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ATIDĖTAS PLIENO DARBININKU STREIKAS
Žinios iš Pavergtos Lietuvos ir 

Apie Tremtinių Gyvenimą Vokietijoj
dalykas yra nuplagijuotas, 
ir bendradarbiavimas nutrū
ko.

Komunistu pasidarė dar 
būdamas gimnazijos suole. 
Pirmosios sovietų okupaci
jos metu pasišovė tvarkyti 
Lietuvos rašytpjus ir pasis
kelbė Lietuvos rašytojų s- 
gos pirmininku. Kiekviena 
proga barė rašytojus ne
veiklumu, neprisidėiimu 
prie komunistinės kūrybos.

Kiti Sustojo Himnui,
Cvirka Rūkė Cigaretę

P. Cvirkos “lietuvišku
mą” vaizdžiai parodo šis 
įvykis: 1940 m. vasara Kau
ne bolševikai sušaukė visų 
—-’ -f-iu suvažiavimą. Jau 
tada giedoti Lietuvos Him
ną buvo draudžiama, tačiau 

... . .mokytojai, neklausydami
vietų tremtiniai turi gyven- draudimo ir įspėjimų, su- 
ti sausakimšai perpil y uo- j va^įavįmo pabaigoje pradė- 
se barakuose. gįe(joį-į Lietuvos Himną.

Senu įpratimu atsistojo ir 
visi suvažiavimui vadovavę

(“Draugo” specialaus kores
pondentą pranešimas).

Gerėja Gyvenimo Sąlygos 
Kai kuriose amerikiečių 

valdomose vietose lietuvių 
tremtinių sąlygos pradeda 
gerėti. Tai daugumoje pri
klauso nuo vietinės tų vie
tovių ar sričių vadovybės.
Stuttgarte lietuviams, lat
viams ir estams buvo už-1 
leisti iš vokiečių sekvest-, 
ruoti gyvenamieji namai. Į 

Nurtingene, Neuffene ir 
dar kai kuriose vietose lie
tuviai buvo gražiai įkurdin
ti buvusiuose vokiečių bu
tuose. Regensburge lietuvių 
ir kitų baltų apgyvendini
mui buvo užimtas ištisas 
kvartalas.

Tuo tarpu daugumoje

ŠV. TĖVAS APDEKORAVO CROVVLEY Rusai Pralaimėjo Dėl Murray Paklausė Prezidento Prašymo;
Atrodo 250.000 Telefonisčių Streikuos

Jungtinių Tautų su ° i rinki- Štai kaip dabar atrodomui davus šešias nenuola- ,__ !bendras streikų vaizdas:tinęs vietas ansau^os tary- 
boie Australijai. Brazilijai, 
Egiptui, Meksikai. Lenkijai 
ir Olandijai. Rūšim antrą 
kartą per tris dienas nepra
vedė savo pasiūlvmo. šį, 
kartą Rusija norėjo atidėti 
tos tarvbos sudarvmą iki 
ateinančios savaitės.

Tam priešinusi Amerika 
ir Anglija, ir valstybės

PLIENO: Streikas 800,- 
000 CIO plieno darbininkų, 
nustatytas šiam rytui, bu
vo atidėtas vienai savaitei 
po pasitarimo tarpe darb

ioje nedavė teigiamų rezul
tatų ir atrodo, kad 250,000 
darbininkų gali streikuoti. 
Manoma, kad jeigu, streikas 
įvyks, valdžia perims visą 
telefonų-telegrafų pramonę. 

AUTOMOBILIŲ: CIO-
davių ir unijos atstovų Pre-jUAW egzekutyvis kcmite 
zentūroje, kur Prez. Tru- tas vakar nutarė priimti
manas juos pakvietė.

MĖSOS: Federalinės val
džios atstovai vakar atvy-

-ekr. Bvrnes ir užs. sekr. ,*?.* ?“?** bandyti ižven

Lietuviškas Kryžius 
Bavarijos žemėje 

Augsburgo mieste gyve- vietiniai tarybinės valdžios 
žmonės.

Leo T. Crowley, buvęs užsienio ekonomijos administra
torius, klūpoja prieš Arkivyskupą Moses Kiley iš Mil- 
waukee, Wis., St. Mary’s ligoninės koplyčioje (Madison, 
Wis.), arkivyskupui įteikiant jam Pijaus IX-jo ordeno 
Vyties Komandieriaus su žvaigžde rangą. Priešakyje, iš 
kairės į dešinę: prel. Hugh O’Donnell, Notre Dame Uni- 
versity; prel. Dennis Burke, DePere, Wis.t ir kun. Ed- 
mund Goebel iš Milwaukee. (Acme-Draūgas Telephoto)

"a’’tieji. *.ietuyiai tremtiniai, į Petras Cvirka pasielg5ki
Vokietijoje išgyventam gy
venimui ir vargui paženk
linti, ryškioje Augsburgo 
vietoje pastatė lietuvišką

taip. Kai 10,000 minia sus
tojusi giedojo Lietuvos Him
ną, jis demonstratyviai 
prie prezidiumo stalo atsi-kryžių Kryžius ąžuolinis, d5jo rtkvti ci.

lietuviškame stiliuje, bu- garetę [u0 pabr5ždamas,
kad su Lietuva yra galuti
nai atsiskaitęs.

Nors Cvirka vaizduoja 
proletarą, bet labai mėgs
ta jam teikiamą pagarbą ir 
patarnavimus. Tai išryškė
jo pirmosios sovietų okupa
cijos metu, kai Cvirka pa
sidarė rašytojų vadu ir 
šiaip buvo galingas. Atei
damas į rašytojų namus 
mėgo, kad kas iš rašytojų 
jį pasitiktų, paimtų paltą, 
į geresnę vietą padėtų ka
liošus. Ne vienas rašytojas

dingas Lietuvoje stovin
tiems. kryžiams.

Kryžiui projektą paruošė 
dipl. inž. J. Mulokas, o pa
dirbo lietuviai ūkininkai 
tremtiniai. Kryžiaus figū
ras projektavo dail. Ratas- 
Rataiskis, o jas išdrožinėjo 
dail.-dievdirbis B. Buračas.

Ąžuolą kryžiui padovano
jo kunigaikštis Fugger, iš 
viduramžiu turtingiausios 
ir garbingiausios bavarų 
kunigaikščių giminės ainis. 

Augsburge gyvenančių
lietuvių tremtinių pastaty- |tokiug patarnavimua jam
tasis kryžius yra pirmasis 
lietuvių kryžius Vokietijoje.

PAVERGTOJ LIETUVOJ
tCvirka ir Toliau Tvarko 

Lietuvos Rašytojus
Šį rudenį Lietuvoje buvo 

sušauktas Lietuvos rašyto
jų suvažiavimas. Lietuvos 
rašytojui s-gos pirmininku 
ir toliau paliko išbandytas 
komunistų partijos patikė
tinis Petras Cvirka, o sek
retorium — Augustinas 
Gricius, labiau žinomas Pi- 
vošos vardu.

Petras Cvirka gabus be
letristas, bet, norėdamas 
pasirodyti už kitus gabea-

atlikinėjo. Tai buvo pats 
tikriausias kelias nepatekti 
į jo nemalonę.

Rjusų-vckiečių karo metu, 
bolševikams bėgant iš Lie
tuvos, Cvirka išbėgo su

Gauja Palestinoje Pagrobė $140,000
JERUZALE, saus. 12. — 

Gauja žydų teroristų sus 
tabdė traukinį pietuose nuo 
Haifos šiandien, išsprogdi
no jį nuo bėgių, ir pabėgo 
su $140,000 po apsišaudy
mo su traukinio įgulos na
riais.

Du Palestinos policininkai 
ir vienas britas karys buvo 
grumtynėse sužeisti.

KALENDORIUS
Sausio 14 d.: šv. Hilarius 

ir Šv. Feliksas; senovės: 
Laimutis ir Dabonė.

Sausio 15 d.: Šv. Povilas 
Atsiskyrėlis; senovės: Dai
lius ir Karijote.

ORAS

Keli šimtai žydų buvo su
laikyti netoli Hedera, ata
kos srityje. Benjamin kolo
nija taipgi buvo apsupta. 
Tūkstančiai karių pasiųsta 
į tą apylinkę.

Šunys buvo vartojami su
sekti piktadarius, bet suse
kė jų pėdsakius tiktai iki 
asfalto plento tarpe Haifos 
ir Tel Avivo.

Bevin abu ragino delegatus 
tuoj laikyti balsavimą tary
bos sudarymo reikalu.

Bulgarai Sako Negali 
Praolėsti Vyriausybės
SOFIA, Bulgarija, saus. 

13. — Andrei J. Vishinsky, 
Rusijos užsienių vice ko
misaras, grįžo į Maskvą iš 
Bulgarijos. Anot Bulaarijos 
užsienio ministerio, Vishins
ky grįžo į Maskvą gauti 
“tolimesnes instrukcijas dėl 
UNO ir Balkanų klausi
mų” pirm negu vyks į Jung
tinių Tautų susirinkimą 
Londone

Ministerių konferencija 
Maskvoje sutiko dėl Bulga
rijos valdžios praplėtimo, 
bet to krašto valdžia teigia 
to negalinti įvykdyti dėl 
opozicijos partijų statomų 
reikalavimų daugiau užtik
rinimų ir naujo seimo iš
rinkimui.

Japonas Prisipažino
MacArthur Užgyrė

i ■ a ■ i ivjrkivj, saus. ±z;.Rinkimus Japonijoje, gybims nužudytas

TOKYO, saus

TOKYO, saus. 12. — Sar- 
savo

durtuvu gruodžio 19 d. bu-
1 vo atpažintas kaipo Pfc. 

Gen. Douglas MacArthur »Robert C. Young iš Syra-
13.

šiandien įgaliojo Japonijos 
vyriausybę pravesti bend-

gti skerdyklų darbininkų 
streiko ir išrišti ginčą dėl 
AFL ir CIO prašomo 25 
centų valandai algų pakėli
mo.

SUSISIEKIMO: Valdžios 
tarpininkavimas darbdavių 
ir telefonisčių konferenci-

Prez. Trumano paskirtos 
tarybos rekomendaciją 19y2 
centų valandai algų pakėli
mo, kurį General Motors 
anksčiau atmetė.

ELEKTROS: Streikas 
200,000 darbininkų prasi
dės antradieny kaip numa
tyta, nebent bendrovės pa
didins savo siūlomus algų 
pakėlimus. Taip įspėja uni
jų vadai.

Haiti Sukilėliai Sudarė Vyriausybę
PORT-AU-PRINCE. Hai- • Lescot pasekėjų, 

ti, saus. 12. — Militarinė Į Trijų vyrų džiunta nuta- 
džaunta šį) vakarą sudarė rė sudaryti kabinetą po ii-
šešių vyrų militarinį kabi
netą valdyti Haiti. Anks
čiau kiti keturi asmenys 
buvo užmuštį kitoje dieno
je riaušių, kurios nuvertė 
Elie Lescot, prezidentą.

Iš viso 25 asmenys žuvo 
nuo sukilimo pradžios sa
vaitę atgal. Šiandien gau-

go tarimosi su politinėm 
partijom norinčiom valdiškų 
vietų, sakydama partijų 
daugybė padarė sudarymą 
tautinės vienybės kabineto 
“negalimą” šiuo laiku.

Puik. Frank Lavaud, vie
nas džiuntos trijukės, sake 
prezidentas ir jo šeima sau

jos apvogė ir padegė na- • gojami namuose, bet nesa
mus, krautuves ir fabrikus ! kė ar Lescot bus teisiamas.

US. Negelbės Azerbaijano Sukilėliam
TEHERANAS, saus. 12. 

U v • II f 1/ 1 — Ginkluoti bastūnai iš 
NUZUuęS U. J. I\3N pietų įsilaužė į Khorrams- 

hahr miestą Irane, prie Ira
ko sienos, bet buvo pava
ryti atgal į Iraką. Valdžia 
sakė ta gauja buvo šyko 
Khazal pasekėjai.

Pranešimas sakė Iranocuse N. Y. Aštuntos armi
jos štabas sakė trys japo-

Užginčijo Raportą
Azerbaijane vėl ramu po 

nesenai. įvykusio sukilimo, 
kurio pasėkoje buvo pas
kelbta “autonominė” vals
tybė.

