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from the earth.”
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Ministeriai Paskalas Savo Nutarimus; sprogimas užgriovė 
i r n - i n-i c * - 30 VYRU KASYKLOJELaukia Prancūzu Atsake De! Sufarcui Povilu Ky ^od.

26.—Tarp 30 ir 35 anglia
kasiu t ivo užgriauti gilioje 
kasykloje šiandien kucmet 
požeminis sprogimas užda
rė jiems išėjimą. W. E. Le
vus. kasyklos savininkas, 
sakė sprogimas b’vo tokioj 
gilumoj, kad žemė® pavir
šiuje nė nesigirdėjo.

Gelbėtojai tuoj leidosi į 
kasvkla pažiūrėti ar galima 
angliakasius išgelbėti. Iš 
kasyklos vienintelio ’ėiimc 
pilasi tiršti juodi dūmai.

MASKVA, gruod. 26. — 
Trijų Didžiųjų užsienių mi
nisteriai susirinko 2:30 vai. 
po pietų šiandien paskuti
niam savo konferencijos po
sėdžiui. Buvo manyta, kad 
ji paskelbs padarytus nuta
rimus, bet Londonas sakė 
pranešimas būsiąs padary
tas vėliau.

Tuo tarpu pabrėžta, kad 
taikos mašinerija dėl ku
rios nusitarta bus vykdoma 
iki raidės, nežiūrint Pran
cūzijos kliudymo ar nusimi
nimo.

Jausta nustebimo, kad

Prancūzija dar neatsakė 
konferencijai dėl taikos su
tarčių sudarymo, kadangi 
prancūzų užsienių, ministe- 
ris Bidault parodė prielan
kumo panašiam planui iš
keltam nevykusioj Londono 
konferencijoj.

Ministeriai Byrnes, Bevin 
ir Molotov praleido Kalėdų 
dieną dirbdami septynias 
valandas, padarydami per
trauką tik arbatai.

Manoma Byrnes šiąnakt 
ar ryt rytą vyks atgal Ame
rikon, gal skrisdamas per 
Berlyną ir Paryžių.

POPIEŽIAUS NOMINUOTI Į KARDINOLUS

Truman Aiškins Programą Per Radiją
KANSAS CITY, gruod. 26. • du lėktuvu kelionės iš Wa- 

— Prezidentas Triman2S shingtono, Prez. Trumanas 
pranešė kad tuoj po grįži
mo į 
bės į 
sakė 
kinta 
mui streikų, ir padarytai' 
apžvalga visos programos, Į neturėjo su 
didesnė dalis kurios yra už
kliuvusi Kongrese.

INDEPENDENCE, Mo., 
gruod. 26.—Visiškai pailsė
jęs po sunkies šešių valan-

Nso! Išsn-oąus, Trys 
Žuvo, Penki Sužeisti 
SANTA BARBARA, Cal., 

asmenys 
dingo, ir 
nesunkiai

Washingtoną jis kal- 
kraštą per radiją. Jis 
jo kalboje bus paaiš- 
jo pasiūlymas baigi-

šiandien suvėluotai įteikė 
kalėdines dovanas savo 93 
meti; amžiaus motinėlei.

Prezidentas važiavo 20 
mylių per teduotus kelius, 

į kad nuvežti dovanas, kurių 
--į savim vakar 

vakarą, kuomet aplankė 
motiną.

Trumąnas sakė jis mano 
penktadienio rytą skristi 
atgal į Washingtoną.

I
gruod. 26.—Trys
žuvo, ketvirtas 
penki kiti buvo
sužeisti, kuomet butane du
jų vežimo sprogimas sunai
kino °andėlį—apartmentinį 
namą.

ka- 
Vo- 

žurna-

tašytus akmenis, 
žemę vežimėliais, 

griovius, kažkokiai 
autostradai, kuria

važinės sovietų ko-

Bandė Nudėti lavos Premjera Sjahrir
BATAVIA, .gruod. 26. — 

Šūviai buvo paleisti į Sutar. 
Sjahrir. premjerą nepripa
žintos Indokinijos respubli
kos šiame mieste šiandien. 
Spėta, kad visa tai įvyko 
olandų indiečių kariams 
bandant pasigrobti jo auto
mobilį.

Sjahrir po incidento sa
kė ‘‘Aš nemanau, kad jie 
žinojo kas aš esu.’’

Keturi vyrai olandų uni 
formuose antru automobili 
pasivijo premjero automo
bilį ir paleido tris šūvius į 
jį. Sjahrir sakė jis išlipęs 
ir vienas karių tuomet smo
gę0 jam per galvą su revol
veriu.

Būrys apie 15 vyrų pra
dėjęs artintis prie jo, anot 
Sjahrir, bet bėgo kuomet 
pasirodė britų patrulis.

Į
17

Ark. Spellman Mano 
Lėktuvu Skristi Romon

V/HITMAN, Mass., gruod.
26.—Kardino’u nominuotas 
Francis J. Spellman šian
dien pranešė, kad jis pla
nuoja ateinantį mėnesį lėk- 

■ tuvu skristi i Romą tapti
Romos Katalikų Bažnyčios 

Į Kardinolu.

CHICAGO. gruod. 26. — 
Tarpe tūkstančiu sveikini
mų Arkivyskupui Samuel 
A. Stritch atėjo vienas iš 
Prez. Trumano, kuriuo Pre
zidentas sveikino Arkivys
kupą jo nominavimo i kar
dinolus proga, ir sakė ta 
garbė yra Arkivyskupo pil
nai užsitarnauta.

Arkivyskupai Francis J. Spellman (viršuj, kairėje), Ed- 
ward Mooney iš Detroit (viršuj, dešinėj), John Glennon 
(žemiau, kairėje) iš St. Louis, ir Samuel A. Stritch iš 
Chicago, keturi amerikiečiai Popiežiaus Pijaus XII pas
kirti į kardinolus. Tuo pat metu Šv. Tėvas paskyrė 28 ki
tus naujus kardinolus. (Acme-Draugas Telephoto.)

-Policija Suareštavo 30 Pikietininkų:,
Unija Protestavo Mayorui Kelly

Trisdešimt pikietininkų 
buvo vakar rytą suareštuoti 
priešaky Illinois Gear 
Machine Co. 210 N. į y

į chez.
Pikietininkai, jų

viena moteris, buvo polici
jos vežimuose nuvežti į 
Cragin stotį, kur policija 
apkaltino juos tvarkos ar
dymu už tai, kad atsisakė į 
fabriką įleisti nestreikuo- 

, jaučius darbininkus.

and 
Nat-

tarpe

Demonstrantai yra nariai 
CI0-UAW Ickalo 1114. ku
ris turi aštuonis pikietinin- 
kus prieš bendrovės prezi
dento Vincent P. Reilly na- 
mus, 7849 Greenfield, River 
Forest. Darbininkai tame 
fabrike streikuoja jau penk
ta savaitė.

Unijos atstovai tuoj pa
siuntė Mayorui Kelly pro
testą prieš pikietininkų su
areštavimą.

Pakars Jannus už 98 
Amerikiečių Nužudymą

KWAJALEIN, Marshall sa
los, gruod. 26.—Rear Adm. 
Shigamatsu Sakaibara, bu
vęs japonų komandierius 
Wake saloje, buvo pasmer
ktas pakorimui drauge su 
savo padėjėju Lt. Cmdr. 
Soichi Tachbana, už masinį 
nužudymą 98 U.S. civilių 
Pan-American A’—rays dar
bininkų 1943 m. spalių 7 d.

U.S. Siųs 600 Stebėti
Rinkimus Graikijoje

VVASHINGTON, gruod. 28. 
—J.A. Valstybės ateinantį 
mėnesį siųs Graikijon 600 
obzervatorių prižiūrėti to 
krašto rinkimų kampaniją 
ir pačius rinkimus tauti
niam seimui. Rinkimai įvyks 
kovo 31 d.

Anglija ir Prancūzija taip 
pat siųs stebėtojus, o Rusi
ja atsisakė.

Tarpininkai Bando
Baicrtš G.E. Streiką

WASHINGTON. giuod. 26. 
—Darbo departamento tar
pininkai šiandien šaukė su
sirinkimą su CIO-UEW uni
jos atstovais kalbėtis dėl 
250,000 unijos narių įgalio
jimą šaukti streiką paremti 
savo $2. dienai algų pakėli
mo reikalavimą.

Diena streikui nenusta
tyta, bet unijos viršininkas 
sakė jis gali būti šaukiamas 

į tuoj po naujų metų, nebent 
General Electric ir Westirg 
hcu°e padarytų “nors lygų 
pasiūlymą General Motors 
13’/2 centų valandai pakėli
mui.”

I

Nubaudė Prasižengusi GM ir U AW AfstOVd! Vėl Suėjo Derėtis
■ ■ ■ ■ V 4 ■ *

Japonijos Dienraštį
TOKYO, gruod. 26. — 

Pulk. C. W. Wadsworth. 
civilinės cenzūros 
viršininkas, pranešė, 
Japonijos dienraštis 
Shimbun suspenduotas 24- UAW atstovai šiandien su
lom valandom už sulaužy- sirinko deryboms, 
mą alijantų spaudos įstaty
mo.

Jis nepranešė smulkme
nų, bet sakė laikraštis su
laužęs įstatymus, kurie 
draudžia spausdinti raštus 
tikslu išardyti tvarką, ar 
kritikuojant okupacines jė
gas bei iššaukiant nepasiti
kėjimą ar priešingumą ali
jantų kareiviams.

DETROIT, gruod. 26. — 
Pirmą kartą nuo pasirody
mo prieš Prezidento Truma- 

dalinio no faktų tyrimo tarybą Wa-
kad shingtone praeitą savaitę, 
Ise Ger.eral Motors ir CIO-

Tarsis Dėl Skundu
Jų kalbos atnaujintos 

175,000 GM darbininkų strei 
kui tęsiantis į šeštą savai
tę, ir likus tik dviem die
nom pirm negu faktu tyri
nėtojai laikys savo sekantį 
posėdį.

UAW vice prez. Walter 
P. Reuther sakė Detroito 
posėdžiai svarstys vien tik 
procedūrą aiškinimui vieti
nių lokalų skundų nesant 
bendrai sutarčiai. GM pa
naikino visas su unija pa
darytas sutartis kelias sa
vaites po streiko pradžios.

UAW viršininkas sakė 
unija vėl bus atstovaujama, 
kuomet Prezidento taryba 
°usirinks penktadieny. GM 
nieko nesakė apie jų virši
ninkų grįžimą į Washing- 
toną.

(" Draugo” svecialaus kores- 
ponden to pranešimas).

Paleckis Džiaugėsi 
Vokietijos Keliais

Prisimenu dar prieš 
rą, Paleckis grįžęs iš 
kietijos. po vienos
listv. kelionės, pasakė:

—Kokie puikūs keliai Vo
kietijoj. Tai yra vienas ma
lonumas važinėti.

Bet tada jis nei žodžio 
nepasakė, kad daugelį tų 
kelių nutiesė žydai ir viso
kie politiniai kaliniai, kurie 
buvo priešingi hitleriškam 
rėžimui.

Tačiau tų kelių vaizdas jo 
atminty neišdilo, nes dabar 
per Lietuvą irgi tiesiama 
autostrada, kuri jungs Ru
siją su Vokietija.

