
je tik kelias valandas pirm
m a
dien
sakė
Rusija
ignoravo
J°g Ji yra Amerikoje po lerio advokatas išdalino rerėn pirm negu Antarktiko tvarkytos regulos tikslu pa- negu t u r ė j o lipti laivan
Tuo tarpu, svarstoma nu- žiema prasidės.
lengvinti namų savininkams plaukti į Londoną užimti A per beveik metus J A. Vai- kslapyvarde Ruth Fisher, sa- porteriams Eislerio pareišžūnu A - j g t b / p a a u g ą s atgauti 95 § jog nuo to laiko kai ji kimą, kuriame jis sakė:
traukimas Londone vykstam
*+.
prašyti mlermų pakėlimo įsi- F I » U A U i s w q
laivus
S l f l S S r ^ r J S
- k u r i * b«vo rusams ^žinojusi jog j « brolis A- "Naujam raudonųjų medžiočios konferencijos Palesti- j PrikdlblflO' Italija
galios vas. 15 d
nos reikalu, nes skaitoma j
^
. v
y
OPA sakė savininkai, kad J S . S J , p r a n e š e B a u l e i ? P » * o l i n t i lend-toase keliu, merikoje, "Aš darbava-as. jimo sezonui atsidarius, leis ,
kad
jog dėl ultimatumo grasiniKSSirdSyfl J U f 9111 įrodyti apsunkinimą, turės XT
:
i.,._
L
„
.
.
.
„
u
i
Liudydamas
prieš
atstovu
jj ir jo biauru kitę man pasakyti... aš nesu
:
J
Namai, kur prezidento
sekr.
Liudydamas prieš atstovų d a r b atidengti
w
Aš esu
mu konferencija nevykdytiROMA, vas. 6. — Steigia- parodyti sumažėjimą pelno r"~""
prekinio" laivyno
laivyno kokc^
^šiandien pri-j šnipas; nesu svetimos valCharles ^G r™
RossT?sakė £1'
Prez iI 1rūmų
™ 1 * prekinio
na. Britų spaudos raportas mojo seimo komisija su'ar- iš nuomų ir padidėjimą tak- ' T r a m a n a s ' buvo "giliai nu- m i t e t a ' ^ sakė Rusijos am- versta
-•- liudyti
« » ^ ^ prieš
—:-* savo Uk- \~^z~
*— nesu
--^.. 'bosas
<u
1
stybės agentas;
sakė nariai darbiečių parla- tims šiandien pranešė kad sų bei operavimo kainų tarvisų raudonųjų šiame ar by
basada buvo 1946 m
liūdės ir sujaudintas »
- k o v o r ą b r o l į UŽ t a i ' k a d a Š j i
mento vakar naktį partijos premjeras Alcide de Gaspe- pe jfegrindinio laiko ir dakuriame kitame krašte, ir
Prezidentas pareišlli jog 1 8 P r a š v t a P r a d ^ derybas skaitau pavojingiausiu terosuėjime pareiškė nepasiten- ri ir užsienio reikalų minia- bartinio metokad aš nieko
nepadariau
"aš
netekau
ištikimo
ir
pasugrąžinimui
tų
laivų,
bet
ristu
abiems,
Amerikos
zmokinimą darbiečių valdžia dėl tras Cario Sforza prikalbisišventusio asmeninio drau- i k i ^ l Amerika nėra gavu- nėms ir žmonėms Vokieti- kad pakenkti Amerikos žmodabartinės nejaukios pade- j no ją, ''krašto interesan" V a ^ T i a ICIAC Rul
go, o kraštas neteko didelio s i a t s a k v m o a r b a P ^ ^ 0 JOje; kur jis non išvažiuoti, j nes, kunems as tora libai
f m a
5ltl5
D I
ties.
pasirašyti Italijo-r taikos su& I
I J ?
r\
rr>
ir
amerikiečio''
gavimo pripažinimą, tad dar
Eisleryte sake 31 atsisky- daug simpatijos. Aš esu vo
tart
šventajai žemei virstant
i Paryžiuje vasario 10 d.
Uel KOrtal rrOKeSCIO
:
nepradėta nė diskusijos tuo ™ s i nu<> b r o l i o 1 9 2 3 m e t a i s kietis komunistas, politinis
d§1
į militarinę tvirtovę, sužino^
""
DETROIT, vas. 6. —- Fe- V 4 VI ' D
#U'
reikalu.
srjsiginčijimo už Vokie- tremtinis, norįs grįžti na
ta iš patikimų šaltinių, ir j KOVOJA A l l d f ? V e l t i
deralinig teisėjas Prank A. KafallKai PradeiO
Smith sakė Rusija tebe- tijos komunistų partijos po- mo."
žydų agentūros sluoksnių pa
.
Picard šiandien sakė jis pa
Rnllrnlnnt. Ifiniic vartoja tuos laivus, ir, kiek "tiką. Ji pareiškė jog jeigu
tvirtinta, jog Palestinos pa. AfliJIlS J L Otlu^ l l į si rašys įsakymą, priimant U.
ijani žinoma nemoka už tai jos broliui bus leista grįžti
dalinimo planas buvo britų • LONDONAS, vas. 6. — S. advokato gynėjo prašy
HOLLYWOOD, vas. 6. — jokių mokesčių Amerikai. Vokietijon, jis atstatys na Pranašauja Knufson
visiškai padėtas į šalį po to Dvidešimt laivų plaukia per mą būti dalimi Mt. Clemens Pradėdami pačiam
filmų Savo laiku Rusija vartojo cių partiją, kurioje vienin
Bylius Pralaimės
kai arabai jį atmetė, ir ka- šiaurės jūros audrą su 45,- Pottery Co. bylos, kuri da pramonės centre, katalikai 125 U. S. lend-lease laivus, tėlis skirtumas nuo Hitlerio
WASHINGTON, vas. 6. —
binetas nutarė vykdyti ko- 000 tonų anglių audrų ištik- vė pradžią beveik $5,000,- studentai šiandien pradėjo kurių 26 buvo sugrąžinti, o nacių būsiąs "fiurerio var
Ats. Engei (R., Mich.), va
lonijų paskirstymo planą ta- tam Londonui, kur trūku 000,000 portal-to-portal at nacionalinį vajų prieš ne keturi buvo prarasti karo das bus Stalinas."
dovaudamas taksų linijos
me krašte.
mas kuro jau uždarė šimtus lyginimo byloms prieš įmo švarius kinus. Nariai Our metu
Perduodavo Maskvos
sukilimui respublikonų eilėLady's sodalicijos pietų Kafabrikų. Dėl audrų jūroje, nes.
Įsakymus
šiandien sakė pasiūlyse
67
l8 ai 8t0Vi
Teisėjas pakartojo kvieti- I lifornijoje sakė jie per vie
t
AudinilJ StreikaS J e i
i A t s t o v u komiteto vyriau- m a s 10 nuošimčių taksų suną
mėnesji
boikotuos
visus
imą CIO centrui taip pat ims i a s tvz l ta a
pririšti prie prieplaukų
I > - n • 11- i
^ * i f l patiekė Eis- 'mažinimui visiems "niekuokinus,
ir
viliasi
prirašyti
PaleiStl AmerikieCIUS
Nauja audra ir šalčio ban- įti dalį byloje. Tačiau, jis s a lerio
LefS P a k e l t i NUOmaS i
pareiškimą imigracijos ;met nepraeis atstovų rūPEIPING, Kinija, vas. 6. g a sniegu padengė Angliją kė, dar negautas tos organi- 6,000.000 'kitų studentų na"WASHINGTON vas 6.
biurui, kuriame jis pamela- mus." Pirm. Knutson (R.,
Amerikos dalinys taikos i r didesnę dalį vakarų Eu- zacijos atsakymas, o jo pa- cior -liniame sąjūdyje prieš
CIO Textile Workers unija vo sakydamas jog jis Ame Minn.), kuris pranešė jog
štabe šiandien pasiuntė sa- ropos.
siūlymas nebus visuomet pa- nepadorias filmas.
šiandien pranešė kongresui, rikoje turi tiktai brolį 'Hans būdų ir priemonių komite
vo septynioms komandoms
liktas atdaras.
kad ieigu nuomų lubos, bus Eisler', nors jo sesuo tuo tas vas. 18 d. pradės svars
šiaurės Kinijoje ir Mandžū- RepOrteflOI Tcbepi^SO
tyti jo bilių sumažinimui
pakeltos, gali būti darbo bė metu buvo Amerikoje.
U.
S.
Tvirtai
Laikosi
rijoje skubius įsakymus ra. . . . y , „ .JVfc
ft
Pirm Eislerytės, liudijo taksų pajamoms iki $300,Al
lis
Darbininkai
dų
audinių
industrijoje.
portuoti i savo bazes tikęKUSdl VlS NCĮSlIeidZia
Savo
Nusistatymo
UNje
Tuo pat metu National negras William Noel, kuris 000, atkirto "Aš manau bitam ankstyvam griižimui į
BERLYNAS, vas. 6. — APrašo Konferencijos NEW YORKAS, vas. 6. — JHome and Property Owners Įsakė jis buvo komunistų par lius yra šiandien geresniam
J. A. Valstybes. Kinijos ko- merikiečiai
korespondentai
J. A. Valstybės šiandien tvir j Foundation Philadelphijoje jtŲos n a r y s ir 1929 ir 1931 stovyje negu jis yra kada
MILWAUKEE.
vas.
6.
—
munistai pažadėjo duoti a- Berlyne šiandien formaliai
m
Streikuojanti CIO United tai laikėsi savo reikalavimo, teigė jog "niekuomet nebus | e t a i s lankęsis Maskvoje, buvęs.''
merikiečiams saugų perėji- pakartojo savo prašymą so
Auto Workers unija Allis-ikad siūlomos ginklų apru- | pakankamai namų ir butų Į kur jis pažinęs Eislerį kaipo
mą į Tangku uostą.
vietų viršininkams važinėti
KALENDORIUS
Chalmers fabrike šiandien Ibežiavimo komisijos darbas |kol bus nuomų kontrolė." !"Gerard" ir 4 'Edward", ku
po sovietų okupacijos zoną
Kitas namų savininkų bū- | ris buvo FBt atpažintas kaiVasario 7 d.: Šv. Romual
prašė suėjimo su fabriko neturi kištis į Jungtinių
.
|/ *
Vokietijoje.
r
atstovais ryt rytą, "tęsti Tautų atominės energijos rys, Metropolitan Fair Rent |P<> tarpininkas tarpe Mask- das; senovės: Ramutis ir
Sovietu Kariuomene
Committee New Yorke, prie- I v ° s ir U. S. komunistų par- Švitrigėlė.
derybas" užbaigimui 285 die komisijos užduotį.
Šeši U. N. saugumo ta- šinosi kontrolių nuėmimui, i tijo s nuo 1933 iki 1938 me- Vasario 8 d.: Šv. Jonas iš
nų senumo streiko.
Eis Per Čekoslovakija
tu
RED
rybos
delegatai
pradėjo
užI
bet
sakė
15
nuošimčių
nuo|
- Noel taip pat sakė Eis- Matha; senovės: Dormantas.
PRAGA, vas. 6. — Sovie
CROSS
LONDONAS, vas. 6. — darą posėdį 11:15 šį rytą. Į m ų pakėlimas "yra būtinai ler buvo Detroite žinomas
tų valdžia šiandien gavo lei
GRĮŽTA ŠALTIS
kaip 0 "Brown".
F U N D Ellen Wilkinson, 55, britų Jie bando išnarplioti tarybo reikalingas/'
dimą vežti kareiviejs is Ven
Ryte arti zero, protarpiais
Eislerio sesuo pasakė košvietimo ministrė, mirė šian je susidariusį mazgą dėl ati
Tos priešingos nuomonės
grijos per rytini Slovakijos
dien 24 valandas po to kai tinkamo būdo pradėti svars buvo patiektos senato ban- ;mitetui: "faktas, kad šis vy- bus sniego. Naktyje ateis
galą n u 0 dabar iki bal. 1 d.
įstojo į ligoninę gydytis nuo tyti ginklų aprubežiavimą ir kininkavimo komisijai svars ras yra mano brolis davė nuo 5 iki 8 žemiau zero. Sau
Susitarimas iškėlė spekulia
j man arčiau matyti Stalino lė teka 6:58; leidžiasi 5:13.
sumažinimą ginkluotų jėgų. tančiai nuomų kontrolę.
bronchitis.
ciją jog šis žygis gali būti

