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2,000 Pikietuoja Chicagos Skerdyklas
Franco Užleidžia Viela Princui; 

Norvegai Vėl Džiaugiasi Laisve
(“Drauno” specialant Įtarei- 

pondentn pranešimas).

Franco Susitaria su 
Monarchistais

Jau nuo pereitų metu pa
vasario prasidėiusios dery
bos tarp gen. Franco irmo- 
narchistų atrodo, kad jau 
artinasi prie pabaigos, nes 
gen. Franco gavo iš monar- 
chj°tų pažadėjimą, kad iam 
pasitraukus nuo valdžios 
bus garantuotas jo asmens 
saugumas.

Iš kitos pusės jis sutin
ka. kad Ispanijos sosto į- 
pėdinis princas Don Juan 
persikraustvtu arčiau prie 
Ispanijos į Portugaliia. Ank 
sčiau jis buvo priešingas 
tam ir grasino portugalams, 
jei jie ’isileisią Don Juaną, 
tai jis Įeisiąs pas save ap
sigyventi Portugalijos sos
to įpėdiniams.

Gen. Franco visai atsisa
kysiąs nuo valdžios. Prieš 
įvedant monarchija, jis per- 
duosiąs visą valdžią savo 
generolams, kurie p.svo ke
liu perduos princui Don Ju- 
anui. Falangistų partija 
būsianti paleista ir įkurta 
katalikų partija.

Tuo tarpu respublikonu 
vyriausybės atstovai Girai 
ir Negrinas veda su ameri
kiečiu ir anglų vyriausvbė- 
mis pasitarimus, dėl atsta
tymo Ispanijoje respubliko
niško rėžimo.

Prancūzai Pasekė Anglų 
Pavyzdi

Girai, kuris šiuo metu 
yra New Yorke, buvo pra
šęs Prancūzijos išduoti jam 
leidimą įvažiuoti, kad susi 
tikus su ispanų veikėjais, 
bet prancūzai jam atsisako 
išduoti leidimą, prašvdami 
atidėti savo kelionę, kol su
sirinks amerikiečių, anglų 
ir prancūzų vyriausybių at
stovai išspręsti Ispanijos 
klausimą.

Vokietijoje, prancūzų zo
noj, anglų pavyzdžiu suda
ryta civilinė vokiečių val
džia, kuri tačiau bus kon
troliuojama prancūzų kariš
kų organų. Toks organiza
vimas duoda vokiečiams 
daugiau teisės pasireikšti 
ekonominiame ir kultūri
niame gyvenime.

Popiežius Gyvena Nešil
dytam Kambary

Parodydamas solidarumą 
su kitais nukentėjusiais nuo 
karo katalikais, kurie šią 
žiemą neturį anglių pasišil
dyti savo namus, Popiežius 
neleidžia uždegti centralinį 
šildymą, šaltas vėjas nuo 
Tiberio šaldo Vatikano ko
ridorius ir kambarius.

Prelatai ir aukštieji dva
siškiai yra apsivilkę žiemi
niais rūbais ir dažnai gali
ma pamatyti trinant ran
kas, kad tokiu būdu susišil
džius.

Savo darbo kabinete Po
piežius leido uždegti nedide
li elektrinį, šildytuvą, kuris

palaiko šiek tiek šiltesnį 
orą. Vyt. Arūnas.

Po 10 Dienų Bus Trūkumas Mėsos;
Unija Sumažino Savo Reikalavimą

AFL skerdyklų darbininkų unija sakė jos darbininkai 
sugrįš į darbą gavę 15c valandai algų pakėlimą, ir prašė 
CIO prisidėti prie to reikalavimo. CIO, tačiau, reikalauja 
17*/2 centų pakėlimo tuojau? ir užvedimą derybų likusiai 
7*/2 centų sumai.

Išgabeno Vokiečius 
iš Norvegijos

Simpatingoji norvegų tau
ta vėl atgavusi laisvę ir yra 
kelyj į buvusi. kultūrini ir 
tautinį sužydėjimą. Iš 300,- 
000 vokiečių karių, padėju
sių Tarbovenui ir Quislin- 
gui valdyti Norvegiją, da
bar tėra likę tiktai likučiai 
ir tie patys baigiami išga
benti.

Taip pat prieš Kalėdas 
pasitraukė ir visi anglų ka
reiviai. Jų Norvegijoje nu
ginkluoti vokiečius buvo iš
sikėlę 15,000. Apie 300-400 
šimtai norvegų moterų, suė
jusiu, ištekėti už anglų ka
rių, taip pat išvyko į Ang-! 
liją su anglais.
Darbiečiai Atmetė Komu

nistų Siūlymus

Darbininkų partija, kuri 
didžiule dauguma laimėjo 
rinkimus, pati viena ryžosi 
imtis vadovavimo Norvegi
jos atstatymui, atmesdama 
visus komunistų pasiūlymus 
dėtis į koaliciją.

Šiuo metu norvegų tauta 
atlieka apsivalymą nuo na
cių pataikūnų ir tautos duob 
kasiu. Suimtų skaičius sie
kia 24,000. Jų laukia įvai
rios bausmės už bendradar
biavimą su naciais. Tarp 
suimtųjų yra ir žymusis 
norvegų rašytojas Knut 
Hamsunas, o taip pat ir Do
vydas Johansenas. Hamsu- 
nas po suėmimo pasiųstas į 
vieną psichiatrinę kliniką 
ištirti sveikatą, kadangi jo 
laikysena žadina kai kurių 
įtarimų. I

Svarbiausia problema nor 
vegams buvo pcvainikių 
problema tųi moterų, kurios 
buvo susidėjusios su vokie
čių kareiviais. Vyriausybė 
nusprendė, jog būtų netiks
lu šiuos vaikus pasiųsti į 
Vokietiją kartu su išsiunčia 
mais vokiečių kareiviais ir 
nutarė juos palikti Norve
gijoje ir sudaryti jiems są
lygas išauginti gerais Nor
vegijos piliečiais. Tokių vai
kų Norvegijoje yra apie 
9,000.

Vilkijiečiai Apdalinti 
Medaliais

Vilniaus radijo žiniomis, 
nesenai Vilkijos miestelyje 
įvyko didelės medalių išda
linimo nusipelniusiems ko- 
munistambs iškilmės. Į iš
kilmes atsilankė ir pats 
Lietuvos komunistų parti
jos centro komiteto sekre
torius Antanas Sniečkus, ' 
taip pat ir daug Žymių par
tijos vadų.

Vilkijiečiams ir jų apy- 
I linkių komunistiniams vei
kėjams išdalyta keliolika 

j medalių, jų tarpe vykdomo
jo komiteto sekretorei Ge
novaitei Butvilaitei, Anta
nui Gulevičiui ir Kaziui 
Bačkėnui. V.č.

EISENHOWER PAAIŠKINO A PIK KARIU DEMOBILIZACIJA

Armijos, viršininkas Gen. Dwight D. Eisenhower liudijo prieš neformalią bendrą 
Kongreso sesiją atsakyti į kareivių reikalavimus greitesnei demobilizacijai. Kad įro
dyti armijos poziciją, Eisenhower pavartojo lentelę parodant palyginimą jėgų 1945 
m. rugsėjo mėnesy, 1946 m. sausio mėnesy, ir numatytą jėgą 1946 m. liepos mėnesy.

(Acme-Draugas Telephoto).

Iranas Patieks UNO Ginčą su Rusais; 
Rusija Turi Teisę Tam Pasipriešinti

Tačiau, einant čarterioLONDONAS, sausio 16.— 
Naujai gimusi UNO užtiko 
savo pirmą problemą. Irano 
delegacijai pasakius, kad ji 
galimai greičiausiu laiku 
iškels savo dabartinį ginčą 
pu Rusija prieš Apsaugos 
Tarybą. (

Amerikos delegacija suė
jo posėdžiauti šį rytą. bet 
tik neformaliai išsikalbėjo 
apie Irano reikalą. Delega
cija iki šiol laikėsi nusista
tymo, kad šis susirinkimas 
turi būti tik organizatyvi- 
nis. ir vengti ginčui, kurie 
gali suskaldyti Penkis Did
žiuosius.

Kimmel Sakė Grąsinta Jo Gyvybei
WASHINGTON, sausio , 

16.—Rear Adm. Husband E. 
Kimmel pasakė Kongreso 
komitetui, kad kuomet jis _ 
grįžęs į šį kraštą po Pearl 
Ha.rbor nelaimės jis gavęs 
laiškų grąsinančių ju gyvy
bei. Jis patiekė komitetui 
nuorašą laiško admirolui 
Stark protestuojant, kad | 
laivynas “neturi nieko dau- i 
giau daryti, kad įkiršinti 
visuomenę prieš mane.”

Pirm negu Kimmel buvo

Vėliausiu Žinių Santrauka
—Atrodo, kad CIO gali greitu laiku susitarti su Ford 

Motor Co. Streikas prieš General Motors Corp., tačiau, 
lieka ir toliau nepajudintas.

—Chicagos gyrų išdirbirao fabrikuose vėl pasirodė tai
ka. Darbininkai grįžo į darbą dviejuose fabrikuose, o tre
čiam tariasi apie sugrįžimą.

—Lenkijos valdžia reikalauja, kad Anglija jai pesves- 
tų lenkų kariams jėgas, britų sudarytas, kurios randasi 
Anglijoje, Italijoje, ir kitur.

—Rusai atsisako įleisti kiniečius kareivius į rusų lai
komus miestus Mandžurijoje.

—Arabai UNO susirinkime saki jie yra pasiryžę rei
kalauti, kad Palestina būtų palikta arabams.

—Misos pardavėjai sako jeigu skerdyklų streikas tę
sis, juodoji birža pradės veikti kur kas smarkiau negu by 
kada mėsos racionavimo metu.

sąlygomis, Iranas turi teise 
prašyti Apsauerps - Taryba 
imtis žygiu. Ru«ia.<gi iš 
savo pusės turi teisę panau
doti savo veto teise, o tary
ba nieko negali darvti jei 
visi Penki Didieji vienbal
siai nesutinka.

Vienas delegatas išreiškė 
bendrą mintį, kuomet sakė 
“Rusija dabar tari progą 
parodyti savo nuoširdumą. 
Jeigu jai nerūpi UNO tiks
lai, ji galės išsprogdinti vi
są organizaciją pavartoda
ma savo veto, jeigu Apsau
gos Taryba norė3 ištirti be- 

( tvarkę šiaurės Persijoje.”

apklausinėtas, komitetas nu 
tarė ateityje pakviesti bu
vusį Vyriausiojo Teismo 
teisėją Owen J. Robertą liu
dyti. Šen Ferguaon, (Rep., 
Mich.) senai reikalauja Ro
bertą apklausinėjimo, kves- 
tijonuodamas paskelbtojo 
Roberts raporto pilnumą.

Kimmel sakė jis 1942 m. 
bal. 21 d. prašęs “by kokio 
darbo, kurį laivynas man 
numatytų,” bet niekuomet 
nebuvęs pašauktas.

Veteranu Pikietavimas 
Uždarė Anglies Mainas

LANSFORD, Pa., sausio 
16.—Karo veteranai supi- 
kietavo kiekvieną kasyklą 
Panther klony šiandien, rei
kalaudami darbo ir sakyda
mi “pašaliečiai” buvę pa
samdyti karo metu, tad da- i 
bar nebeliko darbų tes klo- 
nies gyventojams, kurie,' 
anot jų, neturi jokio kito 
užsiėmimo.

Maždaug 6,000 tos apylin
kės angliakasiui atsisakė ei- 

•.ti per pikietininkų linijas 
ir ėjo namo.

Paliaubos Nesustabdė 
Grumtynių Kinijoje

CHUNGKING, sausio 16. 
— Politinei patariamai ko
misijai šiandien raportuota 
apie naujas kovas šiaurės 
Kinijoje, prasižengiant prieš 
nesenai pasirašytą sutartį 
tarpe centrinės valdžios ir 
komunistų.

Raportą padarė Gen. Chang 
Chun, Szechwan provincijos 
gubernatorius. Chou En-lai, 
komunistų atstovas paliau
bų komisijoje, sakė jis ir 
Chang abu “susirūpinę dėl 
raportų apie besitęsiančias 
kautynes. ”

Argentinos Krautuvės
Uždarytos 3-čią Dienų
BUENOS AIRES, sausio 

16.—Beveik visa prekyba 
Argentinoje šiandien tebė
ra uždaryta pramoninin
kams tęsiant, jau trečią die
ną, savo streiką protestavi- 
mui prieš valdžios įsakymą 
duoti bonusus ir algų pakė
limus darbininkams.

Sunaikino 28 Nacių 
Lėktuvų Fabrikus

LONDONAS sausio 16.—
Miuncheno radijas rapor
tavo, kad Amerikos milita- 
rinės vyriausybės įsakymu 
sunaikinta 28 lėktuvų fab
rikai Bavarijoje.

Numatant mėsos trūku
mą 10 dienų bėgyje, aukš
tieji CIO ir AFL skerdyklų 
darbininkų atstovai ir sker
dyklų viršininkai buvo pa
kviesti į Washingtoną, kur 
iie šiandien tarsis su Darbo 
Sekr. Lewis Schwellenbach.

Streikas, kuris prasidėjo 
numatytu laiku, paliečia 
200,000 CIO darbininkų vi
same krašte, 35,000 jų Chi
cagos srityje. Prie to, AFL 
mėsos piovėjų unija įsakė 
85,000 jos narių, visame 
krašte prisidėti prie CIO 
streiko.

Kitrs Praleidžia
Maždaug 3,000 CIO pikie- 

ti.ninkų apsupo Chicago 
Stockyards apylinkę, pra
leisdami vien tik raštinių ir 
kitus būtinai reikalingus

Europoje Reikia U. S. Karių: Churchill
MIAMI BEACH, Florida, 

sausio 16.—Tuoj po atvyki
mo čionai Winston Church
ill turėjo pasikalbėjimą, ku
riame sakė jis viliasi, kad 
U.S. kariai “ne visi važiuoja 
namo, nes mes nesame pa
kankamai skaitlingi vie
niems apsirūpinti pokarine 
Europa.”

Churchill atvyko dviejų 
mėnesių atostogoms su savo 
ponia. Jis sakė: “armijos 
turi būti laikomos lauke 
tam, kad visas darbas įdė? 
tas karo laimėjimui nebūtų 
sunaikinamas.”

Hitleris Svajojo Apie 250 Milijonų 
'Vokiečių; Tam Parvežti 500,000 Rusių

NUERNBERGAS, sausio 
16.—Tarptautinis militari- 
nis tribunolas šiandien gir
dėjo, kad Hitleris svajojo 
apie sudarymą tautos 250,- 
000,000 vokiškai kalbančių 
žmonių, 100 metų bėgyje, ir 
tam tikslui įsakęs parvežti 
500,000 jaunų tarnaičių iš 
Ukrainos.

Teismas girdėjo apie tai 
iš protokolo slapto susirin
kimo Fritz Saukei su parei
gūnais ministerijos okupuo 
tems rytinėms teritorijoms. 
Anot dokumentų, Hitleris 
norėjęs, kad partraukiamos 
moterys būtų nuo 15 iki 35 
metų amžiaus ir išvaizda

Laivai Skuba Padėti 
Kareiviu Transportui

BOSTONAS, sausio 16.—
Du laivai plaukia per dide
les vilnis, kad padėti pažei- į
stam Liberty laivui Henry 1 e 
Baldwin, kuris veža 589 ka- — 
riu« iš Europos į New Yor- 
M-

darbininkus.
Policijos komisijonierius 

Prendergast sakė 540 poli
cininkai paskirti saugoti 
streiko eigą. Tavernoms 
streiko srityje liepta užsi
daryti.

Masmitinge unijos štabe 
4758 S. Marshfield av. buvo 
sakyta, kad skerdyklos im
portuoja streiklaužius gal
vijų sunkvežimiuose. Sker
dyklų, atstovai užginčijo tą 
kaltinimą.

9 Skerdyklos Atdaros
Chicagos srityje devynios 

skerdyklos, samdančios apie 
4,000, nebuvo sustreikavu
sios, kadangi jos sutiko duo
ti tokius algų pakėlimus 
kokie bus išsiderėti iš ketu
rių didžiųjų—Armour, Cu- 
dahy, Wilson ir Swift.

