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Uždrausta Kareiviams Ruošti Protestus
Amerika Neišduos Bombos Paslaptį; 

Rusai Turi Išradę Dar Galingesnę?
(“Drauda” specialaus kores- 

•ponden tn pra n eitimus).

šeši šimtai atstovų iš 51 
tautės susirinko Londone 
posėdžiui, su viltimi šį kar
tą susitarti. Amerikos mi
nistras Byrnes savo port
fely atsivežė keletą projek
tų dėl Artimųjų Rytų ir 
Dardanelių sąsiaurio, tačiau 
atrodo, kad šie dalykai kon
ferencijoje nebus iškelti 
nes sovietai nenori, kad šie

kai atmeta paskutiniuosius 
rusų reikalavimus, nes Kars 
ir Ardahan provincijose ne
esą nei vieno armeniečio, o 
gruzinų skaičius esąs visai 
nedidelis, bet šie yra atbėgę 
dar nuo caro laikų, ieškotis 
Turkijoje prieglaudos.

Bulgarai lengviau pasi
duoda rusų įtakon ir tiesiai 
■lenda meškai į nasrus. Mi
nistras pirmininkas Geor- 
giefas su dviem ministrais 
lankėsi Maskvoje, kur buvo 
oriimtį Stalino ir Molotovo.klausimai būtu svarstomi. rr . .. .....x , Koks jų pasikalbėjimo re•Pirmoj vietoj stovi at?-' ‘ . 5 ,, azultatas, nereikia ir klaus
ti. Tie kurie nuvykdavo pas 
Hitlerį, ne geresnį atsaky-

minės bombos paslantis. Bet 
Bvrnes yra pasiryžęs nea
tidengti tos paslapties ir . VJ
Amerika norinti ir toliau m!» P^^'-ezdavo. 
pasiliktį tikra šios bombos Londonas Nenori, Kad Gen. 
savininke. Tačiau pirmąją Franco Pasitrauktų 
konferencijos dieną visus
dalyvius sujudino airlan-1 Anglai nenori imtis atsa- 
diečio Dr. Armattoe praus- kemybėg dėl Ispanijos vi- 
šimas, kad sovietai esą iš- daus įvykiu ir vis delsia pa- 
radę dar galingesnę bombą. į ^išakyti dėl gen. Franco 

rėžimo lemiamą žodi. Gen.

CHICAGOS SKERDYKLOS^ NEBELIKO GALVIJU

Tvartai, kuriuose laikomi jaučiai Chicagos skerdyklose, tušti vykstant 35,000 Chica
gos skerdyklų darbininkų streikui. Visame krašte streikuoja kitas 300,000 mėsos dar
bininkų. (Acme-Draugas Telephoto.)

Eisenhower Sakė Demonstracijos Jau 
Atliko Savo Tikslą, Toliau Bevertės

WASHINGTON, saus. 17. 
—Gen. Eisenhovver šiandien 
pranešė Kongresui, kad jis 
uždraudė tolimesnes karei
vių demonstracijas protes
tui prieš demobilizacijos su
lėtinimą.

Pavedus Okupacijai
Liudydamas prieš Senato 

komitetą tiriantį demobili
zaciją, armijos štabo virši
ninkas sakė. “Masinės de
monstracijos nebeturi jo
kios vertės, kadangi jau pa
skelbtas armijos naujas de
mobilizacijos planas. Aš į- 
sakiau visų frontų koman
dieriams, kad laikas joms 
jau yra praėjęs.”

Eisenhower paskaitė laiš
ką iš Gen. MacArthur, ku
riuo pastarasis sakė per- 
greitas karių siuntimas na
mo “susilpnins Korėjos ir 
Japonijos kontrolę” ir kliu
dyti) armijos bazių ir užsi
likusių reikmenų likvidavi
mui.

Tarpe kitko, Eisenhower 
sakė komandieriams liepta 
karių protestus laisvai per
leisti į aukštąją komandą. 
Aiškindamas savo direkty
vą atleisti visus nebūtinai 
reikalingus vyrus, generolas 
sakė jis suprantąs, kad “yra 
didelė spraga” tarpe įsaky
mo išleidimo ir jo pildyme.

Policija Suareštavo 10 Pikietininkų; 
Darbdaviai-Unija Tariasi Sostinėje

Franco tuo naudojasi ir 
‘•'tengiasi išsiderėti iš princo 
Don Juano geresnes sąly
gas.

Princas Don Juan jau at
vyko Portugalijon. Jam ne
buvo duotas leidimas nusi-

Pasaulio Apsaugos Taryba Veikia; 
Iranas Gali Būti Pirmas Išbandymas

Bomba Kaip Teniso 
Sviedinukas

Anot Dr. Armattoe, penki 
rusų mokslininkai, padeda
mi dviejų vokiečių profeso
rių, išrado atominę bombą, 
kuri būdama teniso sviedi
nuko dydžio, sprogdama iš- leisti su lėktuvu Ispanijoje, 
griauna viską 85 kilometrų kad papildžius benzino re- 
apskritime ir ore sukelia j zervus. 
iki poros tūkstančių laips- Į Tačiau, kaip respubliko- 
nio karštį.

Tačiau Europoje į šį pa
reiškimą žiūri su švpaona ir 
klausia iš kur Dr. Armattoe 
gavo tokias tikslias žinias 
ir kodėl jis tai skelbė kaip

LONDONAS, sausio 17.— 
Jungtinių tautų apsaugos 
taryba šiandien suėjo ir bu
vo apskelbta veikianti pra
džiai užduoties išlaikyti tai
ką pasaulyje, su jėga jeigu 
tai bus reikalinga.

tarybos rekomendacijų dėl 
taikaus išsprendimo, bet 
pavartotų veto teisę dėl 
klausimo ar vartoti jėgą iš
aiškinti ginčą.

Australijos J. N. O. Ma- 
kin pirmininkaują. E. R.

nai praneša,
Ispaniioj Prasidėjo 

Civilinis Karas
kuris pradžioje yra nedide
lio pobūdžio. Respublikonai

Tarybos 11 nariui sėdėjo 1 Stettinius yra Amerikos at

tik per konferencijos atida- į Jau ^-ur’ ^00,000 žmonių pu-
rymą. Atrodo, kad visas tas 
jo pranešimas yra blofas,

siau ginkluotų, kurie veikia 
prie Madrido ir Austrijos

vien tik kad sovietams su- j kalnuose. Jų skaičius kas
dien didėja ir nekuriuose 
miestuose, kaip Valencijoje 
ii* Barcelonoje paskutinėm j 
dienom įvyko rimtų susidū-; 
rimų su policija.

darius palankias sąlvgas 
išsiderėti iš amerikiečių 
atominės bomboo paslaptį.

Prancūzų Reikalas Gins 
Gen. De Gąulle

Kada visų tautų delega
cijos suvažiavo Londonan, 
sovietai kaž kodėl vėlavosi. 
Jų delegacija si įdeda net 
iš 100 atstovų. Vyšinskas,

aplink išlenktą stalą. Neto
liese buvo Nasrulish Ente- 
zam, atstovaudamas Iraną, 
kurio ginčas sų Rusija gali 
būti pirmasis išbandymas 
taikos organizacijos efek
tingumo.

Siūlo Tarybai Valdyti 
Atominę Bombą

Spėjama, kad Rusija ne
galės išvengti to ginčo iš
kėlimo, ir turėsianti susi
laikyti nuo balsavimo dėl

stovas. Kiti tarybos nariai 
yra Anglija, Kinija, Pran
cūzija, Lenkija, Brazilija, 
Egiptas, Meksika ir Olan
dija.

Čekoslovakijos užs. mi- 
I nistras Jan Masaryk siūlė 
tarybai užvaldyti visus pa
saulio karo pabūklų fabri
kus, o Anglijos užs. sekr. 
Bevin pranešė susirinkimui, 
kad Anglija pasiruošusi pa
vesti tris savo kolonijas 
tarptautinei globai.

Prez. Trumam Turi
Planą Plieno Streikui
WASHINGTON, saus. 17. 

—Prez. Trumanas šiandien, 
davė U.S. Steel bendrovei ir 
CIO plieno darbininkams 
paskutinę progą sudaryti 
sutartį, pirm negu jis pada
rys pasiūlymą baigimui gin-vco.

Prezidentas davė CIO 
prez. Philip Murray ir U.S. 
Steel viršininkui Benjamin 
Fairless progos išsikalbėti, 
o jeigu tai nepagelbės, jis 
įsikiš “su pasiūlymu visuo
menės interesui.”

Dešimts pikietininkų bu
vo vakar suareštuoti už tai, 
kad pastojo kelią ir neleido 
Robert Ingram, Swift fab
riko užvaizdo? padėjėjui, į- 
važiuoti per skerdyklos var
tus. Pikietininkai sakė In
gram savo automobiliu vie
ną jų sužeidęs, bet Ingram 
užginčijo tą jų teigimą,

Tuo.pat metu pikietininkų 
linijos buvo tampriau ap-! 
trauktos aplink skerdyklų 
sritį kuomet “L” patarnavi
mas skerdyklų šakos buvo 
nutrauktas simpatizuojan
čių unijistų vairuotojų, ku
riems taipgi rūpi nepatekti 
į muštynes.

WASHINGTON, saus. 17. 
—Darbo Sekr. Schwellen- 
bach šį vakarą nuskubėjo į 
Baltuosius Rūmus tartis su 
Prez. Trumanu dėl skerdy
klų darbininkų streiko.

Sostinėje šiuo laiku ran
dasi Chicagos keturių did
žiųjų skerdyklų atstovai ir 
mėsos darbininkų unijos 
atstovai, kur juos pakvietė 
Prez. Trumanas.

CIO atstovai sakė jie ma
žina savo reikalavimą nuo 
25c valandai iki 20'/2c valan
dai— 17,2C dabar, likusius 
vėliau. AFL sakė darbinin
kai grįš darban gavę 15c 
valandai pakėlimą.

kuris turi atstovauti Molo- Į H.rba net savo parduoda, 
tovą, buvo “užkliuvęs” Ru- Didelės ginklų kontraban- 
munijeje, kur jis stengėsi los vyksta per Marselį ir 

Bordeaux mažais laiveliais.

Iš kur sukilėliai gauna!
ginklus? Nemaža jie nuper- Išvarė Vyskupą 
ka iš amerikiečių kareivių t 
Prancūzijoje, kurie grįžda-i
mi iš Vokietijos atsiveža iš ;—Mons. Pucci’o žinių agen- | tė, 
vokiečių atimtus ginklus,

VATIKANAS, sausio 17.

KALENDORIUS
Sausio 18 d.: Šv. Priska; 

senovės: Darė jis ir Ragny-

“pagelbėti” sudaryti naują 
vyriausybę, kurion, žinoma, 
jis norėjo įstumti daugiau 
savų žmonių.

Tarp kitų klausimų kon
ferencijoje manoma iškelti 
Ruhro krašto internaciona- 
lizavimas, tad gen. De Gau- 
lle buvimas Londone ang- 
lamg yra pageidautinas, nes 
jie jaustųsi prie stalo turį 
draugą, kuris juos palaiky
tų.

Saradžuglu Prieš Rusų 
Reikalavimus

Turkui užsie..ų reikalų 
ministras Londone turėjo 
keletą pasikalbėjimų prieš

Respublikonai Nesipriešina 
• Monarchijai 

Pasikalbėjime su ”Le 
Monde” korespondentu, res
publikonų vyriausybės pir
mininkas Girai pareiškė, 
kad respublikonai nenori 
staigiai nuversti Franco 
valdžios, nes tada krašte 
kiltų revoliucija ir anarchi
ja. Jie tikisi, kad Franco 
perleis valdžią sudarytai 
laikinai vyriausybei, kuri 
praves krašte rinkimus. Jei 
tauta pasisakys už monar
chiją. respublikonai nesi
priešins, tačiau jis abejoja, 

konferencijos atidarymą su Į ar begrįsianti Ispanijos ms- 
Bevinu, kas matomai tur- i narchija. Vyt. Arūnas.
kus šiek tiek j .įdrąsino, ne? i--------------------
turkų ministras pirminin-1 (Drauge kasdien skaitykite 
ka° Saradžuglu spaudos at- mūsų specialių korespon- 
stovams pareiškė, kad tur-Įdentų raportų iš Europos.)

tūra sakė Vatikanas gavęs 
raportą, jog Vyskupas Ca- 
simir Bukraba, Pinsko vys
kupas, buvęs išvarytas iš 
savo diocezijos. Pinskas, 
buvęs po Lenkija, dabar yra 
dalis sovietų Baltgudijos.