Sovietai Necrąžina

^
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doms? ligoninėms? vienuo-1 T\T% PUADI fC CCflĄI
lynams? Kas butų išmoksli-| " K « v i l A r l i L J JLUAL
nes tą būrį mūsų seselių mo GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OPTEMETRISTAS
kytojų? Kas būtų gelbėjęs
4729 So. Ashland A ve,
2201 W. CERMAK ROAD
nuskriaustuosius ir apleis
(2-troR lubos)
(Vlrfi Metropolitan State Bank)
tuosius tėvynėje apie' kū Ofiso Telefonas: YARds 0554
TeL CANal 7329
rinos niekas nesirūpina, ar
Jei neatsiliepia saukite—
Vai.: — Kasdien 10 iki 12; 1 iki 6: 7
iki 9. fiefttad. 10 ryto Iki C vak. Sek.
nėra kam rūpintis?
Kiekvienam žmogui kas-1 davo pamaldas bažnyčioje ii
t
Te!.: MHDway 2880
madleni 10 iki II. Trečiad. uždaryta.
Kun. U. yra plačios krikš-|
met sueina įvairios sukak- j suteikdavo sakramentus, bet
FISO VALANDOS:
tiesiškos širdies. Jo uždą- N u o 1 6 i k i 12 **!. ryto, nuo 2 tki 4
tys: gimimo, ar baigto mok- jam rūpėjo visos lietuvi;;
vinys
eitsi Kristaus
pedO'V^^p^i;7}MTml>\dOvaLvlk.
sMnimosi, ar luomo pakeiti- katalikiškos tautos gyveni
Būkit Malonūs
mis.
Kiekvienas
žmogus
tiek
Sekmad.
nuo
W
iki
12
vai
diena
mo, ar šiokio ar tokio žy- mas, jos kultūrinių jstaigv
». -—•
yra vertas, kiek savo užda
mesnia uždavinio atlikimo, padėtis, Katalikų Bažnyčior
SAVO AKIMSl
vinį atlieka. Gi nėra kilnes
ar kokio šfcapjau. žymesnio klestėjimas, visos žmonijos
Tik viena pora aki^ gauname gynio
uždavinio,
kaip
krikščio
venimuL Saugokite jas, Įtindami
įvykio gyvenime. Ne kiek- problemos. Todėl, jis lanke
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
išegzaminuoti jas moderniškiausių
nio, Kristaus sekėjo uždavi
metodu, kuria regėjimo mokslas
viena sukaktis maloni pri- visuomeninių
organizaciji;
25 Metų Patyrimas
gali sutelkti
nys. Todėl ir mūsų jubilasiminimi4 bet tiktai gar- posėdžius, įeina į jų valdy37 METAI PATYRIMO
Tel. Yards 1829
tas, ar jis darbavos Kaimebinga, taurais gyvenimo, bas, rašo paskaitas, gamina
pririnkime akiniu, kurie prašalina
Pritaiko Akinius.
Tisą akiq įtasapima.
lyje?
ar
Pensdlvaaijoje?
ar
Kreiva*
Akis
Net garbingosios sukaktys sumanymus, joms pašvenčia K ^
tirto***®**
K
Ištaiso.
Naujojoj Ang&joįj ? — jis
ntr vienokios vertes, bet oaug laiko. Jis gausiai pat^
v ^ y r ^ įjjpg pį&ias mūsų
Ofisus ir akinių dirbtuvS:
viena už kita pranešesnės. sai aukoja ir nuoširdžiai .
*
3401 S. Halsted S t
&i*™t kim dr Kaamie- visokeriopai remia lietuvis- J ai "™* « * « » i < ^ ^ ^ f o plotuose. Jo teva« buvo pa- I g ^ širdies jam taip branKampas 34th Street
^r^Llvfeim
be smui- kas vienuolijas kurios stei- G a l y b i r * * * * ? . k™*> ™l°' ™*y***
tmo&*< mokėsi &* lietuvius,
m jų vtao- VALANDOS:
nuo 10 iki 4 .Ir 6 Iki 8
OPTOMETEISTAI
rui uiDonavicim, ° e
.
.
^ u ž l a i k o a a i k š t asias; n e S e r l d a r b a i J™ į v e i k i a - gimnazijoje.
Motina, irgi m f e žemiškomis ir dvasiškoNedfilioj pagal sutarti.
1801 So. Ashland Avenue
mi ž e i
kesmų
metimų
mm*mu+,
»
^
Taiposgi
jausmu
ūkininkaite,
turėjo
brolį
k
u
:
Tikslus tyrimas
Contact Stiklai
mokyklag
akademijas
priem i s painiavomis, alkstančių
Kampas lb-tos gat.
suema:
glaudas ligonines, kolegiją. S l I a u s įvertinimo šios <&e-; mgą, Slabados džefcona Ra- tevisicog širdies vado, kuris Orthoptic Gydymas. Stiklus Atnaujinu' Telefonas OANAL OftSS, Ckicaffo
73 metai nuo gimimo,
OFISO VAI-ANDOS:
Jisai gelbsti seselėms moky- j n o s J ^ h a t o , kuris aei Die-; džitoą ir Seinų seminarijos
būda jį^ms gelbėta iš tų painiavų
55 mio atspausdinimo jo
v o ir
Kasdien
9:80 a. m. iki 8:30 p. m.
tojoms misijonierėms ir lie-1
ž«">nių meiles savo gy* Į mas,
profesorių.
Vaikelin
bodą- išsinarplioti,
J.
RIMDZUS,
D.
C.
Trečiadieniais
uždaryta
jiis
augo
nemažame
pirmųjų eilių,
Seštad. 9:80 a. m. iki 6:00 p. m.
tuviams kunigams misjiemie-1 venuną pašventė,
L I C E N S E D CHIROPRACTOR
būryje namiškiu, trijų brolių
2**°™* 1**** 3 ^ t a pne50 metų nuo įšventimo
t
e
l
m
n
e
k
r
e
i
riams, kurie vyksta į Pietų j PRIMICIJOS IR
IN STATE OP INDIANA
ir šešių seserų. Ar gi jis «*- ;
^ ****» P
^°
"
kunigu,
TeL GBO. 1800 (Oflso Ir namu.)
Amerikos plotus, kad ten; KUNIGAVIMAS
miršo jiaos? Ar gi jų nepai piasi, juomi pasitiki. Bet tas H o m e cails į n Indiana
42 metai nuo atvykimo surinkus išblaškytus mūsų
0 uk
d e i to
kad
LIAUNU!
Phone Wentworth 2527
•T?
Nė!
Jo
poetiška
širdis
*****
^
^
J
>
Amerikon,
vargius emigrantus dr juos
Penkiasdešimt met* stgal, y^ j^atrt. Jis myli
PHYSIO THERAPY
37 metai kaip darbuojas grąžinus tautai ir Kristaus šviežiai įšventintas kunigu, kra*^ į «avoosduo«. s a v o pačiam jubiliatui žmones yPHYSICIAN
r
ra viskas: — "ir tevas ; ir
Bažnyčiai.
Bosono vyskupijoje.
936
West
63rd
Street
(Lietuvis Gydytojas)
Kaip* nepermaldaujamas J*™^** J ^ ™ * " * 8 * * * T , * * * * * j4s yra ffttatit mm metina, ir broliai, ir sese
18 metų kaip redeguoja
HOURS: Daily 6 to 8 P. M.
3925 West 59th Street
idealisFtas, jis visu a t s Z v i - i ^ «
^ J ^ T ^ ' ^ ' ^ ^ ^
• * * m e i " rys". #is savo tautiečiams
laikraštį "Darbininką",
VALANDOS:
S — 4 popiet, l : l i —
a 0Wl
dirbo,
Jiems
vadovavo,
au
mu
remia
lietuvių
tautos
ir
™
^
P
^
M
^
f
J
*
^
»
«
t
w
pareigų
ir
tų
žme7 metai kaip Lietuvos Uni
s-s*
Saturdays 10 A. M. to 8 P. M.
tėvynės
uždavinius,
savo
j
^
1
/
*
^
^
™
^
?
f
*
I
^
*
«
r
i
e
^
jos
^
*
a
yra
<*ikojosi,
jų
apšvietos
ir
gai
versitetas jam suteikė gar
ng a s Mlsaas
tll0m t
s
darbu,
savo
pinigais,
savo
r
,
.
:
.
f
^
I desnė, negu tas trumpas ma lestingumo reikalams savo
bės doktoratą
svente
VIB. 1886
l s visų tų išskaitliuotų p h m k s n a A r j ^ t&ri% v į e š a ;
**™ pnmisyas kartu j o n U mas kuris gaunamas at- pinigus dalino, jis tuos var Olis. Tel
PHYSICIAN and SUSGfiON
su brangiais
gimdytojais, lankant savuosius gimtinia go žmones nuoširdžiai my
s^kakčiu, beabejo, pati
svar v ^ j
jau »v«-1
»
straipsnį ^ . T. " b "" 0
S~^—J—I
§
6757 S. Western Ave.
bioji, ir už visas pranešęs- Įlaikraščiams,
ar
*į?m! broleliais, sesutėmis malo me krašte. Jei visKžmonSs lėjo.
la^raščiais,
a r kuria
k w i a apy
Ofiso TeL: SEMlock 8841
(Bus daugiau)
dėsto eilėmis,
eilėmis, į i m a i S ^ f ™
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ne, - Ui jo 50 metų kum-; saką, aar
būryje hnk- būtų saunoros, savanaudžiai,
r ^
Rez. TeL: HEMlock ZBA
mintis
ne s m u mokslo draugų. G šie- tik savęs ir savo kzde žiu
gavimo jubiliejus, kurį šian- į vadovaajanti
^2l~4—
-.^*;^ — ^
4204
Archer
Avenue
ne met, kuomet po 50 kunigavi rstų, tai kas būtų įkūręs l i e 
VALANDOS: Trečiadieni tr Sesdien su jubiUjatu švenčia, žodžiais pasišvaistyti,
Patriotizrats, kuris neneša LIGONIUS PRIIMA:
mo
metų
jis
Bostone
šven
tuvių Kolegiją? Kas būtų iš mi atviru ouk^, yra per pi- Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. tadieių pagal susitarimą; silosais
netik bostoniečiai, bet visa gražbilybe ar skambiais žo
čia savo sekundicijas, — ku
patalpas prieglau- gus.
Trečiad. ir Sekm. tik susitarus. dienomis nuo 2 iki 4 po piet,
jautrioji lietuvių šviesuome džiais nustebinti, ne save nigavimo auksinį jubiliejų, statęs
7—9 vakare.
nė, pamaldomis bažnyčioje, iškelti, bet savo žmonėms tai šioje taip skaitlingoje
ir pagerbimo vakarėliu vieš padėti, vargšą brolį-seserį minioje, nieko nematome iš
Oftao t d . MOJroe 0570.
Ketrid. tel. CANml 78l».
GYDYTOJAS I E GJlliSUitUAfi
butyje.
uzUrti jų skurdžia dali pa- t 0 ^ingim
jo širdžiai boDANTISTAS
lengvyt!
lietuvių
tautą
ku..
j
^
,
^
,
2420
W.
Maraąuette
Rd.
Švęsti kun. U. kunigavimo
kiM s
1446 So. 49th Court, Cicero
sukaktį yra ypatingo mato- ną jis taip mya, vešu ,, l a i k a i a
— VįįC. —
^
Ofiso TeL: PSOspect 6446
Antradieniais, Ketvirtadieniais
P
H
Y
S
I
C
I
A
N
A
N
©
S
U
R
G
F
X
W
nttmo, nes pagerbiame išti- ^ ^ , 4 ir" garbingesnį" ry
primicijas. Bet,
Bes.
TeL;
UEMIOC^L
8150
ir Penktadieniais
<
X-RAY
ĘXAMM$*TlOfj&
Rakandai/
Radios
kimą Dievui tarną, uolų
ar gi tikrai jų čia nėra? Ne f
VAL.: 10-12 ryte; 2-6, 7-0 P. M.
tojų
VALANDOS:
Ne
visai
taip!
Jnft""atsime
2200
YVest
Cermak
Road
Kristaus Bažnyčios apaštalą, j To^
meg
šiemet
šven.
3147 S. Halsted St., Chicago
Nuo 2 Iki 4 popiet, o UI S
VALANDOS:
ir
lewelry
name,
kaip
kartą
mūsų
Bran
ir visa širdimi atsidavusi ^ ^ B e p a p r a s t a
mMktįt
Kasdion — 1-4; 7-9; Trečiad. ir
Pirmadieniais, Trečiadieniais
m
šeitad. nwo 1-4; Sekniad. —
lietuvių tautai vadą. Mat, bet -Džiaugsmo Dieną", ku- &* . *&*?**
į***
ir Šeštadieniais
pagal sutartj.
šiemet netik suėjo 50 metų rią ii lotimško vadiname b u n u i apsuptam, kurie gauValandos:
kaip hetuvių žemdirbių eū- .. jubiliejumi".
Ui
yra, * kiekvieną Jo ištartą žodį
GYDYTOJAS IR CH1RUKOAS TeL: GROvehHJ 4020
ntis Kazimieras priėmė ku džiaugsmas"; auksinis ju- Į kaipo brangiausi žemčiūgą,
(Ofiso tr
4146
Archer
Avenue
nigystės sakramentą,
bet
JŪSŲ
biliejus auksiniai džiaugsmo kaip jis mostelėjęs ranka į
Ofiso TeL L A F a y e t t e 3210
kartu suėjo 50 metų kaip m e t a i
S o s . TeL RKPubiic 0 0 5 4
Kreipkitės Ekspertyvo
žmones, jautriai pratarė:
(JOVAIŠAS)
į » Dievo tarnyba garbingai - į £ mūgų
•
'
• 1 11 1
• u i——mm
1 iiini
jubiliejinės iš.
Jeigu Neatsiliepiama —
GYDYTOJAS K CHIRURGAS
atlieka: jr p m altorHiaB, ir, M , m g s p a v i r š B t i n i a i ž i ^ r i n t fRENDtTOJAHr« GRIN1>ŲT
Saukite: KEDzie 2868
2423 Weot Marąaette B4.
eaJąrkloje. ir klausyluoje, ir a t r o d o
tebai
fculdiog
uiiskų
VALANDOS:
TRINTMO HAMN AS —
(Dargis Vaistinės Name)
Kasdien nuo 1—5 vaL popiet
prie ligoiuų ir prie jaunimo ^ „ 3 ^ ^
dalyvių krutiTHtTAJ
OFISO T A U J I D O S ;
ir
nuo
6
iki
0
vaL
vakare.
fi244
W.
25th
8
t
einancių mokslus, ir sevmy-! n ė s ^ g ^ ^ banguojančių
NUOŠIRDŽIAI
ano I WM ips. tr i Od i T .
fMmmm
n k m i i ir taipgi
Clssro, I i i
ninių audrų malšinimuose, ir jausmų jūrą; jausmų pagar
KVIEČIAME
VISUS
ir
floirrr^aHi^ni*^ pagal SUtaitL
TISAS
DARBAS
OARAIfTUOTAS
prie vargu nukamuoto, vai bos jubiliatui dėl jo tauraus
ATSILANKYTI.
IDIEN£.
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
Talsom • į s u Bdlrbysflln
kų apleisto, senelio.
asmenio ir jo atliktų kilnių
•įsoklus Modelius
Be to, kun. U. buvo atsi darbų. Bet už vis labiau,
Res. 6958 So. Taimao Ava.
TeL OAIfal 8122
DTKAI APKAINAVIMAS
TELEV1SION
demonstruoja
davęs ne tik savo parapijos;
ižes. TeL GKOvehill 0617
—
Office
TeL HEftOock 4848
l*aiznam i i namu ir prtstatom
ma kasdien. Naujos 1947 m.
žmonėms; jis buvo tėviškas '*
4W
Radios, Lietuviški Rekordai ir
PMIDUOBAMS NAUJOS
kiekvienam prie jo prisiarti
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
RADIOS
Rašomos Mašinėlės.
nančiam lietuviui, nepaisant I
Mos tarimo Radiją 1 ataka *
2201 W. Cermak Bd.
Joms •arrllrin laukti dėl tusų.
GYDYTOJAS M CH4RURGA4I
ar tas paėjo iš tos ar kitos,
Taipgi Pasirinkimas •ollauatn
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v.*.
parapijos, ar gal net iš ko
PATTfcĘJS lAIKRODtfclNKAS
Mualkos Rekordų.
Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio 2423 West Marqaette BOM)
kio užkampio, kame visai
Garai Sutaiso Laikrodžius
Noslplsklte tr Fasttaktte m Savim
vakarais ofisas uždarytas.
\ r o u , duough joox local
nėra lietuvio kunigo. Jis bu-j
OFISO VALANDOS:
Krautuvė atdara Plranadienio ir
REZIDENCIJA
T
E
L
E
F
O
N
U
O
K
I
T
E
:
Mes
E
M
B
M
AG&NTAI
M
l
Ketvirtadienio
'vakarais
iki
9:00
for th« Red etom to h«ip
vo visiems prieinamas, vi
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakaae.
HEM JAMTS MOORE MALIAVA
valandos vakaro.
our įervicemen, retermnt
CICSERO 4118
8241
West
66th
Place
Trečiad.
ir Nedėliomis
šiems pasiruošęs patarti, pa
OI VAKS&V,
4mtp8k —
•nd our owo hex« $X N N h l
Atdara Takarals iki t:§0 vai.
I&AKTIM ttfeOCJ* MALlAVt
TeL RCS^oblie 7868
Gire todsy!
BUDNIKO RABTfO VALANDOS
dėti, suraminti.
ER VARVMC, iv —
Kas
Sekmadienir.lS
.WCI7L
Iladio
ULKlt-TOWK
VAI^iFĄR.
Jis buvo kunigas visuome w i RED CROSS « « a m m GfYEI
CeL CANal 0257
stoties — 9:90 vai., o Ketvirtad.
vakarais
iš
WHFC
B
a
d
i
rtelrlnwun«
0 stoties
Rez. TeL: PROspect 6659
ninkas; destis, ne tik atlik
nuo 7 iki 8 valandos vakare.
POFTKKOS
It4«m. gDENTV
"štai mano motina, ir bro
liai ir seserys."
Kiekvienas kunigas savo
pašaukimu yra, ir savo gy
venimu privalo siekti būti
ki€u
KristlMei, — alter
Cftrrcters. Kaitant apie inin.
Kaziimiet^, net jo artynd
draugai Jį negirdėjo pasa
kojantis apie savo gim:yto
jus, s w c aamiškius. Per
savo 42 metu gyvenamą Amerifcoje jis aei kartą neparvyfco į savo gnmtiiie, neatlanke Lietuvos. O kas ne
žino, kaip jis myii rSvyne?
K&ip jis brangina viską kas
i?stu viską L. O gimė ir augę
jis
gražiame
derlingame
ūkyje, arti Šešupės, gražinoMariampoles
apsfcričio

