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C.I.O. Atsisako Grįžti Darban Skerdyklose
Sovietiška Žemės Reforma Lietuvoje; 

Lietuviai Pas Išvietintųjų Viršininką
MUNCHENAS — (LAIC) 

—Išvietintų lietuvių atsto
vai spalių. 21 d. lankėsi U.S. 
trečios armijos vado busti 
nėję, kur įteikė memoran
dumą maisto, drabužių, mo
kyklų ir ligoninių reikalu. 
Lietuvių atstovus priėmęs 
išvietintų asmenų viršinin
kas majoras Schaffer pa
reiškė, kad tarptautiniu po
žiūriu, Baltijos valstybes 
jie laiko neitraliomis.

Globos Tik Prievarta 
Atvežtuosius,

Ateityje esą būsią šelDia- 
mi ir globojami tik tie Ba1- 
tijos valstybių piliečiai, ku
rie yra prievarta atvežti 
Vokietijon. Netolimoje atei
tyje būsią peržiūrėti vis’ 
gyventojai stovyklose bal
tai. Vadinasi, dalis lietuviu 
tremtiniu), ko gero. gali ne
tekti UNRRA globos. Yrr 
žiniųt, kad jie būsią trak
tuojami kaipo vokiečiai.

Vokietijoje darbo nėra ir 
lietuviams susirasti darba 
visai neįmanoma. Kaipo 
taisyklę vokiečių civilinė 
valdžia svetimtaučiams yra 
nepalanki ir laukia, kada 
jie greičiau apleis jų šalį.

ISVietintieji lietuviai yra 
labai dėkingi už Amerikos 
lietuviu rūpestį ir pastan
gas padaryti jų padėtį žmo
niškesne.

NEW YORKAS—(LAIC) 
—Kvislinginė Lietuvos vy
riaus vbė Maskvos spaudoje 
(Izviestiia Nr. 282) giriami, 
kad 79 tūkstančiai mažaže
mių ir bežemių aprūpinta 
žeme, apdalinta 50 milijonu 
rublių paskola ir aprūpinta 
1,200,000 kub. metrų stato
mosios medžiagos. Be to, 
parūpinta astuoni tūkstan
čiai arkliu. 13
karvių ir penki tūkstančiai 
tonui sėklų.

Tačiau, tie pasigyrimai 
visai kitaip atrodo faktų 
šviesoje. Nesenai Lietuvą 
apleidusių liudininkų žod
žiais, tiek sovietų reklamuo
jama žemės reforma susi
laukė visiško fiasko. Taria
moji biednuomenė (maža
žemiai) žemę imti atsisako, 
nes vyraujančiame chaose 
nieko netiki j, pastovesni 
rytojų), dar mažiau į sovie
tinę tvarkos ateitį.

Kas gali savo ūkelius me
ta ir eina laimės ieškoti į 
miestą. Lietuvių privilioti 
negalėdami, okupantai kur 
įmanydami, apgyvendina iš 
Vokietijos ateinančius perė
jūnus, bet ir tie didelio no
ro likti vietoje nerodo. 
Šiaip, Lietuvos kaimas apy
tuštis—dalis ištremta, dalis 
mobilizuota, dalis atsidūrė 
pas vakarų sąjungininkus, 
dalis išėjo į partizanus.
Tik Pereinamasis Laipsnis 

į Kolektyvų Sistemą
Iš sovietų aukščiau paduo 1 

tųjų faktų matyti, kad be
veik dešimčiai naujakurių 
teduodamas tik vienas ark
lys, viena karvė išeina pen

kioms naujakurių šeimoms, 
o sėklų vienam naujakuriui 
teduota tik 150 svarų. Duo
dami gi kreditai nedaug ku o 
pagelbės, kai svarui sviesto 
mokama apie 10 dolerių ek
vivalentas (apie 50 rub
lių), paprastas apsiaustas 
kaštuoja netoli 1,000 rub
lių.

Pagaliau, visi supranta, 
kad ta žemės reforma yra 
tik pereinamasis laipsnis į 
kolektyvių ūkių sistemą. 
Paleckio rėžimas visame 
kopijuoja Rusiją, gi Rusi
joje, kaip žinome, žemė ne
dalinama.

Tikroji žemės reforma 
Lietuvoje buv? pravesta ne- 
nriklausomybės metu. Iki 
1939 metų Lietuvoje beže
miams ir mažažemiams bu
vo išdalyta 1,774,099 akrų.

1 T tą skaičių ’ieina ir žemės 
vklypai duoti kultūriniams 
reikalams, kaip mokyk- 
’oms, vaikų; aikštelėms, mie
sto sodnams ir t.t. Tuo bū
du, Lietuvoje buvo sudary
ti net 45,000 nauji ūkiai, o 
iškaitant naujakurių šei
mas, virš 200,000 asmenų 
buvo aprūpinta, nuolatiniais 
pragyvenimo šaltiniais. 

Lietuvos Partizanai 
Priešinasi

Lietuvoje leidžiamas laik
raštis “Tarybų Lietuva,’’ 
Nr. 245, praneša, kad A. 
Panemunės, Garliavos, Pa
kuonio valsčiuose veikian
čiojo partizanų, dalinio “Vė- 
sulas” trys nariai: Vincas 
Juškevičius, Antanas Blu- 
sevičius ir Simas Raslaus- 
kas buvo kar; teismo tei
siami už okupantams atsi
davusių pareigūnų žudymą.

Paaiškėjo, kad Juškevi
čius, partizanų pasiųstas, 
pasistengė gauti Pakuonio 
vykdomojo komiteto rašti
ninko vietą ir iš ten parti
zanams viską pranešinėjo. 
Juškevičius ir Blusevičius 
sušaudyti, o Ra siauskas 
gavo 15 metų katorgos.

“Tarybų Lietuva'’ Nr. 
247 plačiai rašo apie tris j 
kitus nubaustus vyrus, ku- j 
riuos vadina politiniais ban 
ditais. Jie, esą, plėšę ir, ru
sams ištikimus tarnautojus 
mirtimi grasindami, terori
zavo. Iš jų du broliai Stru
milai pasmerkti miriop, o 
Kaziui Slapšiui paskirta 15 
metų katorgos.
Menininkai Turi Garbinti 

Staliną
“Izvestija” žiniomis Kau 

ųo Pritaikomojo Meno Ins
titute1 profesoriai ir studen
tai ruošiasi visasąjunginei 
parodai.

Parodon būsią pasiųsti 
piešiniai, kilimai, baldai, 
teatro dekoracijų ir kostiu
mų škicai, keramikos (puo
dų) išdirbiniai ir t.t. Žino
ma, neapsieita ir despotiz
mą nepagarbinus — grupė 
•Audentų jau ruošia Stalino 
atvaizdus ir paveikslus kaip 
“ Sutikimas Raudonarmie
čių,” “Sovietų partizanai,” 
ir t.t.

JIS TVARKO PERIMTAS SKERDYKLAS

Gaylj G. Armstrong (vidury) iš U. S. žemės ūkio departamento, 
kuris buvo išrinktas tvarkyti ir varyti sustreikuotas skerdyklas, ku
rios buvo ši rytą valdžios perimtos. Jis ča stovi Wasbington, D. C. 
aerodrome p.rm negu išskrido j Chicagą su asistentais.

(Acme-Draųgas Telephoto.)

U.N.O. NEKLAUSE RUSIJOS; 
NUTARĖ IŠTIRTI PADĖTĮ IRANE

LONDONAS, sausio 25.— 
Atmesdama sovietų Rusijos 
prašymą užginti Irano pra
šymą išklausymui prieš 
UNO apsaugos tarybą, ta
ryba šiandien nutarė. ištirti 
padėti Irane, Graikijoje ir 
Indokinijoje.

Kaip tik prieš tą nutari
mą, sovietai pranešė tary
bai, kad jie “kategoriškai 
priešingi” svarstymui Irano 
skundo, bet apsiima tiesiog 
derėtis su Irano valdžia. 
Sovietai negalėjo išvengti 
tokio nutarimo, kadangi jų 
veto teisė neveikia tokiam 
reikale, nes by kurie sep
tyni iš 11 tarybos narių ga
li nutarti svarstyti skundus 
ir tirti “padėtis’’ skaitomas 
pavojingas pasaulio taikai.

Bevin Gins Angliją
Emest Bevin, Anglijos 

delegatas, ėjo į tarybos su
sirinkimą pasiruošęs apgin
ti savo krašto bylą Graiki
joje ir Indokinijoje prieš 
sovietų skundus. Bevin savo 
kalboje kreipėsi į rusus iš
kelti kuom jie skundžiasi 
dėl Graikijos ir Indokini-

jos, kad jis galėtų atsakyti.
Apart nutarimo svarstytf 

tuos skundus, apsaugos ta
ryba įsakė militariniems 
atstovams didžiųjų valsty
bių laikyti savo' pirmą priež
dai pirm vasario 1 d., užves
ti kalbas apie sudarymą mi- 
litarinio štabo komiteto.

Rusai Teisinasi
Savo laiške tarybai sovie

tai sakė Irano valdžia neį
rodė savo skundų prieš so
vietų Rusiją, ir Irano dele
gatų pasakymas, kad jie ne
gali užvelti derybų su so
vietais yra neteisingas, ka
dangi jie netik bandė, bet ir 
derėjosi su Rusija. ;

Toliau rusai sakė sovietų 
kariuomenės buvimas Irane 
yra teisėtas, kadangi ira
niečiai dviem sutartim davė 
tą teisę, o įvykiai Azerbai 
džiane neturi nieko bendro 
su sovietų kariais ten. Tai 
yra tik gyventojų demons
tracija autonomijai. Galop, 
anot sovietų, tarptautinė 
taika nėra gręsiama Irane, 
todėl skundas yra be pa
grindo,

Short Pasakojo Apie 
Savo Atsistatydinimą

WASHINGTON, saus. 25. 
—Maj. Gen. Walter C. Shcrt 
pasakė Pearl Harbor tyrimo 
komitetui, kad po pasalin- 
gos japonų atakos jis rusi- 
siekė su štabo viršininku 
Gen. Marshall ir paklausęs 
jo ar turįs atsistatydinti. 
Marshall jam sakęs palauk
ti, bet kuomet jis už kelių 
dienų įteikė rezignaciją,' 
Marshall mielai ją priėmė.

Anksčiau Short protesta
vo, kad ats. Murphy (Dem., 
Pa.) neteisingai cituoja jo 
padarytus nareiškimus. Mur 
phy tuomet sakė jis prista
tys tas citatas.

Short sakė jis sužinojo, 
kad japonų konsulatas Ha- 
vajuje degina dokumentus 
tik gruodžio 6 d., dieną prieš 
Pearl Harbor puolimą.

Bankų Šventė Brazilijoj
RIO DE JANEIRO, saus 

25.— Laikinas prez. Jose 
Linhares šiandien paskelbė 
trijų dienų šventę bankams 
visoje Brazilijoje, po to kai 
bankai turėjo užsidaryti 
kuomet keli tūkstančiai dar 
bininkų sustreikavo.

KALENDORIUS
Sausio 26 d.: šv. Poly- 

kj»* as; senovės: Rayman- 
tas.

Sausio '7 d.: Šv. Jonas 
Cbrisostamas, Trečias Sek- 
mad. po Trijų Karalių; se
novės: Auksuolis ir Akytė.

Sausio 28 d.: Šv. Petras 
iš Nolasco; senovės: Kari
butas ir Nijola.

ŠALTA
Šalta—5 virš zero. Naktį 

bus 8 žemiau zero.

16 Estų Gavo leidimą 
Pasilikti Amerikoje

NORFOLK, Va., saus. 25. 
—šešiolika estų pabėgėlių, 
kurie perplaukė audringą 
Atlantą 37 pėdų ilgio laive
lyje, turės bent šešis mėne
sius Amerikoje išdirbimui 
savo ateities.

Imigracijos biuras prane
šė tremtiniams., kad leidžia
ma jiems pasilikti Ameriko
je šešis mėnesius kaipo lan
kytojams. Grupė susideda iš 
septynių vyri’, penkių mo
terų ir keturių mažu mer
gaičių. Kelionė ėmė 129 
dienas.

Raportuoja Ford, CIO 
Gali Greit Susitarti

DETROIT, sausi? 25. — 
Iš patikimų šaltinių sužino 
ta, kad Ford Motor Co. ir 
CI0-UAW gali greit praneš
ti apie sudarymą naujos al
ga®, sutarties. Paklausta® 
'’.pie tą raportą, Ford san
tykių direktorius John S 
Būgas sakė “By kokie svar
besni išsivystymai šiandien 
priklausys nuo unijos.’”

Britai Nuteisė Japoną 
Stovykla Viršininką

YOKOHAMA, saus. 25.— 
Kaichi Hirate, valdžios bib
liotekos vedei as, kuris tapo 
karo belaisvių stovyklos ko
mendantas, buvo šiandien 
pasmerktas pakorimui už 
atsakomybę nužudyme ketu
rių britų ir olandų karių.

Hirate atrodė nustebin
tas kuomet Pulk. Oliver E. 
Trechter, militarinės komi
sijos pirmininkas, perskai
tė nuosprendį. Japonas buvo 
rastas kaltu kiekvienu kal
tinimu išskiriant pasinau
dojimu Rrudonojo Kryžiaus 
reikmenų.

Mano U.S. Susitars su
Anglija Karių Vežimui
WASHINGTON, saus. 25. 

—Britų skioksniai šiandien 
sakė jų kraštas pareiškė 
sutikimą planui išlyginti 
milijoninių sumų knygve- 
iystę dėl parvežimo tūks
tančių amerikiečių ir britų) 
karių. Einant numatytu su
tvarkymu, kurįi pasiūlė A- 
merika, britai panaikintų 
skolą už parvežimą U.S. ka
rių iš Europos, 0 U.S. pa
naikintų skolą už vartojimą 
10 laivų vežimui britų ir 
kolonijų karių Pacifike.

Sugrąžins Pasmerktą 
Kareivį Amerikon

MONTCLAIR, N. J., saus. 
25.—Šen. Hawkes (Rep., 
N.J.) sakė jis buvo Karo 
Departamento painformuo
tas, jog Pfc. Jcseph E. Hic- 
swa iš Wallington, N.J. bus 
tuoj sugrąžintas į Ameriką 
ir kariuomenės aukščiausias 
tarėjas padarys jo bylos 
apžvalgą. Hicswa buvo nu
teistas mirti už nudūrimą 
dvieiu ianonų civilių.

Pavadino Prez. Trumaną Streiklaužiu;
Vyriausybė Prašo Grįžti Darban

Trys šimtai CIO atstovu iš 267 United Packinar'iouse
Workers lokalų vakar sakė jie negrįš į darbą kuomet val
džia šį rytą perims skerdyklas. Jie pareiškė, kad Prez. 
Trumanas užsiima streikų laužymu išleisdamas įsakymais 
perimti sustreikuotas įmones, ir tas išeinąs vien tik įmo
nių savininkų naudai.

Ūkio sekr. Clintcn An- 
derson vakar atsišaukė į 
streikuoiančius skerdvkiv 
darbininkus šiandien grįžti 
i darbus, kuomet valdžia 
nerėmė sustreikuotąsias 
skerdyklas.

'Anderson telegrafavo sa
vo prašymą uniios prezi
dentams ir pakartoio. kad vių) pasiūlymo, didžiuma 
dabartinė.^' atoZ “ vaiandn, vartoįančiu įmonių
;r “kitos sąlveos” veiks iki 
bus nauias ’isakvmas. Jis
taip pat priminė uniirms. AAA , , . . , . ...
kad federalinės darbo rtnčn ?°? daTbl"’,nk“ yaka.r nakt>'
istatymas numato bausmes 25,000 ateinančią sa

vaitę, ir visiškai užsidaryti 
“jeigu streikas, nebus greittiems asmenims, kurie kur-1 

sto kitus “trukdyti” veiki- i 
mui valdžios perimtų įmo- i 
nių.

AFL Darbininkai Grįš
Earl W. Jimerson, AFL kasiu;, o geležinkeliai atlei- 

prezidentas, įsakė jo unijos do 5,000 darbininkų aptar- 
60,000 narių vidurnakty at- naujančių liejyklas.

Pasirašoma Peticija 
Baigti 'Filibusterį'

WASHINGTON, saus. 25. 
—Apie 40 senatorių pasira
šė peticiją aprubežiavimui 
debatų senate, norėdami 
tuoj pralaužti pietinių de
mokratų bandymą mirtinai 
“nukalbėti” bylių, kuris per 
Fair Employment Practices 
komisiją uždraustų diskri
minuoti prieš darbininkus 
už jų rasę ar tikybą.

