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‘and that government of
the people, by the people, for 
the people’, sh&ll not perish 
from the earth.”

■—Abraham Lincoln
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Valdžia Perims Skerdyklas Šeštadienyje
PASKUTINIS TAIKOS BANDYMAS; 

SOVIETAI VISKAM YRA PRIEŠINGI
pakėlimu. Mat tas priimta 
Rusijoje, kur žmonės {bai
dyti, kaip avinai bliauja pa
siūlymui, tačiau čia vakaru 
valstybės nesutiko, nes tai 
būtų iššifravimas atstovų, 
kokios jis yra nuomonės. 

Karalius Mykolas 
Nebestreikuoja 

Prieš išvykdamas iš Mas
kvos, didysis persekiojimu Į

‘LT’ . , , .. ! prokuroras Višinskis ilgaiRusai atvyko amenkoms- f . . __ , ?
kais lėktuvais, amerikiečiai, ‘ ,, , , _ , , . vu. Višinskis dabar atrodoatplaukė anglu laivu “Oueen

(“Draugo” Specialaus Korespon
dento Pranešimas).

Visi keliai veda į Roma. 
bet paskutinėmis dienomis 
visais sausumos, jūrų ir 
or?< keliais visi važiavo j 
Londoną. Penkiasdešimt vie 
na tauta tenai pasiuntė sa
vo atstovus lėktuvais ir lai
vais.

Eliznbeth,” kiti pairai savo' 
išteklius pasinaudojo ma
žiau ištaigingesnėmis prie
monėmis.

Pro’ektai Gali įnešti 
Nesusi tarimo

Delegatu portfeliai pri
grūsti įvairiais dokumen
tais, projektais. nasiūlv- 
mais. kurie gali inešti pa
saulin dar daugiau nes įsi- 
tarimCi. Po komi s,’i u išrin
kimo, du svarbiausieji dalv- 
kai bus nagrinėjami posė
dy: atominės energijos kon
trolė ir Artimųjų Rytų 
klausimas.

Bet ia.u pirma diena ’vv- 
ko susikirtimi”,. Rusu dele
gacijai nepatiko bei**1’ mi
nistro Spaako kandidatūra

labai pasenęs. Jo ūsai ir 
plaukai žili. Ji,s eina iš Leng
va. Sėdasi sunkiai ir pilvą* I
jau nebeleidžia sukryžiuoti Į 
koją ant kojos.

Kelias, kurį Višinskis pa
sirinko iš Maskvos į Londo
ną, nėra tiesus. Jis pasuko 
per Balkanus, kur Sofijoje. 
Belgrade ir Bukarešte stu 
diiavo naujų vyriausybių 
sudarymą.

Eukarešte karališkuose 
rūmuose jis buvo priimtas 
karaliaus Mykclo, bet ši 
kartą Višinskis buvo ramu* 
ir mandagus, gal dėl to, kad 
šalia jo buvo anglu pasiun- 
tinvs. Po aštuoniij dienu 
pasitarimų, pagaliau buvę 
priimtas nutarimas įsileisti

II-S. L AI V AI PARVF.44 JAPONUS NAMO

Jap;nai kariai, dalis karių ir japonų civilių pereinančių per Hario repatriacijos 
centrą pakely į namus, atplaukė į Sasebo, Japoniją, ant Amerikos LCT laivo.

(Acme-Dra ugas Telephoto.)

SAKO RUSAI PRAVEDA SUOKALBI 
DISKREDITUOTI GEN. MacARTHURA

TOKYO, sausio 23.—Gen. 
MacArthuro štabo narys 
šiandien kritikavo rusu tei
gimus būk U.S. militarinė

Graikai Monarchistai 
Suvaryti i Kalnus

ATĖNAI, sausio 23. — 
Graikijos valdžios kariai 
šiandien suvarė sukil įsius

_ . , i vyriausybę liberalu ir vai- 
ir iie pasiūlė norvesa Ise. stiej;i at9tovus. gį karta 

karalius pasirašė, tuo sula ’Tačiau kitiems nepatiko, 
kad suvienytų tautų orga- žydamas savo “streiką.’
nizacijos pirmininku būtu Bujgarija pasidarė Rusijos 
žmogus, pasiūlytas vieno iš Kliiente’
“Trijų Didžiųjų” ir Spaak Rada Londone iįg buvQ
laimėjo rinkimus. tebelaukiamas, Višinskis pa-
Rrsai Nedovanoja Spaakm kitu keliu I Sofiją, kur

Už IŠsireis imus j jam <j.aixg greičiau pasisekė 
Išeidamas iš posėdžio M. | sud&ryti Bulgarijos “demo-

Spaak susitiko duryse su, krati?k „ vyriausybę. Tas
sovietų pasiuntiniu Gromy 
ko it jam papakė apgailes
taudamas, kad jis nebuvęs 
pasiūlytas kandidatu nuo 
sovietų delegacijos, į tai 
Gromyko atsakė:

—Taip, labai gaila, kad 
jūs likote išrinktas pirmi
ninku, nes aš galvojau Bel
giją pasiūlyti į nuolatinę 
apsaugos komisiją, dabar
to nebebus galima padaryti. | " -------------

už kai kuriuos jo priešso- ISUIIKO UOllHl NaUJUOJU 

darytus dar anksčiau, ud Prancūzijos Prezidentu
visaip jie stengėsi mikliu- S NEW YORKAS, saus. 23. 
dyti, kad tik jis nepakliūtų. — Prancūzijos radijas ir 

Šypsojosi Prisimindami NBC raportas iš Paryžiaus
Rusų Pasiūlymą šiandien sakė Feliksas Go-

—Mes siūlome norvegą1 tijn, socialistų vadas, buvo 
Lie, kaip pagerbdami n,:r- išrinktas laikinuoju Pran- 
vegų tautą, kuri taip nar- cūzijoa prezidentu vieton 
šiai kovojo priėš vokiečius. Gen. De Gaulle, kuris atsi 

Tačiau salėje daug kas statydino po susiginčijimo 
nusišypsojo prisimindami, 3u savo kabinetu dėl ka- 
kad tada kai Vokietija puo riuomenės biudžeto mažini- 
lė Norvegiją, rusai buvo mo.
vokiečiams pasiūlę pasinau
doti net Murmansko uostu, 
kaip bazę prieš norvegus...

Sovietų delegacijos pa
siūlymus konferencijoje pa
laiko visi sovietų “globoja
mieji”: lenkai, jugoslavai
ir kiti.

Kad geriau pamačius ir 
susipažinus su savo prie
šais, jie siūlė visus balsa
vimus daryti viešu, rankos

jam buvo nesunku padary
ti, nes Bulgarija jau yra 
sena Rusijos “kliiente.”

Tuo laiku nedidelė Alba
nijos karalija pasiskelbė 
respublika ir visiem* paval
diniams buvo duota dvi die
nos poilsio. Pasiilsėti prieš 
ką T Žinoma, teks tempti ko
kius nors sunkius ratus, bet 

’ Vyt. Arūnas

KALENDORIUS
Sausio 24 d.: Šv. Timo

tiejus; senovės: Rainis ir 
Vende.

Sausio 25 d.: šv. Povilo 
atsivertimas; senovės: Rim
gaila ir Mylė.

C. AS
Apsiniaukus ir šalta. Pro

tarpiais snieguliuos.

U.S. štabo pranešimas sa
kė “yra žinoma, jog įsaky- monarchistus į Peloponne- 
mas buvo duotas visoms sijos, kalnus, su įsakymu 
opozicijos jėgoms, jut tarpe j-juos pribaigti.

komanda pietinėj Korėjoj j taip vadinamiems komunis- tai, nariai “X” 
sukursto “reakcijonierin” | tų partijos nariams Japoni- ios, paliko likusius 
Drotestus prieš Maskvos joje, daryti ką tik gali. kad 200 {įkaitų, kuriuos
konferencijos nutarimus.

Tas pareiškimas, padary
tas sovietų Tass agentūros, 
buvo pavadintas dalis “už
sibrėžto programo diskredi
tuoti Gen. MacArfhur ir

diskredituoti MacArthurą. 
Tai yra apgailėtina padėtis, 
kuomet kai kuri pasaulio 
išsiskyrėlė spauda toliau 
kursto tarptautinį nepasiti
kėjimą tuo metu, kada rei-

Monarchis- 
organizac’- 

46 iš 
buvo

suėmę per praeitas tris die
nas kautynių Kalamatoje ir 
Spartoje. Kiti buvo paleisti 
vakar.

priversti tolimesnes pakai- kia dėti visas pastangas 
tas dabartinėj okupacijos susipratimui ir susitarimui.
komandoj ir politikoj.”

Nors pietinė Koreia yra
Suareštuos Kitus 48 

Tuo tarpu, Gen. MacAr-
po Lt. Gen. John R. Hodge, thur įsakė suareštuoti 48 
ji skaitoma dalimi MacAr- kitus japonus įtariamus ka- 
thuro komandos. Rusai vai- ro kriminalais, jų tarpe tris 
do šiaurinę dalį Korėjos. leitenantus generolus.

Išsklaidė Hindusų 3 Didieji Pasidalino 
Paradą su Dujomis Naciu Laivyno Likučius

BOMBAY, Indija, sausio [ LONDONAS, sausi

Arabai Priešinasi 
1,500 Žydų Kvotai

JERUZALE, sausio 2).— 
Palestinos arabų komitetas 
Šiandien atmetė britų pasiū- 
’vma tęsti žydų imigracijos 
skaičių 1,500 asmenų kas 
mėnesį per tarimąsi Angli- 
jos-Amerikos tyrimo komi
sijos.

Tel Avive pasirodė lape
liai su žydų organizacijos 

, įspėjimais, kad žydai ir to-
23.—Policijai Šiandien pn- Likuaai Vokieti,o9 laivyno delsi taut09 reika.
sėjo šaudyti, kad išsklaidyti į buvo pasidalinti tarpe Tmu i ju
minią demonstruojančią pa-1 Didžiųjų — Anglijo®.. Rusi-! *__________
minėti gimtadienį Subhas jos ir Amerikos. Sveiki lai- 
Chandra Rose, indėno naci- vai, iš viso 1,759, ir 30 sub-
onalisto, kuris kolaboravo 
su japonais karo metu ir p?! 
to buvo raportuotas miręs.

Niekas nežuvo, bet 80 as
menų buvo sužeista, kuomet 
policija vartojo ašarines

marinų., padalinami lygio
mis dalimis tarpe trijų lai
mėtojų.

Amerikai teko 580 laivų. 
Rusijai 533, ir Anglijai 646. 
Britų sluoksnis sakė vokie-

dūjas ir lazdas, kad sulai- čių prekinis laivynas taipgi 
kius paradą nuo įėjimo į bus išdalintas, nors žvejų 
mo3lemiečių dalį miesto;. laivai nebus paliesti.

Vėliausiu Žinių Santrauka
—Atstovų rūmuose pasirodo daugiau noro sudaryti 

įstatvma didesniam pažabojimui darbininkų unijų.
—Penkių didžiųjų valstvbiv atstovai Londone suėjo 

Valstybės Sekr. Bvrnes raštinėje vakar, bet negalėjo su
sitarti dėl apsaugos komisijos sekretoriaus.

—Prez. Trumknas nominavo Iždo Sekr. F. M. Vinsoną 
būti U.S. gubernatorium tarptautiniam monetų fonde ir 
tarptautiniam banke, penkių metų terminui.

—Sumažinus atleidimo taškų skaičių, apie 5,000 U.S. 
marini) greit grįš iš šiaurinės Kinijos.

Plieno Streikas Palietė 
15.000 Angliakasiu

PITTSBURGH, sausio 23
—CIO trijų dienų senumo 
streikas plieno liejyklose 
šiandien pradėjo paveikV 
anglies iškasimą pietvakari
nėj Pennsylvanijoj. Iš visr 
uždaryta 52 kasyklos Wes* 
Virginijoj, Pennsylvanijo' 
ir Alabamoj, ir 15.000 ang
liakasių pasiųsta namo. Tos 
kasyklos yra plieno ben
drovių nuosavybės.

Japonai Pasigrobė 
Maista iš Sandėlio

TOKYO, sausio 23.—Va
dai maždaug 3,500 gyvento
jų dviejų Tokyo nuovadų

„sHro Streicher, vienas kaltinamųjų Nuernbergo vakftr pagrobė maistą ej- 
teisime, buvo vakar ištiktas širdies atakos ir nuvežtas į krautą buvusiam arsenale ir 
ligoninę, kur jį tikrina gydytojai. padalino jį tarpe vyrų ir

—CIO-UAW svarsto Ford Motor Co. pasiūlytą 17y, i moterų susispietusių aplink 
centų valandai algų pakėlimą. tą sandėlį.

A.F.L. SAKO NARIAI GRIS DARBAN; 
C.1.0 PRIEŠINASI, LAUKS ĮSAKYMO

Federalinė valdžia šiandien pranešė, kad ji užims su
streikuotas skerdyklas šeštadieny. AFL tuoj pranešė, 
kad jos nariai sugrįš darban po valdžios priežiūra,, bet 
CIO viršininkai sakė jie streikuos kol nebus įsakymo iš 
nacionalinio strategijos komiteto. ’ . ....geža..

AFL unijos 70,000 narių 
dabar streikuoja. Prez. Tru- 
manui pasiųsta telegrama 
prižadant unijos rėmimą 
valdžios perėmimo, kurioje 
pasakyta, kad jos nariai su
grįš į darbus kuomet val
džia perims skerdyklas.

Skerdyklų atstovai faktų 
tyrimo posėdžiuose La Šal
ie viešbutyje taipgi prižadė
jo kooperuoti tame perėmi
me.

CIO Laukia Įsakymo
CIO lokal iųt viršininkai 

pranešė streikieriams, kad 
jie neturi grįjžti į darbą ne
bent nacionalinė strategijos

komisija įsakys jiems tai 
daryti.

Pranešimas, kad Žemės 
Ūkio Departamentas perims 
sustreikuotas skerdyklas, 
su Karo Departamento pa
galba “jei bus reikalinga, ” 
buvo padarytas Prezidento 
sekretoriaus Charles G. 
Ross.

Anksčiau, CIO-UPW vir
šininkai Chicagoje sakė 
unija priešinga skerdyklų 
perėmimui, jeigu nebus pa
kankamų garantijų, kad vai 
dž>a išpildys algų pakėlime 
reikalavimus, kuomet ji pra 
dės valdyti skerdyklas.

Geležinkelių Darbininkai Streikuos; 
Valdžia Stengiasi Ginčą Išspręsti

CLEVELAND, sausio 23. 
—Brotherhosd of Railvvay 
Trainmen prez. A. F. Whit- 
ney šiandien pranešė, kad 
buvo {sakyta tuoj pravesti 
balsavima streiko reikalu 
tame 300.000 geležinkeliu 
darbininkų ir traukinių vai
ruotuoju.

Whitney sakė io unija ir 
inžinieriai atmetė valdžios 
tarpininkavimo pasiūlymą 
išaiškinimui ginčo su gele
žinkeliais.

Jis pranešė, kad streiko 
balotai spausdinami ir ims 
kelias savaites pirm ne,gu 
jie bus suskaityti, pridur
damas, “šis žygis nebūti

nai reiškia streiką. J13 gali 
reikšti ir susitarimą.”

k— Prezidentas Paskyrė 
Tyrimo Komisiją

WASHINGTON, saus. 23. 
—Prez. Trumanas šiandien 
sudarė komisiją ištirti gin
čą tarpe Indiana Harbor 
Beit ir Chicago Junction 
geležinkelių ir darbininkų 
unijų.

Sustreikavimas 1,500 dar
bininkų ant tų dviejų linijų 
buvo nustatytas 10:30 vai. 
šį vakarą. Unija sako gele
žinkeliai sulaužė unijos su
tartį.

Short: Karo Departamentas Kaltas
WASHINGTON, saus. 23. 

—Gen. Short šiandien sakė 
Karo Departamentas Wash- 
ingtone buvo “visiškai atsa
kingas’’ už Pearl Harbor 
nelaimę. Komandierius Ha- 
vajuje 1941 metais pasakė 
Pearl Harbor komitetui, kad 
nors jis gal klydęs neįsaky- 
mu budėti pirm japonų ata
kos, Washingtono apsileidi
mas nesuteikiant jam visas 
turimas žinias padarė tą 
klaidą “galima.”

Gen. Marshall prieš mė
nesį pareiškė komitetui.

kad kaipo štabo viršininkas 
jis turėjęs “pilną atsakomy
bę” už nekvestijonavimą 
Short {įsakymo saugotis sa- 
botažavimo.

