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Ūkininkai Žada tStreikuoti Prieš Streikus’
Okupantai Grūda Lietuvos Ūkininkus 

j Kalėjimus, Konfiskuoja Jų Ūkius
NEW YORKAS—(LAIC) Į puošė buvo palaidotas Ju-

—Lietuvos ūkininkams už- 
dėt?s tokios didelės grūdų, 
mėsos, pieno, bulviu ir ki
tokiu produktų duoklės, kad 
daugelis neistengia jv išpil
dyti. Už tai jie errūdami j 
kalėiimus, o jų ūkis konfis- 
kuoiamas.

“Tarybų Lietuva” Nr.
247 praneša, kad Vilkaviš- ma fla5in5s- žod7i°- soaudna 
kio apskrities “Uaudies”, s"sirin’'imu- eise-
teismas 1945 m. sDaliu roėn "" ir demonstraelin Iais-5
15 d. nubaudė ūkininkus už ,’irlri a™ens- b"tn •*"»- 
skirtų cvliavų neoristatv. ir a=meniško susi
mą: Viktorą Bukšnaiti iš
Bokiu kaimo. Žaliosios vals.
6 met. kalėiime ir pusės 
turte konfiskavimu, Anta- 115iiman ir i&trėmiman bni- 
ną Dzingulevičių iš Južku ikawi. žmongs už religinius 
kaimo, 5 metams kalėjime Įsitikinimus, 
su pusės turto konfiskavi- Visoj Rusimi Nėra 
mu, Juozą Jasulaiti iš Po
nių kaimo, 1 met. kalėjime 
su viso jam asmeniškai pri- bet visoj Rusiioj nėra nei 
klausomo turto konfiskavi- vieno laisvo laikraščio, 
mu. Okupuotuose kraštuose

Duoklės Nustatomos Kad naikinama bet kuri su ne- 
Paveikti “Buožes” priklausomybės idėja suns- 

Tarp kitko, tokios rūšies ta kny?a- Skelbiama susi- 
reiškiniai pasitaiko vis daž- rinkimų laisvė — tuom gi 
niau. Mat, iš individinio ū- tarpu visame Pabaltijy uz- 
kio reikalaujamos duoklės darytos visos politinės ne 
yra taip nustatytos, kad j komunistinės crganizaciios 
anksčiau ar vėliau ūkinin- Skelbiama asmens laisve, 

Tokius ° dešimtys tūkstančiu ne
vadina tuviui, vien dėl savo skirtin

go socialio galvojimo, be
kas turės suklupti, 
ūkininkus sovietai
“buožėmis.” „

Tuo atveju, ūkininkas su- teism°. ištremti i Rusuos
imamas, neva teisiamas, jo 
ūkis konfiskuojamas ir pri
plakamas prie artimiausio 
kolchozo ar sovchozo. Tas 
viskas daroma sąmoningai 
ir planingai.

Panašiai buvo tvarkytasi 
ir pirmojo bolševikmečio 
metu. Duoklių nesugebėję 
išpildyti ūkininkai, papras
tai, buvo gabenami į Pro- 
veniškių koncentracijos sto
vyklą (desėtkas mv’ių į ry
tus nuo Kauno, miškuose). Įtik suvežti jiems numatytą

Karuį su vokiečiais pra-. javų kiekį į Raudonosios 
sidėjus, keli šimtai ten už-i armijos aruodą, bet net at-
darytų nelaimingųjų NKVD 
sargybos buvo išžudyti. 
Žuvo ištisos ūkininkų šei
mos su mažamečiais vai
kais imamai, šios žudynės 
isterijoje žinomos kaip 
“Proveniškių skerdynės.” 
Lietuvoje Trūksta Cukraus

Lietuvoje jau pradeda 
veikti dar nepriklausomy
bės laikais įsteigtieji cuk
raus fabrikai. Atsižvelgiant 
į raudonosios armijos dali
nių išlaikymą gyventojams 
trūksta cukraus. Kad iš ū- 
kininkų daugiau išspausti, 
įvesta cukrinių runkelių 
premiją.

Kaip praneša oficialus 
dabartinės kvislinginio reži
mo laikraštis “Tarybų Lie
tuva” Nr. 247, runkelių au
gintojai gauną pusantro ki
logramo (apie keturis sva
rus) cukraus už 100 kilo
gramų (apie 250 svarų) 
grynų cukrinių runkelių.

Partizanai Lietuvoje

“Tarybų Lietuva” Nr. 
250 rašo kad Joniškio ka-

bus Gedminas, žuvęs nuo 
“nacionalistų” rankos.

Bolševiku Žn»Uiai ir Darbai 
Rusiio^ oficiozas “Izvi’ps- 

tiia,” ra.švdamas anie pilie
čiu teises, sako: “Ševiotu 
fiaiunsroie visiems pilie
čiams ’otatvrnn orara.n+iinin

rašineiimo paslaptis.’ 
Konstituciioie skplbinma

sąžinės laisvė faktinai ka-

Laisvo Laikraščio 
Skelbiama spaudos laisvė.

gilumą, kur baigia išmirti 
nuo cingos ir drūčio Skel
biama susirašinėjimo laisvė, 
o net ir karui pasibaigus, iš 
Lietuvos mes gauname ru
sų cenzūros iškarpytus laiš
kus.

Lietuvos Javai Eina 
Raudoniai Armijai

Iš pranešimų, tilpusių 
“Pravdos” Nr. 292 matyti, 
kad Kretingos valsčiaus ū- 
kininkai buvo priversti ne

vežti 200 pūdų viršaus. Esą, 
dabar Kretingos ūkininkai 
ir vėl rengia naują “raudo
nąją gurguolę” su grūdais. 
Šį kartą ryšium su besiar
tinančiais rinkimais!

Tik visiškai neišmanan
tieji Lietuvos gyvenimo są
lygų ir žmogaus prigimties 
gali patikėti Maskvos nai
viai propagandai, kad ūki
ninkai laisvu noru duoda 
save apiplėšti.

Po Kruvinų Kautynių
Pakeitė Chile Valdžia
SANTIAGO, Chile, saus. 

29. — Po kruvinų riaušių 
tarpe policijos ir darbinin
kų demonstrantų vakar po 
pietų, Chile valdžia buvo 
pakeista ir įsakytas 60 die
nų ilgio karinis stovis. Riau 
šėse žuvo penki asmenys, o 
77 buvo sužeisti.

Valdžia kaltina “agitato
rius,” bet darbininkai kal
tina policiją. Raitoji polici
ja ir kariai patruliuoja San- 
tia,go gatvėse.

SUMUŠĖ NESTREIKUOJANTĮ DARBININKU

William Indig (trečias iš kairės) iš Oak'and, Calif., Alameda-Bethlehem laivų statyklos už- 
vaizdos padėjėjos, gelbėjamas iš ravo. Ingid, kuris nestreikuoja, buvo sumuštas ir įmestas j ravą 
po to kai jo automobilis buvo apverstas jam ban dant Įeiti Įstatyklą. Jis buvo policijos išgelbėtas.

