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REZIDENTAS DE GAULLE ATSISTATYDINO
Arabai Nori Kad Prancūzai Išeitų; 

Gandai Apie Turkų Rusų Susirėmimą
(“Draugo” Specialaus Korespon

dento Pranešimas).

Po šio karo didžiosioms 
koloniialinėms valstvbėms. 
kurios iki šiam laikui valdė 
milžiniškus Afrikos plotus, 
atsiranda naujų sunkumu 
su prasidėjusiu arabu ju
dėjimu, kurie reikalauja 
visiems arabu kraštams, su
teikti visišką nepriklauso
mybę.

Nesenai Azzam Paša. ara
bų sąjungos e-eneralinis se
kretorius Kaire pareiškė 
spaudos konferencijoje, kad 
arabų saiunea kovos už tai, 
kad jokia Europos valsty
bė nebeturėtų savo kariuo
menės arabų kraštuose.
Prancūzai Turės Apleisti 

Alžyrą ir Moroka
Azzam Paša pabrėžė, kad rėš Afrikos žemyne, 

arabai reikalaus iš prancū- šis padrąsinimas davė j FRANKFURTAS, saus.
zų apleisti Tunisą. Alžvrą mintį libaniečiams įteikti ‘ 19. — Dešimtsrusų, kurie
ir Maroka kaip kad buvo anglams ir prancūzams pro- turėjo būti repatrijuoti į sa- 
padaryta Sirijoje ir Libane. | testą, kuriems jie nurodo,
Toliau jis kaltino “Tris kad jie niekad nesutiks,

arabų valstybė.
2. Susitarimas tarp ang- 

lų ir prancūzų dėl Sirijcs 
ir Libano buvo padarytas 
be Rusijos atsiklausimo ir 
nuomonės.

3. Sovietų vyriausybė ne
gali duoti libaniečiams da
bar jokio patarimo, tačiau, 
jei Libano vyriausybė ras
tų reikalą priešintis šiam 
susitarimui, tai sovietai vi
sad juos parems.

4. Soivetai neturi jokių 
tikslų Libane ir jie nori, 
kad kiekviena tauta turėtų 
teisę pati valdytis (?!).

Aišku rusai nori p asiro-! 7"’“ ~ 7" . ~
dyti dideliais libaniečių gi- _____ _______ _______
nėjais, kad vėliau patys ga
lėtų turėti tame krašte j 

Į naudos. Ne tik Libane ru
sai nori įsitvirtinti, bet jie , 
ieško bazių ir visame Šiau- !

16 ŽUVO LĖKTUVO KATOSTROFOJE

Connecticut policija ir ugniagesiai ieško lavonų 16 asmenų, spėjama žuvusių sudu
žime Easter Air Lines transporto lėktuvo netoli Cheshire. Lėktuvas skrido iš New 

(Acme-Draugas Telephoto.)

10 Rusų Pasirinko Mirti Geriau Negu 
Būti Sugrąžinti į Komunistinę Rusiją

Didžiuosius,” kad jie nėra 1 kad jų, krašte būtų svetima
verti valdyti pasaulį, nes kariuomenė ir reikalauja
principai, kuriais rdmiasi 
jų politika, veda pasaulį į 
naują pasaulinį kara ir prie 
civilizacijos sugriovimo.

Arabai yra pasiryžę kovo 
ti su vakaru kapitalizmu, 
o taip pat ir su rytų ko
munizmu. Jie pasitiki vien
tik savimi. , , ..............

Tačiau ar prancūzai taip j kartais išpūdamas ir s,
lengvai sutiks apleisti Siau- k“ patikrinti jo šaltinius 
rė, Afriką, kurią jie valdo! nesena, vienas auks
jau daugiau kaip šimtmetis ! tas amerikieeių slaptosios 
r kuri jiems duoda dideli; ^mybos kannmkas Pary- 

turtą. sunku pasakyti. Ta-, auje pareiškė Paris Ma- 
čiau įvairiose vietose pra- ] korespondentui, kad
aidėjo neramumai, kurie : P° (vykusio ginkluoto susi- 
nors ir buvo numalšinti, vis rėmimo tarp turkų ir so- 
dėl to. sukelia prancūzams vietų, visi amerikiečių la-

kūnai Artimuose Rytuose didelių rūpesčių. ,v /
Arabai su žydais Galės esą atšaukti is atostogų.

Susitaikinti Tas ^andas taiP toli nu®j°»
jei, kaip sako tas pats Az

visus esančius kareivius e- 
vakuoti artimiausiu laiku.

Nervų Karas’ Jau 
Prasidėjo

Europa dabar pergyvena 
“nervų, karo“ peri j odą, ly
giai taip pat kaip 1938 me
tais. Mažiausias incidentas 

sun- 
lius.

Štai nesenai vienas aukš-

kad dar tą patį vakarą vi- 
zam Paša, žydai sutiks at- si amerikiečių kareiviai
sisakyti nuo zionizmo. Ta
da jie turės arabuose ge
riausius pasaulyje draugus, 
nes arabai niekad juos taip 
nepersekiojo, kaip kad Eu
ropos valstybės persekioja 
paskutiniais metais.

Šitas jo pareiškimas pa
darytas tuo metu, kada an
glų-amerikiečių komisija 
svarsto Palestinos klausimą. 
Arabijos karalius Ibn Se- 
oud atvyksta Egiptan su
sitikti su karalium Faruku. 
Manoma, kad abu karaliai 
nušvies tikrus arabų sieki
mus, o taip pat pasisakys 
galutinai Palestinos klausi
mu.
Sovietai Nenori Pripažinti

Anglų-Prancūzų Sutarties
Sovietų pasiuntinys Liba

ne įteikė vietos vyriausybei 
notą, kurioj aiškinama Ru
sijos pozicija Artimųjų Ry
tų atžvilgiu. Joje sakoma, 
kad:

1. Sovietai tebepalaiko 
savo nutarimą, kad Liba
nas būtų nepriklausoma

vo gimtąjį kraštą, šiandien 
pasidarė sau galą Dachau 
stovykloje. Gen. Joseph T. 
McNarney. komandierius U. 
S. jėgų Europoje, sakė 21 
kitas susižeidęs rusas at
sisakė lipti į traukinį veži
mui Rusijon, ir buvo pa
siųsti į ligoninę.

pradėjo kalbėti, jog rusai 
paskelbė turkams karą. 

Ginkluotas Susirėmimas 
Su Sovietais 

Iš kitų šaltinių, per Švei
cariją, gauta žinia, kad 
prie bulgarų-turkų sienos ir 
Anatolijoje prie Leninakhan 
įvyko rimtų incidentų tarp 
turkų kareivių ir sovietų. 
Tačiau šie incidentai diplo
matiškais sumetimais turkų 
neskelbiami.

Turkijos pasiuntinybė Pa
ryžiuje paklausta atsakė 
nieko nežinanti apie šiuos 
įvykius, o radijo Ankara

Visiškai Pasitrauks iš Politikos
Po Susiginčijimo su Savo Kabinetu
PARYŽIUS, saus. 21. — Prezidento De Gaulle sekre

torius sakė generolas jau patiekė savo rezignaciją ir 
‘neatšaukiamai’’ atsistatydina iš prezidento pareigų. 

Anot jo pranešimo, De Gaulle visiškai pasitrauks iš po
litikos.

atsisakė apleisti U. S. zo
ną ir reikalavo, kad U. S. 
kariaį juos sušaudytų. Jie 
dėvėjo vokiškas uniformas 
ir užsibarikadavo savo ba
rakuose. Kuomet U. S. ka
riai įmetė ašarojančių dūjųi 
granatas, belaisviai padegė 
savo barakus. Kariams įsi
laužus į barakus, jie rado 
rusus pasikorusius, su skus
tuvais perpiautom rankų ir

Iš viso Rusijon vežami gerklių gyslom.
271 rusai, visi vyrai. 

Nenori Važiuoti, Prašė
Sušaudyti

Rusai dvi dienas atgal po pietų.

Riaušės Palestinoje 
Plinta; Trys Žuvo

JERUZALĖ, saus. 19. — 
Teroristai šią nakt pravedė 
riaušes Jeruzalėje. Trys as
menys žuvo ir penkį buvo 
sužeisti. Įvykęs sprogimas 
uždarė Palestinos radijo 
stotį, o kita ekspliozija iš-

U. S. kariai pavartojo 
ašarines dujas, kad suva
ryti rusus į vagonus vakar

Nori Tvarkyti Kinija
Amerikos Pavyzdžiu

CHUNGKING, saus. 19.- 
Komunistas Wu Yu-chang 
nustebino kitus Kinijos po
litinės vienybės konferenci
jos delegatus pareikšda
mas, kad Amerika ir Ang
lija yra “demokratiškiau
sios valstybės pasaulyje ’ ’ 
ir kad Kinija turėtų suda
ryti konstituciją tų kraštų 
pavidale.

Komunistų partija taip 
pat siūlė, kad Kinijos 26 
provincijų gubernatoriai 
būtų renkami vietoj prezi
dento paskiriami; kad kons 
titucija aiškiai nurodytų
centralinės ir provincijų 
valdžių užduotis: ir kad 
konstitucinis teisių bylius

UNO Pavedė Komitetui j "Demokratų lygos ir jau- 

Atomu Jėgos Problemą rėmė šiuos pasiūlymus.
LONDONAS, saus. 19.— į . IRIA *

Jungtinių tautų susirinki- IfSlldS rBtlCKC UNO‘31
mas pavedė atominės jėgos 
problemą naujam “politi
kos ir apsaugos komitetui.’’ 
Tas žygis skaitomas Ame
rikos delegacijos laimėjimu,

ardė dalį Jeruzalės kalėjimo kadangi U. S. vengė bendro 
sienos. 1 svarstymo atomų problemos

—------------ 1 šiuo metu. Komitetas pra
dės tą reikalą svarstytiMayoras Curley Tikras 

Jis Bus Išteisintas
BOSTONAS, saus. 20. — 

Mayoras James M. Curley 
vakar sugrįžo į Bostoną ir 
sakė jis pasiruošęs kovoti 
nuteisimą už suktą pašto 
vartojimą, net iki aukščiau
siojo teismo.

pirmadieny.

Savo Ginčą su Rusija
LONDONAS, saus. 19.— 

Irano delegaėija į UNO su
ėjimą prašė apsaugos tary
bą daryti žygius išaiškini
mui Irano-Rusijos ginčo. 
Irane, nota kaltino Rusiją 
kišimusi. į Irano vidaus rei

Didelė ekspliozija Repub- 
lic Steel Corp. pastate prie 
116th ir Burley avė. šešta
dienio naktį sukrėtė didelę 
dalį pietrytinės Chicagos ir 
išgąsdino tūkstančius gy
ventojų. Sprogimas buvo 
girdimas net iki Gary.

Vėliausių Žinių Santrauka
—Prez. Trumanas šiandien padarys Kongresui rapor

tą apie krašto stovį ir ta pačia proga patieks biudžetą 
taip pat tyli ir nieko nesą-1 sekantiems metams. »
ko. Vyt. Arūnas; j-Apie 15,000 CIO stiklo darbininkų priėmė 10.7 cen

tų valandai pakėlimą ir grįžta į darbą šiandien Pittsburgh 
Plate Glass Co., Columbas, O.

—Vokiečiai U. S. zonoje Vokietijoje vakar laikė pro
vincinius rinkimus. Tai buvo pirmi laisvi rinkimai Vo
kietijoje nuo Hitlerio įsigalėjimo.

—Rusai laiko U. S. lėktuvą Ir lakūnus Mandžurljoje.

Roosevelt Dešimtukai
PHILADELPHIA, saus.

19. — Milijonai blizgančių 
dešimtukų su a. a. Prez.
Roosevelto atvaizdu ^eina šešios dienos kaip rusai vaišina amerikiečius, bet
iš Philadelphia monetų fab- f
riko. Tie dešimtukai bus neleidžia jiems sugroti į savo bazę Peipinge. 
paleisti bendron apyvarton —Siciliečiai toliau demonstruoja už nepriklausomybę, 
visam krašte pirmadieny. į Nuo šių metų pradžios 160 asmenų žuvo.