Norėjo Išvengti Karo 
Short sakė jis 1941 m.

lapkričio mėnesy buvo tik
ras, jog Karo Departamen
to “pirmaeilis pageidavi
mas ” buvo išvengti karo ar 
įtariamų veiksmų Havaju- 
je. Jis pripažino, kad Wash- 
ir.gtonag nuolat pabrėžė oro 
atakų pavojų, bet įspėji
muose neminėjo Havajaus.

Nauja Užduotis Marshallui Kinijoje
CHUNGKING, sausio 23. 

— Informacijų ministeris 
Wu šiandien pranešė, kad 
Gen. Marshall, Prez. Tru- 
mano specialus pasiuntinys, 
apsiėmė būti patarėju trijų 
vyrų militariniam komite
tui, kuris rūpinasi Kinijos 
kariuomenės pertvarkymu.

Wu taip pat sakė jis ma
nąs cenzūra tuoj bus panai
kinta atsiimtose srityse ir

kad kiniečių administraci
jos buvo įsteigtos Cbang- 
chun, Mukden, Harbin, 
Chinhsien ir Szepingkai 
miestuose Mandžurijoje, ta
čiau dar neįsteigtos Dairen 
ir Port Arthur miestuose.

Anot Wu, komunistai vėl 
sulaužė paliaubų sutartį ir 
užėmė du valdžios laikomus 
miestus, Yingkow ir Pan- 
shan.

Lietuva turi būti vėl Nepriklausoma Valstybė!
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Iš Detroito Lietuvių Gyvenimo
Žinių-Žinelės Lt. Vincas Ranonis, U. S. 

Navy, sūnus Petro ir Onos 
praleido atostogas ' pas tė-

įvvto omntaaj«»!v“ T p‘r”adievnį?š??1 r' 
* * 3 - tarnybą. Tikisi, kad už kelių

mėnesių bus garbingai pa
liuosuotas.

Kaipo žinomas žvaigždė 
footbolėj, jau pasirašė su
tarti su Ali American Lea-

Lietuviu Diena — sausio
17 d
Centro metinis susirinkimas, 
kuriame plačiai apkalbėta 
Lietuvių Dienos programa 
vasario 17. Komisija prane
šė, kad principaliu kalbėtoju 
bus Lt. Antanas Vaivada iš 
Chicago.

Būdamas U. S. tarnyboje
gue.

Cleveland Browns apie Ba

Pavyzdingos Vestuvės

jis buvo su invazija Pran- j n*on^ šeimynąir jų darbuo- 
cūzijoj, Belgijoj, Vokietijoj, *•? parašysiu vėliau.

Pfc. Eduard Kairi s, sū
nus Juozapo ir Ievos gyve-

ir kitose šalyse; yra susiti
kęs daugelį iš Lietuvos pa
bėgėlių; matė Vokietijoj kon

Jaunosios tėveliai surengė Į Ilgiausių metų ir daug lai-, SKAITYKITE “DRAUGĄ-
„ , puikias vestuves buvusioje |mė3 jaunai porelei. UŽSISAKYKiT “DRAUGĄ”
Sausio 12 d. 6v. Jurgio Lietuvių svetainėj, kur daly-

* ctucsi hml/a TVf a i*i iz-v-   _____________* _ __ • • _•žnvcioj susituokė Marijo- vavo gana gražus būrelis gi- 
Uždaviniūtė su Stanley minių ir artimų draugi;, ii

'Cviatkausku.
Marijona Uždaviniūtė yra 

ienturtė dukrelė, gražiai iš-
’nklėta lietuviškoj-katalikiš- 
oi dvasi j; baigusi Šv. Jur

gio parapijinę mokyklą. Pri
klausė prie jaunamečių są- 

įngiečių, taipgi užėmė pir
mininkės vietą; priklausė

linksminos iki vėlumos, teik
dami jauniems daug gražių j 

dovanų ir linkėjimų.
Po vestuvių jaunieji išva

žiavo aplankyti savo arti
mus gimines ir draugus ir 
žada aplankyti keletą vals
tijų, gi paviešėję pora sa-

taipgi prie Sodalicijcs ir prie vaii!i” 8Ugrįš pas tSvelius'
parapijom choro. Jaunasis y- 
ra tik ką paliuosuotas iš

kur mano 
venti.

laikinai apsigy-

Vestuvių dalyvis

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Res. Tel.: HEMIock 3150

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

IZSISAKYĘIT “DRAUGĄ

I. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Jome Galis in Indiana—

Phoae WENtworth 2527
PHYSIO THERAPY 

5526 S. Racine Avė.
HOT’Rfi Daily «—« P u 

SatiirdRr- 1 V M. to S P U.

nančių 3808 Williams Avė., kariuomenės, kurioj ištarna- 
išvyko į USA tarnybą vas. vo suvirs keturis metus. Ra-Jonas ir Marijona Miką

lauskai šį mėnesį švenčia jt Air Corps, kur vo lengvai sužeistas_.i- - i- - - - • iii- - - - - - -  _-.ii n i .. .centras! tas kcmnes- kilM ■» vedybų sukaktį. Turi sėkmingai ištarnavi arti 3 Abu jaunuoliai malonaus 
envrucijos Kempes, Kaioe __ __ metus Dalyvavo invaziiose: hūd - ir trahfia t aio-; „niimoišauginę 3 sūnus, 3 duktė- metus.^ Dalyvavo invazijose: būd- ir gabūs, taigi galima

ris. Dvi dukterys tarnauja Prancūzijon, Belgijon ir Vo- tikėtis gražios ateities.
U. S. tarnyboje. kietijon. kur ilgesnį laiką --------- ----------------------------

„ .. išbuvo 69 divizijoj. Ši divi-Genems tėvynainiams, pa- . x. _- - ,. ... , zna pirmutine susitiko sul— ^etuv.je. Detroito, yyzdmgai šeimynai, sukak- armija Vokietijoj
lietuviams bus didelė garbė ties pr ga linkime laimin- Edvardas gana plačiai GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
turėti tokį kalbėtoją, kuris gai sulaukti auksinio Pbi- 
pats savo akimis viską ma- nejaus.

josį su lietuviais pabėgė
liais; daug patyrė, koks lie
tuvių padėjimas svetimuose 
kraštuose ir kokia varginga 
padėtis Lietuvoje DR. V. P. SLEP1KAS

tė. Taipgi užkviesti vietos 
kalbėtojai; kun. I. F. Borei- 
šis, teisėjas J. P. Uvick,

Antanas Stark, savininkas 
Master Tool and Die Co.,

adv. Alex Conrad; bus įr i prieš kelias savaites prie sa- 
vietos lietuvių U. S. karių, ’ vo namų' paslydo ant ledo 
kurie yra matę visokių nau- i perskėlė kelio ka ilą. Ne 
jenybi”. Dalyvaus solistė tik skausmas neduoda ra- 
Marijona Galinienė, Jonas mybės, bet neleidžia vado 
VaPukas, Agata Joy Jaod- vauti dirbtuvei, 
snukiūtė, Amerikos Balso greit pasveikti.
Radi- choras ir kiti solistai. ! Jo žmona Margaret pri- 

_ klauso priė lietuvių organi-

oatyręs rusų kareivių grobs 
tumus. Kare buvo laimingas, 
nebuvo sužeistas.

Garbingai paliuosuotas iš 
tarnybos grįžo lapkr. 19 d. 
pas tėvelius ir sesutę Helen. 
Jo tėvai veda alinės biznį 
ir yra geri Šv. Antano pa
rapijos rėmėjai. Prieš kelis 

Linkime : metus Kairiai darbavosi Šv.
Jurgio parapijoj. Yra dnr. 
“Draugo” skaitytojai.

6803 W. Cermak Road 
BERYTO, ILLINOIS

Ofiso Tel. — Berwyn 8823 
Rez. Tel. — Lafayette 5i51 

Jeigu neatsiliepiama — 
šaukite: Benvvn 6200

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

Lietuvių Dienos paminė-, zacįjų Kuomet pas eave kąjbuv. Lietuvių salėj buvo su-
jimo programa bus plati ir ] 
įdomi

nors surengia, parcdo nepa- rengę pirmą vakarą s>

Dstroito ir apylinkės lie- 'tikram ‘‘palociuj”. Yra įvai- 
tuviai būtinai dalyvaukite i rįų kambarių, kur virš šim

to žmenių lengvai telpa. A.savo tautos šventės paminė
jime.

Draugiių Organizacijų 
Centro valdyba užgirta ta j įr daugeliui lietuvių yra su 
pati; pirm. P. Mtdonis, vice ’ teikę darbus.
pirm. J. H. Medinienė, E. ; t -----------
Paurazienė, nut. rast. K. J. t "Detroito lietuviai vetera- 
Semaška, fin. rast. M. Šimo- naj pirmo ir antro karų ne

prasto vaišingumo. Gyvena kius. Publikos buvo abi sa
lės pilnutėlės. Šimtai jau
nuolių yra sugrįžę iš U. S. 
tarnybos. Smagu buvo su
sirinkusiems lietuviškai pa-Starks yra stambiausiai au

kojęs šv. Antano parapijai sišokti ir Įspūdžiais dalintis.
Parengima pavyko. Koresp.

SKELBK ITE S “DRAUGE’«-«tt
i S »£

nis, ižd. J. Pilka, glob. J. 
Šniras, korespondentas J. 
Cress. Kiti irgi palikti tie 
patys. Sekantis susirinkimas 
įvyks vas. 28 d., buv. Lie
tuvių svetainėj.

seniai susiorganizavę į lie
tuvių postą, sausio 19 d.

DR. VAITUSH, OPT.
, LIETUVIS

Marijona Kase-Kasevičie- 
nė yra Moterų Są-g:s 54 kp. 
narė, Michigano valstijos di
rektorė, žymi veikėja visuo
menės darbuose. Jos vyras 
Jurgis yra žymus sporto mė 
gėjas nuo pat jaunystės die
nų. Darbuojasi sporte ir lie
tuvių veikime. Kasė turi biz
nį

22 metų praktika vlaiaa 
jfta* garantavimas

Palengvina akių įtempimą, kuria 
esti priežaatimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo-

valgomųjų daiktų k ra-, ; ££•
tuvę adresu 16138 School- 1 tę. Prirengia teisingai akinius. Vi-
eraft Augina tri<? sfinpliiid >uosc atsitikimuose egzaminavimascrari. Augina tris sūnelius 8U efektra ma,

žiauaias klaidaa. Specialė atyda 
atkreipiama j mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS; nuo 1* rjto iki 8 v. 

vak. Sekmad. pagal sutartį.

ir vis tik randa laiko visur 
dalyvauti ir prisideda su 
stambia auka lietuvių reika
lams. Ne tik kad patys
mėgsta skaityti ir atnaujino Daugely atsitikimų akys atitaiso-

Draugo” prenumeratą, bet be akinių. Kainos pigesnės
ir savo giminaitei Onai Kiu- • flma.
berienei gimtadienio proga 
užprenumeravo “Draugą”.

Kiuberienės sūnus ką tik *BWVOS akys atitaisomos 
sugrįžo iš U. S. tarnybos. jaunuoliai, kurie nepriimami į 
Dukrelės pavyzd.ngos lietu- (X
vaitės, darbuojasi lietuvių blindr.ess), kreipkitės prie mange, 
organizacijose. 1

4712 South Ashland Avė.
Telefonas YARDS 1373

. PASKOLOS 
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
Už pigesnį nuošimtį — be 

komišino — pas

MUTUAL
FEDERAL
SAVINGS and LOAN 

Assn. of Chicago
2202 West Cermak Road 

Telefonas CANAL 8887 

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt.

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELRY 

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.

*Y
Mūsų Jewelry skyriuje rasite 

Auksinių žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
Waterproof Laikrodėlių ir .t t. 
Šiuos dalykus galite įsigyti ant 

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

BUD RIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
PROGRAMŲ VALANDOS:

\VCFL. 1000 k. Nedėlios vak. 9;30 
WHFC 1450 k. Ketverto vak. 7:00

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS

Pirk Victory 
Bonus!

Moe Peeknloe Vr» IMeomoe — 
Statybai, Remontą rimui. Retinama rimai — 
AMT LENGVŲ MCNESIMTŲ IAMOK.ftJTMŲI 
Paalnaudokite Žemuma Nooilmėlų Kalnoraa. 
TAPKITE FHVANBIMIAI NEPRIKLAUSOMU
TAliPYKJTK musu |.*talgo]e. Jūmu iadAUal 
rūpestingai globojami Ir Ilgi 85,000.00 %p-
drnustl per Federal Karinga and Ijnan In- 
Mirancc Corporation.. Jdnij pinigai bus grei
tai Išmokami Jums ant pareikalavimo.

KRNIAUMA IK ŽYMIAUSIA LIETCYIV 
l-TMANKINft IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS AN D LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 4118 Joscph M. Mozeris, Scc’y 3236 S. Halsted St.

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius »»iL 
podėlius. auksinius ir deimanti | 
nius žiedus, rašomas plunksna-

> r įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktui*
už Jums Prieina
mas Kainas I

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

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

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

JEWELRV — MUSIC 
4216 ARCHER AVENUE 

Phone: LAFAYETTE 8617

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 5.

Ofiso Tek: 
Res. Tel.:

GROvehill 5213 
PROspect 9475 

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet; 7 iki 8 vak.: ir 

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tel. — HEMIock 5524 
(Dieną arba Naktį,

Dr. Constance O’Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE

2408 West 63rd StreetI
VAL,: nuo 7 iki 9 kas vakaras. 

Dienomis tik pagal sutartį.

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
“T , 11, na aBBaaaaBaaHIBM NAUJOS MADOS IR

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

OPTOMETRISTAI IR AKINIŲ IŠDIRBĖJAI 
EGZAMINAVIMAS AKIV IR PRITAIKYMAS AKINIŲ 

TOWER OPTICAL CO., INC.
1635 WEST 47th STREET 1600 MILWAUKEE AVENUE

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

K
STASYS LITWINAS SAKO:

"DABAR - J
REIKMENIS”. -

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

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
šaukite: BERVVYN 6200

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena porų aklų gauname gy
venimui. Saugokite Jaa leisdami 
Uegaamtnuotl jau modernliktaualu 
metodu, kurlg regėjimo mokėtas 
gali sutelkti.

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na tisą aklų (tempimų.

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

OPl’OMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas: GAN AL 0523, Chicago 

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

Trečiad." ir šešta d, 9:80 a. m. 
Iki 7: *0 p. m.

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso Tel.......... VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne 
Ofiso Tel. LAFayette 8210 
Rez. Tel. REPubUc 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

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

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

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
1SOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— įrangų — Durų — Tvoroms Matėriolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardvvare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

Rfišies Insuliacijns Matėriolo — Šturmo I.angiJ — Kom
binacijos Durų — VV'alIboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS IJTWINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
:«I9!I S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

rak poj

-J.—
VALANDOS: Nuo 7-tos vaJ. ryto iki 5:30 vai. popiet. ■>

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa lubos)

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

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

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

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskiriant trečiad. Ir sekmad.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
TeL OANal 6122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place
Tel. REPublic 7868

Bm. 6958 So. Tabnaa Avg.
Bes. TeL GBOveUH 0617 
Offloe TeL EEKloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

242S West Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

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

Tel. CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALAIORIS
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

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

šventadieniais—11-12.

Tel. YARds 5821
Res.: KENtvood 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.

žmogus be tikėjimo,
arklys be žabukliy.

kaip

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGE^N 
4645 So. Ashland Avenue

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

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

Office TeL YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

Tel. YARds 2246 •

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rrstdencijos Tek: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Oflw) Tek: PUMAI AN IJ93
Namo Ietį PULLMĄN 8272
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“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS S

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVEKTISING DEPARTMENT 

127 No. Dzarbom Street 
Tel. RANdolpb 8488-8488

HEI.P WANTED — VYRAI

HELP WANTF.D — MOTERYS

MOTERYS PIRMIAU BUV 
KARO DARBININKES 

AR JCS IEŠKOTE 
DARBO?

TELEFONŲ KOMPANIJA 
TURI KELETĄ DARBŲ

VYRAI IR MOTERYS

MOTERŲ IR VYRŲ
AMŽIAUS 18 IKI 40 

Gera mokestis, puikios darbo 
sąlygos, gera transportaeija.
BLUE ISLAND BAG CO.