Tuo tarpu U. S. ambasa
da Teherane užginčijo rusų

Apsiniaukus. Temperatū- 1 fus rinkimus visame krašte nai bus teisiami už tą žmo-
by kada po kovo 15 d. Anot 
Kyodo žinių agentūros, tas 
leidimas mielai priimtas 

teigta 10 komunistų parti- visoms politinėms parti

ra iš lėto kils iki 22.

jos mokyklų, kur visu
jais. Dabar jis vėl grįžo į kruopštumu dėstomas mar- 
Lietuvą ir vėl “tvarko” Lie- ksizmas-leninizmas. Taip pat 
tuvos rašytojus.
Pivoša Grąžintas j Lietuvą 

Darbui
Augustinas Gricius — Pi

voša nepriklausomoje Lie
tuvoje dirbo tautininkų 
“Lietuvos Aide.” Lietuvą Į 
okupavus bolševikams, bu-

joms.
Generolo įsakymas sekė

marksizmo-leninizmo pag-! aP0nij°8 kabineto persior- 
rindu yra įsteigtas semma- i ffanizavimą pasėkoje Mac- 
ras. kuris ruošia tarybinei fArthur įsakymo išvalyti vi- 
Lietuvai vadovaujantį ak- sus “neDaereidauiamus” as-
tyvą.
Lietuvos Aukštųjų Mokyklų 

Likimas
Kauno ir Vilniaus uni-

sus “nepageidaujamus” as
menis iš valdininkų vietų.

gžudystę. Vienas jų prisi
pažino.

Young buvo nužudytas 
bebandydamas sulaikyti tris 
vyrus nuo įsilaužimo į val
džios sandėlį.

Atrodo, bent 2,000 vokiečių 
buvo suimta ir bus teisia
mi už nužudymą arba kan
kinimą suimtų amerikiečių 
lakūnų.

policija sutiko įsibriovėlius raportą būk Amerika pa- 
ir pavarė juos atgal ten, iš siūliusi pagalbą sukilėliams 
kur atėjo. šiaurėje.

Paskubina Paliaubų Įsakymą Kinijoje
CHUNGKING, saus. 13.— | Oficialus pranešimas sa- 

Įsakymas sustabdyti karia- kė valdžios kariai Jehol
vimą buvo skubiai išsiunti
nėtas įi Kinijos kovų fron
tus. Šiaurėje tuoj pasirodė

provincijoje sustojo veržę
si pirmyn ir pasitraukia at
gal į Liaoning provinciją.

įsakymo daviniai. Ten ko- į Komunistų raportas teigia, 
munistai priešinasi valdžios kad valdžios kariai neklau- 
kariuomenės žygiavimui gi- s,o paliaubų įsakymo ir vis- 
lyn į Mandžuriją. ' vien stumiasi pirmyn. .

Demobilizacija Rūpi U. S. Kariams
Vėliausių Žinių Santrauka

—Nežiūrint savo unijos nutarimo atidėti plieno darbi
ninkų streiką, Lackawanna fabrikas Bethlehem Steel ben
drovės dėl darbininkų streiko negali veikti.

—Kongresas šiandien grįžta į darbą, įpykęs dėl strei
kų padėties ir susimaišęs dėl daugybės kitų problemų.

—Indokinieėiai Sumatroje tebetęsia savo kovą prieš 
britus. Britai išlaipdino daugiau karių Sorabajuje.

—Alijantai pranešė, kad 23 liudininkai nacių karo kri
minalistų teisime buvo nesenai iškelti iš Nnerenbergo.

—Argentinos pramonininkai, protestuodami valdžios 
įsakymą duoti darbininkams algų pakėlimus ir dovanas, 
paskelbė, kad nuo šio ryto jie uždaro savo įmones trims 
dienoms.

—U. S. autoritetai Vokietijoje priglaudė 500 Lenkijos 
žydų, kurie subėgo į U. S. zoną iš rusų zonos.

vo pradėjęs dirbti Lietuvos j versitetų pastatai per karo 
komunistų partijos organe veiksmus išliko nesunaikin

ti. Kaune vokiečiai sunaiki
no chemijos-fizikos institu- 

resniu, jau daugiau kaip' m. birželio 14-15 dienomis, i to rūmus Aleksoto ir Ve-

Tiesoje,” bet ir tas neap- 
niu, darbštesnių ir mand- į saugojo nuo išvežimo 1941

Kai labai retas egzemplio
rius dabar grąžintas į Lie-

prieš desėtką metų palinko 
į plagijavimą. Nepriklauso
moj Lietuvoj vaidino pro
letarą ir bendradarbiavo i Lietuvos 'švietimas' 
kairiojoj spaudoj. Vienu Sovietų S-gos spauda su 
metu, prisidengęs nežinomu pasididžiavimu rašo, kaip 
slapyvardžiu — kad nebū- Į “šviečiama” Lietuvos liau
tų nepatogumų, prieš drau- j dis. Dabar Lietuvoje esą įs- 
gus! — bandė rašyti tauti-j teigti ir jau veikia du vaka- 
ninkų spaudoje. Vėliau pa- riniai marksizmo-leninizmo 
aiškėjo, kad spausdinamas | universitetai. Lietuvoje įs-

terinarijor Akademiją Vili
jampolės priemiesčiuose.

tuvą ir “įjungtas” į darbą. į Pasitraukdami vokiečiai 
taip pat sunaikino Dotnu
vos žėmės ūkio Akademi
jos pastatus. Vilniaus ra- 
dio žiniomis, visi Dotnuvos 
žemės Ūkio Akademijos 
studentai turi atlikti uždė
tą malkų kirtimo prievolę.

S. D.

Vokietijoje Gen. McNar- 
ney asmeniškai prašė karių 
nebedemonstruoti dėl demo
bilizacijos, nes tas pažei- 
džiąs Amerikcs prestižą 
Europoje.

thur įsakė sumažinti jo ko
mandos karininkų ir karių 
atleidimo taškų skaičių, kad 
greičiau užpildyti kiekvie
ną Amerikon plaukiantį lai
vą.Kinijoje Gen. Wedemeyer 

priėmė karių delegaciją ir Į Gen. Elsenhower Kana- 
išsikalbėjo su jais per pus-j doje pareiškė, kad už ka- 
antros valandos. Kariai sa- rių demonstracijas daug 
kė daug kas buvo jiems iš- kalti yra U. S. žmonės, ku- 
aiškinta. I rie savo nuolatiniu šūkavi-

Japonijoje Gen. MacAr- mu išpūtė didelį burbulą.
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Amerikos Lenkai

Apie Didžiąją Vilnijos Tragediją
KOKIŲ ŽINIŲ PADUODA SUJUNGTA LENKŲ 
SPAUDA AMERIKOJ Į

New York (LAIC) — Per SOV. RUSIJOS 
visą lenkų spaudą Ameri- KALĖJIMAI
koje, prabilo ZPPA (Sujung( Liudininkai pasakoja, kadi 
ta Lenkų Spauda Amenko-, asmenų gkirtoM ka., 
je». ' merose sukemšama po 250 

J straipsnio dokumentaci- j ^00. Sunku jsivaizducti
nę vertę atsižvelgiant, mes į esančią nešvarą, apsėdi-Į 
jį paduodame veik ištisai. I parazitais ir dvokimą, į

‘Metu, kai informacija a' pieįįasį tifas ir raudonligėj 
pie padėtį centrinėje ir va-;
karinėje Lenkijoje yra, ga-i NKVD net savęs nevargi- i 
Įima sakyti, pakankama, ra- na suimtiems p ti už; 
šo ZPPA. plotai į rytus nuo ką jie kalinami.
Kurzono linijom tarytum, , paUg suimtųjų neužilgo 1

SUVARŽĖ SPAUDĄ
V

, fį t ...» »» ' {r

k X. • ;• * >$1*5 *

L' -i. .uY-ALikU:
Lt. gn. Robert C. Richard-

syje sovietai Vilnijoje pa
skelbė mobilizaciją. Pirmas 
šaukimas palietė visus vy
rus iki 45 metų amžiaus. 
Kiek vėliau šaukiamųjų am
žius hivc sumažintas iki 25 
metų.

Į šaukimą miestuose at
siliepė apie 30 nuoš., kai
muose — apie 10 nu:š. To
kio indiferentiškumo aki
vaizdoje, sovietai pradėjo 
žmones gaudyti. Nuo mobi
lizacijos pasišalinusius pra
dėta urmu šaudyti. Neapsi
eita ir provokacijų. Sušau
dytųjų lavonai neretai bu- 

1 vo perrengiami į raudonar
miečių rūbus, kad publiką 
įtikinti esą jie buvo užpulti 
lenkų teritorinės kariuome
nės dalinių.

Ar Kenčiate
nuo Neturėjimo Apetito, Gal
vos Skaudėjimo, Vidurių Suiri
mo, Nervų, Nemigio, Gazų ir 

Išpūtimo, Nemalonaus 
kvapo—

is
priežasties

Veiksminio 
Užkietėjimo ?

rns

PC'■"nn,

k**;1* >

Žmogus gali išvengti dan SKAITYKITE “DRAUGĄ? 
gaus siunčiamųjų nelaimių, (JŽSISAKYKIT "DRAUČĄ” 
bet jis negali išsigelbėti iš Į_______________________
tų nelaimių, kurias pats pa
sidaro. Rytų patarlė.

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

2420 W. Marųuette Rd.
Ofiso TeL: PROspect 8446 
Res. Tel.: HEMlock 3150 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

J. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
tlome Calls in Indiana—

Phone WENtworth 2527
PHVSIO THERAFY 

5520 S. i tarine Avė.
HOVRM

Saturrtav-
'•'■lly •—8 P. M 
o V M. to 8 P M

kaip ir atkirsti nuo pašau , kuvo deportuota į Sovietų i SOn, vidur Pacifiko U. S.
. . . ,. Rusiją. ; kariuomenės komendantas,

tfu ret Vilnius jau prie suimtųjų davęs įsakymą kariuomenės čiu mastu. Jų pasekoie i Ru-
S Hr tai ± J toriai i varymo. Vaizdai begaliniai' laikraščiui "Stare and Stri- siioR eil,Jma Pbuvo išdepor- 
karčiais ir tai neregu įft (ma. i peš’’ susilaikyti nuo kriti- tuota į 40.000 žmonių. 1945

kavimo visa. kas liečia ka- m vasario mėnesyje iš Vil- 
rinius autoritetus. Pastarų- nįa is Stalinogorska buvo 
jų dienų kareivių neramu-1 išsiųsti du miižiniški žino
mai ir demonstracijos, sa- nių transportai.
koma, yra paseka minėtų 

sargyba' su" specialiai ! kritikų. I Acme-Draugas te-

Ynatingai blogoj tuo at- . liūdni ir kapimngai (ma- 
žvllgiu padėtyje randasi I cabre) slegiantieji: išalkę ir 
šiaurinės Lenkijos pldtai. Įnudriskę, tyliai traukia mie- 
kurie liko išparceliuoti tarp *to gatvėmis kariškai sun- 

i kiuotos kalinių voros. Is vi-vakannės Balteudijos ir so .
vietinės Lietuvos. i pusių juos saugoja skait-

raGaloo. į lapl 'uo galaJ 
rašo ZPPA. pavyko gauti 
autentiškų žinių ir apie te- i 
nykščią padėtį.
BENDRAI PAĖMUS,
PADĖTIS TEN ATRODO 'kalbinti, paprastai, baigiasi 
SEKANČIAI: i šaudymu ir šunų pjudymu.

Sovietams antru kart atė- i SUNKIEMS DARBAMS 
jus, ^viešpatavo tiek žiau-1 Už priklausymą prie ien- ' 
ris teroras, kad nenoroms kų teritorlnės kariuomenės į 
kyla klausimas ar tik so- ,Poiska Armja Krajowa) ! 
vietai šiuo kart nėra pasi- sovje^ų karinis tribunolas į 
ryžę visiškai išnaikinti len-1 Vilniuje kaltinamiems ski-! 
kiškąji elementą. f£a g g guriųjų darbų me

Savo žiaurumu ir beato- ! tus, kur nors darbo stovyk- Į 
daira, dabar vykdomas te- i loję Rusijoje, o jų šeimos, 
roras toli viršija net blo- paprastai, baudžiamos 5 me- 
giausius 1939-1941 metų ru- tais kalėjimo. Tarp kitko, 
sų okupacijos momentus. sies rūšies nusikaltimams

Apytikriais stebėtojų ap- į amnestija netaikoma, 
skaičiavimais manoma kad . . . , , .
per 15 mėnesių - nuo so- i . Drigniusiai deportavimų
vietų antrojo pasirodymo!‘.r b“ta Pereltil
1944 metais iki 1945 spalio APle Sportuotųjų

likimą žinių nėra. Yra zi- 
50 _ į noma, kad pereitų metų lie-

isiruotais šunimis. lephoto)

Verai stabtelėjus, kaliniai MOBILIZACIJA;
verčiami priklaupti.