PARYŽIUS, sausio 20. — Po aštraus susikirtimo su 
savo kabinetu, gen. Charles de Gaulle šiandien po pietų 
išėjo iš kabineto susirinkimo palikęs ultimatumą atsis
tatydinti jeigu kabinetas jam priešinsis ir toliau reikar 
lauš Prancūzijos kariuomenės biudžeto sumažinimo.

Vyriausybės nariai vėl susirinko vakare aptarti susi
dariusią krizę, šį kartą be Prez. De Gaulle. i Venas ka
bineto narys sakė šis įvykis tikrai reiškia, kad De Gaul
le ir jo vyriausybė turės atsistatydinti.

DELEGATAI PARVAŽIUOJA IŠ LONDONO
(Susidariusios krizės rimtumą nurodo ir tas, kad Pran- 

eūzijos užsienių ministeris ir jo padėjėjas apleido jungti
nių tautų susirinkimą Londone ir lėktuvu sugrįžo į Pa
ryžių.)

Pabrėžtina, kad šis raportas nėra oficialiai patvirtin
tas, ir atsimintina, kad De Gaulle “atsistatydina” kas
kart jis susipyksta su savo kabinetu.

750,000 Plieno Darbininkų Streikuoja; 
Harvesfer Darbininkai Sustreikuoja

PLIENO — Viso krašto 
plieno liejyklos šiandien už
sidarė, kuomet 750,000 CIO 
darbininkų pradėjo save 
streiką. Henry Kaiser pasi
rašė. sutartį su CIO, kuria 
jis mokės valdžios reko
menduotą 18*2 valandai pa
kėlimą.

MĖSOS — Streikas 263,- 
000 AFL ir CIO mėsos dar
bininkų tęsiasi; faktų tyri
mo taryba anradieny pra
dės tyrinėjimą Chicagoje. i HARVESTER — Strei- 

ELEKTROS — Darbo kas 30,000 CIO darbininkų, 
Sekr. Schvvellenbach pak- 15,000 jų penkiuose fabri- 
vietė Westinghouse ir Ge- kuose Chicagos srityje, pra- 
neral Electric bei unijos i sideda 10:30 vai. šį rytą.

Popiežius Apie Persekiojimą Ukraine

vadus į Washingtoną pasi
tarimui antradieny; 200.000 
elektros darbininkų tebe- 
streikuoja.

AUTOMOBILIŲ — UAW
-CIO davė General Motors, 
ir sakyta Fordui ir Chrys- 
leriui, ikį pirmadienio už- 
girti 19’/2 valandai algų 
pakėlimą, kitaip unijos rei
kalavimas vėl sugrįš iki 
30 L

VATIKANAS, saus. 19.- 
Popiežius Pijus XII šį va
karą apkaltino sovietus su
areštavimu “visų katalikų
vyskupų ir daugelio kuni- 

kXto”Šįj‘ama“ Ė’uSja” už- W vakarinėjljkrairioj.

stačiatikių bažnyčią.
Popiežius minėjo “žaiz

das” padarytas raportų a- 
pie rusišką persekiojimą ir 
kludymą visų tikinčiųjų

ginčys jai daromus užme
timus.

vakarinėj Ukrainoj, ir reiš- 
Enciklikoj išleistoj pami- kė nusiminimą dėl suvaržy-

nėti 350 metų sukaktį nuo 
Rusinijos bažnyčios susi
jungimo su Romos bažny
čia, Popiežius taip pat ap-Nurodė Kaip Naciai

Plėšikavo Europoje
NUERNBERGAS, saus.

19. — Prancūzai prokuro
rai, pradėdami antrą pusę 
bylos prieš nacių karo va
dus, sakė naciai okupuotuo-1 
se kraštuose pravesdavo
sistematišką plėšikavimą, i SEOUL, Korėja, saus. 19. 
kuris apimdavo visą tų Į — Amerikiečiai okupacijos 
kraštų ekonominę tvarką i viršininkai šiandien įsakė

mo tikybinės laivės Rusi
joje.

Rusinijos bažnyčia susi
jungė su Roma 1595 gruo-

gailestavo Patriarcho Alek- džio 23 d., o Rusinijos te- 
sio “sukurstymą” rusinu Į ritorija (Karpato-Ukrainas) 
katalikų apleisti Romos k.a- buvo čekui perleista Rusijai 
talikų bažnyčią ir grįsti į 11945 m. birželio mėnesy.

Įspėjo Korėjiečius Sustoti Maištavus
globa, kurią ji deda pastan
gų išvengti.

.. , .. Washington, saus. 19. —
korėjiečiams sus a y i Amerikiečiai reiškia viltį.

KALENDORIUS 
Sausio 21 d.: šv. Agnie

tė; senovės: Deimantis ir 
Ligita. ♦ tyni sužeisti ir 120 suareš-

Sausio 22 d.: Šv. Anasta- tuoti vakar naktį ir šį rytą. 
zas ir Sv. Vincentas; seno- u Qen John R Hodgc 
vės: Vingaudas ir Skaiste. jr Maj Gen Archer L.

ORAS Lerch perspėjo, kad jeigu
Nebus didelės atmainos, riaušės nesustos, Korėja

triukšmingas politines de , kad rusų-amerikieČių pasi- 
monstracųas, unoae (kaibgjjmai Korėjoje gali su- 
asmenys buvo užmušti, sep- darytj pavyzdį y g

-rusų bendradarbiavimui 
ant pasaulinės skalės. 
Generolo MacArthur spau

džiami, amerikiečiai ir ru
sai viršininkai bando su
rasti būdus koordinavimui

Protarpiais bus sniego. [bus pavesta po tarptautine , jų darbo Korėjoje.
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ĮDOMIOS žinios is toliau ATVYKO J AMERIKĄ

Prieš Kalėdas gavau laiš
ką iš Lietuvos tai perdėm 
išcenzūruotas. Vokas sulenk 

j tas ir kažin kuo sulipdytas. 
“Pečetis" rusiška. Stempa 
maskoliška. Paveikslas bur
lioko, atvaizdas biaurus 
Ant voko parašyta: “CCCP. 
Litva”. Še, tau ir bolševikų 
“laisvoji Lietuva”. Kad tie 

į kur nueitų su tokia savo 
j “laisve” Lietuvai. Viskas 
, ten pasmirdę maskoliais.

Foundry jau operuoja pil
nu tempu. Darbas visur ei
na gerai, bet naujų darbi
ninkų nepriima.

Lietuviams Atmintinos 
Dienos

Nevv York (LAIC). Gruo
džio 4 d. suėjo 40 metų nuo 
Didžiojo Vilniaus Seimo, ku 

iriame 2,000 delegatų parei
kalavo lietuvių tautai poli
tinių, kultūrinių ir religinių 
laisvių bei teisės patiems 
spręsti savo likimą ir san
tvarką.

— 1370 m. gruodžio 6 d. 
taigi 575 metai atgal, Did. 
Liet. Kunigaikštis Kęstutis 
buvo užėmęs Maskvą.

— Gruodžio 17 d. suėjo 
65 metų amžiaus kun. Jo
nui Vailokaičiui.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Rd.
Ofiso Tek: PROspect 6446 
lies. Tek: HE.Mlock 3150

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

Trečiadieniais pagal sutaitj.

SKAITYKITE “OKAI < i 5 ’
U2SISAKYKIT “DRAUGĄ;

J. RIMDZUS. D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
tlome Calls in Indiana—

Phone WENtworth 2527
PHYHIO THJEJRAPY ( 

5526 S. Ručine Avė.
HOUHS- Daily «—g p M 

RaturdavM 9 A M to 8 P U

Liudvikas Danauskas 
Pasimirė

Omaha, Nebr. — Gruo
džio 31 d. pasimirė Liudvi
kas Danauskas, sulaukęs 57 
metų amž. Jis pardavinėjo 
automobilius prie Chevrolet 
Co. Buvo labai malonaus bū
do, teisingas. Lietuviai pirk
davo iš jo. Man pačiam par
davė net tris automobilius 
14 metų bėgyje. Gaila, per 
anksti mirė. Čia kiti ilgiau 
gyvena.

Paliko žmoną Stellą, ku
ri prie croro gieda, dvi duk
teris ir du sūnus. Jaunesnis 
yra tik 3 metų. Dieve, būk 
jam geras, kaip ir jis buvo
geras visiems. j rišiai’

PARAPIJOS ATSKAITA

Sausio 13 d. kun. Juozas 
Jasevičius išdavė raportą j- 
elgų ir išlaidų. Be to, jis 
atspausdino kiek kas auko
jo 1945 metais. Pasirodo 
kad žmonės buvo labai duos- 
nūs. Vienas paaukojo dau
giau negu $100.00. Kiti po 
$80. $00, $50 ir taip toliau.
Viskas buvo apmokėta. Dar 
apie 5 tūkstančiai buvo su
rinkta seselių naujam na
mui, kuris kainavo virš 16 
tūkstančių dol.
ATOSTOGAVO

Per Kalėdas buvo parvy
kęs namo Petras Žarkaus- 
kas. Jis dabar mokinasi Con 
ception College. Jaunikaitis 
džiaugiasi mokslu, mokyto
jais ir mokyklos bendra 
tvarka. Taip pat buvo su
grąžę Teodoras Bazar ir Phi
lip Bush iš Hinsdale, III. Šie 
du jaunikaičiai mokinasi pas 
pranciškonus.
IR BE KOJOS ATGINS 
VIŠTAS

Neseniai man teko aplan
kyti Mrs. Logos namą. Te
nai radau žentą, kuris ne
teko kojų karo laukuose. Ta
čiau jaunikaitis nenusime
na. Jis žada pirkti ūkį prie 
Omaha miesto ir auginti 

daug vištų. 1 ietinis

• Senosios kartos lietuviai 
< baigia nykti. Už keletos me- 
1 tų liks tiktai “lietuviški ai-

Žiema pas mus labai sun- 
į ki. Nuo praeitų metų lap- 
' kričio pabaigos da nei vie- 
; nos dienos nebuvo gražios.

i Pas mus namai labai bran
gūs ir nei tų pačių negali
ma gauti. Pavasarį žada 

’ daug naujų statyti.

S. L. R. K. A. 146 kp. ir 
S. L. A. kp. labai gerai gy
vuoja. bet naujų narių sun- 

I ku gauti
A. P.

Buvęs britų ministrų pirmininkas W. Churchill su žmo
na, atvykę j Ameriką atostogų, kalba spaudos atstovų 
konferencijoj, Nevv York. (Acme-Draugas telephoto)

aviacijos pagalbinėje tarny
boje. Kariai sustojo lietu- 

i vių stovyklose Kassel. Tai
gi, Norvegijoj lietuvių nebe
liko, nebent išskyrus vieną 
kitą jūrininką ar šiaip iš 
seniau čia gyvenantį asmenį.

J Lietuvą iš minėtų vo
kiečių aviacijos talkininkų, 
išvyko apie 200 lietuvių iš 
Trondheimo 120, iš šiaurės 
apie 40 ir iš pietinės Nor
vegijos apie 40. Atrodo, ta
čiau, kad ir tie lietuviai Lie

tuvos nepasiekė, nes nei Lie
tuvos spaudoj, nei per radi
ją apie tokios grupės atvy
kimą nieko nebuvo praneš
ta. Iš Lietuvos nuo buvusių 
Norvegijoj asmenų artimų
jų gaunama laiškų, kur irgi 
prašoma suteikti žinių apie 
tuos asmenis, kurie jau tu
rėtų būti namie.

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik 
rodėliu8, auksinius ir deimanti 
niua žiedus, rašomas plunksnas

t r įvairius kitus 
auksinius ir si- Į 
dabrinius daiktus jM už Jums Prieina- . L * man Kainas!