1004 MaxwcU St. GAN. 8022.

PinSBURGH O LIETUVIŲ ŽINIOS
Norlh Side

REIKIA VYRŲ DŽENITORKŲ
PASTOVIEMS DARBAMS 
85c į Valanda Pradedant. 

Pilnos Unijis Naudos. 
MALONUS 1SLAUKO DARBAS 

IŠTISAI METUS 
Matykit Mr. Eggert (Ofise) I

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

TEL.—PROSPECT 8434 i

I’unch Press ir Shear 
Operatorių ir Padėjėjų 

CHICAGO PF.RFORATING CO. 
2145 W. 24tll PIjACE

PATYRUSIO KPHOLSTERER, ku
ris gali sukirpti, siūti ir užbaigti 
darbą. Tiktai geras darbininkas lai 
atsišaukia. STACK T.YPEWRITKR 
& Sl'PPI.Y CO., 633 W. VVashington, 
DEArborn 2790.

CABINKT MAKER 
REIKIA

AI.ONZI l’l RMTI RE CO. . 
1832 W. HFBBARI)

HEI.P AVANTED — MOTERYS

VVANTED
3 — FILE GIRLS — 3

Experienee unneeessary 
Clean light Office 

Permanent employment
UNITED REXALL DRUG CO. 

2321 W. PERSHING RD.

Four Typists 
or Girls

OFFICE CLERICAL VVORK 
OLD ESTABLISIIED FIRM 
ENCELLENT CONDITIONS

PERMANENT EMPLOYMENT j
UNITED RENALL DRUG CO. 

2321 W. Pershing Rd.

MERGINU
IR

MOTERŲ
DIRBTUVĖS DARBAMS

48 VAL. I SAVĄITE 
PASTOVUMAS 

ŠVARIOJ. ŠVIESIOJ
MODERNIŠKOJ DIRBTUVĖJE 1

E X C E L
Auto Radiator Co.

320 E. 21st ST. 
PATYRUSIU

OPERATORIŲ
PRIE ŠILKINIU DRESIŲ

J O E L E V Y 
234 S. Markei St.

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 
S09 W. VVASHINGTON ST.

MERGINŲ — MOTERŲ 
PAKUOTI SALDAINES

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

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

I

VYRŲ

IR MOTERŲ
DIRBTI KEPYKLOJE 
PATYRUSIŲ AR NE 

8 Vai. — 6 Dienos j Savaitę.
Laikas ir pusė virš 40 vai.

PATOGIOS DARBO SĄLYGOS 
ATSIŠAUKITE

CASE-MOODY 
Pie Corporation
1807 W. VVALNUT ST.

MERGINŲ — MOTERŲ
Lengviems dirbtuves ir assemblv ' 
darbam. Nereikia stovėti. Apmo-

VYRŲ IR MOTERŲ 
RANKOMIS F1NISHERS 

RANKOMIS GUZ. SKYL. SIUVĖJŲ 
SIFVIMO MAŠINĄ? OPERATORIŲ 

OFF — PRESSERS 
UNDER PRESSERS 

VALYTOJŲ 
FTIIJTY DARBININKŲ 

IR STOCK KI.FRKŲ 
Patyrusių ar ne.

M. B O R N & C O. 
1060 W. ADAMS ST. 

Išdirbėjai Vyrų Drabužių

KLAUSKITE MISS RIO

Sausio 20 d. Dangun žen
gimo bažnyčiai tapo pakriks 
tyta Donna-Lee, Joseph 
Payne ir Anna Adams (A- 
damonis) dukrelė. Krikštan 
atnešė John Payne ir Wini- 
fred Kundrey. Vargiai kas 
besuseks, kad jaunoj anneri- 
koniukėj yra kiek lietuviš
ko kraujo. Augk laimingai.

Vincas Masadulskis (Wil- 
liam Macel) ką tik sveiku
tis grįžęs iš Dėdės Šamo tar 
nybos netikėtai pateko šv. 
Jono ligoninėn su labai su
draskytu veidu ir sužalota 
kakta. Automobilio nelaimės 
auka. Keturi jaunuoliai (trys 
vyrukai ir viena mergina) 
sekmadieni, sausio 20 d. 
smarkiai važiavo automobi
liu namų link. Karas tren
kė į telefono stulpą ir visus 
prisėjo vežti ligoninėn. Vie
nas jų tik pasiekęs Šv. Jono 
ligoninę pasimirė, o kiti trys 
gal išliks gyvi. tik priseis 
ilgokai pasirgti. Nelaimė 
dažnai patinka žmogų ten, 
kur jis jos nesitiki.

Esplen
Sausi? 17 d. šv. Vincento 

parapijos moterų klubas tu
rėjo metinji bankietą. Esple- 
no moterys susispietę klū- 
ban jau 13 metų, kaip gra
žiai darbuojasi įvairiose sri
tyse, o ypač parapijos nau
dai. Mrs. Miller pirmininka
vo klubui per 10 metų. Po 
poros metų pertraukos ji 
šįmet vėl tapo išrinkta pir
mininke. Karo metu moterų] 
tradicinis bankietas buvo su
spenduotas, tačiau moterų 
naudinga veikla nesustojo. 
Bankieto vedėja buvo F. Ber 
nott. Be vietinio klebono 
kun. P. Lunskio bankiete da
lyvavo kun. Girdis, Kazėnas 
ir kun. Misius, adv. Schultz 
su žmona, A. Mažeika su 
žmona, Cha s. Pikielis su žmoi 
na ir daug kitų.

Ilgiausių metų moterų 
klubui.

KALTINA KARO 
DEPARTAMENTĄ

’ sukelti. Šiais metais bus su
rengti trys parapijos pikni
kai.

Praeitą vasarą išdekora- 
vome bažnyčios vidų, šįmet 
norime papuošti savo baž
nytėlę iš lauko. Mitinge da
lyvavo šie komitetai: Mar
tynas Mickūnas, Antanas 
Klasauskas, Ignas Alšaus- 
kas, Jr., ir Mykolas Zata- 
veckas.

Paieškomi Asmenys
Antanas Jakštas, gyvenąs 

Chicagoje.
Kučinskas Juozas, sūnus 

Kazio, kilusio iš Veliuonos 
miesto, Kauno apskr.

Kučinskaitės, Kazio duk
terys.

Vidikaitė (vardas nežino
mas), kilusi iš Gaigalui km., 
Vilkijos vai., Kauno apskr.

A. P. Slavin (Slavinskas),

Majoras gen. Walter C.
Short, kurs savo raporte 
Pearl Harbor byloje Sena
to Komitetui pareiškė kal
tinimą Karo Departamentui i kurio senesnis adresas tuvo

Bridgeville

JAUNU VYRU 
IR MOTERŲ

. . Patyrusių ar ne dirbti stiklo pra
kauli poilsio laikotarpiai. VAIj. : į moncjc. Paastovumas, gera mokės- 
8 ryto iki 4:30 p p. tls
JENSEN RADIO MFG. CO.

6601 S. Laramie St.

RANKOMIS SIUVĖJŲ IR 
ATRAITŲ ĘRIKIMŠĖJŲ 
PRIE VYRŲ DRABUŽIŲ 

STANFORD WILLIAMS CO.

MODERNISTIC GLASS 
AND MIRROR VVORKS 
4104 W. Roosevelt Rd.

Aplink Mus
X Juliau Bliznikas,

Sūnų Lietuves Klubas ant 
Belmont gatvės savo meti
niame susirinkime sausio 20 
d., prezidentu išrinko John 
Sparrow, kuris yra buvęs 

| Dangun Žengimo parapijos 
komiteto nariu. Sūnų Lietu- 

I vos Klubas labai gerai gy
vuoja, yra turtingas nariais 
ir pajamomis^ Nariai taria- 

1S si ir galvoja statyti moder-

Praeitą sekmadienį po pa
maldų bažnyčioje buvo su
ėję į kleboniją bažnyčios ko
mitetai pasitarti parapijos 
reikalais. Nutarta perdeng
ti bažnyčios stogas ir nu-

dėl nepasiruošimo. Prieš ja
ponams užpuolant ant Pearl 
Harbor, jis buvo U. S. ka
riuomenės, stovinčios Ha- 
waii salose, komendantu.
(Acme-Draugas telephoto)

dažyti iš lauko salę ir baž
nyčią. Visi pataisymai at
sieis gan daug, bet reika
lingą pinigų sumą manome

toks: Prop. Hctel Charles 
300 Hamilton Avenue, Du- 
ąuesne, Pa.

Matusevičiūtė Petronėlė, 
ištekėjusį prieš 10 metų ir 
gyvenanti Kanadoje.

Sonja Pipiras 
International House 
Room 213 
1414 E. 59th St. 
Chicago 37, Illinois

B?
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Kas Met Vis Gražiau!
222 VV. North Bank Dr. . i — o------ j--------j ~----

Merchandise Mart Room 1281 Kocklord, III., atnaujindama nįgką erdvią svetainę Gera 
"Draugo" prenumeratą savo 3Vetaing „orthsaidiečiams 
tėvams dar pridėjo ir laiš- yra ,abai reikaiinga. 
kutį. Rašo, tėvai taip mėgs- ,
ta “ Draugą”, kad be jo nei-------------------------------------

MERGINŲ

MERGINŲ — MOTERŲ

LENGVIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS 

Patyrimo Nereikia 
Malonios Darbo Sąlygos 

ATSIŠAUKITE

GLOBĖ
BINDING & EMBOSSING CO. 

3249 W. Harrison St.

Comptometer 
Operators (2)

FOR
SIMPLE EXTENSIONS 

SOME CLERICAL 
NKW OFFICF

WIRING IR RACKING DARBŲ PAKASANT pf.rmANFNT VVORK 
Patvrimo nereikia. Pastovūs dar-’ GOOD opportI'MTTES

bai. Dieną ar naktį šiftai. UNITED RENALL DRUG CO.
CHROME-RITE CO.
4534 W. NORTH AVĖ.

MERGINŲ 18 — 30
Lengviems dirbtuvės darbams. — [
Malonios darbo sąlygos, gera mo
kestis. Atsišaukite.

CRYSTAL TUBE CORP.
538 S. Wells

MERGINI’. 18 Iki 25, Išmokti dar
bų prie powor siuvimo m-š'nu. Gera 
Tnok<'st*«. Atsišaukite TNDEšTRFF- 
TO AVVNTNG CO., 54 W. Grnnd 
Avė. ■

MERGINTT prie lengvų dirbtuves 
dnrbų. Puiki transportaeija.. g-era 
mokestis pradedant. Atsifiaukit nuo 
9 ryto iki 3 np. KAYARTS STTT- 
DIO, 4021 N. Prairę Avė.

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

Lengvas darbas, aukščiausią mo
kestis. Darbas šitisai metus pui
kiausioj ir patogiausioj dirbtuvėje 
mieste.

EDWIN RAPHAEL CO.
341 E. OMo

REIKIA — VAFYMFI MOTERS.
VALANDOMIS NFO fl IKI II VAK.
MATYKITE MRS. CRI’M. 5-TAM 
AI KŠTE—«t E. VAN BFREN.

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

2321 W. Pershing Rd,

FOUR GIRLS
For Light Easy Work 
ASSEMBLING ORDERS 

IN DRUG VVAREHOUSE
Fine conditions 

Good pay 
Steady work

UNITED RENALL DRUG CO. 
2321 W. Pershing Rd.

REIKIA

FIGHT ON
JOIH THE MARCH OF DIMES 

JAN. 14-31

Nepraleiskite Progos Dalyvauti

vienos dienos negalėtų ap- Cermak gatvių), gražiai at
seiti. Ji pati, nors čia Ame- naujino ir moderniškai pa- J
riko j gimus ir augus, tačiau: puoSg. Dekoracijas atliko
irgi mėgsta pasiįdomauti į- dekoratorius, visiems vest-
vairiomis žiniomis iš lietu- saidiečiams žinomas “svei-
vių gyvenimo ir veikimo. kuliukas”.

X Ant. ir Ona Baltuliai, « . . ™ « .v. .X Ant. ir Elena Benaičiai,iš Cicero, yra reto pavyz
džio žmonės. Augindami sa
vo šeimą jie buvo atsivežę 
iš Lietuvos dar našlaitę Kle- 
ofą Zareckaitę. Išaugins ją, 
išmokslino ir išleido už vy
ro. Mirus vyrui, likus našlė 
su maža dukrele Aleksand
ra

iš Marąuette Park, auginą 
keturis sūnus ir tris dukte
ris, Kalėdų dovanų savo mo
tinai V. Blažienei į Spring- 
field, III., užprenumeravo 
“Draugą”. Benaičiai seniau 
buvo labai veiklūs dainos 
ir scenos meno srity, buvęji vėl sugrįžo pas savo, . . _ __ .

augintojus kurie nuoširdžiai "arlal L' V? Ch,cago aP3.kr- 
ją globoja.

X M. Meškauskienei, ku
ri anksčiau gyvenus adresu 
1523 S. 51st Avė., Cicero,
“Draugo” redakcijoj yra 
laiškas nuo kun. V. Balčiū
no iš Romos. Prašoma laiš
ką atsiimti redakcijos dar
bo valandomis.

X Stasys Bukauskas, 4938 
S. 15 St., Cicero, labai pa-

choro ir dalyvavę operetėse. 
Elena Benaitienė daug sy
kių yra dainavus ir per ra- 
dio.

Patyrusių prie kelnių operatorių, tenkintas pasigarsinimu dnr. 
patyrusių kelnėms kišenių siuvę-! “Drauge” D"oS
jų, patyrusių kelnių prašytojų 
Pastovūs darbai, gera mokestis.

3709 W. ROOSEVELT RD. 
TEL. — ROCKVVELL 3070

SE/VD

FLOVVERS
Labai dideiė eibė yra kal

bėti apie kitų ydas ir už
miršti savąsias.

Išmintis yra geras pirki 
nys, nors kartais labai bran
giai kainuoja.

Prieš kelias die
nas “Drauge“ pasigarsino, 
kad norįs parduoti savo biz
nį ir tuoj atsiliepė daug in
teresantų.

X Jonas Jaukšti», gyve
nantis West Side, vienas se
niausių Chicago lietuvių, sa
ko, yra vienatinis likęs gy
vas narys Šv. Stanislovo dr- 
gijos, kuri buvo No. Side 
įsteigta prieš 60 metų. Stei
giamam to8 draugijos susi
rinkime buvę apie šimtas 
lietuvių iš visos Chicagos: 
trys žemaičiai, o visi kiti — 
suvalskiniai. J. Jaukštis dar 
yra stprus kūnu, gyvena pas 
savo sūnų ir žada net daly
vauti “praugo“ koncerte, 
vasario 10 d., St. Agnės Au
ditorium.

X Jonas Žilis, savo taver
ną West Side (prie Bell ir

X Ignas Tamoliūnas, iš 
Dievo Apvaizdos parapijos, 
šiomis dienomis mini auk
sinį) jubiliejų, kaip yra at
vykęs iš Lietuvos. Visa lai
ką išgyveno Aštuoniolikto
joj. Pastaruoju metu su 
skaudančia koja buvo ligo
ninėj, dabar gi gydosi na
muose, 2022 Canalport Avė.

X ARD 6 skyrius, kuris 
rengia pramogą (bunco par- 
ty) sausio 27 d., Rimkų; na
muose, 4348 S. Artesian Av., 
visų prašo nesi vėluoti, kad 
ilgiau galima būtų paviešė
ti. Pramoga prasidės 2 vai. 
popiet.

X Antanas Petrulis, iš 
Brighton Park, žinomas jau
nimo — Lietuvos Vyčių — 
veikėjas ir rėmėjas, jau vėl 
dalyvauja jaunimo tarpe. 
Prieš Kalėdas jis paslydęs 
buvo^gerokai susižeidęs, tai
gi šventes sako praleidęs ne
kaip. Jo žmona Kazimiera 
irgi yra veikli jaunimo orga
nizacijoj. Sekančiame L. V. 
Seniorų susirinkime žadėjo 
patiekti “sočiai”.

Dlenraščio
METINIAME

KONCERTE ir ŠŪKIUOSE
Sekmadienį, Vasario (February) 10-tą d., 1946 m.

ST. AGNĖS' GRAŽIOJE SAL&JE
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 LITHUAN1AN DAILY FRIEND 

2334 South Oakley Avė. Chicago, Uliuob
Pųblished Daily, except Sundays, 

by the
HTHUANIAN CATHOUC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Association 

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

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

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

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

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

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

Jėgos Politika Saugumo Organizacijoj
YLOS MAIŠE NEPASLIŠPSI

Ne tik įvairių agresinių įvykių eigoje, bet ir Jung
tinių Tautų Organizacijos suvažiavime Londone visa 
pilnuma pasireiškė kai kurių didžiųjų valstybių jėgos 
politika.