Kiniečiai Reikalavo 
Britu Pasitraukimo

CHUNGKING, saus. 25.— 
Penki tūkstančiai kiniečių 
studentų šiandien demons
travo prieš valdžios rūmus, 
tuomet maršav.c pro britų 
ir prancūzų ambasadas, šū
kaudami reikalavimus su
grąžinimui Hong Kong, Kow 
loon ir Macao, bei atšauki
mą Prancūzijos generalinio 
konsulo.

Unifoimuoti policininkai 
ir slaptoji policija saugojo 
ambasadas, bet demonstran 
tai nė nebandė į jas įeiti.

Vėliausių Žinių Santrauka
—Pikietininkai Ir policija, kovėsi keturias valandas 

prieš Western Union raštinę New Yorke vakar. Keli as
menys sužeisti, astuoni suareštuoti.

—Anglija paskyrė Sir Archibald Clark Kerr ambasa
dorių Amerikai vieton pasitraukiančio Lord Halifax.

—Šveicarijoje vakar įvyko trumpas bet smarkus žemės 
drebėjimas. Padaryta labai daug nuostolių.

—Prez. Trumanas sakė grąžinimas vokiečių karo be
laisvių sulaikomas ir jie dar dirbs ūkiuose.

—Prancūzijos Prez. Gouin sakė be U.S. paskolos Pran
cūzijoje bus chaosas. Susiginčijęs su savo pasekėjais, lai
kinas prezidentas grąsino rezignuoti.

—Aštuoniolika geležinkeliečių unijų susitarė su gele
žinkeliais vėl užvesti algų derybas.

—Valdžia ir visuomenė stebi skerdyklų streiką ir lau
kia matyti ar AFL darbininkai, grįždami į darbą, eis per 
CIO pikietininkų linijas.

šaukti savo pikietinink is ir 
“kooperuoti su Prezidentu” 
sugrįžtant į darbą.

31/, Centų Skirtumas 
Dėl 31/? centų skirtumo

tam 750,000 streikuojančių 
CIO plieno darbininkui rei
kalavime ir plieno bendro

turėto sustabdvti darba. 
Stoka plieno privertė

Ford Motor Co. atleisti 15,-

baigtas. ”
Penkiasdešimts kas.vklų 

keturiose valstybėse užsida
rė ir atleido 17,000 anglia-

Armija Sako Radar 
Pasiekė Mėnulį

Armijai paskelbus, kad ji 
keliais atvejais su radar 
prietaisu padarius kontaktą 
su mėnuliu, Amerikos mok
slininkai sakė tas įvykis 
nusako įgyvendinimą vieno 
žmonių sapno — raketiniu 
lėktuvu pasiekti tą satelitą.

Anot armijos pranešimo, 
radar impulsai (bangos) 
nuėjo 238,857 mylias ir at
simušė atgal į pasaulį per 
pustrečios sekundos laiko-

Lewis Sugrįžo į AFL 
su Angliakasiu Unija

MIAMI, Fla., sausio 25.— 
AFL prez. William Green 
šiandien pranešė, kad John 
L. Lewis ir jo 500,000 Unit
ed Mine Workers narių vėl 
prisidėjo prie American Fe- 
deration of Labor. Lewis 
tuoj buvo išrinktas užimti 
vietą vykdomą j am komite
te, vieton Harvey W. Br;wn, 
mašinistui prezidento, ku
rio 700,000 narių išstojo iš 
Federacijos 1943 m. spalių 
mėnesy.



DIENRAATIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, saus. 26, 1946 •

WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
Milwaukee žiais remonto planais ir juos 

užgyrė.
LIETUVIŲ REZORTAS

sekr. Keistute Savings and mos dalyvius. Bus ir vienas, 
Loan Assn., prižiūrėjo pir- kitas surpryzas. 
kimo reikalus.
NEPRIKLAUSOMYBES
PAMINĖJIMAS

TIKRAI SĖKMINGAS 
SUSIRINKIMAS

Praeitą sekmadienį .įvyko 
tikrai sėkmingas Šv. Gabrie
liaus parapijos metinis feu- 
sirinkimas. Pastebėta, kad 
visais atžvilgiais parapijoje 
yra padaryta pažangos. Pa
rapijai liko biskį mažiau 
kaip du tūkstančiai pelno 
bet ir padaryta beveik už 
tūkstantį doleriu vertės pa
taisų ir pagerinimų parapi
jos nuosavybei. O dabar y- 
ra parapijos ižde suvirs 6 
tūkstančiai naujiems dar
bams.

Opas per visą. susirinkimą 
buvo tikrai nuoširdus ir pa
rodyta nemažai troškimo į- 
vykdyti didelius darbus pa
rapijos pagerinimui. Užsi
brėžta gerokai pagerinti pa
rapijos bažnyčią ir kleboni
ją. Galima sakyti, kad šv.
Gabrieliaus parapij:s bažny miai dalyvaus šiame rez:r- 
čia bus gražiausia lietuvių to vadovavime. J. Mozeris,
bažnyčia visoje Chicagos a- ________________________
pylinkėje. Tik tiek galima 
sakyti dabar: Šv. Gabrie
liaus bažnyčia bus net gra
žesnė negu kites šios apy
linkės naujosios mažesnės 
bažnyčios. Greitu laiku dnr.
“Drauge” bus įdėtas paveiks 
las šios bažnyčios pramaty- j 
ta išvaizda. Klebonija taip- ■ 
gi tus žymiai pagerinta.
STATYBOS KOMITETAS

Šv. Gabrieliaus parapijos 
Praeitą savaitę buvo pra- žmonės švęs Lietuvos Ne

nešta, kad atvyko grupė lie- priklausomybės sukaktį va- 
tuvių su J. Mozeriu pirkti sario 24 d., parapijos salėje, 
artimą rezortą. 3:30 vai. p. p. Kalbėti at-

Dabar galima daugiau ži- vyksta kun. dr. Juoz. Pruna- 
nių patiekti. kis, dienr. “Draugo” bendra-

Chicago biznierius F. Bas- darbis ir Šv. Jurgio purapi- 
tis. nupirko garsųjį rezortą, jss asistentas, Chicagoje 
Lakeside Inn, prie Pawau- Kun. Prunskis yra plačiai 
kee Lake, 23 mylios nuo Mil- žinomas kalbėtojas ir rašy- 
waukee arba 300 mylių nūs tojeg ir yra buvęs redakto- 
Chicago. Pagal Amerikos rius “XX Amžiaus” dienraš- 
Autcmobilių Klubo viešbučių , čio, Lietuvoje, iki bolševi- 
rankvedį, Lakeside Inn turi kų okupacijos. Vėliau bus
vietos suvirs 200 svečių, 20 
vasarnamių, 9 skylių golfo 
aikštę, daug valtelių, teniso 
aikštę ir apie 500 pėdų eže
ro pakrantės. Be to, yra vi
si kiti patogumai; didelė j 
valgykla, svečių kambariai, 
barai ir t.t,

Rodos, Simai iš Marąuette 
Parko, Chicagoje, irgi žy-

pranešta apie kitus progra-

DR. VAITUSH. OPT.
, LIETUVIS

Praeitą pirmadienį iš Chi- 
cago, Hinsdale, III., atvyko 
visa kunigų grupė palinkėti 
kleb. kun. P. P. Cinikui, M. 
I.C., ilgiausių metų kunigys
tėn įišventinimo sukaktuvių 
proga. Sausio 22 suėjo 7 me
tai kai kun. Cinikas buvo 
įšventintas. XXX

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

Išpūtimo, Nemalonaus
kvapo—

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

* * *
6803 W. Cermak Road

BEKWYN, ILLINOIS

Ofiso Tel. — Bervvyn 8828 
Rez. Tel. — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Berwyn 6200

VALANDOS:I
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

ir Penktadieniais -— 
įuo 2 iki 4 pp., ir 7 iki 9 vak. 
šeštadieniais: nuo 2 iki 4 popiet

SKELBKITfiS
Savymailė yra 

ant kurio išdygsta pavydas

“DRAUGE” REMKITE IR PLATINKITE 
pamatas, KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Kės. Tel.: IIEMlock 3150 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

J. RIMDZUS, D. C.
L1CENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Iiime Galis lu Indiana—

I*bone WENtworth 2527 
PHVMO THERAPY

5526 S. Racine Avė.
HOITRS Daily •—8 p. M. 

Saturdays 9 A_ M. to 8 P. M.

....

Kodel Pasilikti 
Sergančiu?

INKSTŲ, PŪSLES, SOČI ALĖS 
LIGOS PASEKMINGAI 

IŠGYDOMOS.

Šiam labai svarbiam dar
bui išrinkta komisija, kuri 
rūpinsis statyba ir finan
sais. Be paprasto parapijos 
komiteto įeina sekantieji pa
rapijos nariai: J. Stankus, 
J. R:dzwell, Pr. Markūnas, 
S. Milančius, V. Hren ir S. 
Burth.

Už mėnesio bus kitas pa
rapijos susirinkimas, kuris 
galutinai užgirs remonto 
planą. Visi džiaugėsi gra-

Mes jau pagelbėjime tOkfltnnėiamu, 
kurie kentėjo dėl NERVIŠKUMO, OD
OS, KRAUJO, LIAUKŲ. IR PRIVATI
NIŲ LIGŲ. Gydome šlnpinimo kanale 
sunegalavimus, nutekėjimus. pertankų 
vertimą, tuštinti pūslę, nuolatini kėlimo
si nakčia ift lovos.
nzise TR FMOISOSKOPIŠKA 
MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO IR 

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS
VISKAS TIK UŽ $3.00

PILĖS (Hemoroidai)
IŠGYDOMA Ml'sų SAUGU’ METODU 

BK OHKRAU1JOS

X-RAY EGZAMINACUA
BE SKAUSMO .

BE PIOVIMO. BE -DEGINIMO. 
Didžiumoje atvėjų palengvina nuo 3 

iki « dienų laikotarpyje.
Gydymo kaštai prieinami kiekvienam 

dainininkui. *

patenkinimas garantuojamas 
KIEKVIENAM KURĮ PAIMAM GYDYTI 

mrbangivju patarnavimui 
ATVIRA VAKARAIS

DR. E. E. CULP
202 SOUTH STATE STREET

Kampas Adams—fceStame Aukite 
VAIeANDOS: Nul 9 ryto iki 8 Vakare 

Sekmadieniais nuo 10 iki 1.

■mm 22 metų praJttfkavbnM 
jfeeų garaatavimaa

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

Kreivos akys atttaisomos.
VALANDOS; nuo 10 ryto iki S ▼. 

va. k. Sekmad. pasai »u tartį.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnes 

kaip pirma.
4712 South Ashland Avė.

Telefonas YARDS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

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

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

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

STANDARD TEDERA! SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

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

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

to

PASKOLOS 
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
Už pigesni nuošimtį — be 

komišino — pas

MUTUAL
FEDERAL
SAVINGS and LOAN 

Assn. oi Chicago
2202 West Cermak Road 

Telefonas CANAL 8887 

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt

PASKOLOS YRADAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ PAS MUS
■f

Pirk Victory 
Bonus!

Tn
Htstybal, Remontavlmai,
ANT LENGVI MKME8INTŲ IAMOK.BJTMŲI 
PaMtuaudokUe fermoms RnoUmAų Kainom* 

TAMUTB FIWAWaunAI MEFRIKLAOROMII
TAU PYKITE mūsų JatalgoJe. Jftsp IndAUal 
rūpeattaąal glott»|an<l Ir Ilgi n.SOO.SM 
dranstl per Feiteral Ravlnjrs and Los n In- 
.Iinunv Corporation.. JiJimį pinigai bus irH 
tai išmokami Junv. ant pareikalavimo. 

RKMAES1A IR * Y MIAUKIA LIKTCYIV 
FINANftIKft IŠTAIGA.

— 47 Metai kekmliam Patarnavimo I —
J

TEL.
KEISTUTO SAVINGS AN D LOAN ASSOCIATION

CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y 3236 S. Halsted St.

.©oiu7i*F 4

Ne laukite! Bukite lurnanūsl Im
kite laikų ---- išbandyta Dr. Peter’s
Gomozo. Daugiau negu liuosuoto-
jaa --- skilvio totliko vaistai —
sudėta iš I S vaistinių šaknų, žolių ir 
augmenų. Pradeda nerangias žarnas 
veikti. Pagelbsti joms prašalinti 
užkietėjusias išmatas —— išvaro 

■ užkietėjimo gazus ir išpūtima — su
teikia skilviui ta malonų jausma ra
mumo ir šilumos. Persergėjimas: 
vartok taip kaip nurodyta.

įsigykite Gomoio jūsų apielinkėje arba 
pasiųskite dėl mūsų specialaus "susipa- 
tinimui" pasiūlitno—ir gausite—.

PRIEDO Bandymui Bonkutes
DR. PETER'S OLEJO LINIMENT - antiseptikas — kuris ssteiki* greitų paleng-. 

' vinims nuo renmatiškų ir neuralgiškų skausmų, muskulioio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ū 
aykstelėjimų. .

, DR. PETER'S MAG0L0 — alkalinas - 
palengvina laikinai nekurittos skausmingus skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties

i nevirškinimas ir ritnuo.

Didžiausia Lietuviu
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik 
odelius, auksinius ir deimanti 

nius žiedus, rašomas plunksna?
1 r įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktu? i
už Joms Prieina- ' 
man Kainas 1

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

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

JOHN A. KASS
YVATCHMAKER 

JEVVELKV _ MUSIC 

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 5.

Ofiso
Res.

Tel.:
Tel.:

GROvehill 5213 
PROspect 9475

VALANDOS:

Siųskit šį “SpeciaI Pasiū
lymo’’ Kuponą — Dabar

O įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo
kėtą regulerį II uncijų $1.00 
vertės borilftį Gomozo ir ekstra 
-—60ė vertęs — bandymui bon
kutes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos)*

Nuo 2 iki 4 popiet; 7 iki 8 vak. 
Trečiadieniais pagal sutartį.

Vardas------

Adresas..

Pašto Ofisas.... -..... . ... —........ —
DR. PETE8 FAMliNEY & SONS C0.

Dept. 671-28J
2501 Washlnqton Blvd.. Chicago 12. 111. 
25S Slanlev SI.. WimiDc«. Man.. Can.

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.) 
CHICAGO 32. ILL.

Tei. — HEMlock 5524
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE

2408 West 63rd Street
VA L.: nuo 

Dienomis
f iki 9 kas vakaras, 
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
VIST 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 ntlYAIKYMAS AKINIŲ

T0WER OPTICAL CO., INC.
1635 YVEST 47th STREET 1600 MILVVALKEE AVENUE

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

MT u. ja u,-,' r i x

B8E
STASYS LITWINAS SAKO:

• ’H A D AD Tai Geriausias Laikas Pirkti 
UnDnl\ — visokios rcsies namams 

--------- G£RAS PASIRINKIMAS:REIKMENIS’
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Nateriolo — Maliavos — 
Varnišlo — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų

Hardvvare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies lasuliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — YVallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas

LUMBER CO.
TEL. VICTOKY 1212

įįi.

CARR MOODY
3039 S. HALSTED ST.

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

— Į 4-— 3E=

DR. JOHN G. MILLA5
GYDYTOJAS IK 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: BERYVYN 6200

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik vienų porą aklų gauname gy
venimui. Saugokite Jas, leisdami 
Išegzaminuoti jas modernliklauslu 
metodu, kurią regėjimo mokslai 
gali sutelkti.

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą aklų įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chicago 

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

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

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. REPublic 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KElDzie 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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Vaį: 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-troe luboe)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei fieatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MIDvvay 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 I- Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskiriant trečiad. Ir sekmad.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
TeL CANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868

Tel. CANal 0257
Rez. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6600 S. A riesi a n Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.p. 

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARda 8146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIU3 PRITAIKO
744 West 85th Street

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

šventadieniais—11-12.

Tel. YARda 5921
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautą nepriklausomy
bę.

žmogus be tikėjimo,
į arklys be žabokliy.

kaip

Re*. 8958 So. Tahnan Avė.
Res. TeL GROvehill 0617 
Office Tel. HEKloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 West Marąuette Road
OFISO VALANDOS:

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

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

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

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

Office Tel. YARda 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

Tel. YARda 2246

DR. C. YEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Re Idencijoa Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CinRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193
Namu IfeU LUUJtttt
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HELP WANTED KAS GIRDĖT WAUKEGANE
“D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS 5 HELP AVANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HKIP WAJTIE'D 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearboni Street 
Tel. RANdolpb 8488-V48I

HELP WANTFD VYRAI

PATYRUSIO UPHOI.STERER, ku
ris gali sukirpti, siūti ir užbaigti 
darbą. Tiktai geras darbininkas lai 
atsišaukia. STAUK TYPKW1UTER 
g. SRTPpbY PO., 633 W. Washington, 
DEArborn 2790. 