Iš Norvegijos į 
. Vokietiją
, Vokietijos lietuvių laikraš 
čio “Lietuvis’; žiniomis, lap
kričio pradžioj iš Norvegi
jos į amerikiečių zoną Vo
kietijoje atvyko 350 lietu- 
viųkarių, buvusių vokiečių

Nevv York (LAIC) — Lie
tuvos inžinieriai - architek
tai pereitų metų spalio pa
baigoje buvo sušaukę savo 
suvažiavimą. Neatidėlioti
nais darbais pripažinta Lie
tuvos miestų atstatymas: 
Vilniaus., Kauno, Šiaulių, 
Klaipėdos ir kitų.

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

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

IOHN A. KASS
VVATCHMAKER 

JEVVELRY — MUSIC

1216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Spring Valley, III.
Prieš Kalėdas mirė senas 

šio miesto gyventojas, Liud
vikas Jasaitis. Palaidotas 
Šv. Onos parapjios kapuose. 
Kitas Juocis mirė vargšų 
namuose. Palaidotas irgi šv. 
Onos parapijos kapuose.

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
Už pigesnį nuošimtį — be 

komišino — pas

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEVVELRY 

KRAUTUVE
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. 
Šiuos dalykus galite įsigyti ant 

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
PROGRAMŲ VALANDOS:

VVCFL. 1000 k. Nedėlios vak. 9:30 
WHFC 1450 k. Ketvergo vak. 7:00

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

6254 S. Ashland Avė.,
KOOM 5.

Ofiso Tel.: 
Res. Tel.:

Per Kalėdas nors oras bu-j 
vo labai biaurus. bet žmo-I. 
nių 6 vai. buvo pilna bažny
čia ir beveik visi ėjo prie i 
šv. Komunijos.

U. S. Employment Service 
La Šalie, III.. į darbą priima 
tik 55 metų amžiaus. Še tau 
ir “prosperity” ir “darbas 
visiems”.

MUTUAL
FEDERAL
SAVINGS and LOAN 
Assn. of Chicago

2202 West Cermak Road

Telefonas CANAL 8887

8EN J. KAZANAUSKAS, Rast.

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

♦ » »
6803 W. Cermak Road

BEKWYN, ILLINOIS

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

Jeigu neatsiliepiama — 
šaukite: Berwyn 6200

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT. PIRMU MORGIČIŲ PAS MUS
f

Pirk Victory 
Bonus!

•to" Paskolon Yra Daromos — 
Rtatybal, Rrmnntavlntul. lUftluuiMTlnHil — 
ANT LENGVŲ M EMERI N TŲ IAMOKJUTMŲ! 
Pasinaudokite fermom* NuoAlmčUų Kainoms, 
i APKITE FUTAMSKNIAI N EPUIRLAI-homi:
TALPVKITB mttsų Įstaigoje. Jū«ų InriAHal 
rfipe-dlngai globojami Ir Ilgi *6,000.00 Hi
drai utį per Pederal Ravlnga and Li*o In
surance Corporation.. 4&aų pinigai boa grei
tai Išmokami |nnis ant pareikalavimo. 

SENIAUSIA nt feVMIAUHlA LIKTI’VIŲ 
FINANRIHft IHTAIOA.

— 47 Metai Hekuilngo l'atarnavlmol —

"V:

KEISTUTO SAVINGS AN D LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 4118 loseph M. Mozeris. See’y 3236 S. Halsted St.

DR. JOHN G. MILLA5
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: BERVVYN 6200

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

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS! ,

Tik vieną porą aklų gauname gy 
venlmul. Saugokite Jas, leisdami 
Išegzaminuoti Jas moderntftkįaustu 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie pra&nli-

na visą akių {tempimą.

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

OPTOMETRISTAl •
1801 So. ‘Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chicago

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:S0 p. m 

Trečiad. ir šeštad. 9:30 a. m
Iki 7:90 p. m. j

LIETUVIAI DAKTARAI

Vm. Eus“ «•p ‘™s
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.

DANTISTAS |
1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Trečiad. ir Sekm. tik susitarius. 1 3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

DR. EMILY V. KRUKAS

21 ntetų pnUctikavimaz 
JftsV garantavimu

Palengvina akių įtempimą, kuris 
enti priežastimi galvoa skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atvda 
atkreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS; nuo 10 r>to iki 8 y. 

i - vak. Sekmad. pagal sutarti.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnės

kaip pirma.
4712 South Ashland Avė. 

Telefonas YARDS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs,

1 Apsiimu išgydyti

GROvehill 5213 
PROspeot 9475

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet; 7 iki S vak 

Trečiadieniais pagal sutartj.

Tel. — HE.Mlock 5524
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Brilis

2108 Mest 63rd Street
VAI,: nuo 

1 iicnoinis
iki 9 kas vakaras, 

tik pagal .sutarti.

DR. WM. M. TULLY
DANTISTAS

4740 So. Ashland Avė.
, (Virš “Andes Candies” krautuvės) 

Chicago, Illinois

VALANDOS:
10:30 vai. ryto iki 8 vai. vakaro

Iš fabriko į 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.

OPTOMETRISTAl IR AKINIŲ IŠDIRBĖJAI
EGZAMINAVIMAS AKU, III PRITAIKYMAS AKINIŲ

TOWER OPTICAL CO., INC.

1635 VVEST 47th STREET 1600 MIIAVAUKEE AVENUE
(kampas Marshfield) (kampas North)

YARDS 4499 HUMBOLDT 9368

STASYS LITVVINAS SAKO:

"DABAR -J
REIKMENIS”. -

3E 3S

Tai Geriausias Laikas l’irkl i
’ISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Irisu luotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varniški — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardivare — Pleisterio — Cemento — Srutų —- Visokios 

Rūšies Instiliaeijos Materiolo — šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — VVallhoard — Plaster Boartl — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

AI’ltOK AVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!

STASYS LITVVINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
■II S. HALSTED ST. TEL. VlCTOItY 1272

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. popiet.
--- ■ ■   , --------- - •• ••• ---- '   -- £3

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

DR. CHARLES 5EGAL,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troe lubos)

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

OFISO VALANDOS: g
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki i 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.

Dr. A. Montvid, M.D. nuo 10 iki 12 val dien*-
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West Town State Bank Bldg.
2400 \Vest Madison Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4146 Archer Avenue 

Ofiso Tel. LAFayette 8210 
Rez. Tel. REPabllc 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.

Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Res. Tel.: BRUnswick 0597

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

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

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskiriant trečiad. Ir sekmad.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
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.: PROspcct 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St.

|Ree. 6958 So. Talman Avė.
Ree. Tek GROvehill 0617 
Offloe Tel. HElūoek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 1 

2423 West Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

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

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURUKO N ( 
4645 So. Ashland Avenue

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

Sekmad., Trečiad. ir šeštad.
įRezidencija: 6600 S. Artesian Avė. Į vakarais—tik pagal sutartį 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. Office Tel. YARds 4787

6 iki 9 vai. vakare. (Namų Tel. PROspect 1930

Tel. YARds 3140 Tel. YARds 2246

DR. V. A. ŠIMKUS DR. C. VEZELIS
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 IK CHIRURGAS 

Ofiso va).: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30

756 \Vest 351h Street
Dėkite pastangas, kad Lie

tuva atgautų nepriklausomy
bę.

žmogus be tikėjimo,
arklys be žaboklių

kaip

DANTISTAS
4615 So. Ashland Avenue 

arti 47th Street 
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 i’. M.

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR-
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193
hunu PUI.1.MĄN am
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HELP WANTED

“D R A IT G O” 
DARBŲ SKYRIUS

3

•‘DRAUGAS” HFl.P VYANTFD 
ADVERTISING DF.PARTVIENT 

127 No. Daubom Street 
Tel. RAVriolpb 818S-948U

HELP VYANTED — VYRAI

VIDUR \MZ1O ARBA SENYVO 
VYRO dirbti rakandu dirbtuvėje. 

I'ENSKE BROS.
1080 N. Throop sircet.

CORRUGATED BOK CO. 
SAMDO

VYRUS
Proga užsidirbti $50 ir suvirš 
j savaitę.

NĖRA ATLEIDIMŲ 
8:30 RYTO IKI 4 PP.

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

REIKIA VYRŲ
PASTOVIEMS DARBAMS 
85c į Valandą Pradedant. 

Pilnos U ui jis Naudos. 
MAI.OMJS IsI.AUKO DARBAS 

IŠTISAI METUS 
Matykit Mr. Eggart (Ofise)

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

TEL.—PROSPECT 8434 
MEKANIKŲ

Patyrusių prie trokų pageidauja
mi. Pastovumas, gera mokestis. 
Atsišaukite:
DIAMOND T MOTOR CAR CO. 

320 S. Sangamon St.

BEI T SA N l)ER 
VISIŠKI KITĘ

AI.ONZI ll.RNITlKE CO, 
1832 \V. HITIHAKD ST.

Medžio Dirbėju 
Reikia 

Patyrusiu
SANDRR IIANDS—DRUM—

TRIM SAAVVERS 
.JOJNKR RANDA 

MUMINE KANOS

DOETSCH & BAUER
15.34 W. ALTGELD

MEDŽIO DIRBĖJŲ
MILL HANDS 

ROUTERS 
FINISHERS

Aukščiausia Mokestis
Bonai ir viršlaikis mokant laikų 

ir pusę. Moderniška dirbtuvė.

Jackson Industries
1708 S. State St.

Punch Press ir Shear 
Operatorių Ir Padėjėjų

CHICAGO PERFORATINO CO. 
2445 \V. 24lli PLACE

PATYRUSIO EPHOLSTERER, ku
ris gali sukirpti, siūti ir užbaigti 
darbą.. Tiktai geras darbininkas lai 
atsišaukia. STACK TYPEVVRTTER i 
A SEPPLY CO.. €33 \V. AVashington, 
DEArborn 27 90.

WRAI IR MOTERYS

MOTERŲ IR VYRŲ
AMŽIAUS 18 IKI 40 

Gira mokestis, puikios darbo 
sąlygos, <rera transportaeija.
BLI E ISLAND BAG CO.

1004 Maxwell St. CAN. 8022.

Geras vaikų darbas
Nuo spalių mėnesio, pra

eitų metų, iki sausio 17 d. 
Chicago pradžios mokyklų 
vaikai surinko pusseptinto 
miliono svarų sunaudotos 
(waste) poperos.

Salaveišių vajus
Gubernatorius Green 

mayoras Kelly sutiko būti naudojimą naujo vaisto, va-
garbės pirmininkais Salva- dinamo Streptomycin, gydy- 
tion Army vajaus, kuriuo muį džiovos.
norima surinkti pusantro ______________
miliono dolerių naujiems so-'
cialinės tarnybos rūmams Savymailė yra pamatas,
pastatyti. ant kurio išdygsta pavydas ' ^'.'“gaukite

HELP AVAVTED — MOTERYS

MOTERYS PIRMIAU BUV 
KARO DARBININKES 

AR JCS IEŠKOTE 
DARBO?

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

★ ★ ★
Cafeterijoj Virėjų

Valgykloj Tarnaičių
taipgi reikia 
ATSIŠAUKITE

ILLINOIS 
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Samdymo Ofisas Moterims 

STREET FLOOR 
809 W. WASHINGTON ST.

MERGINŲ — MOTERŲ 
PAKUOTI SALDAINES

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

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

ASSEMBI.ERS
Pastovūs, lengvi dirbtuvės darbai, 
AMERICAN PHOTO LABORATO
RIES. 28 N’. LoomisJ

ti kandidatus, čia gi, pagal 
paskelbto rinkimų įstatymo 
57 str. iš politinių partijų, 
galinčių dalyvauti kandida
tų parinkime, tik viena ko
munistų partija tedalyvauja.

Įstatymo 78 str. skelbia, 
jog , bus žymima pase, kad 
balsavai. Kas tos žymės ne
turės, pagal bolševikų fašis
tinius metodus — bus laiko
mas liaudies priešu.