3 Britai Užmušti 
Kautynėse Javoje

BATAVIA, sausio 17. — 
Britai pranešė, kad kauty
nėse tarpe indokiniečių na- 

I cionalistų ir britų Soraba- 
jaus srityje, rytinėj Javos 
pusėj, vakar užmušta trys 
britai kariai ir 21 kitas su
žeisti.

Britai sakė jie vartojo 
mortarus ir artileriją prieš

Sausio 19 d.: šv. Marijus, indokiniečius. Raportas sa
kė septyni indėnai buvo su
žeisti, kuomet du vežimai 
užvažiavo ant minų.

Šv. Kanutas ir Šv. Enrika i; 
senovės: Raivedys ir Ged
vile.

ORAS
Giedra ir nešalta.

Prancūzai Reikalauja 
Mirties Bausme Naciam

NUERNBERGAS, sausio 
17.—Prancūzijos prokuroras 
šiandien pradėjo byla prieš 
22 teisiamus naciui viršinin
kus, ir reikalavo mirties

Vėliausių Žinių Santrauka
—Darbo Sekr. Schwellenbach tarėsi su pavieniais sker

dyklų. ir CIO atstovais po valandos ilgio konferencijos.
Paskirta faktų tyrimo taryba. , _ . . .

—Darbo departamentas sakė telefonisčių streikas Wa- . ausmes naciU virsinin ams
shingtone baigta. ir darbininkai tuoj gr)S. ,r n'Jbaudim» slmt« naclU

—Prez. Trumanas vakar po pietų per pusę valandos
tarėsi su nariais jo paskirtos faktų tyrimo tarybos, kuri 
šiuo laiku studijuoja plieno darbininkų ginčą.

—CIO prezidentas Philip Murray po konferencijos plie
no streiko reikalu pakvietė j Washingtoną, atvykti CIO- 
UAW komitetą, kuris veda GM streiką.

kankintojų.
- Kaltinamieji naciai išbalo 
matydami prokuroro Fran
cis de Menthon nuoširdumą.

CHUNGKING. sausio 17. 
—Kiniečiai valdininkai Nan-

„ . . , ... ,. . , , . i kinge šiandien pranešė, kad
—Federal Reserve Bankas vakar išleido įsakymą, kad Amerika ir Ar)aliia perveda 

visas pirkimas vertybinių popierių turi būti daromas 121 karo jajvą Kinijai. Pra- 

100% “easb.’ o ne įmokėjus tiktai dalį kainos. nešimas sakė laivų tarpe
—Pragos radijo paskelbė, kad rinkimai Čekoslovakijoje j yra 7,000 tonų kreiseris ir 

įvyks šių metų gegužės 26 d. , submarinas.

Chiang, Komunistai Kaltina Vieni Kit
CHUNGKING, sausio 17. 

—Nacionalinė militarinė ta
ryba šiandien kaltino komu
nistus keliais naujais sulau
žymais sekmadienio pasira
šytų paliaubų, kuriomis bu
vo tikėtasi užbaigti Kinijos 
civilinį karą.

Yenane, komunistų šta
bas sakė Gen. Chiang Kai- 
shek įsakęs 11-tos karo zo
nos komandieriui užimti 
strategines komunistų pozi
cijas pirm negu paliaubos 
į?igaliojo.

Neleidžia Korespondentų

Užsieniečiai koresponden
tai čia protestavo valdžiai 
prieš atsisakymą leisti ame
rikiečiams korespondentams 
vykti į Mandžuriją kartu su 
Kinijos kariais, tol kol ne
pasitrauks rusų kariuome
nė.

j Tuo tarp i pirmas dalinys. 
I maždaug 1,100 kiniečių ka- 
i rių išvyko iš šanghajaus į 
Mandžuriją šešiais Ameri
kos išlaipdinimo laivais.

Liudijo Japonai Išlupo Net Liežiuvius
MANILA, sausio 17. — 

Filipinietė Raudonojo Kry
žiaus slaugė šiandien liudi
jo, kad ji mačiusi kaip gen. 
Masaharu Homma koman
dos kariai išplėšė liežuvius 
iš septynių filipiniečių ger
klių. Kitas liudininkas. Sal- 
vador Santos, sakė kaltina
masis pats pasirašė mirties 
dekretą jo broliui, Philippi- 
nų vyriausiojo teismo teisė
jui Jose Santos.

Tarp kitko slaugė sakė 
mačiusi kaip japonai San- 

I deba kolegijoje išdūrė devy- 
| niemg vyrams akis, o kitus 
, išvilko iš drabužių ir vilko

.zvl n nlnlnn

Karo Sekr. Patterson da
lyvavo šios dienos sesijoje.

Japonai 'Pasmerkė 
Visus Belaisvius'

TOKYO, saus. 17. — TJ.S.
1 laivyno kapitonas Manuei 
A. Newman šiandien sakė 
japonai sargybiniai g?vę į- 
sakymus užmušti visus ali- 
jantų karo belaisviu? jeigu 
įvyktų alijantų išlipimas 
arba parašutistų nusileidi
mas Japonijoje. Newman 
buvo paskutini? amerikietis 
pasiduoti Guam saloje. Jis 
atvyko lifldytį prieš buvu
sius kalėjimo viršininkus.
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ŽINIOS 15 GRAND RAPIDS, MICH.1 Lietuviai Italijoje
NAUJAS VETERANV 
POSTAS

bus renkama pastovi valdy
ba.

Su naujais metais .mūs LIGONIAI 
parapijoj prasidėjo ir nau- Jau antra savait§ kaip 

Jurgis Orenta guli šv. Ma-ja darbuotė.

Stockholmo lietuvių lei
džiamo ‘•Svetur” žiniomis 
(gruodžio 2. N\ 9). Italijoj 
lietuvi”' šiuo met i vra apie 
600, bet tai yra apytikris

ris St. Girdvainis, šis šal- viai po karo pradėjo imi- rinkimai, valdžios permaina SKAITYKITE "DRAUGI!
pos k mitetas atidarė 30 be- gruoti Brazilijon. Ta proga ir stoka laivų. Norintiems UZSISAKYKIT “DRAUGĄ”
tuvių studentų*' bendrabutį norima parašyti Brazilijos įsikurti žemės ūkyje, vyriau- ,___________________ _____
Pizos mieste. Dėl techniškų lietuvių gyvenimo istoriją sybė duosianti ne tik žemės.
kliūčių bendrabutis dar ne- Norintiems Brazilijon įva- bet ir kitokios pagalbos.
pilnai veikia. žiuoti svetimšaliams, vy------------------------------ ---------

Vyriausiu visų Italijoje:™113^ duoda llemažai
apskaičiavimas. nes s^ovvk- gyvenančių lietuvių katąli- ^enSvaLlJ, tačiau, tam kliudo

Sausio 6 d., mokyklos sve- rįj,s iįgOnįnėj po operacijos lu £Vveritoir,i d'žnai keičia- kų kapelionu yra J. E. vys- 
tainėje buvo sušauktas su- Orenta yra Vytauto Karei s*' ’r tikra skaičių sužinoti kūpąs Petras-Pranciškus Bū- 
sirinkimas Kišų veteranų — vjų Dr-ios iždininkas sunku. čys.

Virus lie*u*’ius Itfliioie Romoje veikia Lietuvos 
Bernard Kamm, pastarojo yjngja draugija LITHUA- atstovybė tik prie šv. Sosto, 

karo veteranas, šiuo laiku ]\TIA, kurio- pirmininku yra kurios atstovu yra ministe- 
randasi_ Blodgett Memorial kan. dr. Viktoras Pavalkis. ris dr. Stasys Girdvainis, 
ligoninėj, taipgi po operaci- Lietuvių ee’nimu rūn'nasi Čia pat gyvena buvęs užsie- 
J08, Bendro Amerikos Lietuvių nių reikalų ministeris Sta-

kaip vyrų, taip moterų 
pastarojo karo. tikslu suda
rius Katalikų Veteranų Pos- i 
tą. Tas buvo sumanyta bu
vusio parapijos vikaro, Cpt. 
kun. Herman Kolenda, ar
mijos kapeliono, kuris tuo 
laiku buvo parvykęs keletui 
savaičių poilsio. Vyskupas 
Francis Haas tą sumanymą 
užgvrė ir davė leidimą jį 
vykdyti. Tai yra pirmas Ka
talikų Veteranų Postas šioj

Linkim
sveikti.

abiem

LAIDOTUVĖS

greit pa- pon(jo Italijos skyrius, ku
rio pirmininku yra ministe-

sys Lozoraitis su šeima.

Savymeilė yra į amatas, 
ant kurio išdygsta pavydas

Tcl. — IIEMlock 5521
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Brilis
GYDYTOJA UI CHiRl RGfi 

2108 VVest 63rd Street

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

2120 VV. Marųuette liti.

Ofiso Tel.: PROspeet 6446 
Res. Tek: IIEMlock 3150

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

J. RIMDZUS. D. C.
L1CENSED CHIROPltACTOR 

1N STATE OP INDIANA 
.4 ome Calls in Indiana—

Phone WENtworth 2527 
PHtMO THE R A P Y 

5526 S. Racine Avė.
H oi t * Daily «—8 P If

Raturiliivv 9 A M to H P. U.

Pa

Sausio 10 d. gedulo pa- 
mald:s už a. a. Anelę Urba
navičienę, seną gyventoją, 
kuri mirė sausio 6 d. Palai-diecezijoj. Klebonas kun. J.

Lipku" deda pastangų, kad' d°ta P*™™03 ūpuose. Pa
peštas būtų ne tik pirmuti- kk° 1’udet' „t™ dukt,e™: 
nis. bet ir vienas didžiausių. ,Mrs- ,frank Statche1' ' 
Posto susirinkimai bei suė- '?,Mrs-, Arthur
jimai bus laikinai bute. kur 1 G«enwad (Juliai, katpo .r 
dabar randasi grosernč. ir “S0"? Nanc-V namle' vienf* 
ant kurios vietos kada vė sūnų Alex Urban ir tris a- 

nūkus. Velionė buvo narėliau bus statoma naujas kle- . .
, :. o„. į Moterų Rožančiaus Dr-iosbonijoc namas. Savo laikuj J
manoma. Katalikų Veteranų KAPELIONAS
Postas turės ir savo nuosa
vybę, kur dabar randasi pa
rapijos mokyklos ‘ballfield’, 
ant Webster St. Laikinu ko-

KAPELIONU
Capt. kun. Chas. Popeli 

buvęs laivyno kapelionas 
tapo garbingai iš tarnybos

Rockfordc lietuvių biznie
rių visai mažai tėra: gvdy- 
tojas 1, dantistas 1, advo
kato lietuvio neturime, gro- 
sernės 4, tavernai 7, barzda- 
skityklos 5. ūkininkų 12, 

į policistai 4. vienas jų kapi
tonas, lietuviu kariuomenėj 
tarnavusių 142, iš jų žuvo 

i 8, batų taisytojų 2, vienas 
lietuvis turi nuosavą dirb
tuvę, užlaiko netoli 200 dar
bininkų.

Miesto oirection knyga ro
do, kad Rockforde yra pen
ių tūkstančiai lietuvių.

Koresn.

taroje pragyvenimo mi
nimumas, palyginus su Vo
kietija, yra daug aukštes
nis. (Iš Italijos lietuvių šal
pos komiteto laiško).

Rengiasi dvidešimt
mečiu!

Sao Paulo (LAIC) — 1946 
m. sueis 20 metų kai lietu-

VAI..: nuo 
I lit-nomis

iki II kas v karas, 
tik pagal sutarti.

DR. WM. M. TULLY
DANTISTAS

4740 So. Ashland Avė.
(Virš į'Andes Candies” krautuvės; 

Chicago, Illinois

10:30 v;
VALANDOS:

1. ryto iki 8 vai. vakaro

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

PRANEŠA

Atidarymų Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
šaukite: BERIVYN 6200

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

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS1

Tik vieną porą aklą gauname gy
venimui. Saugokite Jas, leisdami 
Išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą akių (tempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Aveuue 

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chicago 

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

Trečiad. Ir šeštad. 9:30 a. m. 
Iki 7:80 p. m.