PARĮ .N ET MAKER 
.REIKIA

ALONZI EIRMTCRE PO. 
1832 \V. HERBARO

reikia

STOCKMF.N—ORDER PICKF.RS 
PASTOVUS DARBAI 

McMASTER CARR SUPPLY CO. 
640 W. LAKE ST.

CABINET MAKER—patyrusio prie
sudėjimo novelty stalų. Atsišaiiklfc— 
EEDERAL WOOD CARVING CO., 
1029 W. Chicago Avė.

DIRBTUVES DARBININKŲ 
$45.73 PRADINE MOKESTIS 

UŽ 6 DIENŲ DARBO 
AVESTERN DRY COLOR CO. 

600 W. 52nd. St.

moterys pirmiau buv 
karo darbininkes 

ar jus ieškote 
DARBOr

telefonų kompanija 
turi keletą darbų

DŽENITORKŲ
Valymo Darbai Moterims 
Visose Miesto Dalyse 
Vai.: 5:80 vak. ild 12 Naktį.

★ ★ ★

Caleterijoj Virėjų
Valgykloj Tarnaičių 

taipgi reikia 
ATSMAUKITE
ILLINOIS

BELL TELEPHONE 
COMPANY

Samdymo Ofisas Moterims 
STREET FLOOR 

309 W. WASHINGTON ST.

PARAPIJOS SUS-MAS
Šv. Baltramiejaus parapi

ja turėjo metinį^ susirinki
mą. sausio 13 d., Lietuvių 
svetainėj. Nors mažai pa- 
rapijonų buvo atsilankę, bet 
visgi daug dalykų buvo ap
svarstyta.

Svarbiausias dalykas — 
paminėjimas parapijos auk
sinio jubiliejaus. Klebonas 
prašo visų lietuvių, ir drau
gijų, iš anksto pradėti reng
tis prie tų iškilmių. Klebo
nas pranešė, kad buvo nu
vykęs pas kardinolą Stritch, 
kuris žadėjo irgi atvykti į 
šias iškilmes ir pasakoti pa
mokslą.

Iškilmės bus lapkričio 3 
d.

Taipogi buvo renkamas 
parapijos komitetas. Pasili
ko visi tie patys, ir dar ke
letas naujų išrinkta. Vardų 
visų narių komiteto neteko 
gauti. Parapijos trustisa-is 
palikti tie patys: Povilas 
Leonaitis ir Jonas Kuzins- 
kas.

cago (Pranciškus ir Julija 
Zelis, Louis ir Mea Zelis), 
taip pat jos mamytė iš Scran 
ton, Pa.

Vestuvės įvyks sausio 27 
d., Šv. Baltramiejaus baž
nyčioje, 4 vai, popiet. Ves
tuvių puota bus Lietuvių 
svetainėj.
NAUJOJ VIETOJ

Dr. Jonas Zekas vasario 
1 d. persikėlė į. naują ofisą, 
tai Profesional Building, 307 
W. Washington St. šis ofi
sas bus moderniškesnis 
patogesnis pacientams. 
PAGERBS KAREIVIUS

ii

PAPRASTŲ DARBININKŲ prie 
vamdžių išdirbimo. Jarde ir dirb
tuvėje. Gera mokestis, užtenkamai 
vlršlaiko. AMERICAN BLDG. CO
LI'M N CO., 1660 N. Milwaukee 
Avė.

MERGINŲ — MOTERŲ 
PAKUOTI SALDAINES

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

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

HELP AVANTED — MOTERYS

MERGINŲ
IR

MOTERŲ
DIRBTUVĖS DARBAMS 

48 VAL. Į SAVAITE 
PASTOVUMAS 

ŠVARIOJ, ŠVIESIOJ 
MODERNIŠKOJ DIRBTUVĖJE

E X C E L
Auto Radiator Co.

320 E. 21st ST. 
PATYRUSIŲ

OPERATORIŲ
PRIE ŠILKINIŲ DRESIŲ

J O E L E V Y 
234 S. Market St. ,

RANKOMIS SIUVĖJŲ IR 
ATRAITŲ PRIKIMŠfiJŲ
PRIE VYRŲ DRABUŽIŲ

STANFORD WILLIAMS CO. 
222 W. North Bank Dr. 

Merchandise Mart Room 1281

DARBININKIŲ lengviem dirbtuvės 
darbams. f>*/4 ilienos į savaite; lai
kas Ir pusė virš 40 vai. YVESTEltN 
POLISHING CLOTH CO., 627 W. 
Lake.

MERGINŲ 
PRIE POCNTAIN DARBŲ 

Patyrimo nereikia, švaraus užsilai
kymo. Geros <larbo sąlygos. Maty
kite MR. KNAPP.

SHIPS SERVICE DEPT.
NAVY PIER

Ona Buitkienė. pirm. Ka
reivių Motinų Klubo, ren
giasi prie didelio parengimo 
— pagerbimo grįžusių karei
vių. Ji rengia didelę vaka
rienę. tNarės klubo pardavi
nėja tikietus. Tikieto kaina 
$1.50.

Ona Buitkienė prašo visų 
įsigyti tikietus iš anksto, 
nes tuomet bus žinoma, ko
kiam skaičiui- reiks valgio 
pagaminti. Taip pat prašo 
lietuvių kareivių sugrįžusių 
iš tarnybos priduoti vardus 
Onai Buitkienei. Kareiviams 
bus viskas dykai, tik turi 
iš anksto paduoti vardą.

Parengimas įvyks vasario 
10 d., Liuosybės svetainėj, 
kampas 8th ir Adams. St. 
Bus graži programa, o po 
vakarienės šokiai. Grieš Sta
nislovo Wieshnerio orkestrą, 
MIRĖ

Ona Vaidotas, 71 metų; 
mirė Lake County senelių 
namuose, kur išbuvo 10 me-

° tų. Gimus Lietuvoje, Wau- 
kegane išgyveno apie 24 me
tus. Paliko švogerį Joną 
Petrašką ir 3 anūkus, Mrs. 
Steve Kavorsky, Vladą ir 
Albertą Petrašką. Laidotu
vės įvyko sausio 18 d. Iš 
Šv. Baltramiejaus bažnyčios 
nulydėta į Ascension kapi
nes.

Sausio 19 d. Tarnas M. 
Baronas mirė sulaukęs 56 
metų. Mirė Šv. Teresės li
goninėj po ilgos ligos.

Gimęs Lietuvoje, atvykęs 
į šią šalį Wa,ukegane išgy
veno 45 metus. Priklausė

nienė, B. Heiser, E. Mika
lauskienė, J. Meleskienė.

Taip pat, kaip ir kitais 
metais, draugija nutarė pri
sidėti prie vaikui kalėdinės 
puotos (Christmas Partv).

Šv. Onos draugija minės 
20 metų gyvavimo sukaktį 
balandžio 28 dieną. Minėji
mas įvyks ‘Lietuvių Audito
rijoj. Tą dieną bus sureng
ta puota vien tik draugijos 
narėms. Į rengimo komisiją 
įėjo: Stasė Butkiūtė, Ona 
Rumšienė, Elzbieta Čepaitis 
nė, Bronislova Petraitienė, 
Ona Belauskienė, Ona Baro
nienė, Ona Jankauskienė, 
Zuzana Martinaitienė, Mari
jona Kasparienė.

Šv. Onos Draugijos pirm.

Sveikinu

>’V
PASTOVUS DARBAI 

ARTISTIC LAMP & SHADE
AVORKS

225 W. OH1O ST.

VYRAI IR MOTERYS

Nuskambėjo milijonais "Zakrepit pobiedu"
' New York (LAIC) — 
Maskvos spaudoje vis dau-balsų

Nevv York (LAIC/ — Lie
tuvos vyskupų laišką apie 
Lietuvai padarytas skriau-

giau matyti šūkių: “Za- 
krepit popiedu” — sustip
ti, išnaudoti pergalę, kas ru

das ir jos nepriklausomybės \ so galvosenoje reiškia ir ga
atstatymą, senatoriaus O’- 
Konskio įnešimu, persispauz 
dino “Congressionai Record”,

lutiną įsistiprinimą tuose 
kraštuose, į kuriuos karo pa
baiga Raudonąją Armiją nu-

kurio, paprastai, yra spaus- vedė.
Didžiausios rusų pastan

gos šiuo metu dedamos Vo-
dinama arti 100,000.

Šios laidos išspausdinta

MERGINŲ — MOTERŲ 
VVIRING IR RACKING DARBŲ 
Patyrimo nereikia. Pastovūs dar

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

MOTERŲ IR VYRŲ
AMŽIAUS 18 IKI 40 

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

1004 Maxwell St. GAN. 8022.

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

CRYSTAL TUBE CORP.
538 S. Weils

MERGINŲ prie lengvų dirbtuvės 
darbų. Puiki transportaclja. gera 
mokestis pradedant. Atsišaukit nuo 
9 ryto iki 3 pp. KAYARTS 8TU- 
DIO, 4021 N. D rak ė Avė.

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

Lengvas darbas, aukščiausią mo
kestis. Darbas ši tisai metus -pui 
klausioj ir patogiausioj dirbtuvėje 
mieste.

EDWIN RAPHAEL CO.
341 E. Ohio

REIKIA — VALYMUI MOTERS. 
VALANDOMIS NUO • IKI II VAK. 
MATYKITE MRS. CRUM, 5-TAM 
AIKŠTE.—64 E. VAN BI'REN.

VYRŲ IR MOTERŲ 
RANKOMIS FINISHERS

RANKOMIS GUZ. SKYL. SIUVĖJŲ 
SIUVIMO MAŠINŲ OPERATORIŲ 

OFF — PRES$ERS 
UNDER PRESSERS 

VALYTOJŲ 
ŲTILITY DARBININKŲ 

IR STOCK KLERKŲ 
Patyrusių ar ne.

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

Išdirbėjai Vyrų Drabužių 

KLAUSKITE M1SS RIO

JAUNŲ VYRŲ 
IR MOTERŲ

Patyrusių ar ne dirbti stiklo pra
monėje. Paastovumas, gera mokes
tis.

MODERNISTIC GLASS 
AND MIRROR YVORKS 
4104 VV. Roosevelt Rd.

YOUNG LADV
For general Office work. Ex- 
perience not necessary except i Lietuviais 
some knowledge of typing. Per- 
manent position.

SVKES TERMINAI.
VVAREHOUSE 

931 VV. 19th. St.

PAIEŠKO RENDVOTI:
JAUNAS MARINAS su šeima ieško 
gyvenimui vietos arti Lietuviškos 
parapijos. Nori kad vaikai užaugtų, 
netik gerais Amerikonais bet ir 

STANLEY AI,EXAN- 
DER,—dieną WAB. 3920, vakarais 
ONTarlo 6215.

IŠVYKO POILSIO
Adolfas Vagilius su žmo

na Ona išvyko dviem savai
tėm poilsio į Floridą. Jis 
yra paliuosuotas iš kariuo
menės, buvo labai pavargęs, 
tad sumanė išvykti taip sa
kant į antrą “honey moon”. 
DAUGIAU IR DAUGIAU

Kasdien parvyksta dau
giau ir daugiau kareivių pa- 
liuosuotųi iš tarnybos.

Albinas Ludas, sūnus Ig 
no ir Elžbietos Ludų, 1024 
Victoria, išbuvęs suvirš 
metus.

Jonas Naujokas, sūnus 
Jurgio Naujoko, 730 Victo- 
ry St., išbuvęs, suvirš 3 me
tus Pacifiko fronte.

William Navickas, sūnus 
Jono ir Marijonos Navickų, 
818 Jackson St., išbuvęs su
virš 3 metus ir išvažinėjęs 
visus kraštus. Džiaugiasi, 
kad esąs namie ir, kartais 
pats klausia savęs, ar tik
rai esąs namie. Jam rodos, 
kaip ir sapnas, kurį nekar
tą sapnavo.

Yra labai daug kareivių, 
kurie ilgą laiką nebuvo na
mie, dabar parvyksta.

Vincas špokas, jūrininkas, 
sūnus Vlado ir Ievos Špokų, 
yra gavęs furlough ir par
vykęs namo. Tikrai nežino, 
ar greit bus visai paliuosuo
tas, nors turi suvirš 3 me
tus tarnybos.
SVEIKINAME

Kun. Anastazą Valančių 
varduvių proga. Nors keletą 
dienų vėliau, bet visgi ge
riau vėliau, negu niekados. 
Vardinės buvo sausio 22 d. 
Tą dieną jis atlaikė šv. Mi
šias, po kurių mokyklos vai
kučiai pasveikino.

24.—

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI — 60 pėdų. ilgio lo
tas su 2 keturių kambarių flieitų na
mu. Reikia taisymų. Tiktai $4,500. 
Kreipkltns — 2302 W. 23rd. St.

PARTNERS VVANTED 
Reikia Partnerių

REIKALINGAS PARTNERIS | bu- 
ėernės ir grosernės biznj. Biznis iš
dirbtas per 35 metus. Gera vieta 
ant, kampo. Kad Ir nemokanti Iš
mokinsiu. Telefonas CANal 30-32.

LONDONAS, sausi 
Užsienių sekr. Bevin šian
dien pareiškė parlamentui, 
kad jis yra “rimtai susirū
pinęs dėl politinių žudynių 
skaičiaus” Lenkijoje pasta
romis dienomis. Bevin sakė 
žudynės “daugelyje vietų 
’fodo Lenkijos slaptos poli
cijos dalyvumą’’ ir kad Len
kijos laikinoji valdžia turi 
tuoj sustabdyti tuos krimi-

Pamėgtas darbas daugiau Į nalus, kad būtų galima pra- 
suteikia žmogui laimingu- vesti laisvus ir nevaržomus 
mo, negu neribotas kiekis rinkimus taip greit kaip ga- 
garbės arba turto. Įima.

Sakoma, geriau vėliau, ne
gu niekad.

Taigi, ir aš nors pavėluo
tai, noriu pasveikinti mūs, 
Waukegano “Draugo” korės 
pondentę M. Z., kuri pėr iš
tisus praeitus metus tiek 
daug žinių patiekė dienraš
čiui iš mūs kolonijos lietu
vių gyvenimo, ir veikimo. 
Dėka jos plunksnai, apie 
mus žino plačioji Amerikos 
lietuvių visuomenė.

Netik aš, bet visi “Drau-

50,000 egzemplorių daugiau. 
Laišką ištisai atsispausdino 
ir “The Tablet”, kurio tira
žas yra 110,000. NCWC 
News Service svarbesnes 
laiško ištraukas pranešė še
šiasdešimts keturiems laik
raščiams Amerikoje. “Chi- 
cago Tribūne”, su savo mili
joniniu tiražu, taipgi tą laiš
ką plačiai paminėjo. Tuo bu- 
du, pakeltasai balsas už Lie- 
tuvos-laisvę šį kartą rado 
atgarsio maždaug trijuose 
milijonuose laikraščių eg
zemplioriuose,

go” skaitytojai Waukegane 
sveikina korespondentę M. 
Z. ir linki jai sveikatos, kad 
nepadėtų plunksnos ir šiais 
metais. “Draugo ’’ skait.

Dėk grūdą prie grūdo, 
pripilsi aruodą.

kietijos sukomunistinimui.

LINKSMA NAUJIENA— 
NAUJA MOSTIS!

SIXTIANA
Trade Mark Reg. U.S. Pat. Off. 
DEL SUAUGUSIŲ IR VAIKI

SI i liana Mo«UJ»i Nėra Narkotiku 
Nei Nuodingų vaistų.

SIXTIANA mostis greitai pa
gelbsti nuo visokių skausmų, kaip 
tai -— rheumatiškų skausmų, kaip 
meninių Skausmų Kojose, Ran
kose, Sąnariuose, Krūtines, Ger
klės, Raumenų Lumbago, Sclati- 
ca, Neuralgijos 15 priežasties 
skersvėjo ir sušalimo. Ištinimo, 
Skaudančių Raumenų, Mažų 
Bronchial Nesmagumų nuo šalčio, 
Pūslių, Spuogų. Vočių, Degančių 
ir pavargusių Kojų, Mažų Apdė
vimu ir žaizdų.

Slztiana Mostis parsiduoda po J2.O0 
ii dideli Pilna stiklini puoduką- Siųskit 
jūsų pinigus tiesloe t —

SKTIANA OINTMENT CO.
2819 W. Charleston Street 

Chicago 47, III.
SIKTIANA MOSTIS vartojama 

Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Amerikoje ir Europoje.