Bandymai kalinius pra-
VYRUS GAUDO 

1944 metų rugsėjo mėne-

'«n,. ’• Fl,

Represijos prasidėjo pla-

(Daugiau bus)

DR. VAITUSH, OPT.
r LIETUVIS

'or'į'“ovrn , *» ? ' į
Ne laukite! Bukite sumanūs! Im

kite laikų — išbandyta Dr. Peter’s 
Gomozo. Daugiau negu liuosuoto-
jas ---- skilvio toniko vaistai —
sudėta iš I 8 vaistinių šaknų, žolių ir 
augmenų. Pradeda nerangias žarnas 
veikti. Pagelbsti joms prašalinti 
užkietėjusias išmatas — išvaro 
užkietėjimo gazua ir išpūtima----su
teikia skilviui ta malonų jausma ra
mumo ir šilumos. Persergėjimas: 
vartok taip kaip nurodyta.

Įsigykite Gomozo jūsų apielinkėje arba 
pasiųskite dėl mūsų specialaus "susipa
žinimui" pasiūlimo—ir gausite—

ppirnn 60c vertžsIlUEUV Bandymui Bonkutes
DR. PETER'S OLEJO LINIMENT —
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas — 

• palengvina laikinai nekuriuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties
nevirškinimas ir rėmuo.

DR. JOHN 6. MULAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neseniai Sugrįžęs iš Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Oiiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
šaukite: BER4VYN 6200 

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS1

Tik vieną porą okl'j gauname gy
venimui. Saugokite Jas, leisdami 
lftegsamlnuott jas modernlfiklausiu 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti.

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akiniu, kurie prašali

na visą aklu įtempimą.

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

OPI O.M1TIUS1A1
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas: GAN AL 0523, Gbleugo

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

Trečiad. Ir Seštad. 9:30 a. m. 
Iki 7:90 p. m.

LIETUVIAI DAKTARAI

menesio — per 
kalėjimus perėjo virš pos-spalio mėn. sovietai su- 

' areštavo 8,000 lenkų terito- 
! rinės kariuomenės karių, 

kartu su raudonar-
gatvės"'kalėjimai, ’ taip'pat dalyvavo kautynė-

se Vilniui iš vokiečių atim
ti.

000 lenkų.
Slovackio gatvės kalėji

mas. kalėjimas Antakalny- 
je, Teismo ir Mickevičiaus une’

kalėjimas Lukiškiuose per 
pildyti iki sausakimšos.

Apeliacinio Teismo rūmai į Paskutinėmis žiniomis 6,- 
irgi paversti kalėjimu. (Vi-j 000 tų karių via tebelaiko- 
sos vietos Vilniaus mieste), j mi Kalugos stovykloje. Nė- 
Sanitariniu ir maisto požiū- ra žinių, kas atsitiko su li- 
riais, kalėjimų sąlygos yra i kusiais 2,000 nors iki a. m. 
nepalyginant blogesnės už į liepos mėnesio jie buvo nau- 
vokiškosios okupacijos lai- į dojami miško darbams kur 
kus. tai Riazanio apylinkėje.

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVĖ 

3241 So. Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS

Tel. CALnmet 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 Jeuelry skyriuje rasite 
Auksinių Žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
Waterproof Laikrodėlių ir .t t 
Šios dalykus galite įsigyti ant 

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

BCDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
PROGRAMŲ VALANDOS:

VVCFL, 1000 k. nedėlios vak. 9:30 
VVHFC 1450 k. Ketverge vak. 7:00

Hmm 22 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Palengvina akių įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 

: daromas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. 

Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS; nuo 10 ryto iki 8 v. 

vak. Sektnad. pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be 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 neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti

Siųskit šį “Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

□ įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo
kėtą regulerį II uncijų $1.00 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 
—600 vertės — bandymui bon
kutes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos).

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA: •

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

Adresas..

Pašto Ofisas................................ .. ...................

DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.
•f. jj Dopt 671-28J.
2601 WasĖIngtbh BTvd., Chicago 12,1U. j
256 Stanley St.. Winnioea, T4an.. Can. |

DR. WM. M. TU1LY
DANTISTAS

4740 So. Ashland Avė. 
(Virt “Andes Candies” Krautuvės) 

Chicago, 111.

VALANDOS:
10:30 Ryto iki 8 vai. vakaro

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 8210 
Rez. Tel. REPubUc 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

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

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

Iš fabriko i i u s-p irki t tiesiog ir taupyki!
Visk NAUJOS MADOS IR 

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

OPTOMETRISTAI IR AKINIŲ IŠDIRBĖJAI
EGZ AVON AVIMAS AKI V IR PRITAIKYMAS AK IMU 

TOWEB OPT1CAL CO., INC.
1635 WEST 47th STREET 1690 MILWAUKEE AVENUE

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

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

* * *
6803 W. Cermak Road 

BLRVVVN. ILLINOIS

Oftso Tel. — Beruyn 8823 
Rez. Tel. — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama — 
šaukite: Berwyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

NORIU PIRKTI

UŽ CASH:

Namus
Formas

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)

Dėl Susitarimo Sauk:

Republic 6051

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ PAS MUS
STASYS LITWINAS SAKO:

"DABAR-
REIKMENIS”. -----

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS (RŪŠIES NAMAMS 
— GERAS PASIRINKIMAS:

Pirk Victory 
Bonus’

TEL.

Moa PaAkolne Yra Oaromoa — 
Statybai. Remontą rimui, Rcflnaneavlmnl — 
ANT LENGVŲ MfeNEfilNTŲ IAMOKtJTMV’ 
e»«lnaiid<>kltr ZrntonM Nuošimčiu RalnoniM. 
TAPKITE FINANSINIAI NEPHTKLAC8OM11
TAlIPYRlTlt mn»Q (Malgole. JiMę Indėliai 
rApoetlngat globojami Ir Ilgi ap
drausti per Fortrral Havlng. and l«*n In- 
Hiirancr Corporation.. Jūsų pinigai bu. grei
tai lAmoltainl Jums ant pareikalavimo. 

HKNIAIIHIA IK ZVMIAVKIA IJKTUVIV 
PINANHINP IŠTAIGA

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimol —

KEISTUTO SAVINOS AN D LOAN ASSOCIATION
CALUMET U18 Joseph M. Mozeris, Sec’y 3236 S. Halsted St.

Stogams Reikmenys — Insulaotų Plytų Išvaizdofl Sklinga 
— Langų —- Durų — Tvoroms Matėrioio — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
(llarduare — Plelsterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Matėrioio — Šturmo l-angų — Kom
binacijos Durų — IVallhoard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS LITWINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
:«»:«• S. HALSTED ST. TEL VICTORV 1272

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

~ 1 g • --------4^ ; ~ ą

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

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

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

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

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskiriant trečiad. Ir eekmad.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

TeL OANal 6122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPoblic 7868

Tel. CANal 0257
Rez. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARda 8146

dr. v. a. simkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

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

šventadieniais—11-12.

Tel. YARds 5921
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTA5H
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

Žmogus be tikėjimo,
30d Į arklys be žaboklių.

Rea. 6858 So. Talman Avė.
Ree. TeL GROvehlU 0617 
Office Tel. KEKlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

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

kaip

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

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

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

Office Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso Tel.: PDLLMAN 1193 |
Namą lėk; PULLMAN 8277
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HELP WANTED

S “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS S

"DRAUGAS” HKT.P WAWTKD 
AnVFRTISINO DEPARTMKYT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolpb #188-#189

HELP WANTKD VYRAI

REIKIA 
SENYVI/) VYRO

Įvairiems darbams apie namus Ir 
prižiūrėti pečius. Gera mokestis su 
kambariu, valgiu ir drabužių išvaly
mu. Malonioj aplinkybėje.
1837 S. 49th CT. CICERO, ILL. 

Tel. — CICERO 205

AUTO MEKANIKŲ 
AUTO SHEET MĖTAU

VYRŲ IR MALIAVOTOJŲ 
KARŲ PLOVĖJO

IR SIMONIZER
Puikiausios darbo sąlygos. 

Visi nauji įtaisymai
. KLAUSKITE DftL

IIAROLD LA PLANTE
VVESTERN AVĖ. SALES, 

INC.
BUICK DEALER 

6100 No. VVestern Avė.
AMBASADOR 2526

Dženitoriaus 
Ir Moters Valymui 

Arba Pora
DIRBTI DIENOMIS
Malonios Aplinkybės 

ARTI NORTH SIDE KLIUDO 
Del Pasitarimo

Tel. Delaware 8386

HEIiP WANTFD — MOTERYS

MOTERYS PIRMIAU BUV 
KARO DARBININKES 

AR JUS IEŠKOTE 
DARBO?

TELEFONŲ KOMPANIJA 
TURI KELETĄ DARBŲ

DŽENITORKŲ
Valymo Darbai Moterims 

Visose Miesto Dalyse 
Vai.: 5:30 vak. Ud 12 Naktį.

★ ★ ★

Cafeterijoj Virėjų
Valgykloj Tarnaičių

r taipgi reikia 
ATSIŠAUKITE
ILLINOIS

BELL TELEPHONE 
COMPANY

Samdymo Ofisas Moterims 
STREET FLOOR 

309 W. WASHINGTON ST.

Anuliuojama Repatri jantams Suteikta 
Pilietybė

UŽ INTERNACIONALINE KOOPERACIJA

_ .*1

JAUNŲ BERNIUKŲ
16 metų ar suvirš. Išsimokinti 
amatą brušių išdirbimo. švarus 
pastovus darbas. Mokestis laike 
mokinimo. Atsišaukite.

RANSON BRUSH CO. 
1051 W. Division St.

MOTERŲ ir MERGINŲ 
Neapribofo Amžiaus

LENGVIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

Valandomis: 7:30 ryto iki 4 pp. 
Pradinė rata 65c j vai. Laikas ir 
pusė virš 40 valandų.

AT8TRATJK7TE

ATLAS 
BOXMAKERS, INC.
6550 S. LAVERGNE

Kopenhabos koresponden
to žiniomis, santarvininkai 
yra nusistatę nepripažinti 
vokiškosios pilietybės tiems 
asmenims, kurie ją įgijo po 
1939 m. rugsėjo 3 d., t. y. 
po anglų-prancūzų paskelbi
mo karo vokiečiams.

Šis patvarkymas savaimi 
paliestų ir visus taip vadi
namus “repatrijantus” iš 
Pabalčio.

Kaip atsimename, vokie
čiams su rusais įtakų sfe
romis Rytų Europoje pasi
dalinus, tuojau prasidėjo 
taip vadinamoji repatrijaci
ja-

Pirmoji repatrijacijos su
tartis vokiečių buvo pasi
rašyta 1939 m. spalio 15 
d. (su estais). Po to sekė 
sutartis su latviais (spalio 
30 d.). '

Pagal šias sutartis, iš 
šiaurinių Baltijos valstybių 
iki 1940 metų pavasario, li
ko repatrijuota ir vokiečiui 
pilietybė aprūpinta 80,000 
asmenų. Daugumoje tai bu
vo gryno kraujo vokiečiai.

Pabaltu sovietams okupa
vus, analoginė repatrijacija 
buvo įvykdyta ir Lietuvoje. 
1941 m. sausio 10 d. buvo 
pasirašyta speciali tarp Vo
kietijos ir ' SSSR sutartis. 
Pagal šią sutartį iš Lietu
vos buvo repatrijuota sau- 
jalė ten gyvenusių vokie
čių, o iš Latvijos ir Estijos 
— nespėję pereitais metais 
evakuotis vokiškųjų baronų 
likučiai.

Repatrijacijos proga pa

sinaudoję, iš sovietiško ro
jaus Lietuvoje per 1941 m. 
pavasarį išvažiavo arti 50,- 
000 lietuvių.

Kuriems iš repatrijantų 
vokiškoji pilietybė bus pa
likta, o kurie bus paskai
tyti priklausą tai ir kitai 
Pabalčio tremtinių grupei 
— tuo tarpu dar nėra pa
skelbta.