Už Paslaptie? Laikymą
Apie atominę bombą 

Churchill sakė: “Aš manau 
J.A. Valstybės neturi iš
duoti paslapčių kol bus pa
sitenkinusi, kad pasaulio 
taikos organizacija yra tin
kamai suorganizuota ir ga
li būti tinkamu globėju ato
minės bombos.”

Komentuodamas apie Ame
rikos streikų bėdas, jis sa
kė nelaukįs padidėjimo dar
bų ginčui Anglijoje, todėl, 
kad balsavę už darbiečius 
žmonės turės prisiimti tai 
ką gauna.

tinkamos asimiliavimui įi 
vokiečių tautą.

Prokurorai apkaltino Ar- 
thur Seyss-Inauart išdeoor- 
tavimu bent 117,0000 žydų 
iš Olandijos, ir Baldur ven 
Schiracht išdepor t a v i m u 
60,000 Vienos žydų.

U.S. prokuroras Thos. F. 
Lambert Jr. perstatė U.S. 
bylą prieš Martin Mormann, 
Hitlerio padėjėją, kuris yra 
teisiamas jam nesant teis- 

1 me. Didžiuma įrodymų prieš 
Bormanną paėjo iš nacių 
dokumentų, kurie įrodė, kad 

, jis buvo vadas Vo.kietij.38 
bažnyčių ir tikinčiųjų per
sekiojime.

KALENDORIUS
Sausio 17 d.: šv. Anta

nas, vienuolis; senovės: 
Auseklis ir Tulevaldė.

Sausio 18 d.: Šv. Priska; 
senovės: Darėjis ir Ragny-

I

ORAS
Giedra ir šilčiau.



DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

IS DETROITO LIETUVIU GYVENIMO
vykusiai išėjo. Koncertas pa 
rodė Detroito lietuviams, 
kad, dirbant visa energija, 
galima daug kas nuveikti.

Prie Amerikos Lietuvių grįjžo iš U. S. A. tarnybos Į tekstilės

pramone
Balso radio. chor; ar na- Vėliau bus galima plačiau, 
riaie rėmėjais priimami tik aprašyti jo gabam is.
tai lietuviai patriotai.

žą dalį pareikalavimo. B6l- SKAITYKITE “DRAUGĄ' 
ševikai skelbia esą kitais UŽSISAKYKIT “DRAUGĄ”
metais Lietuvos fabrikai pa- 

Valiukai atnaujino dienr. H,w,nv,,c gaminsią apie 4 mil. metrų
“Draugą” užsimokėdami už New York (LAIC) — Iš audinių.

ankstybesnių pranešimų ži-____________________ _____
nome, kad daugelis Lietu
vos fabrikų mašinos išga
bentos į Rusiją. ‘“Pravdos”

Frank ir Anta^hs“ Ka- du metus.
'-r” šei- Detroito žiniose kas sa-

Programa buvo įvairi; su- mVm,. Augma 3 vr:'"i -ve- vaite tilps U. S. A. karių 
sidejo iš choro liaudies dai- da aHnės biz-į ir — ašiai atvaizdai, žmonės labai žin- 
nų, solo, duetų, vyrų ir mer- . HpUr,b, refrfl-.. An. geidauja tmie žinutėmis pranešimu, Lietuvoje tevei- 
ginų chorų, piano solo. Per nvn ,v3tėf. Korespondentas kiek ?alės kią tik 9 tekstilės fabrikai
tokį trumną laiką niekas _ge- šv. ..Tur-o pa- tiek tų atvaizdų surinks. ’
resnės programos nebūtų rapiio-^ choro. tr,u oonisi Koresp.
prirengę. Priklauso didelė priklauso prie Moterį’ Są- —___________

trūkstant žaliavos, gamina
mi ir popieriniai audiniai.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2420 YV. Marųuette Ud.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Rcs. Tel.: HEMIoek 3150 

VALANDOS:

I. RIMDZUS. D. C.
L1CENSED CH1ROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
I ome Cails in Indiana—

Phone WENtwortb 2527
HUMO THERAPY 

5526 S. Itacine Avė.
«<><—•<• [>*Uy «—S P. 11

Hm... 1 ,t» 8 A. U. to 8 P. U

Pvt. Stanley J. Yerniak,
gimęs gruod. 24 d., 1923, 
Detroite. Pradžios mokyklą 
lankė Šv. Antano parap. ir 
per 5 metus Mišioms tarna
vo. High School baigė West- 
ern. ir čia orkestre grojo,

Esą ruošiamasi paleisti Nuo 2 iki 4 iet 6 iki 8 vak.: ir
1 — •« . tt hzn __ - . . . . •Drobė” ir Kauno “Gamy

ba”. Klaipėdoje pradėsiąs 
veikai popierinių audinių fa
brikas “Trinyčiai”. Linų au~

garbė Jonui Valiukui, kurio gos 54 kp. ir joj sėkmingai |farn Jr haline
vadovystėj koncertas buvo darbuotai. Yra seni ir r'tam ■ »«■() Ii L/qII6S
surengtas; ne tik kad cho- būs g.v j^rgj0 narapii's re- tAiuinHiia Kauno
rą, duetus, solo lavino, bet m6jaL Nors ir čia r age. bet haUfie
pats savo balsu chorą puo- mėggtn gkajbrma ir atnau- New York (LAIC) —Mas- dimuB gaminąs “Stulas’V— * « ~ ^T.irni ATirlinioi” PioLoel

Trečiadieniais pagal sutartų.

ir
šė.

Helen Daily daitė choro 
pianistė, tikrai atsidavus 
muzikai. Jos akompanavi-
mas publiką patraukė. So- ristas — basas, Šv. Jurgio
lo dainavo J. Valiukas, A. parap. chore ir Am. Liet.

kaS Se 6 6 Balukonis, A. Molytė. Jau- radio su žingeidumu seka
Dela Maciuhutę. Uz dviejų J

kvos spauda praneša, kad Linu Audiniai . Dabartinė 
Karo ir Dailės Muziejuje gamyba tepadengia tik ma- 

Juoz&s RfiKekas, čia a,u-^a'ne’ kur palaidoti palai-

jino ‘‘Draugo” pren.

uu 7 0-6 uv jų nag ianigtas Frank janįck Detroito žinia-s; užsiprenu- 
savaičių po ves uvių įsvyo į^pjitie kelis muzikos meravo ‘‘Draugą”.
L’.LSi U''lyb\„Sa.U“?. “t kūrinius“ buvo atšauktas.

Amerikss Lietuvių Balso Joną* Vali->ka-h, pagarsė

gęs jaunikaitis, geras cho-' ka* P°etės Salomėjos Neries 
būsiąs pastatytas jei pamin
klas. Paminklo projektą pa
ruošė dail. Bučys.

Vadinasi. Nežiromo Ka-

DR. WM. M. TUILY
DANTISTAS

4740 So. Ashlaod av«.

1943. Po pirmų pratybų bu-
v°.paskirtas priepirm, H. Kąpres pasakė kai- jęs Detroite dainininkas, o 
.0 s ro ir An^li- ką nurodydamas, kaip yra jo žmona Elzbieta didelė dai

oja?. uvo , nnvvko į!svarbu lietuviams turėti lie- nos mylėtoja. Jaunesnėse 
joj ir su in\azi tuvišką radio valandą. Čia dienose abu padainuodavo-.
Prancūziją, ur g J . iietuvių tautos numylėtos Turi išauginę gražią šeimy-'
Crose orkestre. dainos dainuojamos, lietu- ną, atsiekę aukštesnį moks-:
Prancūzijoj. vių ptų)ročiai paiaįkomi; pa- lą. Jų sūnus inž. ką tik su-

Smagu pažymėti, kad Sta- trietiškumas ugdomas, kad---------------------------------------
nley visur, kur tik buvo, sa- greičiau išvadavus paverg-
vo kataliko-pareigas atliko tąją Lietuvą iš raudonojo' 
ir visur pasisekimo turėjo, teroro.
Jo sūnelis Denis 19 mene- ... _ :x . Programos vedeju buvo
šių tėvelio dar nematęs ,r y petrikas, karis ge-I
laukia sugnztant. . . .... J, .. _ . rai savo pareigas atliko. Ant i

Stanlio tėvai Petras ir Pe- gajo pats choro vedėjas J. .
tronėlė yra seni Šv. Antano Valiukas publikai padėkojo 
parapijonai, geri rėmėjai, taip skaitlingą atsilan- Į 
išauginę 3 dukreles, 2 sūnų; kymą įr kvietė jauną kartą 
visi vedę. rašytis prie radio choro, kur

——: jaunimas turėsiąs užsiėmi-
ZffliU'ŽifldČS m° *r kalbą ilgesniam

* ■ laikui palaikysiąs.

JOS. F. BUORIK

reivio kapą ir Laisvės Stovy- (Virt "AndeB Candies” Krautuvės) 
lą raudonieji * griauna, o Cbicw> ra

! Stalino “saulės” garbinto-
, jams paminkius stato.

VA’ a n r o s •
10:36 Ryto Iki X vai. vakaro

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

PRANEŠA •

Atidarymą Naujo 
Ofiso

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 vienų porą natų gauname gy
venimui. 8aufo»iie jas. leisdami 
lSegsamlnuotl Jas modernlSklauslu 
metodu, kurtį regėjimo mokslas 
Kali sutelkti.

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na vis* aklų įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas: OANAL 0523, Olncngo

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

Trečiad. ir še&tad. 9:30 a. m. 
iki 7:»0 p. m.

Iš fabrik° i jus-pirkit tiesiog ir taupykit
VISI NAUJOS MADOS IR 

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

OPTOMETRISTAI IR AKINIŲ IŠDIRBĖJAI 
EGZAMINAVIMAS AKIŲ IR PRITAIKYMAS AKINIŲ 

T0WER OPTICAL CO., INC.
1635 WEST 47th STREET 1600 MIL1VAUKEE AVENUE

(kampas Marshfield) (kampas North)
YARDS 4499 RUMBOI.DT 9368

'f •

LIETUVIAI DAKTARAI

KONCERTAS
Sausio 13 d. Amerikos Lie 1 

tuviu Balso radio choras 
buv. Lietuvių salėj išpildė 
pirmą koncertą, kuris labai

DR. VAITUSH, OPT.
, LIETUVIS

n
Palengvina akių įtempimą, kurie

eati priežastimi galvo* skaudėjimo, 
■vaigimo, 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. Speciąlė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos.
TKI.ANDOS; nuo 10 r>to iki S v. 

vak. Mtn*d. pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnės

kaip pirma.
4*712 Šouth Ashland Avė.

Telefonas YARDS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami j 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
bltotdness), kreipkite* prie manęs. 
Apsiimu išgydyti

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
Už pigesnį nuošimtį — be 

komišino — pas

MUTUAL
FEDERAL
SAVINOS and 10AN 
Ašmį. oi Chicago

2202 YVest Cermak Road
Telefonas GANAI. H887

BEN J. KAZANAUSKAS, Rast.

RAKANDŲ IR JEYYELRY 

~ KRAI TI ve
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

BL’DRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
PROGRAMŲ VALANDOS:

WCFL, 10i>0 k. Nedėlios vak. 9:30 
WHFC 1450 k. Ketverto vak. 7:0u

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

* ♦ *
6803 W. Cermak Road 

BEKWi'N, ILLINOIS

Ofiso Tel. — Berwyn 8828 
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

PASKOLOS YRA DAROMOS AN1 PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS

Pirk Victory 
Bonus'

•to. Paakolo. V ra Daromos — 
Rtatyhat, Rrsnonta.tmul, Refinansavlnml — 
ANT LENGVI MtNKKINTŲ IŠMOKSIMŲ! 
Pasinaudokite Zensoms Naodlmėtq Kainoms. 

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI:

TAUPYKITE mtimf Mniooje. tndAltai
rnpeHtinKSl Klobojainl ir 11*1 Sft.ttoo.oo »p- 
dranstt per Fnteral Savinas and hmn In- 
imrance Corporation.. 4Gap plnical bus <rel- 
tal tšmoknml Jiirne ant pareikalavimo. 

SENIAUSIA IK ŽYMIAUSIA LIETUVIU 
I-TNANSINIt IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KE1STUT0 SAVINGS AN D LOAN ASSOCIATION
TEL. — ( ALI MET IIIX Josepli M. Mozeris. Sec’y 3236 S. HuMcri St.

FIAPGUTI^
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.
EXTItA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nuo 1 iki 8 vai. vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas:

6755 So. Western Avė., Chicago, III.
' Telefonas — GROvehilI 2242 

į . . . . . . .  4-.. H..... -į..- .......... į.—..... ----- ---

Ofiso Tei................ VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KROKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. REPubllc 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. 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. A. Montvid, M.D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
\Vest Town State Bank Bldg.
2400 YVest Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Res. Tel.: BRUnswick 0597

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

DR. CHARLES SE6AL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

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

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

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

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskiriant trečiad. Ir sekmad.

B8£
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NORIU PIRKTI 

UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas) w

Dėl Susi (arimo šauk:

Republic 6051

3sa
3$

STASYS LITYV1NAS SAKO:

11 P) A R A D Tai Geriausias Laikas l’irkli
UZADAMN — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS

REIKMENIS”. ---------- GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materlolo — Maliavos — 
Varnišlo — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
(Harduare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliaeijos Materlolo — šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — IVallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS UTYVINAS, V eilė jas

CARR MOODY LUMBER CO.
9#S» S. HAL&TEU ST. TEL. VICTORY 1272

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

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 YVest G6th Place 

Tel. REPubllc 7868

Tel. CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. RIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 YVest 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Tel. YARds 5921
Res.: KENtvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

39

Hm. 6958 So. Tatanan Avė.
Hm. TeL GROmUH 6617 
OfflM ToL HUOoek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2423 YVest Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

Nuo iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomia susitarus

DR. STRIKOL'IS
PIIYSICIAN AND SUROHON 
4645 So. Ashland Avenue

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

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

Office Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

Dėkite pastangas, kad Lie- į 
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4615 So. Ashland Avenue 
arti 47th Stroet 

Vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.
Trečiadieni pagal sutarti.

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

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

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193&amu lėk; PULUU& S2U
žmogus be tikėjimo,
arkJys be žaboklių.

kaip
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HELP WANTED OHIO IIETUVIU ŽINIOS
“D K A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS $
“DRAUGAS” HFI,P WAMTFD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolpb 0488-0489

HELP NYANTED — VYRAI

PORTERIUI
Pasirinkimas 3 šiftų. 8 ryto iki 
4 pp. — 70c j vai.: 4 pp. iki 12 
naktį — 73‘6c į vai.: 12 naktį iki 
8 ryto 73 'i c į vai. Pastovumas.

CHICAGO ROTOPRINT CO. 
4601 Ilelmont Avė.

VIDUR AMŽIO ARBA SENYVO 
VYRO dirbti rakandu dirbtuvėje. 

IINSKE BROS.
1600 N. Throop Street.

CORRUGATED BOX CO. 
SAMDO

VYRUS
Proga užsidirbti $50 ir suvirš 
į savaitę.

NĖRA ATLEIDIMŲ 
8:30 RYTO IKI 4 PP.

J. H. Stone & Sons
4200 W. 42nd PLACE

HET.P WANTED — MOTERYS

MOTERYS PIRMIAU BUV 
KARO DARBININKES

AR JOS IEŠKOTE 
DARBO7

TELEFONŲ KOMPANIJA 
TURI KELETĄ DARBŲ

DŽENITORKŲ
Valymo Darbai Moterims 
Visose Miesto Dalyse 
Vai.: 5:30 vak. 11d 12 Naktį.

★ ★ ★

Cafeterijoj Virėjų 
Valgykloj Tarnaičių

taipgi reikia 

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS 
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Samdymo Ofisas Moterims 

STREET FLOOR 
309 W. WASHINGTON ST.

Clevelando Žinutės
Garbingai paliuosuotas iš 

tarnybos Sgt. Andrew škar- 
nulis, nuo Whitney gatvės, 
narsiai kovojęs Europoie, a- 
pie 2 metus, ir Corps Radio 
Mecr. Jos Šamas, nuo My- 
ron gat., kuris kovojo veik 
po visus Europos kampus 
apie 3 m. Šis buvo sužeis
tas, bet gerai atrodo ir pil
nas energijos.

PAGELBININKO
Dirbtuvės darbams. 90c i vai. 
pradedant. Laikas ir pusė virš 40 
vai. Pastovumas. Proga išmokti 
amatą.
YVASER AUTO RADIATOR CO. 