Kas Met Vis Gražiau!

prie visų katalikiškų drau
gijų. Paliko du brolius ir jų 
šeimynas.

Laidotuvės įvyko sausio 
22 d. Iš šv. Baltramiejaus 
bažnyčios nulydėtas į Ascen- 

.sion kapines. M. Z.

Žinios Iš Mūs

Nepraleiskite Progos Dalyvauti —

Dienraščio “Edraugo”o
METINIAME

KONCERTE ir ŠŪKIUOSE

VESTUVIŲ ATGARSIAI
Sekančios šeimynos buvo 

iš Waukegano Tarno ir Ma
rijonos Pojūnų vestuvėse, 
sausio 19 d.: Kazimieras ir 
Aleksandra Vasiliai, (sesuo 
Tarno Pojūno) Vladas ir Ie
va špokai, Pranas ir Ona 
Rumšai. Sako, vestuvių puo
ta buvo labai maloni. Namo 
grįžo pilnai patenkinti. 
WEDDING SHOWER

Ona Gilbertienė surengė 
puikią wedding shovver sa
vo seseriai Isabelei Warpus, 
sausio 20 d., Lietuvių sve
tainėj. Atvyko labai daug 
svečių ir sunešė jaunajai 
daug gražių ir naudingų do
vanų. Svečių buvo ir iš Chi-

Draugijos
Šv. Onos Mergaičių ir Mo

terų Draugija laikė metinį 
susirinkimą sausio 6 dieną, 
Lietuvių; svetainėj. Narių 
skaitlingai susirinko.

Valdybon 1946 m. išrink
ta: dvasios vadas kun. Juo
zas Čužauskas, pirm. Stasė 
Butkiūtė. vice pirm. Elzbie
ta Čepaitienė, protokolų raš
tininkė Ona Rumšienė, finan 
sų raštininkė Bronislova 
Petraitienė, pagelbininkes 
Ona Belauskienė, Ona Baro
nienė, iždo globėja Ona Jan
kauskienė, maršalkos Zuza
na Martinaitienė, Marijona 
Kasparienė, teisėjos Rozali
ja Butkienė, Adelė Kamins
kienė, Agota Grigutienė.

Kas met draugija suren
gia metinį vakarą taigi ir 
šįmet rengia lietuvišką va
karą kovo 2 d. Sekančios 
narės įėjo į, rengimo komi
siją: Ona Petrošienė, Bro
nislova Magade, V. Kimb- 
rough, S. Owens, A. Lutvi-

Sekmadienį, Vasario (February) 10-tą d., 1946 m.
ST. AGNĖS' GRAŽIOJE SALEJE

Prie So. Rockwell St. ir Archer Avė.

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

Taipgi Dalyvaus Populiarus Ir Garsus

UKRAINIEČIŲ CHORAS
Ir Mūsų Lietuvių Plačiai Pagarsėjusi

ŠV. KAZIMIERO AKAD. ORKESTRAS

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

8884 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays, 

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

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

Advertising in "Drangas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

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

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

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

Enfcered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, I1L 
Under the Act of March 3, 1879.

Liepia Atšaukti Okupacines Armijas
TEISINGA p. BYRNES KALBA
Jungtinių Tautų, Organizacijos suvažiavimo Londone 

darbus, kaip ir paprastai, trukdo Ssvietų Rusijos at
stovai, kurie nenori bendradarbiauti, bet tik diktuoti. 
Jie daro vienokius ir kitokius pasiūlymus, kad tik pri
dengti, pateisinti savo imperialistinius tikslus ir agre
sinius žygius.

Maskvos atstovų taktika iššaukė gerą kalbą, kurią 
pasakė Jungtinių Valstybių sekretorius James Byrnes.

Turėdamas galvoje, kad Rusija vis dar tebelaiko gau
singas armijas Lenkijoj, Balkanų valstybėse, Lietuvoj, 
Latvijoj ir Estijoj, p. Byrnes UNO suvažiavime stip
riai ir griežtai pasakė, kad jau laikas yra ištraukti 
iš ten okupacines kariuomenes. Tiesa, sąryšyje su tuo 
jis minėjo tik tuos kraštus, kuriuos ašis privertė stoti 
karan, bet tarp eilučių buvo galima išskaityti, kad 
ir iš ten, kur raudonieji įsiveržė. Jis suminėjo, kad o- 
kupacines kariuomenes sąjungininkams yra reikalinga 
laikyti tik Vokietijoj ir Japonijoj.
TEISINGOS IR PASTOVIOS TAIKOS SĄLYGOS

Sekr. Byrnes teisingai pasakė, kad jau laikas taip 
susitvarkyti, kad pasaulis neatrodytų ginkluotų jėgų 
lauku. Reikią tuojau pasirašyti taikos sutartis ir at
šaukti okupacijos armijas, nes jau laikas išmokti kar
tu gyventi ir bendrai dirbti.

Byrnes kalba didelei UNO suvažiavimo delegatų dau
gumai patiko. Tačiau ji nepatiko rusams bolševikams, 
kurie turi užgrobę didžiausius svetimų žemių plotus, 
ten laiko gausingas armijas, apiplėšia jų, gyventojus 
ir visur planuoja steigti sovietus.

Gerai, kad sekr. Byrnes išdrįso pasakyti tiesos žo
dį. Juk, ištikro, jau laikas nušviesti dalykus taip, kaip 
jie yra. Jau laikas pasakyti rusams, kad jie pasitrauk
tų iš tų teritorijų, kurios jiems nepriklauso ir kad 
leistų žmonėms patiems apsispręsti, atsistatyti savo 
valstybes, laisvu ir demokratiniu būdu išsirenkant vy
riausybes.

Ir, aišku — pasaulis tol nesusilauks teisingos ir pas
tovios taikos, kol Sovietų Rusija nebus priversta iš
sižadėti totalitarinių, imperialistinių tikslų ir siekimų.

★
Radar Pasiekia Mėnulį

Karo metu mokslininkai dirbo su ypatingai dideliu 
uolumu ir įsitempimu. Jų pasišventimas davė šaunių 
rezultatų. Jų išradimai žymiai pagreitino pergalės lai
mėjimą karo frontuose. Amerikos kariuomenė ir lai
vynas susilaukė daug naudingų išradimų,. Jų pats žy
miausias — atomo perskėlimas ir atominės bombos 
pagaminimas.

Vakar spauda daug rašė apie istorišką ir tikrai ste
bėtiną išmėginimą taip vadinamojo radar. Visiems jau 
buvo žinoma, kad tuo- išradimu labai daug pasinaudojo 
karo metu aviacija. Bet, štai, pranešama, kad moks
lininkams pavyko radar pagalba padaryti kontaktą su 
mėnuliu. Pasiųsti tam tikri spinduliai nukeliavo į mė
nulį ir grįžo atgal žemėn per 2'/2 sekundas, atliekant 
477,714 mailių kelionę.

Spėjama, kad šitie išmėginimai bus nepaprastai nau
dingi ir karo ir taikos metu. Nėra abejonės, kad bus 
siekiama padaryti kontaktą ir su kitomis planetomis.

Gamtoje yra Dievo- sukrauti kolosaliniai turtai. Di
džiausia dovana, tai duotoji žmogui išmintis, protas, 
kurių pagalba žmogus išranda stebėtinų priemonių, 
kuriomis galima panaudoti Dievo sukrautą turtą.

DIENRAfiTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILEINOIS

Ir Lietuviams Bolševikams Nebebus Vietos
Mūsų dienraštyje skaitėte apie skaudžias žinias iš 

Lietuvos. Rusai okupantai dar labiau padidino lietu
vių persekiojimą ir dar gausingesniais skaičiais yra iš
vežami iš Lietuvos j Sibirą.

Pasirodo, kad ir tiems veikėjams, kurie mėgino prie 
okupantų prisitaikyti, Lietuvoje nebėra vietos.

Prieš apie mėnesį mums buvo prisiųsta žinia, kad 
Juozas Keliuotis, žinomas rašytojas (buvęs “N. Ro- 
muves redaktorius), vaidina svarbų vaidmenį sovie
tų literatūroj. Vadinas, ir šis vyras manė savo bendra
darbiavimu bolševikams išsigelbėti nuo ištrėmimo. Bet 
tos jo pastangos bravo tuščios. Gauta žinia, kad jis jau 
yra suimtas ir, suprantama, bus išgabentas į Sibirą.

Prieš kiek laiko buvo pranešta, kad J. Vaišnora yra 
Lietuvos valstybinio plano komisijos pirmininkas bet 
dabar sužinoma, kad jis yra areštuotas. Reikia neuž
miršti, kad Vaišnora ir pirmoj sovietų “vyriausybėj” 
buvo komisaru, vadinas, Maskvos patikimu žmogum.

Taigi, lietuvių naikinimas pradedamas vesti iš pačių 
pagrindų, nes jau einama prie to, kad ir lietuviams 
bolševikams Lietuvoje nebebus vietos. Jų vietas užims 
Efimovai ir visokie aziatai.

Priešai Nesnaudžia
Komunistų agentai Amerikoje nesnaudžia. Jie veik

lūs darbininkų unijose; jie pradėjo kurstyti mūsų ka
rius, tebesančius užsienyje; jie net planuoja, anot se
natoriaus Bradley, išstumti FBI (federalinio investi- 
gacijos biuro) direktorių Hosver ir jo vieton pasta
tyti komunistuojantį. Tai, žinoma, būtų jiems patogu., 
nes jie galėtų laisviau ir smarkiau griauti mūsų kraš
to demokratinės santvarkos pagrindus.

Prof. Mikola čubatij

Vakariečiu Ukrainiečiu Religinis
Persekiojimas

Vertė adv. Kostas R. Jurgčla

TIE PATYS MASKVOS POLITINIAI SIEKIMAI
Ukrainos stačiatikių bažnyčios perkėlimas po Mask

vos patriarchu valdžia 1685 metais, palengvino masko
liams jų kovą prieš likučius tų vakarietiškų įtakų pa
čioje ukrainiškoje, stačiatikių bažnyčioje. Naujasis mask 
viskis bažnytinis viršininkas dabar įgijo galios ne tik
tai manipuliuoti “tinkamų žmonių” parinkimu vyskupų 
pareigoms eiti, bet taipgi naikinti ir nustelbti visus 
tuos stačiatikių kunigus, kurie nesilaikė Maskvos baž- 
nytiniai-valstybinės politikos “linijos”. 19-me šimtme
tyje Maskva iš stačiatikių bažnyčios Ukrainoje padarė 
paklusnų įrankį savo “ap vieni j amai” politikai, su uk
rainiečių tautos buvimo paneigimu imtinai.

Tos politikos tęsinys, santykiuose su ukrainiečių sta
čiatikių bažnyčia, buvo Ukrainiškos Autokefalinės Baž
nyčios panaikinimas 1930 metais. To paties politinio 
tikslo siekė pastangos 1939 metais, priversti Volinės 
arkivyskupą Oleksijų pripažinti Maskvos patriarcho 
viršenybę, ir Volinės vyskupo-sufragano Polikarpo ati
davimas į bažnytinį teismą už “pravoslavų bažnyčios 
išdavimą” — už tai, kad jis 1941 metais, išvijus bolše
vikus iš Volinės, sugrįžo į autokefaliją (autonomiją) ir 
buvo vienu organizatorių naujosios Ukrainos Autoke
falinės Bažnyčios erarchijos.

Naujoji bolševikų invazija į Ukrainą privertė Ukrai
nos Autokefalinės Stačiatikių Bažnyčios vyskupus bėg
ti už Ukrainos sienų. Dabar Maskvos patriarchas pa
ėmė valdžią ant visų Ukrainos stačiatikių.
UKRAINŲ TAUTOS NAIKINIMAS

Maskoliams yra daug sunkiau su Vakarų Ukrainos 
katalikais, kuriems jų tikėjimas jau aiškiai tapo savo 
rūšies tautiniu ukrainišku tikėjimu.

J
Nėra reikalo kalbėti apie ukrainiečių-katalikų bažny

čios nuopelnus Galicijoje — tas viskas pergerai yra 
žinoma. Vargiai kas begineys faktą, kad tautinis ukrai
niečių atgimimas Galicijoje yra tampriai susirišęs su 
ukrainiečių-katalikų dvasiškijos veikla. Ukrainiečių ne- 
priklausomybinis judėjimas ir ukrainiškoji katalikybė 
Vakarų Ukrainoje dirba talkoje, ‘‘ranka į ranką”, štai 
čia ir glūdi priežastis, kodėl Maskva su tokiu įtūžimu 
metėsi sunaikinti ukrainiškąją katalikybę Vakarų Uk
rainoje.

Už šio religinio persekiojimo slepiasi niekas kitas 
kaip tiktai ukrainiškos nepriklausomybės naikinimas. 
Čia reikalas liečia nutraukimą tų tampriausių saitų, 
kurie ukrainiečiui tautą riša su Vakarais, su Europa. 
Vakariečių ukrainiečių religinis persekiojimas — tai 
Azijos kova prieš Europą Ukrainos žemėse. Kokio pa
sipriešinimo Kremlius susilauks vakariečių-ukrainiečių 
dvasiškijos tarpe, ir kokio pasipriešinimo jis susilauks 
vakariečių-ukrainiečių masėse, parodys netolima atei
tis — busimieji mėnesiai, artimiausieji metai.

(Svoboda, Jersey City, N. J., 1945 m. gruodžio 4 d.)

Lietuva turi būti vėl Nepriklausoma Valstybė!

šeštadienis, saus. 26, 1946
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Rimties
VALANDĖLEI... ,

Prie Ko Veda t 
Užsispyrimas

Pereitą savaitę, kol dar 
nebuvo paskelbtas streikas 
plieno dirbtuvėse, Jungtinių 
Valstybių prezidentas pasi
šaukė pas save plieno išdir-

M

(Tęsinys)
Gavęs kategorišką moti

nos atsakymą, kuriam pri
tarė ir tėvas, daktaras pro- 

bystės vyriausius vadus, no- suprato, kad taip būtų 
rėdamas darbdavius ir dar- 3a^ geriau. Jausmas gi ir 
bininkus sutaikinti? Geri bu- v*sa 3° e®yk® protestavo, 
vo norai, bet interesuoti as- nujausdami, kad, jei ne 
mens kitaip galvojo; prezi- dabar, tai Marytės jam nie- 
dentas jautėsi kaip medžio- kuomet neturėti; nejausti

bėgo graži, malonaus 
no sudaryta, šypsena.

sap-

II

tojas be šovinių arba kriau- 
čius be siūlui, bejėgis.

Tiek iš vienos pusės kiek 
iš kitos, asmens buvo griež
tai nusistatę nenusileisti nė 
vienos pėdos. Kaip galima 
su tokiais derėtis? Jie ne 
vaikai, bet suaugę vyrai. 
Vaiką galima pražiodinti, į- 
pilti vaistų burnon, privers
ti vaistus nuryti nors vai
kas baisiausiai rėktų, spar- 
dytųsi; suaugusiam to ne
padarysi, juo labiau jeigu 
pats žmogus nėra kaip koks 
nendrė, bet stambus auga
lotas vyras.

★ ★ ★
Jeigu kas iš anksto nuta

rė kitaip galvoti, kalbėti, 
daryti, išmintinguosius var
giai atmainys to asmens nu
sistatymas. Moteris, pama
čiusi gražią skrybėlaitę ar
ba ptfikilis kailinius, neduos 
vyrui ramybės, kol’ nenu- 
pirks.Žinoma, vyras bandys

daugiau jos karštų lūpų... 
Tačiau daryti nebuvo kas 
ir, pabučiavęs motinai dar 
kartą abi rankas, dėkojo ir 
už tai, tikėdamasis greit 
perkalbėti visus savo nau
dai.

Visi sumigo. Mėnulis iš
sirito iš užu girių ir gėrė
josi savo gražumu Jesios 
vandenyj, žvaigždutės mirk 
čiejo aplinkui. Sode griežlė 
griežė. Nė mažiausias vė
jelis nejudino mėnulio nu
šviestų medžių lapų. Dak
tarui miegas nėjo nė į min-

Nuo Austrijos sosto įpe- • 
dinio užmušimo dienos daug 
Europos valstybių sukruto 
rengtis karui. Milijonai žmo 
nių ruošiama skerdynei. Mi
lijonai motinų ir žmonų dū
savo ir verkė. Upeliu plauk
tų kraujas ir ašaros, jei 
juos supiltų į| daiktą, tiek 
jo išliejama karuose. Vėjas 
pasidarytų nuo sunkių dū
savimų, jei juos surinktų į 
daiktą.