Yra sakoma, kad ylos maiše nepaslėpsi. Nepaisant 
Sovietų Rusijss delegatų tautų suvažiavime Londone 
gražių kalbų apie taiką ir demokratiją, atsirado visa 
eilė rimtų skundų prieš Maskvą, kad ji veda nede
mokratišką politiką santykiuose su savo kaimynais. 
Toji jos politika yra jėgos politika, agresinė, totali- 
tarinė-hitleriška. Irano delegacija buvo viena iš įteiku
sių skundą prieš rusų gr;buoniškumą ir reikalavusių-, 
kad Jungtinių Tautų Organizacija ten esamą padėtį 
nuodugniai ištirtų.

Tokie skundai ir reikalavimai rusų delegacijai ne
patiko. Todėl ji sugalvojo gerą “triksą" kiek galint 
juos “praskėsti”, paduodant reikalavimą į; UNO ištir
ti Didžiosios Britanijos “griekus” Graikijoj ir Javoj. 
Esą britai yra kalti dėl padėties tuose kraštuose, nes 
jie ten laiko sav^ kariuomenę. Tuo “gudriu sugalvo- 
jimu” Maskva nusidžiaugė lyg vaikas geležėlę radęs. 
Bet visai neilgam: Graikijos vyriausybė tuoj pareiš
kė, kad ji ne tik nesipriešina anglų kariuomenės lai
kymui Graikijoj, bet pageidauja, nes ji reikalinga po
karinei tvarkai palaikyti. Ji net prašiusi, kąd anglų 
kariuomenė ten pasiliktų.
GLOSTYMAIS STALINO NENURAMINSI

Su rusų kariuomene yra visai kitoks biznis. Ji nie
kur nepageidaujama, nes kur tik ji įeina, įeina tam, 
kad pavergti, kad kraštą ir paskirus žmones apiplėšti, 
kad sovietus suorganizuoti. Ir, jei UNO tikrai rūpi 
teisingos ir pastovios taikes atsteigimas, ji tuoj tu
rėtų daryti žygius ištirti, kas šiandien darosi rusų 
pagrobtuose kraštuose: Lietuvoj, Latvijoj, Estijoj, ry
tinėj Lenkijoj,* Besarabijoj, Baltgudijoj, Ukrainoj ir 
net Balkanuose. Ir, nėra abejonės, laikantis teisybės 
ir paprasto- žmoniškumo, Maskvai tuoj turėtų būti įsa
kyta ištraukti savo armijas iš viršui suminėtų kraštų 
ir leisti jų žmonėms patiems apsirūpinti savo likimu. 
Juk to reikalauja Atlanto Čarterio dėsniai ir UNO 
tikslai.

Pažymėtina, kad Jungtinių Valstybių sekretorius p.‘ 
Byrnes stengiasi nuraminti įsikarščiavusius rusų ir 
anglų delegatus, nes bijo, kad tai galėtų, pakenkti UNO 
darbams ir pačiai jos egzistencijai. Bet kas iš tokio 
nuraminimo ir taikymo, jei nesiimama priemonių rauti 
iš šaknų jėgos politiką ir padaryti galą rusiškam bol
ševikiškam imperializmui. Glostymo politika nenura
mino Hitlerio, nenuramins nė Stalino.

Didžiuojasi Vergu Skaičiumi
Rusijos komunistų partijos propagandos komisaras 

G. F. Aleksandrov giriasi pasauliui, kad šiandieninė So
vietų Rusija turi 193,000,000 gyventojų.

Gal taip ir yra. Bet, nereikia užmiršti, kad daugiau 
negu pusė gyventojų nepriklauso Rusijai. Jų dauguma 
prievarta yra prijungti. Rusiškas, komunistiškas im
perializmas prismaugė visą eilę valstybių, ir jų gyven
tojus savo vergais pavertė. Tuo nėra kuo didžiuotis 
ar džiaugtis. Dėl to reikia liūdėti.

Šiais laikais, kuomet yra siekiama atstatyti pasto
vią ir teisingą taiką, girtis pavergti^ žmonių milijonais, 
yra ne tik negarbinga, bet tiesiog šlykštu.

Prof. Mikola Cubatij

Vakariečių Ukrainiečių Religinis
Persekiojimas

Vertė adv. Kostas R. Jurgėla 
I

Mūsų akivaizdoje vystosi viena pačių didžiųjų ukrai
niečių tautos tragedijai. Vakariečiai ukrainiečiai kaip 
tiktai dabar yra išstatyti žiauriam religiniam perse
kiojimui iš Maskvos pusės. Čia neįpa reikalas apie 
bendrą tikėjimo persekiojimą, kadangi tokie persekio
jimai sevietijoje jau yra pergyventi. Dabartinis tiky
binis persekiojimas Vakarų Ukrainoje yra vienas veiks
mų ukrainiečių tautos kovoje už išsilaisvinimą, tikybi
niu požiūriu, iš priklausomybės maskoliams, už dva
sinę nepriklausomybę nuo Maskvos. Iš kitos pusės, 
Maskva jau per kelis šimtmečius stengėsi sujungti, re
liginiu požiūriu, ukrainiečius į vieną rusišką-pravosla- 
višką bažnyčią, kaipo įrankį rusiškai vienijamai, tauti
nei ir valstybinei politikai.

Religija yra pats svarbiausias veiksnys tautos dvasi
nei struktūrai. Tą ginčyti tegali paviršutiniškai nusi
teikęs žmogus, kuris neįsivaizduoja kaip plačias mases 
paveikia religija, kaip giliai ji siekia į masių dvasinį 
gyvenimą, į tautą. Vienas ar kitas vienetas gali būti 
nereligingas, dešimtys žmonių gali būti abejingi reli
giniams reikalams, betgi pasilieka faktas, kad religija 
yra dvasinis penas milijonams, kad religija teikia tau
tai dvasinę formą.

Tarpe veiksnių, kurie dalina pasaulį į kultūrines zo
nas, pats pagrindinis yra religija. Mes kalbame apie 
mahometonų pasaulį, apie krikščioniškos ar budistiš
kos civilizacijos pasaulį. Reiškia, kuo ne visur religija 
yra statoma kaipo pažymia tautos kultūriniam tipui. 
ŠIMTMEČIŲ KOVA

Per daugelį šimtmečių ukrainiečių tauta kovojo dva
siniai, religiniu požiūriu, už artėjimą į vakarus, reli
ginėje srityje tapti nepriklausoma nuo Maskvos. Lygia
grečiai, iš priešingos pusės, vyko be par~nilėjimo 
Maskvos kova prieš betkokias pastangas ukrainiečių 
tautai atsistoti savistoviai religinėje srityje, nepriklau
somai nuo Maskvos, tapti Vakarų Europos religinės 
kultūros dalininke.

Kodėl Maskva, sakysime, šių dienų Maskva, kuri nei
gia betkokią religiją, — tokiu pasiutusiu įtužįmu da
bar užpuolė vakariečių ukrainiečių Unitų Bažnyčią?

To priežasčių tenka ieškoti pagrindiniame rusiškos 
politikos Ukrainoje tiksle — savaimingą ukrainiečių 
tautą paversti “tarme” tikrovėje, padaryti ją rusų 
tautos nacionalinio organizmo dalimi. Religija, — ukrai- 
niškoji katalikybė, vakariečių ukrainiečių, dvasinės kul
tūros pagrindinis pažymia, — neleidžia to tikslo at
siekti. Todėl Maskva nori ir pasimojo palaužti vaka
riečiams ukrainiečiams nugarkaulį, patraukti juos, kai
po dvasinius invalidus, su savim įi “vienintėlės-nedalo- 
mos rusiškos tautos” stovyklą. Todėl Maskvai yra bū
tinai reikalinga atimti iš vakariečių ukrainiečių -r ry
tų apeigų katalikų — jų tikėjimą ir pajungti juos po 
maskvinio patriarcho sparnais. Jei tas nepavyktų, tai 
ukrainiškoji katalikybė taptų pavojingai galingu uk
rainiečių dvasinės nepriklausomybės mūru, gynimosi 
mūru prieš Maskvos “jedino-nedielimiškus” planus uk
rainiečių atžvilgiu.
FAKTAI IR JŲ AIŠKINIMAI

Vatikano radio stotis, privatūs žurnalistų pranešimai 
ir privatūs laiškai iš sovietų okupacijos pasienio Euro
poje, praneša tam tikrus faktus. Raudonieji rusai su
ėmė Haličo-Lvovo metropolitą Josifą Slipij ir perkėlė 
jį į kalėjimą Kijeve. Apart Metropolito Juozo, sovietiš
koji policija suėmė visus Galicijos Provincijas valdyto
jus — Stanislavovo vyskupą Hrihorijų Chomišiną, jo 
pagelbininką vyskupą Ivaną Liatiševskį, ir vyskupą 
Mikolą čarneckį. Vėlyvesnės žinios papildomai prane
šė apie Peremišlio vyskupo Josafato Kocilovskio suė
mimą Lenkijos teritorijoje. Visi jie kalinami Kijevo 
arba Charkovo kalėjimuose. Vyskupai Chomišin ir Lia- 
tiševskij tariamai yra mirę kalėjime. Tuo būdu visa 
Galicijos ukrainiečių bažnytinė provincija pasiliko be 
ga ny tojų-vyskupų.

Į jų vietą sovietinė valdžia atsiuntė tūlą “Smirenną 
(Klusnų) Makarijų” su Lvovo-Tarnopolės vyskupo ti
tulu. Atrodytų: kaip ir keista, kad bedieviškoji vyriau
sybė, šiame reikale seka visose smulkmenose carui vy
riausybės bažnytinę politiką, pradedant caru Petru I, 
persekiojimais Kotrynos II ir Mikalojaus I laikais, ir 
baigiant caro Mikalojaus II bažnytiniais patvarkymai^ 
laike Galicijos okupacijos Pasauliniame Kare.

Visais istorijos laikotarpiais Maskva visų pirmiau
sia puldavo episkopatą, kad vėliau lengviau pasiekus 
eilinę dvasiškiją ir tikinčiųjų mases. Taip yra ir dabar.

★
Philadelphia, Pa., arkidiecezijos laikraštis ‘‘The Cat

holic Standard and Times” sausio 11 d. įdėjo puikų 
editorialą apie Lietuvą. Straipsnis pavadintas “Demo- 
cracy in Lithuania”. Plačiau apie jį parašysime kitą 
kartą.

•Mkf*
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Tarkainiukai

M
aLciuvigni uitai t y te?

Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

Rašo Nolėčių Vidikas
Jei atydžiau pažvelgsi, tai 

pamatysi, kad beveik kiek
vienas bolševikas yra nesą
žiningas, klastingas, kerš
tingas, sadistas, melagis, 
blioferis, peštukas, nepraus
taburnis, grūmotojas, santa- 
žistas kai kada, chuliganas 
visada, ‘‘svieto lygintojas” 
prie progos, parsidavėlis, 
diktatorius saviškiams, o 
vergutis svetimiems. Labai 
natūralu, kad su tokiomis 
“dorybėmis”, beveik visi bol 
ševikai yra bezbožninkai. Ar 
tai faktai? Taip, tai šlykš
tūs faktai! Apie kiekvieną 
čia suminėtą bclševikų po- 
būdįi, teks dar paskirai pa
rašyti ir ne insinuacijomis 
pailiustruoti.

★ ★ ★
Bezbožninkui bolševikui 

nei nepaminėk apie Dievo 
įsakymus ir apie religiją. 
Bolševikų “učiteliai” rėkia 
savo balamūtams, kad “re
ligija yra opijumas”. Ištik- 
ro, bolševikams tokia reli
gija kokią skelbia Katalikų 
Bažnyčia, yra aršiau nei “o- 
pijumas”... yra tai tokia 
skaidri Teisybė, kad raudo
nos akys bijesi net pažvelg
ti tiesiai į Ją. Ne tik bijesi, 
bet tiesiog nepakenčia. Bol
ševikai ypatingai neapken
čia Katalikų Bažnyčios skel
biamų dorovės principų.

★ ★ ★
Kodėl bolševikai taip bai

siai neapkenčia Katalikų 
Bažnyčios? Kodėl jie visaip 
išniekina vyskupus, žudo 
kunigus, persekioja katali
kus? Kodėl jie taip piktai 
urzgia ir pliovoja ant P> 
piežiaus? Dabar iš bolševi
kiškos dvokiančios klioakos 
tik ir pilasi visokios “glups- 
tvos” ant Vatikano, jie skel
bia jog Popiežius yra “kri
minalistas”. Ot, “sumašed- 
šai”!

Na gi ar matei kada nors, 
kad plėšikai, ar gengsteriai, 
ar žmogžudžiai neblevyzg:- 
tų ant to, kurs draudžia vog
ti ar užmušti? Nereiks to
kių baikų! Tokiems Dievas 
yra tik “išmislas”, Popie
žius yra “baisus”, vyskupai 
yra “priešai”, kunigai taip 
pat, katalikai yra “sufana
tizuoti”... — tai taip mano 
visi, kurie nori skriausti, pa
vergti, švindeliuoti, užmuš
ti.

★ ★ ★
Katalikų Bažnyčia įsako: 

Neužmušk! — o bolševikai 
tūkstančius žmonių badu 
marina, kankina, muša ir 
nužudo.

Katalikų Bažnyčia įsako: 
Nevogk! — o bolševikai plė
šia, lupa “rekvizicijas” ir 
vagia, oficialiai ir neoficia
liai.

Katalikų Bažnyčia įsako: 
Nepalelstuvavk! — o bol
ševikų ginkluotes gaujos, 
kur tik numauroja, ten mer
gaites bei moteris užpuldi
nėja — išprievartauja.

Katalikų Bažnyčia smer- 
” kia vergiją, smerkia pries- 

paudas, — o bolševikų rė
žimas pavergia darbininkus, 
pavergia tautas, terorizuoja 
žmones, atima iš tėvų vai
kus, o tėvus išvaro į Sibirą
kaip vergus.

Tai štai kodėl bezbožniu-

(Tęsinys)
— Suprantu, gerai visa 

tai suprantu, mano gudra- 
galve. Suprantu, kad prieš 
tave dar tik atsidaro gyve
nimo durys: nėr ko skubin
tis susirišti su manim, jau 
senstančiu žmogumi, bet su
prask ir mane, mieloji, su
prask, kad aš tave ne my
liu, bet dievinu! Be tavęs 
man gyvenimas niūros, ne
jaukus. Tau “myliu”, ma
tau, maža ką sako. Nega
liu gi aš, turėdamas dar vil
tį tave gauti, paleisti tave 
— visą savo turtą — į pla
tų pasaulį, kur, kaip kiek
vieną brangenybę, gali kiek
vienas pačiupti. Lygiai, kaip 
paliktišviežiai prasiskJleidu- 
sią radastą prie tako, tikin
tis ją vėliau nusiskinti ir 
neužgynus skinti ją kitiems.

— Tamsta man jau tik 
komplimentus pasakoji, dar 
į puikybę įkelsi — pačiam 
bus blogiau.

— Taigi, Maryte, dary
kim kompromisą: susijung- 
sim, o paskui tu važiuosi 
mokytis, kur tik tave akis 
vilios. Tikėk man, kad tau 
padaryti nemalonumą būtų 
aukščiau mano jėgų. Sutar
ta? Dabar — aš pas tėve
lius. Karštai išbučiavęs abi 
jos rankas, daktaras nusi
vedė ją į kambarius.

Kai tėvai nuvedė dakta-

kai bolševikai neapkenčia 
Katalikų Bažnyčios, tai štai 
kodėl jie keikia Popiežių!

★ ★ ★
Lietuviški bolševikai da

ro sarmatą lietuvių tautai. 
Laimė, kad lietuvių tarpe 
nedaug tų bolševikų randa
si. Kiek tik tokių išmatų 
buvo, visi lyg puta ant pa
viršiaus iškilo. Gerai, kad 
iškilo ir susibūrė į savo li- 
teradurnas genges, — bus 
lengviau tą brudą stebėti. 
Lietuvių visuomenei neužil
go! teks tas dvokiančias pu
tas nugriebti ir išmesti lauk 
iš lietuviškos draugijos. Lie
tuvių tauta susipras ir pa
jėgs apsivalyti nuo tokio 
raudono brudo.