2201 W. LAKE ST.

PORTERIO 
Retail Krautuvėje

Turi būt švarus darbininkas ir at- 
sakomingas. Pastovumas ir gera 
mokestis.

A. BISHOP & CO.
143 N. Wabash Room 700

Prašykite Mr. Rich

HELP AVANTED — MOTERYS

REIKIA
MOTERŲ

Bendriems ir lengviems dirbtuvės 
darbams. Gera mokestis, pastovūs 
darbai.

ATSIŠAUKITE

MEYERCORD CO.
5339 W. LAKE ST.

MERGINŲ
Prie lengvų darbų dirbtuvėje iš
dirbant moterims sporto drabužių. 
Pastovumas ir gera mokestis.

II. IIYMAN & CO.
230 S. FRANKLIN

Sausio 13 d. vakaras bu
vo sėkmingas. Publikos at
silankė nemažai ir visa bu
vo patenkinta, nes programa 
buvo įvairi. Gražus būrelis 
“Jaunalietuvių” iš Pitts- 
burgh atvyko šio vakaro į- 
vairybių pažiūrėti. Ištikrų- 
jų, tai malonus įvykis ir pa
siryžimas paremti mūsų ju
dėjimą. Ir mes jūsų svar
besnių parengimų neužmir
šim. Buvo atvažiavę šie: A. 
Walter Alinskas, Jurgis ir 
Vincas Žilinskai, Jane Pū
kas, Alice Stanikas, Lillian 
Shimkus, Julia Alaliunas ir 
Ant. Žilinskienė. Kaip vieti
niams, taip ir pittsburgie- 
čiams. rengimo komisija ta
ria nuoširdų ačiū.

susirinkimas įvyko sausio 9 
d. Buvo skaitlingas ir įdo
mus, nes vienas iš konsil- 
manų kalbėjo apie namus 
ir statybos reikalus. Atsi
sakius K. Valaikai nuo pir- 
mininkystės, išrinkta sekan
čiai. pirm. real estatininkas 
P. P. Muliolis, vice pirm. A. 
Šimkūnas ir K. štaupas. Vi
si kiti per didelį prašymą 

i pasiliko dar vieniems me
tams. Išreikšta padėka mū
sų laikraščiams, kurie taip 
nuoširdžiai ir nuolat dykai 
garsina Namų Sav. veikimą 
ir susirinkimus. Ačiū redak
cijoms.

Namų Savininkų metinis

BALF visų trijų skyrių 
rūbų vajus eina neblogai. 
Jau virš tonas kenuoto mais
to ir rūbų surinkta ir šio
mis dienomis bus išsiųsti į 
sandėlį;. Čia noriu padėkoti 
ypatoms, kurie prisidėjo pi- 
nigiška auka: Šukiai, iš Or- 
ville, O., $15; Liet. Moterų 
Klubas $12; Liet. Klubas 
$10; Dell Jakubs $5; V. 

1 Greičius $2; F. šaukevičius 
$2; V. Debesis $1; S. Damu- 
kaitis $1; A. Jankauskas $1; 
A. Navickienė $1; K. S. Kar
pius $1; F. Gilis 35c; Mrs. 
Kane $1. Viso $52.35. M.D.

VAIZDAS ŠIURPIOS EKSPLIOZIJOS
s..?;®';!-" j

Nuotrauka šiurpios ekspliozijos anglių kasyklose Welch, 
W. Va., kur, jau žinoma, žuvo 13 darbininkų, o 18 su
žeista. Ekspliozijos metu kasykloje dirbo 267 darbininkai. 
Kiek dar bus žuvusių ir sužeistų, kol kas nežinia. (Acme- 
Draugas telephoto)

RANKOMIS SIUVĖJU
Prie puikių vyrams drabužių. 
Aukščiausia mokestis. Vidurmies- 
tyje, didelėie, švarioj, erdvingoj 
dirbtuvėje. Pastovumas.

HILU CLOTHES 
33 S. Dearborn

MERGINŲ MOTERŲ 
PAKUOTI SALDAINES

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

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

ASSEMBLERS
Pastovūs, lengvi dirbtuvės darbai, 
AMERICAN PHOTO LABORATO
RIES, 28 N. 1,00 mis?

ASSEMBLERS — 17 iki 50 metu. 
Lengvas, švarus assenibly darbas 
prie šviesoms įtaisymų. 8 jyto iki 
4:30 pp. Atsišaukite — 2032 West 
FFLTON, HAY. 6350.

FOR SALE — FOR RENT

RENDON AR PARDAVTMUI— 
Hardware krautuvė. 4938 W. 
15th St., Cicero, iš priežasties 
senatvės. Biznis išdirbtas 30 me
tu. Saukite — CICERO 689.

REIKIA MERGINŲ
Daužvti kiaušinius. Mokestis pa

kėlimas geroms darbininkėms 
Atsišaukite:.

HANSEN & MATSON CO. 
1230 W. RANDOLPH

RANKOMIS SIUVĖJU IR 
ATRAITU PRIKIMŠfiJU
PRIE VYRŲ DRABUŽIŲ

STANFORD VVILLIAMS CO. 
222 W. North Bank Dr. ,

Merchandise Mart Room 1281 i

REIKIA
Valymui Moteris

MAŽAM OFISUI 
6 DIENOS Į SAVAITĘ 

VAL.: NUO 6 IKI 9 RYTO 
75c Į VALANDĄ 

ATSIŠAUKITE

CENTRAL CAN CO.
2415 W. 19th ST.

įsakyta US Kareiviams
Daugiau Neparoduoti
FRANKFURTAS, gausio 

16.—Gen. Joseph T. McNar- 
ney, U.S. jėgų Europoje ko- 
mandierius, šiandien išlėido 
įsakymą tuoj baigti visus 
karių protestų susirinki
mus ir demonstracijas. Jis 
sakė jų veiksmai žemina 
U.S. jėgų prestižą, ir pir- 
siekė savo tikslą, reikalauti 
greitesnės demobilizacijos.

KARIAI MANII,OJE LAI
KYS KITĄ MASMITINGĄ

MANILA, sausio 16. — 
Amerikiečiai kariai, nusimi
nę dėl Gen. Eisenhower de
mobilizacijos plano sąlygų, 
šiandien paskelbė masmitin- 
gą ir demonstraciją ryt 
nakčiai. Devynių karių ko
miteto pirm. Tz4 Harold 
Schiffrin sakė jis patieks 
raportą rezultatų ketvirta
dienio ryto suėjimo su Ka
ro Sekr. Patterson.

PITTSBURGH’O LIETUVIU ŽINIOS
Braddock

A. a. Jurgis Balčius mirė 
gruodžio 27. ir buvo palai
dotas gruodžio 29, 1945, iš 
Šv. Izidoriaus bažnyčios, 
Braddocko katalikų kapuo
se. Amžiną atilsį duok jam 
Viešpatie!

A. a. Marijona Veronika 
Brunnerienė mirė gruodžio 
28„ ir buvo palaidota gruo
džio 31, 1945, iš Šv. Izido
riaus bažnyčios, Braddocko 
katalikų; kapuose.

Amžiną atilsį duok jai, 
Viešpatie!

A. a. Vincentas Pampikas 
mirė sausio 3, ir buvo pa
laidotas sausio 7, 1946, iš 
šv. ' Izidoriaus bažnyčios, 
Braddocko katalikų kapuos.

Amžiną atilsį duok jam, 
Viešpatie!

Juozapas Ačas ir Vincen
tas Vilčauskas, sunkiai ser
ga. Lai Dievas duoda jiems 
pasveikti! Braddockietis

bonui visus surinktus daik
tus nugabenti centrinėn vie
ton.

North Side

MUSIC MUILE YOU WORK!

GIRLS - WOMEN
HERE IS JUST THE JOB YOU 

HAVE BEEN IXX)KING FOR
Bonus — Group Awards — Free 
Coffee — Ręst Periods — Cafe- 
teria — Permanent Job — Paid 
Vacation and Siek Benefits for 
full time workers.

Full 6 Day Week 
or Part. Time Evenings.

TRANSPARENT 
i PACKAGE CO. i 

3520 S. Morgan

PATRAUKTAS ATSA
KOMYBĖN

Col. James A. Kilian, iš 
Highland Park, III., buvęs 
komendantu Amerikos mili- 
tarinio kalėjimo Anglijoj,

' patrauktas Ū. S. į atsako
mybę dėl kelių iškeltų nusi- 

! kaitimų einant atsakomin- 
! gas pareigas. (Acme-Drau- 
gas telephcto)

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

Sausio 9 d. pasimirė Elz
bieta Butkienė, sena North 
Side gyventoja ir Dangun 
žengimo parapijos narė. 
Prieš pora metų ji palaido
jo savo vyrą Kazimierą But
kų! ir panašlavus kiek laiko 
pati nukeliavo amžinybėn. 
Paliko vedusį sūnų, ką tik 
grįžusį iš laivyno ir dvi iš
tekėjusias dukteris. Palai
dota sausio 14 d. iš Dangun 
Žengimo bažnyčios šv. Ka
zimiero kapuose. A. a. Elz
bieta buvo pašarvota pora 
dienų ilgiau, nes norėta su
laukti dukters parvažiuo
jant iŠ Kalifornijos. Apie 
velionę Butkienę visi kai
mynai labai gerai atsiliepia. 
Palinkėkime jos sielai am
žino atilsio.

Sausio 13 d. tuojau po tre
čiųjų Mišių įvyko parapijos 
komiteto susirinkimas kle
bonijoj. Gerai susipažinta 
su parapijos įeigomis ir iš
eigomis ir rasta viskas tvar 
koje. Parapija ne tik neturi 
skolos, bet dar turi pora 
tūkstantukų kasoje. Gana 
daug kalbėta apie pirkimą 
sklypo žemės šalę bažnyčios, 
kad galima būtų išsiplėsti, 
nes dabar esame, kaip mai
še uždaryti. Yra klaida sa
kyti, kad mūsų tėvams bu
vo gerai ir užteko vietos, 
tai ir mums privalo būti ge
rai ir užtekti. Šiandieną jau 
yra kitokios sąlygos. Bėgk 
į kitas bažnyčias, jei nori, 
bet ir tenai patėmysi pažan
gą ir tenai rasi gražias mo
kyklas, svetaines ir kitus 
patogius įrengimus, — tą 
viską sukūrė žmonės, kurie 
neieškojo svetimų dievų, ne
bėgiojo į svetimas bažny
čias, bet aukojo saviesiems 
ir dirbo su savaisiais. Lie
tuviai laikykimės vienybės, 
nes greitai paskęsime sve
timųjų jūroje. Ką turi mūsų 
kaimynai, tai galime ir mes 
turėti.

Vilniaus Lietuviai
ištremime

Antras rūbų vajus mūsų 
parapijoj labai gerai pavy
ko. Sunešta gerų drabužių 
ir maisto dėžių mažai ką 
mažiau, kaip pirmą sykį. 
Northsaidiečiai savo parei
gą suprato ir atliko. Juozas 

■ Masadulskis pagelbėjo kle-

New York (LAIC) — Tarp 
daugybės lietuvių tremtinių 
yra nemažai ir kilusių iš 
Vilniaus krašto. Jie parodo 
nemaža veiklumo. Pav. vil
nietis lietuvis J. Cicienas 
Haffkruge, redaguoja laik
raštį “Kelyje Tėvynėn’’. Ta
me pat mieste leidžiamas ir 
neperiodinis literatūros žur
nalas “Gintaras”, redaguo
jamas J. Krūmino. Redakci
jos štabo taip pat yra vil
niečių.

JOIM TH1 MABCH UF P IMI*
HGHTKSIS
JANUARY 14-31 ■■■■■
*)(« NoIIomI FoundatlM lt Ufantll* Faralytit

Spaudos ir knygos 
reikalai Brazilijoje

Sao Paulio (LAIC) — Se
niau Brazilijoje ėjo trys lie
tuviški laikraščiai: “Lietu
vis”, “Lietuvių Aidas Brazi
lijoj” ir “šviesa”. Visi jie 
buvo uždaryti, kai Vargo 
diktatūrinis režimas buvo 
išleidęs įstatymus, varžan
čius spaudą svetimomis kal
bomis. Dabar gyvenimui gry 
žus į normalias vėžes ir 
kraštui tvarkantis demokra
tiniais pagrindais, ir vėl di
dėja galimybės atgaivinti 
lietuvišką spaudą. Deja, su
siduriama su finansiniais 
sunkumais. Anksčiau veiku
sios lietuvių spaustuvės, 
daugumoj, likviduotos, su
organizavimas naujų - rei
kalautų sunkiai pakeliamų 
lėšų, kas be paramos iš ša
lies, sunkiai įmanoma. Taip 
pat, keliamas klausimas ir 
knygų leidimo. Dabar jau
čiamas jų didelis trūkumas. 
Iš USA gaunamieji spausdi- 
niai eina iš rankų į rankas.

Washington, D. C. — Or
ganizacija Nurses National 
Memorial pradėjo vajų, ku
riuo užsimota sukelti du mi- 
lionai dolerių įsteigimui rū- 
mų-centro karo slaugėms.

*

Kas Met Vjs Gražiau!
Nepraleiskite Progos Dalyvauti —

Dienraščio
METINIAME

KONCERTE ir ŠOKIUOSE
Sekmadienį, Vasario „ 1946 m.

ST. AGNĖS' GRAŽIOJE SALfiJE
Prie So. Rockvvell St. ir Archer Ąve. >

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

Taipgi Dalyvaus Populiarus Ir Garsus

UKRAINIEČIŲ CHORAS
Ir Mūsų Lietuvių Plačiai Pagarsėjusi

ŠV. KAZIMIERO AKAD. ORKESTRAS

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

Didysis Posūkis Italijoje
(Ražo mūsų specialus bendradarbis Europoje V. V.)

III
ITALAI ATSKYRĖ DRAUGUS NUO PRIEŠŲ

Ypatingai skaudų smūgįi komunistiniam judėjimui 
Italijoje pėr paprasčiausią neapdairumą sudavė pati 
Maskva, iškeldama savo reparacijų pretenzijas kaip tik 
tuo metu, kai Italija, jokiu būdu negalėdama išsiversti 
be svetimo* pagalbos, gavo didelę pašalpą iš UNRRA. 
Itališkieji komunistai savo spaudoje ir propagandoje 
visai laiku pakilo aiškinti šį Maskvos reikalavimą, kaip 
visiškai teisėtą ir suprantamą, kadangi fašistiškoji Itar 
Uja padariusi Sovietų Sąjungai milžiniškų nuostolių, 
pasiųsdama į rytų frontą dešimtis divizijų. Esą italų 
tauta dar turinti būti dėkinga, Sovietų Sąjungai, paro
džiusiai didelį jaunosios Italijos rūpesčių supratimą, 
tepareikalaujant tik 600 mil. dolerių, ir t.t. ir tt. Vis 
dėlto propagandos buvo maža įtikinti italus ypatingu 
Sovietų Sąjungos itališkųjų rūpesčių supratimu,- tuo 
labiau, jog čia pat prieš akis buvo amerikiečių ir an
glų finansuojamo* UNRRA pavyzdys, parodantis la
bai aiškiai tikruosius draugus ir tikruosius priešus.
MASKVOS IMPERIALIZMAS NUSTATĖ ITALUS 
PRIEŠ KOMUNIZMĄ

Beveik tuo pačiu metu prasidėjusi Londono konfe
rencija negalėjo nejaudinti italų, tuo labiau, jog kon
ferencijoje labai ilgai buvo apsistota prie Italijos sie
nų ir prie italų kolonijų Afrikoje. Kaip tik šios Lon
dono konferencijos metu itališkieji komunistai ir Mask
va turėjo pakankamai progų įsitikinti, jog, koks italas 
bebūtų, jis visų pirma yra italas. Molotovo reikalavi
mai Tripolitanijos ir Triesto klausimais labiau, negu 
kas kitas palietė italo ambiciją ir jam vieną kartą ant 
visados parodė, jog Sovietų Sąjunga turi daug politi
nių planų Europoje, ji, gal būt, turi planų ir Italijos 
atžvilgiu, bet Sovietų Sąjunga yra nuosekliai nenuo- 
širdi italų tautai, ir atskirais atsitikimais vakarų de-

O jSVsie
^aLciuvizni-^Juitatytė.