Kas verčia milijonus žmo 
nių eiti prieš sau lygius, 
taip pat gyvepti trokštan
čius, kaip ir jie patys?

Kas verčia tuos milijo
nus žmonių žudyti kitą, ku
ris nei jam, nei jo tėvynei 
nieko blogo nepadaręs? Tai 
— karas.

Kas pateisintų karų prie
žastis ! Diplomatai, politi-tis. Išėjo į sodą ir bepras

miai vaikščiojo ties Mary- kai ir kiti dideli ponai, sto- 
tės langu. Puikiai žinojo, vį už eilinio žmogaus pe- 
kad Marytė irgi nemiega, čių, aiškina tai ekonominė-
bet neblogiau žinojo ir tai, mis sąlygomis, tautų inte-
kad ji neišeis iš savo kam- resais, ir daug kitų gražių
bario į sodą jo susitikti, motyvų, puikiai pateisinan- 
Perdaug gerai ją pažino per čių argumentų suranda iš-
tuos paskutinius metus. Ir miklinti liežuviai. Eiliniam 
iš tikrųjų, Kai jis išėjo į žmogui, bent tam, kurį šis 
sodą ir praėjo jos langą baisus karas skaudžiai pa- 
(jos kambarys buvo aukš- lietė, joki argumentai, joki

perkalbėti, pasiūlys gražius* graži balta šviesplau- motyvai neužtektinai sva-
batukus, kojines, tiktai ne- šmėkla šmėkštelėjo lan- rus, kad atsvertų svarstyk- 
pasiūlys tos baisios skrybė- ge įr ding0 kambaryj, lan- lių lėkštę, ant kurios būtų 
lės arba katės kailinių. Vėl- užsidariusi. Tai jo bran- susemtas nekaltų žmonių 

gioji svajojo mėnulio švie- kraujas. Joki išvedžiojimai 
soj. Dingo. Gamta tokia ra- negali įtikrinti politika ne- 
mi, bejausmė. suinteresuotą, nukentėjusį

— Dieve, kad tik neding- žmogų, kad karas nėra prie- 
tų ji mano gyvenimo kelyj!
— vaitojo daktaras, nujaus
damas baisaus karo gali-

tui vyro kalbos, jis vistiek 
turės patenkinti žmonos no
rus.

★ ★ ★
Kai jaunuolis pasigiria, 

tėvams, kad žada vestį už 
poros savaičių, tėvai nusi
gąsta, teiraujasi kas per vie- mumus įr j0 pasekmes., 
na vaikelio busimoji pati.
Jeigu sužino, kad vaikui tik 
nelaimę atneš, jie bando at
kalbinti jaunuolį, bet jam 
toji mergaitė išmintingiau
sia, gražiausia, tobula. Nie
kas jaunuolio neperkalbės. 
Jis nusistatęs eiti sau užsi- 
briežtu keliu.

★ ★ ★
Argi tas pat principas ir 

tiesa nepasireiškia krikščio
nies gyvenime? Ligoniui ku
nigas pašaukiamas, bet ku
nigas užsispyrusiam sakra
mentų negali varu teikti. 
Ligonio argumentai vaikiš
ki, jo valios nepaveiks nei 
giminės nei draugai. Kiek
vienas tada pasakys, ‘‘Užsi
spyręs, kaip asilas, tegul 
miršta kaip asilas”.

★ ★ ★
Bažnyčia žmonių išgany

mui įsteigta, bet ar įtikinsi 
bedievį, kad jsfm reik rū
pintis sielos ateitimi, lan
kytis bažnyčion, priimti sa
kramentus? Bedievis aiškiau 
siems įrodymams lengvai 
pasakys, “Man kitaip atro
do, aš sąžiningas žmogus, 
nieko neužmušiau, nepavo
giau. Už mane meldžiasi pa
ti ir vaikai. Ko daugiau rei
kia?”

Ištiktųjų nepaprastos rei
kia Dievo malonės, kad nu
sidėjėlio širdis atsimainytų, 
kad jis pradėtų galvoti ir 
daryti, kaip pridera sutvė
rimui, kurio tikslas čia že
mėje yra Dievą pažinti, my
lėti, garbinti, Jam tarnauti 
čia žemėje, kad Danguje bū
tų amžinai laimingas. Būti

Pradėjusi aušti, daktaras 
užmigo. Jo veide išnyko su
sirūpinimo žymės ir per 
gražius veido bruožus nu-

užsispyrusiam gerame, do
rybių siekime — esti šven
tųjų požymis. Pasilikti at
kakliam klaidoje nėra dory
bė, bet gryniausia yda.

AB.C.J.

šingas žmogaus prigimčiai 
ir protui.

— Tik Dievas davė žmo
gui gyvybę ir tik Jis gali ją 
atimti! — aiškinta prasčio
kėliui prieš karą. Dabar lai
minama einančius muštis; 
dabar — laiminama begalės 
piktadarybių, apgavysčių ir 
kitokių niekšingų darbų. 
Karas!

(Bus daugiau)
Jei tavęs visi neapkenčia, 

būk pilnai įsitikinęs, jog tai 
tavo paties kaltė. — P.

EEE

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. 
WASHINGTON, D. C.

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

šeštadieni iki 2-ros valandos po pietų.
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VIETA ATOMO BOMBAI IŠBANDYTI
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AIŠKU KAI ANT DELNO
Razumnas profesoriau: 
Pavirožyk tu man iš savo 

delno neišrišamą nuotikį, ku 
ris man miegot neduoda.

Kaip vėl tu susitiksi tą 
bulkelę duonos, pamokyk ją, 
kad ji sukeltų raudonfašis- 
tų “skilandžiuos” visiems 
girdimą “triukšmą”, o aš 
ant savo macnaus delno pa- 
virožysiu amerikiečiams tų

Steitstričiu aną dieną per pabėgėlių broliams, kad jie 
sniegus beklampojant, susi- vįgį gja susitarę užrauktų 
tikau beverkiančią bulkelę kuriame gyvena gardi 
duonos. Labai man jos pa- duonutė, gausų aruodą. Lai 
gailo, kad ašarėlės tekėjo vįsį raudonfašistai pasižiū- 
per jos blakstienas. Ištiesęs rgję tik j raukus to gar- 
savo macnų delną išklumo- daus aruodo, susiveržia sa- 
čyk tu man, ko gardi duo- vo raudonpilvius ir lai va- 
nelė taip graudžiai verkė? žiuoja iš čia ji savo razeist- 

Pavirožysiu iš savo delno, veną “rojų”. Iš jų matuš-1 
aiškiai tau tikrą teisybę. Už kOg žemės sako hlebutė irgi 
tai ji verkė susigraudinus, pabėgus kartu su mūsų bro- 
kad ją ėda tris kartus kiek- )iais Raudonfašistai radę 
vieną dieną tie balšavikai josįos tik pėdas ten tegul 
— raudonfašistai, kurie pauostys... o kaip priseis ba- 
šmeižia savo tikrus it* mū- das... tegul ten jie paragaus 

Stalino keptų lepioškų... Ta
da tik atsiklaupę muš j savo 
krūtinę sakydami: “Pada-

sų pabėgėlius brolius. Mes 
visi žinom, kad ta bulkelė 
duonos gyvena tame mūsų 
brolių pabėgėlių, amerikie- rėm didelę klaidą ir už tai 
čių brolių aruode. Todėl su- gailimės, kad purvais ap- 
sigraudinus ir ašaroja... j drapstėm, parodydami žvė-
---------------------------------------- riškus dantis tikriems sayo

broliams“.
Tautos Kukutis

JOS. F. BUDRIK•O • • .A^i
RAKANDU IR JEVVELRY 

KRAUTUVE
3241 So. Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
Tel. CALumet 7237

Pas mus rasite didelį pasirin
kimą įvairių rakandų, kaip pa
vyzdžiui : Gasinių Pečių, Pečių 
su Gasu ir Anglimis kūrenimo 
ypatybėmis, ir daug kitų na
mams reikalingų reikmenų.

Mūsų Jewelry skyriuje rasite 
Auksinių Žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
Waterproo£ Laikrodėlių ir .t t. 
Šiuos dalykus galite įsigyti ant 

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
PROGRAMŲ VALANDOS:

WCFL, 1000 k. Nedėlios vak. 9:30 
WHFC 1450 k. Ketverto vak. 7:00

Patarlės
Daug šunų ir vilką pa

plauna.
Daug turėdamas šunims 

duok, mažai turėdamas — 
žmogui.

Dėl ilgo liežuvio ne vie
nam dantys išbirsta.

!
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Žemėlapyje Bikini Atoll (mažųjų salų grupė), kur bus 
ant laivų išbandyta atomo bomba. Keliolika karo laivų 
Amerikos, Vokietijos ir Japonijos paskirta sunaikinimui. 
(Acme-Draugas telephoto)

Pašto susisiekimas su išvidiniais 
lietuviais

(SOCIAL SERVICE BIURO PRANEŠIMAS)

New York (LAIC) — Ži
nių Santraukoje No. 58, So
čiai Service Bureau buvo 
pranešta apie numatomą su 
išvietintais asmenimis pri
vataus pašto susisiekimo į- 
vedimą.

Šiandien turime įrodymų, 
kad tas pašto susisiekimas 
jau pradeda praktiškai veik

pačiam adresatui). Į britų 
okupacinę zoną Parcels iš 
čia nepriimami.

Išvietintiems asmenims ad 
reso paprastai turi būt pažy
mėta:

Išvietinto asmens vardas 
ir pavardė.

Stovyklos pavadinimas.
Paštinio rajono No. (Pos-

MIRGA - MARGA IS ROCKFORD, IIL.
Sausio 20 d. buvo A. L. sūnų ti turi. Motinos maldas 

Tarybos skyr. metinis susi Dievas išklausė.
5 rinkimas. Daug dalykų ap- -----------
svarstyta. Raštininkas Del- Serga M. Grublienė. Pa- 
tuva išdavė raportą — jplau sidavė operacijai Šv. Anta- 
kų viso buvo $534.82. Išmo- ligoninėj. Koresp.
kėjimų $467.40. Liko $67.42.

P. Petrėnas išdavė rapor 
tą iš rengimo Lietuvos ne
priklausomybės paminėjimo, 
vasario 24 d. Pranešė, kad 
kalbėtoją gavęs Lietuvę? 
konsulą P. Daužvardį. Pro
gramą išpildys parapijos 
choras ir SLA kvartetas. Po 
ūsam bus šokiai.

Lietuvos konsulo priėmi 
mas bus Nelson Hotel.

Tarybos skyr. valdyba li
ko ta pati: pirm. P. Aleksy
nas, pagelb. V. Gremba, 
rast. P. Deltuva, ižd. J. Ba
cevičius.

Paskui buvo BALF 85 sk 
su°irinkimas. Raštininkas iš 
davė raportą. Įplaukų buvo

ti. Pirmi laiškai su štampu tai Addressing District). 
“Displaced Persons Mail — Pašto įstaigos pavadini- 
Paid” buvo pradėta gauti iš mas.
britų okupacinės zonos. U. S. Zona, Vokietija ar 
Šiandien jau gautas vienas Austrija.
— kitas laiškas ir iš ameri- Britų zonoje laikomiems 
kiečių zonos. asmenims adresas atrodo

Pagal pereitų metų pašto 
patvarkymą, į amerikiečių 
zoną gali būt siunčiami at
virlaiškiai (3 centų pašto 
ženklas), uždari laiškai (pir
moji uncija 5 centai, sekan
čios po 3 centus) ir iki 5 
svarų “Parcel Post” (ne daž
niau 1 karto savaitėje tam

lARGIHJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WH FC - 1450 kilocycles
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 2242

įvykiams už akiu 
užbėgant

London, (LAIC). — Pat- 
rijotingai nusistatę lenkų- 
čekų emigraciniai sluogsniai 
Anglijoje, pereitų metų galo 
paskelbė jungtinę politinę 
Deklaraciją. Deklaracijoje 
nareiškiama esą atsakomy
bė už būdą kuriuo dabarti
niu metu yra vykdoma masi
nė vokiečių tautybės žmonių 
deportacija iš Lenkijos ir 
Čekoslovakijos išimtinai 
krenta ant dabartinių Pra
gos ir Varšuvos valdovų.

ginčai, neišskiriant ir ki
virčo už Tešeną. ras pride
ramą abiem pusėm išrišimą.

Deki .raciją pasirašė žino
mi “ Axiti-Benešinės” grupės 
veikėjai Gen. Lev Prchala, 
V. Lozak-Borin, V. Misek, 
Dr. Karei Locher, Jiri A. D. 
Berti, Maj. Zdenek Sladecek 
ir lenkų emigracinės val
džios buv. pareigūnai J. God- 
levvski, J. Kuncewicz, J. Lu- 
kasiewicz, Bronislavv Ska- 
lak, S. Sopicki, ir T. Toma- 
szewski.

Kokį nusistatymą ši gru
pė užėmė UNO atžvilgiu ir 
kaip ji mano derinti projek
tuojamąją centro — Europi
nę sąjungą su globale pasau
linio saugumo struktūro lie
ka neaišku.

Milžiniški nuostoliai
Pittsburgh, Pa. —. Ap

skaitoma, kad Westinghouse 
Electric Corporation strei- 

Deklaracijoje patvirtina-. kuojanti darbininkai kas- 
$205.92. Išmokėjimų $166.- j ma, kad busimąjį centrinės dien algomis netenka $642,- 

Europos problemų išrišimą 000, arba $3.200,000 į savai- 
reikia ieškoti Centrinės Eu- j tę. Iš kitos pusės kompanija 
ropos valstybių sąjungoje, tapipat turi milžiniškus nuo- 
kur tiek lenkų, tiek čekų stolius.

18. Ižde yra $39.74. Drabu
žių nusiųsta 330,027 svarai.

Nutarta nupirkti už $10 
šniūrų meškeriojimui lietu
viams pabėgėliams.

Valdyba liko ta pati: pir
mininku J. Bacevičius, pa
gelb. S. Petrauskas, rašt. P. 
Deltuva, ižd. S. Kasputis.

Susirinkimai esti kas mė
nesio trečią savaitę, 2 vai. 
popiet, parapijos salėj.

Atnaujino “Draugo” pre
numeratą Vilimas ir Kazi
miera Labunskai. Jie labai | 
mėgsta “Draugą” skaityti.

Dabar Labunskaį džiau
gias, kad jų sūnus Edvar
das garbingai paliuosuotas 
iš kariuomenės. Jis Angli
joj apsivedė ir dabar laukia 
marčios.

Taipgi gavo žinią, kad ir 
antras sūnus Albertas jau 
parvažiuoja. Tik tiek nusi
minę, kad trečias sūnus Pra
nas žuvo Vokietijoj vasario 
16, 1945 m. Dabar gavo ži- 
nią, kad palaidotas Ameri-

NORIU PIRKTI 

UŽ C ASU:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)

Dėl Susitarimo Šauk:

Republic 6051
I

3sa

kiek kitaip:
Išvietinto asmens vardas 

ir pavardė.
Stovyklos No.
Assembly Center No.
Control Unit No.
B. A. O. R.
Via Great Britain.

PARCEL POST 
(iki 5 svarų) —. - 

Ta pačia tvarka priimami 
ir gift parcels, kurie negali 
būt ilgesni 31/? pėdų (6 pėdų 
skaitant ilgį ir skersinį ap
juosimą kartu) Draudimas 
ir įvertinimas nepriimami.

Siųsti galima apranga, ne- j kos militarėse kapinėse 
gendantis maistas ir kiti pa- Stronber, Vokietijoj, po baž- 
našūs reikmenys. Siuntinys i nytinių apeigų, 
gan būt aklinai uždarytas. AtnaujlDO ..Draug0” ir 

Kiekvienas priimtas s.un- į ,.Laivo„J Vincentas ir 
tinys pašto valduunko at-, Marijona Karveliai. Sako, 

mes su “Draugu” niekados 
nesiskiraim. Karvelis jau 1? 

Prie kiekvieno siuntinio | mgnesių kaip silsis. Bet da- 
turi būt-parištas “Customs , bar jau’džiaugias sveikata, 
Declaration” (Form 2966) ir , kasdien einąs geryn. Be*

žymimas “Parcel Mąiled
on...

“ Dispatch 
2972).