Vienu šūviu bus užmušti 
du zuikiai. Ši autostrada 
bus labai svarbi strateginiu 
sumetimu ru°ams, nes ga
lės esant reikalui permesti 

. savo kariuomenę iš Rusijos 
; ’ Rytprūsius ir kitas dalv- 
. kas, tai prie darbų ras vie
tos daug politiniu kalinių, 
kuriu Lietuvoje šiuo metu 
vra labai daug.

Koncentracijos Lageriai 
Priešingiems

Beveik kiekviename aps
krity yra koncentracijos la
geriai, kuriuose vargsta šie 
nelaimingieji, dėlto, kad jie 

i nenori lankyti agitatorių 
ruošiamus susirinkimus, kad 

I jie nenori šaukti “Tegyvuo
ja mūsų draugas Stalinas.” 
j Patekti lagerin Lietuvoj 
: labai lengva. Jei agitatorius 
pamatys, .kad susirinkime 
ūkininkas nusižiovavo ar 

j su°’šypsoje, to jau užtenka 
kad galima būtų pavadinti 
liaudies priešu ir kaip tokį 
tuo i lagerin pasiųsti.

Visoj Lietuvoj dabar pa
skelbtas tašytu akmenų rin 
kimas dėl autostrados, už 
kurių pristatymą ūkinin
kams m?karna tam tikrais 
bonais, o kurie pristato dau 
giau negu reikia, tai 
dovaną gauna keletą 
gramu druskos.

Ir ūkininkai bijodami bai
sios enkavedistu akies, varg 
sta dieną ir naktį, mušda
mi savo arkliuką, veždamas 
akmenis iš savo laukų.

Pristatė ‘Netinkamus’ 
Iškasti Kanalą

Prisimenu dar kitą įvykį, 
man teko senai matyti vie
ną sovietiška filmą apie tai 
kai> buvo iškastas Maskvos 
kanalas. Jokios didelius nau 
dos Rusijai nedavė, tačiau 
šimtai tūkstančių “nepati
kimų” rusu dirbo ilgus me
tus susikūprinę, pusgyviai 
ir ligoti prie šio kanalo. 
Daug jų mirė. To tur būt ir 
ieškojo Stalinas, kad tokiu 
būdu lengvai atsikračius.

Lietuviška spauda rašo, 
kad grįžę iš Vokietijos lie
tuviai visi gaus darbo. Da
bar darosi aišku, koks bus 
šitas darbas. Po kareivių

ORAS
Dalinai ūkanota.

Gali būti sniego.

MIRĖ KUNIGAS JUOZAS ŽIDANAVIČIUS
AMSTERDAM. N.Y., gruo

džio 26.—Šiandien 3:10 vai. 
po pietų mirė kun. Juozas 
židanavičius, Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas, sulau
kęs 79 metų amžiaus. Velio
nis per pastaruosius kelis 
metus sirguliavo ir praeitas 
dvi savaites rimtai sirgo.

Kun. židanavičius, žymus 
Šalta, literatas vartojęs slapyvar

dį ‘‘Seirijų Juozas,” gimė

Seirijuose 1866 m. rugpiūčio 
21 d. Atvykęs Amerikon 
1904 m., velionis pradėjo 
eiti Amsterdamo parapijos 
klebono pareigas, ir klebo
navo ten iki mirties.

Laidotuvės įvyks pirma
dieny, gruodžio 31 d. Po pa
maldų šv. Kazimiero bažny
čioje, velionis bus palaido
tas šv. Kazimiero parapijos 
kapinėse.

Vėliausiu Žinių Santrauka
—Reuter raportas iš Haifa sakė suvirš 250 žydų bėg

lių iš Europos buvo slaptai išlaipdinti Nahariah pliaže 
Palestinoje. Bėgliams padėjusi žydų organizacija.

—Amerikiečiai kariai Prancūzijoje labai džiaugiasi 
Prancūzijos franko nuvertinimu, kadangi jų doleriai da
bar turės 140 nuošimčių didesnę vertę pirkim ii.

—Londono radijas sakė Prancūzija konfiskavo 
kasyklas Saar klony prancūzų okupacijos zonoje 
tijoje. Pranešimas girdėtas New Yorke.

—Pakraščių Sargyba (Coast Guard) ateinantį 
bus laivyno grąžinta Iždo Departamentui.

—Armija šiandien įsakė konfiskuoti visus U.S. valdžios 
reikmenis rastus juodojoj biržoj šanghajuje.

anglies 
Vokie-

menesį

priežiūra, jie turės ritinėti 
sunkius

! vežioti 
kasti

i naujai 
; vėliau
misarų lengvosios mašinos, 

, pagamintos Amerikoje.
‘Valymas’ F’aipėdoje 

Jau Baigtas
Gi Klaipėdoj “valymas” 

pasibaigė, kaip paskelbė 
Klaipėdos krašto vykdom o- 

> io komiteto
Juozapavičius. Vietos mili 
ei jos valdybos ilgai tikrin 
kiekvieno 
tiškumą.”

Vieni iš 
dvidešimt 
das apleisti Klaipėdos kraš
tą ir vykti į Vokietijos gi
lumą, kiti, kurie priklausė 
naciams, buvo uždaryti į 
stovyklas. Gi tretieji buvo 
pripažinti tinką nešioti so
vietiško piliečio varda. ir 
jiems pradėta išdavinėti vi
daus pasai, kurių išdavimo 

i laikas baigsis vasario 1 d., 
tai yra dešimt dienų prieš 
rinkimus.

rę~^iu būdu norima su
kontroliuoti visus balsuoian 
čius, nes jų pasuose bus 
statoma? tam tikras ženk
las, gi neturintieji pasų ne
bus prileidžiami balsuoti, o 
visi nepatikimieji, neturi 
teisės gauti pasų. Tad to
kiu būdu rinkimuose nebus 
jokios opozicijos.

Sovietiški Laivai 
Klaipėdos Uoste

Klaipėdos kraštas, ilgiau
siai buvęs karo zonoje, ne
mažai nukentėjo. Uosto į- 
rengimai yra nemažai 
naikinti, žiemos uosto 
"einas, kurį buvo prieš ka- 
ra iškasusi Lietuvos 
■’žia. yra gerame stovy ir 
mme jau stovi keliolika so- 

; vietiškų laivų.
įlankoj yra nemaža rusų 

karo laivu. Tačiau toli gra
žu dar Klaipėdos kraštui 
iki tam vaizdui koks jis bu
vo prieš kara. kada iš Lie
tuvos užplūsdavo tūkstan
čiais ekskursantų, kada 
“Maisto” fabrikas pakrau
davo į nuosavus laivus be
koną ir sviestą. Šį kartą 
uostas nieko neeksportuoja 

Į ir nieko neimportuoja. Jo
kio judėjimo.

Krantinės snaudžia 
mos saulėje, gatvės tuščios 
ir tik žvejų

• judėjimas, gal kiek gyves
nis, nes čia, ką komisaras 
ne konfiskuoja, žvejai išsi
maino žuvis ant jiems rei
kalingesnių daiktų.

Už keletą kilogramų men
kių. ar plekšnių, jie gauna 
kelnes ar batus. V. Arūnas.

pirmininkas
i-
10

gyventojo “pilie-

jų turėjo per 
keturias valan-

I
t 
i

-»

Į

ap- 
ba-

vai-

kaip 
kilo-

i

žie-
V v •

uoste tebėra

KALENDORIUS
Gruodžio 27 d.: šv. Jonas 

Evangelistas; senovės: Vai
deliotas ir Eglė.

Gruodžio 28 d.: Nekalti 
Berneliai; senovės: Rymas 
ir Permė.
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PLUOŠTAS ĮDOMIŲ ŽINIŲ APIE LIETUVIUS PABĖGĘ 
LIŪS.

ŠVEDIJOJE PABALTI
JIEČIŲ KARIŲ TĖRA
TIK 157

ir
So-
2S-

v

in-

Man-

Patirta, kad Švedijoje 
ternuotų vokiečių karių tar
pe. turinčių būti išgabentų 
į Sovietų Sąjungą, pabalti
jiečių karių tėra itk 157. Iš 
jų tiktai keli lietuviai. Pa
baltijiečiai kariai į Švedijos 
vyriausybės nutarimą išduo- LIETUVIŲ TAUTINIS 
ti ir juos sovietams atsakė 
bado streiko protestu. Sovie
tų laivas “Kuban” išplaukė 
be pabaltijiečių, tuo metu 
buv :sių paguldytų ligoninė
se. bet taip pat ir be kelių 
šimtų vokiečių ir austrii ka
rių, kurių vieni nusižudė, o, 
kiti susižeidė, bandydami žu 
dytis kišeniniais peiliukais, 
aštriais stiklo gabalais ir kt. 
Saryšyj su šiais Švedijos 
vyriausybei nemaloniais j- 
vykiais. Švedijos karalius 
laišku kreipėsi į generalis- 
mą Staliną, prašydamas pa- "ĮįįnTrkų

skaito savo piliečiais 
juos reikalauja grąžinti 
vietų Sąjungon. Bet tie 
mens, taip pat kaip ir dau
gelis ukrainiečių, savęs ne
laiko sovietų piliečiais. Pa
gal turimą repatriacijos su
tartį tarp JAV ir SSSR, 
šitų žmonių grąžinimo 
simas atkrinta.

TIKRESNIS RYŠIS
Lietuviai tiem: i 

’cietijoje daug tikisi iš
Vo- 

nau- 
jogios JAV susikūrusios or
ganizacijos. kurios tikslas, 
’ėick čia paaiškė o iš atski- 

, ru amerikiečių kareivių 
spaudos balsu, rūpintis pa 
dėti susirišti amerikie ■ 
čiams su giminėmis ir pa
žįstamais. esančiais Vokie
tijoje. ir šiems padėti įvai
riais siuntiniais. Toki siun
tiniai. kaip rašo amerikie- 
iai. bus iš maisto produk- 

amerikiečių tų svers iki 40 svarų, ame- 
kaštuos iki 1 

je. grįžusi po ištisą mėnesį: dolerių ir savyje talpir 
užtrukusios gastrolių kelio- iki 40.000 kolorijų 
nės po lieutviškuosius lage
rius ir Wiesbadene pasipil- 
džiusi naujomis jėgomis iš 
Norvegijos grįžusių lietuvių 

_______ i grupės, vado- 
baltijiečių karių grąžinimo vuajamos‘ buv. Lietuvių 
klausimą atidėti vieneriems ta.jtinio ansarnbiio Vilniuje 
mc- ams. tačiau Stalinas at’ ięOPCertir.eisterio g Pakšto^ 
saue nematąs jokio pagrin- Lietuviu Tautinis Ansamb- 
dc. dėl kurio reikėtų laužy
ti susitarimą. Bandžiusių 
nusižudyti ir į Švedijos li
gonines buvusių paguldytų

, skaičius buvo
600.

klav.

UŽ D8?V-i;iiT
Rėkimuose

Šiuo metu. Vilniaus radi
jo programa užversta pro
paganda už dalyvavimą aukš 
čiausios tarybos rinkimuo
se. Kasdien dešimtys pra
nešimų 
krityse 
kimus, 
jam" aiškinama Stalino kons 
titucija ir kt.