2S Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

Jungtinių Valstybių kariuomenės daliniuose, esan
čiuose Europoj ir Japonijoj ir kitur užsienyje, kyla ne
pasitenkinimų. Daromi net mitingai ir juose reikalai- 
jama, kad kuo greičiausiai jie, kutai, būtų grąžinti netelementariausius
namo.

Šitoks sąjūdis ginkluotose jėgose nėra sveikas reiš
kinys. Visi puikiai suprantame, kad kariai, atlikę už
sienyje milžinišką darbą, sutriuškinę Hitlerio ir Japo
nijos imperialistų siautėjimą, nori kuo greičiausiai su
grįžti į savo šeimų židinį, nes jų| yra išsilgę. Ir, kiek 
nustatyta tvarka ir susisiekimo sąlygos leidžia, karių 
pervežimas eina, palyginti, sparčiai. Ir vyriausybe ir 
kariuomenės vadovybė duoda užtikrinimą, kad atei
tyje šis reikalas dar labiau bus paskubintas. 
PAVOJINGAS REIŠKINYS

Tačiau, ir kariai ir jų artimieji, norėdami greičiau 
pasimatyti namie, neturi užmiršti svarbaus fakto, kad 
šiuo momentu visa Amerikos kariuomenė negali būti 
ištraukta iŠ užsienių. Yra reikalinga apie pusantro 
milijono vyrų nugalėtajai Vokietijai ir kitiems kraš
tams tvarkyti. Jei dabar ištraukti kariuomenę iš oku
puotų kraštų, reikštų atsisakyti pasiektų laimėjimų, 
reikštų nenorą atsteigti pastovią pasaulyje taiką, reikš
tų ruošti dirvą trečiąjam pasaulio karai.

Po antrojo pasaulio karo likusios totalitarinės jėgos, 
pirmoje vietoje Sovietų Rusija, norėtų, kad Amerika 
kuo greičiausiai ištrauktų savo ginkluotas jėgas iš Eu
ropos, Japonijos ir kitų kraštų. Tokiu būdu ten rusai 
bolševikai vieni pasiliktų dominuoti. Jie tada netruk
domai terorizuotų karo nuvargintų kraštui žmones ir 
jiems komunistinės diktatūros pančius užvertų. 
KOMUNISTŲ PROPAGANDA IR KURSTYMAS

Tad, aišku, kad U. S. kariuomenėj užsieny nepasi
tenkinimą didina ir gudriai sugalvota komunistų pro
paganda. Juk karo frontuose nuvargintus ir norinčius 
grįžti namo karius nėra sunku pakurstyti.

Visai teisingai kalbėjo tuo klausimu New Yorko ar- 
kidiecezijos pavyskupis J. Francis Mclntyre. Praėjusį 
sekmadienį pasakytoj kalboj jis išreiškė įsitikinimą,, 
kad pastaruoju laiku pasireiškusioe karių demonstra
cijos Europoj ir Pacifike nesuderinamos su mūsų: vy
rų užsienyje dvasia. Vadinas, kariai yra kurstomi. A»- 
not vysk. Mclntyre, tą kurstymo darbą atlieka totall- 
taristai. “Aš griežtai protestuoju prieš sabotažavimą 
mūsų laimėjimų vidaus priešais” — kalbėjo vyskupas. 
“6io krašto ir užsienių žmonės turėtų suprasti okupa
cinės kariuomenės svarbą galutinai taikai laimėti”.

Be to, šiomis dienomis U. S. kariuomenės žvalgyba 
yra jau išaiškinusi, kad Manilos Ir Frankfurto karių 
demonstracijas prieš karo vadovybę organizavo ko
munistai. Taigi, čia ir išlindo yla iš maišo. Karius 
kursto komunijtai, turėdami galvoje savo ateities pla
nus.

Reikia, tad, apsižiūrėti, kad totalitarinės ir agreai- 
nŠs komunistų jėgos, ištikro, nesutrukdytų pokarinė* 
pasaulio taikos atsteigimą.

★
Ir šiemet dienraščio ‘‘Draugo’’ koncertas žada būti 

margas ir tikrai grasus. Jis bus vasario 10 d., &L Agnea 
Auditorium. Iš anksto ruoškimės dalyvauti.

italų reikalus. Ypač demonstracijų ir audrų prieš So
vietų Sąjungą ir italų komunistų partiją sukėlė Triesto 
klausimas, italų pakrikštytas “vieninteliu Italijos uos
tu”, nors Italijai uostų niekados nėra pritrūkę. Komu
nistams, žinoma, Molotovo rėikalavimai buvo šventi ir 
visiškai suprantami, bet jų propagandos komentarai 
buvo tiktai alyva ant Londono sukurtos ugnies. 
DIDELIS ITALŲ NUSIVYLIMAS

Italai per daug temperamentinga pietiečių tauta, ir 
todėl suprantama, kad šis komunistų partijos pralai
mėjimas italuose pasireiškė šiuo tuo daugiau, negu 
paprastu nusigrįžimu nuo komunistų arba. abejingu 
rankos mostelėjimu jų pusėn. Partinė neapykanta, ku
rią bandė italuose sukurstyti komunistai, staigiai atsi
gręžė prieš juos pačius. Komunistų partija net ir po 
socialistų atskilimo dar tebebando laikytis išdidžiai ir 
kartais net triukšmingai, bet “fašistinis antidemokra
tiškas elementas vėl kelia savo galvą ir vėl bando pa
kenkti jo demaskuotojai komunistų partijai”, kaip ita
lų komunistai savo spaudoje ir propagandoje apibu
dino pasikarščiavusiųjų italų įsišokimus prieš komu
nistus ir jų įstaigas įvairiose krašto vietose. Vis dėlto 
paskutinis, daug trukšmo ir dar daugiau juoko italuo
se ir už Italijos sienų sukėlęs italų įsišokimas prieš 
komunistus, vertas atskiro paminėjimo, tuo labiau, jog 
tai viena iš komunistinio judėjimo atžvilgiu charakte
ristikų, vaizdžiai parodanti italų tautos nuotaikos. Ita
liją beveik pritrenkė žinia, jog Sovietų Sąjunga iš apie 
100,000 italų belaisvių gražinanti į Italiją tiktai 19,000, 
o apie kitus kalbanti, arba kaip apie žuvusius, arba 
kaip išsiųstus darbams ir negrąžinamus. Dažnai italų 
šeima turi belaisvėn pakliuvusių savo narių. Iš tų šei
mų nelaimingiausios tos, kurios vylėsi, jog jų artimie
ji yra Sovietų Sąjungoj. Tuo metu, kai italai turėjo 
visiškai gerą ryšį laiškais ir net siuntiniais su vyrais, 
esančiais amerikiečių, anglų ir prancūzų nelaisvėje, su 
Sovietų Sąjungoje esančiais vyrais nebuvo net tokio 
ryšio, iš kurio būtų galima spręsti, jog jie yra gyvi. 
Ir dabar štai žinia: iš 100,000 tik 19,000!

Gina Baltijos Valstybių Teises

ieiuva turi būti vėl Nepriklausoma Valstybė!

“Human Events” jau kelintą kartą labai stipriai gi
na Baltijos valstybių teises į nepriklausomybę. Pas
kutiniame numeryje randame buvusio Estijos užsienių 
reikalų ministro K Pūstos straipsnis Lietuvos, Estijos 
ir Latvijos reikalais. Straipsnis pavadintas — “The 
problem of the Baltic States”. Pažymėtina, kad Pusta, 
tarp kitko, savo straipsnyje reikalauja sąjungininkui 
kontrolės Baltijos kraštuose, raudonosios kariuomenės 
pasišalinimo ir laisvų rinkimų. Be to, jis reikalauja, 
kad Estija, Lietuva ir Latvija tuojau būtų priimtos 
pilnateisėmis narėmis į Jungtinių Tautų Organizaciją.

Tie, kurte dcmisi pasaulio įvykiais, nepadarys klai
dos, jei “Human Events“ užsiprenumeruos.

Rašo P. P. C.
DEL VIENUOLES 
FILMOSE

Per praeitus kelis metus 
nebuvo filmos iš Hollywood, 
kuri būtų gavusi tiek daug 
palankios kritikos prieš pir
mą viešą parodymą, kaip 
naujoji Bing Crosby filmą 
“The Helis of Saint Mary’s”.

Šioji filmą yra antroji, 
kurioje Bing Crosby atvaiz
duoja parapijinį gyvenimą 
katalikų tarpe. Pirmoji fil
mą “Going My Way” lai
mėjo visokias premijas ir 
padarė Bing Crosby žymiau
siu artistu 1944 metais.

O dabar artistė Ingrid 
Bergman, kuri laimėjo pir
mą premiją moterims filmų 
atvaizdavime 1944 metais, 
atvaizduoja vienuolių gyve
nimą parapijoje. Ir man at
rodo, kad šioji filmą atvaiz
duoja tikriausį vienuolių gy
venimą.
VIENUOLIŠKUMAS
FILMOSE

Nežinau kodėl, bet per 
praeitus kelis metus filmos 
mėgo atvaizduoti griežtą 
vienuoliškumą, kur viršinin
kės yra beveik žiaurios ir 
kur vienuolės kenčia nepa
prastas kančias.

Šioje naujoje filmoje at
vaizduojamas paprasčiau
sios vienuolių pareigos, nes 
Amerikoje dauguma vienuo
lių yra mokytojos parapijų 
mokyklose. Bendrai vienuo
lių gyvenimas nėra toks ne
paprastai sunkus, kur viso
kie griežtumai kasdien bū
tų kenčiami.

Galima sakyti, šioji nau
ja filmą “The Bells of Saint 
Mary’s” tinkamoje šviesoje 
atvaizduoja vienuolišką gy
venimą ir vienuolių svarbų 
uždavinį, parapijos gyveni
me.
KUNIGAI FILMOSE '

Su šia filmą kunigo gy
venimas vėl yra atvaizduo
jamas parapijos atžvilgiu. 
Yra daug tokių, kurie kri
tikuoja panašias filmas su 
pastebėjimu, kad tokiu bū
du tik rodoma socialinė da
lis kunigo darbuotės para
pijoje. Beveik reik pripažin
ti, kad tai yra didelė dalis 
kunigų gyvenimo šiuo lai
ku. Galima dabar organizuo
tis atvaizdavime kitų atžvil
giu kunigo gyvenimo. Bet 
ar manote, kad tokios fil
mos būtų taip įdomios?

Reik pripažinti, kad Bing 
Crosby tikrai yra priprati
nęs Amerikos žmones prie 
kunigų. Mažiau žmonių A- 
merikoje rodo pagiežą ku
nigui, kai jį mato gatvėse.

Amerikos kareiviai, kata
likai ir kiti, tikrai geriau 
pažįsta kunigus per savo ka
pelionus. Katalikai kapelio
nai J. Valstybių kariuome
nėje ir laivyne, daugelio at
žvilgių, yra pelnę daugiau 
pagarbos jaunuolių tarpe, 
negu kitų tikybų kapelionai. 
Proporcionaliai katalikai ka 
pelionai užsipelnė daugiau 
atžymėjimų ir nukentėjo 
daugiausia nuostolių gyvy
bės ir sveikatos atžvilgiu.

/Tęsinys)
— Sakykit, — paklausė 

Marytė: — ar šitas užmu
šimas buvo pripuolamas, tie
siog nelaimingas atsitiki
mas, ar politiniais tikslais?

— Taip, politiniais tiks
lais, — skubiai atsakė dak
taras, nudžiugęs tokiu są
moningu Marytės klausimu: 
— Tyčia mesta kibirkštis į 
parengtą jai vietą. Dabar, 
jeigu Austrija paskelbs ka
rą Serbijai, Serbiją užstos 
Rusija. Prieš Rusiją kils 
Austrijos sąjungininkė Vo
kietija, ir mūsų vargšė Lie
tuva taps karo mūšių lau
ku. Klius ir mumiem.

— Gana jau! Kur jau čia 
net mumi sieks. Žertai: toks 
Rusijos didumas — nepa
našu, kad net ligi mūsų pri
leistų.

— O kai su japonu ka
riavo, ar mažesnė buvo, — 
atsakė susirūpinęs tėvas.

— Tai ir bloga, kad per
daug didelė. Per didumą ne
gali susitvarkyti, — pridė
jo Marytė.

— Gana, tos politikos, o 
tuo labiau kęst negaliu, kai 
į politiką kišasį bobos! — 
sušuko iš vietos pašokusi 
Zosė.

— Jums, panele Zose, vis- 
vien kas ir kada varys ju- 
ml, kaip avių būrį, dovano
kit už išsireiškimą. į mir
tį ? Jūs visai neturit noro 
savo moteriška įtaka pa
kreipti karingą vyrų būdą 
ir jų politiką į kitą, tinka
mesnę jums, pusę? Kad tai 
įstengtumėt padaryti, reikia 
nusivokti situacijoj, — at
kirto daktaras, užstodamas 
už Marytę.

Zosė lyg ir nesusigriebė 
ką atsakyti, nors šiaip žo
džio ieškoti kišenių j jai ne
reikia. Mat, pasirodžiusi ne- 
sikišanti ir tarianti netin
kamu moterims kištis į di
delius dalykus, Zosė tikėjo
si rasti vyrų pritarimą, bet, 
to nesulaukusi ir dar taip 
skaudžiai ‘pašiepta, — tapo 
užklupta netikėtumo ir kiek 
sumišo, o tat su ja retai 
atsitinka.

/i
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FIGHT ON
JOIN THE MARCH OF DIMES 

JAN. 14-31

Iš tos nepatogios būklės 
paskub; ją išgelbėti teismo 
kandidatas, pasiūlęs sunau
doti tokį gražų orą ir nu
eiti pasivaikščioti į girią ar 
į Paješio šlaitus. Visi suki
lo Pakeliui susidūrė su braš 
kių cžomis. Vieni ėmė braš
kiauti, kiti nuėjo toliau.

Motina nuėjo sužiūrėti ne
tikėtiems svečiams vakarie
nės.

Marytė su daktaru, atsi
dūrę jau šlaituose, atsisukę 
pastebėjo, kad paskui nieko 
nėra — visi atsiliko. Ilgai 
dar jiedu žingsniavo greta 
čiurlenančio vandenėlio. Ma
rytė praeidama nusiskina 
pievų gėlelių ir harmonin
gai sudėsto jas į krūvą.

Graži gamta buvo geriau 
sias fonas, kuriam atsimu
šė poetiška, gyvenimo ku
pina ir žavinga Marytė. Da
bar daktaras pamatė joj vi
są kažkokį, ypatingą pasau
lį, pilną jam visai nepažįs
tamų džiaugsmų, pilną svei
kos jaunystės. Dabar jis 
dar labiau, negu kada nors, 
pajuto, kaip jam svarbu pa
sinerti į šį naują pasaulį,

(Bus daugiau)

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė

‘ Hrduodame laikrodžius, laik- 
drlius auksinius ir doimanti- 

*ifdna raSnuias plunksnas
t r įvairius kiton 
auksinius ir si 
dafcnnius daiktui-
ož Jums Prieina 
<nac Kalnas I

Be to, tumu, 
didelį ir gerą pa 
siriukimą Muzik 
anškų instrumen
tų, Muzikos Kny 
gų, Stygų, Re
kordų ir kitų M>i 
zikalių daiktų

Taipgi taisome laikrodžiut u 
laikrodėlius, žiedus, Plunksnas 
ir muzikalius instrumentus.