Iš fabriko i jus-pirkit tiesiog ir taupykit
VIST NAUJOS MADOS IR 

GRAŽIOS SPALVOS AKINIAI
Aida ra 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 AKIMI.

TOVVER OPTICAL CO., INC.
1635 VVEST 47th STREET 1600 MllAVAUKEE AVENl E

(kampas Marshfield) (kampas Nori h)
YARDS 4499 HUMBOLDT 9368

LIETUVIAI DAKTARAI

mandierium to posto išrink- paliuosuotas ir paskirtas ka
tąs Thcmas Gehvich, kol bus ■ pelionu Maryvvood akademi- 
išgautas čarteris, ir kada jon. V. M. K.

MIRGA - MARGA IŠ ROCKFORD, ILL.
A. L. Tarybos skyrius vi- Sausio 12 d. buvo šaunios 

su smarkumu rengias prie vestuvės Alberto Kaspučio 
Lietuvių Dienos paminėjimo, | su Kathleen Park. Tėvai iš- 
vasario 24 d. Komisijos na- kėlė vaišes parapijos salėj, 
rys P. Petrėnas deda visas Buvo daug svečių ir draugų.
pastangas, kad gavus kai- į ---------
bėtoju Lietuvis konsulą P._____________
Daužvardį.

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
i LIGONIUS PRIIMA:
I Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS ,

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Trečiad. ir Sekra. tik susitartus, j 3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

56E “r.

Rockforde komunistai pra 
dėjo zirzti kaip širšės prieš 
saulę. Veltui jų darbas. Dau
gely vietų jie gauna šluotas.

Rockford lietuviai taipgi 
nesnaudžia. Turi smarkų 
••valdovą”, dzūkų “karalių”, 
kuris šiomis dienomis pas
kelbė 10 prisakymų ne tik 
dzūkams, bet visiems lietu
viams. Aš tikiu, kad mes, 
visi lietuviai, ne tik paklau- 
sysim, bet ir pildysime pri
sakymus.

Šiomis dienomis vėl pa
matėm daugiau kareivių gar 
bingai paliuosuotų; P. Za
leckis, Al. Lapenas, J. Lėtas 
Vi?os motinos džiaugias.

Liūdną žinią gavo Roy ir j 
Teofilė Snodgress, 522 In-1 
diana Avė., kad jų antras 
sūnus Ernest žuvo. Tarna
vo laivyne. Kalėdų dienoj 
jis žuvo važiuodamas tro- 
ku. 1944 in. jų vienas sūnus 
žuvo karo iauke. Tėvai la
bai nuliūdę. Du sūnus turė- 
o ir abu žuvo.

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
Už pigesnį nuošimtį — be 

komišino — pas

MUTUAL
FEŪERAL
SAVINGS and LOAN 
Assn. of Chicago

2202 VVest Cermak Road 
Telefonas CANAL 8387

BEN J. KAZANAUSKAS, Rast

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEVVELRY 

KRAUTUVĖ
3241 So. Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS

Tcl. 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 Jevvelry 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:

\VCFL, 1000 k. Nedėlios vak. 9:30 
WHFC 1450 k. Ketvergo vak. 7:0o

I71ARGUTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC - 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nno 1-mos 

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

valandos vakare.
EXTKA PROGRAMAS — Penkta

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

6755 So. Western Avė
Telefonas 

■T—

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6803 W. Cermak Road 
BERWYN, ILLINOIS

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

Jeigu neatsiliepiama — 
šaukite: Bertvyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

GROvehill 2242. -,4.-- - - - -
Chicago, III.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: KEDrie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį,

Dr. A. Montvid, M.D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West Town State Bank Bldg.
2100 VVest Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Res. Tel.: BRUnswick 0597

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

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

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

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

Tel. Hcmloek 8700. Rez. Pro. 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0131

Dr. Peter I. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskiriant trečiad. Ir sekmad. ’

NORIU PIRKTI
Už CASH:

Namus
Formas

Automobilius

AL. C. ALLEN
(Alešauskas)

Dėl Susitarimo šauk:

Republic 6051

333

STASYS UI nvINAS SAKO:
PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS ’ ’ P) A R A D Tai Geriausias Laikas Pirkti 

LJ/AD/AIN VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS

Pirk Victory 
Bonus I

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Moa raakolon Yra Daromos — 
statybai, flrmontavlmui, RefinatiMTlmal — 
ANT LENGVŲ MĖNESINI V IŠMOK UJIMU! 
Pasinaudokite lemoms NuoAUm'lą Kainoms. 
TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAFPVKITE «iiisq įstaigoje. Jūsų IndAlial 
rūpestingai globojami Ir Ilgi *5.000.00 ip- 
dranstl per Federal Karinga and Ixotn In- 
Mtirance Corporalion.. Jūsų pinigai bos grei
tai Išmok,imi kims ant pareikalavimo. 

SEMAVMA IK ZYMIAl’KIA LIKTLYIV 
ITNANKINR IŠTAIGA.

— 47 Metai Mekmlngo Patarnavimo! —

REIKMENIS“. GERAS PASIRINKIMAS:

KEISTUTO SAVINGS AN D LOAN ASSOCIATION
11,1 ... < Al UMET II18 luNPph M. Mozeris, Sec’y 3236 S. IIntKlrd si.

Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
V'arnišio — Etiamelio — Geležiniu Namams Reikmenų 
(Hardtvare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durti — VVallboard — Plaster Iloard — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!

STASYS L1TW1NAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
303H S. HAI.STEO ST.

VALANDOS: Nuo 7-tos vai.

SL jL

TEL. VI( TORY 1272
ryto iki 5:30 vai. popiet.

— Į ~ -į-^ —

TeL CANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868

Tel. CANal 0257
Rez. Tel.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALA10RIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO .
744 West 35th Street 

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

Šventadieniais—11-12.

Tel. YARds 5921 
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

Re*. 6958 Se. Talman Avė.
Res. TeL GROvehM 0617 
Office TeL HEKJock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 West Marquette Road
OFISO VALANDOS:

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

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

OFISO VALANDOS: 
į 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. PROspeet 1930

Žmogus be tikėjimo, kaip 
arklys be žaboklių.

Tel. YARds 2246 .

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

10753 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: nuo 2-4 ir 6-8

Ofiso Tel.: l’ULLM.YN 1193 
hunu lok; EUAJJUN 82Z2



Penktadienis, saus. IS, 1916 DTENRAJ8TTS DRAUGAS CftrAOO, ILUNOLS

HELP WANTED
“D R A V O O” 

DARBŲ SKYRIUS $
HELP AYANTF.D — MOTERYS

“DRAUGAS” HKLP WAJTTFD 
AOVERTISJNG DF.PARTMKNT 

127 No. Peai-bom Street 
T<1. RANdolpb «I88U48»

HELP VVANTFD — VYRAI

PORTERIUI
Pasirinkimas 3 Šriftų. 8 ryto iki 
4 pp. — 70c j vai.: 4 pp. iki 12 
naktį —73‘,4c į vai.: 12 naktį iki 
8 ryto 73 ’ic į vai. Pastovumas.

CIIICAGO ROTOPRINT CO. 
4601 Belmont Avė.

YilHlt ARBA SENYVO
VYRO dirbti rakandu dirbtuvPJe. 

I I \SKi: BROS.
ICtltt N. Tliroup Stret't.

CORRUGATED BOX CO. 
SAMDO

VYRUS
Proga užsidirbti $50 ir suvirš 
į savaitę.

NftRA ATLEIDIMU 
8:30 RYTO IKI 4 PP.

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

PORTERIO 
RetaiI Krautuvėje

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

A. BIS1IOP & CO.
143 N. VVabash Room 700

Prašykite Mr. Rich

REIKIA VYRŲ
PASTOVIEMS DARBAMS 
85c i Valandą Pradedant. 

Pilnos Unijis Naudos. 
MALONES IsLAUKO DARBAS 

IŠTISAI METUS 
Matykit Mr. Eggert (Ofise)

KEDZIE AVĖ. & 87th ST. 
Piet-vakarinis kampas. 

TEL.—PROSPECT 8434

MEKANIKŲ
Patyrusių prie trokų pageidauja
mi. Pastovumas, gera mokestis. 
Atsišaukite:

DIAMOND T MOTOR CO.
320 S. Sangamon St.

REIKIA
NAKTINIO SARGO 

GEROS DARBO SĄLYGOS

MOTERYS PIRMIAU BUV 
KARO DARBININKCS 

AR JCS IEŠKOTE 
DARBO?

TELEFONŲ KOMPANIJA 
TURI KELETĄ DARBŲ
DŽENITORKŲ
Valymo Darbai Moterims 
Visose Miesto Dalyse 
Vai.: 5:30 vak. iki 12 NaktJ.

★ * *
Cafeterijoj Virėjų

Valgykloj Tarnaičių
taipgi reikia 
ATSIŠAUKITE

ILLINOIS 
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Samdymo Ofisas Moterims 

STREET FLOOR
309 W. WASHINGTON ST.

Paieškojimai
Meškienė - Gudelytė Zu

zana, iš Lietuvos išvykusi 
1930 m. ir gyvenusi New 
York, N. Y.

Mikalajūnienė - Venekai- 
tė Aleksandra, duktė Juozo, 
kilusi iš Kėdainių ir gyve
nusi New Yorke.

Mikolaitis Stasys, kilęs iš 
Graužu km., Girkalnio vai., 
Raseinių apskr.

Mergentienė Mernik, ar 
Mergenta Mernik. duktė 
Juozo, ki’įisi iš Varnupių 
Marijampolės apskr., gyve
nusi New York. N. Y.

Milašienė - Danušytė Ona, 
duktė Juozo, kilusi iš Žer- 
nių km., šakių apskr., gy
venusi Cicero, III.

Milašius Gilbertas, sūnus 
Liudviko, kilęs iš Vaišniūnų 
km.. Ignalinos vai.

Misevičius Alfonsas, kilęs 
iš Pumpėnų vai.. Panevėžio 
apskr., gyvenęs Čikagoje.

Misiūnas Augustas, kilęs 
iš Antatilčių km., Žemait
kiemio par.. Ukmergės aps., 
gyvenęs Čikagoje.

Mockeliūnaitė Natalija, 
gyvenusi Philadelphia, Pa. Į

Monkevičienė - Retkutė 
Marijona, duktė Prano, ki-

VISUR STREIKUOJA

Pažymėtose žemėlapyje vietose yra skerdyklos keturių 
didžiųjų firmų: Svvift, Armour, Wilson ir Cudahy. Vi
sose darbininkai streikuoja. (Acme-Draugas telephoto)

Nikantas Jonas, sūnus Jo
no, kilęs iš Radviliškio vai., 
gyvenęs New Yorke.

Norbutas Mateušas, kilęs

km., Joniškėlio vai., Biržų 
apskr., gyvenęs New York, 
N. Y.

MERGINŲ
Prie lengvų darbų dirbtuvėje iš- _ ______
dirbant moterims sporto drabužių, ™ ’7g ~ panemunsq v
Dnclavi.mao ir oprn mokestis. 1US1 1S A UK.. L. i Hile III dilcS V.

Mundeikiai. Adolfas ir An
Pastovumas ir gera mokestis

Ii. H V MAN & CO.
230 S. FRANKLIN

MERGINŲ — MOTERŲ 
PAKUOTI SAŲDAINES

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

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

assemiilers
l’astovūs, lengvi dirbtuvės darbai, 
AMERICAN PHOTO LAROR.VTO- 
RIF.S, 28 N. Loomis.I

REIKIA
MOTERŲ

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

ATSIŠAUKITE

MEYERCORD CO.
5339 W. LAKE ST.

ATSIŠAUKITE

•

A MERIC A N CLE ANERS 
& DVERS

4252 W. LAKE ST.
OPERATORIŲ

PRIE SINGER SIUVIMO MAŠI
NŲ. GERA MOKESTIS. PASTO
VUMAS. ATEIKITE PRISIREN
GUSIOS STOTI PRIE DARBO.HELI’ VV.VNTF.H — MOTERYS

REIKIA MERGINŲ
NORTHVVF.ST I.EATHER 

GOODS CO.
~11 II.* I

TARNAIČIŲ IR 
VALYMUI MOTERŲ 

ATSAKOMINGŲ. PASTOVIEMS 
DARBAMS. GERA MOKESTIS. 
AUKŠTOS RŪŠIES KLIUBU1
.ARTI NORTII SIDĖS.