Kaune Buvo Architektų 
Konferencija

Vilniaus radijas praneša 
apie architektų konferenci
ją. įvykusią Kaune. Konfe
rencijoje nutarta steigti Ar
chitektų Sąjungą. Tarp iš
garsintų per radija ir spau-

dą architektų planų minimi 
Vilniaus ir Kauno perpla- 
navimai ir kt. Į Architektų 
Sąjungos valdybą išrinkti 
Lukošaitis. Kumpis, Stul-i 
gir.skis, Sčesnulevičius ir 
Bielinskas.

I. RIMDZUS. D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATĖ OF INDIANA 
dome Calls in Indiana—

Phone VVENtvvortli 2527

nj

ANSAMBLE GAVO 
NAUJŲ JĖGŲ

Iš Wiesbadeno lietuvių 
stovyklos gauta žinių, jog 
Lietuvių tautinis ansamb
lis. esantis dabar stipriau
sia ir meniškai pajėgiausia 
lietifvių grupė 
okupuotoje Vokietijos zono- rikiečiams

SENOMS, ATDAROMS,
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IŠBĖRIMAMS

I

apie įvairiose aps- 
šaukiamus susirin 
kuriuose gyvento-

Dr. F. C. Winskunas

M KRG YNOMS—MOTERIMS

-ATYDA-
Naujas BEAUTY SALON

Atsidarė Brighton Parke

GYDYTOJAS ’lR CHIRURGAS

. 2420 W. Marųuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Kės. Tel.: HEMiock 3150 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.
ir

I

DR. WM. M. TULLY
DANTISTAS

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

Chicago. EI.
VALANDOS:

10:30 Ryto iki 8 vai. vakaro

I

PHYS10 THERAPY
5526 S. Raeine Avė.

HOURS: Daily 8—S P. M. 
Šatu r day 8 9 A. M. to 8 P. M.

SKAITYKITE “DRAUGI!

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

* ♦ *

Specializuojame
Gahriclene

Cold Wave
Ir Machinless 
Garbana\ line
F acials-Plaukų

Dažymas

Tik vieną porą akių gauname gy
venimui. Saugo oi .e jas. leisdami 
Išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti.

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visų akių ttempimą.

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

OPIUME! KIS 1 AI
18U1 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Cnicago

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

Trečiad. ir’ šeštad. 9:30 a. m.
iki 7:»0 p. m.

6803 W. Cermak Road
BERVVYN, ILUNOISDR. JOHN G. MULAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neseniai Sugrįžęs iš Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd
CICERO, ILLINOIS

Ofiso Tel.: CICERO 
Rez. Tel.: CICERO

Jeigu Neatsiliepia 
šaukite: BERWYN

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

Ofiso Tel. — Berwyn 8823
Kez. Tel. — Lafayette 5151

Jeigu neatsiliepiama — 
šaukite: Berv.yii 6200

VALANDOS:
Pirmad., Ar.trad., Ketvirtad., 

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

I A CI/1 Q BEAUTY 
o SALON

4434 S. Fairfield
Avenue

— Telefonas —
Lafayette 7460

8650
5891

6200

K

i I
LIETUVIAI DAKTARAI

i Ofiso Tel......... VJR"inia 1886

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

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

atdarų 
sun- 
kaip

Kenčiamieji nuo senu, 
:r skaudžių žaizdų, žino kaip 
<u yra ramiai sčdėtš ir 
nakties metu negalima g-'rai 
miegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Gim
inėm palengvi
nimui skausmo 
r niežėjimo tų 

smi), atdaru 
skaudžių '■
Jo atgaivinan
čios ir sk..;.-ma 
prašalinančios y- 
patybčs suteiks 
Jums tinkamų 
nakties poilsi ir 
pagelbės išgydyt 
-enas. atda
ras ir skau

džias zasz
das Vartokite 
nudegimams, 
prašaiinimui, i 
i -ir:.'sis j-zė, 
J namų' Ai 
rt e-’. '-ji -'a.

Liko n: 
sutrukime 
f • .'SCS. I • 

n»o < 
toras odos 
Sės.

Visas Darbas Garantuotas I

■C

03 v;e-

c

s
t i

l

p

Mano 22 praktiliavlmas

ir
U.

i
T 54

i 
'■ <to

VA I.AN1>< >S; nuo 10 r;, to 
vak.

Daugely 
mos be

OP;’!

. ,;T .

VP ’i. ji

UŽ CASH:

i

’.vtmo

1

S. Baisted St.TEL. — CALUMET 1118

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mus. 
Prie Progos Paklauskite Jų!

VISI NAUJOS MADOS 
GRAŽIOS SPALVOS

Atdara pirmadieniais, 
niais ir penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro. Antradie
niais, ketvirtadieniais ir šeštadie
niais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.

IR AKINIU IŠDIRBĖJAI

susitarimą, 
ižudyti 
ines 

: iečių 
rėkęs
GbN.

IE
ČIUS

EI-ENHOWER 
PABALTIJIE-

lis išpopuliarinęs lietuv ų 
tautinį 
kius —

■kuriu ti
c --

■ c me i- ’ . -
'rengtu: ?
riešo f m:

' tese V: L:i.o

meną dainas ir šo 
ir tarp amerikiečių, j 

arei?, i yra -k r u- !
. .. B.. .O j

a.” ms ’u- ' 
tuose į * ai— į

I

Iš fabriko į jus-pirkit tiesiog ir taupykit
IR 

AKINIAI 
trečiadie-

gen. 
kal

ame- 
n. etų 
ių iš

. •

apie
. c

metų 
jūsų garantavimas

Palengvina akių įtempimą, kuria 
esti priežastimi gaivos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toiirigys- 
tę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama j mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos.
ik i y 

S*kn:'ad. pagal sutari;.

atsitikimų akys atitaiso- 
akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.
4712 South Ashland Avė.

Telefonas YARDS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

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

V
R-

skaudiciL.- 
so trūkimu 
palengv 
.ėdina 
degimą 
p:ėtiu 

Siuvinio
. geras 

□dos
išiAsiT/ita.nk.’s ii ki 

negalėms iš ’auko du

OPTOMETRISTAI 
EGZAMINAVIMAS AKIŲ IK PRITAIKYMAS AKINIŲ 

TOWER OPTICAL CO., INC.
1635 ĮVEST 47th STREET 1600 MILVVAUKEE AVENUE

(kampus Marshfield) (kampas Norfh)
YARDS 4499 IIUMBOLDT 9368

- - ........
«... — 

m i is 
iStas ge- 

iuselyje gali

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. REPubUc 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S, Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valandos: 3—8 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

DAR VIENA LIETUVIŲ
TOViKLA

1 ikviu:.2 .Ji! oeramių
stovvkias -.es, -.e, 150 lie- 
cviviu. pcx. ežį i i A.l]mc*.ix€

LEGULO OINTMENT parsi 
iuoda po S: <Hj, ir 3.OO.

Siųskit;• Jūsų Money Orderi tie- 
sicg i: —

LEGULO
1911 No. Pulaski Rd.

Dept. D. Chicago 39. Iii.

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

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

NORIU PIRKTI

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN
(Alešauskas)

Dėl Susitarimi Šauk:

Republic 6051

T

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ
BE KOMIŠENO

TURTAS $15,000,000.00 — ATSARGOS FONDAS $1,200,000.00

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JUSTIN MACKIEHICH, Pres. and Mgr.

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

Įgyvendinkite Lietuviška Patarlę:-
SAVAS PAS SAVĄ"

Tiesiog Jums 
Iš Mūsų Dirbtuvės

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus 

Už Prieinamas Kainas!

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL dieną.

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

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskiriant trečiad. ir sekmad.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

TeL CAN&l 6122

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 VVest 66th Place
TeL REPublic 7868

Bes. 6958 So. Talman Avė.
Res. TeL GBOvehill 0617
Office TeL HElCock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJĄ^ ER CHIRURGAS

2423 VVest Marąuette Road
OFISO VALANDOS:

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

Tel. CANal 0257
Rez. TeL: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1321 So. Halsted St.
Rezidencija: 6610 S. Artesian A»e. 
VALANlKJS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

6 iki 9 vai. vakare.

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

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

Sekmad., Trečiad. ir šeštad. 
sutartį 

Dfiiee Tel. kAi.us
Namų TeL PROspect 1930

•Iru r.iMolo- Y ra l inroniiin — 
statybai. Rrrinnta vlr.-.nt, K<>f1nanMivtmui 
ANT LENGVI MCNESIMI l> MOKĖJIMU': 
Pastnandoklfr Zeįuonis NiurUuiėių Kmriotnr

TAPKITE FTNAJTSiNTAI NEPRIKLAl?SOMI.

TAUPYKITE tnii-ų įstaigoje Jūsų imlėUai 
rūpeMingai globotam SA.OOV.OO ap-
'Jraiist: per t -<1e. ii
Miraii<-> iorp-riti i, 
on išt’.okiuni juu.

SENIAUSIA i» t
Fl VAA

♦ < Mh a

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UZ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Archer Avenue Furniture Co.
— PARLOR S UIT E IŠDIRBĖJAI — 

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

Savininkas — JOE KAZIK -KA/ĮKAITIS

TeL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street 

VaL: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30
Pirmadie"iaifl—2-4 ir 6:30-8:30 

šventadieniais—11-12.

Tel. YAKds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland A\enue
arti 47th Street

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

Tel. YAPds 5921
Res.: KENauod 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgauto nepriklausomy
bę.

Žmogus be tikėjimo, kaip
arklys be žaboklių.

Ofiso Tel. VIRglira 0036 
Rezidencijos Tr V ;, 8214

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 CHIRITRG.YS 

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

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Nanųj K; PULLMAN 8271

Split by PDF Splitter
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GERŲ VYRU

FROMprie GERO GELŽKELIO

Karstas su gen. G. Patton palaikais į Heidelberg gelžkelio stotį vežamas tuo pa
čiu karišku automobiliu, kuriuo velionis važiavo karo metu jo sėkmingoj ofensyvoj

CHICAGO and

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

MASINISTŲ—PIPE FITTERS 
BOILERMAKERS—ELEKTRIŠINŲ 

KALVIŲ—KARPENTERIŲ 
K A R AMS PATAISYTO JŲ—MOKINIŲ 

DARBININKU VISOKIEMS DARBAMS

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

Russia for the second time 
entered Lithuania breaking 
ail treaties and acting a- 
gainst ail inter national 
rules.”

prieš vokiečius iki Elbe upės. (Acme-Draugas telephoto)
I —________________ $975°

metusioms ir išblaškytoms 
šeimoms susirasti ieškomuo
sius žmones. Kiek tokių iš
blaškytų šeimų yra Vokie
tijoje, tiksliai sunku pasa
kyti, bet manoma, jog jas

reikia skaityti tūkstančiais. 
Panašiai išblaškyti Vokieti
joje yra ir kitų tautų žmo
nės.
—

UŽSISAKYKIT “DRAUGĄ”

BEGEMAN'S

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

s6750

Diamond Bridal Sėt; 
lovely deaign. Both ..

$495°

6-Diamond Bridal Duo
Engagement Rin
and matehed ved- 
ding ring in elabo-
rately carved mount- 
ingt. Both . . .

NORTH WESTERN RA1LWAY
Atsišaukit į OFISĄ CHIEF MECHANICAL OFFICER 

4200 West KINZIE ST., CHICAGO
C. & N. W. KEELER STATION
2 Blokai į Šiaurę nuo Lake Street

IŠ PHILA., PA. 
Prašymas Vietos 
lietuvig Prezidentui 
Trumanui

“D R A U G O”
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HEILU TCASTED 
ADVERTTSTNG DEPARTMTENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolpb 918S-9489

VALYTOJŲ — NAKTIMIS 
11 NAKTĮ IKI 5 RYTO 

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS. 
PASTOVUS DARBAS. 
ARTI NORTH SIDĖS.