Pagal 85 str. skaitant bal
sus, gali dalyvauti ir spau
dos atstovai, bet Sovietuose, 
kaip tas būdavo ir nacių bei

8 ryto iki 4:30 pp. fašistų kraštuose, laisvos
JENSEN RADIO MFG. CO. spaudos nėra, tai bus įvesti 

bolševikų pataikūnai, tik 
gražiu spaudos vardu. Fak- 
tinai, balsus skaitys rinki
mų komisijos, tariant pati
kimi komunistai

MERGINŲ — jJAUNŲ 
MOTERŲ

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

AMERICAN DECAL CO. 
4334 W. FIFTH AVĖ.

DARBININKŲ lengviems dirbtuvės 
darbams. 51/, dienos j savaitę: lai
kas ir pusė virš 40 vai. W ESTE R N 
POLISHINO CI.OTH CO. C27 W. 
Lake.

MERGINŲ — MOTERŲ
Lengviems dirbtuvės ir assembly 
darbam. Nereikia stovėti. Apmo
kami poilsio laikotarpiai. YAL.:

G001 S. Laramie St.

• REIKIA MERGINŲ
Daužyti kiaušinius. Mokestias pa

kėlimas geroms darbininkėms 
Atsišaukite:

HANSEN & MATSON CO. VIETOS SOVIFTAI 
1230 W. RANDOLPH VALOMI

Tiesa, pagal aukščiau su
minėtus ir kitus įstatymo 
paragrafus, duodama šiokių 
tokių teisių vietiniams so- 

Room 1281 vietams, tačiau, kaip Latvi-
------------------------------------ jos Narkomo pirmininkas

VALYMUI MOTERŲ V. Lacis praneša, Latvijoje 
Darbas tiktai ofisuose. 6 dienos j (tas pats ir kiotse valstybė- 
3 arba 4 vai. kas vakaras. 65c j se). Vietiniai sovietai toly

džių! tikrinami ir valomi

RANKOMIS SIUVĖJU IR 
ATRAITŲ PRIKIMŠĖJŲ
PRIE VYRŲ DRABUŽIŲ

STANFORD WILLIAMS CO 
222 W. N’orth Bank Dr. 

Merchandise Mart

valandą. Matykite Mr. Jackson
Vienna Model Bakery 

1212 W. Congress

OPERATORIŲ
SINGLE NEEDLE 

Dirbti prie Sportui Drabužių 
AUKSClAŪsi0Sm PIECE WORK j inscenzuotų rinkimų.

Kandidatai bus parenka
mi komunistų partijos, bal
sai bus skaičiuojami komu
nistų, t. t.

Vadinasi, nepaisant ką 
rinkikai bedarytų, kito pasi
rinkimo jiems nebus. Mūsiš
kėmis normomis žiūrint, bus 
tai ne rinkimai, komunistų 
partijai pagerbti inscenizuo
ta policijos demonstracija.

RATOS
APMOKAMOS ATOSTOGOS

OLANDO
MANUFACTURING

COMPANY
1318 MILVVAUKEE AVĖ.

2-tram AUKŠTE

Naujas vaistas 
T. B. gydyti

Detroit, Mich. — Dr. H.
Į Corvin Hinshav ir dr. Wm. 
H. Feldman, iš Mayo Fun
dacijos, American Academy 

ir of Pediartics pranešė apie

Rinkimai Lietuvoje

Vyks Maskvai įprastais fašistiniais 
metodais

TURfiS TEISĘ BALSUOTI IR Iš RUSIJOS ATGABENTI 
CIVILIAI BEI RAUDONARMIEČIAI.

New York (LAIC) —Mas- nešama, kad rinkimams j 
kvos laikraštis “Pravda”i Aukščiausią Sąjungos So- 
(Nr. 244) paskelbė rinkimų( vietą Lietuva yra paskirsty- 
įstatymą į vyriausią SSSR ta į dešimti apygardų; Vii- 
sovietą, šio įstatymo nuos-j niaus (miestas ir apskritys), 
tatais rinkimai bus vykdomi Telšių (įeina Klaipėdos mie- 
ir Lietuvoje. Pagal str. 12 stas. Kretingos ir Mažeikių
galės balsuoti visi sovietų 
piliečiai sulaukę 18 m., ga-
lės balsuoti toj teritorijoj,i lių, Joniškio ir Biržų), Pa 
kur rinkimų metu bus. Tai-Įnevėžio ir Rokiškio apskri- 
gi, Lietuvoje galės balsuoti tys), Utenas (Utenos, šven- 
ir dešimtys tūkstančių iš Į čionių ir Zarasų apskritys), 
Rusijos atgabentų žmonių Tauragės (Tauragės, Rasei- 
bei Lietuvon atvarytų rau- nių, Šilutės ir Pagėgių aps-1 
donarmiečių (rink. įstat. 6 kritys). Ukmergės (Ukmer- 
str)- ges ir Kėdainių apskritys),

Kauno (Kauno miestas ir 
apskritys Kauno ir šakių), 

j Mariampolės (Mariampolės, 
Rinkimų komisijose iš po- i Vilkaviškio ir Lazdijų aps- 

litinių partijų, pagal 36 str., i kritys) ir Alytaus (Alytaus 
tegali dalyvauti tik komu- ir Trakų apskritys).

TIK KOMUNISTĘ 
PARTIJOS ATSTOVAI

nistų partijos atstovai.
Taip pat rinkimuose į

Tautų sovietų, pagal str. 40, 
iš politinių partijų tik ko
munistų partijos delegatai 
gali įeiti į rinkimų komisi-Į 
jas.

Pirmoji laisvų rinkimų są
lyga — galėt laisvai parink- Bacevičius (Batz) Jonas.

nuo “netinkamų” žmonių. 
Viską kartu suglaudus,

atrodo, kad tiek savo esme, 
tiek forma besiartinantieji 
rinkimai mažai kuo skirsis 
nuo 1940 metais Lietuvoje

RINKIMŲ
APYGARDOS

Sekančiame numeryje “Iz- 
vestijų” (Nr. 245) yra pra-

FOR SALE — FOR KENT

REiNDON AR PARDAVIMUI— 

Hardvvare krautuvė, 4938 W. 

15th St., Cicero, iš priežasties 
senatvės. Biznis išdirbtas 30 me- 

CICERO 689.
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apskritys), Šiaulių (Šiaulių 
miestas ir apskritys: Šiau-

Rinkimams į Tautų Sovie
tą Lietuva yra paskirstyta 
į 22 apygardas.

Paieškojimai
Bacevičius (Batz) Juozapas 
ir Bacevičius (Batz) Myko
las, visi 3 kilę iš Nemakš
čių valse., Raseinių apskr. 
prieš šį karą gyveno New 
Britain ar Hartford, Conn.

Balsytis Juozas, spėjama, 
gyvena Chicago, III.

Birzen Jenno, kilęs iš Bir
žų, apie 70 m. amžiaus, į U 
SA emigravo 1900 m., spė
jama, gyvena Chicago, UI.

Briedis Kazys, į USA e- 
migravo 1928-29 metais.

Bruhn August ir Bruhn 
Joseph, abu farmeriai, spė
jama, gyvena netoli Nevv 
York.

Bu.knaitis Liudvikas apie 
50-55 m. amžiaus, kilęs iš 
Marijampolės apskr., į USA 
emigravo prieš D. Karą, spė
jama, gyvena Cleveland, O- 
hio.

Butkaus Jono įpėdiniai ir 
giminės. J. Butkus mirė Bos
ton, Mass. 1933-35 m.

čeltorius Karolius, spėja
ma, gyvena Nevv York City.

CiviJka Adolfas, sūnus 
Baltramiejaus, kilęs iš’Vai- 
datonių, km., Kėdainių aps.

Durienė Ona, kilusį iš 
Kurklių km., Šeduvos vals., 
Panevėžio apskr.

Fetingis (Feting), paei
nąs iš Balsių km., Šilalės 
valse., Tauragės apskr.

Folk CTiristian, spėjama, 
gyvena Nevv York City.

BUBBLES SAKO-

• Kodėl atrodo, kad vaikučių 
drabužiai kaip magnetas pritrau
kia nešvarumus? Tai dvigubas 
vargas dabar, kada muilo toks 
trūkumas! Tai kita priežastis kam 
reikia nenustoti priduoti VARTO
TUS RIEBALUS reikalingus Iš- 
dlrbime muilij. Atminkite, kad 
kur randasi i/ebalAJ ten yra 
muilo. Tad nenustokite taupyti, 
prašau ?

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

Geist (Geistas) Albert, gi' 
męs 1890 Alvite, Vilkaviš
kio apskr., į USA emigravo 
prieš D. Karą.

Geist (Geistas) Gustav gi 
męs 1877 m., šuklių kaime, 
Vilkaviškio apskr.

Geist (Geistas) Johann, 
gimęs 1881 m., Šuklių km., 
Vilkaviškio apskr., spėjama, 
gyvena Cleveland. Ohio.

Geiažiūtė Elzbieta, duktė 
Simano, ištekėjusi, dabarti
nė pavardė nežinoma, kilusi 
iš Poderiškių kaimo, Gar
liavos valse., spėjama, gy
vena Boston, M^ss.

Girš (Giršaitė) Liucija, į 
USA emigravo iš Žagarės 
(Lietuva), 1932 m. gyveno 
Chicago, III

Grikštas Stasys, apie 50 
m. amžiaus, kilęs iš Kvieti
nių km,, Gargždų valse., Kre 
tingos apskr., į USA emi
gravo prieš D. Karą, spėja
ma, gyvena Chicago, III.

Gudelytė Elzbieta, kilusi 
iš Šimkaičių km., Raseinių 
apskr., į USA emigravo 1923 
m., ištekėjusi, dabartinė pa
vardė nežinoma.

Gurauskienė . Jasmontai- 
tė Ieva, kilusi iš Buteikių 
km., Židikų valse., Mažeikių 
apskr., į USA emigravo' 
prieš D. Karą.

Gustainis Jonas, spėjama, 
gyvena Chicago, III.

Hazenbein Liudvikas, į
USA emigravo prieš D. Ka
rą, spėjama, gyvena Cleve- 
land, Ohio.

Ivaškevičiūtė Julia, Ame
rikoje gimusi, ištekėjusi 
dabartinė pavardė nežino
ma, spėjama, gyvena Chica
go, III.

Jankauskas (Jankovvski) 
Romualdas, apie 60 m. am
žiaus, kilęs iš Radviliškio, 
į USA emigravo prieš D. Ka
rą, spėjama, gyvena Chica
go, UI.

Janonis Motiejus, kilęs iš 
Lomenių km., Kaišiadorių 
valse., Trakų apskr., į USA 
emigravo prieš D. Karą.

Jaseliūnienė Salomėja, ki
lusi iš Kurklių km., Šedu
vos valse., Panevėžio apskr.

Juška Leonardas apie 25 
m. amžiaus.

Juškaitė Natalija, apie 30 
m. amžiaus, abu, spėjama, 
gyvena Hartford, Conn.

Kairienė Mrs. Rozalija su 
dukterim Valerija, Elena ir 
sūnumi Feliksu, spėjama, 
gyvena Chicago, III.

Kairys Jonas anksčiau 
dirbęs Naujienų redakcijoje.

Kalvaitis Juozas apie 55- 
60 m. amžiaus, kilęs iš Su
valkų Kalvarijos, į USA e- 
migravo prieš D. Karą, spė
jama, gyvena Chicago, III.

~ —-S--

KąsMet Visiiražiau!

Nepraleiskite Progos Dalyvauti —
uiDienraščio JDraugo”

METINIAME

KONCERTE ir ŠOKIUOSE
Sekmadienį, 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

a
S

Kanaporius Petras, apie 
60-70 m. amžiaus, spėjama, 
gyvena Amsterdam, N. Y.

Kiellenė, spėjama, gyve
na Worcester, Mare.

Kazlauskas Antanas ir 
Kazlauskas Vaclovas, į USA 
emigravo 1921-22 m. Lietu
voje gyveno Tytuvėnuose, 
spėjama, gyvena Brooklyn, 
N. Y.

Ieškomieji ar apie juos ži
nantieji maloniai prašomi 
atsiliepti — Lithuanian A- 
merican Information Center, 
233 Broadvvay, Nevv York 
City 7, N. Y.