K U N . J. J. J A K A I T I S , MIC.
•

•

Kun. Kazimiero Urbonavičiaus
50 Metų Kunigavimo Jubiliejus

Dr. Walfer l Swiatek

DR. G. StRNER

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

u

Dr. VValter J. Kirstuk

DR. PETER T. BRAZIS

DR. AL. RACKUS

•

JOS. F. BUDRIK

.

I

I

•

I

Dr. F. C. Winskunas

II

DR. P. ATKOČIŪNAS

Dr. Kazimieras E. Fitz

DR. EMILY Y. KRUKAS

K

Radio Sugedęs?

Dr. Alexander J. Javois

RAMO SERVICE CO.

$150

N

DR. BIEZIS

DR. J. J. SIMONAITIS

YOU ARE THE
REDCROSS!

DR. A. JENKINS

!

10,000

DEGTINES
GIN
BRAXD£S
VYNO
RUM'O
KORIMAJLŲ
• KRUPNIKO

Bos Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS

JOS. F. BUDRIK

MAROUEHE
PAINT & HARDWAR[

BONKŲ

— INC. —
3241 SO. H A L S T E D S T .
t a i CAJLUMET 3237

2M7 VVest 63rd Street
Tel.: — HEMIock 8262
^

AUTOlSfOBIIJŲ INCOME TAKSUS, NAMŲ
APL>KAUDA
BLANKAS PIIJKJM. AFDRAUDA

lydukasn

OFISO VALANDOS:
Kasdien nuo S-4 p.p. Ir 7:8t-» rak.
Se8ts,dlenials mus 1-4 popist.
Trečiad. t r Vskmad. atdaryta.
Ofiso TeL — PBOspect S8S8
Bes. Tai. - » VIRsiula 9431
IIIII

i , ,

, ,

Į

%

i,

DR. JOHN G. MliLAi |
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS
Neseniai Sn«r)ses M Tarnybos

AKC£
•r

p»ttt

5720 W. Cermak Rd.
CICERO. ITJJNaiS
Ofiso Tel.: OLYMPIC 8650
Bes. Tel.: OLYMPIC 5891
Jeigu Neatsiliepia —
ftauldte: BERWYN 6200
VALANDOS:
Kasdisn: 2 - 4 pp.; 7 - 9 vak.
rrečiad., Sekmad. pasai sutartį

Af?€Hf-8

4004 S. A^CHOR

EXCHANGE

->.?^'v I
>.•

-

' iYSif-

<Vm

—
•. -

4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak.
1821 So, Halsted St.
flsliwa<1. Trseiad. Ir ^estad.
Vakarais—tik
pagal sutarti.
Rezidencija: 6600 S. Artestan Ave.
Office TeL YARds 4787
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. Namu TeL FROspeot 1980
6 iki 9 vaL vakare.
Ofiso TeL YTRginia 0086
TeL YARds 8146
Rezidencijos TeL: BEVeriy 8244
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 W. 68rd Street

Naujo

IICUOR
" 3529 So. Halsted St
Phone: YARDS 6054

DR. P. Z. ZALATORIS

PHYSICIAN A SURGEON
(UJBTUVIS GYDYTOJAS)

«M»—fc— III

M O N A RC H

NATHAV
1LANTMR

PHYSICIAN AIS'D SURGEON

•MhMMi

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

STORE

DR. STRIKOl'IS

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS K CHIRURGAS
IR AKINIUS PRITAIKO

GYDYTOJAS K CHIRURGAS
4157 Archer Avenue
744 YVest 35th Street
Ofiso vaL: 1—3 ir 6—840 P. U.
Vai.: 11—12; 2^-4; h- 6:30—8:30
Trečiadieniais pagal sutartį.
-••
Pirmadieniais: 2—4 is 6:30—8:30
Šventadieniais: 11—12.

Dr. A. Montvid, MJ).

DR. L E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CMD3TJRGA8
West Town State Bank Bldg.

10758 So. Michigan Avenue 2400 West Madison Street

Ofiso TeL: SEEley 7380
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8
ResiA Tel.: BRUnsvriek %S09
Ofiso TeL: PULLMAN 1195
VALANDOS:
Narna TeL: PULLMAN 8277
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8

—"

*

.j

r

Penktadienis, vas. 7, 1917
•

DIENRAŠTIS DftAŪGAS, CfllCAOČ, ffiCINOlS

••

•

CLASSIFIED
oooooooooooooooooooooooooo

f

"DRAUGO"
DARRĮJ SKYRIUS

f

ooooooooooooooooooooooooo*
"DRAUGAS" HTTLP WANTED
ADVEROTSING DEPARTMENT
127 V a Dearborn Street
Tel. RANdolph 9488-9489
• • • • • » » » » » » » » • • » • • •

HELP WAXTED —

• ' • • » » ^ »

\

PATYRUSIŲ

Order Fillers
MALONIOS
DARBO SĄLYGOS
Laikas ir puse virš 40 vaL

BROWNIE MFG. CO.

MOTERYS

REIKIA TUOJAUS

Graduate ReoistruotŲ

SLAUGIŲ
Studentes slauges priimamos
iki Rugsėjo 2 d., 1947 m.
Aplikacijos dabar priimamos.
RAŠYKITE Į

The Director of Nurses

Hospital of
S(. Anthonv of Padua
2875 W. 19th STREET

$2% % VAL. PO 6 M£N.
VALYMO

DARBAI

VISOSE MIESTO
VAL.:

MOTERIMS
DALYSE

5:80 VAK. IKI 12 NAKTJ

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL
TELEPHONE CO.
SAMDYMO OFISAS
MOTERIMS:
RTREET FI.OOR

LIKĘ TO WORK IX THE
FRIENDLY ATMOSPHERE
OF

MOTOROLA
The Best Radio Place In
Town

Starting Rate 83c
With Experience 94e
Automatic Raises to

$1.04
4545 W. Augusta Brvd.
MOTERIŲ REIKIA
RINKTI DEŠROMS ŽARNAS
Geros darbo sąlygos.
Laikas įr puse virš 40 vai.
Patyrimo nereikia.
CANADA
C A S I N G CO.
825 W. 47th ST.
EXCELLENT OPPORTTJNITY

FOR

GENERAL OFFICE GIRL
TO RELIEVE ON SWITOHBOARD

TIKĖKITE AR NE!
Jei no<»«atp JTQve TT,ŪCTJ n»»n**»
VEr/TT'I d^'inama «n.raAn n.štnoniasdešimts (80) YPATINGU nuosavy
bių,
kurios randasi Chi^airoje ir
priemiesčiuose, tai prisiusime .iums
tik paprašius. Pasaukile
rašvkite
arba atsilankvkite j mfisų ofisą ir
jums bus suteiktas greitas, m^ rida
mus ir iūteleg-entiSkas patarnavimas.

Experieneed
or wfti take high scbool
graduate.
PERMANENT POSITION
40 HOUR, 5 DAY WEEK
Modern,

pleasant

Loop

office

DWIGHT BROS.
PAPER COMPANY
626 S. Clark Street

šis VELTUI sąrašas astuoniasde- MOTERIS, reikalinga abelniems na
šimts (80) tikrų bargrenų parodo mų darbams, nuo 11 vai. ryto iki
adresus, kainas ir paaiškinimus apie 6 vai. vak. šeštad ir Sekmad nerei
kia dirbti. Pageidaujama Lietuve,
tas nuosavybes.
gera mokestis, šaukite: BEVERLEY
0314
— po 6 vai. vakare.
Tapkite savininku, ir koks bus
džiaugsmas būnant SAVININKU sa
vo priešakinių durtų rakto! "Heme,
Sweet Home" daina negalima dai
nuoti iš gaidy rendos rasyčių. Rendos resytes neatneša jokių dividentų!
Jums kurie neesate savininkai na
mo kuriame gyvenate, mūsų patari
mas yra "įsigykite dalelę Amerikos".
- Katalikiškoji Lietuva",
Nelaukite!
Matykite mus šiandien!
Pirmam atėjus, pirmam patarnavi didelį, 757 puslapių kun. dr
mas!
K. Gečio parašytą ir išleis

Įsigykite šią naują
ir įdomią knygą

tą veikalą, jau galima lisigyti "Draugo*' knygyne. Kny
gos tikslas, kaip autoriaus
Pratartyje pasakyta: "yra
supažindinti skaitytoją su
Mūsų draugai mus išgarsina! Ge
riausiąjį isgrarsinimą kur| e^ame ap- katalikiškąja Lietuva. su jos
turSje, tai rekomendacija vieno kli kovomis praeityje dėl kata
ento kitam. Mes vadovaujame grei
tuose pardavimuose. Jau 32 metai, likybes, su jos originaliais
katp esame šiame real e»tate biz
krikščioniškais papročiais
nyje.
žaviu religingumu, katalikiš
OFISO VALANDOS:
Atdara 9 vai. ryto iki 9 vai. vak. kos dvasios persunkta kul
išskiriant Pirmad., Penktad ir
tūra, liaudies menu, katali
Šeštad iki 6 vai. vak. Treč'ad nuo
kybes galiūnais, katalikiško
9 vai. ryto iki 1 vai. p.p. Sekmad.
atdara nuo 1 vai. p.p. iki 6 vai. p.p.
mis organizacijomis ir aps
kritai su katalikybes rMški
niais visose lietuvių srity
se". Knyga yra audeklo gxi
REALTOR
GYVOS VIELOS ORGANIZACIJA žuose apdaruose, kurie įvy
2411 S. 52nd Ave., Cicero nioti į dail. Vijeikio piešta
Tel. Olympic 453
lietuviškų kryžių viršelį
Knygos kaina $4.