(Acme-Draugas Telephoto.)

Gen. McNarnėy Patvirtino Raportą, 
Kad Žydai Būriais Bėga iš Lenkijos

WASHINGTON, sausio 29.—UNRRA direktorius Leh
man pranešė, kad lt. gen. Sir Frederick Morgan palieka
mas UNRRA viršininku centrinėje Europoje.

FRANKFURTAS, sausio 
29.—Savo mėnesiniam ra
porte, gen. McNarnėy, U.S 
komandierius Europoje, šian 
dien patvirtino britų lt. gen. 
Sir Frederick Morgan pa
reiškimą, kad dabar vyksta 
masinis žydų bėgimas iš 
Lenkijos.

MacNarney neminėjo Mor 
gan pareiškimo, bet sakė' 
skaičius žydų atbėgusių iš 
Lenkijos į U.S. okupacijos 
zoną nuolat didėja, ir kad 
tie žydai yra geresniam fi
ziniam stovyje negu anks

Susitarė Nominuoti Rusų Kandidatą 
Lie Būti UNO Gener. Sekretorium

LONDONAS, sausio 29.— 
UNO susirinkimas šiandien 
nutarė nominuoti Rusijos 
kandidatą, Norvegijos už
sienių ministerį Trygve Lie, 
i jungtinių tautų organiza
cijos generalinius, sekreto
rius. Tas darbas moka $20,- 
000 į metus, ir jo valdinin
kas yra tikrasis organiza
cijos viršininkas.

Dėl Lie nominacijos buvo 
susitarta penkių didžiųjų 
delegatų susirinkime U. S. 
delegato Stettinius kamba

KALENDORIUS
Sausio 30 d.: šv. Martiną; 

senovės; Manvylis ir žibo- 
nė.

Sausio 31 d.: Šv. Jonas 
Bosko; senovės: Skirman
tas ir Kova.

ŠALTA
Lietus ar sniegas. Naktį 

ateis 5 virš zero šaltis.

tyvesni pabėgėliai.
Organizuotas Bėgimas

BAD TOELZ. Vokietija, 
sausio 29.—Trečios armiios 
raportas apie Lenkijos žy
dų subėgimą į U.S. zoną sa
kė tas sąjūdis yra suorga
nizuotas ir finansuojamas 
zionistų Lenkiioje.

Raportas, dar nepaskelb
tas viešai, sakė didžiuma 
Lenkijos žydų yra pasiryžę 
pasiekti Palestiną, bet jei 
tas nebus galima, jie tiki, 
kad žydiška valstybė bus į- 
steigta Bavarijoje.

riuose vakar. Kiti šeši na
riai apsaugos tarybos pri
žadėjo, kad jie sutiks su ta 
nominacija.

Rusijos ir Irano atstovai 
turėjo šiandien sueiti ir ban 
dyti išsiaiškinti dėl savo 
ginčo.

U.S. pasiūlymas įsteigti 
11 narių komitetą išieško
jimui tolimesnių dovanų 
UNRRA’i iš jungtinių tau
tų narių buvo vienbalsiai 
priimtas.

Palaikys U.S. Armijos
Kontrole Vokieti jo ie

WASHINGTON, saus. 29 
—Valstybės sekr. Byrnes 
sakė Prez. Trumanas jau 
nusistatė nepervesti kon
trolę U.S. okupuotos Vokie
tijos iš armijos į civilinę 
administraciją.

McNarnėy Sako Bėgliu 
Problema Vis Didėja

BERLYNAS, sausio 29.— 
Savo raporte už gruodžio 
mėn,. U.S. komandierius Vo
kietijoje gen. Jos. McNar- 
ney sakė išvietintų asmenų 
problema pasidariusi tokia 
kebli, kad jis ragina tuoj 
imtis tarpvarstybinės veik
los, kad nuimti nuo ameri
kiečių rankų suvirš 250,000 
asmenų, kurie yra be vals
tybės arba negali grįžti į 
savo tėvynes.

Tarpe kitko generolas sa
kė vokiečiai pasidaro drą
sesni kritikavime ąlijantų 
okupacijos politikos, mato
mai dėl to, kad manė jog 
alijantai jais rūpinsis.

Trumanas Užgyrė UNO
Dalyvuma Išbandyme
WASHTNGTON, saus. 29 

—Valstybės sekr. Byrnes 
sakė Prez. Trumanas užgy- 
rė jo pasiūlymą pakviesti 
jungtinių tautų atominės jė
gos komisiją stebėti atomi
nės bombos bandymus prieš 
karo laivus gegužės mėnesy. 
Jis pabrėžė, tačiau, kad tai 
nereikia galutiną valdžios 
nusistatymą.

Jei Byrnes rekomendacija 
bus priimta, reikštų, kad 
valdininkai iš Rusijos, An
glijos, Prancūzijos, Kinijos, 
Australijos, Lenkijos, Jugo
slavijos, Brazilijos, Olandi
jos, Egipto ir Kanados ma
tytų bandymą.

Nori Melams Pratęsti
OPA Kainu Kontrolę

WASHINGTON, saus. 29. 
—Ats. Spence (Dem., Ky.), 
šiandien patiekė bylių pra
tęsimui OPA kainų kontro
lės galiojimo dar vieniems 
metams, iki 1947 m. birželio 
30 d. Tuo byliu taipgi pra
tęsiamos valdžios subsidijos 
sviestui, cukrui ir kitiems 
dalykams.

GM Viršininkas Matė U. S. Tarpininką
Fairless ir Murray Abu Washingtone
EDGAR, Nebr., sausio 29.—Nacionalinė ūkininkų or

ganizacija priėmė rezoliuciją pravesti ūkininkų streiką 
visame krašte. Tikslas jų streiko būtų sulaikyti maistą 
nuo streikuojančių darbininkų, kas priverstų juos grįžti 
darban. Ūkininkai sako dėl vykstančių streikų de negau
na reikalingų mašinerijų, drabužiui ir kitų dalykų.

DETROIT, sausio 29. — 
Tuoj imdamasis darbo bai
gimui 10 savaičių senumo 
General Motors streiko, 
specialus valdžios tarpinin
kas James Dewey šiandien 
tarėsi su Charles E. Wilson, 
GM prezidentu, ir susitarė 
tuoj matytis su CIO-UAW 
viršininkais.

Po pasikalbėjimo su Wil- 
son, Dewey pareiškė, kad jis 
viliasi suvesti GM ir UAW 
krūvon—“gal šiandien, gal 
rytoj.”

Viliasi Greit Baigti 
Plieno Streiką

Tuo tarpu reiškiama vil
čių, kad greit bus baigtas 
ginčas plieno pramonėje, 
kur dėl darbininkų astuonių 
dienų streiko iš lėto užgniau 
žiama visa krašto pramonė.