NAMŲ APTARNAUTOJO 
VIDURAMŽIAUS

Pastovus darbas. Plotelyje paty
rusio pageidaujama bet ne svarbu. 
Aukštos rūšies kliūbui arti north 
sidės.

RAŠYKITE HOUSEKEEPER 
WH1TEHALL 4850.

MERGINŲ — MOTERŲ 
PAKUOTI SALDAINES

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

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

HKT.P WANTED — MOTERYS MERGINŲ
SIUVIMO MAŠINOMS 

OPERATORIŲ
Apsiūlėti ranksluoščius ir siūti 
bučeriams šiurkštus. Pastovūs 
darbai. Išmokinsim.

CHICAGO TOWEL CO.
2333 S. Wabash

ir MOTERŲ
darbas, kurio ieš-

REIKIA
MOTERŲ

Bendriems ir lengviems dirbtuvės 
darbams. Gera mokestis, pastovūs 
darbai

ATSIŠAUKITŲ

MEYERCORD CO.
5339 W. LAKE ST.

Štai kaip tik 
kote!

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

Pilnai 6 dienas į savaitę arba 
daliniu laiku vakarais. 
TRANSPARENT

PACKAGE CO.
3520 S. Morgan

17 nubarstė kiaušiniais
Paryžius. — Reuterio ži

nių agentūra praneša įdo
mią žinią. Iš Lille į Lens 
troku buvo vežama 13,000 
kiaušinių. Pasiekus vietą 
pasirodė dykas trokas. 17 
mylių kelias buvo nubarsty-

BONBON DIPPER 
ROLLER

PATYRUSIŲ MERGINŲ 
PADĖTI VIRTUVĖJE

CUPID CANDIES 
3207 VV. 63rd ST.

MERGINŲ — JAUNŲ 
MOTERŲ

$27.60 — 31.80 j Sav.
Lengvi švarūs dirbtuvės darbai. 
Ateikit pasirengusios stot darban.

AMERICAN DECAL CO. 
4334 W. FIFTH AVĖ.

POR SALE — POR RF.NT

RFxNT>ON AR PARDAVIMUI— 
Hardware krautuvė, 4938 W. 
15tb St., Cicero, iš priežasties 
senatvės. Biznis išdirbtas 30 me
tu. Šaukite — CICERO 689.

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

12325 S. SANGAMON 
CEDARCREST 1600

G I R L S
Foj general Office work. Good 
pay, good workins conditions. 

J2xcellent transportation. Ręst 
period.

AMERICAN LAUNDRY 
925 S. CaLifornia

REIKIA MERGINU DIRBTI 
BINDERY

Pastovūs darbai, gera mokestis. 
Kiek tai viršlaikio.

ADVANCE SAMPLE 
BOOK BINDERY 

737 W. Van Buren

PARENGIMAMS
GĖLĖS

Vienas iš tikrų džiaugsmą šio 
sezono tai nešojimas gėlių į pa
rengimą be jokių rūpesčių karo 
metų.

Gėlininkai patys žino kad gra
žus tradicinis korsažas gryžta 
madon nes dauguma jų / kostu- 
mieriu jau iš anksto užsako savo 
mėgamų gėlių. Tiek daug jau už
sisakė orkidų kad jūs būsite lai
mingos jei rasite nors viena krau
tuvėse. Orkidų yra trūkumas da
bar, nes dauguma jų žydėjo ank
sti Gruodžio mėnesyje.

Vistiek randasi užtenkamai ki
tų ruošiu sezono gėlių, tinkamų 
ant peties korsažui arba užsidėti 
ant galvos. Gerai būtų pasakyti 
savo gėlininkui ką dėvėsite į pa
rengimą, tad jis galės patarti tin
kamiausi gėlių sutaisymą.

Jis turi rožių ir carnations 
šviesiose spalvose, mums ir dai
lių pompom mums kurie sudaro 
mylintį rinkinį. Tik vienas didelis 
mum uždėtas ant pečių užtenka 
kartais. Gladiolus fiorėtų, rūžia- 
vų, raudonų ar baltų iš Floridos, 
sudaromi į apskritus buketus ar 
eiliniai pagal suknelės madą. 
Taipgi randasi sweet peas, jan- 
ąuils, violets (orui leidžiant), 
gražių raudonų euphorbia žiedų 
ir irises kurių sunkų atskirti nuo 
orkidų. (skelb.)

MERGINŲ išmokti siuvimo dar
bą. 60 e. į vai., pradedant. 
FENSKE BROS., 1666 North 
Throop St.

RERWYN — 1300 S. Oak Park
Kve„ mūro 2 fl«tų namas; vienas 6 
kamb. fletas dabar apsigyvenimui. 
Pilnai remontuotas ir dekoruotas, 
tile maudyklės, eablnet virtuvėje 
ninkos, stokeriu Šiluma vanduo Ir 
įlektra. $14.800. HADRABA, 6847 
V. CERMAK RD„ Berwyn. Tel. 
Berwyn 116.

Pamėgtas darbas daugiau 
suteikia žmogui laimingu
mo, negu neribotas kiekis 
garbės arba turto.

Kalnai pasidaro iš atomų 
— draugai iš mažų prieti
kių; jei atomai nesilaikc 
krūvoje, kalnas subyra į 
dulkes. — M. Trupper.

Būti kiekvieno draugu, 
reiškia, būti visų paikšu. — 
Sena patarlė.

SKELBKITES “DRAUGE’

SBfVD

FLOVVERS
REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys

Drasutavičius Benediktas, 
sūnus Aleksandro, kilęs iš 
Telšių, gyvenęs Čikagoje.

Eitavičiūte Rozalija, ki
lusi iš Kretingos, gyvenusi 
Boston, Mass.

Elijošius Petras, gyvenęs 
Hartford, Conn.

Frankel Aleksas, sūnus 
Karolio, kilęs iš Radviliškiu; 
km., Krekenavos v., Pane
vėžio apskr.

Gabalis Pranas, kilęs iš 
Naukšuolės km., Tirkšlių v., 
Mažeikių ap., gyvenęs New 
York, N. Y.

Gabrys Jonas, sūnus Jo
no, kilęs iš Joniškio, Šiau
lių ap., gyvenęs Čikagoje.

Gailumas Pranas, kilęs iš 
Skamarakių km., Subačiaus 
vai., Panevėžio apskr.

Gedvilai, Jonas ir Leonas, 
sūnūs Antano, kilę iš Ne
makščių km., Skaudvilės v., 
Tauragės ap., gyvenę Čika
goje.

Gerčys, Antanas ir Jonas, 
sūnūs Juozo, kilę iš Lingių 
fermos,, Skaudvilės v., Tau
ragės ap. ir gyvenę Čikagoj

Glasas Gustavas, kilęs iš 
Liubavo v., gyvenęs Pitts- 
burgh, Pa. (?)

Glebavičius Aleksas, sū
nus Jono, kilęs iš Istricos, 
Panevėžio apskr., gyvenęs 
Gardner, Mass.

Gliožeris Leonas, sūnus 
Antano, kilęs iš Dupulčių 
km., Kretingos vai., ir gy
venęs Čikagoje.

Gosnefskas ar Gosnewski 
Boleslovas.

Goštautas Kazimieras.
Gražiai, Antanas ir Jad

vyga, gyvenę Grand Street, 
Jersey City.

Gražienė - Augustinaitė 
Rozalija, duktė Juozo, kilu
si iš Anykščių vai., Utenos 
apskr.

Gumauskienė Kazimiera, 
kilusi iš Viekšnių ir gyve
nusi Rochester, N. Y.

Gurklys Povilas, sūnus 
Jono, kilęs iš Subačiaus v., 
Panevėžio ap., gyvenęs Ka
nadoje.

Gurklytė Zosė, duktė Ka
zio, kilusi nuo Subačiaus, 
Panevėžio apskr., gyvenusi 
New York, N. Y.

Gužauskas Mateušas, sū
nus Mateušo, kilęs iš Gruz
džių vai., Šiaulių apskr.

Huberienė - Jonaitytė Sta
sė arba Huber S teita, kilu
si iš Vaigailių km., Lygumų 
vai.

Indrulienė -Taunytė Jova- 
na, duktė Juozo, kilusi iš 
Žeimių, Šiaulių apskr.

Indrulienė ir jos dukra Ju
lija, kilusi iš Linkuvos vai., 
Šiaulių apskr., gyvenusi Phi- 
ladelphia, Pa.

Ivanauskai ar Iwanowski 
Boleslovas, Juozas, ir trečio 
vardas nežinomas, broliai 
Tomos Ivanausko, kilę iš 
Utenos apskr.

Gen. Dwigrt Eisenhower, kalbėdamas spaudos atstovų 
konferencijoj. Kanados parlamento rūmuose. Ottawa, pa
reiškė, kad visos tautos privalo kooperuoti ir taikingai 
išlyginti skirtingumus. Kitaip, gali iškilti naujas Hit
leris, kad vėl pasaulį įmestų į chaosą. (Acme-Djaugas 
telephoto)

BUBBLES SAKO-

<■> a |
4 *■

,gyve-

įlindo, bet neišlindę
Jaekson, Mieli. — John A. 

Halsted, pasodintas čia į ka
lėjimą nuo 15 iki 30 metų už 
vagystes ir apiplėšimus, 
bandė pabėgti iš kalėjimo 
nutekamuoju vamdžiu (se- 
wer pipe). Nušliaužęs šimtą 
yardų, po siena jis sutiko 
kliūtį, kuri nedavė jam to
liau šliaužti. Atgal taippat 
negalėjo sugrįsti.

Kalėjimo . inžinieriui pri
sėjo pragriauti sieną ir iš
plauti vamzdį su įstrigusiu 
kaliniu

Dėk grūdą prie grūdo, 
pripilsi aruodą.

Laiminga pagalba nuo

STRĖNŲ GĖLOS

Maloniam palengvinl- 
z \ m ui bandyk šį švarų,

f J J / ) . naujų patikrintų bū- 
| Z / / / dų atliuosuot papras-
| Z /_  L Į tų stėnų gėlų. Tik už-
V dėk vienų Johinnon’s
V/ pHKJ B A C K PLASTER’l 

ant pat skaudamos 
vietos. Švelnins jo vaistai palengva ŠIL
DO jum nugarų, sujudina kraujo apy
takų, sklaido jo prltvinimų, lengvina 
skausmų. Šilta multino priedanga lai
ko šilimų viduj, šalti lauke—duoda 
nuolatinę atramų—jautiesi puikiai! 
Reikalauk TIKROJO. Johnson A Jolin-
son pagaminto. Arčiausioj vaistinėj

BACK plaster

Jakulis Juozas, kilęs iš 
Kazylių km., Kriukių km., 
gyvenęs Kanadoje.

Jankaičius Juozas, kilęs iš 
Alksnėnų, gyvenęs Newark, 
N. J.

Janešas, kilęs iš Telšių v., 
ir apskr., gyvenęs Čikagoje.

Janulaitis Pranas, 
nęs Detroit, Mich.

Janulis Tomas, sūnus Ma
to, kilęs iš Laibalių km., 
Veisėjų v., Seinų apskr., gy
venęs Čikagoje.

Janušaitė Stasė, duktė Le
ono, gimusi Amerikoje, gy
venusi Boston, Mass.

Janušauskai, Juozas, Ka
zys, Petronėlė, kilę iš Grau
žų km., Viduklės v., Rasei
nių ap., gyvenę Čikagoje.

Janušauskas Leonas, sū-1 
nūs Felikso, kilęs iš Skėrių 
km., Židikų vai., gyvenęs, 
Boston, Mass.

Jargencas Juozas, kilęs 
iš Vangų km., Kauno apskr.

Jasilionis Stasys, sūnus 
Igno, kilęs iš Pušaloto vai., 
gyvenęs Čikagoje.

Ječius Povilas, sūnus Pra
no, kilęs iš Kupiškio, gyve
nęs Čikagoje.

Ieškomieji ar apie juos ži
nantieji maloniai prašomi 
atsiliepti:

Consulate General of 
Lithuania

41 West 82nd Street

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
Už pigesnį nuošimtį — be 

komišino — pas

MUTUAL
FEDERAL
SAVINGS and LOAN 
Assn. of Chicago

2202 West Cėrmak Road 
Telefonas CANAL 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Rast

Z
• Pirm;), dalyką, ką “sweater” 
mergaitė turi išmokti tai, kad 
vilnoniams gerai muilas ir van
duo. Bet muilo trūkumui esant, 
gpriau, kad mes visi nenustotum 
priduoti VARTOTUS RIEBALUS 
muilo gaminimui. Atminkite, kur 
randasi riebalą, ten yra ir mui
lo. Tad nenustokite taupyti juos!