Bet kuris iš dešimts mūsų patyausiųi real estate pardavėjų ma
loniai parodys Jums, be jokios ob
ligacijos bet kurį namą. kurį mes
turime ant pardavimo, ir patar
naus jums greitai, mandagiai ir intelegentiškai.

JOHN 0 . SYKORA

STEPHENS LICUORS
r--—Z

\
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71*4 J VAL. PO S MfiN.

' » » • » » » » • • » • • • <

H E L P WA3fTEP —

%

4134-36 Archer Ave. K am p. Francisco

UŽDARBIS 72% i VAL. PRADŽIAI

$50 už 50 vai. savaitę
pradine ratą

• • • ' • • • • • • • • »
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DŽENITORKŲ

SMART GIRLS

900 N. Kilpatrick

l| • •>

— MG-

SANDERS

Vandercook & Sons

<F

TELEFONŲ KOMPANIJOJ
RANDASI DARBŲ

809 W. WASHINGTON ST.

PATYRIMO NEREIKIA

NAUJA ŠV. PETRO IR POVILO PARAP. KLEBONIJA

MOTERYS

2430 So. Michigan Ave.
VICTORY 4667

DEL
Sanding Iron FlUer
MaHavos Departmente

•>

AR IEŠKOTE GEROS
PĖDĖS IR ATSARGOS?

Dieną ir naktį darbams. 5 dienos
į savaitę. Pastovumas, gera už
mokestis.

NATIONAL MALLEABLE
& STEEL CASTINGS CO.
1400 S. 52nd Ave.
Cicero

ADS

H E L P WANTED —

VYRAI

MAINTENANCE
MEKANKŲ IR
CHIPPERS

- .

K. STEPONAVIČIUS — Sav.

Nauja šv. Petro ir Povilo parap. klebonijj prie Quarry Ave. ir Myrtle St., N. WM
Grand Rapids, Mich., bug moderniškai įrengta. Viena dalis bus paskirta parapijos raš
tinei, su laukiamuoju kambariu, klebono ofisu ir du kitais ofisais; antroje dalyje bus
vieškambaris, valgomasis, virtuvė; antrame aukšte bus klebono ir asistento gyvena
mieji kambariai ir svečiui kambarys. Pirmame aukšte atskiroje dalyje bus šeimininkes
kambariai, o rūsyje (basement) įvairių parapijos draugysčių ir komitetų klūbruimis su
privačiu įėjimu. Čia irgi rasis šildymo sistema, skalbimo įrengimai ir sandelis.

DVIEJŲ

METŲ

SUKAKTUVIŲ!

. IŠPARDAVIMAS
Šiandien - Rytoj - Poryt Feb. (Vas.) 7-8-91?
Seagrams V. O.

$5.24 Fifth

. . . .

Canadian Degtine

ŽINIOS 13 GRAND RAPIDS, MICH

garbingai paliuosuota kaipo
Sl/c, sausio 14 d., 1946.
"Good Luck to the winsome candidate for Miss
CWV of 1947."
Congratulations to the Ger a J d A Barto Post, its auxil i a r y md
t h e K e n t County
Chapter on their choice of
candidate. Miss Frances Se-

Gražios vestuves. Sausio Mrs. Peter Duner; vieną po25 d., 9 vai. ryto, ŠŠ. Petro dukrą — Viktoriją Morkeir Povilo bažnyčioje susirin- viėienę ir keturis anūkus,
ko daug žmonių dalyvauti
Vas. 1 d. š š . Petro ir Po"vinčiavonėse" pavyzdingos vilo bažnyčioje buvo gedulo
jaunos parapijietes, Philo- pamaldos už sielą Antano
menos Medelinskaites, vien- Matulionio, 40 m. amžiaus,
turės dukreles Petro ir Ma kuris mirė sausio 27 d., Devec.
rijonos Medelinskų, nuo Qua troit, Mich., kur prieš kiek
rry Av., su Stanley Glovick, metų apsigyveno ir dirbo.
Jonas Kamsickas sūnus
sūnum Mrs. Leonard Van Velionio kūnas buvo pašar- Prano ir Veronikos KamsicOosten, nuo Eleanor St. Kle votas pas seserį Mra. Frank i kų, nuo Myrtle St., vas. 1 d.
bonas kun. Juozas A. Lin Kuzmą (Adeline), prie Ha-! išvyko į Ann Arbor, Mich.,
kus davė šliūbą. Vestuvių m i l t o n A v . P a l i k 0 liūdėti tęsti toliau nutrauktą moks
puota buvo County House. dvi seseris — Mrs. Oscar lą University of Michigan.
Vėliau, tėvų namuose buvo Mohn (Nellie) ir Mrs. Frank Jonas vos užbaigė 1 metus
viešas priėmimas svečių pa Kuzma (Adeline); tris bro Junior College, kada buvo
gerbimui jaunavedžių, kurie lius — Juozą :ir Praną čio patrauktas į Dėdes Šamo
po to išvyko povestuvinėn nai, ir Petrą, Chico, Califor- tarnybą, kur išbuvo daugiau
nia; ir kitų giminių. Palai- 3 metus ir pasiekė 'ensign'
kelionėn į Kanadą.
širdingiausių link ė j i m ų ' d o t a « P*rapijo* kapuose,
laipsnį, laivyne.
jaunai porelei!
j Lietuvaitė pagerbta. Ge*
rald A Barto postas ir vieVvtauto Kareivių Ralius. I ne tas, Cath. War Vets, praBalius buvo prieš pora sa eitą savaitę išsirinko iš sa
vaičių, kad pagerbus narius vo tarpo vieną narę, gražuo
grižusius iš tarnybos. Tą lę Frances Sevec, kaipo kan
rytą buvo šv. Mišios už du didatę kontestui į ''Miss
mirusius narius: S'sgt. John CWV M ;i«4Į, įJKwącąą. _Se,.
Dubinskas ir Cpl. George vec, 0>; m. amžiaus, gimusi
Chicagoje. Jos tėvai Mr. ir
Budraitis.
Vakare 8v. ^urgjo B**jos ^0fį^JĮ0^J^įį^Ą a|
svetainėje iškelta šauni va Hamilton Av.' Frances yra
karienė pagerbimui visų na- viena, is didelės, gražiai iš
rių ir svečįų, tarp kuriu da- augintos šeimos. Dėdės Salyvavo taipgi ir 1-mo Ward mo tarnyboje buvo VVAVE
komisijonierius ir "supervi-, n uo bal. 6, 1944, iki buvo
sorM Stanley Davis ir John ,
/ /
Foley. Atsilankė taipgi ir [
klebonas kun. J. Lipkus su '
asistentu kun. Walter Jude. j
Baliaus komisijoj darbavo
si: pirm. Paul Murauskas;
v. pirm. P. Kamsickas; kiti
valdybos nariai: Walter
Tursky, George Orent, Vin
cas Ašmutis, Juozas Taut
kus, Jonas Slavickas, Jonas
Meištas, Antanas Čižauskas
WATCH SAVIHCS 6I0W!
ir daugelis kitų.
.%
io
i»
Skanią vakarienę pagami
ISAM. W00 $600 $900 $1200
no patyrusios šeimininkės
f t l M . M0 1200 1800 2400
Marijona Kamsickienė, Mag
»im. 1500 3000 4500
FOR THAT HOME
12000
N M
3000
dalena Ambatavičienė, Fran
ALL YOUR OWN
ces Kruckienė, Marijona Viltrakienė ir Petronėlė Vaiva-

Seagrams 7 Crown
James Walsh Whisky
Prieš-Karo Miera Pilna

Krupnikas

Yo«*ll

ir mergaičių patarnavo prie
stalų. Svečių puotoje daly
vavo apie 600.
Laidotuvės. Sausi 0 31 d.
ŠŠ. Petro ir Povilo bažnyčio
je buvo gedulo pamaldos už
senukės Elzbietos Skukauskienes, kuri mirė sausio 28
d., sulaukus 88 metų am
žiaus, sielą. Palaidota para
pijos kapuose. Paliko liūdė
ti dvi dukteris — Veroniką
Stabingienę ir šeimą (pas
kuriuos velionė gyveno) ir

Need

M o n e y

$3.75

Lietuviškos Mados

Flfth

Rare Old Bonded Whisky 4*/> Yrs Old—$4 7 5 Fifth
_

t «

dienė. G r a ž u s b ū r y s m o t e r ų

*3.94
$3.99
Kvorta

#

Calvert Special

^3.46

Fifth

Three Feathers F-eserve

$3.86

Fifth

Schenley Reserve

$3*86

Four Roses

$4^5

Didele Nuolaida Perkant Degtinę Keisais

CARTON CIGARETTES—kokius tik rūkot $1 # 65
(Tik Vieną Kartoną Kostumeriui)

Vyno Special
P o r t — Muscatel —
2 0 ^ Stiprumo

Galionas
Pusgalionas

Sherry

CA C Q I Žymių Užvardintų
ML ion BeU

$1.89'

^

Port - "Roma

"" 98c ^"^

25 Rūšių ALAUS—Jūsų pasirinkimui—Nuo $2.50 Keisą
Pristatome Veltui Brig-hton Parko

Kolonijoj

TIK TELEFONUOKITE LAFAYETTE 1933
APLANKYKITE MCSC

"COCKTAIL LOUNGE"
GKAŽIALSIĄ BRIGHTOTV PARKE
Bar Meistras Pranas Jakavičius — Žymiausias Bartenderte.
•
Chicagoje — Jūsų Patarnavimui — Muzika — Užkandžiai

mAPGUTIJ"
t

VTENTNTfiLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS" BAL. 11d., Ift33.g

WHFC -1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS: n o o 1-mos
iki 2-ros valandos popiet. —
KITOMIS DIENOMIS: nuo 9:30
valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS: Penk
tadieniais nuo 7 iki 8 v. vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas.-

6755 So. Western Ave., Chicago, IU.

U

^

Telefonas — GROvehill 2242

For the Oown Payment -

Many ambitious couples are saving here to become
future home-owners, soon as they've accumulated rhe

down payment needed.. Any convenient araount opens
your insured savings actount at this Association. The.
cfaart will show you how mucb you need to save..

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ

KEISTUTO SAVINGS AND
LOAN ASSOCIATION

— UŽ ŽEMIAUSI NUOŠIMTĮ
TURTAS $19,000,000.00—ATSARGOS FONDAS $1,500,000.00
Taupymo skyriuje dabar mokame 2%. Per 37 metus visados
išmokėjome ant pareikalavimo.

STANDARD FEDERAL SAVINGS

JOS. M. MOZERIS, Sec'y

South Halsted Street

and Loan Association of Chicago

TEL. CALUMET 4U8

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

i

1 S A V E VVITH A P U R P O S E -- SAVE ON A PLAN

•

j

4192 ARCHER AVE. Tel.

inia 1141

JUSTIN MACK1EWICH, Prea. and Mfr.
•

i •

•

*mfm

DIENltASTTS DRAUGAS. CHJCAOO. HS3NOI9

?

—f-

Penktadienis, vas. 7f 1947
3B

,

MIRTIES TYLA

DRAUGAS
THE UTHlTANIAN DAILY FRIEND
t334 So, Oakiey Am, Chlcmgo 8, IH.
Tel. CANal 80104011
Entered aa Second-Class Matter March 31, 1911 at Chicago, Illinois.
Under the Act of March 3. 1879.
•Tungt. Valstybėse, bet ne Ohicagojo:
Ihiblished daįly, eaccept Sundays,
by the
Metams
$6.00
8 60
Lithuanian CathoMc Press Soclety. Pusei Metu
Member of th«»Catholic Presą Ajsa'n
Ulssenluose:
Subscrtptioa RatM:
$1.00 per year outside ot Chicafo;
17.00 per year in Chicago S Cicero;
4 centą per copy.
-mm—

»

Metams
Pusei Metq

••

$800
*-50

Pinigais reikia siųsti Pašto Money
Orderiu tu užsakymais.

'

Prenumeratos kaina Chtoagoje ir 8kelblmų kainos bus prisiunčiamos
tuojaua, gavus prašyme.
Cicerone per paitą:
Metams
*™0
'DRAUGE"
Pusei Metų
400 SKELBKITfiS DIEN.