ŠAUKITE — 1IOUSEKEEPER
VVHITEHALL 4850.

FOR SALE — l'OR KENT

Daužvti kiaušinius. Mokesties pa
kėlimas geroms darbininkėms 

Atsišaukite:

HANSEN & MATSON CO. 
1230 W. RANDOLPH

RANKOMIS SIUVĖJU IR 
ATRAITU I’RIKIMŠLJŲ
PRIE VYRŲ DRABUŽIŲ

STANFORD Wll.IJ.AMS CO. 
222 W. Nortli Bank Dr. 

Merchandise Mart Room 1281

REIKIA

Valymui Moteris
MAŽAM OFISUI 

6 DIENOS Į SAVAITĘ 
V A L.: NUO 6 IKI 9 RYTO 

75c Į VALANDĄ 
ATSIŠAUKITE

CENTRAL CAN CO.
2415 W. 19th ST.

tanas, sūnūs Jurgio, kilę iš ! 
Vabalų km., Baisogalos vai.,; 
Kėdainių apskr.

Murauskas Vincas, kilęs j 
iš Šiaulių apskr.

Nakvosas Jonas, sūnus A- ’ 
domo, kilęs iš Oželių km.,) 
Panevėžio apskr.

Narbutas Leonas, kilęs iš 
Lyduvėnų.

Nargilavičius Kazys, sū
nus Kazio, kilęs iš Volučių, 
Dotnuvos apskr.

Navarskas Feliksas, sū
nus Stasio, kilęs iš Kupiš
kio, gyvenęs New York, N. 
Y.

Navickai, Ignas ir Anta
nas, kilę iš Viekšnelių km., 
Luokės vai., Telšių apskr,, 
gyvenę Čikagoje.

Navickas Karolis, sūnus 
Karolio, kilęs iš Trumpaitė- 
lių km., Gruzdžių vai., Šiau
lių ap., gyvenęs New York, 
N. Y.

Navickis Kazimieras, ki
lęs iš Kuršėnų vai., Šiaulių 
apskr., gyvenęs Bayonne, N. 
J.

Naudašas Kazys, iš En- 
driškių km., Šiaulių apskr., 
gyvenęs Čikagoje.

Neimaniūtė Ona, duktė 
Konstantino, kilusi iš Laz
dijų vai., Seinų apskr., gy
venusi Boston, Mass. 
km., Šiluvos vai., gyvenęs 
Waterbury. Conn.

Padvaiskai, Jonas ir Pra
nas, kilę iš Sabališkio-Igna

RRNDON Alt PARDAVTMVT—
I Hardware krautuvė, 4938 W.
1 15th St., Cicero, iš priežasties . , kai
• senatvės? Biznis išdirbtas 30 me- lino ir gyvenę Čikagoje 
I tij. Šaukite — CICERO 689.

■
Kiek naudoja vielų

Amerkios Jungt. Valsty
bių geležinkeliai naudoja 
viso 1,294,047 mylių vielų 
telefono ir telegrafo opera
cijoms.

MUSI( VVI1ILE YOU WORK!

GIRLS - WOMEN

London arti Chicago
Londonas, Anglijoj, — Pa

liko visai arti Chicago — tik 
25 ir pusė valandų kelio, ži
noma, lėktuvu. Sėdus į lėk- 

Bonus — Group Awards — Free tuvą 4:45 ryto, Londoną pa- 
SCe_V™LPne.ritb - ' 'leki apie pietus sekančios
Vacation and Siek Benefits for i dienos. Vadinas, kikek trau-

11 ERE IS JUST THE JOB YOU 
H A VE BEEN LOOKING FOR

Kanadoje.
Paciulevičienė - Kelmely- 

tė Morta, duktė Jokūbo, ki
lusi iš Mikališkės km., Kap
čiamiesčio v., Seinų apskr.

Pakalniškaitė Marija, dūk 
tė Jurgio, kilusi iš Juodu
pės km.. Veviržėnų vai., Kre
tingos ap., gyvenusi Čikagoj.

Pakut Jonas ir Kaspara
vičiūtė Bronė, ir jų vaikai 
Balys, Bronė ir Apolonija.

Palubinskicnė - Ramoškai
tė Agnieška, ir jos sūnus 
Edvardas, kilusi iš Padovi- 
nio km., Liudvinavo valse., 
Marijampolės apskr.

Pankienė - Veršelytė So
fija, kilusi iš Rokiškio aps.fuii timp workers. kiniu ima laiko iš Chicago

OP Ert Tta? nuvažiuoti į New York. tiek f gyvenusi Brooklyn, N. Y
_ • . vco . PFN „lėktuvu iš Chicago pasiekti i Paškauskas Simai, kilęs TRANSPARENT, j Kumečių km., Lankeliš-

______ ;________________ kių vai., Vilkaviškio apskr.PACKAGE CO.
3520 S. Morgan 

SKELBKITES “DRAUGE’
REMKITE IR PLATINKITE [ Paulius Antanas, sūnus 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ Florijono, kilęs iš Skiručių

Remeikos, Edmundas Ir 
Vladas, sūnūs Justo, kilę iš 
Šiaulėnų vai., Šiaulių apsk., 
gyvenę Čikagoje.

Ribickas Povilas, sūnus

sūnūs Charles ir Joaeph, ku
rie lankėsi Lietuvoje 1938 
ar 1939 metų vasarą.

Seniūnas Jonas, sūnus Jo
no, kilęs iš Kuru km., Lekė-

Jurgio, kilęs iš Pravockųičių vai., Šakių ap., gyvenęs 
km., Taujėnų vai., Ukmer- Pennsylvania valst.
gės ap. ir gyvenęs Čikagos 
apylinkėj.

Rinka Kazys, dirbęs Lie
tuvos Raud. Kryžiaus valdy
boje Kaune, Amerikon grį
žęs 1940 metais.

Rinkevičiūtė Mar i j o n a, 
duktė Juozo, kilusi iš Alek- 
sandravos km., Kidulių vai., 
Šakių apskr.

Silimavičius Dovydas, sū
nus Adomo, kilęs iš Raižių 
km., Alytaus apskr.

Šimaitienė - Narauskaitė 
Veronika, kilusi iš Skiturių 
km., Simno vai., gyvenusi 
Brooklyn, N. Y.

Simanavičius Antanas, ki
lęs iš Kybartų vai., Vilka
viškio ap., gyvenęs Saint

nas, gyvenę Tocoma, Wash. 
Sagurskis Pranas, sūnus

.v ~ .. ,r. i Raudoniai, Vincas ir Jo-. jono gimęs ir gyvenęs New
iš Gylių-Vidukles^ ir gyve-jnas> kilęs iš šakališkių km., Yorke.

Jeveravo vai., Marijampolės 
apskr., gyvenę New York,
N. Y.

Raugale Jonas, kilęs iš 
, , . I Pamalaišio, Svėdasų valse., 
u e Rokiškio apskr.

nęs Cambridge, Mass. 
Norušas Vincas, gyvenęs

Shenandoah, Pa.
Norvilai, kilę iš Smilgių

km., Gargždų vai. 
Novickaitė Ona,

Viktoro, gimusi ir gyvenu
si Čikagoje.

Pačesas Adomas, sūnus
Razgaitis Kazys, sūnus 

Igno, kilęs iš Rečgalių km.,
Edvardo, kilęs iš Birštono I Pakruojaus vai., Šiaulių ap., 
vai., Alytaus apskr., gyve- gyvenęs Čikagoje.
nęs New York. N. Y. -------------------------------------

Petrauskas Povilas, sūnus
Simano, kilęs iš A. Panemu
nės ir gyvenęs Binghamton 
ar panašiai.

Petryla Antanas.
Pilibaitė Petronėlė, kilusi 

iš Gudeliu, Plungės apskr.
Plečkaitis Pijus, sūnus 

Vinco, kilęs iš Badavičių 
km., Keturvalakių vai., Vil
kaviškio apskr. .

Pocius Vincas, sūnus Pet
ro, kilęs iš Bambalų-Kruo- 
pių, gyvenęs Pittsburgh, Pa.

Poškaiiė Morta, kilusi iš 
Alksnupiu km., Šeduvos v.,
Panevėžio apskr.

Povilaičiai, Antanas ir 
Vincas, kilę iš Pajautulės 
bažnytkaimio, šakių apskr.

Povilaitis Pilypas, kilęs iš 
Gruzdžių vai., Šiaulių apsk.

Povilonis Petras, arba jo 
šeimos nariai, kilęs iš žalia- 
varlių km., Krykliniu vai.,
Panevėžio apskr., gyvenęs 
Brooklyn, N. Y. ir gal Bos
ton, Mass.

Pukenis Justinas, kilęs iš 
Liūdiškių km., Anykščių v.,
Utenos ap.. gyvenęs Čikagoj.

PupkeviČiūtė Genė, gimu
si ir augusi Čikagoje.

Puodžiūnas Jonas, kilęs 
iš Vėriškių km., Šeduvos v.,
Panevėžio apskr.

Purvėnas Juozas, sūnus 
Mato. kilęs iš Dvarionių, A- 
nykščių apskr., gyvenęs 
Brooklvn. N. Y.

Pusčiūtė Elena, arba Pus- 
į cius Helen, gyvenusi Brook- 
jlyn, N. Y.

Račinskaitė Marija, gyve
nusi Brooklyn, N. Y.

Račinskas ar Raschinskas 
Juozas, gyvenęs Scranton,
Pa., o vėliau Brooklyn, N.Y.

Ragaišis Antanas, sūnus 
Antano, kilęs iš Liūdiškių 
km.. Anykščių vai.. Utenos 
apskr., gyvenęs Brooklyn,
N. Y.

Rakiuza Leonas, kilęs iš 
Ukmergės apskr., gyvenęs 
Brooklyn, N. Y.

Rmanau skaitės ar Roma- 
nowski, Emalina, Morta ir 
Lydi ja.

Ramanauskas Jonas, ki
lęs iš Viekšnių ir gyvenęs 
Rochester, N. Y.

Raštutienė Marija, kilusi 
iš Gėdžių, Tilžės apyl.

Rasivkevičius Kazys, sū
nus Jono, kilęs iš Pažosų 2

Rudokas Jonas, kilęs iš į Louis, Mo.
Laižuvos vai., gyvenęs Či-į Simanavičius Kazimieras, 
kagoje. Į kilęs iš Pyplių km., Zapyš-

Ruškys Antanas, ir jo kio vai., Kauno apskr. 
dviejų mirusių brolių šeimos Sinkevičienė - Paulukaus- 
nariai. kaitė Ona, duktė Adomo, ki-

Sabučiai, Pranas ir Stepo- kusi iš Virbalio ir gyvenusi

Samanas Povilas, gyvenęs 
Samanų km., Troškūnų vai.

Samuolienė . Gostaitytė 
Marija, duktė Kosto, kilusi 
iš Blioviškių km., Griškabū
džio vai., gyvenusi Roches
ter, N. Y.

Severinas Mykolas, gyve
nęs Rochester, N. Y.

Shaulis Grace, ir du jos

Worcester, Mass.
Skarpušis Antanas, sūnus

Jeronimo, kilęs nuo Suba
čiaus ir gyvenęs Boston, 
Mass.
iš Mažeikių, gyvenęs Chica
go Heights, III., (Chicago,
III.).

Ieškomieji ar apie juos ži
nantieji maloniai prašomi 
atsiliepti:

Consulate General of 
Lithuania

41 West 82nd Street

S

KasMetVisGražiau!

Nepraleiskite Progos Dalyvauti

Dienraščio
METINIAME

KONCERTE ir ŠOKIUOSE
Sekmadieni, Vasario (February) 10-tą d., 1946 m.

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

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

Taipgi Dalyvaus Populiarus Ir Garsus

UKRAINIEČIŲ CHORAS
Ir Mūsų Lietuvių Plačiai Pagarsėjusi

ŠV. KAZIMIERO AKAD. ORKESTRAS

ĮŽANGA: —
Koncertui ir šokiams .. $1.25 
Tiktai Šokiams .....................75
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2384 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays, 

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

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

Advertising in “Drangas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius. 