Prezidento spaudos sekr. 
Ross sakė nėra nieko naujo 
dėl plieno streiko, ir pridū
rė, kad U.S. Steel Corp. 
prez. Benjamin F. Fairless 
nesimatė su Prez. Trumanu. 
Kitas valdininkas, tačiau, 
raportavo, kad Fairless te
lefonu kalbėjęs su, rekon- 
versijos direktorių John V/.

LIETUVOS UŽGROBIMAS
NEBUS PRIPAŽINTAS

WASHINGTON, sausio 29.—Nekurie Amerikos Lie
tuvių Tarybos veikėjai lankėsi sostinėje, kur matėsi su 
kai kuriais State Department’o viršininkais ir kongre
so nariais surištais su užsienių reikalų komisija, kurie 
visi pabrėžė, jog Pabalčio valstybių padėtis nėra pasi
keitusi U.S. valdžios sluoksniuose ir, kiek jie žino, Lie
tuvos okupacija nebus J.A. Valstybių pripažinta.

Mirė Harry Hopkins, F.D.R. Padėjėjas
NEW YORKAS, saus. 29 

—Harry L. Hopkins, 55, 
buvęs specialus a.a. Prez. 
Roosevelto asistentas, mirė 
9:35 vai. ryte šiandien Me- 
morial ligoninėje. Ligoninės 
štabo narys sakė Hopkinso 
mirties priežastis dar nenu
statyta.

Hopkins įėjo į ligoninę 
lapkričio mėnesį. Jis keli 
metai sirguliavo ir atsista-

Senatorius Wagner 
Tano Atsivertėliu

NEW YORKAS, saus. 29. 
—Šen. Wagner (Dem., N.Y.) 
National Labor Relationo 
akto autorius, buvo ketvir
tadieny priimtas į Katalikų 
Bažnyčią Lenox Hill ligoni
nėje, kur jis baigia pasveik
ti nuo influenzos. Wagnerį 
pakrikštijo Prel. Robert F. 
Keegan, Šv. Sakramente 
bažnyčios klebonas. Wag- 
ner, 68, užaugo liuteronu, 
bet vėliau tapo stambiu me
todistu.

Snyder. -
Philip Murray, CIO pre

zidentas, kuris anksčiau sa
kė “neplanuoju vykti į Bal
tuosius Rūmus,” šiandien 
nuvyko į sostinę.

7 Liejyklos Pasirašė
Joseph Germano, direkto

rius CIO plieno darbininkų 
unijos lokalo 31 Chicago- 
Calumet srityje, vakar pra
nešė, kad septynios mažos 
plieno liejyklos Chicagos 
srityje pasirašė sutartis su 
unija, duodant I8V2 centų 
valandai ar daugiau algų 
pakėlimus.

Iki Savaitės Pabaigos 
Daugiau Mėsos

' Gayle Armstrong, valdžios 
viršininkas perimtose sker
dyklose, raportavo jog di
džiuma 248,000 streikuojan
čių CIO ir AFL skerdyklų 
darbininkų vakar buvo grį
žę į darbą.

Ūkininkai tuoj pradėjo 
vežti galvijus į skerdyklas, 
darbininkai tuoj ėmėsį dar
bo pagaminimui mėsos, ir, 
anot Armstrong, mėsos iš- 
vežiojimas prasidės nevė
liau šios dienos.

tydino iš savo valdiškos vie
tos liepos 3 d., sakydamas 
“Aš turiu pasilsėti.”

Gimęs Si:ux City, Ia., ve 
lionis tapo federalinės šal
pos administratorium de
presijos metais, ir vėliau 
artimiausiu Prez. Roosevel
to patarėju. Pastaruoju 
laiku jis buvo nepartyvinis 
pirmininkas New Yorko rū
bų pramonės.

Britai Kariai Atrėmė 
Indokiniečių Atakas

BATAVIA, sausio 29. — 
Britų artilerija ir mortarų, 
ugnis šiandien išsklaidė in- 
dokiniečių jėgas pietvaka
riuose nuo Sorabajaus, po 
to kai jie iš trijų pusių ata
kavo būrį britu.

Trys kiti britų daliniai 
rytinėje Javoje buvo indo- 

1 kiniečių puolami visą naktį, 
bet nebuvo jokių aukų. Ne
toli Bandoengo išsklaidyta 
200 indokiniečių apsiginkla
vusių su kulkosvydžiais ir 
šautuvais.
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Kaip Gyvena Lietuviai Vokietijoj
Po Lietuvių Kolonijas Pasižvalgius

Rašo Vyt. Arūnas

Praūžusio karo audra šim metu Hochfelde gyvena 
tus tūkstančių lietuvių iš- pie 1200 lietuvių, 
plėšė iš mylimos tėvynės ir Haunstettene dabar

a-1

leisti laikraštėlį. J. Mikeliu- 1 lankytų; nelaimėje atsilan- 
nas redaguoja informacinį! ko nekviesti. — Teorfist’as.
leidinį apie Lietuvą sveti- į______________________________

' momis kalbomis.
Bamberge nedidelei liet i- ’ 

vių kolonijai vadovauja agr. |
Pr. Grigaliūnas. P. Rėklai- 
tienė išmokino vaikučius 
dainuoti ir šie savo choru

I. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
ilome Calls in Indiana—

Phone WENtworth 2527

PHYSIO THERAPY 
5526 S. Raclne Avė.

H OI TRR- Daily »_g p. M.
SaturdavR J A. M. to 8 P M.

SULAIKYTAS ĮTARIAMAS BAISIAME DARBE

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Rd.

___ _ ____________ . gy-
išblaškė plačioj pasaulio vena apįe lietuvių, ku- 
ardvėje. Vieni atsidūrė Vo-i^ dintj Messer.
kieti joje, kiti Austrijoje, tre: schmi(lto fabriko darbinin. 
ti Prancūzijoje, dar kitiems namU08e Gyvena gana 
pasisekė surasti prieglaudos: geraį jr gyvenimaa paken_ 
užjūrio kras uose. čiamas. Lietuvių reikalus

*..P,Vę i tvarko sudarytas lietuvių
komitetas iš dr. Br. Kalvai
čio, teis. J. Skorubskio ir 

... , a .u. . . „ i St. Petoko. Šiuo metu lie-
tenkmimo, prie inga tuvių sąjungai vadovauja pilką, Svainy nepriteklių gy. advl)Ba«niflnas q kolonJ;. 
venini* dar labmu a^unkv i _ vadovauja K Pal{ia,Js.