Revoliucijos Partija
Knygoje "Blueprint for World Conąuest" aiškiai iš
dėstomi oficialūs komunistų prisirengimai sutriuškinįi
visą opoziciją jų pasaulinio užkariavimo programai. Pa
brėžiama kokią rolę lošia komunistų partija buržuazinių
ir kapitalistinių valdžių parlamentuose ir institucijose
sekančiai:
"Komunistų Partija įlenda į tokias institucijas ne
organizaciniam darbui, bet diriguoti- maaes kaip iš vi
daus susprogdinti visą buržuazinę mašineriją ir parla
mentą."
Iš to labai aišku kodėl komunistai bando užimti atsakomingas vietas mūsų valdžioje. Naivūs" amerikie
čiai, kurie remia Komunistų Partiją, turėtų bent trum
pai pagalvoti kas atsitiktų su Jung. Valstybių konsti
tucija, jeigu Komunistų Partija laimėtų šioje šalyje.
Kur pas juos rastųsi Žmogaus Teisių sąstatas? Kur
pas juos atsidurtų dabartinė sistema užtikrinto teisingo
teismo? Kas liktų iš garantijos nu 0 arešto ir nuosa
vybės nusavinimo?
4

IKI KOI# TĘSIS MtrSŲ NAIVUMAS?

Iki šiol leidome pavojingai revoliucijonieriškai už
sienio agentų grupei mūsų tarpe organizuoti politišką
partiją, siekiančią mūsų valdžią sugriauti. Jeigu jiems
tektų valdyti, jie sunaikintų mūs^ saugumą, mūsų in
stitucijas, spaudos ir žodžio laisvę. Tai yra revoliuci
jos partija, kuri pradžioje siekia taikingai pravesti sa
vo programą, o vėliau, sustiprėjus, pagreitina nau
dodama jėgą. Taip rodo jų programas:
"Iki kontrolės paėmimo ir transicijos laikotarpyje,
Komunistų Partija, jei sąlygos palankios, gali savo mo
ralę ir politiška jftekme paveikti visas proletarines gy
ventojų klases, bet nepajėgs jas suvienyti. Kada pro
letarinė diktatorystė atims nuo buržuazijos tokius gink
lus kaip spaudą, mokyklas, parlamentą, bažnyčias, val
dišką, aparatą ir 1.1, tik tada galutinis kapitalistinės
tvarkos perversmas bus aiškus faktas, — tik tada v^i
ar beveik visi darbininkai rasis Komunistų Partijos
eilėse."
JAU TOLI KOMUNISTŲ NUEITA
Tik kvailas amerikietis sakytų, kad čia negalėtų tai
įvykti. Nuo pradžios komunistų programo pasaulį do
minuoti, jau toli nueita. Komunistai dabar taip kalba:
"Gyvename civilio karo epochoje. Jau išmušė kritiška
valanda. Beveik visose šalyse kur randasi svarbus dar
bo sąjūdis, darbininkų klasė su ginklu stovi smarkių
ir lemiančių kovų sūkuryje. Dabar daugiau negu pir
miau jai reikia stipriai organizuotis. Be valandėlės
svarbaus laiko gaišinimo, darbininkų klasė turi nepa
ilstančiai rengtis gręsiančiai, lemiančiai kovai."
Tai taip komunistai ugdo klasių kovą. Jie kalti už
pasireiškusią mūsų, dienomis netolerancijos dvasią. Jie
savo sukčia ir gudria propaganda kiršina, klasę prieš
klasę ir rasę prieš rasę. Jie tikisi perimti ir pavergti
net ir tuos, kurie jiems padeda pravesti savo programą.
Krikščioniškoji Amerika turėtų pabusti kol dar ne
per vėlu ir iš savo tarpo išmesti šėtoniška jėga užku
lisiniai veikiančią komunistų partiją.

•

Dvasinė Mobilizacija Lietuvai Gelbėti
Jau septinti metai Lietuva mirties ženkle. Keitėsi jos
tironai, bet ne priespauda ir naikinimo užmačios. Per
sekiojamai tautai protarpiais nušvisdavo išsivadavimo
viltis, kai vėl tuoj krisdavo priešų Šaltai suplanuoti
smūgis po smūgio, atsiverdavo žaizdos ir sielvartai
vieni už kitus baisesni.
Lietuvis duobkasiai, tiek raudonieji tiek rudieji, at
kakliai pasiryžę pakeisti ramiosios Baltijos šalies tik
ruosius sūnus savais kolonistais, stengiasi vykdyti bai
sias mūsų tėvų šalies laidotuves. Tie nenatūralūs šer
menys ypač tragiški, kadangi laidojama gyva, kupina
kūrybinės dvasios ir jaunatvės pasiryžimu kovojanti
tauta.
Geležinė uždanga slepia nuo laisvojo pasaulio bega
liniai liūdną, dar jokioj filmoj ir jokiame literatūros
veikale neatvaizduotą dramą, kai tariamieji Europos
išlaisvintojai tarptautinėse konferencijose žaidžia suk
tom kalbom laikui laimėti, o Atlanto laisvių čempijonai
budelius vis dar labai mandagiai klausinėja, ko jie dau>
giau norėtų...

Net galingosios Amerikos spauda vis rečiau beatsimena Baltojo Vyčio šalies nelaimę, o seniau tokie jud
rūs informacijos centrai, kaip Kaunas, Ryga, Tallims.
dabar nutildyti, lyg užburti kapai. Poeto žodžiais ta
riant, nuliūdo kapais apsiklojus tėvynė ir motinos iš
verkė šviesias akis.
Paskutinieji labai negausūs gyvų liudininkų prane
šimai patriotų širdis pripildo karčiausiu sielvartu. Jie
sako, kad Lietuvos pavergėjams neužtenka net preki
nių, traukinių, todėl mūsų brolius didžiausiom kolonom
varo pėsčius. Varomi žmonės marinami badu ir troš
kuliu. Kas tose mirties kolonose iš nuovargio jau ne
pajėgia eiti, varivai budeliai tuos nušauna vietoje.
Siaubo apimti, nerimo ir nevilties kankinami, net
tėvynėj be tėvynės likę lietuviai sau paguodos ir stip
rybes ieško tik bažnyčiose, bet, kaip pranešama, dau
gelis bažnyčių bolševikų kariuomenės užimtos, pamal
dų nėra, negroja vargonai...
— Mūsų nelaiminga tėvynė, rašo iš anapus geležinės
uždangos išsivadavęs lietuvis, — gyvena paskutines
savo agonijos dienas. Užmiršd ją pasaulio politikai,
nieko negali jai padėti broliai išeiviai. Vien tik Aukš
čiausiojo malone pasaulis dar gali būti išgelbėtas iš
baisiosios nelaimės — bolševizmo.
PRANAŠINGI ĮSPĖJIMAI
Dabar, kada Lietuva pateko į jos istorijoj dar neži
notą mirties šešėlį, kada budeliai kirvį taiko prie pat
šaknų, kada jos partizanai desperatiškai kaunasi gim
tosios žemės miškų prieglobsty, kada tūkstančiai iš
blaškytų tremtinių žūsta tylioje nežinomybėje — da
bar mums paskutinė valanda sukaupti visas jėgas Lie
tuvai ir lietuvių tautai gelbėti. Ypač, kad artimiausi
keli mėnesiai bus lemtingi Europos ir pasaulio istorijai.
Įspėjimo balsų buvo ir seniau. Didžiąją Lietuvos ne
laimę savo vizijose regėjo Čiurlionis, ją pranašavo poe
tas Milašius, ją tur būt matė paskutinį kartą akis už
merkdamas šviesusis lietuvis Vaižgantas, net tris kar
tus sušukęs testamentiniais žodžiais: Gelbėkit Lietuvą!...
Lyg nujautimo paskatintas, Paminklinės Prisikėlimo
bažnyčios statytojas, dabartinis 9v. Sosto Delegatas
lietuviams Vak. Europoj, kan. F. Kapočius dar 1934 m.
Lietuvių Tautos Jėzaus Širdžiai Pasiaukojimo akte įra
šė: "Surink svetur išblaškytus josios sūnus ir dukte
>»
ris
TIKĖJIMAS IŠGELBĖS
Šis aktas buvo atnaujintas pernai Kat. Kongrese New
Yorke, šiemet gi Vasario 16-tą bus pakartotas visose
Amerikos lietuvių bažnyčiose. Tai tikėjimo ir tėvynės
meilės taurus aktas, nuolanki širdžių pastanga išpra
šyti tėvynei pagelbą To, Kuris yra pasakęs: "tavo ti
kėjimas išgelbėjo tave."
Širdis yra gyvybės šaltinis ir gyvenimo sintezė. Kol
ji plaka, žmogus gyveną, kol ji myli, jis kilnus, kol ji
aukojasi ir meldžiasi — jig galingas. Taip ir su tauto
mis. Kol tautos širdis bus teisi ir mylinti—savo žemę,
savo laisvę, savo tikėjimą ir kitas tautas—tol ji bus
galinga tvirtovė net prieš labiausiai nifožmų, sužvėrintos ir sudemonintos širdies priešą.
Kad mūsų širdys šitoje nelygioje ir lemiamoje ko
voje nepavargtų, jog reikalingos Dieviškosios širdies
palaimos ir stiprybės. Štai Jėzaus širdžiai pasiaukoji
mo prasmė. Maldos Dienos už Lietuvos išvadavimą tiks
las yra prašyti dieviškosios pagelbos. Nes galiausiai,
kas pas žmones jau negalima, galima dar pas Dievą.
Tei tikėti tik materialinę jėgą ir tos. jėgos varomus įvy
kius, tada jau beviltiškai liktų pripažinti fiziškai stip
resniojo- triumfą. Teisė to, keno ilgesnės iltys ir aštres
ni nagai—tai džiunglių dėsnis.
Tačiau mes tikime ir dvasinį pradą, sielos jėgas ži
nome esant stipresnes ir patvaresnes. Tai krikščioniško
sios kultūros tautų ginklas ir civilizacijos dėsnis.
GARBINGAS AVANPOSTAS
Kai Lietuvos ministeris prie Šv. Sosto karo išvakarėse
pavadino Lietuvą katalikybės avanpostu Europos šiau
rėje, Šv. Tėvas jam pastebėjo, kad tie žodžiai kyla iš
pačios Lietuvos širdies ir kad jie yra jai garbės ženk
las net tada, jei būtinas atpildas už tokio idealo laiky
mąsi ir vykdomą turėtų būti auka.
Auka tikrai užgriuvo: didelė, kruvina, ilga. Lietuvių
tauta ją pakėlė nuostabiai didvyriškai. Taip didvyriš
kai, kad net apstulbino visko mačiusius budelius. Lie
tuvos partizanų nemažėjančios voros meta istorijos lau
rų vertus šūkius: "Lai nemano raudonieji budeliai, kad
jie nusilpnins Lietuvos kovotojų dvasią savo nežmo
nišku teroru. Jei jau kovoti, tai nežinoti pralaimėjimo.
Jei gyventi, tai tik vertam lietuvio vardo. Jei tikėti,
tai tikėti Galybių Viešpačiui, o ne garbinti niekšų sta
bus/' (Cit. partizanų laikraštis Kevo s Keliu, 10.3.1946).
Mirti ar gyventi pasiryžusieji prabilo tikrais visos
sveikosios lietimų tautos žodžiais. Politikos šunkeliuos
paklydęs diplomatinis pasaulis nuduoda to šauksmo ne
girdįs, bet mes nepeilaime jį kartoję. Mes žinome, jog
po audros ateina vaiski giedra, kad ir kančios turi savo
prasmę ir kad mirčiai nugalėti yra pažadėtas prisikė
limas, Lietuvos širdis tikrai nemirs, kol tikėsime jos
laisvė* prisikėlimą ir jos kristoforiškąjį pašaukimą.
K. Čibiras

-ANTANAS TOLIS•

Mirties Kolona
(Tęsinys)

Iš Sen Bei Ten
Rašo Tadausa* Dūdelė
Kaip Maskvos Kremlius
groja, taip Holstryčio Krem
lius turavoja. Kai Ribbentropas su Molotovu ir Stali
nu Kremliuj vodką gėrė,
Holstryčio bolševikai nors
po alaus stiklą už Hitlerio
sveikatą maukė. Kai tie du
banditai dėl grobio susipešė,
visi bolševikai per naktį sa
vo nuomonę pakeitė ir Hit
lerį keikti pradėjo. Jeigu
Hitleriui būtų pasisekę su
Stalinu vėl susitarti ir pra
dėti karą prieš demokrati
jas (jie mėgino tokią sutar
tį sudaryti), bolševikėliai
visuose kraštuose vėl būtų
ant altoriaus greta Stalino
ir Hitlerį užkėlę ir prieš
tuos du banditus šliaužioję,
kaip dabar prieš vieną šliau
žioja.
t
• • *