RENGIANTIEJI
— nuo —

Arthritis — libeuniatizmo — 
Lumbago — Muskulų Skausmo

HEALTH RESOKT MINEKAL
BATH DRISKĄ

. . . Vartokite . . .
1 maišukas užtenka 10 

mandymusiins

KAINA TIKTAI — $1.00
Prašykite jos vietinėj Mifttinėj, 
o jeigu jūsą vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog j —

Bath Products Co.
Laboratories — Chirago, III.

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik
rodėlius, auksinius ir deimanti
nius žiedus, rašomas plunksnas

ir įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus 
už Jums Prieina
mas Kalnas I

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

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

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

JEWELRV — MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

r?
Šventėms Rinktinų Gėrimų ir Vynų

DEGTINĖS ....................................VYNO
RŪMO.........................................DŽINĖS
BRANDĖS............................KORDIALŲ

Visų Populiarių Rūšių ALAUS 
PRIEINAMOMIS KAINOMIS 
Ateikite ir Pamatykite Mumis

CICERO LIQUOR HOUSE
JIM ir HELEN ZARI, Savininkai

4916 W. 14th St. Cicero 50, III.
ATVEŽIMAS DYKAI TEL.: CICERO 3162

iharcltiz
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 — GROvehiU 2242

kviečiame' 
į KLAUSYTIS

MUZIKOS 
DAINTJ 

PRAN RUIMU

I,
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2834 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 Clticagoje ir Cicero—paštu:

Ar Tai Nėra Miražas!
DAUG BUVO ŽADĖTA, BET VISADA MES LIKOME 
UŽMIRŠTI

(Rašo mūsų bendradarbis Vyt. Arūnas)

Kiek Sovietai Domisi 
Žiniomis Apie 
Pabaltijiečius

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 reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštij’ negražiname. Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiania 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, rašemaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

Šventojo Tėvo Balsas Jaunimo Reikalu
Sausio 6 d. š. m., Trijų; Karalių šventėje, Šventasis 

Tėvas Pijus XII paskelbė encikliką arba raštą skiriamą 
visai Katalikų Bažnyčiai, jos vyskupams, kunigams 
tikintiesiems. Enciklikoje Šventasis Tėvas šaukiasi vi
so pasaulio katalikų gelbėti pokarinį jaunimą. Encikli
ka pavadinta ‘‘Quemadmodum”. Mat, tuo žodžiu ji pra
sideda.

Popiežius nurodo, kaip labai per buvusį karą nuken
tėjo vaikučiai, būdami atplėšti nuo tėvų, išsklaidyti po 
svetimus kraštus, dažnai be pastogės, be globos, be 
tinkamo maisto ir auklėjimo. Šventasis Tėvas įspėja 
katalikus apie gręsiantį pavojų visai visuomenei, jei 
jaunuoliai nebus tinkamai aprūpinti, kūnu ir dva
sia, nes jie juk bus rytojaus visuomenės vadais.

Todėl Popiežius kreipiasi į visus vyskupus, kunigus 
ir tikinčiuosius, kad visokiais galimais būdais teiktų 
materijalę ir moralę pagalbą bei globą jaunuoliams, 
nukentėjusiems nuo karo. Tai yra ne tik prašymas, 
tai yra įsakymas, kuris remiasi paties Kristaus žodžiais 
ir pavyzdžiu. “Kas tik priimtų šitą vaiką mano var
du, tas mane priima”. (Luk. 9, 48).

Šiuo savo raštu Jo Šventenybė iškelia vieną iš pa
čių aktualiausių pokarinių problemų. Reikia manyti, 
kad enciklika susilauks rimto dėmesio viso pasaulio 
kraštuose.

★
Darbininkai Ir Pelnas

Eric Johnston, Jungtinių Valstybių Vaižbos Buto 
prezidentas, šių metų pradžioje paskelbė lyg ir naują 
dalyką, kuris yra sveikintinas. Kelių savo vadovauja
mų kompanijų (VVashingtcn steite) darbininkams jis 
pranešė apie pelno pasidalinimo planą.

Laikantis plano darbininkai pasidalins tarp savęs 
apie 25 procentus kompanijos pelno. Ta proga p. Johns
ton pareiškė: ‘‘Mes turime politinę demokratiją ir taip 
pat mes turime turėti demokratiją pramonėje, kad dar
bininkai jaūstų,, jog jie yra vadovybės dalimi ir kad 
turėtų joje balsą.” Tam tikslui susiorganizuojama iš 

darbininkų “jaunesnioji“ direktorių taryba.
Kalbant apie p. Johnstono “profit-sharing” planą, 

bus ne pro šalį priminti popiežiaus Pijaus XI rekomen
daciją. Enciklikoje “Quadragesimo Anno“ jisai rašė:

‘‘Tačiau mes laikome labiau patartinu dabartinėj vi
suomenės padėty, ant kiek tai galima, kad darbo kon
traktas būtų bent kiek modifikuotas talkos kontraktu 
(partneiship-contract), kaip jau daroma kitais atve
jais ir tai ne be naudos darbininkams ir savįninkams. 
Darbininkai ir kiti samdininkai pasidaro nuosavybės 
ir vadovybės dalininkais ir tokiu būdu dalyvauja pel
no gavime“.

Taigi, p. Johnston, atrodo, pradeda tai, apie ką Po
piežius Pijus XI jau kalbėjo 1931 metais. Esame tikri, 
kad jei visur panašus planas būtų įgyvendintas, ir dau
gelio nuostolingų streikų būtų išvengta.

★
Nieko Nėra Be Priežasties

Vyriausybė ir taip pat visuomenė turėtų labai rim
tai susirūpinti vidaus padėtimi: streikų plitimu, beša
liškai ir nuodugniai ištiriant jų priežastis, ir krimi
nalinių nusikaltimų skaičiaus didėjimu. Nieko, sako
ma, nėra be priežasties. Taigi, laikas jas surasti ir 
šalinti.

šiandien mes atidarome naują mūsų istorijos pusla
pį, visai nepaliestą dar plunksnos, be rašalo žymių, be 
taškų. Jis visai baltas ir jame mes galime dar daug 
ko prirašyti šiais metais.

Kiti puslapiai, kurie yra prirašyti įvairiom spalvom 
apie mūsų tautos kančias, apie okupacijas, apie trė
mimus, apie lietuvių vargus užsieny, mumyse sukelia 
sielvartą ir skausmą. Mes stengiamės į juos nebežiū
rėti, nes mumyse vis dar yra stipri viltis, kad šis Nau
jas Puslapis uždildys visus pergyventus skausmus ir 
mes galėsime jame stambiom raidėm įrašyti: LIETUVA 
PAGALIAU YRA LAISVA!

t
Per šešis metus mes, lietuviai, gyvenome varge ir 

tą vargą nešiojome ant savęs, kaip straigė nešioja 
savo kiautą ant nugaros. Mes negalėjome apie nieką 
galvoti. Mums buvo uždrausta. Pirm negu mūsų bur
na išsižiodavo, prieš save mes pamatydavome stambų 
užrašą “verboten” arba “zapreščeno”. Daugelis mūsų 
brolių dar ir šiandien mato tą paskutinįjį žodį.
TAUTA LAUKĖ, BET...

Per tuos šešerius metus pasaulyje vyko žudynės. Mes 
irgi žudėme viens kitą arba žiūrėjome, kaip kiti mus 
užmušinėja, be jokio susijaudinimo, lyg tai būtų min
džiojamos skruzdėlės.

Per šešis metus mes nieko nestatėme, nieko nekū
rėme. Kam statyti ant bėgančio iš po kojų smėlio, ne
žinant kas laukia rytoj: vokiečių lageriai ar Sibiro ka
syklos! Mes stovėjome per tuos metus tylėdami prie 
pasaulio verdančio katilo, laukdami jo sprogimo. Mes 
skaitėme savo širdies mušimą, laukdami kada visa tai 
pasibaigs.

Ir per tuos šešerius metus mus migdė gražiais žo
džiais, kalbėjo apie mažųjų tautų laisvę ir lygybę. 
Mums kūrė miražą, kuriame mes matėme Taikos oazę... 
Kada mes klausdavome, kada pagaliau Lietuva bus 
laisva, mums sakydavo, dar šešis mėnesius!... Dar vie
ną mėnesį!... Rytoj!...

Rytoj!... Kiek kartų mus apvylė su šiuo žodžiui Mū
sų sapnai, mūsų svajonės, mūsų meilė buvo tame, kad 
mes laukėme to pažadėtojo rytoj, tikėdamies pagaliau 
sugrįžti ir pradėti sugriautos ir nualintos Lietuvos 
atstatymą.

VIENINGŲ PASTANGŲ NIEKS NESULAIKYS♦
šeši metai! Kaip tai ilgas laikas, kada kiekviena se

kundė muša su širdies plakimu. Bet mes turėjome kant
rybės ir laukėme.

Dabar valstybių vyrai pažadėjo mums, kad tikra tai
ka bus įgyvendinta šiais metais, bet ar šį kartą mus 
vėl neužmirš? Dieve, kad tai vėl nebūtų nauju miražu! 
Padaryk mums tai tikrove.

Bet ar mes esame pasiruošę tai taikai? Mums rei
kia žygiuoti visiems sutartinai, o ne taip kaip iki šiam 
laikui mes žygiavome kiekvienas savaip. Eikime į koją!

Karas mus turėjo išmokyti, nes per jį mes sudras
kėme savo gyvenimą. Mums nereikia stengtis klijuoti 
tas gyvenimo dalis. Jas reikia suliedinti, kad jos nie
kad daugiau nebesubyrėtų.

Nauji metai atidaro visai naują baltą puslapį ir mes 
galime ant jo surašyti gražiausią mūsų tautos istoriją. 
Tad, dabar mums lieka tik realizuoti mūsų darbas ir 
būti vieningiems.

Stumkime visi bendromis jėgomis Lietuvos ateities 
vežimą. Tada mes pajėgsime įkopti į bet kokių sun
kumų kalną. Ir jeigu mes būsime vieningi, tai niekas 
jo nesulaikys, nors ir kažin kas stengtųsi kaišioti į jo 
ratus lazdas Jie patys tada bus sutriuškinti šio taip 
vieningai stumiamo vežimo.

APŽVALGA

Paskelbė Mūsų Korespondento Žinias
Chicago Tribūne sausio 11 d. perspausdino iš “Drau

go” mūsų korespondento Paryžiuje V. Arūno rapor- 
tažą apie bolševikų siautėjimą Lietuvoje. Mūsų kores
pondentas žinias surinko pasiklausęs slaptos radijo sto
ties transliavimo iš Lietuvos. Tas žinias Tribūne pasi 
kelbė duodamas tokią antraštę — “Lith Guerilla army 

formed to fight reds“.
★

Šių eilučių autoriui vie
noje H. miesto kavinėje at
sitiktinai teko būti trumpo 
pasikalbėjimo liudininku, iš 
kurio ypač aišku, kiek so
vietų įvairioms komisijoms 
amerikiečių zonoje prieina
mos žinios apie pabaltijie
čius. Į tą kavinę užėjusį ra
są politruką ir vieną ame
rikietį aptarnavo kavinėje 
tarnaujanti estė.

— Jūs esate estė ? — pa
klausė politrukas rusiškai.

— Taip, aš estė, — atsa
kė mergina.

— Kodėl jūs negrįžtate į 
tėvynę? — beveik tardymo 
tonu tęsė politrukas.

— Nenoriu būti išvežta 
į Sibirą, — taip pat beveik 
oficialiu tonu pareiškė mer
gina.

— Kaip tai į Sibirą? — 
padarė nustebusį veidą po
litrukas.

— O taip pat, kaip mano 
artimieji ir broliai 1941 m.

Čia politrukas pakeitė to
ną ir oeveik draugiškai pa
reiškė :

— Na, o jei aš jus užtik
rinčiau, jeg jūsų baimė yra 
nepagrįsta, jog dabar So
vietų Sąjunga tai ne prieš
karinė?