ŠAUKITE — HOUSKEF.PER 
VVHITEHALL 4850.

Paskiausiu laiku vietiniai 
lietuviai, kuriems rūpi liki
mas viengenčių — pabėgė
lių į Švediją, pasiuntė teleg
ramos keliu prašymą pre
zidentui Trumanui sekančio 
turinio:

HET.P TFANTED — VYRAI

PORTERIO ga radžiu je. Gera mo
kestis. pastovus darbas. Kreipkitės į:

DIAMOND T MOTOR UAR CO..
320 So. Sangamon St.. Clucngo

i

GREASER — patyręs prie trokų y- 
ra pageidaujamas. Gera mokestis ir 
pastovus darbas. Kreipkitės i —

DIAMOND T MOTOR C AR CO..
320 So. Santjamon St., Chicago

REIKIA 8 MOTERŲ
Dirbti Naktimis Valymo Darbą 

Unijos Mokestis 
Kreipkitės prie Mr. Dudley 

po 6-tos vai. vakare

ENGINEERING BLDG.
205 W. Wacker Drive

cf 
read

“Dear Mr. President: — 
Admiring your stand for 
justice and decency in the 
vvorld, Philadelphians 

j Lithuanian descent,
with astenishment the Uni
ted Press Telegram, that 
Sweden decided to accede 
to Russian demand, for ax- 
tradietion of 157 Baltic re- 
fugees who forcibly served

DIE IR TOOl MAKERS
Pageidaujam patyrusių prie 
moldų padarymo. Neatsi- 
šaukit jei neturite pilno 
patyrimo.

Advance A'uminum

2742 W. 36th PLACE

MOTERYS PIRMIAU BUV 
KARO DARBININKES 

AR JUS IEŠKOTE 
DARBO* 

TELEFONŲ KOMPANIJA 
TURI KELETĄ DARBŲ 

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

★ ★ ★

PAPR. DARBININKŲ
—DĖL—

MECHANICAL DEPT.
PA T V RIMO nereikia

Dieną ir Naktį Darbai

ATSIŠAUKITE PRIE

MASTER MECHANTC

BFLT RAIIAVAY CO.
69 S. Centrai Avė.

Cafeterijoj Virėjų 
Valgykloj Tarnaičių 

taipgi reikia 
ATSIŠAUKITE 

ILLINOIS
BELL TELEPHONE

COMPANY

C’ONCRETE PRODUCTS 
DIRBTUVEI

Reikia Paprastšų Darbininku. Pa
stovūs darbai, geros darbo 
gos. Patyrimo nereikia.

M A S S E Y
C’ONCRETE PRODUCTS

6601 S. Mavor Avė

Samdymo Ofisas Moterims
STREET FLOOR

309 W. WASH1NGTON ST.

VYRAI m MOTERYS

s;ily-

(O

REIKIA

Naktims Dženitorku
GRINDIS VALYTI 

NEREIKIA ŠVEISTI

Naktims Dženitoriu
ATSIŠAUKITE
NORTH PIER 

TERMINAI. CO. 
509 E. Illinois St.

FINISHER (AU-aroinul). Dirbti prie 
puikių vyrams etistom švarku. Atsi
šaukite—MAURY OI.F.NICK. 39 So. 
I.a Šalie St.

REIKIA MOTERS l>endriems 
! namų darbams. Gyventi ant vie- 
i tos ar ne. Lietuvių šeimoje. Gera 

mokestis. MRS. A. GRACU US, 
130fi S. Cicero Avė., Cicero, III.

Kongresas Atostogauja
WASHINGTON, gruod. F 

—Kongresas skubėjo baigv, 
; 1945 įstatymų reikalus ir 
l važiuoti namo šventėms. 
Ateinančių metų sesija pra
sidės sausio 14 d. šios die
nos sesijose abiejuose daly
vavo nepilni skaičiai sena- 

Itcrių ir atstovų.
I--------------------------------------

in the German army, and , atskirta nuo šeimų ir sumo- 
escaped to Sweden, when bilizuoti įvairiems pagelbi- 

jniams priešlėktuvinės gyny
bos darbams arba apkasų 
kasimui. Nemažą lietuviškų 
šeimų perskyrė evakuacijos 
ir karo veiksmai, dėl ko iki 
šiol šimtai lietuvių per laik
raščius, važinėdami po UN 
RRA lagerius ir lietuvių ko
lonijas ir per radiją ieško 
vaikų, žmonų, vyrų. Pasku
tiniu laiku UNRRA taip pat 
susirūpino šiems žmonėms 
pagalbos suteikimu ir įstei
gė atitinkamą biurą pasi-1

urge you to ask 
to postpone the de- 
until international 

pre- 
the 
dis-

“We
Sweden
cision 
courts with Lithuania
sent in it vvill decide 
fate of persecuted and 
placed Baltic peoples."

Iki Šiol Dar Šeimos 
Tebėra Išsiblaškė

XX.

%

Diamond Solitaire 
Engagement Ring. 
Very distinctive. >

»55”
6 - diamond Bridal 
Duette; intricately į 

. carved. Both rings .. J

$g900

MAN'S
— 4184 ARCHER AVĖ.

BEGE
3142 W. 63rd ST.

4824 SO. ASHLAND AVĖ. f

Į Vokietiją atbęgimo 
lygos lietuviams buvo tiek 
sunkios, jog daugeliu atve
jų atskiriems šeimų nariams 
teko atskirai pereiti sieną. 
Taip pat nemaža vyrų buvo
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mAPGLTIT
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11. 1933

WHFC - 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

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

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

"fr----- -----į...... - į ■ fl

5 Pilni Stiklaisą-

puikiausio alaus kurio esate ragavę

Fox De Luxe priduoda visko kuo galima 
aluje pasigerėti — švelnų pilna-grūdų skoni 
ir smagų, troškulį malšinantį kartumą — jis 
visuomet skanus, visuomet patenkinantis.

KVIEČIAME
KLAUSYTIS

MUZIKOS 
DAINŲ 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMŲ

Fox De Luxe Kvortinėje Bonkoje

DElU#

rtttr Fom Brvg. Co , Ch'cogo
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FKIEND

2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays,

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

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

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

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

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei neprf.šo- 
ma tai padaryti ir neprisiunCiama. tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų 'prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

Popiežius Smerkia Totalitarizmą
NURODĖ KAS REIKALINGA TIKRAI IR PASTO
VIAI TAIKAI

Šv. Tėvas, Popiežius Pijus XII, savo 
Tradicinėje Kalėdų kalboje, pasakytoje 
per radijo, griežtai pasmerkė totalitariz
mą, kaipo žmonijos vargingumo šaknį ir 
nurodė, kas yra būtina tikrai ir pasto
viai taikai.

.'j Popiežius, kuris prieš Kūčiag buvo pa
skyręs 32 naujus kardinolus, kalbėjo SU; 

sirinkusiems pralotams. Jis pasakė, kad skirdamas kar
dinolus, norėjo, kad daugiausia rasių ir žmonių per 
juos būtų atstovauta, kad “tuo skyrimu būtų atvaiz
duota kuo gyviausiai Bažnyčios visuotinumas.’’ Jis mi
nėjo,' kad tas visuotinumas ypač nūdien reikalingas 
atsteigiant pasaulyje taiką, tvarką ir gerbūvį.

TOTALITARIANIZMAS SMERKTINAS
Popiežius pasmerkdamas šį izmą pasakė: “Totalita- 

rianizmas politikos žaidime žemina žmogų ir padaro 
jį vergu, o ekonomiškuose skaičiuose žmogų padaro nu
liu. Vienu plunksnos pabraukimu jis pamaino valsty
bių rubežius. Menkai užslėptu žiaurumu jis tūkstan
čius šeimynų išvaro iš namų į skaudžiausi vargą, šak
nimis juos išrauja iš tos civilizacijos, kurią per ilgus 
metus bandė išvystyti.”

KO REIKIA TAIKAI
Šv. Tėvas pasakė, kad tikrai ir pastoviai taikai rei

kia sekančių dalykų: “Dabartinė valanda primygtinai 
šaukiasi bendradarbiavimo, geros valios ir tarpusavio 
susipratimo visuose žmonėse. Politiškuose ir ekono
miškuose klausimuose ir nuosprendžiuose reikia vengti 
neapykantos, keršto, lenktyniavimo, priešinimosi ir ne
lygios bei neteisingos kompeticijos.”

“...Kurie, tad, reikalauja atsiteisti už nusikaltimą 
kriminalistų nubaudimu už jų piktus darbus ir turi 
saugotis, kad jie patys nepapildytų tokius nusikalti
mus ar piktadarystes, už kuriuos kitus smerkia.

“Kurie ieško reparacijų turi remti savo reikalavimą 
moraliniais pagrindais, gerbiant visas nepalaužiamas 
įgimtas teises, kurios galioja net ir tiems, kurie be
sąlyginiai pasidavė nugalėtojui.’’

REIKLI ARTUMO MEILĖS
‘‘Kurie ieško pastovumo ateityje turi neužmiršti, kad 

jo vienintelis tikras laidas glūdi žmogaus išvidinėje 
galioje, t. y. — apsaugant šeimyną, vaikus ir darbą 
artimo meilėje; ištremiant visas neapykantas, visus 
persekiojimus, visą gerų piliečių neteisingą užgaulio
jimą ištikimame sugyvenime tarp valstybės ir valsty
bės ir žmonių tarp žmonių.

“Šį pastovumą apsaugoti žmonės visur turi vengti 
dirbtiną sudarymą laikino cenzūravimo turtuolių kont
role, vienpusiškų sprendimų ir neteisingų taip vadina
mos viešos nuomonės teigimų, kurie palenkia balsuo 
tojų mintis ir valią kaip vėjo linguojamas nendres.”
★

Didysis Mūsų Prietelis Kardinolu
Per Kalėdų šventes visa eilė svarbių įvykių buvo. 

Tarp tų įvykių labiausiai pažymėtini: Jo šventenybės 
Popiežiaus Pijaus XII svarbi kalba, Kardinolų Kole
gijos narių sąstato padidinimas ir Maskvos konferen
cijos eiga.

Šiuos ir kitus įvykius įvertinsime atskirais straips
niais. čia mes tik norime pasveikinti naują Kardinolų 
Kolegijos narį, kuris yra mums artimiausias, būtent 
J. E. Arkivyskupą Samuel A. Stritch.

Mes, lietuviai, tikrai nuoširdžiai galime džiaugtis, 
kad šventasis Tėvas Bažnyčios kunigaikščių skaičiun 
pakėlė J. E. Arkivyskupą Stritch, kuris mums, lietu
viams, ypatingai yra artimas, labai palankus ir prie- 
telingas. Tą esame patyrę ne vieną, bet daug kartų. 
Lietuvių parapijų, mokyklų, įvairių įstaigų, organiza
cijų atžvilgiu Jo Ekscelencija yra parodęs nepaprastai 
daug palankumo, kurį mes labai aukštai vertiname.