— Padarykime motinai ir seseriai staigmeną! —
linksmai tarė tėvas. — Aš eisiu pirmas j, namus, o tu
čia truputį lukterk ir įeik už penkių minučių. Liepsiu
motinai ir seseriai atspėti nelauktą staigmeną!
Tėvas įėjo į namus. Nekantriai laukiau, kada pra
slinks tos sutartos penkios minutės, ir pagaliau, nebe
tverdamas ilgiau, sparčiais žingsniais nuėjau durų link.
Kambaryje mane pirmiausia pamatė motina. Suri
kus puolė į mano glėbį netikėdama, kad mane mato,
ir tuojau pasirodė vienintelė mano sesuo, kuri taip pat
puolė prie manęs. O laimingas tėvas, džiaugsmu spin
dinčiu veidu, stebėjo laime persisunkusį mūsų šeimos
susitikimą.
Praėjus susijaudinimui, tuojau neramiai paklausiau:
— Ar nieko nežinot apie man 0 žmoną ir kūdikius?
Ar nebuvo ji atvykus po mano dingimo?
—- Taip, buvo atvykus su jaunesne dukrele tuoj po
tavo suėmimo ir atvežė tą baisią žinią, kad vieną naktį
buvai išvežtas. Kiek ji čia verkė, kiek kankinos! Nuo
lat vaikščiojo apie NKVD, tikėdamasi ką nors apie
tave sužinoti ar nors iš tolo tave pamatyti. Vieną kartą,
tačiau čekistai išmetė ją lauk, sakydami, kad, girdi, jie
nieko nesuiminėją, o jei ji dar vieną kartą ateisianti,
tai iš NKVD nebeišleis. Po t 0 ji išvyko pas savo tėvus,
ir mes nieko apie ją nebegirdij ome. Bijojome rašyti,
ypač po to, kai prasidėjo tie baisūs gaudymai ir trė
mimai. Žmonės nežinojo, kur dingti. Visi slapstėsi, kur
kas išmanė. Tu, sūneli, nė neįsivaizduoji, koks pragaras
tuomet vyko Lietuvoje! Mes irgi, viską palikę, bėgom
į užmiestį ir slapstėmės iki karo pradžios, — aiškino
motina.
Po skanių pusryčių prasidėjo mano išgyvenimų pa
sakojimas; atrodė, kad nė galo nebus: kiekvienas pa
žystamas, sužinojęs apie mano grįžimą, viską metęs,
atvykdavo aplankyti ir paklausinėti apie mano pergy
venimus...
Aš taip pat tuojau pradėjau teirautis, kaip greičiau
galėčiau aplankyti savo šeimą. Sužinojau, kad reika
lingas leidimas, norint pasinaudoti autobusu, o į trau
kinius civiliai visai nepriimami. Po didelo vargo paga
liau gavau leidimą, kuris davė man teisę tik už trijų
dienų skubėti pas mano seimą.

Suriks koks nors Višins
kis ar net pats glaunusis Mo
lotovas, kad visi tremtiniai
yra naciai ir juos visus rei
kia papjauti, žiūrėk, kitą
dieną jau ir "V" tą patį at
kartoja, šuo juk taip turi
loti, kaip gaspadorius įsako.
Nelosi — kaulo nenumes...
• •
*
Stalinas baisiai nori vi
sus, iš jo "rojaus" pabėgu
sius, sugaudyti ir pakarti
arba papjauti. "V" tam pil
nai pritaria.
LIEPOS 20
Prieš kiek laiko buvo pa
Pabudęs pramerkiu akis. Kur gi aš dabar? Nematau
skelbta, kad apie 500 Balti
miegančio šalia manęs kapitono O. Žd. Tiesa, aš na
jos tremtinių, kurie "nusi
muose! Tėvų namuose!
kalto" griežtai atsisakę kal
bėti ir klausyti kalbų apie
(Bus daugiau)
grįžimą, bus panaudoti Amerikos karių kapų tvarky tačiau dr. Padalskis, Rapo . ta, nors politrukai gražiaumui. Įvairiose vietose palai las Skipitis, Jurgis Savaitis, 1 šiais žodžiais kalbina, o adotus karius reikės iškasti dr. Dagys ir aštuoniasde ! merikonai visokiomis pr
ir vėliau palaidoti vienoj šimt tūkstančių su virš trem monėmis ragina. Ir negrjš.
vietoj. Tai yra nemalonus tinių jau senai žino, kad ! Geriau juk pačiam mirti, ne
darbas, kurį iki šiol atlikti Stalino naguose jų mirtis gu galvą į niekingo budelio
turėjo vokiečiai belaisvfrai, laukia. Už tai jie ir negrįž- kilpą kišti.
kurie juk tuos karius nužu
dė. Tačiau " V rašo štai
!
^
r^
kaip:
Pilnas Income Taksų Patarnavimas ' 'Laimėjusi
demokratija
B I Z N I E R I A M S , N A M Ų S A V I N I N K A M S IR D A R B I N I N K A M S .
su jais (su tremtiniais. —
Atsineškite savo algos Raportus ir kitas smulkmenas. Mes nesikratistoiiio, išpildo Jūsų Income Taksus. Per 17 metų toje pačioje vietoje,
T. D.) apseina švelniai —
per ištisus įmaus. Mes teikiame taksų išpildymo patarnavimą.
jie turės kapus kasti — ne
OBARTUCH and COMPANY
sau..."
• •
•
2123 U'est Cermak Road
Chicago 8, Illinois
Savaime aišku, kad visi
"V" ir kitų bolševikiškų laik <P
raščių redaktoriai, visi Kap
{gyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 11
suko klūb 0 komunistai pa
tys iškastų duobes ir nuvy
SAVAS PAS SAVĄ"
tų virves, kad tik Stalinui
Pirkite Ten, Kur Gausite
būtų lengviau tremtinius nu
Pilną Patenkinimą Ir
daigoti. Dėkui Dievui, kad
Puikiausios Rakandus
jų norų Amerikoje niekas
Ui Prieinamas Kainas t
Tiesiog Jum*
neklauso.
Ii Mdss Dtrfctavfe
• •
•
Angliškam "V" skyriuj
D~HA R tai laikas pagrąžinti tavo namus su geriausios
rūšies RAKANDAIS. Mes turime didelj pasirinkimą, mos*
kažkoks Frank Stulgis, ra
pačio išdlrbimo, visokios rttšiea klasišku, ir moderniškų
šydamas, kad bolševikai su
rakandų. Pasinaudokite progai
šaudė Lietuvoje kapitoną
UAKANTUOTA MEDŽIAGA EB DAKBAS TEISIAMA
Joną Semašką, tokią išmin
12 LABAI PRIEINAMAS KAINA*!
tį rodo:
"Dr. Padalskis, Rapolas
"tfcrtaafltai ttn*i Patenkintu Pirk**
Skipitis, Jurgis Savaitis, dr.
Prte Progos Pilrtematlfs Juf
Dagys and other of the šame
type can point to the above
as proof what could happen
— PAKLOK SITTE IŠDIRBĖJAI —
to them if they return
home".
4140 Archer Ava.
Chicago 32, I1L
• •
•
Telefonas — EAFayette 3516
Tavorščiai Stulgiui vertė
^svlainkas — JOB KAZ1K—KAZDULLTlii
tų padėkoti ui priminimą, ^ r ,
i

Furniture Co.
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Draugo Koncerte Prisijuoksite Nuo
Perstatymo Komedijos 'Blakės Liga'
SVARBIAUSIAS ROLES LOS KAZYS VeSOTA,
CHRISTINE RUOGA IR ANTANAS PETROKAS

jos pirmininkS. Prie to turi sime, atliksime savo parei
atsakonringą darbą Caroegie gą, išpildyaime kvotą. LieUlinois Steel Co. ofise. "Bla-! tuviai laukia iš mūs dideske 3 Liga" komedijoj loš E- nio pasiaukojimo, laukia pa
lenutes Siaurakaklienes ro- gelbos rankos. Mums čia
le.
lengva tai padaryti. Paaukot* keletą dolerių, yra leng
ANTANAS PETROKAS
viau negu aukoti gyvybę.

Talkininkaus Koncerte
SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ

IŠTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVTŲ MREKTORTOS
AMBULANCE DIENĄ IB NAKTĮ

t

*

Lietuvos sCifiūs, tęsdami
*'Draugo" koncerto rengė-s vieną dramą ir komediją.
partizanų gyvenimą., ginda
jai supranta, jog dalyviai at- j Per eilę metų jis su broliu
•
irti savo šalį nuo raudonojo
atlaftko ne tik pasiklausyti j Bronium ruošdavo medžiaslibino, kuris šliaužioja ii
ir pasigrožėti rimta muzika-! gą lietuvių radio progračfeilpia I-ietaivos gyvybę, ne
line programa, bet nori taip- moms. Prieš kelis metus jie
sigaili „-• i gyvybes. Nes*
gi tai valandėlei pamiršti Chicagoj vaidino savo origailekime mes jiem s pinige
•avo rūpesčius, pasilinks- gmaTę veikalą *'Lietnva-TeBrfdgeporte ALT skyriui
minti, pasijuokti. Dėlto į vyne." Kazys gyvena Bripirmininkauja visuomeninin
koncerto programą įnešta dgeporte, priklauso prie Šv.
4330-34 S. California
ilgametis
ke Rož£ Maziliauskiene. J*
lengvesnio, juokingo turinio Jurgio parapijos choro ir
Avenue
deda pastangų, kad vajuf vestsaidietis. pažadėjo dide
ir tam parinkta komedija dalyvauja kituose lietuvišpavyktų. Aukų rinkėjai ap lės talkos "Draugo" koncer- j
kuose veikimuose. Komedi
"Blakės Liga".
Lafayette 0727
te, vasario 9 d., St. Agnės
siėmė
eiti
per
namus,
kad
joj
loš
Šmigio
Siaiirakaklio
Lošime svarbiausias roles
Auditorium. Bufeto salėj
pasiektų visas lietuvių
išpildys žymūs vaidintojai, rolę.
r
bus
vadinamas
West
Side
Koplyčios
V
E
L
T
U
I
V
isose
Antanas Petrokas, gimęs mas, Viai prw*i© aiakoti
su kuriais šia proga norime CHRISTINE KUOGA
skyrius, kurio menedžeriu
« Chicagos Dalyse
ir
augęs
Lietuvoje.
Jaunas
I
stambiai.
Mes
tsrinae
is^ii
nors trumpai supažindinti.
Christine Kuoga Chicagos
bus Jonas ICrfiiaas. Janu pa
būdamas
dalyvavo
vaidiniįdyti
paskirtą
kvotą.
L
a
i
*
*
Hetuviams ir vaidinime nėra
KAZYS VeSOTA
Radio Programai WGES
gelbėti žadėjo plaoiai žinomU09e
a39C k.)
visai naujoke. Vaidinimo ga> © a t v y k ę s Ameri- J
\m
vestsaidiečiai:
J.
DobroDABAR
KAS
ŠEŠTADIENI,
Kazys, brolis irgi žymaus
bumus ji parode jau belan- k**1 Sreit pasidarė žinomas
nuo 9:15 iki 9:30 v. ryte.
valskis, N. Kariavičius,
U m
vaidintojo Broniaus VeŠo- kydama Šv. Kazimiero Aka- t e a t r % lankančiai publikai,
A|»sega, A. Linkus, J.
Visą
Šventųjų
parapija
ydemiją, kur gavo lošti ne j Petrokas priklauso prie
w»
**u* r~* K j J ^ cj-įnajg, E l e n a Z a u r i e n e ir k.
vieną kartą svarbias roles j Keistučio choro. Jig ne tik ra labai gerame stovyje .1.
i • .n—+
<m>
>
įvairiuose veikaluose. Ji taip j scenoj vaidina, bet dar yra i Praeitą metą atlikta daug
gi griežė smuiką akademijos | gabus šokėjas. Priklauso pagerinimų parapijoj: uždeAL G- KUMSKIS
Veteranų Perlaidojimo Reikale
orkestre. Jau keli metai kai! prie žinomos Ateitininkų Šo- tas naujas bažnyčios stogas
Kalbės
šį
Vakarą
prikbtrjso Gimimo P. Švc. kėjų grupes. Lietuvoj yra Į bažnyčios vidus išdažytas,
Kreipkitės prie ANTANO B. PETKAUS, Laidotuvių Direk
IŠ RADIO STOTIES WHFC
toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums
parapijos Sodalicijai. Čia ji lošęs tokiuose veikaluose j laiptai pataisyti ir dar arti
•orint, kanai švvasiu ar mirusių veteranų — jūsų mylimųjų,
kaip
"Malūnininkas
ir
Ka-1
$16,000
sutaupyta
naujos
Ims
parvežti periaitiojimuL Tik pašaukite h* p. Petkas atvyks
turėjo progos toliau tęsti
į jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
savo gabumus vaidinime, į m i n k ^ t i s / ' "Jurgio Piršly- j bažnyčios f ondan. Dabar tajas. Suteikiamas pilnas utilitarinis laidojimas.
Sodalicija dažnai ruošė vai- į bos," ir "Barzdasiratis." Bro |me fonde yra $69,764.16. Ga
dinimus, kuriuose Christine i hams Vešotams perstatant Įima tikėtis, kaa neužilgo j
turėjo svarbias roles. Ji yra veikalą
"Lietuva-Tėvyne" | susilauksime naujos bažny-j
vaidinusi tokiuose perstaty- Antanas turėjo jame nema- čios. Žinoma, t a s priklausys
VALANDOJE
NULIŪDIMO
i muose, kaip pav.: "Anties of žą rolę. Komedijoj ''Drau- nuo parapijonų duosnumo.
KAZYS VešOTA
Kleb. kun. Šaulinskas jau
Andrew," "Three
Bright go'' koncerto metu loš JuoKREIPKITĖS PRIE
treti metai, kaip cia vienin
tos, yra vienas žymiausių Girls," k 'His Women Folks," daviršiaus rolę.
ANTHONY B.
gai ir sėkmingai darbuojas
lietuvių vaidintojų Chicagosu visais parapijonais. Dėl
je. Jis čia dalyvauja įvai
to ir sekas parapijai visuose
riuose perstatymuose scenoj
darbuose.
AL G. KIMSKIS. Lietuvis Kandi
ir per radio. Kurie dalyvavo
datas j Aldermanus 13-to Ward'o
Į parapijos komitetą iš kalb<>B ftj vakarą 7:15 vai., iš Radio
pernai "Draugo" koncerte,
rinkti vis tie patys darbštūs Stoties WHFC laike Margučio lei
dar atsimena, kaip Kazys oLAIDOTUVTŲ D I R E K T O R I U S
džiamo programo.
vyrai. Trustisais yra A. Bru Jis pranefc daug: svarbių dalykų
peretėj 'Sveikam Ligos Ne
DVI M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S
apie dabartinę kovą j Aldermanus
žas
ir
S.
Kernagis.
įkalbėsi " labai pavykusiai
ALT vajus, atrirų riTikltai:i-to Ward'o ir ragina ypatingai viJŪSŲ PATOGUMUI:
«us
Marquettc Rarkiečius pasiklausyt.
Vienas
parapijos
komite
atliko seno ūkininko rofę.
va vi^i |t«fnpimu eina po
Kumskia yra lndorHu"otax Marnuetrtt>
to
narių,
būtent
M.
KalniSužinojome, jog Kazys ste
i'ark
Namu laivininkų organ'sa^tjos,
kaimynines kolonija*. Yra
1410 So. 50th Ave., Cicero, 111.
Southwest
Lietuvių Demokratų Klu
kas,
pastaruoju
laiku
mirė.
bėtinai greitu laiku prieš
vilties, kad Bridgeporto lie
Telefonas T O W N H A L L 2109
bo. Lietuvių Demokratų Lygo* ir |
Jis
visuomet
darbuodavos
Bepartyvės
Komiaijos
susidedanti
1S
!
koncertą išmoko savo role.
tuviai ne tik nepasiduos ki
bksnio, profesionalų, civikos ir dar
parapijos
parengimuose.
Am
Kazys taipgi yra vaidinęs
6812 So. Western Ave., Chicago, III.
bininkų
vadų.
(Skelbi)
toms kolonijoms, bet jas dar
žiną atilsi.
kituose svarbiuose veikaluo
Telefonas — GBOVEHILL 0142
pralenks.
V
.
Išmokime vertioti sielos
se, kaip pav. ' T a l e of BroadMūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir
Aiškinti apie Lietuvos ir
Vasario 2 d. Apaštalystes išganymą labiau kaip pelną,
jūsų finansiškam stoviui prieinamas!
way," "Jurgis Kratauskas,''
įšsiblaškusių po Europą lie
Maldos Draugija turėjo dva naudą. — F. W. Foerster.
"Manor of Westwood," "GoCHRISTINE KUOGA
tuvių padėtį jau netenka.
ing Wild," "Heaven Can "Nine Girls," ir "The Arms Visi žinome, jų padėtis ap sine puotą,. Gi vasario 7 d.
Wait," operetėje "Lietuvai of the Law." Ji taipgi yra verktina. Tremtiniai pusnuo turės mėnesinį susirinkimą
B- A. L A C H A W I C Z
SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ
Visi
nariai
kviečiami
daly
t e " ir Lt. Kazys yra ne tik ( ^ j parašiusi ne vieną vei giai, pusalkani, už nieką lai
Laidotuvių Direktorius
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
gabus lošėjas, bet taip p a t j k a l § 1 į k u r į SodaKcija vaidi- komi, nekenčiami D. P. la- vauti.
ROSELANDE
dramaturgas — parašęs ne- j ^ jį t a i p g i j a u k e l i n t i m e .
KOPLYČIA RANDASI:
geriiuose. Ar galime ramia
Vasario 9 d. metinė ARD
10756 So. Michigan A ve.
tai, kai dalyvauja radio pro sąžine į tai žiūriti?
Mes turime koplyčias
Ambulansu patarna
skyriaus vakarienė. Visų TėL PUL. 1270 arba CAN. 2515
visose Chicagos ir
SENOMS, ATDAROMS,
gramų įvairiuose perstaty
vimas yra teikiamas!
Mums reikia daugiau no prašoma paremti.
ttesUando dalyse ir
diena ir naktį. Kei-]
Rez. tel. — COMmodore 5765
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS muose ir veikaluose.
ro, reikia didesnes meiles,
tuojau patarnaujam.
kale, šaukite mus.
B ODOS IŠSEKIMAMS
Christine gyvena Mar- reilya didesnio žmogiškumą,
Kenčiantiejl nuo senų, atdarų
ąuette Parke. Yra Sodalici- Jei tas tris ypatybes turėir skaudžių iaisdų, žino kaip šun