dai^slopindaml^paskutines kaa- Turi Jie susiorganizavę Frank Lobaido, iš Detroit, Mich., savininkas groserio 
viltis * griaudami bet kokįjRavo teatrą- kurin ieina ak_ krautuvės, policijos kvočiamas baisiame darbe. Septynių 
moralinį atsparumą, stum- toriai J. Palubinskas Vaši-Į metų ROflalįe Giganti (dešinėje) išgėdinta ir perplautu 
darni ypač silpnesnių charak o vo,t’i kaklu rasta užpakalinėje gatvaitėj. Mergaitė, sakoma,

gėje lietuviai neturi pato
gumų, neranda dvasinio ra
mumo, tautinių troškimų pa

Šimkus, Veselauskas, Kau- 
neckaitė ir rež. A. Škėma.terių žmones beviltiškon a- 

patijon. Bet kad galima bfl. ,
tų iškęsti tą sunkų, be te- i ? ,r Kevelaitytė. Bu- ---------------
vynes la.kotarp,. k.skvieno. S jzuota muzikos|J. Balčiūno
je šalyje lietuviai stengiasi
susiburti į būrelius, į lietu- 
viskas kolonijas, orgamzuo-

atpažino piktadarį, bet F. Lobaido ginasi. (Acme-Drau- 
gas telephoto)

Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Kės. Tel.: HEMlock 3150

ąą > u • onn VALANDOS:Mittelwalde yra apie 200 Nuo 2 lki 4 popiet; Q iR. 8 vak . ir
stebina užsieniečius.

lietuvių. Maistas ir butas 
geras. Stovyklai vadovauja 
Krasauskas. Stovykloje vei
kia pradinė mokykla, veda
ma mok. Kirmono ir vaikų 
darželis, vedamas A. Masiu- 
lienės. Yra susidaręs cho
ras, vedamas Gaidelio ir šo
kėjų grupė. Sveikatos rei
kalus tvarko dr. Adomavi
čius.

i
(Daugiau bus)

Tikri draugai tik laimėje 
reikia užsiprašyti, kad atsi-

Trečiadieniais pagal sutart).

ja chorus, vaidinimo sekei 
jas, kai kur net leidžia laik
raštėlius, bažnyčiose laiko 
lietuviškas pamaldas.

Šiame numery mes pakai-

vo suorganizuota 
šventė F. Valeikos iniciaty- 

kurioje pasirodė muzi- 
|kai: A. Paukštis, A. ir Br.
1 Jakavičiai, L. Kuprevičius. 
Lenikas, St. Liaksas, Skei- 
rys, J. Pažemys, Baltramie- 
jūnas, Br. Valeika ir A. Ša-

žurn. J. Vaide- si jie tarpusavy gražiai su- 
lio, R. Medelio, Br. Gasiū- gyvena, 
no. Dvasiniais reikalais rū
pinasi kun. J. Griganavičius, 
kun. V. Zakarauskas ir kun.
Būdvytis. Atvykęs neseniai i 
muzikas Stepas Sodeika su 
Lietuvių Tautiniu Ansamb
liu iš Wiesbadeno buvo su- j

Kemptene lietuviai turi 
liaudies universitetą, kuria-

pauskas. Per pamaldas baž-
bėsime apie lietuvius pabė- nyčioje dažnai gieda solis- j ruc8ęs koncertą, 
gelius gyvenančius Vokieti- j tai Vyt. Bakūnas ir Talat-1 Nurenberge randasi apie 
joje. Kelpšienė. Jaunimui moksliu Į 570 lietuvių, kuriems vado- me

Viena iš didžiausių lietu-itis Yra isteiSta gimnazija,: Vaa j a kpt. Šukys. Jie turi 
vių kolonijų, bene būsiantiĮ vedama dr. A. Vasiliausko.: suorganizavę irgi meno sek-

TT—4- n 4 *-» n ( vrn ilrn no _ ____ _ •_  ______

Amberge gyvena apie 630 
lietuvių. Valgo visi iš bend
ros virtuvės. Yra atidaryta 
progimnazija, kurioj moko
si 37 mokiniai, pradžios mo
kykla ir vaikų darželis.

ciją, šokėjų grupę ir spor-

prof. Kolupaila skaito 
paskaitas, yra gimnazija, 
kuri neseniai suruošė savo 
šventę. B. Račkauskas ir 
Vyt. Marašauskas skaito

KENČ1ANTIEJI J
— nuo —

Arthritis — Kheuiuatizmo — 
Lumbago — Muskulu Skausmo

. Vartokite . . .
HEALTH HESORT M1NEKAL 

BATH DRISKA
1 maišukas užtenka 10 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00

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

Bath Products Co<
Laboratories — Chicago, III.
Southaaidiečini kreipkitės j VNION 
DRl’G CO.. 3459 Ko. Halsted St.

DR. JOHN G. MILLAS
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: BERVVYN 6200 

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

* i

Būkit Malonus 
SAVO AKIMSI

Tik vieną porą akių gauname gy
venimui. Saugokite Jas. leisdami 
išegzaminuoti jas moderniSkĮaustu 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti.

87 MKTAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą akių (tempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, (jhieago 

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

Augsburge. Šios provincijos Veikia taip pat vaikų dar
miestuose kaip Hochfelde ir želia, prancūzų, anglų ir tininkų komandą. Tame pa-; ’ kūrini,,a
Haunstetene yra keletą tūks vokiečių kalbų kursai. Yra ( čiame mieste gyvena ir ki- rinkimuose Vietos žurnalis 
tančių lietuvių. taip pat susiorganizavę skau rauose- Vietos žurnalis

tai, vadovaujami žinomo
Hochfelde lietuviai turi gkautų veterano A. Saulai- 

pradinę mokyklą ir progim- -0 inf ormaCi jai leidžiamas 
naziją, vaikų daržėl^r So- savaitįnis sieninis laikraš- 
ferių kursus. Susikūrusiai tia ‘-viltis” ir kasdien spaus 
meno tarybai vadovauja mu- dinamas biuletenis, redaguo 
zikas Jer. Kačinskas, baž- jamas a. Saulaičio, rašyt
nytinis choras vedamas mu- į ________________ ____
ziko Šimkaus, o šokėjų gru- _____
pė vadovaujama Kauno te- j 
atro baletmeisterio Modze- ' 
liausko. Iš dainininkių čia 
galima sutikti šeštakauskie- 
nę ir Masalcaitę. Dvasiniais 
reikalais rūpinasi trys lie
tuviai kunigai, o rudenį per 
misijas lankėsi tėvas Bru- 
žikas, S.J. Kad prasimoks- 
linus, surengti statybininkų 
kursai, kuriuose dėsto pas-1 
kaitas inžinieriai Galinis.,
Jurkūnas, Mikalauskas ir j 
Balsys. Kursų vadovas yra 
J. Tamulevičius. Viso šiuo

tų Pabaltijos gyventojų,: tai ir literatai numato iš- 
kaip tai estų ir latvių. Vi-1 ~'

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 5.

SENOMS, ATDAROMS,

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Didžiausia Lietuviu
Jewelry Krautuve

Parduodame laikrodžius, laik
rodėlius, auksinius ir deimanti 
nius žiedus, rašomas plunksna?

1 r įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus
už Jums Prieina
mas Kainas!