Neapsakomai geras nuo

STRĖNŲ GĖLOS

Maloniam palengvini
mui bandyk š| švarų, 
naują patikrintą bū
dą atliuosuot papras
tą stėnų pėlą. Tik už- 

l dėk vieną Johlnson’s
B A G K PLASTER’l

__  ant pat skaudamos
irietos. Švelnins jo vaistai palengva ŠIL
DO jum nugarą, sujudina kraujo apy
taką, sklaido jo prltvinimą, lengvina 
skausmą. šilta multino priedanga lai
ko šilimą viduj. šaltį lauke*—duoda 
nuolatinę atramą—jautiesi puikiai! 
Reikalauk TIKROJO. Johnson & John
son pagaminto. Arčiausioj vaistinėj

ii BACK PLASTER
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THE LITHUANIAN D.ULY FRIEND 
2331 South Oakley Avė. Chicago, Illinois

Published Daily, except Sundays, 
by the

LITHUANIAN CATIIOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Cath'olic Press Association

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

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

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

Užsieniuose:
Metams .........................................................................   $8.00
Pusei metų ......................................................   4.50
Trims mėnesiams ........................  2.50
Pinigus 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 rąšyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rąžomąją mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikrašt'in nededamos.

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

Bolševikai Mažųjų Tautų Žudytojai
Sovietų Rusija, pasigrobusi visą eilę mažų valstybių, 

kurias stengiasi sau pasilaikyti ir likviduoti, atvirai 
išeina prieš visas mažesniąsias pasaulio tautas. Mask
vos delegacijos pirmininkas Gromyko, kalbėdamas Jung
tinių Tautų Organizacijos seime Londone, griežtai pa
sisakė prieš davimą bent kiek didesnės galės mažo
sioms valstybėms. UNO narėms. Jisai sakė, kad pa
saulio taika remiasi išimtinai didžiųjų valstybių vie
ningumu. Bet koks jų autoriteto nukapojimas, revizuo
jant UNO čarterį, esą, būtų pavojingas.

Rusijos komisarai iš Maskvos lygiai taip kalba, kaip 
visai dar neseniai kalbėdavo Hitleris Berlyne. Ir visai 
suprantama kodėl.

Diktatoriai, imperialistai kitaip kalbėti ir elgtis ne
gali. Kaip Hitleris prieš kiek laiko siautėjo Europoj 
ir savo kruvinomis kojomis mindžiojo mažųjų tautų 
žemes, laužė jų šventas teises, lygiai taip dabar daro 
jo vakarykštis draugas diktatorius Stalinas.

★

Prezidento Darbų Planai
Netrukus Prezidentas Truman pasiūlys Kongresui 

-biudžeto planą fiskaliniams (nuo 3946 m. liepos 1 d. 
iki 1947 m.) metams. Pranešama, kad Prezidentas pro- 
ponuos kongresui išlaidas padengti iš surenkamų val
stybinių mokesčių. Jei pavyktų tokiu būdu biudžetą 
subalansuoti, tai būtų nemažas Prezidentui kreditas, 
nes nuo pat 1929 metų valstybinės išlaidos būdavo žy
miai didesnės negu įeigos.

Prezidentas prašys kongreso nemažinti taksų ratos, 
kad jis galėtų vykinti savo planą, t. y. kitų fiskalinių 
metų biudžetą subalansuoti, jei mokesčiai nebūtų ma
žinami. Vyriausybė tikisi $30,000,000.000 pajamų.

Patsai Prezidentas žadąs dėti didžiausių pastangų, 
kad neišleisti pinigų daugiau negu bus išlaidoms pa
skirta.

Armijos ir laivyno išlaidos, suprantama, pasiliks 
aukštos. Tačiau visos kitos išlaidos galėsiančios būti 
grąžintos į normalų, taikos metų būvį. Metai būsią 
pusėtinai geri, todėl daug lėšų susitaupys nuo šalpos 
ir viešųjų darbų.

Tremtiniai Kunigai Išleidžia Savo Laikraštį
Gruodžio 1 d. amerikiečių okupuotos Vokietijos zo

noje, Muenchene, pasirodė naujas lietuviškas laikraš
tis, skiriamas religinės kultūros reikalams. Laikraštis 
pavadintas “Naujuoju gyvenimu”, jį leidžia Lietuvių 
Katalikų Kunigų Sąjunga, redaktoriumi pasirašęs, kun. 
V. Bagdonavičius. Laikraštis yra žurnalo formos, 16 
psl. apimties. Pirmajame numeryje prof. M. Maceina 
davęs straipsnį “Jobo bandymų prasmė”, kun. Piktur
na ‘‘Religinis gyvenimas Dachau koncentracijos sto
vykloje”, kun. V. Bagdonavičius “Tarp paliaubų ir tai
kos”, kun. J. Bičiūnas “Mintys prie miesto griūvėsiu” 
ir d. kt. Nemaža aktualijų iš religinio gyvenimo. Redak
cijos pasisakymuose “Naujasis Gyvenimas” užsibrėžęs 
grynai religinės kultūros sritį, iš kurios rėmų pirma
jame numeryje nukrypimų nėra. Tiek fermos, tiek tu
rinio atžvilgiais laikraštis daro rimto ir savo tikslus 
žinančio laikraščio įspūdį.

★
1’opieios trūkumą* ir siuv.ishivės darbininkų sunega- 

buvimas sutrukdė laiku atspa isdinti “Draugo” kalen
dorius. Dar truputį kantrybės — gražius kalendorius 
nei rukus gausime.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Lietuvos Operai 25 Metai
II

SUSIDARO OPEROS TARYBA

Galų gale pasisiūlė įi direktorius ir administratorius 
kažkoks vokietis, buvęs visokių teatrinių pastatymų 
kažkur agentu-Viljan'as. Jis nujautė vistik šiam suma
nymui ateitį ir pažadėjo visa kas reikalinga įtaisyti, 
organizuoti, net ir algas apmokėti. Tačiau juo nepasi
tikėta ners derybos ir buvo vedamos, ir jis tuo reikalu 
net Vokietijon važinėjo. Tuomet dar trūko tenoro svar
biajai rolei, chormeisterio, dekoratoriaus ir dirigento. 
Ilgainiui su tuo vokiečiu derybos nuėjo niekais.

Tų pat metų lapkričio mėn. operos reikalais prasi
dėjo aktingesni susirinkimai, juos pradėjo lankyti ir 
K. Petrauskas. Tuomet visi pamatė, kad pradėtas su
manymas gali duoti gerų pasėkų. Svarbiausia niekaip 
nebuvo galima susitarti dėl operos vadovybės; ar ją 
ves ir tvarkys minėtoji Liet. Meno Kūr. D-ja, ar atskiri 
asmens, ar kokia kita orgknizacija. Tuo reikalu buvo 
padaryta daug susirinkimų, ir pasėkoje to susidarė dvi 
grupės: vieni norėjo, kad opera būtų L. M. K. D-jos 
žinioje, kiti gi — kad būtų visiškai savarankiška. Pa
galiau priėjo prie to, kad K. Petrauskas sudarė operos 
tarybą iš šių asmenų: K. Petrausko, St. šilingo, J. 
Tallat-Kelpšos ir J. Žilevičiaus ir palikti prie L. M. K. 
D-jos kaip operos sekcija. Nuo šiol darbas pradėjo eiti 
visu smarkumu, nes visi dalyviai pamatė, kad reika
las pastatytas teisingose vėžėse, operos veikėjuose pa
sireiškė džiaugsmo ir begalinis pasišventimas. Finan
sais apsiėmė pasirūpinti Švietimo Ministerija. Imtasi 
statyti opera “Traviata”. K. Petrauskas ėmėsi viso pa
statymo darbo. Visi jam iš širdies gelbėjo: jis buvo 
režisorius, dirigentas ir chormeisteris praktikose; jis 
ir sceną planavo, dekoracijas rinko, rūbus tvarkė, ba
letą jungė ir t. p. Darbas prasidėjo per visas dienas 
ir beveik naktis nebesustodamas. Padėjėju pasikvietė 
dramos artistą režisorių K. Glinskį.
RUOŠIAMAS DIRIGENTAS

t v .Neturint prityrusio dirigento, reikėjo ir jį priruošti, 
o kadangi nei vienas iš jaunųjų mūsų teoretikų nebu
vo operų dirigavę, nė vienam nebuvo drąsos to darbo 
imtis. Ir kuomet K. Petrauskas eilę metų prisižiūrėjęs 
iš praktikos Marijos Teatre, Petrapilyje, pažadėjo su- 
lyg sugebėjimų padėti, tuosyk “Traviatą” pasiėmė sta
tyti J. Tallat-Kelpša, o operą turėjo imtis diriguoti J. 
Žilevičius, kurį laiką jis oficialiai irgi buvo skaitomas

kumpai

Raudonarmiečių
Siautėjimas

Rašo Vyt. Arūnas
Gi okupuotose šalyse... at

siprašau!... reikia rašyti “iš
laisvintose” šalyse rusų ka
reiviai savivaliauja ir kada 
žurnalistai blogai atsiliepia, 
Maskvos spauda šaukia:

— Ko jūs kišatės kur ne
reikia!

Jeigu per karą visi gėrė
josi rusų, kareivio patvaru
mu ir kariškumu, tai dabar 
piktinasi jo nepadoriu elge
siu ir plėšikavimu. Tarp su
laikytų Berlyne juodoje rin
koje žmonių, jūs nerasite 
nei vieno anglo ir amerikie
čio, bet rusų kiek norite ir 
dar karininkų...

★ ★ ★
Sovietų valdžios organai 

kada sužino apie kokį nors 
nemalonų įvykį, kurį papil
dė raudonosios armijos ka
riai, visad randa tam pasi
aiškinti priežastį, bet daž
niausiai suverčia tai ant 
“fašistų” ir “nacių”. Pasa
kojama, kad Vienoje ir Bu
dapešte rusų kareiviai įsi
veržę į darbininkų kvarta
lą, rankiojo geresnius daik
tus... Kada apie tą dalyką 
sužinojo rusų kariuomenės 
vyriausybė, ji paaiškino, 
kad rusai per kratas namuo
se radę tualeto kambarius 
su išeinamomis vietomis,

antruoju operos dirigentu, kur buvo numatoma staty- paskaitę tai už kapitalistų
ti op. “Faustas”.

Tarybos nariai darbą buvo pasidalinę sekančiai: K. 
Petrauskas bendrai visų dalių vedėjas; St. šilingas, 
kaipo įtakingas visuomenės veikėjas, buvo pasiėmęs 
vesti bendrą atstovavimą valdžios tarpe, kad gavus 
operos darbuotei plėsti pritarimo ir lėšų. J. Tallat- 
Kelpša muzikos dalies vedėjas: jo pareiga buvo mo
kinti solistus partijas, vesti grupinis dainavimas, tar
tis su orkestro nariais — jį organizuoti. J. Žilevičiui 
teko pasiimti visą administraciją: rasti repeticijoms

butus... Vargšai, matyt, 
Maskvoj žmogus jei nori ei
ti į Išeinamąją, turi leistis 
penkis Ąaziptus ir bėgti į 
aikštę, į, viešą išeinamąją 
vietą... Austrai ir vengrai 
to nežinojo.

★ ★ ★
Kaip rusai linksminasi o- 

kupuotuose kraštuose tai ga 
Įima spręsti pasiskaičius so

vietą, paruošti gaidas orkestrui ir vertimus, dekorą- vietų poeto e san ro o 
cijas, rūbus ir visą scenos apstatymą, šviesai tvarkyti 0 J'
mekanikus ir t. p. Kadangi pasirodė, jog praktikoje
administracijoje begalo daug darbo, teko atsisakyti nuo 
dirigavimo ir tuosyk paliko tik vienas J. Tallat-Kelpša 
ir dėl to jis keletą metų vienas diriguodavo, nors tai 
buvo begaliniai sunkus dalykas. Trūkstant muzikų, ku
rį laiką Žilevičiui teko ir sufleriuoti operai iki tą da
lyką paėmė iš Vienos grįžęs, tuosyk konservatorijos 
studentas, A. Vanagaitis, o vėliau — J. Dambrauskas.
NETURĖTA KUR PRISIGLAUSTI

J. štarka turėjo kiek anksčiau savo vardo organiza
vęs chorą, jis su savo choru pasiėmė priruošti operoje 
choro partijas. Didžiausias vargas buvo surasti vietą 
choro praktikoms, jis buvo “stumdomas” po įvairius 
kampus iš vietos vieton, iki nesurasta vieta Liaudies 
Namų valgyklos salėje — grupė nemaža, mažoje vie
toje nesutelpa.