4605-07 i Hermitage ^
Avenue
^Į^
Y a r d s 1741-2

RoseMo

PETKUS

CHICAGOJE

Bridgepoffiečiai,
Nepasiduokime!

-„iv

im yra rašalai pastdėU, Ir kaip
nakties metu negalima gerai issimiegot. Kuomet
Žaizdos pradeda
niežt Ir skaudaM — užtepkite
UBOULO Ointment palengvi
nimui skausmo
Ir niežėjimo tų
senų. atdarų ir
udžių žaiadu.
Jo

atgaivlnan-

prafelin.nčios ypatyb«£ suteiks
Jums
tinkamą
nakties polis} ir
pagelbee išgydyt
senas, atda
ras ir skau
džias iaisdas. Vartokite JJ irgi skaudlems
nudegimams. iaAų ir sutruki mų
prasalinimui, Ir kad palengvinti
Psorlaals niežėjimą. Atvedimi va
dinamą Atklete'a Foot degimą ir
Dleiejimą, sustabdo Jo plėtimąsi,
lulaiko nuo odos sudžiūvimo ir
tutrOklmo tarp piritų; geras ir
sausos, Uū-katančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos nagaMms 16 lauko puLBOULO OINTMENT parsiduol a po 11.26 Ir po 13.59.
Bi^skite Jūsų Money Orderj tie-

LEGT7LO, H E P T ^ - D .
4S47 W. 14th Street
OGEBO 50, DLONOIS
Arba atvykite į vaistine:

Stem Pharmacy
i847 W. 14th St, Cicere 66, HL

SE

EE
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Minėdami Vas. 16-ta d., Pažinkite —

"KATALIKIŠKĄJA J.IETUVA
Parašyta KUN. DR. KAZIMIERO GEČIO
Spauda "Brango w Spaustuves

Šaukite

DIREKTORIAI

d845 So. W«tem A m

^

PROspect O O W

3319 Lituanko Av«.

**

YARJs I f 3 8 - H 3 9

Phone: YARds 0781

1646 VVEST 46th ST.

LACHAWICZ ir SŪNAI
Phoaes — CANal 251i
. COM 5765; PUL 127t

2314 W. 23*d PLACE
10756 S. MICHIGAN
*•• .

Tmm kun* m«na kitnt mte*t« dalyt* puiiai koplyfif arčiau įbaą namo

MAŽEIKA ir EVANS

3119 UTUANICA AVE.
6S15 S. ^VESTERN AVE.

Knyga gražiai išleista, kietais apdarais ir menišku viršelju.

r*
•

"i.

IGNACAS J. ZOLP

LIODĖSIO VALANDOJ

LAWOTUVIU

Randasi 6 dalys: Krikščionybės kelmi ; Lietuvą;
Reformacijos sąjūdis Lietuvoje; Lietuva carMtines Ru
sijos okupacijos laikais 1795-1818; Šventoji Lietuva;
Lietuvos trispalvei plevėsuojant 1918*lfr#D; Nebaigta •į
lietuvių tautos Golgota 1940-1946.

•

y Ji

—

MAŽEIKA* EVANS

n

Veikalas turi 587 puslapių, gražiai paveiksluotas su
Lietuvos bažnytines provincijos žemėlapiu.

Kaina - $4.00

\ .

Šią {domią knygą galima |flagyti dabar —
*

"DRAUGO" RASTINĖJEM
2334 S. Oakley Ave. Chicago 8,111.

HRKnac TIESIOG svo —
max>
Ala.

AITB^I c; /~kx.*
iiJUuOUA

— Savinlmko —

SL Casimir Monument
Company
3914 West lllth S t
Vienas Blokas nuo Kapinių
Ileaiog Tau, Kur Baaal
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 63 3 5

Phoneb: YARDS 1188-39
PROspect 0099

LEONARDAS L BUKAUSKAS
1 « 2 1 S. MICHIGAN AVE.

Phone:

PIIUHM

9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3M1 S. t m i A N I C A

AVE.

Fhocr: YABdg 4 9 0 .

JULIUS UULEVICIUS
4848 8. € A l t f Q B N I A AVC.

i

Pb#ne LAFayette 357»

POVULAS I. RIDIKAS

3854 S. HAV^TED &£.
710 W. 181h S T K L E f
i Teiephpne: YARds 1419

.
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Neužmirškite Rezervuoti VASARIO (FEBRUARY) Mėnesio 9-tą Dieną

" D R A U G O "

M E T I N I A M
M., . a a i I k i f

K O N C E R T U I !

Tf

4 4.

ij. m

St. Agnės Puikioje Salėje - prie 3916 Archer Avenue

Po Koncerto Bus Šokiai - Gros Mickey Prindl's Orkestrą

DALYVAUS; L. VyŽių Chicago Apskr. Choras, Brighton Park Sodaliečhi Glee Club,
Algirdas Brazis, John Urban, Mary Pukšmis ir kiti žymūs artistai.

Bus atvaidinta taipgi KOMEDIJA — "Blakių Liga'*, kuri tikrai visus prajuokins.
Tad, rengkites prie šio didžiojo koncerto ir taipgi praneškite ir kitiems apie tai!

KONCERTO PRADŽIA — 4:30 VALANDA POPIET

. ŠOKIŲ PRADŽIA — 8:00 VALANDA VAKARE

ĮŽANGA KONCERTUI IR ŠOKIAMS $1.25; TIK ŠOKIAMS .75

* n

L
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Areštuotas kariškis

_

—

—

—

—

i Naujas įtariamasis

NE LAISVĖ, BET MIRTIS IR DARBININKAMS

San Francisco. — PulkiFort Dix, N. J. — žiaurus
ninkas Edward J. Murray, | Elizabeth Short nužudymas
atvykęs iš Japonijos, buvo I Los Angeles mieste vis dar
areštuotas generolo Mac-1 neišaiškintas. Užvakar buArthur įsakymu, kadangi vo sulaikytas Cpl. Joseph
muitininkai pas jį atrado j Durnais, 29, iš Claremont,
brangenybių už $210,000 s u | N . H., kariuomenes policivirš, kurias jis atsivežė iš ninkas ir Europos karo veJaponijos. Pulkininkas bus teranas. Jo kelnių kišenėje
nugabentas į Tokyo ištardy-1 rasta tamsių dėmių. Chemimui.
ikams tas dėmes ištyrinėjus,
Pranešama, kad areštuo- paaiškėjo, kad tai yra krau
tasis pulkininkas tarnybos i J° dėmės. Tos dėmės galėjo
reikalais galėjo prieiti prie j atsirasti įdėjus į kišenę kruJaponjjos Banko.
™* nosinę.
Jeigu minimas pulkininDurnais piniginėje rastas
- Ne laisvę, bet priespaudą ir mirt| bolševikai atnešė ir
kas bus apkaltintas tik ven- j Elizabeth paveikslas ir iš- darbininkams. Kiekvienas supranta, kad mažoje ilietuvoje
gimu apmokėti muitą už karpa iš laikraščio apie jos negalėjo būti šimtai tūkstančių kapitalistų. O bolševikai
brangenybes, jis gali būti nužudymą.
juk tik per pirmus okupacijos metus išžudė virš 3,000 lie
nubaustas dviem metais ka
Jis pasisakė turėjęs pasi tuvių, ištrėmė \ Sibirą virš 40,000, o kalėjimuose be jo
lėjimo,
$5,000
pabauda, matymą su Miss Short sau kios kaltės pūdė 12,000.
brangenybių atėmimu ir pa- sio 9 — šešios dienos prieš
Ir tie nužudytieji, ištremtieji ir kalintieji nebuvo bur
pildoma pinigine bausme, ku- j jos nužudymą. Po to, sako žujai ar "liaudies priešai", bet tokie pat žmonės, kaip tu.
ri siektų oficialios brange- jis, jo sąmonė aptemo, dr N e b u v o buržujus ir Vaišvila Vilhelmas. Buvo jis "Maisnybių vertes

š i a m e k r a š t e , i p i r m a s d a l y k a s , kurį j i s at> ^ ^ f a b r i k o — s k e r d y k l o s š a l t k a l v i s . B o v o j i s a i t a i p p a t

Jeigu pasirodys, kad jis tas
brangenybes pavogė iš Ja
ponijos Banko, jo laukia
daug sunkesnė bausmė.
Šia proga verta pastebė
ti, kad pulkininkas Durant,
pavogęs Vokietijoj Hesse
šeimos brangenybes, vertas
$1,500,000, atgabentas teis
mui į Ameriką.