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

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

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

JEWELRY —■ MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

DR. V., P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

* ♦ »
6803 W. Cermak Road 

BERWYN, ILLINOIS

Ofiso Tel.: 
Res. Tel.:

GROvehill 5213 
PROspect 9475

, , VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet: 7 iki 8 vak. 

Trečiadieniais pagal sutartį.

Renčiamieji nuo senų, atdarų 
Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėt,, ir kaip 
nakties metu negalima gerai Išsi
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEOULO Oint- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senu. atdarų ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybės sutelks 
Jums tinkamą 
nakties poilsi Ir 
pagelbės lAgydyt 

sanaa. atda
ras Ir skau- fj/, 
džlas žals 

dos Vartokite J| irgi skaudletns 
nudegimams, šąSų ir sutrūkimų 
praAallnimui, ir kad palengvinti 
Psoriasis niežėjimą. At vėdina va
dinamą Atbiete's Foot degimą ir 
niežėjimą, sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
nutrūkimo tarp pirštą; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms Iš lauko pu-

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVE

3241 So. Halsted Street
CltlCAOO, ILLINOIS
Tel. CALumet 7237

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

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

LENGVŲ IŠMOKfiJIMŲ
PROGRAMŲ VALANDOS:

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

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Beruyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. 5IEDLIH-SKI
nANTTŠTAc:

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

BES

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL. 1000 k. Nedėlios vak. 9:30 
WHFC 1450 k. Ketvergo vak. 7:00

LEOULO OINTMBNT parsl 
duoda po 81.00. 1.75, Ir 3.OO.

Siųskite Jūsų Uoney Orderi tie
siog I:—

L E G U L O
1941 No. Pulaski Rd.

IlopL D. Chicago 39. III

* ' G '

NORIU PIRKTI 

UŽ CASH:

Namus
Formas

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)

Dėl Susi tarimo šauk:

Republic 6051

te

Tel. — HEMlock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

2408 West 63rd Street
V AL.: nuo 7 iki 9 kas vakaras. 

Dienomis tik pagal sutarti.

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

DR. AL. RACKUS
GYTIYTOJAS 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 Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. REPublic 0654 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

Dr. A. Montvid, M.D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West Town State Bank Bldg.
2400 VVest 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 
Vai.: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: M10way *1880

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 0134

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Redzie Avenue
VALANDOS: nuo 2-4 ir 7-9 kasdien 

išskiriant trečiad. Ir sekmad

DR. WM. M. TULLY
DANTISTAS

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

Chicago, Illinois

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Išiabriko į jus-pirkit tiesiog ir taupyki!
VISI NAUJOS MADOS IR 

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

OPTOMETRISTAI IR AKINIŲ IŠDIRBĖJAI 
EGZAMINAVIMAS AKIŲ IR PRITAIKYMAS AKI M V

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

(kampas Marshfleld) (kampas North)
YAKD8 4499 HUMBOLDT 9368

dB v -' BU'
. JA C,
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STASYS LITWINAS SAKO:

"DABAR - Tai Geriausias Laikas Pirki i

REIKMENIS”.
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
- GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnlšio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardvvare .— Plelstcrio — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies Insuliaeijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių Ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS LITWINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
30311 8. HALSTED ST. . TEL. VICTOKY 1272

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

,į j -----j.- .—

TeL CANal 6122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 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. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.p.

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street

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

šventadieniais—11-12.

Tel. YARds 5921 
Res.: KENvvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

ia

Re*. 6958 Bo. Talman Avė.
Res. TeL GROvehill 0617 
Office TeL HEMook 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette 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., Ti^čiad. ir šeštad. 
vakarais—tik pagal sutarty

Office Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

Žmogus be tikėjimo, 
arklys be žaboklių

kaip

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS '
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Kc idemijos Tel.: BEVerly 8214

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Tel.: PULUMAN 1193 
I Namu Tel.: PU 1.1 .M A N 8277 i
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ŽINIOS IS PHiLA., PA;
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GERŲ VYRU -W- 

dėl GERŲ DARBU

prie GERO GELŽKELIO
Chicago ir North Westem Gelžkeliui reikia keletą 
vyrų tuojau dabar. Mums ypatingai reikia

MASINISTŲ—PIPE FITTERS 
BOILERMAKERS—ELEKTRIŠINŲ 

KALVIŲ—KARPENTERIŲ 
KARAMS PATAISYTO JŲ—MOKINIŲ 

DARBININKŲ

Gelžkelių pramonėje yra gerai įsidirbti ir dabar 
tai laikas tam apsirūpinti.

CHICAGO and
NORTH WESTERN RAILWAY

Atsišaukit į OFISĄ CHIEF MECHANICAL OFFICER 
4200 West KINZIE ST., CHICAGO 
C. & N. W. KEELER STATION 
2 Blokai j šiaurę nuo Lake Street

Svarbūs Ir Žinotini
Dalykai

Sausio 15 d. įvykusiame 
susirinkime komiteto ir de
legatų organizacijų RKKP 
ir BALF perrinkta nauja 
valdyba, j kurią įeina šie 
asmenys: Krištopas Žemai
tis ir Jonolaitis, sekretorius; 
A. Bąčauskas, iždininku; M. 
J. Bigėnis, pirmininku ir T. 
Sabytė finansų sekretorė. 
Kiti antraeiliai pareigūnai: 
vice pirmininkė G. Rama
nauskienė, direktoriais, tarp 
kitų, kun. dr. V. Martisevi- 
čius, kun. Ig. Valančiūnas, 
kun. J. Čepukaitis ir kun. 
St. Raila; Antanas Kaniu- 
šis, Jr., J. Klevas, Ignas Lė- 
pa.’..

Susirinkime užgirtas nu
tarimas ir Lietuvos nepri-

VYRAI IR MOTERYS

HELP WANTED

VYRŲ IR MOTERŲ 
RANKOMIS FINISHERS

RANKOMIS GUZ. SKYk SIUVĖJŲ 
SIUVIMO MAŠINŲ OPERATORIŲ 

OFF — PRESSERS 
UNDER PRESSERS 

VALYTOJŲ 
urn-iTY darbininkų 

IR STOCK KLERKŲ 
Patyrusių ar ne.

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

Išdirbėjai Vyrų Drabužių

KLAUSKITE MISS RIO

klausomybės vieningas mi
nėjimas, vakario 17 d., Lie
tuviui Muzikalio Namo sve
tainėje. Tą dieną visose čia 
lietuvių bažnyčiose įvyks ir 
iškilmingos pamaldos inten
cija laisvos Lietuvos.

Minėjime bus žymių sve
čių: J. Valaitis, Devenienė, 
kurios vyras, dr. Devenis ir 
Sibiro “pyragų” ragavo. Y- 
ra vilties, kad ir gubernato
rius Edvardas Martinas, gal 
dalyvaus.