Solistams buvo kiek geriau, nes tuosyk Miesto Teat
ras jau buvo L. M. K. D-jos žinioje; teatro raštinėje, 
nors ir mažas kambarėlis, bet nuolat galėjo repetuoti, 
o kai kurie solistai net savo butuose, jei pianą kuris

9 » C ,

JuZ,ClUVt£/ž7.67m talijLž =)|S^

Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO * J

----------------- —

(Tęsinys)
Daktarui ant kaktos pa

sirodė prakaitas. Ji buvo 
perdaug “žaliava”, kaip iš
sireiškė apie ją V. Dūmos 
atstovas, kad suprastų dak
taro nekalbumo priežastį.

Saulutė jau nusileido, pa
likdama paskui save raudo
ną dangaus skliautą. Jau ė- 
mė temti. Reiktų eiti namo, 
bet jai čia taip gera. Ji pa
ti nežino, dėl ko.

— Eisim namo — jau 
temsta, — pagaliau tarė: — 
bars mamytė, kad taip vė
lai grįžtu.

Kad pažadintų jį lyg iš 
miego, paglostė ji jo tam
sius plaukus, visai negalvo
dama, kad tuo pažadins ja
me gamtos vaiką. Stipri e- 
lektros srovė perlėkė per jo 
kūną. Stvėrė bučiuoti jes 
ranką. Nuo rankų lūpos kilo 
vis aukštyn per nuogas ran
kas į kaklą, akis, lūpas... 
Juo labiau ji gynėsi ir trau
kėsi, juo labiau jį viliojo ir 
žadino jo aistrą...

Pagaliau daktaras, lyg at
sipeikėjęs, paleido ją. Iš
sprukusi Marytė priėjo prie 
upelio ir pasitaisė plaukus. 
Daktaras ją pavijo. Ramiai 
su pagarba pabučiavo jos 
ranką.

— Dovanok man, brangio
ji, — negalėjau susivaldyti.

Labai ilgai aš saugojau ta
ve nuo savęs ir nuo kitų. 
Dabar jau tu nebe gimna^ 
zistė! Šita lengva mėlyna, 
kaip dangaus giedrumas, ta
vo suknelė jau nebe sunki | 
gimnazistės uniforma.

— Aš nuo tamstos to ne
sitikėjau, daktare! Kuo 
tamsta mane laikai, gal ir 
dirbtinai, piktai parūgojo 
Marytė. (

— Skaisčiu aniolu, savo 
brangiąja būsima žmonele, 
mano skurdaus gyvenimo 
gaivintoja. Maryte, tavo lū
pos man sakė, kad aš tau 
nebjaurus. Nors tu mane 
bari, net tavo skaisti sielai 
nestumia manęs. Tu būsi, 
tu esi mano, ir aš tavęs nie
kam neužleisiu. Tu leisi tai 
man?

— Skubinkim namo, dakr 
tarė, — buvo atsakymas.

Jau sutemo. Lakštingalos^ 
dar labiau įsismagino. Ant 
pievutės pakilo rūkas. Krū
muose griežė griežlė. Jiedu 
ėjo pajesiu namų link. Ji, 
lengvai ranką nustūmusi, 
paėmė jį po ranka, ir suta
riamu žingsniu jiedu ėjo na
mo. k

(Bus daugiau) t

Darbininko visada juodos 
panagės.

TAUPYKITE JŪSŲ ATLIEKAMUS CENTUS

Pasilinksmint tai nėra nu
sikaltimas!

Atidarykit duris ir langi
nes,

Šią naktį eisim plėšti;
Ir atidarykit skiepus gi

lius,
Raudonarmiečiai puotaus! 
Šoks buržujus, kaip blez

dinga ant sviesto,
O aš gersiu kraują 
Į mano mylimos sveikatą! 
Tad tokie pasilinksmini

mai daromi anoj pusėj El- 
bos. Bet dabar Maskva ro
do susirūpinusi savo nepa^ 
sisekimu. Pirma, kad ji pa
rodė rusus europiečiams, o 
antra, kad rusams parodė 
Europą...

★ ★ ★
Nemažiau rusai yra susi-

IR DĖKITE 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.

turėjo. Teatre būtų buvę daugiau vietos, bet trūko mu- rūpinę sugaudyti Europoje 
zikos instrumentų iki vėliau buvo gauta keletą pianų, 
palikusių po vokiečių be savininkų. Teatre nuolat eidavo 
žydų grupių vaidinimai, tat ir scena sunkiai buvo pri
einama bendrosioms repeticijoms.
PIRMOJI OPERA — “TRAVIATA”

I
Po didelio ir vargingo trijų mėnesių darbo, 1920 mo

tų gruodžio 31 d. buvo suvaidinta pirmoji lietuvių kai 
ba opera “Traviata” Verdi’o. Bilietų nedaug teko į 
kasą viešam pardavimui, nes beveik visi buvo išpar
duoti administratoriaus privačiam bute, kuriam ištisas 
dienas žmonės nedavė ramumo ir per užrakintas duris 
triukšmu veržėsi, reikalaudami bilietų. Paskutinę ope
ros statymo savaitę administracijai teko ir naktimis 
nemiegoti, nes darbas scenoje tęsėsi kuone ištisas 24 
valandas. Rašo J. Žilevičius

savo kariuomenės dezerti- 
rus. O jų esą nemažas skai
čius. Apie 450,000 slapstosi 
Vokietijoje, 150,000 Lenki
joje, 50,000 vidurio Europo
je, 100,000 Balkanuose ir 
50,000 artimuose Rytuose. 
Matyt, jiems patiko vakarų 
Europos gyvenimas geriau 
už sovietišką rojų.

FIGHT ON
JOIH THE MARCH OF DIMES 

JAH. 14-31
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NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)

Dėl Susitarimo Šauk;

Republic 6051



Pirmad* DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILEINOIS

CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
Federacijos Veikimo 
Apžvalga

VEIKIMAS EIS 
PLANINGAI

Kad daugiau nuveikus Lie 
i tuvos išlaisvinimui, šiais 
' metais, reikalinga tam tik- 
ras darbuotei planas.

Tad, žurnalistės E. Šaulie
nės ir A. Banio patarimais, 
sudaryta Projektų Komisi-

sirodė nesulaikomas pasiry- Ja. i kurią jėjo kun. dr. J. 
žimas vieningai ir sutarti- Prunskis, Elz. Stanevičiene, 
nai dirbti tautos ir Bažny- Pr°f • A- Ę; Samienė,
čics labui.

VIENINGAI VEIKTA 
1945 M.

Bridgeport. — Federaci
jos 26 skyriaus metiniam 
susirinkime, sausio 5 d., pa-

Nors susirinkimas buvo 
ne per skaitlingiausias, bet, 
kaip draugijų atstovai, taip 
ir pavieniai, pilni energijos 
ir pasiryžimo atlikti savo 
užduotis, tai yra dėti visas 
galimas pastangas gelbėji
mui Lietuvos ir lietuvių pa
bėgėlių.

dr. A. Stulga, Al. Budris, 
V. Balanda, J. Šliogeris, P. 
Žemaitienė, A. Banys ir vi- , 
sa valdyba.
DRAUGIJOS

Draugijos susispietusi c s 
po Federacijos vėliava: Šv. 
Jurgio parap. choras, Soda- 
licijos jaunų mergaičių, Lab. 
Są-gos 5 kp., TT. Marijonų

NAUJAS komisijų. 
NIEKIUS

daug linksmumo. Prisiminę, 
juokais net veria. Tokių ir 
kitckių šposų Los Angeles 
jie jau nekrės ir kaip ten 
ilgai bus taipgi niekas ne
gali pasakyti, nes jie patys 
nežino. Visgi pabus keletą 
mėnesių. B. Paliulienė rim

Sėkmingos kelionės ir pa
simatymo jei ne čia, tai ten.

D. |

— Lietuvių mokykla Sao • 
Paulo mieste auga gruodžio ’ 
mėn. Ją baigė 60 mokinių

NULIŪDIMO

k” •

VALANDOJE
Po Naujų metų laukiama 

tai nusistaZijs'ten "pasilikti | Poros seselių-mo-
ant visados, nes ji jau pa
žįsta apylinkę. Bet Petras 
ir Feliksas pirmą kartą va
žiuoja. Nėra abejonės, pa
tiks ir jiems. Kur gi nepa
tiks. Jie ten darbo neieškos, 
tik stebės, kaip kiti dirba. 
O dirbančių ir nedirbančių 
visur yra ir bus.

kytojų iš Pittsburgo.
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B.

R A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

Apsvarsčius reikalus ir Bendr. 10 skyr., Šv. Petro- 
išklausius komisijų raportų ! nėlės, Amžinojo Rožančiaus, 
bei pranešimų iš draugijų. Gyvojo Rožančiaus, Šv. Cl- 
pasirodo, kad Šv. Jurgio pa- nos, LRKSA 15 kp., Karei- 
rapijiečiai ir visos katali- vių Motinų, Apast. Maldos, 
kiškos draugijos, priklausan Šv. Pranciškaus, Šv. Vardo, 
čios Federacijai, savo už- Jaunų Moterų Klubas, Šv. 
duotis Lietuvos gelbėjimo Jurgio moterų choras, 
darbe 1945 metais atliko su V1SOS j FEDERACIJĄ! 
kaupu, pav„ rinkime drabu
žių, maisto, medikamentų ir Praeity ne visos katali- 
tt ’ kiškos draugijos priklausė

’ Didelis ačiū priklauso mū- Federacijai, bet tikimasi, |įį ClCCrO 

sų dvasios vadams kurie 19« metals v,sos a,
suka viso to darbo ratą: padarys, nes Lietuvos Ilki-. _ _ y. - * 4- z—v . 1 T 1 4-1

Bert Bell dalininkas Pitts- 
burgh Steelers, išrinktas ko- 
misijonierium National Pro- 
fessional Football League, 
New York. (Acme-Draugas 
telephoto)

nierius maloniai priėmė kvic l 
timą į bankietą ir žadėjo 
dalyvauti su savo žmona Jo- 
sephine.

O iš Maręuette Park jau 
įsigijo du tikietus Benaičiai.' 
Elena Benaitienė yra šios į 
draugijos narė. K. P.

Seni draugai Chicago ir
draugijų"crganizatonus ku- mas šiame momente šaukia Cicero, sudiev! 
nigas F Lukošius, jaunimo mus visus į tvirtai orgam-, Antradienį, sausio 22 d., 
mylėtojas kun. Grinius, ku- zu°U sąryšį. Kur vienybe, | prieš pietus išvažiuoja Pet- 
mgas Kiškūnas ir kun. dr ten galybė. Politikavimo ar- ras ir Barbora Paliuliai. Sy- 

’*■ -----: — a;- kįu PU jais, kaipo palydo-J. Prunskis. Be pastarojo ba kokio nors ignoravimo šia
nei vienas'susirinkimas ne- rae mūs^ tautos žūtbūtinia

me momente neturi būti. 
Bridgeportiečiai, i vienin-apseina.