Note” (Forma

Ne vien tik DARBO Prakaltu galite 
užtikrinti savo Gyvenimo PASEKMĘ) 

ilgas ir sunkus ir gana vargingas ..
LIETUVIAI!
— nes tas kelias yra

BET PAGREITINKIT SAVO PASEKMĘ

Investuojant Savo Pinigus
Į Saugius Gerai Apmokančius 

Investmentus

Didelis Pasirinkimas Gerų PIRMU MORGIČIŲ, ANTRŲ MORGU 
ČIŲ ir SUTARČIŲ-—KONTRAKTŲ ant PELNINGŲ NUOSAVY
BIŲ. kaip tai APARTMENTINIŲ NAMŲ. COTTAGES, BUNGA- 
LOWS, BIZNIO NUOSAVYBIŲ ir ĮVAIRIOS RŪŠIES NAMŲ.

Ateikite Pasikalbėti ir Persitikrinti apie šiuos INVESTMENTUS 
su LIETUVIU—M R. CHARLES JANULIS.

M O R1 GA G E EXCHANGE
III W. Washington St. kambjm— Chicago, Illinois

Arba Pašaukite Telefonu — STAte 6385-6-7.

einąs 
dirbti dar negalįs.

Karvelis dabar išmokc 
megzti karpetus, moterims 
rankinukus (paketbukus). 
Turi daug užsakymų. Jis per 
daug metų buvo parapijos 
trustisu.

NELAUKITE —
Ryfoj Jau Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

OMALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALINIAI AGENTAI Šiū Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICIIIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PH0ENIX 1NDEMNITY COMPANY

Sausio 12 d. sumainė žie
dus Jonas Raudonis su E. 
Slitkas. Sliūbas buvo bažny
čioj, o vaišės tėvų namuo 
se.

Sausio 19 d. sumainė žie
dus Pijušas Patašis su Vera 
Rogalskaite. Šliūbas buvo, 
Šv. Povilo bažnyčioj, Beloit, 
Wis. Vestuvių bankietas į 
vyko Rogalskių namucsc.

Patašiai džiaugias, kad jų 
sūnus gavo gražią lietuvai
tę, o jie marčią.

Atrodo, kad piršliai gerai 
pradėjo darbuotis. Girdėt, 
kad ir daugiau bus vestu
vių.

Povilas ir Bernice Shimai- 
tis džiaugias, kad jų sūnus 
Vytautas garbingai paliuo- 
suctas iš kariuomenės. Da
bar dirba tėvų taverne.

Jonas ir Leokadija Zubi- 
nai irgi džiaugias, kad jų 
sūnus Jonas gailingai pa
lių otru-tas iš kariuomenės. 
Buvo nusiminę, nes vieną

BE

-P

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

1645 W. Gird Street Tel. Hemlock 6466

RADIO IR ELEKTRINIŲ ĮTAISYMŲ 
PATAISYMO PATARNAVIMAS

NAUJI Stalinio Modelio RADIOS 
Dabar Parsiduoda !

• šaldytuvai
• Skalbimo Mašinos
• Dulkių Valytuvai
• Prosai

3E

• Br/eriai
• Pečiai
• EI ktros Daiktai
• Fli orescent Įtaisymai 

ir taipgi daug kitų.
TŪBŲ — DALIŲ — PATAISYMAS 

EKSPERTYVAS RADIO PATARNAVIMAS

PIRKITE ANT -ISMCKfiJIMO !

Ogden Radio & Appliance Co.
1645 W 63rd St.. Hem. 6466
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CH1CAG0. ILU^nTR šeštadienis, saus. 26. 1946

Chicagos Lietuvių Draugijos
METINIS VAKARAS; Sek., Sausio-January 27,1946; Sokol Hali, 2337 S. Kedzie Avė.
Padedamas Alice Stepehns Singers narėms, operetę 
suvaidins Vyrų Choras. Dalyvaus taip pat žinoma 
dainininkė Genovaitė Giedraitienė, scenos mėgėjai J. 
Dambros, Ona Dovgin ir kiti. Operetės prirengimui 
vadovauja p. K. Steponavičius. —BUS SUVAIDINTA 
OPERETĖ

aGRIGUTIS Operetės vaidinimas prasidės lygiai 3 vai. po pietų. 
Įžanga $1.20; nariai tik taksus sumoka

SVETAINES DURYS ATSIDARYS 

2 valandą po pietų

CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA
Pavykęs Bendradarbių 
Dr-jos Susirinkimas
GRAŽIAIS UŽSIMOJIMAIS 
PRADĖTA 1946 M. 
VEIKLA

West Side. — Sausio 23 
d., Aušros Vartų par. salėj 
įvyk? pirmas 1946 m. T1 
Mariionų Bendradarbių Dr- 
jos Chicagos apskrities mė
nesinis susirinkimas.

Atstovų dalyvavo beveik 
iš visu Chicagos skvriu: 
West Side, Marąuette Park, 
Cicero, Bridgeport, Susirin
kimui vadovavo pirm. C. 
Druktenis. Atsilankė taipgi 
dvasios vadas kun. A. Ma
ciūnas, MIC.

RAPORTAI
Marąuette Park: 5-to sky

riaus pirm. O. Kazragienė 
pranešė, jog skyriaus va
jaus vakarienė sausio 13 la
bai gražiai pavyko. Serga 
narės Karanauskienė ir Stoš 
kienė. Skyrius užsimojęs 
šiais metais gražiai pasidar
buoti.

Bridgeport: 10-to skyriaus 
fin. rast. P. Kamandulięnė 
pranešė, jog skyrius spar
čiai ruošiasi prie vajaus va
karienės sekmad., sausio 27 
d., 6 vai. vak. Sergančių na
rių taipgi būta kelios, tik 
nespėjo visų patikrinti.

Cicero: 21-jo skyriaus pir
mininkė V. Mozerienė pra
nešė, jog ir jų skyrius sau

THE BOARD OF DIRECTORS 
OF THIS INSTITUTION

takes pleasure m announcmg Visi Kviečiami

a Dividend
at the rate of I / % *

J perannum
For the slx-month period ending 

December 31, 1945.

>WE I N VITE YOU tostart
,-jT *• tiąi ... . «' « S . ’ | ' -|
an account here. Enpy consistently

’ • • * g t' . t „
liberal dividends, paid semi-annually." /'j r '■ .ii. ■---------- .-----------
Member Atiountt INSUAtD up to >5.000 by a parmanent 

initrumentality o» the United Statei Oevernment F

sio 27 d., 6 vai. vak. turės 
savo vajaus vakarienę. Su
žinota, jog neseniai įvyku
sio “Laivo” ir Bendradar- 

, bių jubiliejaus p r o,7 a 21-as 
skyrius gavo 7 garbės ir 1 

į amžiną narius. Garbė sky
riui už tokį pasidarbavimą.

West Side: C. Druktenis 
! pareiškė, jog nors West Side 
i skyriaus veikimas paskuti
niu laiku truputį turėjęs slo- 

! guti, bet tikimasi, jog ne
užilgo bus atgaivintas, ir jei 
bus galima, tikimasi prieš 
seimą surengti kokią nors 
pramogėlę.

I
I SEIMAS

Dvasios vadas kun. A. Mi- 
■ ciūnas sveikino visus su pir
mu 1946 m. susirinkimu. Vi
sų TT. Marijonų vardu pa
dėkojo Bendradarbiams už 
jų stambią pagalbą 1945 m. 
ir palinkėjo kantrybės, svei
katos ir pasisekim- tolimes
nėj darbuotėj. Priminė, jog 
bendradarbių seimas šįmet 
įvyks Aušros Vartų parapi
joj, sekmad., kovo 3 d. Prie 
progos visus užkvietė įi dnr. 
‘‘Draugo” koncertą, šv. Ag- 

! nes salėje, vasario 10 d. 
RINKIMAI

1946 metams Bendradar- 
; bių Chicagos apskr. valdy- 
; bon išrinkti sekantieji: C.
; Druktenis, pirm.; V. Moze
rienė, I vice pirm.; O. Kaz
ragienė, II vice pirm.; V.

i Jakštaitė, rast.
—

Prašymas Moterims
“Ką padarysite vienam iš 

tų mažiausių, man padary
site” — sako pats Kristus. 
Tad moterys ir mergaitės; 
jums proga padaryti gailes
tingą darbą pačiam Kristui 
per mažus vargšus vaikus.

Štai, mūsų tautos, mūQų 
i kraujo brolių — Lietuvos 
žmonių1 karo tremtinių vai
kai, Vokietijoje, Prancūzi
joje, Italijoje ir kitur, šala 
nekūrenamose kempėse, ga
ražu: se, lindynėse, urvuose 
be šiltesnių drabužė’iu ir 
apsiklojimų, nežinodami už 
ką juos likimas taip skau
džiai nubaudė ir iš kur pa
sigailėjimo laukti. Tuo tar
pu mums nėra sunku paga
minti jiems šiltesnį rūbelį. 
Yra didelis pareikalavimas 
svederukų, pirštinaičių, ko
jinių ir t.t. BALF duoda vil
nas, tik reikia, kad moterys 
ir mergaitės paimtų numeg
zti. Mezginius galima neš
tis namo. Mūsų lietuvės vi
sos moka megzti. Tad gali 
tai daryti vakarais klausant 
radio programų, besišneku- 
čiuodamos su kaimyne ir,be 
didesniu apsunkinimo sau.

Vilnos yra išduodamos 
kiekvieną antradienį dienos 
metu Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St. Jau ne
mažas skaičius moterų pa- 
siėnąė megzti. BALF sky
riai — Brighton Park, No. 
Side taip pat pasiėmė. Pa
sižadėjo West Side ir Rose- 
landas. Iš organizacijų, pir
masis pasirūpino Chicagos 
Lietuvių Moterų Klubas. Jo 
atstovės — Jonaitienė ir 

' Balčiūnienė atsilankė į BA 
LF apskrities susirinkimą 
ir paėmė vilnų; mezgimui 
klūbiečių tarpe. Laukiame ir 

S kitų talkos. E. S.

Cicero. — Moterų Są-gos 
48-ta kuopa rengia vakarą 
vasario 3 d., šv. Antano pa
rapijos svetainėj, 

i Programą išpildys Sophia 
Barčus ir vakaruškininkės. 
Bus dainų, juokų ir kome
dija. Bilietai su taksais 75c.

Rengimo komisija užtik
rina, kad kas atsilankys į 
š; vakarą, tas nesigailės: 
praleis linksmai dvi valan
das pamiršęs visas savo bė
das ir rūpesčius. Pradžia 
5:30 vai. Po programos bus 
užkandžio ir gėrimo. Nuo
širdžiai kviečia visus —

Dr. Siedlinski sugrįžo
Dr. V. E. Siedlinski ką tik 

sugrįžo iš tarnybos ir atida
rė savo ofiso senoj vietoj 
adresu 4143 Archer Avė. 
(kampas Francisco Avė.) 
kur veda savo praktiką ben
dros dentlsterijos ir X-ray.

Įstojo į kariuomenę 1941 
m., kaipo kapitonas Dental 
Corps. Gruodžio., 1942 m., 
buvo pakeltas į Major laips
nį ir iki paliuosavimo buvo 
Chief of Dental Service ir 
Orai Surgeon 140-toj Eva-

Gildos Pramoga 
Šauniai Pavyko

Sausio 20 d. Nekalto Pra
sidėjimo Seserų Gildos pra- 

‘ moga Vincentu ir Agotos 
Balsių namuose, šauniai pa
vyko. Dalyvių prisirinko la- 

i bai daug; laimingieji gavo 
gražių dovanų.

Pramogai gražiai vadova
vo Salomėja Balsiūtė ir jos 
sesuo Adeline, o joms gel
bėjo visame — Miss Bernice 
Narsutis, Miss Anna Mize- 
ris ir Mrs. Marie Belcher.I

i Po žaidime visi dalyviai 
j buvo pavaišinti skaniu už
kandžiu namų šeimininkės 
Agotos Balsienės ir Mrs. S. 
Jucienės.

Dovanas pinigais po $2.00 
ant knygučių laimėjo sekan- 
tieii: Jannie Sigman, 4540 
S. Washtenaw Avė ; Mrs. A. 
Matuliokas, 3239 S. Lituani- 
ca Avė.; Mary Grincaitė, 
4451 S. Washtenaw Avė.

Nuoširdi padėka priklau
so visų1 pirma Vincentui ir 
Agotai Balsiams, už leidimą 
savo namų pramogai ir gau
sią talką; laidotuvių direk
toriui Antanui Phillips už 
paskolinimą kėdžių ir jų, 
pristatymą; Balsių dukte
rims — Salomėjai, Adeline 
ir Albinai; visoms pagelbi- 
ninkėms ir suteikusioms žy
mias dovanas — Mrs. Vai
cekauskienei, Mrs. S. Jucie
nei, gildos pirm. A. Pukelie- 
nei, Mrs. Marie Belcher, Miss 
Bernice Narsutis. Miss An
na Mizeris ir Mr. Nelson, 
Balsių žentui; bet už vis 
nuoširdžiausia padėka vi
siems ir visoms, kurie .gel
bėjo tikietų ir knygučių pla
tinime ir maloniems daly
viams už gausingą atsilan
kymą ir paramą.

Šis pramogos pasisekimas, 
tai nepaprastas. * nes grvno 
pelno pramoga davė be bis- 
kio $300.00. J. K.

Town of Lake Žinutės
žymi Town of Lake vei- 

į kėja ir Labdarių Są-gos 1 
i kuopos pirmininkė Elena 
Gedvilienė rimtai susirgo. 
Linkime veikėjai greit pa 
sveikti ir grįžti prie veiki
mo.

ARD 1 skyr. rengia va
jaus vakarą kovo 17 d., pa
rapijos svetainėj. Bus gra
ži programa.

Vargdienių Seselių Gildą 
rengia bunco party kovo 24 
d., 6:30 vai. parapijos sve
tainėj. Bus gražių dovanų 
ir užkandžio. Rap.

GERIAUSIAS NAMUOSE 
DRAUGAS YRA DIEN
RAŠTIS “DRAUGAS”. KAS 
SU JUO DRAUGAUJA NIE
KADOS NEUŽSIVILIA.

cuation ligoninėje. Užjūryje 
tarnavo Prancūzijoje ir Vo
kietijoje. (Skelb.)

Iš L. V. Seniors 
Darbuotės

L. V. Seniors laiko regu
liariai susirinkimus ir deda 
pastangų, kad pagelbėjus 
jaunimui, Vyčiams. Džiugu, 
kad ir jaunimas kooperuoja 
su senimu.

L. Vyčiai atgaivino savo 
chorą, kurio vedėju yra jau
nas, energingas muzikas Le
onardas Šimutis, Jr. Drau
govė dės pastangų, kad L. 
Vyčių apskr. chorą išugdy
ti. Pastarame seniorų val
dybos susirinkime pasitarta 
dėl bendros komunijos šv. 
Kazimiero dienoj. Šįmet tos 
iškilmės bus North Side.

Kalbėta ir dėl Vasario 16, 
kad mes, vyčiai, neprivalo
me pamiršti Lietuvos trage
dijos ir privalome šaukti į 
pasaulį, kad komunistų žu
domas mūsų kraštas būtų 
apgintas ir grąžinta jam ne

PRANEŠIMAI
Bridgeport. — LGF 1-mo 

skyriaus susirinkimas į,vyks

Jei taip, tai žinote, kaip yra skanus tikras 
krano alus. Jei norite namie gėrėtis skaniu 
iš po krano alum, pareikalaukite didelės eko
nomiškos pns-galiono bonkos FOX DE LUXE 
alaus, i Tai tikras alus — su visu savo pra
diniu bravaro skoniu ir aroma. FOX DE LUXE 
skirtingas pristatymo būdas palaiko alų tin
kamai šaltu nuo to laiko, kada jis apleidžia 
bravarą iki kol pasiekia jos. įsigykite bonką 
šiandie!

P«t«r Fox Brwg. Co., CMcago

I

Ar Esate Gėrę 
Alaus

Bravoro Rūsy?

priklausomas gyvenimas.
Kad apvainikuoti praeitų 

metų darbus, draugovė va
sario 6 d. rengia bankietą 
Dariaus-Girėno didžiojoj sa- 

l lėj, 4416 So. Westem Avė. 
Sykiu bus ir pagerbtuvės bei 
išleistuvės į Romą draugo-' 
vės pirm. žurnalisto S. Pie-1 
žos, Herald-American dien- i 
raščio religinio skyriaus re
daktoriaus.

Savaimi aišku, kad ban- j 
kietas bus įvairus ir įdomus.

Bus programa, kurią iš
pildys L. V. apskr. choras. 
Bankiete bus žymių svečių, 
įdomių kalbų.

Bilietai jau platinami. Ve
rta iš anksto įsigyti, ne3 
paskutinėmis dienomis gali 
pritrūkti.