— Tas nieko nepadėtų, 
nes manęs niekuomet neį
tikins joki bolševikų pati
kimai ir garantavimai. Jūs 
turite suprasti, jog aš vis 
dėlto vienerius metus gyve
nau bolševikiškoje okupaci
joje ir žinau, kiek tiesos 
yra bolševikų žodžiuose.

Politrukas atsikirto be
veik grasinančiai:

— Jūs esate per drąsi. 
Jūs turėtute suprasti, kad 
jūsų nusistatymas ir jūsų 
laikysena Sovietų Sąjungos 
atžvilgiu mums toleruotinos 
tik tol, kol tat nėra nuo
dinga Sovietų Sąjungai. Prie 
šingu atveju, jūs turite ne
užmiršti,kad...

Nervingu rankos judėsiu 
išsitraukė iš kišenės užrašų 
knygutę, pravertė kelis pus
lapius ir perskaitė iš jos 
merginos pavardę ir vardą, 
kilmės^ vietą, gimimo metus, 
tėvo vardą, atvykimo į Vo
kietiją datą, H. mieste ap
sigyvenimo datą, vardą vie
tovės, iš kur mergina atvy

kusi ir tikslų merginos gy
venamojo buto H. mieste 
adresą. Iš kur rusų politru
kas surinkęs apie 
merginą, dirbančią kavinėje, 
šias žinias,čia mažiau svar
bu, kaip tat, jog tikslaus 
gyvenamojo buto adreso už
rašas politruko užrašų kny
gelėje yra mažiau pavojin
gas pabaltijiečiui tremti
niui, negu pastabos apie 
tremtinio kilmės vietą pa- 
silikusiems tėvynėje tremti
nio artimiesiems.

Auk ainformacijos 
centrui

Pereitų metų gruodžio 29 
d. gauta $10.00 auka iš p. p. 
Jono ir Prano Narvydų 
(Brooklyn, N. Y ).

6 milionai bedarbiu I
Washington, D. C. — Ro- 

bert R. Nathan, Deputy Re- 
conversion Director, skel
bia, kad su pavasariu Ame
rikos Jungt. Valstybėse bus 
šeši milionai bedarbių, 
tas kiaušiniais.

10,034 nauju 
piliečių

Andrew Jordan, direkto
rius imigracijos ir natura-

KAROLINA PAGOJIENE 
(pu tėvais Mtnutaltiė)

Gyven-o 1543 W. Roosevelt Rd.
Mirė Sausio 12’ d., 1946 m. 

4:30 vai. po piety, sulaukusi 
senatvės.

Gimė Lietuvoje, Telšių aps., 
Gelžaitės parapijoje.

Paliko dideliame nulūdime 
dukterį Julių, Yuškų, sūnų. Jo
nų. ir marčių Stelių, anūkę Le
onora Rabus ir jos vyrų Wil- 
liaiu, anūkų Edmund Yuškų, 
proanūkę Judlth, ir kitų gimi
nių, draugų ir pažjstamų.

Priklausė prie šv. Pranciš
kaus Tretininkų Draugijos.

Kūnas pašarvotas Mažeika ir 
Evanauskas koplyčioje, 3319 
Lituanica Avė.

laidotuvės įvyks ketvirtad.. 
sausio 17 d. iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėta į Šv. 
Jurgio parap. bažnyčių, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
už veliones sielų. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kiviečianie visus 
gimines, draugus ir pažistamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę; Duktė, Sūnus, .\nfl- 
kai. Proanūki'; ir Giminūs.

Laidotuvių Direktoriai Ma
žeika and Evanauskas, Telef. 
YARds 1138-1139.

Ir Danijoj gyvenantieji Lietuvos tremtiniai leidžia 
laikraštį, kurį vadina “Lietuvių Žiniomis’’. Gavome jo 
praėjusiųjų metų šeštąjį numerį. Laikraštis turi gerų 
straipsnių ir daug žinių iš tremtinių gyvenimo ir iš 
Lietuvos.

★
Spaudos pranešimu, dabartinės Lenkijos susovieti- 

nimas eina labai plačia vaga ir skubiu tempu.

Pagerbs Velionį 
Prezidentą

Shanghai, Kinija. — Mie
ste taryba vienbalsiai nuta
rė, kad viena svarbiųjų 
Shanghai gatvių būtų pava
dinta Rcosevelt Rd.

lizacijos Chicago regione, 
praneša, kad 1945 metais 
10,034 asmenų gavo piliety
bės poperas; mažiau nei pu
sė, kiek buvo 1944 m. Tau
tybėmis, daugiausiai buvo 
vokiečių, būtent 1,843, lenkų
1,475 ir italų 1.059.

... ■ ■ —
Nauja dormitorija

Notre Dame Universite
tas neužilgo pradės statyti 
naują dormitoriją, kuri kai
nuosianti $400,000. Šis uni
versitetas yra išgarsėjęs 
stipria futbolo rinktine.

JOANA
VASILIAUSKIENĖ

(Imi tėvais Šimkutė)

Mirė Sausio 13 d., 1946 m., 
3 vai. ryte, sulaukusi pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje.
Paliko dideliame nuliūdime 

sūnų Feliksų, brolį Juozapų 
Šimkų ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 Ll- 
tliuanica Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
sausio 16 d. iš koplyčios 8:00 
vai. ryto bus atlydėta į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta J šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę:
Sūnus, Brolis b1 Giminės.

Laidotuvių Direktorius An- 
thony M. Phillips, Telefonas 
YARds 4908.

ATMINČIAI MOTINĖLĖS MIRTIES

JUZEFINA BARZDIENĖ
Negailestinga mirtis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą moti

nėlę, kuri, anot gauto pranešimo, mirė Lietuvoje, Panevėžio 
apskr1., Raguvos parapijoje.

Netekome savo mylimos Rūgs. mėn. 1945 metais.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už

miršti. Lai gailestingasis Dievas suteikia jai amžiną atilsį.
Mes, atmindami tą jos liūdną prasišalinimą iš mūsų tar

po, užprašėme gedulingas šv. Mišias (su egzekvijomis) už jos 
sielą antradienį, Sausio 15d., 1946m., Gimimo šv. Panelės 
Marijos parapijos bažnyčioje, 7:45 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti 
šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. mo
tinėlės Juzefinos sielą. Po pamaldų kviečiame į namus po 
adresu 3448 W. 61st Street.

Nuliūdę lieka: dukterys Uršulė Jakaitienė ir jos vyras An
tanas, Barbora Strumskienė ir jos vyras Walter, Ona Belec
kienė ir jos vyras Jonas, 4 anūkai, brolis Jonas Cinikas ir 
jo šeima, pusseserės Barbora Barzdienė ir šeima, ir Agnieška 
Kraujai lutė, pusbroliai Kraujaliai ir jų šeimos; o Lietuvoje 
vyras Stanislovas, sūnus Antanasi, duktė Apalonija ir kitos 
Giminės.

TAUPYKITE JOSI) ATLIEKAMUS CENTUS
■E5E

IR DĖKITE l

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

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

PER FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP. 
WASHINGTON, D. C.

1739 SOUTH HALSTED STREET
Raštinė atdara nuo 9:30 vai. ryto iki 6:30 vai. vakaro. 

Šeštadienį iki J2-ros valandos po pietų.
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CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS Motery Sąjungos
Dalyviai tnrt. „e vien tU, Į 20 KUOPOS Veikla 

malonų laiką, b®t taip pat Brighton Park. — Naujų 3 d., Vengeliausk? salėj. VI- 
bus ,P.ava^*ntV skaniais iž- meįų pirmas susirinkimas sos kviečiamos prisidėti prie 

buvo gan skaitlingas, sykiu šios pramogos pasisekimo.

Išvyksta 1 Marianapolį
kandžiais ir lietuvišku sū
riu.

Taigi, malonėkite gausiai 
dalyvauti ir paremti Nekal
to Prasidėjimo seseris-vie- 
nuoles. Narys

Iš Federacijos 
Susirinkimo

Bridgeport. — Metiniam 
Federacijos 26-to skyr. sus- 
me, dvasios vado kun. J. 
Prunskis įnešė daug rimtų 
diskusijų ir skyriuje sukėlė 
daug gyvumo.

Nutarta kas trys mėne
siai susirinkime turėti pre-

Pfc. Petras Cibulskis, po 
32 mėnesių karo tarnybos 
U. S. A. armijos aviacijoj 
(12 mėnesių išbuvęs Euro- lekcijas, ypač jaunosios kar

tos reikalais. Prelegentus 
parūpins valdyba su pagel- 
bininkais — Ona Samienė,

poje) garbingai paliuosuo- 
tas namo ir, trumpą laiką 
paviešėjęs pas saviškius, 
sausio 19 d. vyksta Tėvų V. Balanda ir J. Šliogeris. 
Marijonų vedamoh kolegijon, Valdyba užgirta senoji,
Marianapoly studijoms 

Petras gimęs West Sidėj,
kurį jau penkti metai sėk
mingai vadovauja: pirm. K.

Chicagoje, baigęs Aušros! Kakta, vice pirmininkai A.
Vartų parapijos mokyklą, 
vėliau lankė Harrison high 
school, kurią užbaigė su 
‘‘roll of honore’’, po-to lan
kė American Aircraft Insti
tute iki buvo pašauktas ka
ro tarnybon.

Jo tėvai, 4 seserys ir 2

Banis ir Al. Budris; prot. 
rast. O. Banienė, iždin. prof. 
A. S. Pocius.

Nuo gruodžio 9 dienos kon 
certo pelno liko $170.35. Pu
siau su choru pasidalinta po 
$85.17.

Draugijos viena po kitos

niai pavaišino ištaiginga va- organizacijos negalima nie- { 
karione. ko naudingo nuveikti.

A. Valančius

ir sėkmingas, nes šių metų Viena komisija, be narių į 
pirmininkė H. Širvinskas pagalbos, juk nieko nepa- 
perstatė dvi naujas nares: jėgs padaryti. Tik bendras
A. Skrebutienę ir A. Kinde 
rienę. Pirmininkė priminė, čių sėkmių.
kad jeigu bent dvi nares ----------
gautumėm kas mėnesį, tai ARD 6 skyr. ruošia šau- 
tikrai galėtumės pasidžiaug- pramogą. Rimkų namuo
ti vajaus sėkmėmis, o, gal, 
laimėtumėm ir skirtą centro

darbas visų duos džiuginant
Dukra

se, sausio 27 d., 2 vai. po
piet. Pramogos pasisekimu

dovaną $25.00. Žinoma, jei- j daug darbuojas rengimo ko- 
gu tik visos noriai vienin- misija. Kaip visuomet, taip 
gai pasidarbuosim. I ir šį kartą bus daug dova-

Išrinkta atstovės į aps-'nib gardaus užkandžio: vie- 
krities susirinkimą — Bar-Į nu žodžiu' kaiP visuomet, 
kauskienė, Kilkienė, Klapa- taiP *r ®į kartą pas rėmė- 
tauskienė, Širvinskienė, o į ^us sma8Us ir linksmas 
Federacijos susirin kimus pobūvis. Tik malonėkite at- 
Marcelė Pakeltienė. i silankyti. Vienutė

Jaunamečių globėjos M.
Paukštienė, P. Zakaraitė. 
Joms padės A. Deringienė.

Šiuo laiku randas sergan
ti narė H. Barkauskienė. Tai 
nuoširdi ir uoli kuopos dar
buotoja ir rėmėja. Linkime 
jai greit pasveikti ir vėl 
bendrai darbuotis.

Buvo raportai iš knygų 
patikrinimo. Pasirodo, kad

Cicero. — Šv. Antano Na- ; 
mų Savininkų Klubo svar- i 
bus metinis susirinkimas 
bus sausio 16 d., 8 valandą, 
parapijos svetainėj. Pradė
dami šiuos metus, pripildy- 
kim svetainę ir parodykim 
gerą organizuotą darbą. Bus

viskas vedama gan tvarkin- i nauda mums ir visiems ei
gai. Knygų patikrinimas frd ceriečiams. Jeigu vyras ne-

broliųkai, giminės ir pažįs- atnaujina Federacijos narys 
tamieji, o taipgi Aušros Vari tę. Rašosi ir rimtieji pavie- 
tų parapijos choras, kurio niai nariai, kurių jau turime | 
buvo narys per ilgą laiką 4. J. Šliogeris
linki jam laimingos kelionės
ir pasisekimo moksle.

vyko Širvinskų namuose. 
Nuoširdus ačiū jiems, nes 
ne tik užkvietę į savo na
mus, bet po darbo visas šau-

gali ateiti į sus-mą, tai lai 
žmona ar sūnus ateina. Be

STEPHENS

A I A

B. A. LACHAVVICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

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

Al A
STANISLOVAS STOCKUS

Gyveno: 4052 So. Campbell 
Avė.