ĮVAIRESNI SUS-MAI

Kun dr J. Prunskio pa- *r savo brangaus tikėjimo! 
tarimu, nutarta kad kas tre- Tegul 1946 m. mūsų darbai 
čias Federacijos susirinki- būna stambesni ir vaisin- 
mas šiais metais būtų pa- gesni, kad kaip Lietuvoje,

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisų.
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

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

Daugelis Lietuvių yra pilnai 
patenkinti tais mena iedevrais. 
kuriuos mes padirbome jiems.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvykit 
į mūsų didįjį ofisą ir dirb- 

r tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 NO. WESTERN AVĖ. TEL.: SEELEY 6103

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

STEPHENS
vas, važiuoja ir Feliksas 
Gedminas, “retired'’ biznie
rius ir Paliulio draugas. Vi-

* * FONERAL HOME
Graži — Erdvi — Su Vargonais

7918 SOUTH PARK AVĖ. TRIANGLE 3055

gą darbą, kaip tautos, taip sur jie abu. Ir Lietuvon sy
kiu buvo parvažiavę. Turėjo

Padidino dovanas
įvairintas paskaitomis, de- taip ir mes čia visi galėtu- Bearfetotvn, III. - Cass 
batais ir kitokia programa, mėm pasidžiaugti. Ypatin- County Board of Supervi- 

gai, kaip mūsų tėvynė pa- sors paskelbė didesnį atlygi- 
Kaip kad nuo visų Ame- ]j^s Vgj iaįsva nimą medžiotojams už nušo-

rikos lietuvių, taip ir nuo \ jų Banys i vimą suaugusio vilko ir la-
mūsų, brangūs bridgeportie---------------------pės. už nušovimą vilko nuo
čiai, priklausys Lietuvos Ii- , i\ *■ i $5 iki $10. o už lapės — $3.
kimas ir mes už tai būsim KU0SIČ3S * ,
atsakcmingi. 0 tą galėsime - , . . Atlyg.mmas padidintas
pamatyti tik ateityje, jei BailkietUI ,delt°. kad Patlrta- t0Je

i apskrityje priaugo daug vil
kų ir lapių, kurie farme-sugebėsime savo šventas tei- Lietuvos Vyčių Senicrai 

sės ginti ir be paliovos rei- rengiasi prie metinio ban- l . 
kalauti ir reikalauti Lietu- kieto vasario 6 d., Darius- riams aro nuos ° 1US 
vai laisvės. . Girėnas salėj, 4416 S. West-

Šiam darbui reikalingas ern Avė. Ta pačia proga pa- j Kepubllkonų 
visų, kas tik jaučias esąs,,gerbs ir savo pirmininką , ,
lietuvis, prisidėjimas ir or-Stasį Piežą, kuris išvyksta j ©KSKUiSlJG 
ganizuota jėga.

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

' • . į- 1
• *

*1

Kenčiamieji nuo senu, atdarų 
Ir skaudžių žaLidų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, Ir kaip 
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
I.KGULO viut- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
senu, atdarų ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausme 
prašalinančios y- 
patybės suteiks 
Jums tinkamą 
nakties po ils) ir 
pagelbės išgydyt

senas, atda- . '/m '' : 
ras ir skau- bZsC. 
džlas žaiz- 

das. Vartokite JJ irgi skaudiems 
nudegimams, šąftu ir sutrūkimy 
prašaltnimui, Ir kad palengvinti 
Psoriasls nležljlmg. Atvėdlna va
dinamą Alhlete's p'oot. degimą Ir 
niežėjimą, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
nutrūkimo tarp pirštų; geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms iš lauko pu
sės.

LEOULO OINTMENT parsi
duoda po |l.00, 1.75, Ir 3.OO.

Hlųsklte Jūsų Money Orderi tie 
slog ): —

LEGU LO
1941 No. I’ulaski Rd. 

tirpt. I>. Chicago 39, III

ŽENTAS, LIETUVIS — ADOLPAS IVAN IVANAUSKAS) IR 
JO ŽMONA SAKAII STEPHENS IVAN SUTEIKS JUMS

GERIAUSI PATARNAVIMĄ

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

į Romą. Jaunųjų Republikonų Klū-
Bankieto rengimo komisi-! bai niįnojuje vasario 12 d. 

ja jau pradėjo platinti tikie- ruošia keturioliktą iš eilės 
tus. Pirmutinius tikietus į- ekskursiją į Springfield, III., 
sigijo Brighton Park biznie-. pas Abraomo Linkolno pa- 
rius Jonas Bambalas, turįs i minklą, po kuriuo ilsisi pa- 

j mėsos ir grccerio krautuvę, j iaikai to Amerikos didvy-
i 4006 S. Talman Avė. Šis biz- i rj0

" A. A.

VINCENTAS KAZLAUCCNAS
Gyveno 1237 VV. Madison St. Mirė Sausio 17 d., 1946 m.,

11 vai., vak., sulaukęs pusės amžiaus. Gimęs Lietuvoje. Kilo 
iš Panevėžio apskričio ir parapijos, Finavos kaimo.

Paliko dideliams nuliūdime: 2 Seseris Kotriną Skrabis 
ir švogerį Simoną, Apaloniją Kaminskas ir švogerį Antaną 
ir jų šeimas: 2 pusseseres Petronėlę Kairienę ir Uršulę 

Restsnis švogerį. Stanislovą ir jų šeimas; 4 pusbrolius Kazi
mierą Karecką, Joną, Bruno ir Simoną Gasparūnus ir jų šei
mas ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Mažsiko-Evanausko koplyčioje 
3319 S. Lituanica Avė. Laidotuvės įvyks antrad. Sausio 
32 d., 1946 m. Iš koplyčios 8:00 vai., ryto bus atlydėtas į 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa

maldos už velonio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę. Seserys, 
Kitos Visos (riminės.

š\ogeriai. ’usseserės, Pusbroliai ir

Laidotuvių direktoriai Mažeika-Evanauskas. 
YARds 1138-1139.

Telefonas

’K'

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monument 
Company

3419 West llth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE8 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai 
8 vai. vak.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

6812 So. Western Avė., Chicago, II..
Telefonas — GROVEH1LL 0142

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

PETER TROOST MONUMENTS
Naujoje South Side Vietoje

7WZAWAV.W.W.V.W.*.'

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Yra Mumis 
Pasitikėjimo 

Rekordas:
Ši Firma suvirs 50 

metų tos pačios 
šeimos rankose.

■t TJ........ .

r 4-*
r.'

.. • \ ... \

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

D1STK1BUTOR3 OE THE FAJUOUS MONTELLO GRANITE 
Mofet Bcautlful auti Entluriiuc — Stronsest antį YVorld’s Best. 

BUY U. S. VICTORY BONDS WITH THE SAVINGS
KKEU’RITCS PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
— THE UTHUANIAN MONUMENT MAN —

Member of the Lithuanlan Cbamber of Commerce 
and Dariua-Oirėnu American Legrlon Post No. 171

MODERNI IŠVIDINE PARODA. NAUJOJ VIETOJ:
2548 West 63rd St. Tel. GROvehill 3745
Automobiliu Transportacijos Patarnavimas Ten ir Atgal

VALANDOS: Kasdien 9—9 vai. vak.; Sekmad. 9—6 vai. vak.

NARIAI:

Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

AMBULANCU 
Patarnau jam 
dieną ir naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Himne l'ARJs t!)OH

J. LIULEVICIUS
4343 S. CALIFOBNIA AVĖ. Tel. LAI-. 3573

P. J. RIDIKAS
3354 S. HALSTBD ST. 710 W. 13th STREET 

Telephone YARds 1449

IGNACAS I. ZOLP
1646 VVEST 46th ST._____________ Phone YARds 9731

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

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

Phones CAN ai 2515 
COMmodore- 5765 

PULIman 1270

L. L. BUKAUSKAS
10321 S. MIC H Iti AiN AVĖ. Tfl. PblJinall '.Midi

Lietuva turi būti vėl Nepriklausoma Valstybė!
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Komunistai *

Yra didžiausi veidmainiai
VIENAIP KALBA, KITAIP DARO; KOVOJA PRIEŠ KA

PITALISTUS O PATYS NORI TAPTI KAPITALIS
TAIS.

talistais ir darbininkų-tar- 
nautojų išnaudotojais.

Earl Browder buvo ilgus) 
metus Amerikos komunistų 
partijos sekretorius, o jo 
“bratec” William — partijos 
iždininkas. Praeitą vasarą 
jiedu buvo pašalinti iš ei
namųjų pareigų, bet ir po 
šiais dienai yra nariais A- 
merikos komunistų partijos.

Lietuvių tarpe irgi randa
si komunistų kapitalistukų. 
Dažnai jie visa gerkle šau
kia: “Šalin su kapitalis
tais!”, o tuo tarpu į savo 
kišenius turtą krauna ir 
buržuiškai gyvena. Niekam 
nematant, jie net juokias iš 
savo draugų-proletarų, ku
rie laikosi komunizmo pro
gramos.

Tokie žmonės yra didžiau
si veidmainiai. Gaila tik, 
kad proletarai-komunistė- 
liai, apakinti savo spaudos, 
taip pat veidmainiškos spau
dos. neįžiūri tų kapitalistu
kų ir nenutraukia nuo jų 
veidmainiškumo skraistės.

Iš komunistų programos ir 
jų veiklos visi žinome, kad 
jie dedasi didžiausiais kovo
tojais prieš kapitalizmą. Vi
sur jie stoja už proletariatą 
ir siekia proletariato dikta
tūros.

Bet, ar žinote, kad dauge
lis iš komunistų tarpo, de- 
damies kovotojais su kapita
lizmu, patys yra kapitalis
tai, arba visomis jėgomis 
kopia į kapitalistų klasę? 
Pavyzdžių turime daug, o 
pastarasis yra garsus Ame
rikos komunistų lyderis 
Earl Browder.

Iš New York’o pranešama, 
kad tasai Amerikos komu
nistų patriarka, Earl Brow- 
der, su savo broliu William, 
šiomis dienomis pradėjo kop 
ti į kapitalistus. Jiedu įs
teigė firmą vardu Distri- 
butors Guide, Ine. Vadinas, 
neužilgo gali palikti kapi-

RANKA RAŠYTA

Nuotraukoj rodoma Šv. Rašto knygą, parašytą ranka, 
maždaug 1200 metais. Knygą sudaro 900 šilkinio-perga- 
mentinio popierio lakštų^ Spėjama, kad 40 ar 45 metus 
laiko ėmė jai parašyti. Knyga randasi šv. Bonaventūro 
Kolegijos Knygyne, Allegany, N. Y. (NC-Draugas)

ŽINIOS
Už holdapa 20 metų Ar kas iš to išeis

Kq japonė rašo

Vienai Chicago lietuvaitei
MILITARISTŲ) BAUGINIMAI AMERIKONAIS VISI 

DŽIAUGIASI TIKROVE. KYLA IAUJO.il JAPONIJA.

Joan Rachus, duktė buvu
sio Darius-Girėnas Post 271, 
American Legion, komendan 
to Juozo A. Rachus, nesenai 
gavo laišką iš Japonijos nuo 
vienos japonės, kuri, Ameri
kai okupavus Japoniją, su
sipažino su Joan broliu. 
Laiškas rašytas lotyniško
mis raidėmis, gražia anglų 
kalba. Laiške ji išreiškia 
nuomonę visos japonų jauno
sios kartos. Štai, ką ji rašo:

“Brangi Miss Joan:
“Linkiu Jums Linksmų 

Kalėdų ir Laimingų Naujų 
Metų. Aš norėčiau turėti 
draugišką plunksną draugo 
Amerikoje. Nuo praeito mė
nesio (laiškas rašytas gruo
džio 17, 1945) aš palaikau 
draugystę su Jūsų broliu. Jis 
atvyko į Japoniją kaipo o- 
kupantas, bet aš manau, kad

jis yra labai vertingas vy
ras. Prieš tai aš labai bijo
jau Amerikos kariuomenės.1 
Mums buvo sakyta, kad a- 
merikonai vykdys įvairius 
prievartavimus, nes jie yra 
nedrausminga kariuomenė. 
Oh, kokie tai buvo apgaulin
gi gandai! Mes buvom pri
gauti savo vadų. Mums bu
vo draudžiama matyti, klau
syti ir kalbėti. Dabar, seno
ji Japonija nugalėta ir jau
noji Japonija atgimsta. Mes 
nesame nugalėti iki tol, kad 
jaustumėmės kriminalistais 
dėl mūs militaristų veikimo. 
Tokie'triksai daugiau mūs 
neapgaus. Veskite jūs mus 
ant legališkumo kelio!