Seniorų korespondentė

sausio 28 d., šv. Jurgio pa
rapijos salėj, 7:30 vai. va
kare. Prašome visų narių 
susirinkti, kad aptarti toli
mesnio veikimo planus.

Valdyba

Marąuette Park. — Lab
darių Sąjungos 23-čia kuo
pa laikys susirinkimą sek
madienį, sausio 27 d., para
pijos svetainėje, 2 vai. po
piet. Visi kuopos nariai ir 
narės ir labdarybės darbuo
tojai kviečiami laiku susi
rinkti, nes yra daug svar
bių reikalų svarstymui.

Valdyba

Marąuette Park. — Fede
racijos susirinkimas įvyks 

; sausio 25 d., 8 vai., mokyk
los kambary. Draugijų at
stovai malsnėkite būtinai da 
lyvauti, nes yra labai daug 
svarbių reikalų svarstyti.

Rast. šrupšienė
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Vajaus Vakarienė
Prašome visų atsiminti, 

kad šv. Kazimiero Akademi 
jos Rėmėjų rengiamoji va
jaus vakarienė šįmet įvyks 
vasario 24 dieną, akademi
jos auditorijoj. Pradžia 6 
vai. vak.

Iš daugelio praeitų metų 
visi atsimenate, kad tos va
karienės būna nepaprastos, 
ir programo sudarymu ir 
vaisiui prirengimu. Kasmet 
būna šio to naujo. Taip bus 
ir šįmet. Niekas iš atsilan
kiusių nebus apviltas.

Taigi drąsu ir malonu y- 
ra kviesti į minėtą pokylį. 
Visi Chicagos ir apylinkių 
lietuviai savo malonumui ir 
džiaugsmui ryžkitės būti 
sekmadienį, vasario 24 d. 
akademijos auditorijoj 6-tą 
vai. vakare. Paviešėsite gra
žioj įstaigoj tarpe savo ge
rų draugų ir pažįstamų ir 
seselių būsite pavaišinti, 
kaip laukti ir brangūs sve
teliai ir viešnelės.

Pageidaujama, kad tikie- 
tus įsigytumėte iš anksto.

Koresp. U. G.

H
MARIJONĄ BARTKIENĖ (po tėvais Samoškaitė)

Gyveno 2612 W. 63rd. St. — Tel. HEMlock 0914. 
Mirė Sausio 24 d., 1946, 11:50 vai. ryte sulaukus pusės 
amžiaus. Gimus Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskričio, 
Tauragės parap., Mažonių kaimo. Amerikoje išgyveno 38 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Antaną; sūnų Jur
gį; dukterį Eleną; 2 brolius Antaną ir Vincentą Samoš- 
kus ir jų šeimas; seserį Juliją Žemeckienę ir jos šeimą; 
2 pusseserės Oną Keserauskienę ir Marijoną Gendrolienę 
ir jų šeimas; pusbrolį Joną Pužauską; švogerį Vladą 
Bartkų ir jo šeimą (Pittsburgh, Pa.) ir daug kitų gimi
nių draugų ir pažįstamų. Lietuvoje paliko brolių, seserų 
ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano B. Petkaus koplyčioje — 
6812 S. Western Avė. Laidotuvės įvyks pirmad. — Sau
sio 28 d., 1946 m. Iš koplyčios 8:30 vai., ryto bus nulydė
ta į Gimimo Šv. Pan. Marijos parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Duktė, Broliai, Sesuo ir Visos 
Kitos Giminės.

Laidotuvių direkt. A. B. Petkus. Tel. GROvehill 0142.

Į Lietuvius Ir Lietuviu 
Organizacijas

Merginų choras — tai A- 
lice Stephens Singers — ren
gia metinį pavasarinį kon
certą sekmadienį, gegužės 
(May) 5-tą, Civic Theater, 
vidurmiesty. Dailės ir meno 
mylėtojai gausiai rėmė cho
ro veiklą skaitlingu atsilan
kymu. Už tai esam dėkingos. Į 
Koncertas surengti neleng-1 
vas darbas. Dabar choras 
sparčiai rengias prie pasi-1 
rodymo gegužės mėnesį. 
Kaip visi žinot, Civic Thea
ter (kuris randasi Chicago 
Civic Operos name) yra pui
ki vieta ir choras apsiėmė 
didelį darbą paimdamas šią 
salę koncertui. Dėl to krei
piamės į visas lietuvių or
ganizacijas, kad jos parem
tų Merginų Chorą nereng
dami parengimų gegužės 5- 
toj ir nuoširdžiai prisidėtų 
prie pasisekimo dalyvauda
mi koncerte.

Alice Stephens Singers

Pranešimai
Lietuvių Piliečių Darbininį 

kų Pašalpos Šlubo metinis 
susirinkimas įvyks sausio 
27 d.t 12:30 vai. popiet, J. 
Budos West Side salėj. Po 
susirinkimo įvyks grabnešių 
pagerbtuvėfe. Nariai ir na
rės kviečiami dalyvauti lai
ku ir atsivesti nors po vie
ną naują narį. Įstojimas 30 
metų gyvavimo proga yra 
tik pusė vyrams, vaikinams, 
moterims ir merginoms nuo 
16 iki 40 m. amžiaus, gi vi

si atleisti iš karo tarnybos 
lietuviai to amžiaus, priima
mi be įstojimo mokesčio.

James R. Cherry, rast.

L. Žagariečių Klubo me
tinis susirinkimas įvyks sek
madienį, sausio 27 d., 1 vai. 
popiet, Hcllywood svet. Ma
lonėkite visį laiku pribūti, 
nes išgirsite komisijos ra
portą apie klubo finansinį 
stovį.

J. Keturakis, rast.

Sausio 27 d., 2 vai. popiet, 
ARD 6 skyriaus bunco par-

ty žaidimas Rimkų namuose, 
4348 S. Artesisn Avė. Į tal
ką eina 10 skyrius iš West 
Sidės su gražiomis dovano
mis. —,-----------

Po žaidimo “Draugo” kon 
cerio šeimininkių^ susirinki
mas ir pasitarimas, kaip ge
riau patarnauti dnr. “Drau
go” koncerte ir šokiuose. 
Pirm. Psulienė ir Rudokienė

New York, N. Y. — Šio
mis dienomis čia pradėta 
statyti Sloan-Kettering In
stitutas vėžio ligai tirti.

Ii Tropical Hut Ine. resto
rano, 1320 E. 67 St, plėšikai 
geležinę dėžę, kurioje kaip 
restorano savininkas sako, 
buvo $1,275.

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

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

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

PADĖKONĖ

A. A.
PRANCIŠKUS URB1KAS r

Gyveno 4147 So. Kedzie Avė. Mare Sausio 23 d., 1946 m., 
6:50 vai., vakare. Gimęs Lietuvoj. Kilo iš Tauragės apskričio, 
Kvėdarnos parapijos. Amerikoje išgyveno apie 53 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: uu sūnus Antaną, mar
čia Sofija, anukus Jeronimą ir Eugene, Julijoną marčią 
Laverne ir anukus Wa«.ren ir Jeftry; brolienę Pauliną 
Gaminskį ir daug kitu giminių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje 4330 S. California.
Laidotuvės įvyks šeštad. ■— Sausio 26 d. Iš koplyčios 

9:00 vai., ryto, bus atlydėtas į Nekalto Pras. Pan. švenč.. 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos uz 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Sanai, Marčios, anūkai, ir Visos Kitos Giminės.

Laidot. direk. Lachavvicz ir Sūnai, Tel. GANai 2515.

Budriko Radio/
Programa

Sausio 27 d. bus leidžia
ma Budriko radio programa 
per WCFL-1000-k. radio sto
tį, kaip 9:30 vai. vakaro, 
Chicago laiku (vieną valan
dą vėliau Rytinėse valstijo
se). Programoj dalyvauja 
geri daininkai ir didžiulė 
Budriko radio orkestrą. Bus 
daug gražių dainelių ir sma
gios muzikos.

Kita Budriko programa 
yra girdima ketvirtadienio 

i vakare, kaip 7 vai, per Ci
cero stotį) WHFC-1450-k. Čia 
girdite vėliausias žinias, pra 
nešimus, juokus ir smagią 
muzikalę programą. Leidė
jai šių įdomių lietuviškų 
programų yra Juozo Budri
ko gerų rakandų, auksinių 
daiktų ir muzikos krautuvė, 
adresu 3241 S. Halsted St., 
Bridgeporte, Chicagoj. Kvie
čiame visus lietuvius pasi
klausyti šių programų. »

Pranešėjas

PETRONĖLE VERA STKODOMSKiENĖ 
Po tėvais Urbikaitė

Kuri mirė Sausio 13 d.. 1946 rn., ir tapo (Palaidota Sausio 18 
d.. 1946 m., o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilus 
ir negalėdama atidėkoti tiems, kurie suteikė jai paskutinį patar- 
nkvimą ir palydėjo ją į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes. atmindami ir apgailėdami jos prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, dėkojame kun. Juozapui Prunskiui už lankymą velionies 
ligoje, kun. J. Griniui už atHh.lbėjiina Rožančiaus šermenyse, kun. 
Al. Kiškūnui už atlaikytas gedulingas pamaldas ir kun. Pranciškui 
Lukošiui už ■ dalyvavima kapinėse.

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių aukotojams.
Dėkojame laidotuvių Direktoriui Antanui Phillips už tvarkin

gą laidotuvių surengimą. Dėkojame graboešiams ir visiems, kurie 
paguodė mus nuliūdimo valandoje ir pagalios, dėkojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; o tau mūsų brangi ir myli
ma motinėle ilsėkis ramiai.

HNiiliūdę lieka: Dukterys Vera Iteilier, Fay Bamlanskas ir 
Bett.v, Sūnai' Ist. Lt. Sander U. S. A. ir Silver, anūkai, žentai ir 
visos kitos giminės.

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą,
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi Į Mūsų Įstaigą!

Ci| rasite suvirš 200 Puikių 
paminklų ir galėsite lengvai 
išsirinkti tokį, kuris patiks

Dantelio Lietinių fra pūna* 
patenkinti tau Mana hdevraie, 
kuriuo* nuo padirbome jiome.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvykit 
t mūsų didįjį ofisų ir dirb
tuvę sekančių adreso:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
627 NO. WESTERN AVĖ. TEL.: 8EELET 6103 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

STEPHENS
* * FUNERAL HOME

Graži — Erdvi — Su Vargonais
7918 SOUTH P ARK AVĖ. TRIANGLE 3055

i ŽENTAS, LIETUVIS — ADOLPAS IVAN IVANAUSKAS) IK 
•JO ŽMONA SAKAH STEPI1ENS IVAN SUTEIKS JUMS

GERIAUSI PATARNAVIMA

GAR Y, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

NULIŪDIMO valandoje

KREIPKIT6S PRIE 
ANTHONY B.

PETKŲ

ANTANAS ŠIMKUS
Gyveno 4355 S. California Avė? Mirė Sausio 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.
Paliko dideliame nuliūdime: žmoną Oną (po tėvais Bal- 

čaitykė); sūnų Antaną; 2 seseris Barborą Rimdžienę ir jos 
šeimą, Petronėlę Kuctaienę jos vyrą Pranciškų ir jų šeimą; 
5 pusseseres Marijoną Petrošaitienę, Kotriną Sabaliauskienę, 
Jozefiną šukalienę, Kotriną Cibulskienę, jos sūnų Kun. Sta
nislovą Cibulskis (Aurora, III), visų jų šeimas ir Marijoną 
Balčaitykę, švogerį Joną Balčaitį ir šeimą; dėdę Jurgį Bal- 
Čaitį, jo žmoną Moniką ir šeimą; pusbrolį Izidorių Šimkų ir 
daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų. Lietuvoje paliko 2 
brblius Juozapą ir Pranciškų; 2 seseris Marcelę ir Kotriną; 
giminaitį Kun. Antaną. Simonavičių.

Kūnas pašarvotas J. Liulevičiaus koplyčioje — 4348 So. 
California Avė. Laidotuvės įvyks pirmad. — Sausio 28 d.. 
1946 m. Iš koplyčios 8:30 vai., ryto bus atlydėtas į Nekalto 
Prasid. šv. 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 Ghninės.

Laidot. direkt. J. LliuJevtčius. Tel. Laf. 3572.

Naujas komisionierius
Rae E. Walters, OPA vir

šininkas Chicago regionui, 
praneša, kad naujo OPA iš
klausinėjimo direktorium 
Chicago regionui paskirtas 
Freeman A. Dės Jardien, bu
vęs prokuroras vienos aps
krities Nebraskos valstybėj

DVIEJU METŲ 
MIRTIES SUKAKTUVĖS

A.
UUCIJA JUZELIENIENĖ 

(Po tėvais Cinikattė).
Gyveno 4129 8. Campbell
Jau sukako dveji metai, kai 

negailestinga mirtis atskyrė ift 
mūsų, tarpo mylimą motinėlę 
Ir tetą bucija Juzelienienę.

Netekome savo mylimos Sau
sio 31 d., 1944 m.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
Jos niekados negalėsime už
miršti. bal gailestingas Dievas 
sutelkia Jai amžiną atilsi.

Mes. atmindami Jos liūdną 
prasiAa tinimą ift mūsų .tarpo, 
užpraftėme 2 gedulingos ftv. Mi
siąs (su egzekvijomis) trečia
dienį HauBlo 30 d.. 1946 m.
Nekalto Prasid. šv. Pan. Mari
jos parapijos bažnyčioje, 3:00 
)r 8:30 vai., ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti Šiose pamaldos 
ir kartu nu mumis pasimelsti 
už a. a. bucijos sielą.

Nuliūdę: Dukterys Ha risi ra 
Zapoliontė, Antanina Adlntienė 
ir M a rijimą Nhimkienė ir Jų 
šfimoe: Sūml Ali k aminas ir 
Praneiskus ir Jų šeimos. Se
sers Sūnai Antano* Valonis Ir 
Petras Kraujai!* to- Jų irimus.

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MK. NELSOU 

— Savininko —

St. Casimif Monument 
Company

3419 West Uth Sk
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

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

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

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

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visos© 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai 
8 vai. vak.

• *i?'6 •

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

1/
*

/
1/ ♦/A
W.

' OO L '

k
AMBULANCU 
Patar n a u jam 

dienąir naktį 

Mes Turime 

Koplyčias 
Visame 
Mieste.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

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

P. J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 
___________Teiephone YARda 1419___________

IGNACAS J. ZOLP
1646 VVEST 46th ST.__________ Phone YARds 9781

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

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

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L. L BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULImui 0661

Lietuva turi būti vėl Nepriklausoma Valstybei



s

Komunistai nežino

Kada bus galas Sov, Rusijai
KRAŠTAS, KURS GALĖTŲ VISĄ SVIETĄ APRENGTI 

IR IŠMAITINTI. NESILIAUJA UBAGAVUS PAS 
KAPITALISTUS.

VĖL PRADĖS
AMBRINTI AUKŲ

American Society for 
Russian Relief, Ine., paskel
bė naują aukų rinkimą va
jų sušelpimui Sov. Rusijos. 
Visoj Amerikoj norima su
rinkti $1,500,000. Chicagai 
kvota paskirta $200,000.
PATYS KOMUNISTAI 
KRAPŠTO PAKAUŠIUS

Net visiškai da neapakę 
komunistai krapšto pakau
šius ir negali, taip ąakant, 
išfigeriuoti, kad toks kraš
tas, kaip Sov. Rusija, kelis 
syk didesnis už Amerikos 
Jungtinės Valstybes, su ke
leriopai didesniais natūralių 
turtų resursais, po karo ne
gali atsistoti ant savo kojų 
ir pati aprūpinti savo gy
ventojus, nukentėjusius nuo 
karo. Patys komunistai da
bar pradeda jau įžiūrėti, kad 
Sov. Rusija kaip buvo uba- 
gynas, taip ir tebėra, taip ir 
paliks iki ją komunistai 
valdys. Per dvidešimts pen
kis metus Rusijos komunis
tai tokį kraštą galėjo pasta
tyti pavyzdžiu visam pasau
liui visose srityse. Neper- 
seniausi laikai, kada komu
nistai gyrėsi viską atlieką 
didesniu spartumu (stacha- 
novišku būdu), negu Ameri
koj. Karas bet gi nutraukė 
tą melo kaukę ir parodė, jog 
komunistai melagiai, nieko 
nepasigaminę; kad kaip bu
vo, taip ir tebėra nuskurę, 
desėtkus metų pasilikę nuo 
pažangių kraštų.

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

*ii

Iš Mūsų Dirbtuvės

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas!