simena, buvo tai, kad jis i r g e r a s l i e t u v i s I r u ž t a i % bolševikai 1941 birželio 20
pasijuto esąs Pennsylvania Panevėžyje viename rūsyje žiauriai nukankino. Buvo to
stotyje, New Yorke.
kie pat darbininkai žmonės Ir jo tėvas su* seserimi. Jie
kenčia tik todėl, kad jie yra geri lietuviai.
Gelbėk Lietuvos ūkininką, darbininką, darbo inteli
gentą iš vergijos ir nuo mirties bolševikų naguose! Remk
Fresn°, Calif.
Žuvusių
tas organizacijas, kurios kovoja dėl Lietuvos nepriklau
degančiame traukinyje aukų
somybės atstatymo! Aukok gausiai Amerikos Lietuvių1
skaičius pakilo iki keturių,
Tarybai! Kenkiantieji lietuviai laukia tavo pagelbos!
mirus Katherine Ann Hansen, 17, ligoninėje. Ji buvo
smarkiai apdegusi.
AUKOKIM! DIRBKIM! REMKIM AMERIKOS
Newark, N. J. — George
LIETUVIŲ TARYBĄ!
T*
Allen, 15, bėgdamas į busą,
paslydo ir sugriuvo. Jam
griūvant, 5 inčų ilgio auto
matiškas pieštukas, buvęs
Coatesville, Pa. — Joseph
Madill, Okla. — Mrs. JesŠaltis pačiupo ne tik chijo marškinių kišenėj, su sie Laird, 40, pradžios mo Daniel Jr., 15, parėjęs iš
cagiečius, bet ir visą pa
lindo į krūtinę net keturis kyklos mokytoja, buvo nu mokyklos, gavo mušti nuo
saulį. Net saulėtoj Floridoj
inČus ir pasiekė prieširdį. šauta klasėje, išgąsdintiems tėvo už blogus pažymius.
nešvietė saulę ir buvo 41
Berniukas tačiau nenusigan pirmo skyriaus mokiniams Išeidamas vakare į darbą,
laipsnis Miami Beach ir tik
do, bet įlipo į busą, papra matant.
tėvas liepė vaikui sėsti prie 26 Jacksonville.
šė šoferį, kad niekas ne
Jos vyras, Elli s Laird, 60 knygų ir mokytis. Tačiau
Šaltis siaučia ir Europoje.
liestų išlindusio pieštuko
nušovė ją ir paskui pats nu supykęs vaikas gavo šautu Del kuro stokos turėjo už
galo ir pašauktų daktarą.
sišovė. Jis mirė po 30 mi vą ir laukė pareinančio tė sidaryti daug dirbtuvių An
Šoferis pašaukė ligoninę, ir nučių.
vo. Parėjus vidurnaktį tė
berniukas ambulansu buvo
vui iš darbo, sūnus paleido glijoje. Prancūzijoj ir Vo
Tai
įvyko
pietų
pertraukos
kietijoj negalima pristatyti
ligoninėn nugabentas. Žino
šūvį,
kuris
pataikė
tėvui
mas širdies specialistas Dr. metu. Iš nušautosios moky tiesiog į galvą, jį vietoj už maisto, nes sniegas yra už
vertęs kelius. u
Suart Hawkes Jr. padarė tojos 40 mokinių klasėje tuo mušdamas.
berniukui operaciją, išimda metu buvo tik penki.
Pranešama, kad tempera
Policija
patyrė,
kad
tas
Mrs.
Laird
buvo
iškėlusi
mas pieštuką.
Gydytojas
tūra žemiau zero yra Nor
persiskyrimo
bylą
prieš
še
vaikas
buvo
dažnai
tėvo
mu
sako, kad berniukas turi
vegijoj ir Švedijoj. Maskvoj
šias savaites.
šamas. Vaikas buvo pri
vilties pasveikti.
pergyventa pati blogiausia
verstas dirbti gazolino sto
sniego pūga.
tyje, todėl jo mokslo pažy
miai nebuvo geri. Tėvas bu
vo girtuoklis. Prieš dvi sa
vaites jo žmona turėjo net
- \ i j.* 1
Minneapolis. — Septynių
policiją šaukti, kad areštuo
tų jį, nes pasigėręs vyras metų berniukas, parėjęs iš
mokyklos ir dingęs, buvo
sumušė ją ir jos sūnų.
surastas po ištisos nakties
GERA VIETA
ieškojimo dideliam šaldytu
ve, kuris stovėjo jo tėvo na
Prieięš prie Mrs. Genevie- mo užpakaliniam prieangy.
PELNINGAM
ve Chimis,' 21, gyv. 507 S.
Nežiūrint temperatūros že
Homan, durų, nepailstamas miau nulio, vaiko rankos ir
vyras paura še leisti pasi kojos nebuvo nušalusios.
TAUPYMUI
naudoti jam telefonu.
Vaikas pasisakė įlipęs į
Moteris jam leido, palai tą šaldytuvą bežaisdamas, o
kiusi jį kaimyno broliu. Pa vėjas užtrenkęs duris, ir jis
sinaudojęs telefonu, vyras nebegalėjęs išeiti.
Pradėk taupyti šiandien . . . nusipirkti nanją
užpuolė ją ir įstūmė į mie
namą... Nuosavą bizni automobilių... Įsi- •
gamąjį. Parversta į lovą,
gjū finansinę atsargą... Kiekvieno taupy- «
tojo taupiniai apdrausti iki $5,000 per Femoteris, besigindama nuo jo,
deral Savings and Loan Insurance Corp.
VVilliam Z. Foster, Ameri
visomis jėgomis pradėjo kąs
Taupyk po truputi kas savaitę.
'
ti jo nykštį. Neišlaikydamas kos komunistu; partijos va
skausmo, pasikėsintojas pa das, išplaukė iš New Yorko
MUTUAL FEDERAL SAVINGS
į Europą^ Jis lankysis Ang
bėgo.
AND
Moteriai gerokai apdras lijoj, Prancūzijoj, Italijoj ir
LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
kytas veidas ir kaklas. Jos centrinėj Europoj. Jis iš
S202 WEST CERMAK RD.
CHICAGO 8, ILL.
liuksusiniu Queen
vyras užpuolimo metu buvo plaukė
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres. and Mgr.
Elizabeth laivu.
darbe.

Ketvirta auka mirė

GELBEKIMf LIETUVA!

Pieštukas į širdj

Nužudė mokytoją
mokiniu akyse

Nušovė savo fev$

Šaltis visam pasauly

Vaikšto nuoga šaltyje Boikotuoja filmas
New York. — Kucga mo
teris, vaikščiojanti
gatvė
mis, kai buvo 12 laipsnių
virš zero, ir nešanti ranko
se savo 2 mėnesių dukrelę
bei vedanti kitą 2 su puse
metų dukterį, taip pat nuo
gas, buvo sulaikyta ir nu
gabenta į ligoninę.
Mrs. Ethel Xenos, 25, ir
jos abi mažos dukrelės ta
čiau nėra nė truputį perša
lusios.

Hollywood\ — Pačioje fil
mų pramonės širdyje prasi
dėjo nemoralių filmų boikotavimo sąjūdis. Jį pradėjo
katalikai studentai.
Marijos Sodalicijos pieti
nėj Californijoj nariai pa
X Antanina Nenienė mūš
reiškė, kad jie ištisą mėnesį
boikotuos visas filmas. Jie korespondentė Gary, Ind., ir
tikisi, kad maždaug 6,000,- tenykščių lietuvių veikėja,
000 studentų įsijungs į są- šiomis dienomis sutik 0 nejūdį prieš nemoralias filmas, laimę: paslydus ant šalygatBoikotą iššaukė arkivys- v i ų p a r p u o i e i r nusilaužė dekupo John J. Cantwell per- š į
rank
spėjimas, kad katalikai ne
gali su ramia sąžinė žiūrėti
X Ant ir Bernice Scotch,
Vienas lėktuvas, išskri David O. Selznick pagamin
gyv. Bangore, Mich., šiomis
dęs užvakar vakare iš Chi- tą filmą "Duel in the Sun".
dienomis savo dukterį pa
cagos į Detroit ir Buffalo,
krikštijo Marie-Ann vardais.
turėjo leistis Souith Bend
Krikšto tėvai buvo Vincas
aerodrome, nes virš Michigan ežero sustojo vienas iš
Auburn, Ind. — Vienas ir Adelė Zenkai, brolis ir
dviejų lėktuvo motorų. Nu 14-kos metų vaikas prisipa sesuo iš West Sidės.
šokus lėktuvui nuo leidimo
policijai pašovęs savo
X John Vedeckiu namus
si tako, sulūžo važiuokle, sžino
e n e l į ir p a s k u i s^rmšęfc jį j
'; ™
šiomis" dienomis
bet visi keleiviai ir įgula iš
J
šautuvo buože, kadangi jis
trijų žmonių liko nesužeisti. norėjo "pamatyti, kaip žmo- P ™ ^ 0 lankyti kasdieninis
gus jaučiasi, tai daryda- malonus draugas — dien
raštis "Draugas". Tokį ma
mas .
Senelis, Roy C. Thomas, lonumą jiems suteikė Miss
New York. — New YorHelen Patapczyk, gyv. 848
kas irgi kenčia nuo Šalčio. 62, guli ligoninėj kritiškoje N.
VVolcott St.
Trečiadienį buvo tiek šalta, padėtyje, nes yra perskeltas
kad dvi gulbės ir 50 žuvėd jo kiaušas. Jeigu jis mirs, jo
X Kas dar Dievo Apvaiz
anūkas
bus
apkaltintas
pir
rų įšalo Hudson upėje: jų
dos pfcirapijoj neturi gra
mo
laipsnio
žmogžudyste.
kojos įšalo į ledą. Policija
žaus sieninio "Draugo' ka
Perskaitę "Draugą", duo
turėjo tuos įšalusius paukš
kite jį jūsų giminėm P, drau lendoriaus, gali įsigyti Iva
čius išlaisvinti.
nauskų krautuvėje, 726 W.
gams ar pažįstamiems.
18 St. Papuoškite savo na
mo sieną gražiu "Draugo'1
kalendorium.
STASYS LITWINAS SAKO:
X Povilai Latvėnas, iš
Tai Geriausias Laikas Pirkti
Marąuette Park, labai uoliai
III
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
platina "Draugo" koncerto
t'.»
—
GERAS
PASIRINKIMAS:
REIKMENIS".
tikietus tarpe lietuvių ir lie
Stogams Reikmenys — Tnsalootn Plytų išvaizdos Sidlnps
tuvių studentų Illinois uni
— Lancc — Danj — Tvoroms Materfolo — Maliavos —
versitete. Taigi koncerte sve
VarnUtSo — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenn
(Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios
čių bus ir iš toliau ir iš aukš
Uosles Insnliacijos Materfolo — Šturmo Langn — Kom
tųjų mokyklų.
binacijos Doro — WaJ Iboard — Plaster Board — Vamz

Saugiai nusileido

Nužudė savo seneli

Įšalo paukščiai upėj

džio Ir Daug Kita Dalyko.
APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!

STASYS OTWINAS, Pres.

CARR MOODY LUMBER CO.
8039 S. HALSTED ST.

WESTW00D LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.
'

jkando casikėsintojui

DIDELIS

•

PASIRINKIMAS

!

* •

•

pristatome | namus:
Geriausiu rusiu alų
buteliais, dėžėmis ir
stalinėmis.

• •
Ali.

*

ŠIMKŪNAS

Savininkas

Telefonas PROspect 5951
5fe

•

*

VYNO, DEGTINES IR ALAUS

Išplaukė W. Z. Foster

*

TEL. VICTORY 1272

VALANDOS: Nuo 8-tos vai. ryto iki 6-tos vai. vak.

Nesušalo šaldytuve

•

i mus

-

X Dr. YValter Eisin, lie
tuvis, turįs ofisą adresu 6155
S. Kedzie Ave., su žmona
vasario 11 dieną išvyksta
atostogų į Meksiką, kurioj
tikisi išbūti iki kovo mėn.
pradžios. Dr. Eisin yra na
rys "Lithuania" Philatelic
Society.
X Frank Gudžiūnas iŠ
Town of Lake, Labd. Sąjun
gos senelių prieglaudai au
kojo $100. Tam pačiam tiks
lui aukojo K. Jasiūnas ir du
ktė Anna atminimui a. a.
Elenos Jasiūnienės. Taigi,
Labd. Sąjungos 1-moji kuo
pa vėl gavo du amžinus na
rius. Pasirodo, šv. Kryžiaus
parapijoj yra nemažai gera
darių kilniems tikslams.
X Igno Pikielio, buv. 18tos kolonijos biznieriaus,
"šaltos'' (vasario 1) ir •'šil
tos" (liepos 31) vardinės
nepraeina nepaminėtos. Ir
praeitą sekmadienį Pikielių
laikini namai Aštuonioliktoj
(yra nusipirkę rezidenciją
Marąuette Park) buvo pilni
svečių. Ona, pavyzdinga varduvninko žmona, svečius vai
šino lietuvišku nuoširdumu.
Pikieliai yra nuolatiniai dnr.
"Draugo" skaitytojai.
•