“Buk gera priminti mane 
savo tėvams

“Jus gerbianti 
“(Miss) Chizuko Onoe”.

tmus

KENČIANTIEJI
— nuo —

Arthritis — Kheumatizmo — 
l umbago — Muskulų Skausmo 

. Vartokite . . . 
HEALTH KESOKT MINEKAL 

BATH DRUSKA
1 maišukas užtenka 10 

maudymams.
KAINA TIKTAI — SI.00

Prašykite jos vietinėj vaistinėj, 
o jeig-u jūsų vaistininkas neriui, 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog į —

Bath Products Co.
Laboratories — Chicago. III.
Southsal(Ue<’iai kreipkitės į UNION 
Uiti G (’<>., 3159 So. llalsted SI.

Iš vienos Lietuvių pa
rapijos žuvo 38 kariai

Chicago, III. (LAIC) — 
Statistiko parodo, kad iš ke
lių šimtų į karą pašauktų 
Šv. Jurgio parapijos vyrų 
(Chicagoje) net 38 yra žu
vę Labai būtų svarbu turė
ti tikslias statistikas ir ki
tuose lietuvių kolonijose.

Crawfordsville, III. — 
Montgomery apygardos teis
mo teisėjas Howard Soomer 
nuteisė 20-čiai metų į kalė
jimą Charles Lockart, jo 
žmoną, jo brolį ir Ralph 
Burk. visi iš Danville, III., 
už užpuolimą (hold up) 
Crawford viešbučio. Šis plė
šikų kvartetas buvo suimtas 
Indianapolio mieste už kelių 
valandų po apiplėšimo.

Vadinas, policijos greitas 
plėšikų suėmimas, o teismo 
neatidėliojanti ištarmė ne 
vieną gali atgrąsyti nuo pa
gundos ką nors užpulti, api
plėšti.

Washington, D. C. — Kon- 
gresmonas Knutson (rep., 
Minn.) iškėlė kongresui pa
geidavimą, kad šiais metais 
būtų šešiais šimtais milionų 
dolerių sumažinti taksai ant 
prabangos dalykų, kaip gė
rimo, bagažo (luggage), 
gražnų (jevvelry) ir kosmeti
kos. Jis siūlo ant tų dalykų 
palikti taksus tokius, kokie 
buvo 1942 m.

Moline, III. — Rock Is- 
land apskrities katalikai 
sukėlė $415,000 fondą pas
tatymui naujos katalikiškos 
high school toje apskrityje. 
Mokykloj tilps iki 1,000 stu
dentų.

Septynis pakorė
London. — Maskvos radio 

paskelbė, kad Nikolajev’o 
karo tribunolas nuteisė 
pakarti septynis vokiečius, 
karo kriminalistus, Ekzeku- 
cijos žiūrėjo 65,000 rusų.

Vieno pakartųjų, Įeit. ge
nerolo Herman Winkler, 
kurs karo metu buvo Niko- 
lajev komendantas, įsakymu, 
vokiečiai būk nužudę 105,- 
000 rusų.

Tavernoms atimti 
leidimai

Mayoro Kelly įsakymu, 
šešiems tavernams atimti 
leidimai:

Catherine Gonia, 4813 
Lincoln Avė., už pardavimą 
svaigalų nepilnamečiui jūri
ninkui.

Bessie Jackson, 4639 N. 
Damen Avė., taippat už par
davimą svaigalų 17 metų 
jaunuoliui.

Jean Quear, 2641 S. Ke- 
dzie Avė., už laikymą atdaro 
ilgiau, negu miesto leidžia
ma.

Della Gadedika (-red.), 
6753 S. Western Avė., už par 
davimą svaigalų 16 metų 
jaunuoliui.

Bernice Rainės, 4001 Bri- 
ghton Place, už prieglaudą 
vogtiems daiktams.

A. Walker, 547 E. 49 St., 
už šaudymą viduje.

N. E. A. pašalino
lohnson'ą

National Education Asso- 
ciation, kuriai priklauso virš 
900,000 mokytojų-švietėjų, 
pašalino iš narių William H. 
Johnson, Chicago viešųjų 
pradžios mokyklų vrišinin- 
ką, už apie 20 skirtingų nu
sižengimų organizacijos eti
kos kodekse. Iškelta aikš
tėn, kad viršininkas tam tik
riems asmenims teikęs įvai
rias pirmenybes. Asmuo, 
kurs sukėlė $100 mokestį jo 
amžinai narystei toj organi
zacijoj. yra gavęs net penkis 
paaukštinimus Chicago mo
kyklų sistemoj.

X Martin Punis, 5490 S. 
Ingleside, kurio motina, sa
ko kilusi iš Lietuvos, dirbęs 
prie atominės bombos Chi
cago universitete, dabar ser 
ga reta liga, vadinama Wil- 
son desease, kuri ardo sme
genis ir kietina raumenis. 
Dabar jis yra 22 metų. Sa
koma, jo darbas buvo taip 
svarbus, kad Karo Departa
mento sekretorius davė jam 
garbės certifikatą.

X Lietuvių Prekybos Bu
tas (Lithuanian Chamber 

į of Commerce) praeitą penk
tadienį išrinko naują valdy- 

, bą, į kurią įėjo sekantieji:
I pirmininku S. Balzekas, vice 
pirm. J. Pachankis, antru 
vice pirm. J. Mozeris, sekr. 
dr. Drangelis, ižd. A. Valo- 
nis. Visį šie asmenys yra

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ — 4%
BE KOM1SINO

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 MACKIEVVICII, 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 Lietuviškg Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

LINKSMA NAUJIENA— 
NAUJA MOSTIS!

SIXTIANA
Trade Mark Reg. U.S. Pat. Off. 
DEL SUAUGUSIU IR VAIKU

Sixtinna Mostėje Nėra Narkotikų 
Nei Nuodingų vaUti).

SIXTIANA mostis greitai pa
gelbsti nuo visokiu skausmų, kaip 
tai — rheumati.škų skausmų, kaip 
meninių Skausmų Kojase, Ran- 
koše. Sąnariuose, Krūtinės, Ger
klės, Raumenų Lumbago. Sciati- 
ca. Neuralgijos iŠ priežasties 
skersvėjo ir sušalimo. Ištinimo, 
Skaudančių Raumenų, Mažų 
Bronchial Nesmagumų nuo Šalčio, 
Pūslių, Spuogų. Vočių, Degančių 
ir pavargusių Kojų, Mjžų Apde- 
gina.u ir žaizdų.

Slxtlnnn Mostis parsiduoda po 12 no 
jž dideli pilna stiklini puoduką. Siųskit 
jūsų pinigus tiesiog 1 —

SINTI ANA OINTMENT CO. 
2319 W. Charleston Street 

Chicago 47, III.
SDiTIANA MOSTIS vartojama 

Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Amerikoje Ir Europoje.

Cukrus brangesnis
VVashington, D. C. — Iš 

OPA ofiso pranešama, kad 
nuo vasario 1 dienos pa 
brangs cukrus. Už penkių 
svarų maišelį reikės mokėti 
apie tris centus daugiau, ne
gu iki šiol.

Kas Girdėt^ 
Chicagoje*

Sudegė 7 arkliai
James J. McPhillips tvar

te, 4175 Emerald Avė., kilus 
gaisrui sudegė septyni ar-

.’ kliai.

Būk policininku
Jei esi pastarojo karo ve

teranas ir nori būti vienu 
1,000-čio ekstra Chicago po
licininku, šiandie gali nu
vykti į vieną žemiau pažy
mėtų policijos stočių ir gau
ti aplikaciją:

Hyde Park Station, 5233 
Lake Park Avė.

Burnside Station, 9059 
Cottage Grove Avė.

Brighton Park Station 
3900 S. California Avė.

Marąuette Station, 2259 
S. Damen Avė.

Shakespeare Avė. Station, 
2138 N. California Avė.

No. Damen Station 3801 
N Damen Avė.

Dviem vagimis
bus mažiau

Policija suėmė Edvvard 
Mucenski, 459 W. 43 st., ir 
Donald Reif, 221 Root St., 
abu nepilnamečiai, kurie 
vogtais automobiliais norė
dami pabėgti nuo detektyvų 
prie Damen ir Jackson užva
žiavo ant automobilio Char
les Schwartz, 1939 S. 51 Ct., 
Cicero, ir jį užmušė ant vie
tos. Abu vagys buvo palikę 
automobilius buvo pabėgę, 
bet policija sugavo.

Taigi, mieste bus dviem 
automobilių vagimis mažiau.

Veteranas žuvo
Niek Manetas, nesenai pa- 

liuosuotas iš kariuomenės, 
žuvo ant vietos, kuomet jo 
automobilius susidūrė su ki
tu automobiliu.

Iš Mūsų Dirbtuvės

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas!

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

DABAR tai laikas pagrąžinti savo namus su geriausios 
rūšies RAKANDAIS. Mes turime didelį pasirinkimą, mūsų 
pačių išdirbimo, 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!

-- • wu

Archer Avenue Furniture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

GIN 
VYNO

• KORDIALŲ

Prie Lincoln ir Belmont 
gatvių gaisras sunaikino ke
turių aukštų L. Fish Furni
ture Co. krautuvę. Nuosto
lių padaryta už $75,000.

SPECIALEMIS KAINOMIS

MATHAN 
RANTEI! 

‘Tirtu vtškas 
Žydukas”

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH

LIQUOR

STORE
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

Chicago Convention Bu- 
reau praneša savo spėlioji
mus, kad šie metai bus re
kordiniai metai įvairiais su
važiavimais — konvencijo
mis.

mARGDTIJ'
VTENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC - HMkilocydes
SEKMADIENIAIS — nuo l-mos 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

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

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

i .. i.. . ...be -Ff

S. Balzekas

plačiai tarp Chicago lietu
vių žinomi biznieriai, profe
sionalai ir veikėjai.

X V. Petrauskienė, kun. 
Petrausko motina ir “Drau
go” korespondentė, ir K. Ga
šlūnas, kun. P. Gasiūno tė
vas, iš Cicero, pastaruoju 
laiku buvo susirgę, bet jau 
sveiksta.

X Dešimtukų maršas 
(March of dimes) Chicagoj 
tęsiamos be paliovos. Šis 
vajus yra daromas sukėli
mui fondo kovai su vaikų 
paralyžium. Visi prašomi 
prisidėti, kiek kas išgali. 
Vajus baigsis sausio 31 d.

X Ivanauskij krautuvėje, 
726 West 18 St., “Draugo” 
stotis vasario 1 dieną mi
nės dviejų metų sukaktį nuo 
širdaus patarnavimo aštuo- 
niolikiečiams, kurie perka 
mūs dienraštį atskirais nu- 
merais. Priimamos taip pat 
ir metinės prenumeratos.

X Sriubienei (vardas ne
paduodamas) yra “Drauge” 
atėjęs laiškas nuo Br. Bu- 
jokienėr iš Anglijos. Adre
satė prašoma atsilankyti ar
ba atsiųsti 3c pašto ženklą 
laiškui persiųsti.

Stanley Ranšis, iš Na- 
shua N. H. (168 Main St.) 
paieško Elzbietos Kumskis 
ir Emilijos švilpa. Prašomi 
atsišaukti aukščiau paduo
tu adresu.

X V. ir I. Atraškevičiai 
pirko vieną gražiausiu toj 
apylinkėj bungalow adresu 
5702 S. Whipple St., kurią 
be abejonės, pradės lankyti 
ir “Draugas” bei “Laivas".

X Prelatui M. K rusui, šv.
Jurgio parapijos klebonui, 
vienoj Los Angeles, Calif., 
ligoninėj padaryta operaci
ja. Sveikata gerėja.

IAUJO.il