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

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

Archer Avenue Fumiture Co.
— PAKLOK SUITE IŠDIRBĖJAI —

4140 Archer Avė. Chicago 32,11L
Telefonas — LAFayette 8516

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

10,000
DEGTINES
BRANDĖS
RUM’O

• KRUPNIKO 
Bos Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjns Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN 
KAXTER 

"Lietu viftkM 
Žydukas”

PAS KOMUNISTUS GĖDOS 
NEI UŽ CENTĄ

Patys komunistai negali 
suprasti, kaip jiems veidai 
nerausta iš gėdos dėl nuola
tinio ubagavimo pas prakeik 
tus kapitalistus, kad palai
kius Sov. Rusijos ubagyną, 
kurį jie vadina darbininkų 
rojum, kur darbininkams y- 
ra taip gera, kad, gal, tik- 

[ tai gulbės pieno trūksta.
Ištikrųjų, jei Sov. Rusijos 

darbininkams būtų taip blo
ga gyventi, kaip Amerikos 
darbininkams, tai gridėtu- 
mėm ten nuolatinių streikų, 
kaip kad esti Amerikoj, o 
ypatingai pastaruoju laiku. 
Bet ranką pridėję prie au

sies klausykit kiek tik no
rit, o neišgirsit, kad Sov. 
Rusijoj būtų kad ir mažiau
sias kurioj nors pramonės 
šakoj darbininkų streikas, 
kova už geresnį duonos kąs
ni. Išeina, kad Sov. Rusijos 
darbininkams nieko netrūk
sta. Tad, jeigu taip, kokiems 
paibeliams komunistai Ame
rikoj ubagauja aukų? Ir ka
da bus tam galas tam uba
gavimui ?

Naujas baronas
London. — Sir Archibald 

Clark Kerr, britų ambasa
dorius Sov. Rusijai nuo 1942 
metų, karaliaus tapo pakel
tas į baronus.

Lietuvoje, kaip žinome, 
daugelyje vietų avinai va
dinami baronais.

J?

BONKŲ
• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

NENORI BAIGTI STREIKO

Revoliucingieji St. Louis, Mo., trokų draiveriai pikie 
tuoja unijos salę protestuodami prieš unijos pasiūlymą 
jiems baigti streiką. (Acme-Draugas telephoto)

ŽINIOS

Kaskas koncertavo 
Baltimorėje

Baltimore, Md. — Sausio 
20 d. Ona Kaskas, garsioji 
Metropolitan Operos artis
tė, koncertavo Baltimorės 
lietuvių tarpe. Koncertą vy
kusiai suruošė “Dainos” 
choras. Susirinkusi gausi 
publika gražiai priėmė ir 
pilniausiai įvertinio mūsų 
tautietės muzikalinius ga-1 
bumus.

Susirinkusiųjų tąrpe ma-. Į 
tesi Baltimorės lietuvių did
ieji veikėjai bei profesijona- 
lai. Atvyko ir gausus būrys 
Lietuvių iš Washingtono.

Kadangi Ona Kaskas tu
rėjo greitai išvykti iš Balti
morės. rengėjai negalėjo su
ruošti artistei priimtuves, 
kada visiems būtų buvę pro
ga arčiau susipažinti.

Koncertas puikiausiai pa 
vyko ir artistei Ona Kaskas 
tariamas didelis ačiū, kad 
rado laiko lietuvių širdis 
gaivinti lietuviškom dainom.

Hongkong. — Karinė eks
pedicija po dviejų savaičių 
ieškojimo pagalios surado 
lavonus šešių U. S. karo la
kūnų, kurie buvo dingę ka
ro metu. Tikimasi surasti ir 
kitus lakūnus.

SENOMS, ATDAROMS, 

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčiamieji nuo senu. atdaru 
Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sSdėtl, Ir kaip 
nakties metu negalima gerai ISsi- 
mlegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEOULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų, atdarų ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmų 
pražallnančlos y- 
patybte' suteiks 
Jums tinkama 
nakties polis} Ir 
pagelbės Ižgydyt 
<enaa atda
ras Ir skau
džias žaiz

das Vartokite J} Irgi skaudlems 
nudegimams, SųAų ir sutrūklmų 
pražallnlmut. Ir kad palengvinti 
Psoriasls niežėjimų. Atvėdina va
dinamą Athlete's Foot degimų Ir 
niežėjimų, sustabdo Jo plėtimus!, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
sutrflklmo tarp piritų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo Išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms lė lauko pu 
sės

LEOULO OINTMENT parsl 
duoda po Sl.ėO. 1.76, Ir S.OO.

Siųskite Jūsų Money Orderi tie
siog I;—

LEGULO
1941 No. Pulaskl Rd. 

Dept. D. Chicago 39, III.

nmmanm pkiuujus, cmcrsno. rrrmois

300 vaikų verkė

Žiūrėdami j degančią mokyklą
NELAIMĖ IŠTIKO VIENĄ SENIAUSIŲ CHICAGO KA

TALIKŲ PARAPIJŲ. NUOSTOLIAI SIEKIA VIRS 
$75,000.

8e3tąi3ieai3, aau$. 26. 1,946

imut

Milioniniai nuostoliai
Apskaitoma, kad šiuo me

tu Amerikoj streikuoja 1,- 
650,000 darbininkų visose 
pramonės šakose. Streikuo
jančių nuostoliai algomis y- 
ra milžiniški, būtent $13,- 
500.000 į dieną, kaip bendrai 
apskaitoma.

Plieno, automobilių, gy
vulių skerdyklų ir elektros 
reikmenų streikas iki šiol 
darbininkams, sakoma, jau 
davė nuostolių virš 100 mi- 
lionų dol. O kur da galas.

Laimingas sapnas
Port Chester, N. Y. — Pa- 

liuosuotas iš kariuomenės 
Tom Thomas vieną naktį, sa
ko, išgirdęs komendanto į- 
sakymą “jump!”, šoko “iš 
lėktuvo”. Pasirodė, kad jis 
šoko pro langą nuo trečio 
namų aukšto. Sapnas vis tik 
buvo laimingas, nes šokda
mas neužsimušė

Smerkia pikietninky 
taktika

New York, N. Y. — The 
American Civil Liberties 
Union viešai paskelbė, kad 
streikuojančių darbininkų 
panaudojimas jėgos prieš 
kompanijų viršininkus, bal- 
takalnierius ofisų darbinin
kus ir kitus neturinčius nie
ko bendra su streikuojan
čiais, įžeidžia “teisingą pi- 
kietavimą”.

Hitleris ir Iva 
oaliko skolingi

Frankfurt, Vokietija — 
Tik dabar susekta, kad Hit
leris ir jo meilužė Ieva 
Braun paliko skolingi mies
tui už elektrą 1.000 vokiškų 
markių.(apie $400).

KENČIANTIEII
— nuo —

Arthritta —■ Kticumatizmo — 
Lumbago — Muskulu Skausmo

. Vartokite . .
HEALTH RESOKT M1NKKAL 

BATH DRISKĄ
1 malėukan užtenka 10 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00

Pražvkito Jos vietinė! vaistinėj, 
o Jeigu Jūsų vaistininkas neturi, 
siuskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog | —

Bath Products Co.
Laboratories — Chicago. III.
Southsaldfečtal kreipkitės | UNION 
ORTO CO., 34SS S.. Halsted St.

Didelė nelaimė ištiko Šv. 
Pranciškaus Asižiečio para
piją, kurios bažnyčia, mo
kykla ir tiktai prieš kelias 
dienas atidaryta nauja gym
nasium randasi adresu 1208 
Newberry Avė. Ištikęs gais
ras sunaikino mokyklą ir 
gymnasium.
VAIKAI VERKĖ ŽIŪRĖ
DAMI ŽŪSTANTĮ 
JŲ DARBĄ

Naujoji gymnasium įreng
ta ir atidaryta tiktai praei
tą šeštadienį. Ji buvo įreng
ta vaikų - jaunimo sportui 
ir rekreacijai. Klebonas tos 
parapijos, kun. T. Natin, sa
ko, kad naujas pastatas ir 
jame įrengimai buvo didžiu
moj mokyklos vaikų ilgų 
metų pastangos — centais, 
penktukais ir dešimtukais 
sukelti fondą pastatymui to 
centro. Nenuostabu dėlto, 
kad, pasklidus žiniai apie 
gaisrą (gaisras kilo 5:30 
vai. vakare), visi mokyklos

Nauji Maskvos 
spaudos rūpesčiai

New York (LAIC) — Rau 
donosios Armijos karių ir 
rusų valdininkų kontaktas 
su vakarų Europos gyveni
mu, matyti, jų galvosenoje 
sukėlė nemažai abejonių dėl 
sovietų santvarkos teisingu
mo ir tikslingumo. Susirūpi
nusi Maskvos spauda, kaip, 
pav., “Pravda” ir “Izviesti- 
ja”, skiria nemažai vietos į- 
rodinėjimams, kad “sovietų 
demokratija” esanti geriau
sia.

Kojines reiks į 
bankus dėti

Los Angeles, Calif. — Mrs. 
Jo Larkins kaž kokiu būdu 
įsigijo 12 porų nylan koji
nių, kurias pasidėjo į gele
žinę dėžę restorane, kur ji 
dirba.

Šiomis dienomis plėšikai 
užpuolė restoraną, išnešė dė
žę, o su ja ir visas kojines.

Nestreikuoja, o 
pikietuoja

Pittsburgh, Pa. — Būrys 
vaikų čia buvo išėjęs pike
tuoti indukcijos centrą. Visi 
nešė iškabas su parašais 
“We want our dady home”.

Sykiu su vaikais pikietavo 
ir motinos bei žmonos iš 
Servicemens Wives and Chil- 
drens Association.

Cukrus Kanadoj 
nepabrangs

Ottawa, Canada. — S. R. 
Noble, Kanados cukraus kon
troleris, paskelbė, kad cuk
rus Kanadoj nepabrangs. Jis 
tai paskelbė ryšium su OPA 
paskelbimu, kad nuo vasario 
mėnesio U. S. cukrus pa
brangs keliais centais.

Išsiverš vulkanas
Honolulu, H. S. — Dr. Tho

mas Jagger, žymus vulkano- 
logistas, praneša, kad šįmet 
gali pradėti veikti Mauna 
Loa, 11,000 pėdų vulkanas. 
Hilo miesto gyventojai yra 
apimti baimės.

vaikai ir alumnai subėgę 
verkė bejėgiai žiūrėdami, 
kaip liepsnos ryją jų padė
tas pastangas.
KLEBONO RŪPESTIS

“Šis darbas mums ėmė 
eilę metų”, sakė kleb. kun. 
Natin. “Well, turėsime iš 
naujo pradėti. Didžiausias 
mano rūpestis, kad 302 vai
kai nenutrauktų mokslo. 
Jiems reikės surasti kitą 
mokyklą”.
NELAIMĖ YRA TREŪIA 
IŠ EILĖS

Parapija įsteigta 1853 me
tais. Pirmoji jos bažnyčia 
sudegė didžiajame Chicago 
gaisre 1871 metais. Pastaty
tą naują bažnyčią kitas 
gaisras sunaikino 1904 me
tais. Šį sykį ugnegesiams pa
vyko apsaugoti bažnyčią, 
kleboniją ir seserų-mokyto- 
jų namą.

Parapiją administruoja 
Tėvai Klaristai.

Detektyvai sukėlė 
paniką

Greyhound busui, pilnam 
kaleivių, atvykus į Chicago, 
prie 78 ir Stony Island jis 
sulaikytas ir į vidų įėjo ke
turi vyrai laikydami ranko
se revolverius. Keleiviuose 
kilo panika, manė, kad juos 
plėšikai užpuolė (žinote, ko
kį vardą Chicago kitur tu
ri), tačiau lengviau atsiduso, 
kaip jiems pranešta, jog tai 
detektyvai. Mat, iš New 
County, Mo., Chicago polici
jai buvo pranešta, kad tuo 
busu važiuoja plėšikai. Plė
šikų betgi nerado.

Pramoga liūdnai

Apartmente adresu 409 W. 
53rd St., antram aukšte bu
vo suruošta “party”, kuri 
liūdnai baigės, kai po “40 ar 
50” stikliukų-stiklų, J. Vo- 
gan, 5148 Emerald ant už
pakalinių porčių susikivirš- 
cijo su poliemonu M. Connel- 
ly. Rezultate poliemonas nu
krito nuo porčių ant cemen- 

,to ir nuvežtas į ligoninę ko
voja su mirtim.

Plėšikas privertė 
atidaryti

“Kontora da neatidaryta”, 
tarė Mrs. E. Jackson, iždi
ninkė Milwaukee-Fullerton 
Currancy Exchange, stovin
čiam prie langelio kostiume- 
riui.

“O, taip, atidaryta”, atsa
kė jai kostiumeris rodyda
mas revolverį.

Iždininkė buvo priversta 
atidaryti seifą, iš kurio pa
grobęs $2,526 plėšikas pa
bėgo.

Marta Marlewski, 1610 So. 
Ashland Avė., automobilio 
suvažinėta prie savo namo. 
Automobilio šoferis sulaiky
tas.

SKAITYKITE “DRAUGĄ!

X TT. Marijonų bendra
darbiai rytoj, sausio 27 d., 
Chicagoj ruošia net du na- 
rengimus: Cicero 21-as sky
rius ir Bridgeporto 10-tas 
skyrius savo parapijų salė
se rengia vajaus vakarienes 
su programa. Abejose vie
tose prasidės 6 vai. vakare. 
Bendradarbiai ir publika 
bendrai kviečiami savo at
silankymu paremti Tėvų Ma
rijonų darbus.

X “Draugo” metinio kon
certo ir šokių tikietu West 
Side galima gauti dienraš
čio ofise, taipgi pas br. Vla
dą, A. Radzevičių, siuvėjus: 
šimuli, Mankų, Balicka. Yo- 
diki, Nancv’s moterų grožio 
salione, Misevičiaus. Lenar- 
tavičiaus užeigose ir Mutual 
Federal Savings and Loan 
ofise.

X žurnalistui S. Piežai 
pagerbti ir išleisti, taipgi 
paminėti L. V. Senioru vie
nų metų gyvavimo sukaktį, 
bankieto tikietų galima gau
ti “Draugo” redakcijoj. Ban- 
kietas bus vasario 6 d., Da- 
rius-Girėnas salėj.

t

X Vasario 16-ji netoli. 
Tenelieka nei vieno patrio
to lietuvio, kurs nedalyvau
tų Lietuvos nepriklausomy
bės paminėjime, kuris ren
giamas Amalgamated unijos 
salėj, prie Ashland ir Van 
Buren gatvių, vasario 17 d.

X “Draugo” koncerto pro 
gramai pasibaigus bus šo
kiai, per kuriuos ukrainie
čiai žada pasekti savo tau
tinių šokiu, gi jie pamatys 
mūsų tautinius šokius. Tik
rai įdomu bus praleisti va
karas dviejų draugingų tau
tų draugijoj.

X Juozas ir Izabelė Lauč- 
kai sausio 19 d. susilaukė 
sūnaus, kurį krikštys Juo- 
zo-Broniaus vardais. J. Lauč 
ka vra BALF raštinės New 
Yorke direktorius ir ALRK 
Federacijos centro pirmi
ninku.

X Eduardas Kubaitis, 2V2 

metų sūnus Eduardo ir June 
Kubaičių, gyvenančių Wil- 
low Springs, pereitą savaitę 
bežaisdamas, nuvertė ant sa 
vęs aukštą stiklinę “china 
cabinet”. Apskrities polici
jos greitai nugabentas į Ber- 
wyn ligoninę, susirūpinę tė
vai galėjo lengviau atsidus
ti. Išegzaminavus, rasta kad 
vaikutis nebuvo pavojingai 
sužeistas, nors dešinioji ran
ka buvo nulaužta. Edukas 
dabar jaučiasi gerai, pasidi
džiuodamas rodo visiems sa
vo sužeistą rankutę, ir eina 
po kambarius ieškodamas ką 
nors kitą nuversti.

X Biznierius Kostas Lan
kauskis, sūnus Elzbietos 
Lankauskienės, Kalėdų do
vanų: Tėvams Marijonams, 
Argentinoje, aukojo $50.00; 
jo motinėlė Elzbieta Lan
ka uskienė pridėjo $11.00, o 
Valerija Mozerienė surinko 
nuo geraširdžių $19.00; tuo 
būdu bendrai pasveikino mi- 
sijonierius Kalėdų švenčių 
proga, su auka $80.00. Nuo
širdi padėka ir garbė auko
tojams ir geradariams. Rei
kia priminti, kad Kostas 
Lankauskis per išleistuves į 
Argentiną, Tėvams Marijo
nams aukojo $300.00. Svei
kiname žymų labdarį!