Mirė Sausio 11 d„ 1946 m., 
11 vai. ryte sulaukės pusės 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Raseinių aps. Šidlavos parap.

Amerikoje išgyveno 35 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

Žmoną — Biessie, (Po tėvais
— VVasilauskaitė); Brolį — 
Kazimierą ir Jo šeimą; 2 švo- 
gerkas — Zofiją-Višinskienę 
ir Jos šeima. Ona Stumbrienę 
ir jos šeimą; ir švogerį Ste
poną \Vasiliauską. Lietuvoje— 
tėvą Kazimierą, Sūnus Stanis
lovas mirė 5 metai atgal.

Kūnas pašarvotas 4052 So. 
Campbell Avė.

Laidotuvės įvyks Antradienį
— Sausio, 15 d. Iš namų — 
8į30 vai., bus atlydėtas į Ne 
kalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velioni-* 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas J šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta^ 
nrus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę: Žmoną, Brolis, švo- 
gerkos ir Kitos Giminė*............

Laidotuvių direktorius La- 
chawioz ir Sūnai. Tel. CANal 
2515.

NULIŪDIMO VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

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

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

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

PETER TROOST MONUMENTS
Naujoje South Side Vietoje

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLfiJAI
ŽENKLAI

n

Šauni Gildos Pramoga
Sausio 20 dieną, Vincen

to ir Agotos Balsių name, 
4355 S. Artesian Avė., 2 
vai. popiet įvyks šauni Ne
kalto Prasidėjimo Seserų 
Gildos “bingo party”. Pra
mogai skiriamos gražios doT 
vanos, kurių užteks visiems 
dalyviams.

Kam teko būti panašioj 
pramogoj praeitais metais, 
tas aiškiai įrodo Balsių šei
mos vaišingumą.

Tikietai ir dovanų knygu
tės platinamos; jei kas jų 
dar neturite galite gauti pas 
Balsius ir kitus Brighton 
Park kolonijoj gildos narius: 
E. širvinskienę, Jucienę, Ma- 
ciejauskienę, ir Norbutienę.

(l*>

A. A.
ONA DUGNIENt 

tėvais Oublnskiutė)

SENOMS, ATDAROMS,
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčiamieji nuo senu, atdarų 
Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramla| sėdėti. Ir kaip 
nakties metu negalima gerai iSsi- 
mlegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
l.EGULO Oinl- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų, atdaru ir 
skaudžiu žaiadų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybės sutelks 
Jums tinkama 
nakties polis) ir 
pagelbės iftgydyt 
senas, atda- 
ras ir skau- £ 
džlas žaiz

das Vartokite JĮ Irgi skaudleins 
nudegimams, Sųšų ir sutrūklmų 
prašaltnlmui, ir kad palengvinti 
Fsoriasls niežėjimą. Atvėdina va
dinamą Athlete's Koot degini ą Ir 
niežėjimą, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
nutrūkimo tarp pirštų; geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui. nuo darbo Išbėrimams ir ki
toms odos negalėms Iš lauko pu
sės.

te . <
R. - 

.ji, ii

/

LEOULO OINTMBNT parsi
duoda po 91.00, 1.75, ir 8.OO.

Hlųskite Jūsų Money Orderi tie
siog J:—

L E G U L O
1941 No. I’iilaski R<1.

Dept. I). Chicago 39, UI.

Mirė Sausio 12 d., 1946,
12:40 vai. ryte, sulaukus 28 
in. amžiaus.

Gimė Ghicago, 111.
Paliko dideliame nuliūdime

vyrą Konstantiną, dukterį 
Johanna 2 metų, motinėlę 
Marcelę, tėvelį Kazimierą, Du- 
binskus, 1 brolį Joną, 3 se
seris Mary Vint ir švogerį 
Gari, ir Eleną ir Marcelę, 3 
sesers vaikus Junius, Kote Ma
ry ir Annie Vint, 2 tetas Ma
rijoną Rakauskienę ir jos vy
rą Leoną, Agniešką Kardelie
nę ir jos vyrą Be n ir jų šei
mas, ir kitus pusbrolius ir pu- 
seseres, ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 9332 Unl- 
versity Avė.

Laidotuvės įvyks antradiehį. 
Sausio 15 d. iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Šv. Juoza
po (So. Chicago) parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už ve.ione-t sie
lą. i’o pamaldų bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai Kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laldoutvėėsėe.

Nuliūdę:
Vyras, Duktė, .Motina, Tė
vas, Brolis, Seserys ir vi
sos kitos giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudelkis, Tel. Yards 1741,

ELENA MEŠKAUSKIENĖ
(po tėvais Meškauskintė)

Gyveno 2915 S. Emerald Avė.
Mirė Sausio 11 d., 1946 m., 

9:35 vai. ryte, sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel
šių apskr., Plungės parapijos, 
Juodėnų kaimo.

Amerikoje išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

brolį Steponą, pusseserę Bar
borą Ališauskienę, giminaičius 
Petrą ir Apolinarą Kneitus, 
Gasparą ir Petronėlę Ilantus, 
Jievą ir Juozapą Binkius ir 
kitus gimines Amerikoje, o 
Lietuvoje seserį Liudoviką Ste- 
ckienę ir jos šeimą ir kitus 
gimines, ir daug pažįstamų.

Priklausė prie šv. Pranciš
kaus Tretininkų ir Apaštalys
tės Maldos Draugijų.

Buvo Garbės Narė TT. Ma
rijonų Bendradarbių, šv. Ka
zimiero ir Šv. Pranciškaus Rė
mėjų Draugijų.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lltuanica Avė.

Laidotuvės įvyks antradpnį. 
Sausio 15 d. iš koplyčios 8:00 
vai. ryto bus atlydėta į šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę; Brolis, Pusseserė, 
Giminaičiai ir kitos Giminės.

laidotuvių Direkt. Antanas 
M. Phillips, Tel. Yards 4908.

Prašuni nesiųsti gėlių.

PETRONĖLE VERA STRODOMSKIENĖ
Gyveno adresu 3357 S. Morgan St., tel. YARds 6120.
Mirė Sausio 13d., 1946m., 4 vai. ryte, sulaukusi pusės amž.

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

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

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

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

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

Nuliūdę: Dukterys, Sūnai, Žentai, Anūkai, Dėdė, Pusbro
liai ir visom kitos mūsų Giminė*.

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

* * * FUNERAL HOME
Graži — Erdvi — Su Vargonais 

7918 SOUTH PARK AVĖ._______ TRIANGLĖ 3055
ŽENTAS, LIETUVIS — ADOLPAS IVAN (IVANAUSKAS) IR 

[JO ŽMONA SARAU STEPHENS IVAN SUTEIKS JUMS
GERIAUSI PATARNAVIMA

GARY. INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSOr.’

— Savininko —

St. Casimir Monument 
Company

3419 West llth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k,)

Pirmadieniais Ir Ketvirtai 
8 vai. vak.

Štai Yra Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma suvirs 50 
metų tos pačios 
šeimos rankose.

PERSONAL1ZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL. COST!
Particalar People Prefer TROOST Productions.

DISTR1BUTORS OF THE FAUOUS MONTELLO GRANITE 
Mosi Beautiful and Enduriiia — Strongest and VVorld’s Best. 

BUY U. S. VICTORY BONDS WITH THE SAVINGS
KREIPKITE* PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN —

Member ož tbe Uthuanian Ch&mber of Commeroe 
and Darlus-Oirėnae American Legion Post No. >71

MODERNI IŠVIDINĖ PARODA. NAUJOJ VIETOJ:
2548 West 63rd St. Tel. GROvehill 3745

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

NARIAI:

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

AMBULANCU 
Patarnaujant 
dieną ir naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

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

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

Teiephone YARds 1449___________

IGNACAS I. ZOLP
1646 WEST 46th ST.__________Phonc YARds 978 L

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

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

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULIman 1270

L. L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PtlLIman llfilit

‘ ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Phone V A liils HMM

Lietuva turi būti vėl Nepriklausoma Valstybė!
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Numuša mokestį 
už gaz?

Illinois Valstybės Komer
cijos Komisija pranešė Gas 
Light and Coke Co. numušti 
mokestį už gazą, kuriuo nau 
dojas daugiau kaip 875,000 
namų Chicagoj. Sakoma, 
kad gazo vartotojams tas 
sutaupys iki $437,763 per 
metus.

Ta pati komisija taipgi 
nustatė žemesnes gazo kai
nas 196-se kitose apielinkė- 
se, kurias aptarnauja Pub
lic Service Company of 
Northern Illinois, Western 
United Gas and Electric 
Company ir Illinois North 
ern Utilities Company. šių 
apielnikių gazo suvartoto- 
jams, sakoma, tas sutaupys 
iki $193.546 per metus.

Kaltina streiką
Waukegan, III. — Gaisras 

čia sunaikino Lake Shore 
Foundry Co., padarydamas 
nuostolių $10,000. Fabriko 
viršininkai kaltina telefonų 
streiką. Sako, kilus gaisrui, 
bandyta susisiekti su ope
ratore, kad pašauktų ugne
gesius. Bet viskas buvę vel
tui. Tuomet pasiuntinys tu
rėjo bėgti į artimiausią ug- 
negesių alarmo dėžę ir tik 
tada prisišaukę ugnegesius. 
Ugnis jau buvo išsiplėtojus.

UŽSISAKYKIT “DRAUGĄ”

f

SUZANNE DEGNA N LAIDOTUVES

Nuotrauka nuleidžiant karstą su Suzanne Degnan palaikais į duobę Visų Šventųjų) 
kapinėse. (Acme-Draugas telephoto)

Policijos fronte
9

Degnan reikalu nieko naujo
SPECIALUS DETEKTYVŲ BŪRYS KLAISINEJA APIE- 

LINKES GYVENTOJUS. GRASINANTIEJI LAIŠ
KAI. RASTIEJI MERGAITES PALAIKAI PALAIDO
TI VISŲ ŠVENTŲJŲ KAPUOSE.

/ mus

Kareivis nusipirko 
bomberį

Londonas. — Nesitikėda
mas greit gauti vietos lai
ve, kad parvykti namo, vie
nas Australijos kareivis nu
sipirko bomberį, kad juo par 
skridus namo. Lėšoms už 
gazoliną padengti jis žada 
paimti keletą keleivių. Bom- 
beris kainavęs apie $8,000.

Už kriminalį užpuolimą 
ant studentės-slaugės, jūri
ninkas Ernest Pugh, Jr., 
1610 N. Mason, Great Lakęs, 
teismo nubaustas 50-čiai me
tų kalėjiman.

y.

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ — 4%
BE KOMIftENO

I z

Tortas Virš $17,500,000. — Atsargos Fondas Virš $1,300,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

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

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

-------------------------------------------------- -- --------- ■ 'r

..... ........

IH

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
’SAVAS PAS SAVĄ'

II Mūsų Dirbtuvės

Pirkite Ten, Knr Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas!

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

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

Archer Avenue Furniture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI — ‘

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

Šildomieji pečiai 
bus brangesni

Washington, D. C. — OPA 
praneša, kad nuo sausio 14 
dienos bus “pakelta lubos”, 
tai yra kainos ant visų ga- 
zinių ir aliejinių šildomųjų 
pečių Ant vadinamųjų “fur- 
naces” bus pakelta dvylika 
ir pusę nuošimčio, o ant 
“domestic” — devyni nuo
šimčiai.

Ne pinigų, bet 
degtinės

Detroit, Mich. — George 
Felic pasiskundė policijai, 
kad jau trečią kartą į jo 
namus įsibriauna vagys ir 
išvagia vis tą pačią vietą — 
sandėliuką, kur laikoma 
škotiškoji degtinė. Žinoma, 
nepalieka ir pinigų, jei ran
da nepaslėptus.

Pakartas už Wilson 
štatui?

Praga, Čekoslovakija. — 
Aikštėje prie geležinkelio 
stoties buvo pastatyta ve
lionio prez. W. Wilson sta
tula. Karo metu vienas na- 
zių šalininkas, Leo Rudei, 
padedamas nazių, statulą 
sunaikino. Dabar čekai tą 
vandalą už tai pakorė.