JOHN A. KASS
VVATCHMAKKR 

4EWEIJRV — MUŠK

U16 ARCHER A VENŲ E
Himne LAFAYETTE 3811

3H

TAUPYKITE JŪSŲ ATLIEKAMUS CENTUS

IR DEKITE Į

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 2-ros valandos po pietų.
32
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A. L. Tarybos

Žodis Lietuvių Visuomenei
REIŠKIA PADEKI UŽ DIDELĮ PRITARIMU IR PRA

ŠO TOLIAU REMTI JOS VEIKIMU.
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Nuernbergo Procesas Kelia Dideli 
Susidomėjimą

5

Lapkričio 29, 30 ir gruo
džio 1 dd., Chicagoje įvyko! 
Amerikos Lietuvių Kongre-! 
sas, kuris buvo sėkmingas 
visais atžvilgiais. Nežiūrint 
susisiekimo keblumų ir kitų 
kliūčių. Kongrese dalyvavo 
daugiau kaip 800 įgaliotų or
ganizuotos visuomenės dele
gatų, taip pat daugelis kitų 
visuomenės veikėjų ir įta
kingų svečių. Kongresas 
priėmė visą eilę svarbių nu-l 
tarimų, pareikšdamas tvirtą 
Amerikos lietuvių nusistaty
mą tęsti kovą dėl demokra- 
tinių principų įgyvendinimo 
taikos sutartyse ir dėl Lie
tuvos astatymo, kaipo ne
priklausomos, laisvos ir de
mokratinės respublikos. Žy
mių Amerikos visuomenės 
ir politikos vadų pasakytos; 
Kongrese kalbos, ir laiškais 
bei telegramomis išreikštas; 
pritarimas musų pastan
goms dėl Lietuvos išlaisvi-t 
nimo. sukėlė Kongrese ne-į 
paprasto entuziazmo ūpą ir 
kiekvienam jo dalyviui įkvė- į 
pė naują energiją dirbti ir 
kovoti, kad musų tikslas bu
tų pasiektas

Šimtai Amerikos lietuvių 
organizacijų, per savo įga
liotus atstovus, Kongrese iš
reiškė savo pasitikėjimą A- 
merikos Lietuvių Tarybai ir 
pasisakė už tai, kad darbas 
Lietuvos išlaisvinimui eitų, 
vieningai, Amerikos Lietu
vių Tarybos vadovybėje. Ši
tam darbui visuomenė su
teikė ir stambią finansinę 
paramą. Aukų Kongresui bu
vo sudėta daugiau kaip $19.- 
500, neskaitant Kongreso' 
banketo pelno ir kitų paja
mų, kurių galutinas apskai
čiavimas dar nėra pabaig
tas. (Atskaitos netrukus bus 
paskelbtos). Taigi, viso būt, 
vo sukelta daugiau kaip 
$20,000.

Šiuomi Amerikos Lietuvių 
Taryba reiškia nuoširdžiau
sią padėką aukotojams — 
ALT Skyriams, draugijų 
komitetams kolonijose, at
skiroms draugijoms ir as
menims. Amerikos Lietuvių 
Taryba reiškia gilią padėką 
Chicagos Lietuvių Tarybai,' 
kuri atliko Kongreso rengi
mo darbą, rūpinosi delegatų 
priėmimu ir banketo suren

gimu; taip pat visiems, ku
rie vienokiu ar kitokiu bu- 
du prisidėjo prie Kongreso 
pasisekimo.

Tačiau visi supranta, kad 
patys didžiausieji darbai 
laukia mus ateityje. Lietu
vos likimas dar nėra išsprę
stas. Ji šaukiasi musų pa
galbos. Visa viltis žmonių, 
gyvenančių svetimos jėgos 
pavergtame musų gimtame 
krašte, taip pat kaip ir šim
tu, tūkstančių jos tremtinių, 
išblaškytų įvairiuose Euro
pos ir Azijos kraštuose, šian 
die yra Vakarų Demokrati
jose, ir, pirmoje vietoje, 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse. Musų, kaipo šios ša
lies gyventojų ir piliečių, 
pareiga bus daryti visą kas 
galima, kad Lietuva butų 
išgelbėta.

Vienbalsiai Kongreso iš
rinkta Amerikos Lietuvių 
Taryba šitą pareigą stengsis 
atlikti, pasitikėdama, kad 
plačioji musų visuomenė 
rems ją tokiu pat vieningu 
pasiryžimu, koks pasireiškė 
Amerikos Lietuvių Kongre
se.
Amerikos Lietuvių Tarybos

Vykdomasis Komitetas
Leonardas Šimutis, Prez.
Dr. P. Grigaitis, Sekr.
Mikas Vaidyla, Ižd.

Amerkios Lietuvių Taryba 
Komp. Aleksandras Aleksis 
Kun. Ignas Albavičius 
Juozas Arlauskas 
Stasys Bakunas
Kun. J. Balkunas 
Povilas P. Dargis 
Alena Devenienė 
Stasys Gegužis 
Juozas Glaveckas 
Dr. P. Grigaitis 
A d v. Jonas Grigalius 
Jonas V. Grinius 
Kun. Pranas Juras 
Kastantas Jurgeliunas 
Povilas Kručas 
Vincas T. Kvetkas 
Juozas B. Laučka 
V/m. F. Laukaitis 
Stasys Michelsonas 
Adv. Antanas Milleris 
Dr. Antanas Montvidas 
Elzbieta Paurazienė 
Petras J. Pivaronas 
Leonardas šimutis 
Juozas V. Stilsonas 
Mikas Vaidyla 
Dr. M. J. Vinikas
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Lithuanian Dances” albumą 
(kaina $2), jo amerikoniš
ką dainą pianuį ‘The Light 
that is Born of Love” (kai
na 60c.) ir Lietuvos himną 
Bacevičiaus harmonizacijoj 
su lietuvišku tekstu ir an
glišku N. Rastenio vertimu 
(kaina 50c).

Šiuos kūrinius irgi gali
ma įsigyti pas prof. Bace
vičių. «<

Kviečiame visuomenę už-

Nuernberge pradėtas teis-1 čiais prancūzais ir anglais 
m~ procesas prieš 20 svar- bet su vokiečiais, tuo pačiu 
biausiuiu šio karo nuaikal- ji pasisakė už karą, ir to- 
tėHn Vokietijoje gyvenan- dėl nereiktų daug stebėtis,
Čiu lietuviu tarpe kelia vpa- jei vieną dieną teismas at- 
tingai dideli susidomėjimą, sidurtų prieš reika'ą šio ka- 
I? teismo «ensaciju laukia ro kriminalistų suolą papil
ta ip pat ir lenkai bei kitų dyti dar dviem asmenimis:
dvieju Paba'tijo kraštų žmo- Stalinu ir Molotovu, o gal sisakyti komp. Bacevičiaus 
nės ypač iš tų vietų, ku-1 ir dar keliais kitais iš “rau-i išleistus kūrinius žymios 
riose kaltintojai kaltindami donosios demokratijos sos- New Yorko leidyklos, nes 
ir gynėjai gindami norom tinės.” Sensacingų pareiški- j nuo to dalinai priklauso jo 
nenorom bus priversti už- Į mų, galinčių nušviesti na- kūrybinė veikla Amerikoj, 
kabinti ir Lenkijos bei Pa-! ciškos Vokietijos ir bolše- Amerikos spauda vertina 
baltijo kraštų reikalus. Iš vikiškos Rusijos santykius Bacevičiaus kūrybą labai 
vokiečių sluoksnių yra gan-, laukiama ir iš Goeringo bei aukštai, 
dų, jog Ribbentropo gynė- Hesso.
jas turįs teismui pristatyti ---------------------
sensacingą dokumentą, ga-.y BSCCViČi&USPhillip Murray, CIO prezidentas; John W. Snyder (cent- - ■ ,.

t»), rekonveraijos diktorius; ir Benjamin FalrleJ, prJ M«lvos U - U,i
Zldentas U. S. Steel Corporation, po konferencijos su pre-j viešpačiais7 prieš šio karo PfClllldai
zidentu Truman plieno darbininkų streiko klausimu, pradžią ir šio karo pirmai- “Paragon Music Publish 
(Acme-Draugas telephoto)

United Nations Organization Steigiamajam 
Posėdžiui Prasidėjus

New York (LAIC)—UNO,Mes tikime į Jung. Ameri- 
dalyviams steigiamąjai se-jkos Valstybių politikos pra- 
sijai Londone susirinkus,, kilnumą, į duotojo žodžio
džiaugiasi kiekvienas taikos 
ir padoraus tarptautinio su
gyvenimo trokštantis pilie
tis, nepaisant kokio krašto 
valdiniu jis bebūtų.

siais metais. Kaip ten be
būtų, šiame procese paaiš
kės Berlyno-Maskvos susi-

ers’’ (83 Fourth Avė.. New 
York) išleido Vytauto Ba
cevičiaus “Six Prtludes”

INFANTILE 
PARALYSIS

JANUARY 14-31
The National Foundation for Infantilu Paratyiii

tęsėjimą, į jos bešališką pa
siryžimą UNO padaryti tik
rai pasitikėjimo verta tarp- *r Lenkiją, o taip pat ir Mo- 
tautine organizacija. lotovo revizito Berlyne prie-

Kaipo Amerikos piliečiai žas,tys ?r jiks,a1' ,be .abejo'
nieko bendra neturėję suVisi tikisi kad Londone ir kaiP° lietuviai, mes tik-

susirinkę delegatai nuošir
džiai yra pasiryžę sutarti 
tokią tarptautinio sugyveni
mo sistemą, kad pasaulio 
skerdynėms, iš viso, būtų 
užkirstas kelias gi mažes
nių šio žemės ritulio tautų 
egzistencija būtų apsaugo
ta.

rai didžiuojamės, kad Ame
rikos Jung. Valstybės, su 
viršum 5 metai, nesvyruo
damos laikėsi savo nusista
tymo ir, įvairaus spaudimo 
nepaisant, nesutiko pripa
žinti 1940 metais Pabaltyje 
sovietų papildytą smurtą.

Deja, tarptautinė atmos- menkos nesvyruojanti ran-

tarimo principai ir užkulisiai i (pianui) albumą, 35 pusla- 
1939 metų rugpiūčio 23 d.Jpių. Popieris geriausias rū- 
pagal kuriuos dvi anuome- šies; viršelis puikus. Kaina 
tinės Europos valstybės, vi
siškai nesiskaitydamos su 
galima karo rizika ir žmo
nijos sąžine, pasidalijo tar
pusavyje Pabaltijo kraštus

noru atstatyti teisingą ir
dorą taiką Europoje. Kaip 
žinome, 1939 metų rudenį 
Vokietijos generalinis šta
bas buvo nuomonės, jog Vo
kietijai pradėti karą dvie
juose frontuose yra savižu
dybė, ir kaip tik šis gene
ralinio štabo nusistatymas

$2. Persiuntimas nemoka
mas. Preliudai ne s u n k ū s 
skambinimui.

Šį albumą galima užsisa
kyti pa3 patį autorių, pa- 
siunčiant jam čekį ar money 
order sekančius adresu: V. 
Bacevičius, 68 West 71 St., 
New York 23, N. Y. ir pa
žymint kiek kopijų pagei
daujama. Gaidos bus išsiųs
tos tą pačią dieną.

Ta pati leidykla pernai iš
leido V. Bacevičiaus ‘Four

RENGIANTIEJI
— nuo —

Arthritis — Kheutuatizino — 
Lumbago — Muskulų Skausmo 

. . Vartokite ...
HEALTH KESUKT MINEKAL 

BATU DRISKĄ
1 liialSukas užtenka 10 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00

Prašykite jus vietinei vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog i —

Bath Products Co»
Laboratories — Chicago, III.
South saidiečiftl kreipkitės j UNION 
imi'V CO., No. lla’sted St.

Mes džiaugiamės, kad A- vertg nacius susibičiuliauti
su komunistais anksčiau, 
negu Maskvoje susitarimo 
pasieks anglai ir prancūzai. 
Maskva, kaip ir kitos Eu
ropos valstybių sostinės, ne-

fera, kurioj steigiamasis U ka v*s4 Pabalčio bylą, pa- 
NO posėdis prasideda, nėra galiau, atvedė prie United 
gera. Metu, kai Londone auk Nations tribūnbš, prie to 
saburniai kalbėtojai įspūdin- tarptautinio forumo, kuris, 
gai pina gražius obalsius, iš- anksčiau ar vėliau, Pabal- galėjusios nežinoti šio “Vo-
tiaį kraštai yra skandinami či° bylą turės paimti į savo kietijos Achilo kulnies”, o
desperacijoje, varge, krau- rankas ir Lietuvai padarytą taip pat ir prįežasčių, at-
juje ir ašarose. Šviesesnio skriaudą atitaisyti. skridinusių Ribbentropą į
rytojaus jiems, tuo tarpu. Ar Sovietų Rusija tam Maskvą, ir jeigu, nežiūrint 
nesimato. Europos Rytuose sprendimui nusilenks, ar ir to. Maskva rado reikalą su- 
kraujuoja* Lietuva, Latvija toliau begėdiškai ignoruos gįtarti ne su taikos norin- 
Estija, Lenkija ir daugelis tarptautinio padorumo nor-

Phone Virginia 9493 Moterims Trečiadienį

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 Wesf 451h St. Kampas S. Paulina St.
A. F. CZESNA, Savininkas

M/ISSAGL

Nauji žingsniai

Imigracijai į Ameriką atnaujinti
LIETUVAI KVOTA 386 ASMENYS, ARBA 38 Į MENESĮ

Sočiai ServiceBureau pra-, ®u^®Pai (Rusijai neskai- 
neša. kad prezidento Truman j ?n. nustatyta 3,900 «nėne- 
direktyvą bevykdant, ata- S,U1 18 skirta vo-
tinkami Amerikos Jungtinių
Valstybių administraciniai

kiečiams).

organai jau ėmėsi konkre
čių žingsnių imigracijai į 
USA atnaujinti.

Paskiromis valdybėmis 
kvota atrodo sekančiai: Vo
kietija 25,957, Austrija 1,- 
413, Bulgarija 100, Čekoslo-

kitų, dar tik vakar nepri
klausomai egzistavusių val
stybių.

Juodį debesys susirinko 
ties Turkija ir Skandinavi
ja, o Irane kruvina trage
dija jau prasidėjo faktinai.

Londone mes matome vie
ną medalio pusę. Rytų ir 
Centro Europoje, Balkanuo
se ir Artymuose Rytuose 
mes stebime kitą medalio 
pusę — tikrąją jo pusę.

Kame prasmė kalbėti apie 
ta rptautinį sug y v e n i m ą, 
šviesesnę ateitį, jei metu 
kai šie žodžiai Londone links 
niuojami, ten pat netoliese, 
nkku nestabdomai, vykdo
ma masinė eksterminacija, 
ištisų tautų niekinimas, ne
kaltų žmonių žudymas?

mas?
Iš sugebėjimo tarptautinį 

teisingumą atstatyti mes 
spręsime ir naujos organi
zacijos gyviškumą.

Tikėkime, kad mūsų no
rai nebus apvilti.

Vidurinės Europos tau
tos jungiasi prieš 
agresorius

Londonas (LAlC) — Iš
Londono mums praneša apie 
tenai susidariusį Vidurinės 
Europos Sąjungos klubą, į 
kurį įeina austrai, čekai, es
tai, vengrai,
viai, slovakai, ukrainiečiai, 
gudai ir lenkai. Klubo pir-

kaipo integrale UNO kom
plekso dalis, į kurį, ankš- 
čiaus ar vėliaus, turės įsi
jungti ir į Londono Sąjungą 
įeinančios valstybės-tautos.

SENOMS, ATDAROMS,
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBfiRIMAMS

Kenčiamieji nuo senu. atdaru 
ir skaudžiu žaisi! u. žino kai o sun
ku yra rainiai hSdėtl, Ir kaip 
nakties metu negalima gerai ISsi- 
oilegot. Kuomet
žaizdos pradeda
niežti ir skaudė
ti — užtepkite
bEOULO vint-
ment palengvl-

lntviai lietu-I nlmu’ skau’,n<> latviai, uetu j tr niejs^jimO tų

Okupuotoje Vokietijoje vi- J vakjia 2,874, Vengrija 860, 
zoms gauti įstaigas numa- Lenkija 6.524, Rumunija 377, 
tomą atidaryti Berlyne, I Jugoslavija 845, Lietuva 
Hamburge, Bremene (abu 386.
šie punktai britų zonoje).] Pagal imigracinį įstatymą, 
Frankfurte, Štutgarte ir . jg te skaįčįaus kas mėnesy, 
Miuncheno (visi punktai R- galį būt įleidžiama ne dau- 
merikiečių okupuotoje zono- gigus 10%. Lietuviškai kvo-

tai tas sudaro 38 asmenis.
Emigrantams į USA per

gabenti iš Bremerhaven 
(britų okupacinė zone) nu
matomi du Victory laivo rei
sai kas mėnesy. Imigrantų 
pergabenimu į Bremerhaven. 
taip pat ir jų mityba iki pa
krovimo į laisvą, rūpinsis 
UNRRA.