*

rą gulti, Danutė, Zosė ir 
Motiejus, radę ant staliuko 
kortas, ieškojo ketvirto kom 
panijono, kad ant labos nak
ties sukirstų dar kiksą. Teis 
mo kandidatas, gavęs šei
mininkų leidimą, nenuėjo 
kartu su daktaru, bet pasi
liko šitoj kompanijoj, ir vi
si jie griebėsi kortų.

Daktaras, pasinaudojęs 
proga, kad liko akis į akį 
su tėvais, pabučiavo moti
nai ranką, nusilenkė tėvui 
ir tarė:

— Aš myliu Marytę ir at
važiavau pas jus prašyti jos 
rankos.

Tėvams tatai buvo visai 
netikėtas dalykas, ir jie ty
lėdami pasižiūrėjo kits į ki
tą. Paskui motina matyda
ma, kad tėvas šiuo klausi
mu palieka jai pirmenybę, 
tarė:

— Na ką. Aš labai džiau
giuos, gaudama tokį žentą, 
nes neabejoju, kad būsit 
mūsų dukrelei geru vyru. 
Tačiau Marytė dar tokia 
jauna. Dar ką tik baigė gim
naziją. Ji ir pati nesirengia 
greit tekėti. Ji buvo pasi
ryžus dar mokytis.

— Mes su ja susitarėm, 
poniute: nutarėm pirmiau 
vesti, o paskui Marytė ga
lės važiuoti mokytis.

— Tai tik jumiem jau
niems žmonėms atrodo taip 
galimu. Tik, žiūrėk, vedus, 
ko gero padidės šeimyna, ir 
18 metų mergaitės jau už
rištos akys. Ko čia skubin
tis! — motina negalėjo su
tikti su mintimi tuoj ati
duot dukrą.

— Jeigu abu per tą laiką 
nepergalvosit, tai kitą me
tą šiuo laiku atšvęsim ir ves 
tuves. Mes tuo tarpu ir krai
tį paruošim, — pritarė tė
vas.•

Marytė brangi ir be krai
čio, — atsakė daktaras, ti
kėdamasis vis dar perkal
bėti savo naudai, dar kartą 
pabučiavo motinai ranką ir 
paspaudė tėvui dešinę.

(Bus daugiau)

SKELBKITfiS “DRAUGE’

TAUPYKITE JOSŲ ATLIEKAMUS CENTUS

IR DEKITE Į

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

KUR MOKA 3% IR YRA 
APDRAUSTA IKI $5.000.00

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

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

šeštadienį iki 2-roa valandos po pietų.
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Ketvirtad., sausio 24. 1946

New Mexico
LIETUVAITĖS MOKINA MEKSIKONUKUS

GILUS MEKSIKONŲ TIKĖJIMAS. KELIAIS NUO DU
RŲ IKI ALTORIAUS, KAD PADĖKOTI DIEVUI UŽ 
APTURĖTAS MALONES.

Būrelis Šv. Kazimiero se
serų yra išvykusios į Ros- 
well, New Mexico, kur jos 
dirba mokykloje ir važinėja 
po kitas vietas ruošdamos 
vaikus prie pirmos Šv. Ko
munijos. Jų darbo sąlygos 
ypatingos. Koks ten gyveni-' 
mas, galima spręsti iš vie
nos sesers laiško atsiųsto tė
vams į Chicago:

“Vakar pirmą kartą šįmet 
buvome nuvažiavusios moky
ti katekizmą į vieną mūsų 
misiją kitame miestelyje. 
Ima valandą ten nuvažiuoti. 
Vieni meksikonai susirenka. 
Ten važiuojame kartą į mė
nesį. Seselė R. ir aš mokina
me vaikučius katekizmą, o 
tėvelis klauso išpažinčių, 
krikštija, ir atlaiko Šv. Mi
šias. Jie pernai ten pasista
tė sau bažnytėlę Visai nėra 
suolų, nei stacijų, nei kitų 
dalykų. Yra altorius, o vis
ką kitą turime atsivežt iš 
Roswell.

IŠPILDO PAŽADUS

“Taipgi važiuojame dar į 
kitą miestelį. Šis yra biskį 
arčiau iAūsų. Ten jie pradė
jo statytis sau bažnytėlę. 
Vakar ten pravažiavome. La
bai graži bažnytėle, bet ne 
didesnė negu jūsų garažas 
namie. Tėvelis sakė, kad jie 
dar visai nieko viduj neturi. 
Jie žada kokį nors altorių 
padirbt, tai tada ir ten pra
dėsime važiuoti mokyti vai
kučius. Jie taip laukia tėve
lio ir sesučių atvažiavimo! 
Ištikrųjų labai jų gaila. Jie 
Dievą myli taip kaip jie ma
no geriausia. Šįryt, prieš 
paskutines Mišias susiėjo 
kokia dešimts mažyčių mer
gaičių apsirengusios kaip 
tik dėl procesijos — visos 
baltai su velionais ir nešė po 
žvakę rankoje. Po Mišių su
žinojome kad viena moteriš
kė buvo prižadėjus, kad jei
gu josios vaikas grįžtų svei
kas tai ji padarytų procesi
ją. Jos vaikas šią sąvaitę 
grįžo išbuvęs 5 metus japo
nų kalėjime. Kaip jie pada
ro prižadą, tai' jie viską da
ro. kad išpildytų. Kartais jie 
prižada nuvažiuoti į Seną 
Meksiką aplankyt kokią 
nors šventovę. Kartais ma
tome moterėles einant ke

ANTANAS ŠIMKUS
Gyvino 4355 S. California Avė. Mirė Saulio 23 d., 1946 

m. 2:30 vai., ryte, sulaukus pusės amž. Gimęs Lietuvoje. Kilo 
iš Tauragės apskr. Skirsnemunės parap. Rotalių kaimo.

Amerikoje išgyveno 35 metus.
Pa’;ko dideliam? nuliūdime: žmoną Oną (po tėvais Bal- 

čaitvkė); sūnų Antaną: 2 seseris Barborą Rimdžienę ir jos 
šeimą, Petronėlę Kucinienę jos vyrą Pranciškų ir jų šeimą; 
5 pusseseres Marijoną Petrošaittmę, Kotriną Sabaliauskienę, 
Jozefiną Sukalicnę, Kotriną Cibulskienę. jos sūnų Kun. Sta
nislovą Cibulskis (Aurora, III), visų jų šeimas ir Marijoną 
Balčaitykę, švogarį Joną Balčaitį ir šeimą; dėdę Jurgį Bal- 
čaitj, jo žmoną Moniką ir šeimą: pusbrolį Izidorių Šimkų ir 
daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų. Lietuvoje paliko 2 
brolius Juozapą ir Pranciškų; 2 seseris Marcelę ir Kotriną, 
giminaitį Kun. Antaną Simonavičių.

Kūnas pašarvotas J. Liuleviėiaus koplyčioje — 4348 9o. 
California Avė. Laidotuvės įvyks pirmad. — Sausio 28 d.. 
1946 m. Iš koplyčios 8:30 va,,,* ryto bus atlydėtas j Nekalto 
Prasid. Sv. Pan. Marijos parapijos, bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose ladotuvėse.

Nuliūdę: Žmoną, Sūnus, Seserys, Pusseserės, švogerius, 
Pusbrolis, ir Visos Kitos Giminės.

Laidot. direkt. J. Lliulevičius. Tel. Laf. 3572.

liais nuo durų iki altoriaus 
ir vis padėkoti Dievui už 
apturėtą malonę!

“Taipgi važiuojame kas 
penktadienį į vietelę netoli 
mūsų mokyti viešos mokyk
los vaikučius katekizmą. Čia 
praleidžiame nuo 4 iki 5 po 
piet.
INDELIAI DOVANŲ

“Pernai mamytė, jūs man 
prisiuntėt pinigų ir prašėt 
kad jums ką nors nupirk
čiau kas primintų New Me- 
xico. Visur išieškojau ir ne
radau nieko geresnio kaip 
tuos indelius dėl druskos ir 
pipirų. Bet ana sąvaitę bu
vau nuėjus į miestą ir ra
dau labai gražią spilkutę, 
kuri labai meksikoniška. Čia 
mūsų žmonės taip atrodo 
kaip ant tos spil- 
kutės išdirbta. Kadangi taip 
karšta dienos metu, jie at
sisėda taip kaip bematant ir 
užsnūsta. Vaikinai ir vyrai 
visi nešioja tokias kepures. 
Manau kad jums patiks. Pri
siusiu kaip tik galėsiu.

“Jus mylinti,
“Sesuo M.”

KONGRESAS LAUKIA 
U.S. NACIU SĄRAŠO

WASHINGTON, saus. 23. 
—Nacių partijos kartoteka 
80,000 narių šiame krašte 
ir Pietų Amerikoje bus per
luota Senato Kilgore komi
tetui. To komiteto narys sa
lė sąraše bus rasta žymių 
'smenų New Yorke, Chica- 
joje ir Mihvaukeeje, bet jų 
vardai nebūsią tuoj viešai 
paskelbti.
Streikuoja 3-a Savaitę

NEW YORKAS, saus. 23 
—Pikietininkai nuolat mar- 
šuoja prieš Western Union 
Co. raštinę. Streikas trukdo 
telegrafiniam susisiekimui 
New Yorke srityje jau tre
čią savaitę. '

Kiekvienam žmogui yra, 
veidrodžiu jis pats. Tame 
veidrodyje jis aiškiai gali, 
pamatyti biaurius savo dar
bus ir įvairios rūšies blo
gąsias puses. Bet jis daž
niausiai elgiasi lyg šuo, ku
ris loja veidrodį manyda
mas jame matąs kitą, o ne 
save. Šopenhaueris.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

PLIENO DARBININKAI NEDIRBA

Nuotrauka prie Carnegie-Illinois plieno liejyklos, kurią yra apsupę streikuojantieji 
darbininkai. Tai viena iš 1,200 visam kraš te tos rūšies dirbtuvių, kuriose dirba 750,- 
000 darbininkų. Visi išėję į streiką. (Acme- Draugas telephoto)

yisu Dėmesiui
Brighton Park. — ARD 6 

skyr. parengimas (bunco 
partyt, kaip žinom, įvyks 
šį sekmadienį, sausio 27 d., 
Rimkų namuose, kaip 2 vai. 
popiet.

Mūsų mielus rėmėjus kvie 
čiame skaitlingai atsilanky
ti. Kaip visuomet, taip ir ši

VIEN V MĖTĮ MIRTIES

SI KARTVVftS 
KAZIMIERA

KUCAUSKIENfi
(Po tėvais Susronaitė) 

10557 S. M'entuorth Avė.
Jau sukako vieni metai, kai 

negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų', tarpo mylimą, žmoną ir 
motiną Kazimierą Kučauskienę.

Netekome savo mylimos Sau
sio 25 d.. 1 945 m.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas 
suteikia jai amžiną atilsį.

Mes. atmindami jos liūdną 
prasišalinimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme 3 celūnavos šv. Mi
šias. Penktad. — Sausio 25 d.

. Petro ir Povilo parap.. 
bažnyčioje 8:00 vai. ryto; šeš- 
tad. — Sausio 26 d. šv. Kry
žiaus ligoninės koplyčioje. 6:10 
vai. ryte ir antrad — Sausio 
-!• d. Visų šventų parapijos 
bažnyčioje, 8:00 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose 
ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Kazimieros sielą.

Nuliūdę: \ yrąs .liiozapa-.;
Oukterys Marle Totli h žentas 
Josepli, AlbeU.v Alcšm-kas 
ir žentas Clmr'e-. Oinr.'nttc 
lisciitT ir žentas Byriai; Kū
nai Josepii j,. lamiiaid: Anū
kai ir Visos Kitos giminės.

JUOZAPAS VAITKUS

d.,
su-

Gyvcno pirmiau — 8837 
Houston. Mirė Sausio 20 
1946 m., 11:25 vai., ryte. 
laukęs pusės amžiaus. Gimęs 
Lietuvoje. Kiloiš Tauragės aps. 
Kvėdarnos parap., Jonaičių k.

Paliko dideliame nuliūdime- 
brolio sūnų Pranciškų ir jo Sei- 
,mą; 2 pusseseres Marijoną Ma
cijauskienę, Oną Venskičnęir jų 
■Šeinius; pusbrolį Pralotą M. L. 
Krušą; brolienę .Sofiją KtupeUe! 
nę Ir Jos šeimą Ir daug kilų 
giminių, draugų ir pažįstamų,

Lietuvoje paliko seserį Do
micėlę: 3 brolius Nikodemą. 
Joną ir Petrą; brolio sūnų An
taną.

Priklausė prie šv. Izidoriaus 
draugijos.

Kūnas bus pašarvotas 4 vai., 
p. p. Walkowta.k koplyčioje — 
8747 S. Coiumereial Avė.

1-aidotuvčs įvyks S štad. —■ 
šausiu 26 d.. 1 94 6 m. Iš kop
lyčios 8:45 vai., ryto bus atly
dytas į šv. Juozapo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimine*, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

.\'uliū<lę: Brolio Sūnus,
s»«~orčs. Pusbmtt.s Ir (rimine

laidotuvių direktorius 
Bukauskas. Tel. 1’1'l.lnia.n 966 1
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JOIN THE MARCH 
OF DIMES

kartą bus gražių dovanų. Be 
tu, pavaišinsim gardžiais už
kandžiais. Taip kad už 35c 
įžangos, visi turės progos 
smagiai praleisti valandą-ki- 
tą ir tuo pačiu prisidėti prie 
parėmimo kilnių darbų, ku
riuos rėmėjos dirba seselių 
naudai. Vienutė

Delnu kūjo neatstosi.

Kalėjimas už ap
leidimą vaiky

Margaret Lindquist, naš
lė, motina penkių vaikų teis
mo nuteista metams į mo
terų pataisos namus, Dw- 
ight, III., o vaikai nuo 6 iki 
12 metų paimti į miesto ne
pilnamečių prieglaudą.

STEPHENS
* * * FUNERAL HOME

Graži — Erdvi — Su Vargonais 
7918 SOUTH PARK AVĖ._______ TRIANGLE 3055
ŽENTAS, LIETUVIS — ADOI.PAS IVAN (IVANAUSKAS) IR 
JO ŽMONA SAKAH STEPHENS IVAN SUTEIKS JUMS

GERIAUSI PATARNAVIMĄ

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.
— Vai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi | Mūsų Įstaigą!

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

DaugeUt Lietuvių yro pilniu 
patenkinti tais meno iedevrai* 
kuriuo* mee padirbome jiemt.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų

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

VENETIAN MONUMENT COMPANY
627 NO. WESTEKN AVĖ. TEL.: SEELEY 6108 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

NULIŪDIMO V ^LANDOTE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

GAR Y. INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA -
PRUZIN FUNERAL HOME

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

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th Avė., Cicero, 111.
Telefonas — CICERO 2109

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

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

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI:

C h i c a g o s 

Lietuvių 

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chlcagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais Ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

Pirmas geležinkelio tune
lis Amerikos Jungtinėse 
V alstybėse iškastas netoli 
Johnstovvn, Pa. 1833 m. Tu
nelis keturių mylių ilgio.

B. A. LACHA1VICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

rv
w *

AMBULANCU 
Patarnaujam 
ilie nąir naktį 
Mes Turime 

Koplyčias 
Visame 
Mieste.

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 S. LITUANICA AVĖ. Pilone YARds 4908

J. LIULEVIČIUS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 8572

P. J. RIDIKAS
3864 S. HALSTED ST. 740 W. 18th STREET 
______________ Telephone YARds 1419 ,

IGNACAS J. ZOLP
1646 VVEST 46th ST._____________ Pilone YABds 9781

MAŽEIKA - ir - EVANAUSKAS
3819 LITUANICA AVĖ. Phone YABds 1188-39

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

Phones CANai 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L. L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULlman 9661

Lietuva turi būti vėl Nepriklausoma Valstybei
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300,000 į laužu

Apie Panevėžio 
cukraus fabriką

New York (LAIC) — Cu
kraus pramonė Lietuvoje, 
nepriklausomybės laikotar- 
je, buvo labai rūpestingai 
plečiama. Jau veikė 3 cuk
raus fabrikai: Mariampolė- 
je, Užventyje ir Panevėžyje. 
“Izvestija” praneša, kad cu
kraus fabrikas Panevėžyje 
jau ir vėl veikia ir kad jisai 
perdirbsiąs 100,000 tonų 
runkelių. Kiek pagaminto cu
kraus gaus Lietuvos žmo
nės, tai jau kitas klausimas.