Bet ta proga mes daug daugiau galime pasakyti: 
Arkivyskupas Stritch buvo ir yra Lietuvos žmonių tei
sių Į laisvę ir nepriklausomybę gynimo čempijonas

Kiek organizuojant Bendrą Amerikos Lietuvių Fon
dą, tiek kovojant už nepriklausomos Lietuvos atstei- 
gimą Jo Ekscelencija yra padėjęs ir žodžiu, ir raštu 
ir praktiška parama.

Mes esame patyrę, kad Arkivyskupas Stritch daug 
geriau pažįsta Lietuvos istoriją negu eilinis lietuvis 
inteligentas. Todėl jisai yra giliausiai įsitikinęs, kad 
Lietuva turi būti laisva ir nepriklausoma. Tasai įsi
tikimi ‘as jį vedė ne tik žodžiu užstoti Lietuvą, bet ir 
darbu Lietuves bylą paremti. Puikiai atsimename visą 
eilę kalbų, kuriose Jo Ekscelencija Įtikinančiai ir stip
riai gynė lietuvių tautos teises. Jo pamokslas lietuvių 
pamaldose Švento Vardo katedroje praėjusį pavasarį, 
jo kalba Amerikos Lietuvių Kongrese (įtraukta net į 
“Congressional Record“) mūsų tautos gyvenime ilgai 
pasiliks atmintinais.

J. E. Arkiv. Stritch yra didelė asmenybė ne vien 
Chicagos arkidiecezijoj ir Amerikoj, bet visame krikš
čioniškame pasaulyje. Apie tai mes pakalbėsime kita 
proga.

Tuo tarpu mes nuoširdžiausiai sveikiname Naująjį 
Kardinolą!
★

Kiek Vokietijoj Lietuviu!
ĮVAIRŪS SPĖLIOJIMAI
Mūsų bendradarbis, kuriam teko aplankyti visą eilę 

tremtinių stovyklų Vokietijoj, paduoda statistinių ži
nių, kurias sutrumpinę mes patiekiame savo skaityto
jams.

Vakarų demokratijoms besiginčijant su Maskva dėl 
Pabaltijo' kraštų piliečių grąžinimo į Sovietų Sąjungą, 
spaudoje kartkartėmis pasirodo žinių, liečiančių bend
rus atskirų tautų, taigi ir lietuvių pabėgėlių nuo bol
ševikų skaičius. Charakteringa ir nuostabu, kad iki 
šiol nei amerikiečiams, nei anglams, nei prancūzams 
neužtekę laiko pravesti tikslesnė Vokietijoje gyvenan
čių baltų statistiką, todėl spaudoje pasirodantys skai
čiai yra labai nevienodi ir net griežtai kontrastingi, 
ypatingai priklausomi nuo to, kas juos skelbia. Pav. 
lietuviai yra įsitikinę, jog šiuo metu Vokietijoje yra 
apie 200-250 tūkstančiai lietuvių, latviai mano turį 
tremtinių eilėse apie 200,000 latvių ir estai — apie 
100,000 estų. UNRROS paskelbti duomens visiškai ne
atitinka šiuos duomenis, kadangi labai žymi dalis lie
tuvių, latvių ir estų pabėgėlių daugelyje Vokietijos 
vietų gyvena privatiškai, maitindamiesi iš vokiškųjų 
kortelių, visai teisingai prisibijodami kartkartėmis UN 
RROJE pasireiškiančių komunistinių tendencijų, UNR 
ROS bendradarbiavimo su sovietų politrukais tremti
nių grąžinimo į Sovietų Sąjungą klausimu ir kt. ne
tikėtumų, kuriais jau spėjo Vokietijoje tremtinių tar
pe išgarsėti daugiau, negu vienas ir negu du UNRRA 
lageriai.

TENDENCINGOS ŽINIOS
Amerikiečiai vokiečių spaudai patiektose žiniose apie 

Pabaltijo kraštų pabėgėlius žymiai prašoko pačių lie
tuvių, latvių ir estų nurodomus skaičius: lietuvių jie 
priska Lė iki 600,000, latvių — iki 500,000 ir estų — 
šiek t: k mažiau.

Ypa< tendencingi duomens yra iš sovietų šaltinių, 
kurie Vokietijoje iš viso tepriskaito tik šiek tiek dau
giau, kaip 100,000 pabėgėlių iš visų trijų Pabaltijo val
stybių. Pačio kraštutinumo pasiekė vienas komunistų 
laikraštis, paduodamas žinių, kad “grįžus į Lietuvą vi
siems doriesiems patriotams iš pasilikusiųjų apie 35,000 
lietuvių daugumoje yra fašistuojantis ir nusikaltėliš
kas elementas”. Mūsų gi žiniomis iš apie 60,000 darbi
ninkų, prievarta atvežtų į katorgos darbus Vokietijos 
karo pramonėje į Lietuvą sugrįžusiųjų skaičius jokiu 
būdu negali prašokti 6-7 šimtus asmenų, žinoma, ne
skaitant tų nelaimingųjų, kurie neturėjo galimumų pas
prukti nuo sovietų tankų iš Rytprūsių, Silezijos, Pome
ranijos, rytų ir vakarų Sudetijos ir rytinės Saksonijos, 
šitų nelaimingųjų bendras skaičius blogiausiu atveju 
tesudaro 20 nuoš. visų lietuvių pabėgėlių ir prievarta 
išvežtųjų darbininkų skaičiaus.

VIRŠ 200,000 TREMTINIŲ
Iš lietuvių politinių kalinių, kankintų gestapo kalė

jimuose ir koncentracijos stovyklose, į Lietuvą tesu- 
grįžo tiktai tie žmonės, kurie neturėjo galimybių išsi
laužti į anglų ir amerikiečių zonas pro sovietų tankus,

o visi kiti gyvena ar tai prancūzų, amerikiečių arba 
anglų kontroliuojamose srityse.

Kiek tendencingos ir netikros sovietų žinios apie lie
tuvių pabėgėlių skaičių Vokietijoje, lengva susidaryti 
aiškią nuovoką iš paskiausių duomenų, pagal kuriuos 
Hanau stovykloje yra apie 3,500, Augsburgo ir Muen- 
cheno stovyklose — po 2,000, Regensburge, Wiesbadene, 
Nuertingeno apskrityj, Selingenstadte Wuerzburge Želi, 
Nuernberge, Kemptene — po apie 1,500, Ingolštadte, 
Ansbache, Kaselyje, Fuldoje, Eichs.taedte, Aschafen- 
burge, Dieburge, Straubinge, Landshute, Ginsburge, Me- 
mingene, Dillingene — kiekviename po apie 500-1,000 
lietuvių, visiškai neminint šimtų mažesnių UNRRA la
gerių amerikiečių zonoje, priskaitančių po 2-3 šimtus 
pabėgėlių iš Lietuvos ir vietomis šiek tiek daugiau.

Į šitą skaičių neįęina dešimtys tūkstančių lietuvių, 
susispietusių prancūzų zonoje. Anglų zonoje lietuvių 
šiek tiek mažiau, negu pas amerikiečius, bet daugiau, 
negu pas prancūzus. Tarp Hamburgo ir Luebeko yra 
keliolika UNRRA lagerių, vietomis esančių vienas nuo 
kito net per 2-5 km. kurių kiekviename nemažiau, kaip 
1,000 lietuvių. Visa tai kaip tik drąsina spręsti, jog 
pačių lietuvių skelbiamos žinios, kad Vokietijoje šiuo 
metu yra tarp 200-250 tūkstančių pabėgėlių iš Lietu-
vos, yra bene pačios patikimiausios.

r<Z
A. ŠALČIU VIENĖ-GUSTAITYTŪ

LAIKO LAIPTAIS
R O MANAS

(Tęsinys)

— Panele Maryte, girdė
jau šįmet baigėt gimnaziją?

— Taip, prašau turėti gal
voj. su kuo kalbat, — pa
juokavo užk’austoii.

— Dabar, tur būt, greit 
galima bus laukji vestuvių: 
toks jau mergaitės gyveni
mo tikslas, — paerzino jis 
Marytę, kad sužinotų, kas 
jį ypatingai domino.

— Matomai, mes įvairiai 
žiūrim į gyvenimą ir jo tiks
lus, — atšovė užsigavus! 
Marytė. ,,

Kad jai siūlė ir linkėjo 
greit ištekėti kiti, jai buvo 
juokas, bet, kada tai ištarė 
jos nuolat svajotasis, jai 
buvo nemalonu, gal kiek 
skaudu, matyti jo visišką 
abejingumą tam dalyke.

— Ką Tamsta manai veik 
ti, jei nesirengi tekėti?

— Manau mokytis toliau, 
manau ką nors pasiekti, bū
ti savarankiu žmogumi.

— Ji aniolas! Ji — kaip 
tik tas moteriškės idealas, 
kurįi aš gyvenime norėjau 
sutikti, — galvojo nudžiu
gęs Vytautas, ir tik norė
damas su ja pasiginčyti, 
kad dar geriau pažintų tarė: 
— Oho, galvojat visai vy

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
Už pigesnį nuošimtį — be 

komišino — pas

MUTUAL 
FEDERAL 
SAVINGS and LOAN

Assn. of Chicago
2202 VVest Cermak Road

Telefonai CANAL 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt

. I1

riškai! Ir kam jumiem to 
savarankumo ? Visvien ište- 
kėsit ir nebeteksit.

— Dėl ko tamsta nevedei, 
tuoj gimnaziją baigęs? — 
paklausė Marytė, o sieloje 
prabėgo apsivylimo šešėlis: 
— jis visai ne tas, kurį aš 
svajojau. Kaip jis žiūro į 
moterį!

— Keistas klausimas. Juk 
aš vyras. Aš turiu išlaikyti 
šeimyną, aš turiu...

— Žinau, žinau, ką Jūs 
pasakysit. Ar nepravartu 
būtų, kad ir žmona sugebė

tų išlaikyti šeimyną. Saky
kim, kad aš tuoj išteku už 
gerai uždirbančio. Gaunu 
gerą vyrą. Su juo gerai su
gyvenu. Vyras daug uždirba

— aš sau gyvenu ir švil
pauju. O jeigu jis suserga 
ir nebetinkamas darbui? 
Tuomet man su šeimyna 
liepsit ubagauti, geresniu 
atveju siuvėjauti. Pagaliau, 
jeigu vyras mano pasikei
čia — aš su juo nesugyve
nu. Aš noriu, aš turiu suge
bėti save išmaitinti.

Kad pažintų savo išsvajo
tosios būdą, išsilavinimą, 
pagaliau tiesiog dėl patįes 
ginčo, Vytautas priešinosi. 
Tiesą pasakius, Vytautas 
buvo iš tų vyrų, kurie ne
moka moteriškoj kompani
joj suktis, nemoka moteriš
kų širdelių užkovoti, nei 
gražių meilių žodžių laiku 
pasakyti. Toki vyrai vengia 
moteriškos draugystės ir, 
jeigu gali ką pamylėti, tai 
tik tokių pažiūrų mergaites, 
kaip Marytė.

Kadangi tokių pažiūrų 
mergaičių, buvo nedaug, o 
dar ir kiti motyvai veikė, 
Marytė dabar pasidarė jam 
labai brangi.

— Na, na, Maryte, žiūrėk, 
kad nepasakyčiau daktarui: 
neflirtuok per daug! — nie- 
k~ blogo negalvodama su
šuko iš toliau Zosė.