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

Jungtinėse Valstybėse, p e Chicago je:
Metams ................................................................................... $6.00
Pusei metų ............................................................................ 3.50
Trims mėnesiams ................................................................. 1.75
Dviem mėnesiams ................................................................ 1.25
Vienam mėnesiui .......................................................... .75

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

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

Daugybė Taikos Problemų
Jungtinių Tautų Organizacijos suvažiavimas Londone 

jau tiesioginiu būdu susiduria su problemomis, nuo ku
rių išsprendimo galės paaiškėti dar ryškiau, ar taikai 
pagrindai yra statomi tvirti, pastovūs, ar tik laikini. 
Kai kurios tautos, kurios susiduria su didžiųjų agre
sija, pavyzdžiui Iranas, kreipiasi į Jungtinių Tautų 
Organizaciją, prašant gelbėti nuo rusų armijų užplū
dimo. Indonisiečiai taip jau apeliuoja tiesioginiai į šią 
taikos organizaciją. Rusų-turkų įtempti santykiai irgi 
neduoda ramumo UNO suvažiavime. Tai tik dalelė iš 
daugybės klausimų, su kuriais reikia skaitytis ir juos 
skubiai spręsti.

Gaila, kad tame suvažiavime nėra atstovaujamas 
Šventasis Tėvas, kuris daugiausiai galėtų patarti, kaip 
atstatyti pastovią ir teisingą pasaulio taiką.

★
Nusikaitimų Skaičiui Augant

žmogžudystės ir plėšikavimai Chicagoje gerokai įsi
siūbuoja. Daug kriminalinių aktų vis dar pasilieka ne
išaiškinta. Meras Kelly ir miesto taryba, matydama, 
kad padėtis bloga, užsimojo padidinti policijos jėgas 
tūkstančiu vyrų. Tai yra sveikintinas žingsnis. Bet reiš
kia neužmiršti ir to, kad vien policinėmis priemonėmis 
vargu bus galima sumažinti kriminalinius nusikalti
mus. Reikės mokyklų, visuomenės, bažnyčių ir spau
dos talkos. Taigi, jau laikas tokią talką sukviesti.

Tarkainiukai
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Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★ J
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Entered aa second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, UI. 
Under the Act of March 3, 1879.

"Komunistai Bijo Tiesos"
Tokia antrašte Chicago Herald-American parašė ve

damąjį straipsnį, kuriame aiškiais faktais nurodo, kad 
komunistų partija Jungtinėse Valstybėse pradeda vesti 
atvirą kovą prieš Katalikų Bažnyčią. Ligšiol tą kovą 
vedė slaptai.

Amerikos ksmunistai savo kovą prieš katalikus la
biau suintensyvinę po Jo šventenybės Popiežiaus Pi
jaus XII kalbos, pasakytos Kalėdų švenčių metu. Ko
munistai, mat, suprato, kad Šventojo Tėvo žodžiai, ku
riais jisai smerkė totalitarinės valstybės tiraniją, buvo 
taikomi Sovietų Rusijai.

Kadangi Sovietų Rusija yra totalitarinė valstybė, to
dėl numanu, kad Popiežius, kalbėdamas apie viešosios 
opinijos cenzūrą, diriguojančią žmonių mintis ir bal
suotojų valią, ir ją, Rusiją, turėjo galvoje. Popiežius 
griežtai ir teisingai pasakė, kad siekiant pastovios ir 
teisingos taikos pasaulyje, visos tautos turi atsisakyti 
artificialiai įsteigtos cenzūros.
RIMTAS IR IŠMINTINGAS KATALIKŲ
NUSISTATYMAS

Kuomet Popiežiaus pastabos visiems taiką mylin
tiems žmonėms atrodė rimtos ir Amerikos demokra
tiškiems žmonėms aksiomines, raudonojo Rusijos fa
šizmo vyriausybei ir, žinoma, Amerikos komunistams, 
imantiems visas direktyvas iš Maskvos, jos buvo ne
priimtinomis.

Herald-American redaktorius esąs tikras, kad, ne
paisant ką komunistai sakys ar darys, Popiežius nepa
keis savo nusistatymo priešintis komunizmui. Jis esąs 
tikras, kad ir Amerikos katalikai savo nusistatymo šiuo 
žvilgsniu nekeis. Ta proga cituojami Mobile vyskupo 
Thomas J. Toolin žodžiai:

‘‘Mes matome galingą mešką, siekiančią giliai į 
centrąlinės Europos kraštus, į Baltijcs kraštus, į 
Tolimuosius Rytus ir net į mūsų pačių kraštą ir spe- 
liojame, kur ji sustos.

“Mes matome savo kraštą, stipriausią tautą pa
saulyje, siunčiantį mūsų politikus į Maskvą, į Te
heraną ir į Kairo ir su gėda klausomės apie jų nu
sileidimų politiką.

“Mes žinome, ką reiškė nuraminimo politika Mu- 
niche ir Berlyne.

“Nežinia ar ir Maskvoje tą patį reikš.
“Ar atsiras kas nors, kurs tai bedieviškai tautai 

pasakytų:
“Tiek toli jau nuėjai, bet nebeisi toliau”.

DRĄSŪS KATALIKŲ VADAI

Pacitavus šiuos vysk. Toolin žodžius, straipsnio au
torius rašo, kad Jungtinių Valstybių komunistai buvo 
priversti išeiti į atvirą karą prieš Katalikų Bažnyčią 
Amerikoje, nes drąsūs jos vadai sako teisybę apie ko
munizmą ir komunistai nenori, kad Amerikos žmonės 
žinotų teisybę.

“Popiežiaus kalėdų kalba buvo išmintinga, rimta 
ir teisinga, pasmerkiant komunizmo pavojas ir bin
gumus’ '.

Komunistai turi tik vieną ginklą prieš teisybę, 
kurį jie naudoja, tai neapykanta ir šmeižtas.

Laikraštis baigia savo straipsnį, pažymėdamas, kad 
komunistų kova prieš Katalikų Bažnyčią yra kova ii 
prieš Amerikos demokratinę santvarką ir visus Ame
rika žmones, kurie tiki j Dievą, Jį garbina ir kurie 
bianginu gyvenimą demokratinėje santvarkoje.

AP 2 V A L GAJ
"Pavasario Balsų" Auksinis Jubiliejus

Vienu iš labiausiai lietuvių pamėgtų poetų yra Mai
ronis, 1945 m. sukako lygiai 50 metų nuo Maironio 
“Pavasario Balsų” I laidos išspausdintos Tilžėje 1895 
metais. Buvo tai nedidelė, kišeninio formato, žalsvu, 
su spaustuvės pagražinimais pamargintu viršeliu iš
leista knygelė. Joje tilpo 45 eilėraščiai. “Bet jos reikš
mė mūsų poezijai — milžiniška”, rašė Bern. Brazdžio
nis. Tai buvo tautinio lietuvių sąjūdžio žiedas ir pri
sikėlimo aušros pranašas. Šios knygos pasisekimas bus 
nepaprastas. Iki 1944 metų jos išleista 11 laidų. Pas
kutinių trijų laidų kiekvienos buvo spaudžiama po 
10,000. Daugelis Maironio eilėraščių virto liaudies pa
mėgtomis dainomis: “Graži, tu mano brangi tėvynė”, 
“Ten Kur Nemunas Banguoja”, “Už Raseinių ant Du
bysos“, “Miškas Ūžia, Verkia, Gaudžia”, “Užtrauksim 
Naują Giesmę“ ir t.t.

★
Neužmirškime, kad lietuvių senelių prieglaudos sta

tyba, eina prie užbaigos. Todėl jau laikas visiems pri
sidėti savo auka prie šio svarbaus labdarybės reikalo.

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

IV
SUTIKO SU GĖLĖMIS, BET

Vis dėlto Romos komunistai senu įpratimu nutarė 
padaryti propagandą ir iš šitų laimingųjų, pagaliau 
pamačiusių vėl žadėtosios žemės krantus, šiam reika
lui buvo puikiai išdekoruota geležinkelio stotis žalumy
nais, transparantais ir vėliavomis, išrašyta sveikinimo 
šūkiais, organizuoti parvykusiems užkąsti bufetai, sto
tyje susirinko išsipuošę ir saldžiomis šypsenomis par
tijos vadai, ir visi nekantriai laukė ateinančio trauki
nio su pirmuoju grįžtančiu iš nelaisvės vyrų trans
portu. Bet vos tik pamatė grįžusieji raudonomis vėlia
vomis ir komunistiniais transparantais išpuoštą gele
žinkelio stotį ir suprato, kas gi yra jųi laukiantys, dar 
iš tebestojančio traukinio ėmė veržtis laukan, ginkluo
tis akmenimis, plytomis, lazdomis ir kitais po ranka 
pakliuvusiais daiktais ir geležinkelio stotyj pradėjo 
tokias komunistų muštynes, kokių dar iš viso nebuvo 
Italijos komunistų istorijoje. Buvo keliolika užmuštų 
ir daugybė sužeistų. Tarp nukentėjusiųjų buvo nemaža 
visiškai neitralių žmonių, atvykusių į, stotį sutikti sa
vo artimųjų. Įsikišusi policija šiaip taip likvidavo są
myšį, pagelbėdama daugeliui komunistų pasprukti nuo 
įtūžusių vyrų, bet neišgelbėjo komunistus nuo kalbų 
apie pasibaisėtiną italų belaisvių patyrimą sovietuose. 
KOMUNISTAI, TAI POLITINIAI BANDITAI

Komunistų partija Italijoje nemirė ir nemirs, kol 
yra Italijoje Sovietų Sąjungos atstovybė, mokanti iš
laikyti partinę discipliną, o taip pat žinanti, kur su
rasti saviems reikalams žmonių, neturinčių ką praras
ti ir kuo surizikuoti. Bet italų tautoje komunizmas pri
gyveno beveik tas pačias dienas, kokias jis buvo pri
gyvenęs, pavyzdžiui, Pabaltijo kraštuose 1941 m. bir
želio pabaigoje, t: y. kur jis skelbėsi atėjęs, kaip tik
riausias demokratinis judėjimas, bet kur per viene
rius metus jis pasirodė pavirtęs į paprasčiausiąjį po
litinį banditizmą, nieko bendra neturintį nei su de
mokratija, nei su judėjimu už savo krašto ar savo 
tautos idealus.

Rašo N dėčių Vidikas

Ne tiktai Chicagos visuo
menė, bet ir visa Amerika 
yra pasipiktinusi baisiu kri
minalu, kokis buvo padary
tas Chicagoje. Kks tai dvi- 
koj's bestija pavogė 6 me
tų mergaitę Zuzanutę Dcg- 
nan, pareikalavo pinigų iš
pirkimui, ją nužudęs suka
pojo jos kūnelį ir šmotais 
išmėtė po apylinkę. Aišku, 
kad tokį šlykštų kriminalą 
papildė tas, kurs netiki į 
Dievą, kurs yra tik doleri
nis materijalistas ir yra to
kios pat rūšies bezbožnin- 
kas kaip kad bolševikai.

Bezbožrinkui b Iševi’ui 
užmušti nekaltą kūdikį, y- 
pač buržujo kūdikį, tai tik 
vienos baikos!

★ ★ ★
Dar baisesnių tragedijų 

dabar įvyksta Lietuvoje ne
gu kad įvyko Chicagoje. Ne
laimingoje Lietuvoje krau
geriai bolševikai kasdien iš
plėšia iš tėvų glėbio vaiku
čius; ne vieną, bet šimtais 
išplėšia. Pačius tėvus išve
ža į Sibirą, o vaikus išve
ža į kitą kraštą nežinia kur. 
Nei tėvai, nei kiti nežino 
kas su tais pagrobtais vai
kais atsitinka. Ar reikia 
dar baisesnio skausmo.’ O 
pasaulis dėl te tyli. Ir lie
tuviški maskolberniai apie 
tai tyli. Ar ilgai Rusija taip 
gengsteriškai terorizuos lie
tuvių tautą ?

Tai yra faktai. Apie tuos 
faktus dabar reikia visur 
ir plačiai kalbėti, kad ame
rikonai užtartų ir gelbėtų 
naikinamą lietuvių tautą ka- 
capų pavergtoje Lietuvoje! 
Jie pavergti, turi tylėti. Mes 
laisvieji už juos kalbėsime.

Raudonas “piščalka“ Va- 
balas-Prūseika rašydamas 
maskolbernių organe “Vil
ny” netiek piktinasi iš to, 
kad bezbožninkas nužudė 
Zuzanutę Degnan, kiek pik
tinasi jogei Amerikos spau
da plačiai apie tą krimina
lą rašo. Prūseika štai kaip 
rašo: “Kas man nepatinka 
tai komercinės spaudos už
silaikymas. Ji baisiai rėkia, 
o naudos iš to nėra".