Panevėžio cukraus fabri
kas yra susijęs su labai liūd
nais Lietuviams atmini
mais: ten, besitraukiantieji 
bolševikai 1941 m. birželio 
26 d. išžudė daug darbinin
kų. To raudonojo teroro au
kų fotografija pasiekė ir 
Jung. Amer. Valstybes ir bu
vo reprodukuota knygelėje 
“Lietuva Nacių ir Bolševikų 
Vergijoje.”

Nieko nauja Musolinio 
smegenyse

Washington. D. C. — Uni
ted Press agentūra praneša 
žinią apie egzaminavimą vie 
nes dalies smegenų buvusio 
Italijos dučės Musolinio ir. 
sakoma, juose nerasta vpa- 
tingos sudėties, iš ko galima 
būtu skaitvti jį genijum 
kraštui valdyti

Sakomoji dalis Musolinio 
smegenų randasi kariuome
nės muzejuje, kaipo pavyz
dys.

Lietuva sovietinės 
propagandos ženkle

New York (LAIC) — 
Kaip žinome, Vasario mėne
syje turi įvykti Sovietų Ru
sijoje ir jos okupuotose že
mėse rinkimai į Aukščiau
sią Tarybą ir į Tautybių Ta
rybą. Rinkiminė propaganda 
jau varoma visu intensyvu
mu. Ypatingai ji intensyvi 
Sovietų okupuotose kraštuo
se. kur žmonės dar nėra ap
kvaišinti. čia rengiami 
skaitlingi mitingai, net rin
kiminės literatūros parodos. 
Darbininkams kalami rinki
mų nuostatai, o vyresni mok 
sleiviai naudojami propa
gandai. Nebūsime nuostebę, 
jei okupantas ir vėl praneš, 
kad laimėta virš 99% balsų. 
Kaip žinome, sovietų rinki
minėje sistemoje teveikia tik 
viena partija. Jokiai opozi
cijai neleidžiama turėti nei 
laisvų susirinkimų, nei lai
kraščių, nei savo kandidatų.

Buddą nuginkluos
Nara, Japonija. — čia ja

ponų šventykloje randasi 
viena didžiausių Budda 

| (stabmeldžių dievaičio) sta
tula, prie kurios Amerikos 

- kariuomenė rado paslėpta 
virš 100 dėžių karinių gin- 

! klų ir amunicijos.
Japonų apginkluotą Bud- 

dą amerikiečiai nutarė “nu
ginkluoti”, tai paimti visus 
ginklus.

Springfield. III. — Valsty
bės sekretorius Ed. J. Bar- 
rett praneša, kad karo me
tu Illinois valstybėje auto
mobilių skaičius sumažėjo 
net 300.000, tai yra tiek au
tomobilių paliko netinkami 
ir jie paversti laužu.

Leidimų automobiliams 
laikyti pernai išduota 1,508,- 
22, palyginus su 1941 metų 
(didžiausiu skaičium), bū
tent 1.825,142.

Praeitą metų Illinois val
stybėje buvo pavogta 2,982 
automobiliai.

Popieriaus fabrikas
New York (LAIC.) — Ne

priklausomoje Lietuvoje ge
rą pažangą buvo padariusi 
popieriaus, kartonažo ir 
spaudos pramonė, šioje ša
koje 1939 metų pradžioje 
Lietuvoje buvo 206 įmonės 
su 4.257 darbininkais. 51 į- 
monė su 1,153 darbininkais ! 
dirbo spaudos srytyje, o ki
ti — popieriaus ir kartonažo. 
Karo metu šį pramonė la
bai nukentėjo kadangi Rusi
joje yra didelė popieriaus 
stoka, tai, kaip praneša “Iz- 
viestija”, pirmon eilėn rūpi
namasi atsteigti Lietuvos 
popieriaus pramonę. Popie
riaus fabrikas Vilniaus apie- 
linkėje jau paleistas. Netru-: 
kus turėjo būt paleistas fab-' 
rikas N. Verkūose.

Daug rankų ir didelę naš
tą pakelia.

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:-
'SAVAS PAS SAVĄ"•n

Iš Mūsų Dirbtuves

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, mūsų 
pačių išdirbimo, visokios rūšies klasiškų ir modemiškų 
rakandų. Pasinaudokite proga!

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

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

Archer Avenue Furnifure Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

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

GIN 
• VYNO

KORDIALŲ
• KRUPNIKO 

Bus Parduodama
SPECIALCMIS KAINOMIS

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

NATHAN
KANTKR

‘Lietuviškas
Žydukas"

MONARCH

LIQUOR

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS G054

Architektu konfe
rencija

New York (LAIC). —Lat 
vijos sostinėje Rygoje spa
lių mėn. pabaigoje įvyko 
Baltijos architektų konfe
rencija. Apie architektūrinę 
liaudies kūrybą Lietuvoje 
skaitė šešelgis.

KENČI ANTIE JI
— nuo —

Arthritis — Kheumatizmo — 
Lumbago — Muskulų Skausmo

. Vartokite'; . . 
HEALTH RESOKT M1NEKAL

BATH DRISKĄ
1 malfiukas užtenka 10 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00

Prašykite Joe vtettnBj vaistinė], 
o Jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog J —

Bath Products Co.
Laboratories — Chicago. III.
Southsaidiečiai kreipkitės J UNION 
DRUG CO.. 3150 g«. Halsted St.

SENOMS, ATDAROMS, 

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

KenClantleJl nuo senu, atdarų 
ir skaudžių žaiadų. žino kaip sun
ku yra ramiai sBdėtl. ir ^alp 
nakties metu negalima gerai Išsi
miegot. Kuomet
žalsdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEOUBO Oint- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
senų. atdarų ir 
skaudžių žaiadų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmų. 
pražallnanClos y- 
patyb&s suteiks 
Jums tinkamų 
nakties polis) ir 
pagelbde Išgydyt 
•enaa atda
ras ir skau
džias žala-

das Vartokite J) irgi skaudtems 
nudegimams. Šašų Ir sutrūkimų 
praAalinlmuI, ir kad palengvinti 
Psoriasis niežėjimą. AtvBdtna va
dinama Athlete’e Foot degimą Ir 
niežėjimą, sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
■utrūklmo tarp piritų: geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms II lauko pu 
•ės

LEOULO OINTMENT parsi 
duoda po SI.00, 1.75, Ir 5.00.

Siųskite Jflsų lfnney Orderi tie 
•log |l—

LEGULO
1941 No. Puloaki Rd. 

Dept. D. Chicago 39, III.

Kas Girdėt^

Chicagoje>

"Lie lest” padarė 
laisvu Sherman'a

Sidney Sherman, kurį bu
vo policija įtarus pagrobimu 
ir nužudymu S. Degnan, ir 
kurį net iš Toledo, Ohio, bu
vo atgabenus Chicago de
tektyvų biūran, priemonė

Sidney L. Sherman
melavimui išbandyti (lie 
tęst) parodė, kad jis nieko 
bendra neturi su šia pikta- 
draybe.

Paliuosavus Sherman, de
tektyvai vėl paliko be jokių 
pėdsakų baisiam žmogžu
džiui susekti nežiūrint to, 
kad laikraščiai, ir pati mies
to taryba, bendrai sudėjus, 
yra pasiūlę virš $45,000 do
vanų tam, kas suteiks žinių 
policijai.

Visi jau pripažįsta, kad 
Degnan pagrobimas, kaip ir 
Frances Brown nužudymas 
Crest Hotel, birželio 5 d., at
likti gudraus piktadario.

Pašovė krautuvėj
Sol Krom ir jo žmoną, sa

vininkus krautuvės adresu 
3124 Franklin Blvd., pašovė 
plėšikas, kuomet norėjo at
imti visos dienos pajamas. 
Plėšikui įėjus į krautuvę ir 
pareikalavus pinigų, Krom 
sušuko pagelbos. žmonai at
bėgus iš virtuvės, plėšikas 
abu pašovė. Neužilgo po to 
policija suėmė įtariamąjį.

Karo atgarsiai
Federalis teisėjas Barnes 

priteisė Rudolph Malt z, sa
vininką Dutch Food Mart 
Diary, 3316 Devon Avė., iš
mokėti bausmės $8,600 už 
peržengimą OPA kainų kon
trolę. Praeitais metais jis 
buvo taippat nubaustas $į- 
000 už tą patį dalyką.

LINKSMA NAUJIENA— 
NAUJA MOSTIS!

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

Slitlana Moatfije N*ra Narkotikų 
Nrl Nuodingų valotų.

STXTTANA mostls greitai pa
gelbsti nuo visokių skausmų, kaip 
tai — rhevimatISkų skausmų, kaip 
meninių Skausmų Kojose. Ran
kose, Sąnariuose. Krūtines, Ger
kles, Raumenų Lumbago. Sctatl- 
ca. Neuralgijos IS priežasties 
skersvėjo Ir suSalimo. IStlnlmo, 
Skaudančių Raumenų. Mažų 
Bronchlal Nesmagumu nuo Saldo. 
Pūslių, Spuogų. Vočių, Degančių 
Ir pavargusių Kojų, Mažų Apde
gintu Ir žalsdų.

fllvtlnnft Moslle pu raidų oda. po tJ.flfl 
it dideli pilna Miklini puodukų Rlųaklt 
JOaų plnlsun tloalog | —

8IXTIANA OINTMENT CO.
2819 W. Charleston Street 

Chtcago 47, UI.
RiXTTANA MOSTIS vartojama 

Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Amerikoje Ir Europoje.

Pacifiko fronte

Merginų orkestras japonų išgelbėtas
TARPE ŠEŠIOLIKOS MUZIKANTŲ, YRA IR TRYS 

ČIKAGIETES.
Sharon Rogers ir jos 16- 

kos muzikančių orkestras iš 
Amerikos, po gastrolių Ko
rėjos saloje, grįždamas į Ja
poniją su lėktuvu nukrito į 
jūrą netoli Kyushu salos. 
Laimei, netoli tos vietos bu
vo japonų žvejų laivas, kuris 
greit priplaukė ir išgelbėjo 
visas muzikantes. Lėktuvas 
greit nuskendo, žinoma, su 
visais muzikos įrankiais.

Šis merginų orkestras 
prieš tris mėnesius buvo nu

vykęs su gastrolėmis po Ja
poniją ir Korėją. Nelaimė į- 
vyko po paskutinio koncer
to, kai orkestras lėktuvu 
skrido į Yokohama, o iš čia 
ruošės laivu grįžti į Ameri
ką. ,

Orkestre tarp šešioliką 
muzikančių yra ir trys či- 
kagietės, kurių viena — būg
nininkė Greta Jean Bogan, 
1448 Argyle, lėktuvui •nu
kritus, nusilaužė koją. Kitos 
išliko nesužeistos.

/mus

Veteranai maršuos i sostinę
Veterans Housing Com- 

mittee of Chicago, sausio 26 
d., ruošia Springfield’an pro
testo ekskursiją, kurią suda
rys apie 80 uniformuotų ka- 
rių-veteranų ir atstovų civi
lių organizacijų. Protesto 
ekskursijos tikslas atlaikyti

susirinkimą su Illinois Vete
rans Compensation Commis- 
sion ir padaryti spaudimą į 
gubernatorių Green, kai su
šuktų specialę legislatūros 
sesiją gyvenamųjų namų tru 
Icumui svarstyti.

X Brighton Parko Nekal
to Pras. parap. šv. Vardo 
Draugija neatsilieka nuo ki
tų paremti ‘‘Draugo” būsi
mą koncertą vas. 10 d. Pirm. 
Stasiui Piežai vadovaujant, 
kuopos nariai sparčiai pla
tina tikietus ir organizuoja 
stiprią talką koncerte daly
vauti ir padėti jį padaryti 
kuo pilniausiu pasisekimu.

X “Draugo” koncerto ir 
šokių tikietų pardavinėjimo 
lenktynės įvairiose kolonijo
se tarpe veikėjų eina pilnu 
smarkumu. Visi stengiasi į- 
sigyti iš anksto, kad nereik
tų koncerto dieną prie lan
gelio ilgoj eilėj stovėti. At
rodo, kad St. Agnės Audito
rium “luž” nuo publikos.

Moteris banditu gengėj 149 metai kalėjimo■» ■» * - - - -Vakar policija pačiupo 
gengę banditų, viso septynis 
asmenis, jų tarpe ir 16-kos 
metų moterį, žmoną vieno 
karo veterano, Mrs. Geral- 
dine Koen, kuri, policijos ra
portu, revolveriu apsigin
klavus yra apiplėšus dvi 
krautuvės.

Genge suimta kai bandė 
apiplėšti Realiable Dry 
Goods krautuvę, 2943 West 
63rd St. Banditams besidar
buojant į krautuvę, nieko 
nežinodama, įėjo savininko 
žmona, Mrs. Abe Dolinka 
Pamačius, kas dedasi, ji su- 
:liko. Banditai puolės pro 
luris lauk ir, užuot į pasta
tytą daiktams sukrauti tro- 
ką, pradėjo bėgioti į visas 
puses. Vienas jų, John Mar- 
ąuette, 2715 Wilcox, greit 
pateko į policijos rankas ir 
išdavė visą gengę.

George Parker, 17 m. am
žiaus, kriminalio teismo nu
baustas 149 metams į kalė
jimą už plėšikavimą, moters 
išgedinimą ir pabėgimą iš 
Dixon State Hospital silpna
pročiams. Jaunuolis yra ne
gras.

Saugokitės ir padėkit
Pietinėj miesto dalyje šio

mis dienomis “darbuojasi” 
du jaunuoliai, kurie yra api
plėšę visą eilę moterų. Nu
taikę patogų momentą jie 
išplėšia iš moterų rankinu
ką (paketbuką) ir pabėga.

Policija įspėja moteris 
saugotis ir padėti jai vagi
lius suimti.

revolverį
grąžino

Praeitą sekmadienį užpuo
lęs Walter’io Hass, karo ve
terano, groserio krautuvę. 
4838 S. Union Avė., plėšikas 
pagrobė $190 ir revolverį.

Vakar W. Hass gavo paš
tu siuntinį, kuriame buvo jo 
revolveris. Įdėtas ir trumpas 
laiškutis: “Aš manau kad 
tai karo suvenyras, kurį jus1 
norite laikyti atminčiai. Pi
nigus rasi po šalygatviu už
pakalyje krautuvės”.

Plėšikas čia betgi pamela
vo. Nurodytjo vietoj Hass 
pinigų nerado.

Skerdykla liepsnomis 
nuėjo

Terry Druggan dažnai vy
riausybės agentų investiguo- 
jama gyvulių skerdykla — 
Midwest Packing Co., netoli 
Barrington, m., užvakar nak 
tį sudegė iki pamatų. Nuos
toliai. sakoma, siekia apie 
$30,000.

T. Druggan, žinomas Chi- 
cagoj iš prohibicijos laiku, 
kaipo padauža ir alaus ga
mintojas. buvo keltą sykiu 
skundžiamas OPA.

Artistė nusižudė
Marion Wiegman. jauna 

Art Institute studentė, nusi
žudė savo namuose. Wilmet- 
te. Tėvai sako. jog pastaruo
ju laiku ji buvus kaž ko nu
siminus. ............. ......

4,980 korporacijų 
1945

Springfield. III. — Valsty
bės sekretorius paskelbė, 
kad praeitą mėtį Illinois 
valstybėj išduota 4,980 čar- 
terių korporacijoms, bendro
vėms, draugijoms ir t. t.

Nelaimės
ŽUVO ANT GELEŽIN
KELIO

Florence Suchan, iš Ber- 
wyn, nupuolus nuo Douglas 
Park eleveiterio platformos 
ir patekus tarp dviejų ei
nančių traukinių, vieno iš 
vienos, kito iš kitos pusės, 
vietoj žuvo.
NUKRITO NUO BANKOk

Nuo Uptown National 
Bank rūmų, 4753 Broadway, 
11-to aukšto iki šiol da ne
atpažinta moteris nukrito ir 
vietoj žuvo.
VAIKŲ DABOTOJA 
ŽUVO

Mary Holmes Walton, 
viešųjų mokyklų vaikų da
botoja jiems einant į moky
klą ir grįžtant namo, žuvo 
ant kryžkelio, kuomet New 
York Central traukinys už
lėkė ant jos automobilio.
PRIE GAISRO 
ŠIRDIES ATAKA

Lt. Paul Miller, 60 metų 
amžiaus, viršininkas Cicero 
ugnegesių 6-jo vieneto (com- 
pany), gyv. 1902 S. 49 Avė., 
nuvykus gesinti kilusį gais
rą adresu 4628 W. Cermak 
Road, gavo širdies ataką ir 
vietoj mirė___

X Edward ir Aldona Čer- 
nauskai, 1334 So. 49 Ct., Ci
cero, padidino lietuvių biz
nierių skaičių. Jie atidarė 
gražiai įrengtą užeigą, da
bar ruošias grand openingui. 
Jaunį biznieriai Cicero j yra 
gimę, augę ir mokslus išė
ję. Beje, jauni biznieriai 
taipgi žada pasirodyti ir 
“Draugo” koncerte, vasario 
10 d., St. Agnės Auditorium - 
Šiuo laiku užsirašė Draugą.