Muzikalė programa bus į- 
vairi ir turininga. Sakoma, 
dalyvaus operos artistai ir 
vaidelučių grupė, turbūt, ir 
vietinis jaunutis smuikinin
kas Tadas Kuligovskis. Ren
gėjai ii tą minėjimą ir kvie
čia visus. Pranešėjas

P A R D A VI M UI

PARDAVIMUI — CO pėdų Ilgio lo
tas su 2 keturių kambarių Uotų na
mu. Reikia taisymų. Tiktai $4.500. 
Kreipkitės — 2302 W. 2»rd. Si.

renduojasi
RENDON tuščia vieta krautuvei, 
tinkama visokiam bizniui. 4934 W. 
l5tb St., Cicero. SavL_ant_2__lubU2_j

REAL ESTATE

RODOMA KASDIEN
Nuo I pp. iki « vak. 

MODELINIS NAMAS
12825 R. SANGAMON 

Nauji 2 aukščių 5 kambarių mūro 
namai. Cablnet virtuvės, karšto oro 
šilimui, lotas 40x125. Tvojau apsi
gyvenimas. garantuota.. Uengvomls 
sąlygomis.

Barrett Bros. Builders
9041 S. ASHLAND
(EDAIMREST 1600

Iš San Francisco 
Lietuvių Veikimo
NAUJA BALF VALDYBA

Sausio mėn. 20 d., įvyku
siame BALF 109 sk. susirin
kime išrinkta nauja valdy
ba, kurion įėjo: pirm. A. Ski 
rius, vice pinu. A. Poškus, 
sek. B. Skirienė, ižd. P. Bo
ginąs ir valdybos nariai — 
J. Savickis, M. Noreika ir 
P. Fabijonaitis. Dauguma 
narių net pirmame susirin
kime sumokėjo nario mokės-
u ,

šie naujį nariai prisirašė 
prie mūsų skyriaus: Jonas 
Šimkus, Marta ir Juozas 
Kaze (Kaziliūnas). 
MINĖSIME VASARIO 16 D.

Pernai metais, dar tik 
pradėjusi susiorganizuoti B 
ALF kuopa, pirmą kartą pa
darė Vasario 16 d. minėji
mą San Francisco mieste. 
Šiais metais nutarta irgi pa
daryti Lietuvos Nepriklau
somybės paminėjimą, su- 
kviečiant visų aplinkinių 
miestų lietuvius. Atrodo, 
kad vasario 16 d. minėjimas 
ir San Francisco mieste taps 
tradicine švente.

Be darbo tariamasis ge
nijus paliktų lygiu kvailiui 
kokiais paliekti visi tingi
niai.

ar n i'.11 f lįi r H

ŽINIOS IS GRANO RAPIDS, MICH.
MIRf: MIESTO
POLICIJOS VIRŠININKAS

Police Supt. Frank Joseph 
0’Malley, 57 m., mirė stai
ga sausio 21 d., pasirgęs vos 
savaitę laiko, nuo širdies a- 
takos. Gydytojo buvo patir
ta, kad būt namie ir ilsėtis, 
bet velionis viršininkas savo 
darbus statė pirmenybe vi- 
šoko kito. Policijantas išbu
vęs daugiau 36 metus, pas
taruosius 10 m. kaipo virši
ninkas. Velionis atsižymėjęs 
savo švelnumu, mandagumu, 
prakilniais ir labdaringais 
darbais, ,o, ypač kur jauni
mas rūpėjo. Jo rūpesčiais ir 
triūsu buvo suorganizuota 
Youth Commonwealth, ku
ris jam pasilieka kaipo pa
minklas jo atminčiai. Atsi
žymėjęs taipgi ir raštais kas 
link jaunimo, kurie tilpo ke
liuose leidiniuose, po visą 
Ameriką.

Supt. Frank 0’Malley bu
vo katalikas. Palaidotas su 
bažnytinėm apeigom iš Šv. 
Andriejaus katedros sausio 
24 d., Woodlawn kapinėse. 
Paliko liūdėti žmoną Nellie, 
3 sūnus, 2 dukteris, 6 anū
kus, 1 seserį ir dar savo se
ną tėvą Hinckley, Minn. Lai
dotuvėse dalyvavo didelis 
skaičius atstovų iš visuome

niškų draugijų kaipo ir di
džiuma policijos, ir daug ki
tų. Laidotuvėse dalyvavo 
taipgi ir vyskupas Francis 
J. Haas ir pasakė pritaikin
tą pamokslą.

Jp geras draugas, Inspec- 
tor Albert F. Scheiern, 56 
m. su kuriuo jis <1 arba vos i 
virš 16 metų, buvo laikinai 
paskirtas viršininku, kol bus 
paskirtas vienas pastovus.

V.M.K.

Nauja vieta 
katorginiams

New York (LAIC) — So
vietų ambasados biuletenis 
Washingtone praneša apie 
atrastus akmens anglies klo
dus Vorkutoje, Pečoros u- 
pės baseine, netoli šiaurės 
Ledinuotojo vandenyno, toli 
us Arktikos ribos. Yra tai 
tundrų rajonas kurių pelkė
se veisiasi bilijonai moski
tų. Žiemą gi šaltis čia sie
kia iki 70 laipsnių žemiaus 
nulio F. Tai vienos iš pačių 
baisiausių anglių kasyklų 
pasaulyje, bet jau ir tenai 
šiandien dirba dešimtys tūk
stančių tremtinių. Vergų 
darbas Sovietijoje yra įpras
tas reiškinys.

S “D R A U G O” flį 
DARBŲ SKYRIUS $

“DRAUGAS” HELP WANTED A D VERTI S IN G DEPARTMENT 
127 No. Dearbom Street 
Te|. RANilolDb 8488-0489

RELP WANTED — VYRAI

CABINET MAKER—patyrusio prie
šildė limo novelty stalų. Atsišaukit— 
ET .DER A L WOOD CARVING CO., 
1020 W. Chicago Avė.

DIRBTUVES DARBININKŲ 
$45.73 PRADINE MOKESTIS 

UŽ 6 DIENŲ DARBO 
VVESTERN DRY COLOR CO.

600 W. 52nd. St.

HEI.P iVAATED -- MOTERYS

MERGINŲ
IR

MOTERŲ
DIRBTUVES DARBAMS

48 VAL. I SAVAITE 
PASTOVUMAS 

ŠVARIOJ. ŠVIESIOJ 
MODERNIŠKOJ DIRBTUVĖJE

E X C E L 
Auto Radiator Co.