Bendra imigracinė kvota I

Trys už vieną
Frankf_rt, Vokietija. — 

Čia pakarti trys naziai. ku
rie karo metu nužudė vieną 
Amerikos karo lakūną pa
tekusį į nelaisvę. Egzekuci
jos liudytojais buvo trys 
rusų karo korespondentai.

mininku yra estas, kapito- 
šios tikrovės akivaizdoje, nas Evaid j Jacobson. Ra

dėja, kiek blunka pačios U baa savo tikslus taip nusa- 
NO konferencijos aktualu- ko: “Mes norime apginti 
mas, jos rimtumas, bei sek- laisvę, mūsų tautinę
mingumo perspektyvas. kultūrą, paremtą krikščio-

Mūsųi nuoširdžiausias lin
kėjimas konferencijai atsi
žvelgti į dabartį ir, pirm nei

nija ir galinga vakarų civi
lizacija. Mūsų tautos turės 
pilną nepriklausomybę savo

siekti tolymų gražių tikslų, tautinėse ribose. Savitarpiu 
neatidėliojant susta b d y t i Į susitarimu jos perleis savo j 
šiandien vykdomas žmogžu- suverenių teisių dalį Sąjun- 
dystes, bei tautų niekinimą gai. kad tuomi patikrintų 
Lygiai mes pageidaujame, visų r ariu pastovią nepri-1
kad į UNO konferenciją ne
trukus būtų pakviestos vi
sos užlnteresuotos valstybės. 
Pirmiausia tos, kurios tei-

klausomybę. Jei norime iš
likti gyvi turime vienytis”.
Sąjungos deklaracijoje mi

nimas “suverenių teisių”
sėtai skaitėsi ir tebesiskai- perleidimas, savaimi supran
tu Tautų Sąjungos nariais, tama, turi būt suprastas.

senu. atdaru ir 
skaudžiu žaizdų.
Jo atgaivinan
čios ir skuusui* 
pražallnanCžos y- 
patyble Nuteiks 
Jums tinkamą 
nakties poilsi Ir 
pagelbAe lAgydyt r ■, ,,, 

senas, atda- 
ras ir nkau- (/Z*- ' 
džlae Sala 

dae Vartokite J| Irgi ikaudietiu, 
Uudvgliiiams. žąsų ir sutrūkimu 
pražalinlmul, ir kad palengvinti 
Psoriaaie nieždjlmg. AtvSdina va 
Ilnaine Athlete'a l ont degimą ii 
ąiežėllmą. sustabdo Jo plCtiiuąsi 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
atitrūkimo tarp plržtn: geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežuli 
ihul. nuo darbo ižbžiimama Ir kl 
toms odos negali ma IS lauko pu 
•to.

LBUtTLO OINTMI5NT purst 
duo<la po tl.»O. 1.75, Ir g OO.

Siuskite Jūsų Money Orderi tie 
•log Jt—

LEGULO
194) No. Polnskl Ril. 

Dept. D. CMeago S9, III. '

THE BOARD OF DIRECTORS 
OF THIS INSTITUTION 

tafees pleasure in announcinęj

a Diuidend
attherateof ^| /

^•12 perannum
For the $Tx-month period ending 

December 31, 1945.

&II1I ''"V

1

pYione ■

C A GO
n

GROVje
0306

WE INVITE YOU to start 
an account here Enjoy co.nsistently 
liberul dividends, paid semi-annūblly.

Member ZlrrousH INiUUfO up to $5,000 by a ptrmanant 
initrumenlollty of the United Statei Government
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ooooooT. ABDARYBE oooooo
LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGA 

KUN. ANICETAS LINKUS, DVASIOS VADAS IR IŽDININ. 
4557 So. VVood Street, Chicago, Illinois

I aik;u PrarUfi Va iii mo r97oliuci^ kreiPu rim*
LdiMb rraucll TOJŲ j to dėmesio ir imtis konkre- 

Keliuose Lietuvių R. Kat. Į taus darbo ją realizuoti.
Labdarių Sąjungos centro 1 Labdarys
susirinkimuose bus svarsty
ta, kad dabar, kuomet yra 
vedama senelių prieglaudos 
statyba, vesti rinkliavą ar
ba vajų. Direktorių’ nusirin
kime ir specialė komisija
buvo sudaryta. Jon jėjo — ' narap. salėj. Labdariu Sa- 
kun. A. Linkus, kun. Ig. A1- jungos 1-moii kuopa atlaikė

Kas Nauja Labdariu 
Pirmoj Kuocoj?

Sausio 13 d.. Šv. Kryžiaus

bavičius ir kun. J. Paškaus- 
kas. Be to, 1945 m. laDkri- 
čio 25 d. buvęs Labdarių gos 
Sąjungos seimas priėmė to
kio turinio rezoliuciją:

‘‘Kadangi Senelių Prieg
laudos statyba jau tęsiama 
toliau ir tikimasi, kad dar
bas 1946 metų pavasarį bus 
pilnai užbaigtas;

“Kadangi tas visas dar
bas atsieis virš $200.000.00;

“Kadangi šiuo metu Lab
darių Sąjungos iždas labai 
negausus, todėl —

metini susirinkimą, kuris 
buvo labai gyvas ir gausin-

TAI BENT ŠEIMA turi daug skaitytojų. Tie 
laikraščiai atspausdino 3,- 
349 vienšpaltinių colių Com 
munity and War Fund me
džiagos, neapmokamai. Ap
skaičiuojant skelbimų kai
nomis, tai sudaro stambią 
auką Community and War 
Fondui.

J. Daužvardienė, 
Community & War Fund 
Liet. Komiteto pirmininkė

f

“Labdarių Sąjungos 26- 
tasis seimac. nuodugniai ap- 
svarstęs statybos darbus, 
kad neapsunkir.us naujos į- 
staigos didele skola, nutarė 
kreiptis į lietuvių ir plačią 
Amerikzs visuomenę pra
šant jos paramos ir tam tiks 
lui nutarė pradėti vajų ge
nelių prieglaudos statybai 
finansuoti. Kad šitas vajus 
būtų sėkmingas, seimas pa
veda Labdarių Sąjungos cen
tro valdybai surasti tinka
mus žmones tam vajui va-

i Astuoni brazilui vaikai, kurių šeši yra sū nūs-dukterys, taipgi atvaizde matomi ka-
Smagu buvo matyt daly- 'riuomenės majoro ir jo žmonos, iš Rio de Janeiro. Visa ši kompanija iš Leavenvvorth, 

vaujant susirinkime uolią Kansas, vyko namo. Kadangi geležinkelių kompanijos atsisakė duoti rezervacijas, tad 
veikėją A. Snarskienę ir taip karo lėktuvas iš Brazilijos atskrido į Chicago juos nugabenti į New York, iš kur pa- 
pat kun. K. Barauską, pri- lįms laivą, šeimai suguldyti vienam Chicago viešbutyje, reikėjo sugabenti ekstra lovų. 
sirašiusį prie mūsų kuopos. (Acme-Draugas telephoto)

Pirmininkė Elena Gedvl-'_______________ _______.__ __________________________________________ ___
lienė pranešė, kad kuopos bonu, kun A Ljnkui kad 
parengimas (vyks sausio 27, kyrg jį mūsy kuopos dva 

d.. 7 vai. vakare, parapijos • giog yada
salėj. S. Pučkorius, parody
siąs gražias ir įdomias fil
mas. Parengimui komisija 
sudaryta iš šių narių: kun.
K. Barausko, E. Gedvilie
nės, U. Mažeikienės, Mickū- 
nienės, V. Bučnienės, Vaz-

Pranešta, kad sunkiai ser
ga mūsų kuopos narė Sta
nislava Šimkienė. Narės ma
lonės ją lankyti.

1946 metams valdyba vien 
balsiai perrinkta, ta pati:

CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
Čikagos Lietuvių 
Community and War 
Fund Raportas

DABAR GERA PROGA ĮSIGYTI - 
Angliškg-Lietuviškg

Lietu viškg-Angliškg

ŽODYNĄ
Nebūkite be Marlborough's 

LITHUANIAN DICTIONARY 
Kaina.... $6.00

Community and War Fund
nienės, J. Ragauskienės, P. dvasios vadas kun. K. Ba- į 1945 metų. vajus Chicafifoje 

oficialiai užsibaigė gruodžioDoršos ir Landienės.
Išsamų pranešimą iš Lab

darių centro susirinkimo pa
darė E. Gedvilienė ir P. Dor-
ša.

Į kuopos knygų patikri
nimo komisiją apsiėmė kun. 
K. Barauskas, Mickienė ir 
Bučnienė.

Kun. Barauskas kuopai
dovauti ir visas labdarių I davė naudingų patarimų.
kuopas kviečia į talką.“ 

Jau laikas būtų Į šią sei-
Dėkojame, kad jis pas mus 
atsilankė ir dėkojame kle-

BE

Ogden Radio & Appliance Co.
C. GEORGE PECHO, Manager 

1645 W. 63rd Street Tel. Hemlock 6466

RADIO IR ELEKTRINIŲ ĮTAISYMŲ 
PATAISYMO PATARNAVIMAS

NAUJI Stalinio Modelio RADIOS 
Dabar Parsiduoda !

• šaldytuvai
• Skalbimo Mašinos
• Dulkių Valytuvai
• Prosai

fe

j • Bro’eriai 
[ • Pečiai
• Elektros Daiktai
• Fluorescent Įtaisymai 

ir taipgi daug kitų.
TŪBŲ — DALIŲ — PATAISYMAS 

EKSPERTYVAS RADIO PATARNAVIMAS

PIRKITE ANT IŠMOKEJlSlO !

Ogden Radio & Appliance Co.
1645 W 63rd S t., Hem. 6466

3=

10,000 BONKŲ
DEGTINES

• BRANDfiS
• RUM’O

• GIN
• VYNO
• KORD1ALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAK 
KANTEII 

‘Eli tu viekas 
Zld'ikn.”

bėtojus platesniam jajaus 
išaiškinimui. Jų kooperaci
ja ir laiko aukojimas nuo
širdžiai įvertinami.

Spauda sulošė ytin svar
bų vaidmenį vajaus pravi- 
dimui. Tiksliam Chicagos 
Community and War Fund 
raportavimui, paimta iškar-rauska?, pirmininkė Elena 

Gedvilienė, vice pirmininkės 
J. Ragauskienė ir V. Buč
nienė, finansų raštininkė Be į viai užbaigė savo dalyvumą Margučio, Naujienų, Sanda- 
neta Cicienienė, užrašų raš- į vajuje tuo pačiu laiku, pil- ros, ir, priede, abiejų Susi- 
tininkė Ona Landienė, iždi- niausiai atlikę paskirtą vienymų organų — Garso 
ninkė Ona Vaznienė, iždo , jiems darbą. Lietuvių dar- ir Tėvynės, kurie Chicagoje 
globėjos —U. Mažeikienė ir bas buvo pavyzdingiausias . .
S. Mickūnienė. 1 įg visų tautinių grupių daly- «

Valdybą sudaro darbščios j vavusių vajuose, ir, patrau- 
narės kurios jau daug me- k?s Community and W.ar 
tų darbuojasi labdariams. Į F?nd aukštųjų pareigūnų |
Ypač pažymėtina, pirminin- i dėmesį, bug apibudinamas 
kė E. Gedvilienė, kuri jau metiniame Community and 

' suvirs dvidešimts metų vei- War Fund raporte. Šia pro- 
ikia labdarių naudai. Nuo1 ga man malonu pateikti ga-

mėnesy nepilnai pasiekęs pos tik laikraščių spausdi- 
nustatytą jam kvota. Lietu- j namų Chicagoje — Draugo,

Mokinkitės Lietuvių Kalbos su Anglišku Vadovėliu!

Įsigykite Marlborough's 
LITHUANIAN — SELF-TAUGHT

Kaina.... $2.25
Siųskite Jūsų Užsakymus Sekančiai:—

"DRAUGAS"
2334 South Oakley Avenue

CHICAGO 8, ILLINOIS
J

pirmininkystės šiemet ji 
griežtai atsisakinėjo, tačiau 
visiems nariams prašant ir 
vėl pasiliko kuopai vado
vauti. Ji ir kitose organiza
cijose ir taip pat parapijoj 
uoliai darbuojasi. Ona Vaz
nienė ir kitos taip jau daug 
aukojasi mūsų kuopos ir vi
suomenės gerovei. L-rė t!

Neleiskite blogai šviesai sugadinti geras kortavimo 
progas. Šviesių, naujų lempukių dabar greitai gali
ma gauti.

lutiną 1945 metų vajaus ra
portą iš lietuvių veiklos:

Draugijų aukos. Finansi
niai raportai, kažkaip, turi 
pirmos svarbos. Chicagos 
lietuvių draugijos buvo ne.- 
paprastai duosnios Commu- 
nitv and War Fondui. Viso 
1945 m. Chicagos ir apylin
kės lietuviškos draugijos bei 
organizacijos suaukojo $2,- 
008.90. Tai graži suma. Iš 
tos sumos, Community and 
War Fund viršininkai spren
dė, jog lietuviai teikė visa-

4 metai už pargabe
nimą vogtų daiktų

Josęph W. Biloche, gyv. pusišką paramą kilniam lab- 
216 W. 23 St., Seattle,- Wash., daros darbui. (Chicagos va- 
teismu nubaustas keturiems jaus planu, tautinių grupių 
metams į kalėjimą už parga- komitetams nereikėjo rūpin- 
benimą iš Seattle į Chicago tis rinkimu auku iš pavie- 
vogto jewelrv. vertės $5.000. nių asmenų: tautinių grupių 
Jis buvo pabėgęs iš kalėji- duosnumas buvo matuoja
mo. 1 ma° draugijų aukomis).

Kitas asmuo, Arnold Gor- Kalbėtojai žymiai prisidė- 
don, 2216 S. Dearborn St., jo prie šio vajaus aukų pa- 
nubaustas taippat 4 me- didinimo, lankydami susirin 

3E9 tams už peržengimą Natio- kimus ir parengimus, aiškin 
nal Stolen Property Act. darni aukojimo svarbą ir ra- 
___________ ____________  gindami draugijas ir jų na

rius aukoti. Vajaus metu 
pasakyta 61 susirinkiminė 
kalba ir 9 radio kalbos, vi
go __ 70 kalbu. Kalbas pa
sakė: kun. K. Barauskas, O. 
Biežienė, J. Daužvardienė, 
k:ns. P. Daužvardis, K. De
veikis, S. Dombro, dr. K. 
Drangelis, J. Enčeris, R. Ma 
ziliauskienė, P. Niedvaras, 
A. Olis, S. Pipiraitė, kun. J. 
Prunskis, E. Samienė, K. 
Sriubienė, V. M. Stulpinas, 
M. Zolpienė.

Radio programos paauko- 
. jo daug laiko nemokamai 
| vajaus išgarsinimui. Sophie 
Barčus, J. Budrikas, J. Kru
zas, ir A. Vanagaitis, ne tik 
patys nuolat priminė apie 
Community and War Fund 
per jų vedamus radio prog- 
ramus, bet dar pakvietė kai-

*

LINKSMA NAUJIENA— 
NAUJA MOSTIS!

SI XIIAN A
Frede Mark Reg. U.S. Pat. Off. 
DEL SUAUGUSIU IR VAIKŲ)

Šlitiniu Mrntėje N«rn Narkotiku 
Nei Nuodingų v Aldų.

SIXTIANA mostls greitai pa
gelbsti nuo visokių skausmų, kaip 
tai — rheumatiSkų skausmų, kaip 
meninių Skausmų KoJ-«se, Ran
kose, Sąnariuose. Kratines, Ger
klės. Raumenų Lumbago. Selatl- 
ca. Neuralgijos IS priežasties 
skersvėjo Ir sušalimo. IStlnlmo, 
Skaudančių Raumenų. Mažų 
Bronchial Nesmagumų nuo Šalčio, 
Pūslių. Spuogų. Vočių, Degančių 
Ir pavargusių Kojų, Mažų Apde
ginau Ir žatsdų.

Slxtlan* Montls parsiduoda po 22 00 
Ii dideli pilną stiklini puoduką Siųskit 
jfisų pintinis tiesio* | —
SIXTIANA OINTMENT CO. 

2319 W. Charles ton Street 
Chicago 47, UI.

SEKTTANA MOSTYS vartojama 
Amerlko* Raudonojo Kryžiaus 
Amerikoje Ir Europoje.