Sunkumai atvažiuoti 
t USA.

Lisabona (LAIC) — Musų 
korespondentas iš Portuga
lijos praneša’ kad Lisabono
je vietos laivuose yra užim
tos dviems mėnesiams pir
myn. Apie 700 žmonių laukia 
eilės skristi lėktuvu.

Policijos viršininko įsaky
mu, specialus detektyvų bū
rys (sk vadas), paliuosavus 
du įtartuosius pagrobime ir 
nužudyme šešių metų Suzan
ne Degnan,dženitorius, pra
dėjo apklausinėti visus tos 
apielinkės gyventojus. Su
prantama, kiekvienas turi 
ką nors pasakyti ir tų kal
bų susidaro šimtai, bet jos 
nepriveda detektyvų prie, 
taip sakant, siūlo galą 
GIRDĖJUSI VAIKŠTANT

Mrs. Mayer, gyventoja 
pirmam aukšte to apart- 
ment’o, kurio rūsyje rasta 
žymių mergaitės nužudymo, 
policijai pasakojo, kad tą 
naktį, apie 3:30 vai., atsikė
lus kavos išgerti, girdėjusi 
ką nors įeinant į rūsį. Už 
penkiolikos minutų išėjo, 
nuėjo į užpakalinę gatvaitę, 
paskui vėl įėjo į rūsį. Taip 
darė tris sykius. Bet ji tuo 
nesidomėjo.
GAVUSIOS GRĄSINAN- 
ČIUS LAIŠKUS

Dvi moterys, kurių vardai 
buvo paskelbti spaudoje, 
kaip labiausiai stojančios 
dženitoriaus Verburgh pu
sėje ir tikinčios jo nekaltu
mu, sako, gavusios grąsinan- 
čius laiškus, kuriuose kriti
kuojama jų dženitoriaus gy

nimas ir pareiškiama “mind 
your own business”.
PALAIKAI PALAIDOTI

Rastieji mergaitės palai
kai palaidoti praeitą penk
tadienį iš Šv. Gertrūdos 
bažnyčios Visų Šventųjų 
kapinėse. Bažnyčia, kurioje 
yra vietų trylikai šimtų 
žmonių, buvo pilna. Didelė 
žmonių minia taippat stovė
jo lauko pusėje. Į koplyčią, 
kurioje buvo pašarvoti pa
laikai, policija leido tiktai 
Degnan draugus ir pažįsta
muosius. Per visas laidotu
ves, nuo bažnyčios iki ka
pų, detektyvai sekė minią.
DA VIENAS GRĄ- 
SINIMAS

Ant stulpo prie namų, 
kurių rūsyje, kaip teigiama, 
buvo nužudyta Suzanne Deg
nan, iš po vienos nakties, 
policija rado piešeliu lu
poms dažyti (lipstick) pa
rašyta: “Stop me before I 
kili more”. Gerai įsižiūrėjus 
atrodo lyg būtų rašyta ran
ka, to paties žmogžudžio, 
kuris prieš keletą savaičių, 
taippat šiaurinėj miesto da
lyje, įsigavęs į kambarį žvė
riškai nužudė merginą, bu
vusią kariuomenės WAC.

Tikrai baisu No. Side’je.

Nustatė pikietninkų skaičių

LINKSMA NAUJIENA— 
NAUJA MOSTIS!

SUTIANA
Trade Mark Reg. U.S. Pat. Off. 
DftL SUAUGUSIŲ IR VAIKŲ

Slitiunn MoKtie Nėra Nnrk.tlku, 
Nei Nnodiniri Vaistui.

SIXTIANA mostis greitai pa
gelbsti nuo visokiu skausmų, kaip 
tai—Rhematlškų skausmų, Rau- 
menlnlų Skausmų Kojose, Ran
kose, Sąnariuose, Krūtinės, Ger
klės, Raumenų Lumbago. Sclatl- 
ca, Neuralgijos Iš priežasties 
skersv&jo Ir sušalimo, Ištinimo, 
Skaudančių Raumenų, Mažų 
Bronchial Nesmagumų nuo šalčio. 
Pūslių, Spuogų. Vočių. Degančių 
Ir pavargusių Kojų, Mažų Apde
gintu ir žalssdų.

Sixtlnna Mostis parsiduoda po it.00 
už dideli stiklini puoduką pilną. Siųskit 
jūsų plnisus tiesiog- | —

SIXTIANA OINTMENT CO.
2319 W. Cbarleston Street 

Chicago 47, III.
SDCTIANA MOSTIS vartojama 

Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Amerikoje Ir Europoje. *

Ragina kovoti
komuniznų

New York, N. Y. — CYO 
suruoštuose pietuose kalbė- 
io Edgar Hoover, viršinin
kas federalio investigacijos 
biuro (FBI). Jis ragino vi
sas Amerikos patriotines 
draugijas bendrai stoti į ko
vą prieš didėjantį komuniz
mo pavojų šiam kraštui.

13,000 akerij po 
vandeniu

Oakviilę, Iowa. — Aps
kaitoma, kad šioje apielin- 
kėje potvynis yra užliejęs 
13,000 akerių žemės, kuo
met išsiliejo Iowa upė. Nuo
stoliai dideli. Raud. Kryžius 
siunčia pagelbą nukentėju- 
siems.

10,000 BONKŲ
• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• DEGTINES
• BRANDES
• RUM’O

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

NATHAN 
KANTER 

"Lietu vi SkM 
Žyduką a*’

MONARCH

LIQUOR

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

Apygardos teisėjas R. J. 
Dunne įteikė unijai indžionk 
šiną, kad streikuojantieji 
dviejų fabrikų: Merkle- 
Korff Gear Co. ir Gear and 
Machine Co. darbininkai te
gali prie dirbtuvės pastaty
ti tik tam tikrą skaičių pi- 
kietuotojų, būtent prie Mer- 
kle-Korff Gear Co. — vie
nuolika, o prie Gear and

Machine Co. — tiktai penkis, 
i Kitiems streikuojantiems 
darbininkams draudžiama 
stovėti prie dirbtuvės vaikš
čioti arba užkabinėti streik
laužius. Darbininkų streikas 
tose dirbtuvėse! tęsiasi jaji 
kelinta savaitė. Prie pasta
rosios keliais atvejais buvo 
riaušės tarp streikuojančių 
ir streiklaužių.

Karo teismas
UŽ ATVEŽIMĄ SLAPTA 7 METŲ VAIKO

TUO TARPU, SAKOMA, 100 KAREIVIŲ NORI TĄ 
NAŠLAITĮ ĮSŪNYTI.

Sgt. Ben. Cook, 1311 Tripp j 
Avė., Chicagoj patrauktas į 
specialių karo teismą (court 
martial) už slapta atvežimą 
į Ameriką septynių metų 
vaiko, Eddie Nichichuk. Ke
lionėje vaikas buvo paslėp
tas kareivio maiše (duffle 
bag). Vyriausybė kaltina ka- 

i reivį “ šmugeliu svetimšalių 
civilių”. •

Šis vaikas, rusų kilmės 
buvo U. S. 29-tos divizijos, 
kurios nariu yra ir seržan
tas Ben Cook, paimtas iš 
vienos koncentracijos stovy
klos Vokietijoj. Ben Cook

vaiką pamylėjo ir nutarė jį 
slapta parsivešti į Ameriką. 
Viskas iškilo į aikštę, kuo
met laivas parplaukė į New 
York su minėta divizija ir 
kareiviai turėjo pereiti kari
nę inspekciją. Vaikas imi
gracijos autoritetų sulaiky
tas Ellis Saloje.

Sakoma, kad net 100 U. S. 
29-tos divizijos kareivių, in- 
imant ir jį patį, pareiškė 
vyriausybei noro įsūnyti tą
jį jauną svetimšalį. Jei vy
riausybės tą leis, tai pirme
nybę turės TZS Norman 
Smiley, iš Erwin, Tenn.

Namų Krizė Tęsis Iki 1948
Chicago yra didelis trū

kumas gyvenamųjų namų. 
Ypatingai paliuosuoti iš ka
riuomenės vedę vyrai turi 
didžiausią problemą suradi
mui gyvenamųjų kambarių. 
Jei kur ir užeinama, tai sa
vininkai stato įvairiausių 
reikalavimų.

James C. Downs, prezi
dentas Real Estate Re
search Corporation, Chica
go Prekybos Buto Juniorų 
susirinkime paskelbė, kad 
dabartinė gyvenamųjų na

mų krizė gali nusitęsti iki 
1948 metų.

Dėl gyvenamųjų namų 
krizės J. C. Down daugiau
siai kaltina divorsus. Jis sa
ko, kad išsiskyrusios poros, 
užuot grįžus gyventi pas 
savo tėvus, yra išsinuoma
vusios kambarius ir gyvena 
atskirai.

Viltis ir meilė — du svar
biausi dalykai, kurie pada
ro žmogui gyvenimą norin
gu. . • •!

X Standard Federal Sav
inas and Loan Assn., kurio? 
orezidentu yra Justin Mac- 
kiewich, vra viena didžiau
siu tos rūšies ištaigu visam 
Illinoiuie. Jos deoozitai sie
kia 12 miliionu dol.. kuriems 
saugumo teikia už $10.200,- 
000 pirkti U. S. karo bonai. 
Praeitais metais turtas tos 
ištaigos paaugo septvniais 
miliionais dol., o rezervas 
— trimis, miliionais. J mort- 
gičius yra investuota virš 
šešių milijonų dol.

X Mr. ir Mrs. St. Klevins- 
kai, gyvenantieii 7358 S. U- 
nion, gavo laišką iš Lietu
vos. Rašo. kad Lietuvoie la
bai sumažėjęs vyrų skaičius. 
Ūkio darbus net ir laukuo
se, dirbą moterys. Daugelio 
klojimai, daržinės sudeginta 
per karą, tai javus paliko 
stirtose laukuose. Klevins- 
kiai gailisi po trumpų atos
togų sūnų vėl išleidę į ka
riuomenę.

X* Genovaitei Neffas, iš 
West Side, su ekskareiviu 
Antanu Zelniu, iš Brighton 
Park, vestuvių varpai, gal, 
suskambės prieš gavėniąj 
arba po Velykų. Aušros Var 
tų parapijos varpininkas A. 
Fabionas (“Tap a tap”) sa
ko: “Gavęs orderį užskam- 
binsiu visu smarkumu”.

X Povilo Putrimo valgo
mųjų daiktu krautuvėj, Ci
cero j. 1436 S. 49 Ct.. yra ir 
“Draugo” stotis. Nuo pat 
snftstvbo rvto krautuvėj ga
lima gauti “Draugo” pavie
niais numerais. Povilas ir 
jo žmona Sofija vra žymūs 
parapijos, draugijų ir tau
tiniu reikalų rėmėjai. Beje, 
Povilas yra Cicero Vardinių 
Klubo prezidentas.

X M. Zizas, ig Marauette 
Park, žinomas namų staty
tojas - kontraktorius, šiuo 
metu labai užimtas staty
mu naujų namų. Norinčių 
įsigyti savo namus dabar 
tiek daug, kad jokiu būdu 
negalima suspėti patenkinti 
prašymų. Be to, yra didelė 
stoka ir kai kurios medžia
gos.

X šį mėnesį sueina 72 
metai, kaip prie City Hali 
(LaSalle ir Adams) miesto 
taryba davė leidimą New 
York and Westem Gas 

, Light Kompanijai, pačios 
kompanijos lėšomis, pasta
tyti tris stulpus ir ant jų 
gazines lempas.

X Dr. Walter Phillips,
vestsaidietis, šiomis dieno
mis paliuosuotas iš kariuo
menės, kurioj jis tarnavo 
major laipsniu. Dabar su 
žmona Elena apsigyveno sa
vo graliam bungalovv adre
su 2924 S. Maple Avė., Ber- 
wyne.

X Petronėlė Manzorienė, 
iš Town of Lake, jau ke
linta savaitė, kaip serga. Ji 
priklauso prie Šv. Monikos 
Našlių Draugijos. Brighton 
Park serga veikėjos Norbu- 
tienė ir Miezienė.

X Petrui Paluliui, žino
mam Cicerą biznieriui, su
sirgus, jo žmona negali iš
važiuoti į Kaliforniją, kaip 
buvo suplanuota. Paluliai 
dabar gyvena adresu 4812 
West 15 St.
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