Taigi mat, bezbožninkui 
Prūseikai būtų ramiau, kad 
spauda apie nežinomo bez- 
božninko padarytą žmogžu
dystę nerašytų... Na ir ko
dėl jau Prūseikai atrodo, 
kad spauda apie tokį krimi
nalą rėkia “baisiai”? Ir ko
dėl tas raudonbirbis mano, 
kad “naudos” iš to nėra’ ?

★ ★ ★.. . .Žinoma, tam bestnsi bez
božninkui, kurs mažyte Zu
zanutę užmušė, tai tikrai 
naudos nėra. Jis su šanta
žu pinigų negavo ir dar sa
vo rankas nekaltu krauju 
susitepė. Kaip koks Kainas 
dabar tas žmogžudvs sąži
nės ir policijos vra perse
kiojamas. Nuo sudrumstos 
sąžinės ir nuo policijos jis 
neištrūks. Jis bus nubaus
tas!

★ ★ ★
Nekaltųjų, ašaros ir ne

kaltųjų pralietas kraujas 
šaukiasi Dangun nubausti 
kaltininkus. Dievas baudžia 
kiekvieną kriminalistą, jei 
ne šiame gyvenime, tai po 
mirties.

(Tęsinys)
susijungti su juo ir gyventi 
jame. Vienas bendravimas 
su ja, ar su tuo pasauliu, 
davė jam tiek džiaugsmo, 
tiek malonumo...

štai, ir kampinė. Kampi
nė nepaprastai gražus gam
tos kampelis ten, kur Jesia 
tiesiu kampu pasuka į va
karus. Iš trijų šonų šioji 
kampinė apsupta aukštais 
krantais, gausingai apžėlu
siais medžiais. Iš ketvirto 
šono lygi, kaip stalas, ža
lia, kokia tik gali būti pra
džioje vasaros, pievutė, už 
kurios prasideda miškas. 
Žolės čia priauga vėliau — 
todėl dabar dar stovi dide
li kūgiai šieno. Kampanė 
sunkiai prieinama. Gyvuliai 
neganomi, žmonių irgi ne
daug užklysta, už tai čia 
lakštingalų čiulbėjimas ne
pabaigiamas. Ypatingai jos 
įsismagina pradžioje birže
lio, kad atsisveikintų su 
gražia gamta ir nutiltų ligi 
kito pavasario.

Daug yra gražių dirbtų 
instrumentų, kurių garsai 
muzikalų žmogų pagauna, 
sužavi, nuveda j pasakingą
jį pasaulį. Yra daug gražių 
paveikslų, nuo kurių žiūrė
damos akys negali atsitrauk 
ti, bet tikras gyvos gamtos 
gražumas, lakštingalų bal
sai — tai toks grožis, kurio 
žavėjimą, kerėjimą gali su
prasti tik tas laimingas

Tegul sau bezbožninkai 
šaiposi iš krikščioniškų ide
alų, tegul jie sau netiki į 
Dievą, tegul sau bolševikai 
trempia Dievo įsakymą “ne
užmušk”... Juk matome kaip 
bolševikai bezb o ž n i n k a i 
skriaudžia, pavergia, kamuo 
ja ir užmuša. Tegul... Bet 
Dievas yra teisingas.

Už nekaltų Lietuvos vai
kučių ašaras, ir už jų tėvų 
iškentėtas kančias, ir už ne
kaltai pralietą lietuvių krau 
ją, — Dievas baus krauge
rius bolševikus! Jie pražus, 
kaip kad Atilla ir Hunų hor- 
dos pražuvo.

žmogus, kurs moka ir turi 
progos gamta gėrėtis...

Daktaras Daunoras su 
Maryte, eidami pajesiu, kal
bėjo įvairiomis temomis. Ma 
ryte buvo pasirengusi, jei
gu jai daktaras pakartos 
vėl sav?i meilės prisipažini
mą, kadangi ji dar nenusi- 
stačiusi, pakreipti kalbą ki
ta kryptim ir išvengti ne
malonaus atsisakymo. Labai 
buvo koktu suteikti nema
lonumą tam, kuris jai darė 
tik malonumus, ir kurį ji 
labai gerbė ir mėgo. Lyg 
kokis tolimas, seniai maty
tas, bet malonus paveikslas 
vis dar blyksteldavo jos a- 
kyse Vytauto vaizdas. Ta
čiau kas gali būti bendro 
su žmogumi, kurį matai tik 
retkarčiais bažnyčioje. Daug 
visokių minčių painiojosi 
Marytei, ir ji vis negalėjo 
pati savo jausmuose susio- 
rijentuoti.

Kai po pusvalandžio ke
lionės daktaras jai nieko ne
užsiminė apie tai, ką jis jai 
sakė su ja atsisveikindamas, 
Marytei užėjo noras kaip 
tik apie tai išgirsti.

(Bus daugiau)

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė

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

ir {vairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus 
už Jums Prieina
mas Katamai

Be to, turuuc j 

dideli ir gerą pa I 
sinnkimą Muzik 

aiisKų instrumeu 
tų, Muzikos Kuy 
gų, Stygų, Re

kordų ir kitų Mu

zikalių daiktų
Taipgi taisome laikrodžius u 

laikrodėlius, žiedus, Plunksnas, 
ir muzikalius instrumentus.

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

JEWELRY — MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 661'-

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 CORIį 
WASHINGTON, D. C.

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

šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.
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CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
Čikagos Lietuvių

mokesčio. Visus kitus vy- Budos West Side svet. Už- namuose 1439 W Monroe.
... ... t ,

Communily and War 
Fund Raportas

(Pabaiga)

rus, vaikinus, mcteris ir ; tat metinis susirinkimas? pra 
merginas priimti už pusę aidės 12:30 vai. popiet. Bus 

Nėra galimybių smulkiau įstojimo mokesčio, arba nuo valgio ir kitko. Kis bus vien 
aprašyt visą darbą ar įvar- į m įkj 20 m. amžiaus dy- tik dėl narių, ne dėl visuo- 
dinti kiekvieną mielą bend- kaj. nuo 20 m. iki 25 m. menės.
radarbį, bei jo darbus pla-! amžiaus už 50c; nuo 25 m. SERGA

Justinas Tarvydą, dar rančiau nusakyti. Kiekvienas, įkį 30 m. amžiaus už $1.00; 
prisidėjęs prie Community , n,.J0 30 m įkį 35 m amį,

' and War Fund darbo pasta- už $1 50 ir nuo 35 m įki 40
Spaudos Komisijos viršū-j ruose dviejuose vajuose, pra,m amžiaus už $2.50. Sulau

kę sudarė kun._ K. Baraus- gOmas suprasti, jog šis ra- kę 4Q m amžiaus, ar senes-
kas, H. Domkiūtė, S. Pipi- portas yra jo darbų suvedi- nj nepriimami, išskyrus, jei-
raitė, S. Sakalas, A. Vana- J mas ir įvertinimas. Kiekvie- yra iįkviduojama pašal- 
gaitis. Jie atstovavo atski- nam — gilus, nuoširdus a- pįnė<? organizacijos ir visi 
rus laikraščius ir buvo su- čiū už pagalbą, pritarimą, nariai pereina į piliečius, 
darę bendradarbių kadrus aukas ir kooperaciją.

J. Daužvardienė,

Jonas Jankauskas gydosi 
namie, 3812 S. Emerald Av

Jonas Šliužas baigę gyti 
namie 5257 S. Parkside Av.

Vincas Petkevvicz serga 
namie 926 W. 52 St.

W'-. C
NULIŪDIMO

vi:*.-'

O
VALANDOJE

atitinkamiems laikraščiams. 
Jie ir jų bendradarbiai pa
rnešė labai daug įvairios ir 
įdomios spaudai medžiagos. 
Tikiuosi, kad vyriausieji 
spaudos komisijos nariai už 
baigs savo pareigas paruoš-

Duoklės yra tik $6.00 į me
tus, išskyrus jeigu yra nu-

Community & War Fund įarjmas padengti nedatek- 
Liet. Komiteto pirmininkė kur kar4g nuo karto pa- 

-------- - sitaiko. Po pirmo mėnesio
Piliečiai Veikia pomirtinė yra $50.00 ir t.t.
' . . v. _ ... iki po keturių metų narys-

Lietuvių Piliečių ar mm pomirtinė yra $200.00,

Nariai kviečiami aplanky- 
dasi Edvvard Hines ligoni-1 ti ligonius. Koresp.
nė j. __________ _______________

Juozas Kulbis serga na
mie, 2145 W. 23rd Place.

Jonas Nausėda baigia
sveikti.

Petras Gadeikis sugrįžo 
iš Cook County ligoninės ir- 
randasi? namie 1071 W. 123 
St.

Juozas Pucetas randasi

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

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

darni spaudai bendradarbių kų Pašalpos Klubo narių ir įaįpgį gėlės ar šv. Mišios ir 
sąrašus su tinkamu įverti- valdybos tarpe yra vieny e- gj-g^nešiai. Ligos pašalpa 
nimu jų kruopštaus, pavyz- Nariai tai įvertindami, iš pirm? meto yra $5 .
dingo plunksnos darbo vajų eilės šeštą kartą vien ašiai savaj^ę įr yra teikiama do- 
eigoje. . išrinko tą pačią va y ą- vanog nesirgimą per 10

Bendro Amerikos Lietu- Wm. Duoba, pirm., .onas metų. Aplikacijas ga
viu Fondo apskritys, skyriai Simanavičius, vice pirm.; gautį rašant * rašt-
ir nariai aktyviai dalyvavo James R. Cherry, prot. rast.; Jameg R Cherry 4534 go. 
visose vajaus srityse. Jie Petras Šliogeris, fin. rast.; Calįfornįa AveChicago 32, 
parodė daug širdies ir įdėjo Leonas Geniotis, kont. rasL, •
nemaža darbo sėkmingam V. Ivanauskas, ižd.; S. Zic- 
vajaus pravedimui, nes BA kus, teisėjas; James R 
LF’as yra Community and rry, koresp.; Ig. Benešiūnas,
War Fund dalimi. maršalka ir kontrolės komi-

Vajaus atidarymo vaka- , sija: A. Mežlaiškis, K. Alek- 
ras įvykęs rugsėjo 30 d. Da- sūnas ir E. Melekauskas.
riaus-Girėno salėje bendrai 30 metų gyvavimo proga, kauskas, Jesevičius, Radze- 
su BALF apskričio maisto nutarta, kad pradedant me- vičius, Molis, Kazlauskas, 
vajaus užbaigimu, buvo dau- tjnįu susirinkimu, sausio 27 Shemežis, Mažeika, Budo, 
giau negu pasekmingas pub- , prįįrati visus atleistus i* Brazauskas ir Rupšis. Šis 
likos, programos, ir rezul- ,karQ tarnybos lietuvius nuo , įvyks tuojau po metinio su- 
tatų atžvilgiu. Prisiminus m įkį 40 m įstojimo sirinkimo, sausio 27 d., J. 
tą vakarą, tenka tik gere- _______________ _____________________________________

bazėj sudeginta didelis kiek- 
kis blanketų. čeverykų, dže- 
ketų ir kitokių daiktų

PAGERBTUVĖS
Kaip kasmet, bus pagerb

ti grabnešiai, kurie teikė 
patarnavimą laidojant 1945 
m. mirusius narius: Bene
šiūnas, Jenkevičius, Strel-

— Tai Padarysit*) Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą?

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

Daugelis Lietuvių yro 
patenkint? tai? mint iedevrat? 
kuriuo? me? padirbome utim

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

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

6812 So. Western Ave., Chięago, II..
Telefonas — GROVEHILL 0142

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

PETER TROOST MONUMENTS
Naujoje South Side Vietoje

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

VENETIAN MONUMENT COMPANY
521 NO. WESTERN AVE. TEL.: 8EELEY OJOS

(Įstaiga randabi netoli Grand Avenue)

STEPHENS
* FUNERAL HOME

Graži — Erdvi — Su Vargonais

L

tis Chicagos lietuvių kilnu 
mu.