Neleiskite netikro dydžio ar
ba išdegusioms lempoms su- 
gadyti gyvenimo nuotaiką. 
Dabar jas galima iškeisti j 
naujas kurios priduos užten
kamai geros šviesos visur 
jūsų namuose. Nelaukite ... 
pripildykite tuštumus š:an- 
die. Laikykite “ekstra” ant 
rankų. Tik pašaukite RAN- 
dolph 1200. šviesios, naujos 
lempukės bus atvežtos tie
siog j jūsų namus. Galite 
gauti kiek tik norite.

Panaudokite proga mūsų liberalaus 
Atnaujinimo Poliso

Visiems mūsų kostumieriams atnaujinimo patar
navimas veltui iškeikiant Standard išdegusias lem- 
mikes paženklintos “Property of C. E. Co.” arba 
“Renewal Service”.

Apšvieskite savo namus, padarant saugesnius ir 
daugiau malonesnius su tinkama šviesa. Vartokite 
geras, šviesias lempukes kambaruose. kabinetuose, 
prie laiptų, skiepe ir viškose.

C0MM0NWEALTH EDISON COMPAJM]

i
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džiaugsmo šventė viešpatau- Coęor|| ©omohi 
ja namuose. Taip pat labai JvjCiŲ KCillGjŲ 
smagiai jaučiasi ir Mykolas, VpiLIa 
nors jau tuojau pat padarė VCHUO
pastabą, kad jam čia persai- Tomu of Lake. — švento

Miliauskų duonkepykloje, 1 
1425 S. 49 Avė.

Stasiulaičio barbernėje, 
1409 S. 49 Avė.

Master Bar bers Assn. nu
statė naujas valandas bar- 
bernėms, kurių Chicagoj, 
unijai priklausančių randa-

. _ _ Kesers vaistinėje, 4857 W. įsi, virš 5,000. Šiokiomis die
ta. Sako: “turėsiu gerai pri- Pranciškaus Seserų Vienuo- 14th St. (nomis barbernės bus užda-
žiūrėti boilerį, kad sugrįžęs lyno R ėmėjų 3 skyr. meti- Mi.kolaitienės krautuvėje,! romos pusvalandžiu, o šešta
is tokio karšto klimato, ne- nis susirinkimas įvyko sau-, 1345 s. 49tr Avė. dieniais — valandą anks-
sušalčiau Ciceroje”. Jaun. crio 13 d. 
brolis Vincas dar yra Oki-1 Rast. B 

Į nava saloje, karo tarnyboj.
Jonas MasilunaB, kuris

Maseliūnų krautuvėj, 1543 
Cicienienė per- S. 50th Avė.

skaitė laišką nuo motinos 
Dovydos, kurį dėkojo 3 sky- Ch. Bell (Balčiūno) krau-

------- --------—. . „ . . tuvėj, 5022 W. 16th St
atidarė naują bučeraėsngro-1 j™1 uz darbavimąsi vienuo- . Bernadišiaus ofise, 16th 
cernės biznį rugsėjo mėn. 1yno naudai. and 49th ct įr p&g yietl
1944 metų, 1543 So. 50th Nutarta suruošti arbatė- j nius veikėjus ir “Draugo'“

Stolf Serg. Myk. Masiluna.! ,Ave • tCic^°’ * į"’> pirm ®- Gedvilienės na-1 atotyae.
7 . .. , “turėjo visiškai jokių muose. Komiaijon įennkta : - -

Tikra džiaugsmo nuotaika atostogų, ir jautėsi tikrai iš- E. Gedvilienė, Ragauskienė, rL,AA1NKlI_»
vyrauja p. Masilūnų namuo- vargęs. Dabar sako: “atei- V»Kninnė, Bučnienė, U. Ma- KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

čiau. negu iki šiol.

R A. LACHAWICZ 
ROSELANBE

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

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

NULIŪDIMO VALANDOJE

KREIPKITSS PRIE 
ANTHONY B.

PETKŲ
se, sugrįžus Mykolui Masi- 
lunui, daugiau kai po 3 me
tų iš karo tarnybos. Dides
nį karo tarnybos laiko tarpą , Mich. kad galėčiau pasilsėti 
Mykolas išbuvo tolimoje In- po visų vargų, 
dijoje. Marijona Masilunie-
nė. mirus jos vyrui ir abiem

nančią vasarą vėl važiuosiu įeikienė, Mičkūnienė, Lan 
pas savo dėdę Kazimierą dienė, Dorša. Laiką paliko 
Barauską, į Ludington, komisijai nužiūrėti.

Pirm. pranešė, kad
Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.

Mykolas Masilunas, tikrai
sūnams išvykus į karo tar- atrodo kaip indijonas, sau-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th Avė., Cicero, III.
Telefonas — CICERO 2199

6312 So. Western Avė., Chicago, IL
Telefonas — GttOVEHILL 0142

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

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi) Mūsų Įstaigą!

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

pdfonttnh lau itdtvrut*
kuriuor mts padirbome jums.

sun-
kiai serga veikėja ir buvusi 
ižd. S. Šimkienė.

Valdyba 1946 m. liko ta 
pati: pirm. Elena Gedvilie
nė, vice pirm. Ona Vaznie- 
nė. rast. Beneta Cicienienė,

lės nudegęs, bet pilnas ener
gijos, kad žiemos lauku bus 
tikrai uolus pagalbininkas

kum Tonu "(kuris yra ~dvy- biznyje savo broliui’ ° vasa’ įiždin. Juozapa Ragauskienė, 
nukas, su tik ką sugrįžusiu Jaiku pavaduos jį, kad ! iždo globėjos U. Mažeikienė 
iš karo tarnybos Mykolu). Salet4 pailsėti po tokio sun-! įr V. Bučnienė. Rėmėja
Didelę pagalbą teikė Mar.
Masilunienės brolis J. Ba
rauskas. kuris ankščiau patsturėjęs bučernės biznį, tu-' Kapitonu pakeitimai
rėjęs šioje biznio šakoje di
delį patyrimą, buvo didelė Policijos viršininko pat- j 
parama Jonui Masilunui ir varkymu, pakeisti kapitonai 
jo motinai. Sausio 8 d. su- sekančių policijos stočių: 
grįžus Mykolui, nušvito di- Thomas J. Duffy, iš Cen- 
deliu džiaugsmu visų vei- tral stoties, perkeltas į Aus- 
dai: motinos, brolio Jono tin stotį, o tos stoties kap.

nybą pergyveno tikrai sun
kius laikus. Nes biznyje tu
rėjo darbuotis tiktai su sū-

kaus darbo.
A D Ciceriečių Dėmesiui

ir dėdės J. Barausko. Tikra G. Homer į Warren Avė. sto- 
- tį. Kap. J. C. Looney iš 

Warren stoties nukeltas į 
Central stotį. Lt. J. J. Mc- 
Namara iš Stockyards sto
ties perkeltas į Chicago

Remontuos Baltuo
sius Rūmus

Washington, D. C. — Vy- bawn stotį.
riausybė paskyrė pusantro --------------
miliono dolerių Baltųjų Rū-
mų remontui, inimant pasta
tymą kairėje pusėj sparno, 
kur bus auditorija su 375 
vietomis (seats).

Cicero lietuviams prane
šame, kad šiose vietose ga- 

’isigyti “Draugą” pa
vieniais numerais:

St. Anthony Savings and 
Loan Ass., 1500 S. 49 Ct.

Putrimų krautuvėj, 1436 
S. 49 Ct. K

Salemo Jankaus vaistinėj, 
1446 S. 49 Ct.

Puikių aiskriminėj, 1409 
S. 49 Ct.

Baubkų krautuvėje, 1300 
S. 49 Ct.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

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

VENETI AN MONUMENT COMPANY N
527 NO. tVESTERN AVĖ. TEL.: SEELEV 6103 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

PETER TROOST MONUMENTS
Naujoje South Side Vietoje

WWWUVVWAWWVWWWWWWV

Vieny Metų Mirties Sukaktuvės

STEPHENS
* * * FUNERAL HOME

Graži — Erdvi — Su Vargonais
7918 SOUTH PARK AVĖ. TRLANGLE 3055
ŽENTAS, LIETUVIS — ADOLPA8 IVAN ,’IVANAUSKAS) IR 

Į JO ŽMONA SAKAH STEPHENS IVAN SUTEIKS JUMS
< GERIAUSI PATARNAVIMĄ

Meiliški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Yra Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma suvirš 50 
metų tos pačios 
šeimos rankose.

YAWAYAW.V.,.’.7/^.,.,.,Z.

125,000 veteranu 
kolegijose
YVashington, D. C. — Ame

rican Council of Education 
paskelbė, kad iki šiol jau 
125,000 pastarojo karo ve
teranų, naudodamies vy-Į 
riausybės teikiamomis leng
vatomis. yra įstoję į įvai
rias kolegijas siekti aukš
tesnio mokslo. Manoma, kad 
iki ateinančio rugsėjo mėne
sio da 600,000 karių vetera
nų įstos į kolegijas.

OAKV. INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
PRUZ1N FUNERAL HOME

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

PFC. JOHN G. DORSHA 
(U. S. Army).

Jau sukako vieni metai, kai ne
gailestinga mirtis atskyrė iš mūsų 
tarpo mylimą sūnų ir brolį.

A. A. Jonas paguldė savo gyvybę už tėvynę kovos lauke 
Prancūzijoje Sausio 18 d., 1945 ir tapo palaidotas karo ka
pinėse Prancūzijoje.

A. A. Jonas gimė Liepos 24 d,., 1912 m. Nors laikas tęsiasi, 
bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. Lai gailestingas pievas 
suteikia jam amžiną atilsį. Mes, atmindami jo liūdną prasišalina
mą iš mūsų tarpo, užprašėm 2 gedulingas šv. Mišias penktadienį, 
Sausio 18 d., šv. Kryžiaus paiap., bažnyčoje, 7-tą r 8-tą v., ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldos ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. 
Jono Dorsha sielą.

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MB. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monument 
Company

3419 West llth St
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 35

Nuliūdę:
Tėveliai, Broliai, Seselė ir Kitos Giminės.

PERSONALIZEU MEMORIALS AT -NO ADDITIONAL COST!
Particular People Prefer TROOST Productions. 

DISTRIBUTORS OF TlUC FAJ4OU8 MONTELJ.O GRANITE 
Mobt UeauLUiu and Badortna — Straasest aud Woald’s Best.

BUY U. S. VICTORY BONDS WTEH THE SAVINGS

JOHN W. PACHANKiS
— THE UZHUAN1AN HONtllIUNT MAN —

Meminr oi ttoe litthu&ntaui Chamber of Ootnmaroe 
j and D&rlus-Gtrėn*. American Legton Port Wo. 171

MODERNI IŠVIDINE PARODA. NAUJOJ VIETOJ:
14 2548 West 68rd St. Tel. GROvehiO 3745
|| Automobiliu Transportacijos Patarnavimas Ten h* Atgal 
ĮfvALANDOS: Kasdien 9—9 vai vak.; Sekmad. 9—6 vai. vak.

ANELL MILECMENfc
(jm) tėvais Jut kaitė).
Gyveno 3704 S. Emeruld AvC.

-Alirė Sausio 15 (1.. 1946 Iii., 
11:30 vai., ryto, sulaukt pusėi 
amžiau*. Gimė Lietuva ji-. Kilo 
Iš Raseinių apbkrlėlo. Kaltinė
nų parapijos. Juodžių kaimo.

Amerikoje išgyveno 40 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: 

Vyrų Vincentų; 4 dukteris Ma
rijona Ir žentų Juliau Nleniet*. 
Stanisl.'uvų Keeg.in, Zofiją ir 
žentų Alfonsų Kulengosky. Pe
tronėlę ir žentų Antanų Mikai 
l); žentų įlomiu tiku DubllMtftJ. 
10 antikų ir 4 proamtkus ir 
daug kitų giminių, diaugų ir 
pažįstamų.

Prikluusė prie Teisybės My
lėtojų draugijos.

Kūnas pašarvotas Antano AI. 
Phillips koplyčioje — SJ07 So. 
Lituanica Avė. Laidotuvės įvyks 
Aeštnd. Sausio 10 d., .1946 m.

Iš koplyčios S:30 vai., ryto 
Ims atlydėta į šv. Jurgio para
pijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
li dėtų į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę t yia-, Dukterys, Žen
tai, Arnikai. Proanukal ir Ki
tos Giminė*.

Ixiiiiotn\iu direktorius Anta
nas Al. l litllips. Tel. Yards 49OS.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI:
C h i c a j • s 
Lietuviu 
Laidoti vi i 
Direktorių 
Asociacijos

AMBULANCKJ 
Fa tarnaujam 
die n ą ir naktį

Mes Iirime 
.Koplyčias 

Visame 
Mieste.

PETRONĖLE VERA STRODOMSKIENE
Gyveno adresu 3357 S. Morgan St., tel. YARds 6120.r
Mirė Sausio 13d., 1946m,, 4 vai. ryte, sulaukusi pusės amž.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Kvėdarnos par., 

Leibartų kaimo. Amerikoje išgyveno 44 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: tris dukteris Vera ir žentą 

Gari Rciher; Fay ir žentą Cpl. Juozapą, U.S.M.C., ir Betty; 
du sūnus lst Lt. Sander, TJ.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 
Loietta Urbikus; švogerį Juozapą Stock ir kitas gimines.

Priklausė prie Chicagos Lietuvių draugijos.
KūnaA 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 
I amaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero kupiues.

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

Nuliūdę: Dukterys, Nūnai, Žentai, Anūkai, įkalė, Pusbro
liai ir visos kitos mūsų Giminės.

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

4605-07 S. Hermitage A 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. Calilornia 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai. 
8 vai. vak.

ZĄY 

/'/ V i
11/ W

> - V
« I

,4 IZ
B

]. UūtEVICIUS
4348 S. CAL1FOBK1A AVĖ. M. LAF. 8872

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

' tfgepirone YARds 1419

IGNACAS J. ZOLP
1646 WEST 46th 8T.__________Pho»e YABdi* 9T81

MAŽEIKA - ir - EVAN AUSKAS
3319 LITUANICA A Y E. Phune VAKds 1138-39

LACHAWICZ IR ŠONAI
2314 VVE8T T»rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Pbonee CAN ai 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L. L. BUKAUSKAS
10321 S. MĮCMCAN AVĖ. Tel. PUUman 9664

ANTANAS M. PHILLIPS
3367 S. LITUANICA AVĖ. Mione YABds 4906

Lietuva turi būti vėl Nepriklausoma Valstybė!



*

Moterys, merginos

Visos būkite vaikučių geradarėmis
1 TALKĄ VISOS, KURIOS MOKATE MEGZTINUKUS 

MEGZTI LIETUVIŲ PABĖGĖLIŲ VAIKUČIAMS.

DĮENRAgm PKATOAS, CHTCAOD, H.EIN0I3

Policijos viršininkas

Į BALF paskelbtą mezgi
mo vajų nuo karo nukentė- 
jusiems lietuviams vaiku
čiams entusiaztiškai atsilie
pė visa eilė darbščių organi
zacijų. Visoms atsiliepu
sioms draugijoms buvo iš
siųsti jų prašyti kiekiai vil
nų ir šis reikalingas labda
rybės darbas

rius No. 76), Los Angeles. 
Calif. (BALF skyrius No. 
13), Athol, Mass. (BALF 
skyrius No. 71) ir kt.

Da kartą nuoširdžiai 
kviečiame visas lietuvių mo- 
terų-merginų draugijas, or
ganizacijas ir BALF sky
rius į talką. Kiekvienai drauvaromas pir-1 ...... . .. , , ,myn visu smarkumu. Ret! PJ" Įjojus ( S( darbą bus 

1 prisiųsta jų prašomas kiekis 
vilnų.

Pašvęskim savo laiką, kad 
lietuviams vaikučiams ne
reiktų šaltį kęsti. Stokim j

z dar reikia daugiau gerašir
džių lietuvaičių. kurios pa
aukotų savo laiką ir gabu
mus nekaltų, šaltį kenčian
čių lietuvių vaikų gerovei.
Nepamirškime, kad tūkstan-1 ®ALF mezgimo rate i-as, 
čiai gražiosios Lietuvos ma- Visais mezgimo ir vilnų 
žosios kartos kenčia neapsa-| reikalais prašome kreiptis į 
komą šaltį. Jiems numegsti j vietinius BALF skyrių sek-
ir nusiųsti drabužėliai ap 
dengs jų kūnelius, nušluos
tys jų ašaras ir gal išgelbės 
daugelio gyvybę.