Motina nusišypsojo ir at
sikėlė nuo pievutės, pasiren
gusi grįžti. “Op op, kas ten 
Nemunėli”, užniūniavo Da
nutė. Kiti lengvai pritarė ir, 
pusbalsiu dainuodami, visi 
nužingsniavo į perkėlą.

Kai sugrįžo į butą, tėvas 
su pažįstamais besišneku
čiuodami girkšnojo alų. No
rėjo susisodinti ir atėjusius, 
bet mergaitės spyrėsi grei
čiau namo, ir, butelius iš
baigę, pakilo visi.

Vytautui rūpėjo Zosės žo
džiai ir, kai Marytė priėjo 
prie vežimo važiuoti namo, 
Vytautas, norėdamas išaiš
kinti neaiškumą, pusiau 
klausančiu tonu tarė:

(Bus daugiau)
--------

Šventėms Rinktinų Gėrimų ir Vynų
DEGTINĖS..............r.................... VYNO
RŪMO ........................................... DŽINŪS
BRANDŪS  ...................... KORDLALŲ

Visų Populiarių Rūšių ALAUS 
PRIEINAMOMIS KAINOMIS 
Ateikite ir Pamatykite Mumis

CICERO LIQUOR HOUSE
JIM ir HELEN ZARI, Savininkai

4916 W. 14th St. Cicero 50,11L
TEL.: CICERO 3162-

------------------ --------------------------
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Ruošiamasi Vasario 
Šešioliktai Dienai

Pereitą trečiadienį Chica
gos Lietuvių Taryba turėjo 
susirinkimą. Padaryta ra
portai bei apsiskaičiavimai, 
pasidžiaugta sklandžiai pa
vykusiu didingu Amerikos t 
Lietuvių Kongresu. A. L. T. 
pirm. L. šimutis dėkojo Ch. 
Liet. Tarybai ir visoms ko
misijoms už pasidarbavimą 
priruošiant kongresą, 
pat padaryta pradžia 
mesniems darbams.

vėje gyvendami ją minėsi
me, nenurimsime, pasauliui 
į širdį dungsnosime ir Lie
tuvai padarytą didžią skriau 
dą rodysime, kol iš tos že
mės priešas bus prašalin
tas.

į

t

Taip 
toli-

dar-Artimiausias mūsų 
bas dabar, tai Lietuvos Ne- j 
priklausomybės minėjimas, 
kuris ateinančiais metais Į- 
yks vasario 17 d. Išrinkta 
*» kv rasik^ies sa:’
adėjėjus iškilmių priruoši- 

mui. Į komisiją įėjo — P- 
Mileris, V. Balanda. E. Pa- 
is. K. Mačiukas, K. Devei

kis.
Vasario 16 d., mūsų tėvų 

.raštui — Lietuvai yra di- 

..elė diena. Kol tas kraštai: 
us pavergtas svetimų, ko' 

_en bus uždrausta minėti i ’ 
švęsti tą dieną mes čia lais

I

Sveikinimas Ir
Troškimas

Šv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų 8 skyrius ren
gia smagią bunco party sek
madienį, gruodžio 30 d.. Gi
mimo š. P. Marijos parapi
jos salėje, 2 vai. popiet. Bus 
gražių dovanų. Kurie norės, 

E. S. galės žaisti kortomis. Nuo
širdžiai kviečiame visus at- ba 1946 m. 
silankyti ir savo paramą su
teikti idant graž '.ai ARD 
šių metų darbuotę užbaigus.

Elsė

|

Brighton Park. — Fede
racijos 19 skyriaus priešme
tinis susirinkimas įvyks 27
d. gruodžio. 8 vai. vakare.
■ arapijos mokyklos kamba
ry. Visus draugijų atstovus 
prašom ateiti į susirinkimą, 
nes yra daug svarbių daly- Prancūziją.

Gerb. “Draugo” redakci- 
japraia« atspausdinti save ChlCagOS LietUVIU 
dienraštyje mano nuošir- Ratelio 
džius sveikinimus prof. Kam 
pininkui ir visam jo štabui, Gruodžio 9 a. įvyko C. L. 
kurie taip gražių kompli- Ratelio susirinkimas. Nariu 
mentų suteikia lietuviš
kiems raudonfašistams. Lin
kiu. kad ir 1946 metais prof.
kampininko delnas veiktų ir 

>ad dažniau galėtumėm jo 
komplimentus Lietuvos išda Mikšys, 
.ūkams skaityti. I

I

“D.” skait. iš Vvaukegano

I

Lietuviai Į Prancūziją
Traunšteino mieste, Vo

kietijoje, gyvenantys lietu
viai gavo per UNRRA pa 
siūlymą iš prancūzų ryšių 
karininko vykti darbams į 

_ Lietuviai prin- 
kų ir raportas iš A. L. Kon- cipe sutiko su pasiūlymu ir 
greso. Bus renkama valdy- paprašė iš ryšių karininko 

\ aldyba šiek tiek žinių apie darbus 
ir sąlygas. Lietuvių tarpe 
yra nusistatymas dar šią 
žiemą įsitraukti pagal šį pa 
siūlymą prie Prancūzijos at 
statymo darbų.

Uteniškių Draugiško Klu
bo susirinkimas įvyks gruo
džio 27 d., 7:30 vakare, 4500 
S. Talman Avė. Vingeliaus- 
susirinkime. Valdyba

Pas Mus Sutaupysite Agentu Komisą.
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdiun i *si 5 Mūsų Įstaiga! I

ONA .JUCIENĖ 
(Martinaiti)

Gyveno 6957 S. Artesian 
Avė. Mirė Gruod. 24. 1945, 
6:30 vai. vak.. sulaukus pu
ses amžiaus. Gimė Lietuvoj. 
Kilo iš Tauragės apskričio. 
Laukuvos parapijos.

Paliko dideliam nuliudime 
vyrą Adomą. 3 dukteris: 
Casimira Cooksev ir jos vy
rą Joe M. (’ooksey. Ann 
Kr pik ir jos vvrą. < (taries 
T. Kropik. ir -Julia Benson 
ir j.,s vyrą ilbani < Ben
iuli. aliukus Billy Benson. 
J r.. Joe C’ooksey, J r., ir 
Marilyn, brolį Julius Mar- 
tin ir jo žmona Oną ir jų 
šeimą, seserį Marijoną Bu
kantas ir jos vyras Ben ir 
jų šeimą ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus koplyčioj. 6812 So. 
AVestern Avė. Laidotuvės 
įvyks penktadieny. Gruod. 

[■ 28. Iš koplyčios 8:30 vai. 
' ryto bus atlydėta į Gimimo 
■ P-lės Švč. parap. bažnyčią, 

kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. _Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiam visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidot.

Nuliūdę: V rasit Dukte
rys, Žentai. Anūkai, Brolis, 
Sesuo ir Kitos Giminės.

Laid. direkt. Ant. Petkas. 
Tel. GKO. 0142.

s
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UŽSISAKYKIT “DRAUGĄ

J!EMOKIAJ>

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI 

MALZOLĖJAI 
ŽENKLAI

I

PERSON A1UZEJL’ MEMOHIALS ADDITTONAL
Particular People Prefer TROOST Productions.

DJSTRIBETORS OF THE FAJdOCS MOSTELIO GRA.'vir 
Jlo-t Beautiful and £ndurir~ — Su-onge-r and WoriJ’s 

BUY U. S. VICTORY BONDS WITH.THE SAVINGS
' KREIPKITĖS PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — .

Member of tbe Lithuaaian Chamber of Commerce 
and Darius-Girėnas American Legion Post No. 571

NULIŪDIMO VALANDOJE

ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

6812 So. Western Avė., Chicago, II
Telefonas — GROVEHILL 0142atsilankė nemažas skaičius. 

Prisirašė keletas nauių: Pet 
ras Sarpab is (i? vade 
tėj yra ratelio choras >, 
Želnis, P. Baltrušaitis ir J. išsirinkti

Lietusių. yra pilna 
tais mene šedevrais

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Daugelis 
patenkinti 
kuriuos mes padirbome jiems.

Miisu patarnavimas via

Į naują valdybą įėjo ši 
nariai: pirm. P. Juzėnas 
vice pirm. L. Burbulytė, 
sekr. B. Vaicekauskienė, fi
nansų sekr. B. Klemkienė, 
iždininku A. Jakutis, kores- 

l ir B. 
Vaicekauskienė. Biznio ko- 
misiion: Leo Vaicekauskis. 
B. Klemka. A. Petrokas. 
Choro, programų bei gaidų’ 
tvarkytojais P. Juzėnas ir 
jo žmona Josephine.

Delegatas į Am. Lietuvių 
Kongresą apibudino jo dar
bus. Ratelis kongresui au
kojo $10.

Ratelis rengia balių Nau
jų Metų sutikimui. Norin- 

! tieji kartu pasilinksminti,

PETER TROOST MONUMENTS
Suareštuotas Britu
Pulkininkas Vokietijoj pondentai B. Klemka

Naujoje South Side Vietoje
t-

—London Daily Mail rapor
tas sakė Pulk. T. C. Irvine, 
britų prevost maršalo pa
dėjėjas, padėtas po naminiu 
areštu britų okupacijos zo
noje Vokietijoje. Nepasaky
ta už ką jis buvo areštuo
tas.

Prie pirmos progos atvykti 
į mūsų didįjį ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresu:

■IAN MONUMENT COMPANY
627 NO. VVESTEBN AVĖ. TEL.: SEELEY 6103

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

STEPHENS

Byrnes Pranašauja Bus
p. ■ c vx<zJi rvcizA uu yaoixiun.0iiiAxiizi,

Permainų DepSrfrUTien* galite gauti tikietų pas kiek

— Kalėdiniam pranešime 
.kmerican Foreign Service 
žurnale. valstybės sekr. 
Byrnes intimavo. kad 1946 
metais įvyks “toli siekiąs’’ 
departamento pertvarky
mas.

vieną narį. Korespondentas

t 
I 
i

Jei nori žinoti, ką žmonės 
apie tave mano, tėmyk, ką 
jie supykę apie tave kalba.
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m’AMSLIA AS
V ALi SIUS

I

M

* * * FUNERAL HOME
Graži — Erdvi — Su Vargonais

7918 SOUTH PARK AVĖ. TRIANGLE 3055
i ŽENTAS, LIETUVIS — ADOLFAS IVAN IVANAUSKAS) IR 
1 JO ŽMONA SARAH STEPHENS IVAN SUTEIKS JUMS 
| GERIAUSI PATARNAVIMĄ
«SE..

Štai Yra Mumis 
Pasitikėjimo 

Rekordas:
Ši Firma suvirš 50 

metų tos pačios 
šeimos rankose.

i
u

r

v .rausKa ir įo 
■> kitu giminiu.
" / : v 1 ■; r < , _

pašarvotas ry- 
rvta Ant. Pėt- 

Laidotuvės 
įvyks pirmad.. Gruod. 31 d. 
1945. iš koplyčios 8^36 vai. 
ryto bus atlydėtasz į Gim. 
parap. bažnyčią. kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų. Po pamal
di) bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

.Nuoširdžiai kviečiant visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidot.

Kūnas bus 
toj 10 vai. 
kaus koplyčioj.

Iš koplv<'ios vai.

U'

i 1 
į •

'■

t *

-Y, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSIA?
PRDZIN FUNERAL HG-’/E

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

ANTANAS BARTKUS

Gyveno 6920 S. Artesian 
Avė., tel. Prospeet 2920.