VVomen in War and Vic- 
tory iškilmėse Stadiume ru
gsėjo 23 d., Lietuvą ir Com
munity and War Fund Lie- r» •
tuvių Komitetą puikiausiai įsįsteieia strate--“—
reprezentavo būrys lietuvai- į11 įsistmgia strate 
t. • - • . Kurde salose, netoli
cių pasipuosusių Sibiro. Dar nenustatyta ar [ ,įmui
ir paprastais ™ba.s taikos konferencija atskirs ________________

Bendrais ruožą , . tas salas nuo Japonijos im- ę, ., ,
ra laba. sėkmingo lietuvių Skaitykite
vajaus raportos. Trumpieji Valdininkaj fila gako Rl. ;
paragrafai apibudina k ma ,į h t I or
ter.alm.us faktus^ Uz au giu- Jimc, mls * maUm M ilgam Freedom by E. J. Harnson. 
di šimtai valandų laiko r istojimui Sutartis djH: kaina $0.50.
darbo, kurĮpasven e !e rusų okupacijos šiose salo-1 Ghillebert De Lannoy iii 
viai prisidėję prie vaja s įuvo sudaryta Potsdamo Medievai Lithuania, by P. 
pravedimo : ten paslėpta ta- į R kaina
lentų, dvasios ir širdies pa- J J
sišventimas; ten įskaitoma

Sako Rusai Tvirtai 
įsisteigia Kuriiėse

WASHINGTON, saus. 17.

7918 SOUTH PARK AVE. TRIANGLE 3055

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Yra Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

j Ši Firma suvirš 50 
i metų tos pačios

šeimos rankose.
ŽENTAS, LIETUVIS — ADOLFAS IVAN (IVANAUSKAS) IR 

[JO ŽMONA SARAU STEPHENS IVAN SUTEIKS JUMS
GERIAUSI PATARNAVIMU

Bazės komendantas, prieš 
kurį iškelta šis kaltinimas, 
pareiškė, kad tik tie daiktai 

strateginėse buvo sunaikinti, kurie buvo 
nuo apgedę ir netinkami varto-

gilus susirūpinimas karo $22,500 už nete-
nukentėjusiais, savais ir sve ,
timais, kariškiais, ir čia e- , QirCICJIIT10

sančiais varguoliais.

Lithuania In A Tvvin Teu- 
tonic Clutch, a collective 
vvork, kaina $1.00.

SENOMS, ATDAROMS, 

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčiamieji nuo senu. atdarų
Įlr skaudžių žaizdų, žino kaip sun- 
Įku yra ramiai aSilėti, ir kaip 
juakties metu negalinta gerai iftsi-
Įmiegot. Kuomet z1.- ^7.
žaizdos pradeda , "'.'',<^‘7
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEOULO vint- 
inent palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tu 
senų, atdarų ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prašaunančios y- 
patybčs suteiks 
Jums tinkamų 
nakties poilsi ir 
pagelbės ifigydyt

senas, atda- '
ras Ir skau- ,
džlas žaiz- 

das. Vartokite J) irgi skaudteius 
nudegimams, ftu.su ir sutrūklinų 
praftalinirnul, ir kad palengvinti 
Psorlasis niežėjimą. AtvCdloa va
dinamų Athlete's Foot degimų ir 
niežėjimų, sustabdo Jo plfttimųsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
suirūklmo tarp pirfttų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo iftbSrimams Ir ki
toms odos negalėms ift lauko pu
sės.

LEGULO O1NTMENT parai 
duoda po $1.OO, 1.75, Ir S.OO,

Siųskite Jūrų Money Orderi tie
siog J:—

L E G U L O
1911 No. Pidaski Rd. 

Dcpt. D. Chicago 39, III.

GARY. INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

I 9

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ABOITIONAL COST!
Particular People Prefer TROOST Productions.

DISTRIBUTORS OI'’ THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most, Beautlfui and Endurliui — Strongest and World’s Best. 

BUY U. S. VICTORY BONDS WITH THE SAVINOS
KRUIPKITlK PBIB—

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN —

Member oi the Lithua&lan Cbamber oi Commerce 
and Darlua-Glrėnaa American Leglon Post No. 171j an

MODERNI IŠVIDINĖ PARODA. NAUJOJ VIETOJ:
1/1 2548 West 63rd St. Tel. GROvehill 3745

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

NARIAI:

Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

AMBULANCU 
Patarnaujam 
di enąir naktį 

Mes Turime 

Koplyčias 
Visame 
Mieste.

Užsisakykite: Lithuaniar. 
' Superior teismo džiūrė American Information Cen- 
išnešė sprendimą, kad Wat- ter, 233 Broadway, New 
son Brothers Transport Co.. j York 7, N. Y.

i iš Omaha. Nebr., turi atly
ginti $22,500 keturių metų 
vaikui James Katzel, Jr.,
3324 N. Kostner Ave. 1944 
m. tos kompanijos trokas 
vaiką suvažinėjo; galva bu
vo taip sužeista, kad laiki
nai, arba visam gyvenimui. ANELĖ M1LELKIENĖ
neteko girdėjimo. | (P® «vals Jurtoitė).

Gyveno 3701 S. Emerald Ave.

Mirė Sausio 15 d., 1!)4G 
J 1:30 viii., ryto, sulaukė pusūs 
auiziuus. Gimė Lietuvoje. Kilo 
ift Ktuminių up.-kriėlo, Kaltinė
nų parapijos, Juodžių kaimo.

Amerikoje iftgyveno 40 melus.
Paliko dideliame nuliūdinu 

Vyrų Vincentų: 4 dukteris Ma 
rijonų ir žentų Juliau Nieniela. 
Stanislavų Keegan, Zofijų ir 
žentų Alfonsų Kulengosky. Pi 
tronėlę ir žentų Antanų Mikai 
tj; žentų Oomin.iikų Dublnskj.
10 antikų ir 4 prounukus ir 
daug kitų giminių, diaugų ir 
pažįstam ų.

Priklausė prie Teisybės My
lėtojų draugijos.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Pliillips koplyčioje - 3307 So. 
J.ituaniea Ave. Liidotuvės įvyks 
ftefttad. Sausio 19 <1., 1948 m.

Ift koplyčios S: 30 vai., ryto 
Ims atlydėta į šv. Jurgio para 
pijus bažnyė-ių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu 
lydėtų į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir phžįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse

Nuliijilę Vyta-, lliiliterys. žen
tai, Anūkai, lToauukai ir Ki
tos t.įminė'

Laidotuvių direktorius Ama
nas M. Phillips. Tel. Yards 4!tox.

Moteris gyvuliu 
gydytoja

Visoje Amerikoj yra tik
tai dešimts moterų gyvulių 
gydytojų (veterinarių). Vie-' 
na jų dr. Betty Joan Wright. ( 
iš Perry, Mich., pakviesta 
kalbėti Illinois Valstybės į 
Veterinarų Sąjungos suva
žiavime. kuris įvyks Spring- 
field. Ilk. ateinantį ketvir
tadienį.

Sudegino perviršiu
Mani'a, Filipinų Salos. — : 

Dviems senatoriams, kurie 
čia atvyko padaryti inves- 
tigaciją perviršio įvairių ka
riuomenės reikmenų, vienas 
kareivių liudijo, kad pasta
ruoju laiku vienoje Luzon ; ■>

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visos© 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE8 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

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

P. I. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 
_______________Teiephone YARds 1419______________
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Lietuva turi būti vėl Nepriklausoma Valstybė!

i

ftu.su


DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, saus. 18, i946

IVAIRIOS
DOMIOS ŽINIOS

Maistą Lietuvoje aau- I Nebus cigaretų 
na tik su kortelėms uodegos

Nevv York (LAIC) — Ne-1 Karo metu prie krautuvių,
žmoniškai kieta bolševikų 
cenzūra nepraleidžia nei vie
nos nekontroliuojamos žinu
tės iš Lietuvos. Jokiam be-

kurios paskelbdavo gavu-Į 
sios cigaretų parduoti, tuo-1 
jau susidarydavo ilgiausia 
eilė, uodega, lietuviškai ta-1

šališkam užsienio korespcn-1 riant, kurios pačiam galui, 
dentui neleidžiama lankytis j dažniausiai, jau pritrukdavo 
Lietuvoje. Tačiau, iš kitų ’ cigaretų.
šaltinių žinome kad net kai- Į Joseph Kolodny, sekreto- 
mo mitybai įvestos kortelės.1 rius National Tobacco Dis-

--------------------- * i tributors, praneša, kad dau-

NE STOCK VARI) DARBININKAI

Tai nariai Back of the Yards Neighborhood Council, 
kuri išėjo su simpatija ir parama streikuojantiems Stock

Organizacija

Remia Stock Yard darbininkų streiką
LIETUVIAI BIZNIERIAI STREIKUOJANTIEMS SIUN

ČIA PAŠALPA | PIKIETO UNIJAS.
Back of the Yards Neigh-

borhood Council, Town of 
Lake apielinkėje, iki šiol 
vienatinė organizacija viešai 
pasirodžius simpatija ir pa
rama išėjusiems į streiką 
keturių didžiųjų gyvulių 
skerdyklų darbininkams, ši 
organizacija yra reikšminga, 
nes J J4 įeina parapijos, į-

dien į pikietavimo linijų už
kandines pristatyti po 140 
tuzinų bulkučių (rolls).

Kita lietuvių įstaiga — 
Cherry Brand Meat Pro
ducts Co., 4530 S. Marshfield 
Avė., aukoja užkandinėms po 
500 ‘hot dogs”.

Dr. Mace Gazda, 5159 So. 
Damen Avė., paskelbė dykai

Žiurkės buvo pa
vogusios $1,454

naujas karas.
1947 metais, sakoma, ci- 

, garėtų bus 70 nuošimčiu 
St Pa J, Minn. Josenh baugiau, negu 1939 metais 

Falad, savininkas grosernės,
džiaugiasi suradęs $1,454. 
kuriuos jis manė vagys pa
vogė iš jo pinigų slėptuvės.
Pasirodė, pinigus (poperi- 
niais) buvo pagrobusios žiur
kės. susirešusios į pogrindį 
ir ten pasitaisiusios sau liz
dą.

giau to nebus, nebent kilt, Yards darbininkams. Iš kairės į dešinę: Herman Brauer, ZaC1Ja‘ 
liuteronų dvasiškis; Miss Ellisabelle Goss, iš YMCA; Sau 
Alinsky ir Joe Meegan, Back of the Yards valdybos na
riai; kun. A. Ondrak ir kun. Ed. Pawinski, iš katalikų 
lenkų parapijos Town of Lake apylinkėje. (Acme-Drau- 
gas telephoto)

vairūs klubai, draugijos ir , .7“ ’
biznieriai hoi [suteiksiąs medikalę pagelbą

įvairiuose atsitikimuose kiek 
vienam streikuojančiam

biznieriai bei profesionalai. 
Antrą streiko dieną organi

i mus.

RENGIANTIEJI
— nuo —

Arthritis — Kheuniatizmo — 
Lumbago — Muskulu Skausmo

. Vartokite . . . 
HEALTH KESOK1 MINĖK AL

BATH DRISKĄ
1 maifiukas užtenka 10 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00

Prašykite jos vietinčj vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas ne;.un, 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog j —

Bath Products Co.
Laboratories — Chicago, III.
Southsald iečiai kreipkitės j UNION
1>KI G ( O., 3159 So. llalsted SI.

1,214 šeimų gyvena 
Zemliankose

Nevv York (LAIC) — Ko
munistų partijos organas 
“Pravda” rašo, kad Smo
lensko apylinkėse net 1.214 
kolchozininkų (valdžios dva
ruose dirbančiųjų) šeimų 
gyvejia zemliankose - žemės 
urvuose.

Illinois pirmoj vietoj
Victory Loan vajuje, Illi

nois valstybė atsistojo pir
moje vietoje Valstybei buvo 
paskirta $146,000,000 kvota 
o išpirkta už $163.687,000. 
arba 112 nuoš.

Pennsylvania valstybė at
sistojo antroje vietoje su 
111 nuoš., o Michigan tre
čioje su 107 nuoš.

7 .

Kabliu užmovė 
aukso žiedą

Pasadena, Calif. — Pfc. 
R. Langstaff, kurs pasta
rame kare neteko abiejų 
rankų čia susituokė su WAC 
corp. R. Spaulding, iš Ander- 
scn, Ind. Jaunasis, sakoma, 
per savaites praktikavo dirb
tinėmis rankomis-kabliais 
užmauti aukso žiedą, ant jau
nosios pirštų ir šliubo metv 
tai atliko kaip reikia. Liūdi-

Automobiliai bus 
brangesni
Washington, D. C. — OPA 

praneša, kad nauji 1946 m. 
modelio automobiliai Ply- 
mouth, Dodge, De Soto ir 
Chrysler bus 1.8 nuoš. bran
gesni, negu buvo 1942 me
tais Pavyzdžiui, Plymouth 
Deluxe keturių durų sedan 
1942 m. kainavo $882. 1946 
modelio kainuos $999; dvie
jų durų sedan 1942 m. $843,

1. Paskyrė $1,000 
riems netikėtumams.

2. Įsteigė laikinas pašal
pos stotis.