KUR VEIKIA RATELIAI
Iki šiol stpiriu veikimu 

pasirodė šie BALF mezgimo 
rateliai: Chicago, III. (BALF 
skyriai), Mt. Carmel, Pa. 
(Sodaliečių kuopa), Tama- 
qua, Pa. (Sodaliečių kuopa), 
Mahanoy City ir apylinkė 
(Schuykill District Union of 
Lithuanian Sodalities), So. 
Boston, Mass. (BALF sky
rius No. 17), Wilke3-Barre, 
Pa (Šv. Trejybės parapijos 
draugijos), Worcester, Mass. 
(BALF skyrius No. 31), She 
boygan, Wis. (Nekalto Pra
sidėjimo parapijos veikėjos), 
Detroit, Mich. (BALF sky-l

retorius ar rašyti tiesiog į
UNITED LITHUANIAN 

RELIEF FUND OF 
AMERICA, Ine.,

19 West 44th Street, 
New York 18, N. Y.

Nemoki rusų 
kalbos, nejstosi

New York (LAIC) — Iš 
sovietų šaltinių paeinančio
mis žiniomis net ir turintie
ji brandos atestatus, privalo 
laikyti įstojamuosius egza
minus į Lietuvos universite
tą. Egzaminuojami dalykai 
priklauso nuo pasirinktos 
specialybės, bet rusų kal
bos patenkinamas žinojimas 
privalomas visais atvejais.

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMI8INO

Turtas Virš $17,500,000. — Atsargos Fondas Virš $1.300.000.

STANDARD FEDERAL SAV1NGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

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

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

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Tiesiog Jums 
IS Mūsų Dirbtuvės

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilna Patenkinimą ir 
Puikiausias Rakandas

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 Mus. — 
Prie Progos Paklauskite Jų!

Archer Avenue Furniture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

SNINGA AR LYJA — PIKIETUOJA 
1 N

lS»S HIKF

Būrelis pikietninkų prie Electric Supply Corporation, 
Chicagoj. 200,000 elektrinių įrankių darbininkų visam 
krašte yra išėję į streiką, kad laimėjus pakėlimą algos 
— $2 į dieną. (Acme-Draugas telephoto)

Apie naują Chicago policiją
KIEKVIENAS POLICININKAS, PRADEDANT PA

PRASTU PATROLMENU, BAIGIANT KAPITONU, 
TURĖS PEREITI TAM TIKRUS KURSUS.

žmogžudystės, pagrobi- į nieks nedavė jokių instrukci
niai, pagrobtųjų žiaurūs nu- ' ~
žudymai ir tų piktadarių 
nesusekimas buvo paseka, 
kad miesto mayoras Kelly 
pareiškė dėsiąs pastangų pa
ruošimui nuo 500 iki 1,000 
specialių policininkų gyven
tojų apsaugai nakties metu, 
gi tuo pačiu tarpu policijos 
viršininkas Prendergast pa
reiškė, jog visa dabartinė 
Chicago policija, pradedant 
paprastu patrolmenu, bai
giant kapitonu, turės perei
ti tam tikrus piktadariams 
susekti kursus ir laborato
rijas surištas su piktadarys
tėmis, kad tuo būdu kiekvie
nas paliktų geru detektyvu 
ir uniformuotu policininku.
IKI ŠIOL BUVO 
KITAIP

Chicago policiją ir jos pa
ruošimą pareigoms pats 
viršininkas nupeikė. Iki šiol

jų. Tapęs kapitonu aš turė
jau vadovautis savo galva ir 
patyrimais. Kaip buvo su 
manim, taip yra su kiekvie
nu Chicago policininku da
bartinėse sąlygose”.

Viršininkas sako, kad kur
sai (instrukcijos) policinin
kams prasidės tuojau. Po to 
viens po kito bus siunčiami 
į FBI mokyklą.
NAUJI LAIKAI

Seniau Chicago policija 
buvo pajuokos objektu. Sa
kydavo, Chicago policininku 
gali būti tiktai airis. Da ne
gimusiam kūdikiui Airijoj 
jau buvo skiriama vieta 
Chicago policijoj.

Taip buvo seniau. Gyve
name pažangos amžių. Nuo 
tos pažangos neturi atsilikti 
ir miestų tvarkos dabotojai, 
policija. Policininkui jau ne-_ . - * u-.---------“J—v. **>-

Chicago policija nėra lan- , beužteks to, ko seniau užtek- 
kiusi ypatingos mokyklos, davo tapus patrolmenu. Rei-

F’etvirlad., ssr

/ mus

Raudonųjų karininku 
rūmai Kaune

New York (LAIC) — Bol
ševikų lapkričio revoliucijos 
sukakties proga, Kaune,1 
kaip praneša “Izviestija”, 
buvo atidaryti Raudonosios 
armijos karininkų rūmai su 
salėmis ir poilsio kamba
riais. Juose buvo įrengta 
Raudonosios Armijos karių 
piešinių paroda, kurioj buvo

1 išstatyta daugiau kaip pen
ki šimtai eksponatų. Iš eks
ponatų gausumo galima sprę 
sti ir apie Raudonosios ka
riuomenės dalinių gausumą 
Lietuvoje.

propa
ganda Lietuvoje

New York (LAIC) — 
“Pravda” praneša kad Lie
tuvoje atspausdinta 50,000 
egzempliorių nuostatų apie 
rinkimus į vyriausiąjį So
vietą ir, daugiau kaip 700,- 
000 obalsių bei plakatų. Ma
tyt, kad propagandos tiks
lams liaudies pinigų nesi- 
gailina. *

- -v- — w

piktadarybėms studijuoti ir 
piktadariams susekti. Vir
šininkas sako:

“Kai aš tapau patrolme
nu, negavau jokių instruk
cijų. Palikęs seržantu, taip-
pat negavau instrukcijų. Pa- _____
kėlus į leitenantus, taip pat negu niekad.

kės išeiti specialės mokyk
los.

Tikrai girtinas Chicago 
miesto mayoro ir policijos 
viršininko užsimojimas, nors 
jau gerokai pavėluotas. Bet, 
kaip sakoma: geriau vėliau,

Kiekvienam gyventojui viena žiurkė

Kiniečiai vagiami
Manila, P. I. — U. S. ka

riuomenės militarė policija 
stropiai seka raketerių są
jungą, kuri vagia turtingus 
kiniečius ir reikalauja dide
lių sumų jų išpirkimui Trys 
turtingos šeimos buvo pri
verstos išmokėti $12,500 už 
paleidimą pagrobtųjų jų na
rių.

Proponuoja ilgą 
ftkimatiją

Tokvo. Japoniją. — Tho- 
mas Confesor, viršininkas 
Philipnines de’egaciios Toli
mųjų Rytu Komisijoj, pro- 
ronuoja ilgą Japoniios oku- 
naciją. Jis sako. kad Ameri
ka savo kariuomenę JaDoni- 
ioj turėtų laikyti nuo 25 iki 
50 metų.

Padaugėjo astuo
niais milionais

Washington D C. — Cen- 
to biuras naskelbė. kad per 
pastaruosius penkis metus 
’ki liepos 1945. gyventoju 
\mer Junsrt. Valstybėse pa- 
dauerėio aštuoniais milionais. 
Viso "pzvantoiu mūs kraštas 
♦uri 139,621,431.

Hirobiln arklys 
i Amerika

Japonijos imperatoriaus 
favoritas — baltas arklvg 
•nt kurio Hirohito pasirody
davo kariuomenės paraduo
se. iš Yokohama išsiųstas į 
Ameriką.

Nerodyk bet kam 
savo laimės

Oaldand, Calif. — Pajūrio 
restorano savininkui Sam 
Franicievich nusišypsojo lai
mė: viename oystery jis ra
do perlą, kurio vertė siekė 
$4.000. Tą perlą jis parodęs 
dviem gražiai pasipuošu- 
siems vyrams. Bet kai Fra
nicievich buvo pašauktas į 
kitą kambarį ir sugrįžęs pa
žiūrėjo į vietą, kur laikė pa
slėpęs tą perlą — vieta bu
vo tuščia.

Dabar jis vėl laukia lai
mės jam nusišypso jant, tik 
jau žada jos nerodyti nepa
žįstamiems.

Tai bent kareivis
London, Anglija. — Nau

jų Metų rytą vienas Ame
rikos kareivis, stovėdamas 
ant gatvės kampo, praei
viams išdalino 30 anglų 
svarų (apie $120). Jis pasi
sakė nesąs giftas ir nenorįs 
kaž kuo pasirodyti. Kare jis 
nebuvęs sužeistas, dėlto, sa
kė, jam linksma sulaukus 
Naujų Metų ir norįs kitus 
palinksminti.

Nereikia kištis į 
kitu triubelį

Melvin Asten, iš Minnea- 
polis, Minn., prie Chicago ir 
Clark gatvių įsikišo į barnį 
tarpe vyro ir moters. Rezul
tate, jis tapo pašautas Da
bar policija ieško poros, ku
ri barėsi gatvėje, bet, grei
čiausiai, ir paliks nesurasta.

Miesto taryboje, aldermo- 
nas 43 Ward James B. Wal- 
ler įnešė sumanymą skirti 
daugiau pinigų, negu dabar 
kad paskirta $200,000 žiur
kėms mieste naikinti. Su
manymas rado pasipriešini
mo. 41 Ward aldermonas 
Wm. J. Cowhey sako, kad 
jei namų savininkai steng
tųsi švariau užlaikyti užpa- [

Šimtametė bažnyčia
Šv. Patriko bažnyčiai, ku

ri randasi prie W. Adams ir 
Dės Plaines gatvių, šįmet 
suėjo šimtas metų.

Jubiliejinės iškilmės bus 
pradėtos šiandie pietumis 
Stevens Hotel, kur principa- 
liu kalbėtojum bus III. val
stybės prokuroras William 
Tuohy. Tuo bankietu bus 
pradėtas vajus sukėlimui 
$100,000, kad atmokėti sko
lą, užtrauktą remontuojant 
bažnyčią ir mokyklą.

Jubiliejaus iškilmių fina
las bus šv. Patriko dienoje, 
kovo 17 d. Pontifikalines šv. 
Mišias laikys Springfield’o 
vyskupas James A. Griffin. 
Pamokslą sakys kardinolas 
S. A. Stritch

kalines gatvaites, ir turėtų 
uždarytas dėžes išmatoms, 
mieste žiurkių būtų daug 
mažiau.

Dr. H. N. Bundensen, 
pirmininkas Board of 
Health, spėja, kad Chicagoj 
yra 3,600,000 žiurkių — 
viena kiekvienam gyvento
jui.

Šeimininkėms
žinotina

James F. Riley, OPA Chi
cago regiono direktorius, 
praneša, kad, pradedant šią 
dieną, kaina kiaušiniams nu
mušta nuo 2 iki 3 centų. Pa
vyzdžiui, “Grade A” kiauši
niams kaina nuo 58 centų 
numušta iki 45c.
, Pradedant šią dieną, taip 
pat kainos numuštos ir ki
tiems dalykams, pavyzdžiui, 
Florida tangerinės numušta 
1 centas svarui; lemonams 
lubų kaina dabar 14c sva
ras, Texas oranges 8c. sva
ras.

Numuštos kainos taippat 
ir kai kurių daržovių, pav., 
morkų, salotų ir k.

Eastland verčiamas 
laužu

Chicago ekskursinis lai
vas Eastland, kuris liepos 1 
d., 1915 metais. Chicago
upėje apvirto su 2,500 Wes- 
tern Electric Co. ekskursan
tų, iš kurių 812 nuskendo, 
U. S. Navy nutarė paversti 
laužu. Karo metu Eastland 
buvo jūrininkų mokomuoju 
laivu Great Lakęs ir buvo 
žinomas U. S. S. Wilmette.

300 pėdsaku
Policija praneša, kad iki 

šiol jai pavyko susekti arti 
300 pėdsakų susekimui bai
saus piktadario, kuris pa
grobs nužudė Suzanne Deg- 
nan. Tačiau kol kas negali 
pasakyti, kurie tų pėdsakų 
gali pagreitinti piktadario 
suradimą.

Atrodo, kad policija yra 
įsivėlus į didelį tinklą, kuris 
juo toliau, tuo darosi tan
kesnis ir painesnis.

Nathan Goldblatt, vienas 
įsteigėjų Goldblatt Bros., 
Ine. (departmentiniu krau
tuvių) miręs lapkričio mė
nesį. 1945 metų, turto pali
ko $1,087,350._ ___________

Peter Gligur, 60 m., gyv. 
123 S. Throop St., šiandie, 
taip sakant, plikas, kaip til
vikas. Jis buvo su«ritaunęs 
$1,700, kuriuos laikė dėžėj 
drabužių klozete. Vagys pa
juto ir. pavogė.

X L. Vyčių 36 kp., ini- 
mant ir dramos ratelį, nu
tarė “in corpore’’ dalyvauti 
“Draugo” metiniame kon
certe, vasario 10 d., St. Ag
nės Auditorium. Be to, kuo
pa nupirko dešimtį pirma
eilių tikietų. Tame koncerte 
kuopa pakvies visus pama
tyti kuopos dramos ratelio 
ruošiamą vaidinimą (“Po
nas”) Jackus Dauganoris”, 
vasario 24 d., Nekalto Pra
sidėjimo Šv. Panos Marijos 
parapijos salėj.

X Ekskareivį Petrą Rudo
ką ir jo žmoną Mikaliną gy
venančius Melrose Park, gar 

įnys apdovanojo sveika duk- 
1 rele. Sykiu su tėvais džiau
giasi ir Dominikas ar Ona 
Rudokai, 4035 S. Maple- 
wcod avė. susilaukė gražios 
anūkės ir tokiu būdu pasi
lieka grandpa. ir grandma, 
o Mildred jauna ciocė.

X Juozas ir Adelė Puikiai, 
1409 S. 49 Avė., Cicero, yra 
nauji biznieriai, savininkai 
moderniškai įrengtos aiskri- 
minės ir nesvaiginamųjų gė
rimų, bei lengvaus užkan
džio. Jų bizniavietėje taipgi 
galima nusipirkti “Draugo” 
pavieniais numerais. Jie pa
tys irgi yra dienraščio skai
tytojai. Abu yra čia gimę 
ir augę.

X V. ir A. Pieržinskų, ži
nomų toleikiečių, dabar gy
venančių; Lawn, III., vientu- 
rė duktė Loraine per Kalė
das gavo brangią dovaną — 
deimanto žiedą. Nuo ko — 
bus sužinota tik kai suskam 
bės vestuvių varpai. A. Pier- 
žinskienė yra solistė Šv. Kry 
žiaus bažnyčioj, o Vaclovas 
veda real estate ir apdrau- 
dos biznį, 4559 S. Paulina 
St.

X Theodor ir Estera Os- 
trowski, jauni Town of Lake 
biznieriai (4530 S. Honore 
St.) šiomis dienomis susi
laukė sūnelio. Jų dukrelė 
jau eina ketvirtus metus. 
Biznieriai Stella ir Bruno 
Belunskiai taipgi džiaugia
si susilaukę anūko.

X Jonas Markevičius, iš 
West Side, šventėms buvo 
parvykęs namo. Šiuo laiku 
jis gyvena San Antonio, Te- 
xas, kur turi gerą dailydės 
(karpenterio) darbą. Ta pro 
g a viešėjo taipgi ir pas se
serį Springfield, III., kuriai 
dovanų užprenumeravo dien
raštį “Draugą”.

X Bronislovai Shukis, iš 
Brighton Park, Šv. Kryžiaus 
ligoninėj padaryta sunki o- 
peracija. Bruno Shukis yra 
žinomas Brighton Park kon- 
traktorius ir vienas direk
torių Standard Federal Sav- 
ings and Loan Assn.

X Juozas Dobrovalskis, 
sūnus buvusių West Side 
biznieriųt, tarnaująs kariuo
menėj, šiomis dienomis bu
vo parvykęs namo paviešė
ti. Jis gydomas vienoj karo 
ligoninių.

X Juozefina Jasinskienė, 
iš West Side, žmona žinomo 
prie namų meistro Felikso 
Jasinsko, yra išvykus į De
troit, Mich., viešnagėn pa3 
savo sūnų Antaną.

X Kazimiera Tarulis, iš 
West Side, jau septinta sa
vaitė, kaip serga. Gydosi 
namie, 2226 W. 23rd Place,