Mirė Gruod. 25 d. 1945, 
2:45 vai. pp.. sulaukęs pu
sės amžiaus. Gimė Lietuvoj. 
Kilo is Kėdainių apskričio, 
Grenkiškės parap.. šašelių 
kaimo.

Paliko dideliame nuliūdi
me žmoną Konstanciją (po 
tėvais Poškaitė): 2 dukteris 
Aline Murphy ir žentą Ed- 
vvąrd ir Sophie Bartkus: 
anūką Edvvard: krikšto sū
nų Aleksandra Buividą; 2 
pusbrolius Juozapą ir Igna
cą Bartkus: brolienę Mar- 
garet; švogerį ir šv< : ką

’ ■ ii ■ ' - '. .• V lUUS
ir s< im;i: švogerką ir švoge
rį Oną ir Prana Poškus: 
giminaičius Marijoną Bart
kus Oną ir Klemensą Pet
rauskus ir Orm Dominikie- 
nę ir ju šeimas ir kitas gi
mines. draug-ųs ir pažįsta
mus. Lietuvoje paliko brolį 
Klemensą jo šeimą ir kitas 
gimines.

Priklausė prie Šv. \ ardo 
dr. Marquette Pk. ir Jaunu 
Lietuviu Kliūbo.

K ūnas 
klKS l 
6845
< t• :i } 
dzio

pašarvotas Mažei- 
.vi.tii!iisk<» koplyčioje 
S \Vestern Avė. Lai- 

'■s .nyks šeštad.. Gnio- 
39 d. 1945. Iš koply

čios 8:00 vai. ryto bus atly
dėtas į Gimimo Šv. Panos 
Marijos (Miopijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio siela. 
Po pamaldų bus nulydėtas 
j šv. Kazimiero kopines.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Laid. direkt. Mažeika ir 
Evanauskas. Tel. Prospeet 
0099; Yards 1138.

te

4

.4.

St. Casimir Monument

I
i o

MODERNI IŠVIDINE PARODA. NAUJOJ VIETOJ:
2548 VVest 63rd St. Tel. GROvehiiI 3745

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

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON

— Savininko —

JOHN A. KASS
VVATCHMAKER

JEWELRV — MUSIC 
į 4216 ARCHER AVENUE

Phone: LAFAYETTE 8617

Didžiausia Lietuviu -i
*■ I

Jewelry Krautuvė i
Pazduodame laikrodžius, laik Į 

rodėlius, auksinius ir deimanti- j 
nius

Chicagos
L i e t u v i ų

Laidotuvių

Direktorių v įsame
Mieste.

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

IX
Pilone t . i iliib i i o<>-39

LACHAWICZ IK SŪNA1

1

L. L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PL'Lhnan 9661

ANTANAS M. PHILLIPS

J. LIULEVIČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LA F. 3572

(

r.

•T

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

* e ui 
M 
M i «

3354 S. HALSTED ST. 710 VV. 18th STREET 
Telephone YARds 1419

A

MAŽEIKA - Ir

3319 Lil'LANiCA Ai E.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS 

fpilll p

X *

b

3307 S. LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

S

Vienas Blokas nuo Kapinių
Tiesiog Ten, Kur Bušai 

Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5
j ir|
i

žiedus, rašomas plunksna? j 
o 

l r įvairius kitus Į 
auksinius ir si- j 
dabrinius daiktus . 
už Jums Prieina- - 
mas Kainas!

Be to, turime : 
didelį ir gerą pa- Į 
sirinkimą Muzik- j 
ališkų instrumen- ‘ 
tų, Muzikos Kny
gų, Stygų, Re- 
kąrdų ir kitų Mu
zikalių daiktų.

Taipgi taisome laikrodžius ir 
laikrodėlius, žiedus, Plunksnas, 

muzikalius instrumentus..

3419 West llth St
NARIAI:

Asociacijos

Koplyčias

A M B U L A N C U 
P a t ar na u j a m 
dieną ir naktį 

Mes Turime

RENGIANTIEJI
— nuo —

Arthritis — Rhcumatizmo 
Lumbago — Muskulų Skausmo

... Vartokite . . .

HBALTU KESOKT M1NEKAL 
BATU DRUSKĄ
(Haidukas užtenka 

maudyinusinis

KAINA TIKTAI — $1.00
Prašokite jos vietinėj vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas nn.ori. 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog j —

Bath Products Co.
Iaaboraiorics

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

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

AMBULANCE MENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue 

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtai 
8 vai. vak.

2314 VVEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANaI 
COMmodore 

PULlman

P. J. RIDIKAS

Split by PDF Splitter
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Dabar Bus 70

Ark. S. Stritch Pakeltas Kardinolu
Vyks I Romą Vasario 18-!a Dieną

ŠV. TĖVAS PASKYRĖ 32 NAUJUS KARDINOLUS — 
4 JUNGTINĖMS VALSTIJOMS. — STRITCH VYKS 
Į ROMĄ LĖKTUVU. — GAUSIAI SVEIKINAMAS.

Viso pasaulio katalikų jau 
ir taip aukštas švenčių ū- kiek 
pas labai žymiai pakilo su- Pasklidus žiniai, arkivysku- 
žinojus, jog Popiežius 
jus XII-asis paskyrė 32 nau
jus kardinolus, kurių tarpe 4 
Jungtinėms Valstijoms. Vi
si nauji kardinolai vyks į 
Romą kur vasario 18 d. šau
kiama konsistorija.

Iš naujų kardinolų tik 4 
italai. Reiškia kardinolų ko
legijoj dabar bus 22 
o 48 kitataučiai.

5 JUNGTINĖMS 
VALSTIJOMS

Pi- po rezidencijcn ėmė plauk
ti tūkstančiai sveikinimų ir 
linkėjimų nuo įvairių baž
nytinių ir pasaulinių asme
nybių ir organizacijų. Ir 
pats prezidentas Truman 
naujam kardinolui Stritchui 
pasiuntė savo asmenišką pa
sveikinimą ir linkėjimus. 
Dienraštis ‘‘Draugas” ir Tė
vai Marijonai buvo vieni iš 
pirmųjų pasiųsti arkivysku
pui Stritchui sveikinimus ir 
linkėjimus.

italai,

Jungtinėms Valstijoms 
naujais kardinolais pakelti: 
Chicagos arkivyskupas Sa
muel A. Stritch, D.D.; New 
Yorko arkivyskupas Fran
cis J. Spellman, D.D.; St. 
Louis, Mo. arkivyskupas 
John Glennon, D.D., ir De- 
troit, Mich. : 
Edward Mooney. D.D. Tai samdytu lėktuvu, 
pirmą kartą, kad Jungtinės 
Valstijos turės penkis kar
dinolus. (Penktasis yra kar
dinolas Dennis Doug’ierty 
iš Phila., Pa.)

DŽIAUGIASI CHICAGA
Ypatingas džiaugsmas ir 

pasididžiavimas ištiko Chi
cagos arkivyskupiją, kuri 
naujo kardinolo Samuel A. 
Stritch asmenyje susilaukė 
antro kardinolo. (Pirmasis 
buvo kardinolas Jurgis Mun 
delein).

Arkivyskupas Stritch ga
vo žinią apie savo paaukš
tinimą sekmadienio rytą. Su
žinojęs apie paskyrimą, ar
kivyskupas nuėjo koplyčion 
pasimelsti. Vėliau jis pa
reiškė :

F

“Ši garbė ne tiek man, 
Chicagos žmonėms ”.

J. E. Arkivyskupas Samuel A. Stritch

VYKS LĖKTUVU
Arkivyskupas Stritch pa

reiškė, jog jis tikisi važiuo
ti į Romą kaip tik bus ga
lima atlikti reikalingus pa
siruošimus. Tikimasi, jog 
naujas kardinolas mano į 

arkivyskupas Romą skristi ypatingai pa- 
kadangi 

tikisi vežtis specialę dele
gaciją.
6 PIETŲ AMERIKAI

Pietų Amerikai, kuri iki 
šiol turėjo tik viena kardi
nolą, paskirti 6 nauji: Msgr. 
Emmanuel Arteaga y Be- 
tanccurt (C”ba); Msgr. 
Carlo de Vasconcellos Mot- 
tas ir Msgr. Jaime de Bar- 
ros Camera (Brazilijai); 
Msgr. Jose M. Caro Rodri- 
guez (Chile); Msgr. Juan 
Goalberto Guevara (Peru); 
Msgr. Antonio Cagiano (Ar
gentina).
KITI PASKYRIMAI

Kiti nauji kard’nolai se
kantieji:

Anglijai: Msgr Bernard

mente de Gouvenia; Ispani
ja: Msgr. Enriąue Pla y De- i 
niel; Msgr. Agostino Parra- 
dc y Garcia, ir Msgr. Em
manuel Arce y Ochotorena; 
Italija: Msgr. Giuseppi Bru- 

į no; Msgr. elemente Micara; 
i Msgr. Ernesto R u f f i n i;
Msgr. Benedetto A. Masella; 
Kanada: Msgr. James 
Charles MeGuigan.

(Toliau “Drauge” patal- 
Turk. Armėnija: pinsime trumpą aprašvmą

Griffin; Vengrija: Msgr. Jo- 
sef Mindazenty; Vokietija: 
Msgr. Ccnrad von Prevsing;

i Msgr. Josef Frings, ir Msgr. 
J Clement von Galen; Austra
lia: Msgr. Norman Gilroy; 
Kinija: Msgr. Tomasso Tien; 
Olandija: Msgr. Jon de Jong; 
Prancūzija: Msgr. Emilės 
Roąues; Pierre Petit de Jul- 
leville, ir Julės Saliege; Len
kija: Msgr. Adam Stefan 
Sapeha; r“
Gregory Peter XV; Mozam- apie kitus 3 naujus Ameri-1 
bique: Msgr. Teodosio Cle- kos kardinolus).

I
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STASYS LITVVINAS SAKO:

i * r> A D A D Tai Geriausias Laikas Pirkti 
UADAI\ — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS

REIKMENIS”. -------- GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insnluotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Dnrų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
(Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insnliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

AP .OKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS LTTWINAS, Vedėjas

Kas Girdėtai 
Chicagoje > Į

, ===== ,

/fTF ■ T sz \z ■ «vĮ f fKnksciomskos
Kalėdos

Policijos žiniomis, 
dos šįmet buvusios 
“krikščioniškos”, nes 
mieste iš viso buvo 

• septynios vagystės -

4-

Prezidentas
pasveikino
J. E. arkivyskupas Samuel 

Stritch, Šv. Tėvo pakėlimo 
į kardinolus proga, gavo 
šimtus sveikinimų iš viso 
krašto. Prez Truman taip- 
pat prisiuntė nuoširdų svei
kinimą.

Kalė- 
tikrai 
visam 
tiktai 

apiplė- 
i Šimai. Labiausiai nukentėjo 
tūlas 
Lake 
šikai

Per Kalėdas
(

žuvo 416

Earl Clark. Netoli 
ir Ashland gatvių plė- 
iš jo atėmė S52.

Rakandų paroda
Nuo sausio 7 iki 19 die

nos adresu 666 Lake Shore 
Drive bus naujų pokarinių 
rakandų paroda, kurią ruo- 

| šia American Furniture 
! Mart.