3. Paskyrė socialių veikė
jų padėti darbininkų uni
joms.

4. Pikietavimo linijoj įs
teigė užkandines (canteens) 
pikietuotojams.

5. Parūpino maisto Angėlo 
Sargo auklėtuvei, 4600 Mc- 
Dowell Avė., kur gaus dykai 
užkandžio streikuojančių 
darbininkų vaikai ir žmonos.
LIETUVIAI BIZNIE
RIAI AUKOJA

Pivarionas duonkepykla,
4630 S. Marshfield Avė., pa
sižadėjo streiko metu kas- nierius

kai-
darbininkui,

Lee Rose, kreditinė dra
bužių ir rakandų krautuvė, 
paskelbė, kad streiko metu 
darbininkai pirkusieji daik
tų lengvo išmokėjimo pla
nu, galės nemokėti sutartos 
savaitinės dalies iki strei
kas pasibaigs.

Privačios bučernes, gro
sernės, tavernai, kurių savi
ninkais didelėje didžiumoje 
yra lietuviai, taippat prisi
deda su įvairia pagelba.

“Mes savo prekes parduo
dame darbininkams, ne sker
dyklų kompanijoms, dėlto 
visiems gali būti aišku, ku
rioj pusėj mes stovime”, pa
reiškė vienas privatus biz-

ninkai buvo keliolika taippat Į nauji 1946 m. $949; Ply-
berankių kareivių.

Suvaržys divorsu 
įstatymą

Providence, R. I. — Vals
tybės gubernatorius Johr 
O Pastore legislatūros ati
darymo kalboje labai stip
riai rekomendavo peržiūrėti 
valstybės divorsu statutą. 
Išrinktas komitetas dabar 
jau peržiūri ir svarsto di- 
vorsų statutą.

mouth Special Deluxe ketu
rių durų sedan 1942 m. kai
navo $928, nauji 1946 mo
delio kaimuos $1,013; dviejų 
durų sedan 1942 m. $888, 
nauji 1946 m. $973; ir t. t.

Centrinė biblioteka

Šeši žuvo ant geležinkelio
Šiurpi nelaimė įvyko ant | NAKTIES METU

Rock Island geležinkelio 
kryžkelio, netoli Rockdale, 
už dviejų mylių į pietryčius 
nuo Joliet. Greitasis trauki
nys užlėkė ant automobilio, 
kuriuo važiavo šeši asme-

New York (LAIC) — Pre-i nys. Penki jų: Donald F. 
kybos ir Prartionės Rūmų' Emerick, jo žmona, jo bro- 
patalpos Kaune dabar ati-j lis, E. E. Chisholm ir šio 
duotas centrinei viešajai bi-! žmona žuvo, o Rose Dulevich

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

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

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JUSTIN MACKIEIVICII, 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"

LINKSMĄ NAUJIENA— 
NAUJA MOSTIS!

SIX1IANA
Trade Mark Rcg. U.S. Pat. Off. 
DEL SUAUGUSIU IR VAIKU 

Siutimui Mofttėje Nėra Narkotikų 
Nei Nnotllnffų valytų.

STXTTANA mostts greitai pa 
gelbsti nuo visokuj skausmų, kair 
tai — rheumatiftkų skausmų, kaip 
meninių Skausmų Kojose, Ran 
koše. Sąnariuose, Krūtinės, Ger
klės. Raumenų Lumbago. Sciati- 
ca, Neuralgijos ifi priežasties 
skersvėjo ir suSalimo, Ifitinimo. 
Skaudančių Raumenų, Mažų 
Bronchial Nesmagumų nuo Šalčio. 
Pūslių. Spuogų, Vočių, Degančių 
ir pavargusių Kojų. Mažų Apde
ginau Ir žaizdų.

Bixtinna Moatls parsiduoda po $2.00 
jž dideli pilną stiklinį puoduką Siųskit 
jūsų pinigus tiesiog 1 —

SIXTIANA OINTMENT CO. 
2319 W. Charleston Street 

Chicago 47, III.
SIXTIANA MOSTIS vartojama 

Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Amerikoje ir Europoje.

bliotekai, kuriai vadovauja 
prof. Rimantas. Kaip žino
ma, visos patrijotiniai-tau- 
tinio turinio knygos iš so
vietinių bibliotekų yra paša
lintos.

sunkiai sužeista Visi iš Jo
liet. III.

Kryžkelio sargas. Thomas 
Harbus. iš Rockdale, polici
jai liudija, kad, besiarti
nant traukiniui, kuris jau 
buvo pavėlavęs, dėjo pastan
gų signalu sulaikyti atva
žiuojantį automobilių, ta
čiau jo pastangos buvo vel
tui. Traukinio sulamdytas 

' automobilius buvo nuvilktas 
' net 135 pėdas

Iš Mūsų Dirbtuvės

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas!

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

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

ik

Archer Avenue Furniture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI _

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

Kas Girdėt^ 

Chicagoįe ♦

Goldblalt apvogta
Pačiam vidurmiestyje, 

prie State ir Van Buren gat
vių apvogta Goldblatt krau
tuvė. Vagys, įėję į krautuvę 
gaisro kopėčiomis (firę es- 
cape) išnešė jewelry už 
$10,000, fontaninių plunksnų 
ir kitokių daiktų už $2,000, 
kaip krautuvės užvaizdą pa
skelbė.

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

• GIN
• VYNO 

KORDIALŲ
• KRUPNIKO 

Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054
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NATHAN 
KANTER 

"Lietu vlAkaa 
Žydukas”

Karo veteranai - ekstra policija
Miesto Taryba vienbalsiai! kas uniformas. Tam leidi- 

priėmė mayoro Kelly pasiū-1 mas gautas iš federalės vy- 
lymą — padidinti Chicago riausybės.
policiją vienu tūkstančiu,, Policijos viršininkas J. C. 
kad ji naktimis saugotų gy-, Prendergast sako. kad jau
ventojus nuo piktadarių, pa 
grobikų, žmogžudžių. Tam 
reikalui policijos biudžetas 
pakeltas dviem milionais do
lerių.

Ekstra policininkais bus 
priimami pastarojo karo ve-

ruošiamasi priėmimui ir eg
zaminavimui kandidatų. Bė
giu dviejų mėnesių nauji 
policininkai bus paruošti 
tarnybai.

Lietuviai karo veteranai 
norintieji būti policininkais,

teranai. Jie dėvės ir kariš- tegul nepraleidžia progos.

Du advokatai, du kli- 
ienlai ir du olčšikai

Adv. Michael V. Ostrovvs- 
ki ir jo partneris Albert E.

Nutraukė streiką
Merkle-Korff Gear Co., 

D. O. James Manufacturing 
Co. ir Gear and Machine Co. 
darbininkai, išėję į streiką

X Povilas Balčiūnas, iš 
Bridgeport, vienas lietuvių 
daugiausiai patyrusių resto
rano biznyje, minėdamas 25 
metų savo amato sukaktį, 
automobiliu išvažiuoja atos
togų į, Floridą. Sykiu va
žiuoja P. Dausinas, vaisti
ninkė I. Vaišvilaitė iš Cice
ro ir žinoma Anelė iš Rose- 
land. Teko nugirsti, kad po 
Velykų P. Balčiūnui suskam 
bės vestuvių varpai.

X Dr. Petras Beineraus- 
kas, iš Bridgeport, šiomis 
dienomis sugrįžo iš karinės 
tarnybos, kurioj išbuvo virš 
penkių metų. Jo tėvai yra 
vieni seniausių Bridgeport 
biznierių, savininkai valgo
mųjų daiktų kiuutuvės prie 
33 ir Emerald gatvių. Bei- 
narauskai yra “Draugo” bi
čiuliai.

X P- Zakarienė ir E. Bra
zauskienė, iš Cicero, dau
giausiai rūpinasi, kad kuo 
geriausiai pasisektų Moterų 
Są-gos. 48-tos kuopos vaka
ras. vasario 3 d., parapijos 
salėj. Vakaro programą iš
pildys Sophie Barčus “va- 

’karušninkų” grupė.
X Jurgis Raškauskas ir 

Bruno Šatas, buvę Ateitinin 
kų draugovės šokėjai ir ką 
tik grįžę iš kariuomenės, vėl 
įstojo į šokėjų grupę ir jau 
padėjo išpildyti tautinius 
šokius S. Barčus programo
je. Draugovė džiaugias jų 
sulaukus.

X Bronius Pilipavičius, iš 
So. Chicago, paliuosuotas iš 
kariuomenės, bet dar gydo
mas kariuomenės dantistu. 
Kariuomenėj išbuvo veik 
penkis metus. Prieš išvyk
damas į kariuomenę buvo 
Šv. Juozapa parapijos komi
teto narys ir Šv. Vardo Dr 
gijos veikėjas.

X Pas Cinikus, gyv. Down 
ers Grove, III., praeitą sek
madieni buvo krikštynos. 
Antroji jų dukrelė pakrikš
tyta Jeanne-Therese vardais. 
Kūmais buvo G. Činikaitė 
ir Joseph Eglan. Svečių 
krikštynose buvo iš Chicago 
ir kitur.

X Jonas Dimša, žinomas 
Bridgeport draugijų darbuo
tojas, pirmas stojo į talką 
“Draugo” koncerto ir šokių 
tikietams platinti. Koncer
tas. ir šokiai, dar kartą pri
mename, įvyks vasario 10 
d., St. Agnės Auditorium.

Noel savo ofise, 2827 E. 88, lapkričio 21 dieną, praeitų 
I St., konferavo su dviem kli- metų, jau grįžo į darbą, pra-

jentais, kuomet į ofisą įėjo 
du plėšikai.

“Laikykitės ramiai ir ati- 
I duokite pinigus”, pareiškė ' šios 
1 vienas plėšikų.

Kai Ostrowskis norėjo pa
sipriešinti, plėšikas davęs 
šautuvo buože smūgį patarė 
klausyti įsakymo.

Laimėję $125 ir $1,000 
vertės žiedą iš visų keturių, 
plėšikai pabėgo.

laimėję streiką. Mokestis
jiems pakelta 5c į valandą. 
Tokį mokesties pakėlimą

kompnaijos darbinin
kams siūlė streiko pradžio
je.

Šių dirbtuvių darbininkų 
streikas pasižymėjo neramu
mais, peštynėmis, areštais.

Rado pavogt?
Policija rado troko triele- 

rj. kuris buvo pavogtas su 
530 dėžų degtinės. 30 dėžių 
jau buvo vagių išeikvota. 
Suimta ir du asmenys.

Gaisre 1 žuvo,
7 sužeisti

Apartmente adresu 3442-
44 Elaine PI. kilusiam gaiš- Penki asmenys sunkai su 
re vienas asmuo žuvo, septy- žeisti susidūrus dviems au- 
ni sužeisti gelbėjimosi me- i tomobiliams ties 1439 N. 
tu, o 29 asmenims pavyko Cicero Avė. Visi nugabenti 
saugiai išeiti iš namų. I į Šv. Onos ligoninę.

X Kun. V. Mikolaitis pra
eitą sekmadienį šv. Antano 
bažnyčioje, Cicero, šv. Var
do Draugijos Šv. Valandoje 
pasakė gražų pamokslą, ku
rio, girdėję, sako niekuomet 
neužmiršią.

X S. P. Bukauskas, savi
ninkas geležiniųi daiktų krau 
tuvės, Ciceroj, įdėjęs į dnr. 
“Draugą” skelbimą, kad 
krautuvę parduoda, džiau
giasi gerais rezultatais.

X Dr. B. Nausėda, dan
tistas, turįs ofisą prie Mil- 
weukee ir Campbell gatvių, 
yra sūnus buvusių No. Side 
veikėjų. Kaipo gerą dantis
tą, ir toliau gyvenantieji lie
tuviai suranda.

X Juozas Zalatorius, iš 
West Side, darbe puldamas 
nusilaužė ranką. Randasi 
šv. Antano ligoninėj.