X J. ir K. Namaviėiai. iš 
Cicero, sako, savo 32 
vedybinio gvvenimo sukak
tį minėsią “Draugo” meti
niame koncerte, vasario 10 
d., St. Agnės salėj. Ju* duk
tė Loreta lanko Šv. Kazi
miero Akad. Namavičįai 
gyvena nuosavam s^žiaro 
bungalow.

X Lt. Anton Vilimas. T T. 
S. Navv, savo teveliama K. 
ir O. Vilimams, 6402 S. Tal- 
man Av.. padarė surnma: 
pašaukė telefonu iš Kalifor
nijos. Kadangi laivyne ran
dasi mažai daktarų-dantistu 
tai nemano, kad greit grįž
tų namo.

X Frank Gerdwain. U. S. 
Navy, pradžiugino savo tė
velius Gerdvainius, 7250 S. 
Washtenaw Av., atsiųsda
mas telegramą, kad grižo 
iš Manila, kur buvo suėies 
ir brolį Al, U. S. Armv. Da
bar Frank randasi Kalifor
nijoj ir tikisi greit parva
žiuoti namo.

X ARD centro metinė va
jaus vakarienė įvyks vas. 24 
d., Šv. Kazimiero akademi
jos auditorijoj. Bilietai par
duodami visu smarkumu, 
nes, kaip kasmet prie durų 
nebus parduodami.

X Jonas Pudzvelis, iš Mar 
quette Park, pardavęs savo 
taverną, su žmona išvyko 
atostogų į Hat Springs, o 
paskui tikisi pasiekti ir Flo
ridą. -"I-'

x L. ir J. Šepučius, Bri
ghton Park, neseniai Dievas 
palaimino sūnum, kuris pa
krikštytas vardais Clifford- 
Paul. Kūmais buvo Bernice 

1 Jonas ir Petras Rimkus. Tai 
gi, dabar Barbora Rimkienė 
vadinsis grandma. ' Ji yra 
ruošiamo “Draugo” koncer
to viena šeimininkių, žymi 
veikėja ir aukotoja geriems 
reikalams; be to, visuomet 
savo erdvų namą užleidžia 
ARD 6-to skyriaus parengi
mams. Ir sausio 27 d., jos 
name bus ARD 6-to skyr. 
bunco party, kuriai gerą do
vaną paskyrė nuo savęs ir 
nuo anūko.
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MŪSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLA
AUKLĖJI M A S VIRTUVĖ *★ * IR MADOS

garbės, dėkingumo ir atlygi
nimo, bet reikalauja daug 
brangaus laiko pašvęsti ir 

TYLIOJI MARTINĄ gene ir Liucė jos vietoje jau pavargti — užtat nedaug ti-
v . , iv. uuriino pramintais takais , dirbtų krai pasišventusių ir susi-

^azai _ * a ripryiSp-atR Dievui ir Tėvynei. Be abejo, pratusių nuolatinių bendra- 
Varkahene zo z ų toks atlyginimas jai būtų darbių turi. Tik neabejotinai
ir atliktais ar brangiausias ir geriausias karšta Dievo ir tėvynės mei-ia. Bet kadangi ji dabar. . ° i J

Kilni ir veikli lietuvaitė

ziuoja
toli iš čia išvykus ir jos gy
venimo, būdo bei visuomeni
nės darbuotės bruožai yra 

ir sektini, tai

ir geriausias.
Žinau, šia proga skaityto

jai prisimins daugelį tėvų, 
kuiie panašiai darbavosi, 

pavyzdingi ir sektini, tai, paaįgVentė, savo vaikus iš- 
pravartu šį tą svarbesnio rvirttalinn tnrt„ a„krn-
spaudoje paminėti.
DARBŠTI IR IŠTIKIMA 
MOTINA

Anksti, nelaimingu būdu, 
žuvo Martinos mylimas gy
venimo draugas - vyras. Ji 
liko jauna našlė su trimis 
mažytėmis dukrelėmis. Vi
sas dukteris viena pati gra
žiai išaugino, dorai išauklė
jo ir materialiai jų ateitį ap- eįmtaia kalba
rūpino, sukurdama stambią; Jį J jJmfedami’ 
nejudomą nuosavybę. Visos i 
Varkalytės baigė lietuvių

le deganti Mirtina šios or
ganizacijos valdyboje, susi
rinki m uose, parengimuose ir i 
knygelių platinime lig šiol 
visada aktyviai dalyvauja. 
Todėl ji geriausiai ir teisin
giausiai pažino bei patyrė I 
spaudos platinimo sunku
mus ir laimėjimus.

Martiną priklauso prie

mokslino, jiems turtą sukro 
vė, patys nė mokslo neat
siekdami, nė šviesios bei link 
smas dienos per visą gyve
nimą neturėdami. Visa pa
duoda jų buvo viltyje: ,

— Nors vaikai, tų gėry- daugelio kitų orgamz Ji. 
bių įgiję, bus naudingesni Lanko Federapijos g
tautai... Tačiau kiti jaunuo- apskrities mėnesinius 
liai gėdisi tų ‘old fashion” tingus kur aromi p 
tėvų, nutolsta nuo savo tau
tos. užmiršta brangią tėvy-

REVERSE ROUTE — The usual route te stardom—Irom theati 
to radlo— haa bten revereed by Lulu Seile, featured vooaliat , 
NBC’s "National Barn Dance.” Now a etar of the atage, aa Wl)l j

PAS MUS KALĖDOS, MOSU GIMTINĖJ ADVENTAS

parap. pradžios mokyklą, 
Šv. Kazimireo Seserų Vie
nuolijos Akademiją ir lankė 
Seselių pranciškiečių kolegi
ją Joliet, Illinois.

Jų motinėlė daug vargo, 
ilgai ir nenuilstamai dirbo, 
kol jas mokslan leido ir ant 
kojų pastatė.

Jauna, graži, ramaus būdo 
ir pasiturinti našliuke dau
geliui mūsų Jurgiuku krito 
į akį. Bet Martinos jų pasiū
lymai neviliojo Jos gyveni
mo tikslas, matomai, būva 
pasišvęsti savo dukrelių ge
rovei ir ištikimai sugrįsti 
prie pirmojo pažadėtojo - 
pasirinkti
draugo...

Nors vienai moteriškei

labiau pamėgdami 
“Good time” ir kitas never
tingas svetimybes

mai aktualiais ir Lietuvos 
klausimais; Spaudos Sekci
jos ir kitų organizacijų iš
duodami raportai bei atsi
skaitymai. Federacija šiais 
laikais daugiausia Lietuva

IŠGUITI BROLIAI

De, .y rė^nių liūdna'rūpinas, stengiasi suvienyti 
mums visiems, kurie mylime *r įtraukti tan sąju in visas 
tautos brangenybes. Juo kitas kat. organizacijas.

Martiną susirinkime mažai 
kalba, bet vaiką tiksliai su
pranta ir tėvynės vargus at-

Juo
didesnis sielvartas užvil
tiems tėvams, kurie dėl savo 
vaikų prakaitą liejo)... /jaučia.

Ji atgaivino Marąuette 
Park Federacijos skyrių, su- 

spaudos reikšmę suprato. A-; kvietus pas save žymesnius 
neis laikais, kai eidavo dien- vei ėjus, pa ėjo suor

SPAUDOS IR VISUO
MENES VEIKĖJA 

Martiną jau senai geros

raščio “Draugas” įrašinėji- 
mo vajai, ji visuomet būda
vo pirmose kontestininkų 
eilėse.

Per šį karą melu pasemta 
ir šlykšti priešų propagan-

nepamainomo, d{ klaidino mūsų žmones šio
je šalyje ir atitraukė nuo tė- 

( v;;nės vadavimo pastangų, 
sunkus gyvenimo kelias, bet, n kilo būtinas reikalas fak- 
Martina tvirtai pasiryžo tv. šviesoje išleisti brošiūrė-

ganizuoti toj pačioj koloni
joj B ALF 5 skyriaus antrą 
rūbų rinkimą Lietuvos žmo
nėms, surasdama patalpą 
ir darbininkes. Piknikuose 
ir parengimuose Martiną ma
tome gelbstint ar vadovau
jant valgių paruošimą ir iš-1 
davimą.
GERO BUDO

Nuo parako dūmų vasara aptemus,
žemė apsikaišius rcže kruvina.
Išguiti mūs broliai iš vargo paseno,
Nėr duonos, nėr rūbo, burna alkana.

* * *
Paržlūrėtos akys į tėviškės kraštą,
Kur liko nameliai, sodai ir laukai...
Ir taip sunku nešti pabėgėlio naštą,
Velka ją seneliai, moterys, vaikai.

* * *
Velka artojėlis ir inteligentas,
Svetimi rubežiai, fabrikai, namai...
Pūslėmis numinta asfaltas ir plentas,
Iš savų lizdelių išmesta ūmai.

* * *
Barakai dulkėti, barakai triukšmingi,
Nevienam užmerkė lūkėsio akis.
Grabas likskui grabą prasti šiurpulingi,
Išėjo į amžių, nieks jų nematys.

* * *
Bet kas, kad išgujo mug tūkstančius šimtų,
Tuo mes išplatėjom pasauliu savu.
Lietuva mums gema, naujoj aušroj švinta, 
Išaugs galingesnė iš mūs sopulių.

Marija Aikštaitė, Apsiėmus, Martiną visada 
taip likti ir daugiau savimi le3 apie Lietuvą ir tuo būdulsav0 pareįgas atlieka rim- 
pasitikejo, negu pagalba iš | dalinai atremti milžinišką , tai sąžiningai ir ištesi iki 

a įų propagandą. Prie L. R. gai0 Su ja visiems malonu 
K. rederacijos Chicago aps- dirbti: vadams nepavydi, kil
ki ities susiorganizavo Spau- nįų darbų negriauna, bet pa- 
dos Sekcija ir griebėsi su- deda< kiek galį. Be to, ji yra 
kelti lesąs minėtiems veika- neišdidi, neveidmaininga, 
lams, kurdama skyrius, įra- 1 neapkalbinėjanti, užjaučian- 
sinedama narius, ruošdama j ti ir duotą žodį išlaikanti, 

kavosi ? Kokio atlyginimo ti- i įvairias naudingas pramo- į Tomis būdo savybėmis arba 
kėjosi ir laukė? Atsakyti gas. Spaudos paruošimo ir!savo tikruoju, kilniuoju mo- 
nesunku: kad Elenutė, Eu- iŠĮ latinimo darbai neduoda teriškumu ji' gali būti pa- 

• vyzdžiui visoms.
KILNIŲ DARBŲ
RĖMĖJA

Džiaugiamės ir didžiuoja
mės mūsų vienuolijų mokslo 
įstaigų, ligoninių pažanga, 
Labdarių Sąjungos užsimoji
mais ir realizavimais. Bet 
pažiūrėjus į tų įstaigų rėmė
jų sąrašus, į aukotojus jų 
seimuose, matome, kad tos 
lėšos daugiausia suplaukia 
iš pūslėtų, nuo sunkaus dar
bo sukietėjusių rankų.

| A. R. D. seimai garsino, 
kad M. Varkalienė šiai drau-

antro vyro ar šiaip iš šalies 
— iš žmonių. Užtat kyla 
klausimas: koks šiandien
būtų dukrų likimas, jei ji 
savo rimto nusistatymo ne
būtų ištesėjus?

Kokiam tikslui motina au-

ROUNDED SHOULDERS—fashions are shounng ncw 
rounded shoulders, mppcd t» uaists av.dfull sktrts so Ann Tobin, 
MiC actrcss of ‘Cavalcade o f Aincrica,” tnes thcm out. Hcr 
dresz is black and zvhitc wool in cver-sinart chccks, somettmes 
kttoįvn as Shcpherd plaid. Dorothy Phillips destgned thedress 
as part of hcr collcction of mid-lVintcr casuals. Miss Tobin 
sets lt oft with thc shonldcr bag uhiclt teems lo be a part of 
all thc Sfring collcctions^

KŪDIKIO SAPNAS
Mano gyvenimo pirmuose žingsniuos 
Užmigęs nubudau žieduos.
Ir sapnas kūdikio nuskrido,
Palikęs pabučiavimus veiduos.

♦ * *
Ir pamiršau, ką sielai jis kalbėjo,
Ir atsiminti niekaip negaliu —
Tiktai į dangų, į žvaigždes pažiūrėjęs,
Imu ilgėtis jų.

* * * a
Tada tikiu, kad paskutinę mano valandą 
Kūdikio sapnas vėl pasivaidens...
Tik bus jau po pavasario, po vasaros,
Jau bus ir po vėlybojo rudens.

Kazys Bradūnas

Sesios Moterys UNO Suvažiavime
Iš kelių šimtų atstovų 

Jungtinių Tautų Organizaci
jos (UNO) suvažiavime Lon 
done, yra šešios moterys, 
kurios yra populiarė“ ir at
stovų tarpe ir Londono vi-

gijai yra suaukavus apie supmenėj. Ypač populiari y- 
$1000.00._ Labdarių Sąjun- Eieonor Rocsevelt,
gca ir Tėvų Marijonų Ben- Amerikos atstovė. Kiekvie- 
dradarbių ji yra amžina na-!
rė. Iš keno tai jai pavestų 
pirigų, T. Marijonų įstai- 
gc~ns ji dar paskyrė $500. Ir 
kitoms organizacijoms auka
vo", bet nesvarbu viską pa
sakyti. Svarbu štai kas: 
stambi rėmėja, vienok nesi- 
garsirs; gerą darbą padarė 
ne dėl garbės, ne dėl to, kad 
žmonės žinotų.

Reikia mums daugiau Ty
liųjų Karžygių!

S. Juozelėnaitė.

no posėdžio dieną susirenka 
gausinga žmonių minia, kad 
ją pamatyti įeinant arba iš
einant iš posėdžių salės.

JANUARY 14*31
TM National Foaadotlon for IftfaMlla Fa r o lyti 1, National FaaAdation for Infantilo Fa r a lyti 1

INFANTILE
PARALYSIS

Seniai jau gatvėse skam
ba kalėdiniai varpai, seniai 
girdisi garsai ‘Silent Night’, 
mat jau prieš mėnesį laiko 
visur keliama kalėdinė nuo
taika. Žinoma, iš to daug 
naudojasi stambieji preky
bininkai, juk jiems Kalėdos 
atneša milijonus dolerių. 
Bet šį rytą jau Kalėdos žmo
nių. širdyse, ypač tų, kurie 
giliau ieško Kalėdų pras
mės. Išpuošta bažnyčia, ža
vinčios giesmės, o ypač pats 
Kristus tame baltame debe
sėlyje — Šventoje Ostijoje 
užsislėpęs sielą virpina 
džiaugsmu. Čia prie Jo eina 
turčius ir vargšas ir kiek
vienas gali Jį priimti. Nors 
Jis dalinamas į milijonus 
dalelių, bet visi Jį gauna 
visą ir pilną. Čia toji didžio
ji misterija ir šventoji puo
ta. Ir, rodos, ko daugiau be- 
reikėtų.

Tiesa, pažvelgus į kūtelę, 
matosi atstūmimas ir skur
das, kuriame gimė tas, ku
ris visa savo rankoje turi. 
Tačiau ir čia šiandien visi 
klaupia, sveikina. Jo garbei 
žvakutę dega. Tad, galvoji 
sau — gal Tau, Jėzulėli. 
šiandien čia gera tarp tų 
mylinčių širdžių? Bet... ar 
visur taip... Tuojau mintys 
neša į aną puse Atlanto, kur 
tarpe kitų tautų ir mūsų 
gimtinė — Lietuva paverg’- 
ta raudonų erodų... Tu esi 
ten žudomas, niekinamas, 
neduotų Tau vietos ne tik 
vargingame staldely, bet gu
jamas net ir iš žmonių šir
džių. Ten mūsų šalelė krau
juose, ašarose ir šlykštybė
se dūsta, jos vaikai nebe
randa vietos, kur pasislėp
ti nuo kraugeringų erodų. 
O Viešpatie! kuomet mes 
švenčiame Kalėdas, ten dar 
pilkas adventas ir laukimas, 
iš kur patekės Kalėdų žvaigž 
dė — iš kur ateis išgelbė
tojas?...