320 E. 21st ST.

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

CRYSTAL TUBE CORP.
538 S. Wells

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

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

EDWIN RAPHAEL CO.
341 Fa Ohio

HELP WANTED — MOTERYS

MOTERYS PIRMIAU BUV 
KARO DARBININKES 

AR JOS IEŠKOTE 

DARBOr

TELEFONŲ KOMPANIJA 
TURI KELETĄ DARBŲ
DŽENITORKŲ
Valymo Darbai Moterims 
Visose Miesto Dalyse 
Vai.: 5:30 vak. Qd 13 Naktį

★ ★ ★
Cafeterijoj Virėjų 

Valgykloj Tarnaičių
taipgi reikia 
ATSIŠAUKITE
ILLINOIS

BELL TELEPHONE 
COMPANY

Samdymo Ofisas Moterims 
STREET FLOOR 

809 W. WASHINGTON ST.
MERGINŲ — MOTERŲ 

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

E. J. BRACH & SON 
4650 W. Kinzie St.

3-jiems metams įstojimas į Reguliarę Armiją dabar duoda teisę 

jauniems Amerikonams į

PILNA KOLEGIJOS KURSĄ
arba į Mokslą Biznio ar Amato Mokykloj

RANKOMIS SIUVĖJŲ 
PATYRUSIŲ

Pastovūs darbai .gera mokestis, 
geros darbo sąlygos. Atsišaukite.

65 E .SOUTH WATER ST. 
Room 1702_______ DEArborn 3876

SIUVĖJŲ
Svarus darbas—Piece work. Lai
kas ir pusė virš 40 vai. Abelna 
mokestis 85c į valandą.
(GARFTELD PK “L” IR GATVft- 

KARIS IKI DURŲ)

ROSCOE LAUNDRY 
3517 W. Harrison St.

SKELBKITfiS “DRAUGE’

RANKOMIS SIUVĖJU IR 
ATRAITŲ PRIKIMŠEJŲ

PRIE VYRŲ DRABUŽIŲ
STANFORD WILLIAMS CO. 

222 W. North Bank Dr. 
Merchandise Mart Room 1281 

TARNAIČIŲ — VALYTOJŲ
Pastovūs darbai—gera mokestis. 
Vai. — 8 ryto iki 4 pp. Aukštos 
rūšies kliube arti north sidės.

ŠAUKITE HOUSEKEEPER 
WHITEHALL 4850 

MERGINŲ
Lengviems dirbtuvės darbams.. 
Malonios darbo sąlygos, gera 
mokestis. Laikas ir pusė virš 
40 vai.

934 N. LEAVĮTT ST.
RINKĖJŲ — LANKSTI TOJŲ 

VYNIOTOJŲ — INSPEKTORKŲ
švarus darbas—Unijos mokestis. 
Laikas ir pusė virš 40 vai. ir bo- 
nai. Abelna mokestis 64c į vai.
(GARFTELD PK “L” IR GATVft- 

KARIS IKI DURŲ)

ROSCOE LAUNDRY 
3517 W. Harrison St.

Lietuva turi būti vėl Nepriklausoma Valstybei,

Kongreso Nutarimu, nauda iš GI Teisių Šiliaus yra prieinama kiekvienam tinka
mam jaunam vyrui, kuris įstoja į naująją Reguliarę Armiją pirm 1946 Spalių 6

S IMTAI tūkstančių jaunų vyrų, baigiančių 
vidurinę mokyklą, neturėjo ištekliaus aukštes
niam mokslu,!. Dabar jie gali jį gauti, nemo
kamai.

DIDŽIAUSIA MOKSLUI PROGA 
ISTORIJOJE

Pagal GI Teisių Biilių, kiekvienas jaunas vy
ras, kuris įstoja į Reguliarę Armiją pirm 1946 
m. Spalių 6 d., turi teisę, po paleidimo, gauti 
apšvietą arba išlavinimą Valdžios lėšomis to
kioj mokykloj arba kolegijoj, kokią jis pasi
renka. Atsižvelgiant į jo tarnybos laikotarpio 
ilgį, valdžia apmokės už jo mokslą iki $500 
per paprastus mokyklinius metus, dar $65 
per mėnesį gyvenimo išlaidoms — $90, jeigu 
jis vedęs. Po 3-jy metų tarnybos, pavyzdžiui, 
jis gali gauti 48 mėnesius apšvietos, su Val
džios išmokėjimu viso $5120!

Pradiniai įstojimai yra atdari vyrams 17 
iki 34 metų amžiaus, ir gali būti 1!Ą 2 ar 3 
metams.

Pati Armija yra viena geriausių pasaulio 
mokyklų. Nuodugnus išlavinimas viename ar 
daugiau iš 200 amatų, meistrysčių ir techni- 
kinjų dalykų yra prieinamas kiekvienam ka
reiviui.

Jeigu jūs esate 17 metų ar daugiau, o tin
kate protiniai ir fiziniai, jūs galite užsidirbti, 
besimokinant Armijoje. Jūs gausite gerą algą, 
maistą, drabužį, butą ir medikalę ir dantų 
priežiūrą. Jūs gausite 30 dienų apmokamas 
atostogas kas metai. Jeigu jūs įstojate 3 me
tams, tai galite pasirinkt tarnybos skyrių ir 
užjūrio sritį Oro, Sausumos ir Aptarnavimų 
Jėgose.

ĮSTOKITE DABAR ARČIAUSIOJ JUMS

Kadangi naujoji taikos meto Armija var
tos naujoviškiausius mokslinius įrengimus, 
tai bus atdara daug technikinių laipsnių su 
aukštesne alga ir greitu paaukštinimų.

PAY PER MONTH—ENLISTED MEN
Ii Mditioa ta F#od, Lodjiai, CMbai aad *Miaal Cm

MOMTHLT

Maater Sergeant

Startinę 
>•» Poy 

e.r 
Maatb

RETIREMINT 
INCOME AFTSR:

20 Y •art' 30 Y—n' 
Strvlea Jer.k.

or Firat Sergeant • # 138.00 £89.70 $155.25
Technical Sergeant • 114.00 74.10 128.25
Staff Sergeant « • 96.00 62.40 108.00
Sergeant • • • • 78.00 50.70 87.75
Corporal ... • 66.00 42.90 74.25
Private Firat CIaaa • 54.00 35.10 60.75

50.00 32.50 56.25

(a) —Plua 20% Inrreaae tat Servic. Overaaaa.
(b) — Plūs 50% if Member of Flying Crewa.
(c) —Plua 5% Increaae in Pay for Each 3 Yeara

of Service.

Gaukite pilnas žinias šiandien arčiausioje 
U. S. Armijos Rekrutavimo Stotyje. Tai 
JŪSŲ proga gauti pageidaujamą mokslą 
ir pasimušti sėkmingai karjerai!

S E £ THE JO B T H R O U G H

U. S. Army
BE A

"GUARDIAN OF VICTORY ’

AIR FORCES - GROUND FORCES - 
SERVICE FORCES

U. S. ARMIJOS REKRUTAVIMO STOT Y Jv

166 W. Van Buren St. 
6500 S Racine Avė.
2001 Irving Park Blvd.



DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2384 South Oakley Avė. Chlcago, Illinois
Publlahed 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 “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

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

Užsieniuose:
Metams .................................................................................. $8.00
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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 laikraštin nededamos.