Oi, toji Chicago

Nuo namų pavogtas 900 sv. briedis
PIRMAS TOKS ĮVYKIS AŠTUONIOLIKTOS KOLO

NIJOJ
Martin Ribniker, gyve

nantis adresu 1976 Canal- 
port Avė., prieš Kalėdas 
buvo išvykęs medžioti į 
Kanadą. Sausžemiu per 
sniegą, ledu rogutėmis ir 

i vandeniu luoteliu jis pada- 
rė 1.100 mylių kelio, kol 
pasiekė Thessalon, Ontario 
provincijoj. Ten turėjo pa
sisamdyti indėną už vadą 
ir da padaryti 50 mylių ke
lio, kol pasiekė vietą, kur 
tikrai tikėjosi rasti brie
džių. Ir nenusivylė. Pirmas 
ant jo užėjo 900 svarų brie
dis. M. Ribniker yra geras 
šaulys, dėlto užteko pora 
šūvių ir briedis buvo pagul
dytas.
ROGUTĖMIS Į 
CHICAGO

900 svarų gyvulio nega
lima buvo įdėti į automobi
lių. Todėl M. Ribniker vie
toj nusipirko rogutes, ant 
jų pagilde briedį, pririšo

prie automobilio ir laimin
gai grįžo namo Važiuoda
mas visą laiką galvojo, 
koks jis bus didelis žmogus, 
kai, įvažiavus į miestą, pa
matys jį-žmonės; kaip jis 
didžiuosis prieš draugus; 
kaip po to jis juos vaišins 
briediena ir kurioj vietoj 
savo namuose jis pakabins 
ant sienos briedžio iškimš
tą galvą.

BRIEDIS DINGO SU 
ROGUTĖMIS

Parvažiavęs namo jis 
tomobilių su rogutėmis, 
kurio gulėjo 
sustingęs briedis,
prie namų ir pirmiausiai į- 
puolęs į vidų griebė telefo
ną, kad paskambins savo 
draugams.

Už pusvalandžio jis išėjęs 
iš namo negalėjo tikėti savo 
akimis: prie namų jau ne
buvo nei rogučių, nei brie
džio. Briedis buvo pavogtas.
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Iš mažos ugnies 
didelė nelaimė

Elizabeth Regan, 74 
tų, 3810 Altą Vista, 
įsi vilkus į apsiaustą (bath- 
robe) pradėjo gaminti pus
ryčius. Betriusiant apie pe
čių, užsidegė jos apsiausto 
rankovės. Nežinodama ką 
daryti, moteris pradėjo bė
gioti po kambarį. Greit 
liepsna ją visą apsiautė ir. 
bebėgiojant po kambarį, 
uždegė langų užlaidas, iš 
ko apartmente kilo gais-

mė
tytą

| ras.
i

Atvykus ugnegesiams ir 
likvidavus gaisrą moteris 
rasta sudegus.
—

Į X Amerikos Lietuvių Cen 
tras, kuris buvo suorgani
zuotas 1930 metais ir kuris, 
užėjus depresijai, buvo pa
liovęs veikti, ALV Kongre
so metu atgaivintas. Atgai
vinimo susirinkime dalyva
vo lietuvių Chamber of 
Commerce atstovai iš sep
tynių valstybių. Pirmininku 
centro valdybon išrinkti či- 
kagiečjhi: J. P. Varkala
pirm., A. Rudis sekr., A. 
Valonis ižd. Pirmąja ALEC 
užduotim bus paruošti bend
rą sąrašą, kiek Amerikos 
lietuviai yra išpirkę pasta
rojo karo metu paskolos bo
nų. ALEC centras bus Chi
cago j.

€•
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Perėjo į katalikus
Madrid, Ispanija. — Dr. 

Emilio Jacųuemart, buvęs 
žymus protestonų dvasiškis, 
perėjo į Katalikų Bažnyčią.

Konvertitas yra kilęs iš 
Alzaso. baigęs Tubingen, 
Marburg ir Oxford Univer
sitetus, vartoj ąs 14-ka kalbų 
ir buvęs religijos profeso
rium Frankfort Universite- i 
te, Vokietijoj.

I

X “Draugo” kalendorių * 
spausdinimo darbas dėl ne- 
pramatytų kliūčių dar su
trukdytas. Bet prašome 
mūsų skaitytojų turėti dar 
truputį kantrybės ir kalen
doriai neužilgo bus jums 
pristatyti.

X Zofiją Tamušauskaitę- 
Molienę. ir Adolfiną Tamv- 
šauskaitę-Gerulskienę, kilu
sias iš Kriaunų km., Ylakių 
valsčiaus, gyvenančias Bos- 
ton, Mass., ir Alfonsą bei 
Konstantiną Tamušauskus, 
gyv. Brooklyn, N. Y., prašo 
atsiliepti jų sesers Tamu- 
šauskaitės-Martinkienės sū
nus Vladas, gyv. pabėgėlių 
stovykloj, Danijoj. Rašyti 
šiuo adresu: Vladas Martin- 
kus, D. R. K. Lejren Blok 
11, Nymindegab pr. Norre

X Charles ir Grace Snin- 
kų namuose, 2955 Emerald 
Avė. praeitos Kalėdos buvo 
liūdniausios. Kalėdų rytą 
Grace atsikėlus maitinti sa
vo 6 mėnesių amžiaus duk
relę, priėjus prie lovelės, ra
do šalta lavoną. Mergaitė 
buvo apsivertus ant šono ir 
po sunkia antklode uždusus.

X Dievo Apvaizdos para
pija nuotaikingai praleidus 
šv. Kalėdas dabar ruošias 
kitoms iškilmėms: klebono 
kun. A. Martinkaus, 25 me
tų kunigystės jubiliejui, ku
ris bus gruodžio 30 d. Baž
nyčioje iškilmės prasidės 10 
vai. ryto. Bankietas bus 1 
vai. popiet, parapijos salėj.

Nori platesnių suolų
Los Angeles, Calif. — Wi- 

dows Protective League pa
siuntė Los Angeles Trans
portation Clinic reikalavi
mą, kad busuose būtų nauji, 
platesni suolai (seats). Pir
mininkė lygos sako, kad į 
dabartinius busų suolus ga
li susėsti ne dvi, bet tiktai 
viena ir pusė lygos narių.

t

ĮVAIRIOS * ★ 
ĮDOMIOSSurinktomis žiniomis, per 

šių metų Kalėdas visose A- 
merikos Jungt. Valstybėse 
įvairiuose nelaiminguose at
sitikimuose žuvo 416 žmo- . _
nių. Daugiausiai California, KalsdOSO 103 
Pennsylvania, Texas ir Con- 
neetieut valstybėse, būtent 
po 27 asmenis.

Didžiausia nelaimė buvo 
Hartford. Conn., kur vienoj 
senelių ligoninėj nuo eglu
tės kilo gaisras ir jame 
vo 16 senelių.

karščio

Trūksta lovy ligo
ninėse

žu-

Sydney, Australia. — Pie
tinėj Australijoj Kalėdos 
šįmet buvo rekordines, nes 
Kalėdų dieną buvo 103.8 
laipsniai karščio

Iš Miami, Fla.,
ma, kad Kalėdų dieną 
maudynės buvo pilnos 
nių. nes temperatūrą 
78 laipsnius.
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VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. popiet.

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH

LIQUOR

STORE

Phone: YARDS 6054
3529 So. Halsted St.

JOS. F. BUDRIK

I

BUDRIKO ĮLEIDŽIAMOS RADIO 
PROGRAMŲ VALANDOS: 

WCFL, 1000 k. nedėlios vak. 9:30 
VVHFC 1450 k. Ketverto vak. 7:00

RAKANDŲ IR JEVVELRY 

KRAUTUVĖ

3241 So. Halsted Street
CHICAGO. ILLINOIS

Tel. CALumet 7237
Pas mus rasite didelį pasirin

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

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

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

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

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

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMIS

NATHAN 
KANTER 

“Lietu viskas
Žydukas*'

Miss Santa Claus
kalėjime

praneša- 
visos 
žmo- 
siekė

VVashington, D. C. — Ka
ro Veteranų Administracija 
praneša, kad ligoninėse 
trūksta lovų Mažiau sužeis
tųjų išleidžiama iš ligoninių, 
negu priimama naujų, par- 
veštų iš užjūrio. i

Centralines policijos sto- n11 ■
tyje Kalėdose buvo uždary- bijo amunicijos 
ta Mrs. Rose Schultz. 37 m., 
kuri buvo apsirengus kaip 
Santa Claus. Pasak Steve 
Ziolkovvski, gyv. 4049 So. 
Kedzie Avė., po tos moters 
vizito jo namuose dingo 
$350.

SKAITYKITE “DRAUGĄ!

Cape May Court House, 
N. J. — Šios apskrities vir
šininkai vienbalsiai nutarė 
reikalauti vyriausybės, kad 
išplukdytų iš Delaware įlan
kos penkiolika laivų, pri
krautų amunicijos. Bijo 
sprogimo, kuris gali visą 
apielinkę į padanges išnešti.

Užėjo deimantų lauką
Rio de Janeiro, Brasil. — 

Reuterio žinių agentūra pra
neša, kda vienam Paranaiba 
upės slėnyje užeita turtinga 
deimantais vieta. Pirmose 
pastangose deimantų iškas
ta už daugiau kaip pusę mi- 
liono dolerių.

X Bernardas Nenartonis, 
6540 S. Campbell Avė., ži
nomas visuomenės veikėjas, 
jau antra savaitė kaip ser
ga. Staiga susirgęs darbe, 
dabar ilsis namie 
priežiūroj.

daktaro

21 kuo
ruos! as

R

g

Moterims Trečiadienį

į

Phone Virginia 9493

SOUTH PAULINA
RUSSIAN TURKISH BATUS

ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ
Naujai įrengtas rusiškas kambarys su 
akmenų krosnimi. — Kambarėliai dėl 
pagulėjimo. Kainos labai prieinamos.

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės, sulferinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 West 45th St. Kampas S. Paulina St.
A. F. CZESNA, Savininkas

Stambi E. of C. auka
E. St. Louis, III. — Iškel

tam sumanyme — pastatyti 
vyskupo Althoff vardo cen- 
tralinę aukštesnę mokyklą 
berniukams, rasta didelio 
pritarimo. Knights of Co- 
lumbus vietos skyrius pir
mas paaukojo $10.000. Mo
kyklos pastatymas kainuos 
$300.000.

X Moterų Są-gos 
pa, Town of Lake, 
prie paminėjimo 30 metų 
gyvavimo sukakties. Ban
kietas įvyks sausio 20 d., 
1946 m., parapijos salėje. 
Programoj dalyvaus pačių 
sąjungiečitj ir Suvalkiečių 
chorai, bus ir solistų.

t
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100 milionų Belgijai
Washington. D. C. — Bel- 

gjios vyriausybės atstovas 
pasirašė sutartį, kuria 
Amer. Jung. Valstybėse 
gauna 100 milionų dolerų 
paskolos kreditui.

X Liet. Vyčiu Senjorų su
sirinkimas turėjęs įvykti 
sausio 1 d., nukeliamas į 
sausio 8 d. Susirinkimas į- 
vyks Darius-Girėnas salėj. 
8 vai. vakare. Nauji nariai 
kviečiami atsilankyti.

X Marijonos DoČkienės, iš 
Rcselando, namuose Kalė
dos ypatingai bus linksmos. 
Jau sulaukė ir antrą sūnų 
iš kariuomenės. Dabar lau
kia trečio.
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