O tas Sibiras... ta gyvųjų 
skaistykla, kurioje esan 
tiems niekuo padėti negali
ma. O tos virtinės barzduo

tų, apžėlusių, skarmalais be
sidangstančių miškų kirtė
jų, tos nubadavusios cingos 
ėdamos moterys, tie suvytę 
šašuotį vaikučiai, apie juos 
galvojant iš krūtinės kyla 
šauksmas: “Dangau, nuleisk 
savo rasą, atsiverkite debe
sys ir išlykite mums išgel
bėtoją. Žemė atsiverk ir iš
duok mums Išganytoją”... 
Bet vėl akys krypsta į pra- 
kartėlę ir galvoji, kad ne
žiūrint kaip šiandien panie
kintas ir sumintas silpnes
nis žmogus, Tu pasaulio Ka
raliau, priėmęs kūną var
gingo kūdikio, myli skriau
džiamuosius, nes ir pats ta- 
riai: “Palaiminti, kurie per
sekiojami dėl teisybės, nes 
jų dangaus karalystė’’.

Laisvu tė

štuko vanilos, 
sviesto. ■

Kaip daryti: 
dūko, cukraus

VIRTUVE
PYRAGAIČIAI

Duonos pudingas

1Z2 puoduko cukraus, 3 
puodukus pieno, 2 puodukus 
duonos trupinių, 2 kiauši
ni1!', puoduko cukraus, V2 
šaukštuko druskos, 1U šauk 

1 šmotelį

Įdėk y2 puo- 
į paliavotą

puodą ir leisk ištirpti; (rei
kia nedidelės ugnies dėl to; 
jeigu ugnis labai didelė, pa
dėk puodą ant viršaus juš- 
kos). Kuomet cukrus išsi- 
lete, pamažu pridėk 3 puo
dukus karšto saldaus pieno, 
nuolat maišydama, du puo
duku sudžiovintos baltos 
duonos trupinių. Tada pa
dėk puodą ant užpakalio pe
čiaus ir leisk pamirkti iki 
trupiniai bus minkšti. At
skirame inde išplak 2 kiau
šiniu, įmaišyk 3^ puoduko 
cukraus (l/> puoduko užteks 
jeį nenori kad labai saldus 
būtų). Pridėk pusę šaukš
tuko druskos ir l’/'2 šaukš
tuko vanilos. Gerai išmai
šyk ir tada pridėk prie tru- 

(Nukelta į 6 pusi.)

Kitos moterys atstovė0 y- 
ra: Minerva Bernardino, Do- 
minican respublikos atsto
vė; Evdokia Uralova. Balt- 
gudijos; Jean McKenzia. 
Naujosios Zelandijos; Eilėn 
Wilkinson, Didžiosios Britą 
nijos Ir Frieda Dalen, Nor
vegijos.

Be to, dvi moterys yra de
legacijų patarėjomis: E. V 
Tukhcvskaya — Ukrainon 
ir Rena Zasiriov — Graiki
jos.

Taigi, naujoje tautų są 
jungoje, kuri sieks atstaty
ti ir palaikyti pastovią tai
ką pasaulyje, turi balsą ir 
moterys.

Remklte “Draugą”, nes jis 
tarnauja Bažnyčiai, Tėvyne? 
Ir Jūsų reikalams.

SHORT CUT —"Knit oite swcatcr ond ihtn tivo cxtra slcevcs 
and you have two wholc nezu szvcatcrs,’’ says Charlottc Matison, 
NBC aetress of “Road to Life.’“ The trick sliort cnt is to 
crochct button holes on the sleeves and sezv buttons on thc 
stveater armholts to corrcspond. Then you just button the 
sleeves onto the szveater. Charlottc Iv s a matehing skirt for 
both suieater and contrasting sleeves and two real costumes art tlie result. This combination. it bew and brotvn^ ______
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CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
Pagerbė Savo

SPORTAS
RISIS DAIGIAUSIA 
BIJVE KAREIVIAI

Parapijieti
Brig'iton Park.

kas, navy kapelionas; kun, 
kleb. J. Šaulinskas, kun. A. 
Miciūnas, •‘Draugo’’ adm.; 
Mackevičienė, Mrs. Demars, 

®an_ Maj. Demars motinėlė; Ona 
kieriai, pulkininkai, armijos Piežienė) direktorė Sodalici-
kapelionai, žymūs redakto-; jos chor:. kun Prj,aškevi. 
riai ir diplomatai susirinko , gius kapelionas šv. Kry- 
praeitą sekmadienio vakarą j ži.aus ligoninėS; kun. St. Va- 
i kleboniją svečiais kleb. ! iU3kis, kapelionas Šv. Vardo

J BANCEVIČIUS
meta pro galvą savo opo
nentą.

kun. Antano Briškos. Tai 
buvo žymiausias socialinis ir 
kultūrinis pobūvis Chicago 
lietuvių tarpe.

dr-jos ir vietinis vikaras; Si
mutienė, A. Javois’ienė ir 
James Javois, kun. V. Mi- 
kolaitis, vietinis vikaras ir

australietis

Falcon Auditorijoje (1812 
S. Ashland Avė.) sausio 25 
d. risis daugiausia buvę ka
reiviai arba jūrininkai. Pa
vyzdžiui, risis J. Bancevi
čius (Bancck), neseniai grį
žęs iš Pacifiko seržantas. 
Ri'-'is Man Mcuntain Dean, 
pereito ir šio karo seržan
tas; Joe Marsh, tarnavęs 
laivyne ir t.t.

Ir tai nieko stebėtino, kad 
taip yra. Karo metu visi 
sveiki ir jauni vyrai buvo 
paimti *| ginkluotas jėgas. 
Ten atsidūrė ir didelė dau
guma ristikų. Dabar jie grį
žo ir vėl stojo prie savo se
noj? užsiėmimo. Grįžo jie 
dar labiau išlavinti ir užgrū- 
dyti.

Sausio 25 d. lietuviams 
gal bus. įdomiausios riskp 
nės tarp jaunojo Bancevi- 
čiaus ir Alex Kaffner, ku
ris savo laiku parito “dra- 
piežną dzūką". Tokiu būdu 
jaunasis Bancevičius bandys 
atsilyginti už savo tėvą.

Kun. Briška sukvietė tuos 1 prof. Quigley Preparatory
svečius pagerbimui žurna
listo Stasio Piežos, kuris iš
vyksta į Romą aprašyti Chi
cago Herald-American apei
gas. kuriose 32 kardinclai 
gaus raudona? kepuraites 
nuo šv. Tėvo. Jų tarpe bus 
ir Chicago arkivyskupas S. 
Stritch.

seminarijoj; kun. J. Stan
kevičius, vietinis vikaras ir 
kapelionas Sodalicijos ir J. 
Kudirka, vietinis vargzninin 
kas ir buvęs Lietuvos ope
ros artistas.

Padėkojęs kleb. Briškai 
už jo nuoširdumą ir visiems

Šis dviejų mėnesiui amž. 
kūdikis Charylene Robinson 
iš Australijos lėktuvu atga
bentas į Amerikos Jungtines 
Valstybes labaį rimtai gal
vos operacijai. Jis yra sū
nus amerikieči? jūrininko, 
kurs yra vedęs australietę. 
(Acme-Draugus telephoto)

svečiams už suteiktą jam Į orlaiviu stačiai i Romą ki- 
Vaišėse kleb. Briška savo pagarbą, žurnalistas Pieža tą mėnesį apie 10 dieną. Iš

kalboje pabrėžė pobūvio tiks 
lą šiais žodžiais:

“Stasys yra mūsų parapi- 
jonas ir mes džiaugiamės,

įteikė formaliai puikiai nu- vis?, lėks trys orlaiviai: du 
spalvuotą fotografiją kardi- su kardinolais ir palydovais 
nolo Stritch kleb. Briškai. ir kitas su kitais kardinolų 
Kardinolas turėjo parašęs palydovais ir žurnalistais sy

kad Hearsto dienraštis iš- ; ant fotografijos pasveikini-! kiu ir Pieža. Raporteris
mą ir palaiminimą kleb. A. -------------------
Briškai ir visai N P P Šv. DRAUGAS DRAUGUI VI- 
parapijai ir padėjęs savo g^OMET GELBSTI. LIE- 
parašą. j TUVIAMS KATALIKAMS

Kleb. Briška pranešė, kad NĖRA GERESNIO DRĄU- 
jis šią naujo kardinolo fo- GO, KAIP DIENRAŠTIS 
tografiją pakabins specialėj ‘ DRAUGAS”. PAGELBE- 
vietoj sanktuarijoj. i KIT JAM ATSILANKYDA-

žurnalistas Pieža kuris M1 i KONCERTĄ VASA- Zurnalistas Fieza RIO st_ ^GNES AUDI-
gavo is Washmgto p - TOR,UM 4 VAI POpiET. 
portą praeitą savaitę, išvyks ’

ALEX KAFFNER,
kurį Bancevičius žada su
ploti ant matraso.

rinko jį važiuoti įt Romą 
Tai yra didelė garbė mūsų 
parapijai. Ir mes surengėm 
šią puotą jam, kad jis ne
pamirštų kai pamatys Šven
tąjį Tėvą pareikštį jam lin
kėjimus nu? brightonparkie- 
čių.”

Bankieto programos vedė
ju buvo “Draugo” red. L. 
Šimutis.

Svečių tarpe buvo šie: Lt. 
Ccl. Edward Č. Lapping, 
managing editor, The Crica- 
go Herald-American; dr. P. 
Daužvardis, Lietuvos kon
sulas Chicagoje; teisėjas Jo
nas T. Zūris; bankininkas 
Justinas Mackievvich; Lt. 
Col. Alexander Javois, Ma
joras Edvvard Demars, ka
pelionas Vaughan General 
Hospital; J. Daužvardienė, 
Red Cross Speakers’ Bureau 
direktorė; Pranas Pumputis, 
Dari rs-Girėnąs posto, Ame
rican Legion, komanderis; 
Lt. Commander Juozas Rei-
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PASKOLOS ANT MORGIČIŲ - 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

JIJSTIN MACKIEW1CH. Pres. and Mgr.
Office hours daily: 9 A. M. to 4 P. M. — VVednesdaya: 9 A. M to 

12 Noon. — Thursdays 9 A. M. to 8 P. M.

NORIU PIRKTI 

UŽ CASH:

Namus "f
Farmas

Automobilius

T

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas) w

Dėl Susitarimo Šauk:

Republic 6051

Organizuojasi 
Lietuviai 2-jo Karo 
Veteranai

* Šaukiama pirmas susirin
kimas lietuvių 2-jo karo ve
teranų, sausio 31 d., Mar- 
ąuette salėj, 6908 S. West- 
ern Avė.

Chicagos lietuvių jauni
mas, grįžęs iš karo laukų, 
nemano nuleisti rankų) ir pa
likti darbą neužbaigtą. Jei 
už demokratiją yra verte 
kariauti, tai verta ir dirbti, 
kad ją palaikius.

Veteranai 2-jo Pasaulinio 
Karo turi daug problemų ir 
reikalavimų. Vienam vei-1 
kiant nebus galima kas nors 
atsiekti. Bet veikiant orga
nizuotai, bus galima daug 
ger? padaryti.

Po praeito karo buvo į- 
kurta daug veteranų orga
nizacijų, iš kurių išsilaikė 
tik keletas. Stipriausia yra 
Amerikos Legionas. Ameri
kos Legion lietuvių postas 
Chicagoj daug gero padarė 
ir naudos ir garbės lietu
viams atnešė. Bet Chicagoj 
dabar randasi užtektinai ka
ro veteranų, kad turėti net 
kelis stiprius postus, kurie 
dar daugiau pakeltų lietu
vių balsą Amerikoje.

Todėl kviečiame visus 2- 
jo Karo Veteranus atvykti 
ir atsivesti savo draugus į 
pirmą susirinkimą ketvergo
VIRTUVE

(Atkelta iš 5 pusi.)
pinių (tai yra, prie pirmo 
mišinio). Dar įmaišyk ge
roką šmotelį sviesto (apie 
du diktoku šaukštu). Sudėk 
mišinį į išsviestuotą palia- 
votą arba molinį bliūdą ir 
kepk nekarštame pečiuje 
nuo l’/į iki 13^ valandų. 
Reikia valgyti su pienu ir 
cukrum arba su Smetona ir 
cukrum.
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THE BOARD OF DIRECTORS 
OF THIS INSTITUTION 

takes pleasure m announcmg

a Dividend
attherateof

/2 perannum
For the slx-month period ending 

December 31, 1945.

Phone Virginin 9493 Moterims TreČiadienJ

SOUTH PAULINA 
RUS5IAN TURKISH BATHS

ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ
Naujai įr ingtas rusiškas kambarys su 

H akmenų krosnimi. — Kambarėliai dėl
pagulėjimo. Kainos labai prieinamos. A

ELEKTRIKINIS GYDYMAS^
Mineralinės, nulferinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku- 

..aciją, kuorai galima išsigelbėti nuo visokių ligų.
| 165 ’ West 45th St. Kampas S. Paulina Si.
& A. F. CZF.SNA. S.vtnlnkA.

MASSAGC
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WE INVITE YOU to stort 

an account here. Enjoy consistently 
liberal dividends, paid semi-annually.

Member A«coun»» INSUHID up »o $5,000 by a permanent 
■ irutrumentality of the United States Oovernm.nl

vakare, sausio 31 d., į Bra- j I j/Uiiunę rtftKtai zio Marąuette Hali, 6908 S. 1 LlBTUVuJ GIllNIcM 
Wesern Avė. Veteranas New York (LAIC) — “Iz- 

-------------------- vestija” žiniomis Rusijos
KAS SAKO, KAD “DRAU

GE ’ “NIEKO NĖRA”, TAS 
JO NESKAITO.

žiniomis«
revoliucijos proga, Vilniaus 
teatro artistai turėjo paruo

šti specialų parengimą.

fe

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

1645 VV. 63rd Street Tel. Hemlock 6466

RADIO IR ELEKTRINIŲ ĮTAISYMŲ 
PATAISYMO PATARNAVIMAS

NAUJI Stalinio Modelio RADIOS 
Dabar Parsiduoda !

• Šaldytuvai • Broleriai
• Skalbimo Mašinos • Pečiai
• Dulkių Valytuvai • Elektros Daiktai
• Prosai • Fluorescent Įtaisymai

ir taipgi daug kitų.
TĖBŲ — DALIŲ — PATAISYMAS 

EKSPERTYVAS RADIO PATARNAVIMAS 

PIRKITE ANT IŠMOKĖJIMO !

Ogden Radio & Appliance Co.
1645 W’ 63rd St., Hem. 6466

33".: dfcrr ~—-------i- ■

[BARGIITIJ'
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< VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
4 RADIO LAIKRAŠTIS - ĮSTEIGTAS R AL 11 1933

WHFC - 1450 kilocycles
fl

SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 
iki 2-ros valandos popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 9:30 
valandos vakare.

KATRA PROGRAMAS — Penkta
dieniais nuo 7 iki 8 vai. vak.

MARGUČIO Ofiso Adresas:
6755 So. Western Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehiU 2242a »-■ -c-—  b = #3

a"/

Kam leisti Junior’ui gadinti savo akis? 
Šviesių, naujų lempukių dabar galima gauti,

. . . padarymui jūsų namų daug linksmesniu,
daug malonesniu — ir saugesniu.

Iškeiskite netikro šviesumo ir išdegusias 
lempukes į naujas, kurios priduos

jums geros užtenkamos šviesos — visur 
jūsų namuose. Pripildykite tuštumus.

Atneškite senas lempukes j jums 
artimiausią Public Service Krautuvę arba

lerypukių agentūrą. Iškeiskite jas! Gaukit 
tiek gerų, naujų lempukių kiek reikia ir

kiek tik jūs norite.

Dauguma rūšių Standard išdegusių lempukių jos 
paženklintos “P. S. of N. I.” arba “Renewal Ser
vice”) galima iškeisti į naujas veltui; kitokių 
rūšių už mažą iškeitimo kainą.

Ceveik visokių rūšių lempukių 
dabar galima gauti Public Service Krautuvėje

arba įgaliotoj lempukių agentūroje.

PUBLIC SERVICE COMPANY OF NORTHERN ILLINOIS

P

Oovernm.nl