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

U. S. Kongrese Ginama Katalikų Bažnyčia
KONGR. O’TOOLE KALBA

Prieš keletą dienų diktatoriaus Stalino oficialus or
ganas ‘•Izvestija” biauriai puolė Jo šventenybę Popie
žių Pijų XII už tai, kad jis pakėlė kardinolu New Yor- 
ko Arkivyskupą Francis Spellman. Maskvos laikraščio 
teigimu, arkiv. Spellman yra fašistų rėmėjas. Net patį . 
Popiežių Maskvos laikraščiai panašiai tituluoja.

Sausio 28 d. kongresmanas O’Toole U. S. kongrese 
pasakė kalbą, kurioj jisai atsakė Maskvos laikraščiams 
ir gynė Katalikų Bažnyčią. Tarp kitko kongr. O’Toole 
sakė:

“Aš neatlikčiau savo pareigų kaipo amerikietis ir 
katalikas, jei neatsakyčiau į tas titaniškas neteisy
bes... Kuomet Rusija buvo -tik milžiniškas miškas ir 
balos, Katalikų Bažnyčia jau davė pagrindą civiliza
cijai’

Kongresmanas priminė ir tą faktą, kad prieš kiek 
laiko Stalinas su Hitleriu buvo sudarę nepuolimo su
tartį, kuri daugiausiai pasitarnavo ir fašizmui ir na
cizmui. “Kuomet toji biauri sąjunga buvo sudaroma ’, 
kalbėjo kcngr. O’Toole, “Popiežius Pijus, dabar vadi
namas fašistu tų, kurie tada padėjo sustiprinti pražli- 
tingas fašizmo doktrinas, kovojo tą smarvę, kad ap
saugoti italų tautos sielą nuo suteršimų’’.
KONGRESO NARIAI IŠVEDAMI IŠ KANTRYBES

Tas pats kongresmanas priminė, kad ne vien jis, bet 
daugelis kongreso narių netenka kantrybės, girdėda
mi visokias Maskvos skleidžiamas melagystes prieš 
Katalikų Bažnyčią. .Svarbi p. O’Toole kalba baigta šiais 
žodžiais:

‘ Aš pasijuntu netenkąs kantrybes ir pasitikėjimo 
tos tautos (Rusijos) nenoru bendradarbiauti tam, už 
ką amerikiečiai kariavo ir mirė. Mes norime pasto
vios taikos, knri pripažįsta žmogų Dievo tvariniu, bet 
ne visagalinčios valstybės vergu.

“Mes, katalikai, didžiuojamės savo rekordu ir to
kiais dvasios vadais, kokiais yra Popiežius ir Arki
vyskupas Spellman. Mes giliai esame užgauti daro
momis ant jų atakomis. Jei Rusija ištikro nori tai
kos ir pasaulio pagarbos, ji turi liautis daryti pana
šias atakas ant seniausios, gerbiamos ir garbingos 
institucijos. Jei Rusija skolinsis Iš Bažnyčios moks
lą ir nurodymus, ji gyvuos

Džiugu, kad kongrese prasideda sąjūdis atremti 
Maskvos melus ir šmeižtus. Jau laikas. Stalinas su sa
vo piktais adjutantais ne tik laužo tarptautines sutar
tis ir tuo trukdo pasaulio taiką atstatyti, bet bjauriai 
šmeižia Šventąjį Tėvą ir visus tuos, kurie stovi už tei
singos ir pastovios taikos atsteigimą.

Nereikia užmiršti ir to, kad savo laiku Katalikų Baž
nyčią ir jos vadus taip pat piktai ir biauriai puldavo 
Hitleris, Mussolini ir kiti jiems panašūs tironai. Stali
nas šiuo žvilgsniu siekia sumušti visų tironų rekordą.

"Trys Kryžiai Lietuvoje"
“Catholic Digest’’ žurnalas vasario mėnesio laide je 

perspausdino iš “The Apostle” kapitono Alec Richards 
straipsnį, kuris pavadintas “Three Crosses in Lithua- 
nia“ (“Trys Kryžiai Lietuvoje“). Straipsnis geras, iš
samus. Jame labai teisingai vaizduojama dabartinė Lie
tuvos politinė, socialinė, ekonominė ir kultūrinė būklė. 
Manome, kad tą straipsnį savo laiku galėsite pasiskai
tyti mūsų dienraščio angliškoje dalyje.

DIENRAfiTES DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Religija Ir Mokyklos
Visai neseniai Urbana teisme ėjo įdomi ir svarbi 

byla.
Champaign viešose mokyklose buvo įvestas ne pri

valomas, bet savanoris religijos dalykų dėstymas vie
ną kartą savaitėje. Jei vaikai norėdavo ir tėvai tam 
nesipriešindavo, įvairios tikybinės dominacijos pasirū
pindavo gauti instruktorius.

Bet tokia praktika bedieviškoms grupėms nepatiko. 
Reikalas atsidūrė teisme. Po ilgų nagrinėjimų ir tar
dymų trys teisėjai nusprendė tą bylą išmesti lauk iš 
teismo. Vadinas, Champaign mokyklos ir toliau gali 
dėstyti religijos dalykus panašiu būdu, kaip ir ligšiol. 
Tai neprieštarauja nei Amerikos konstitucijai nei šiaip 
jau nusistovėjusioms tradicijoms.

Tačiau “mandragalvių” organizacija — Chicago Ci- 
vic Liberties Committee sumanė apeliuoti ir tęsti tą 
bylą toliau. Bet kas tai per organizacija? Civic Liber
ties komitetaą pastaruoju laiku pasidarė aklu komu
nistų partijos bernu. Kaipo toks, suprantama, darys 
viską, kad tik pakenkti bet kokiam religiniam sąjū
džiui. Komunistai ar komunistuojantieji, jei tik turė
tų galės, tuoj uždarytų) ir privatines religines mokyk
las, kaip padarė Sovietų Rusijoj ir rusų bolševikų oku
puotuose kraštuose.

Kipras Petrauskas Ir Bolševiko Burbulai
I

MELAGIS UŽ ŠIAUDO GRAIBSTOSI
Yra kliedėjimų, melų ir demagogijų, tevertų tik šyp

senos ar truktelėjimo petimi. Yra tačiau melų, kliedėji
mų ir demagogijų, kurie pakankamai dideli ir stiprūs 
sužadinti pyktį, bet niekados nesulaukia atsakymo. O 
tačiau yra ir melų, ir demagogijų, ir kliedėjimų, ku
rie menkesni už pyktį žadinančius melus, bet kuriems 
tačiau neužtenka nusikeikimo užrašų knygutėn ir už 
kuriuos tenka teisėtas antausis melagiui ir demago
gui. Čia skaitytojas prašomas atleisti. Tokie griežti, 
nors teisūs žodžiai netinka lietuvio žurnalisto etikai, 
bet šį kartą reikalas eina apie bolševikinius propagan
distus ir agitatorius, dėl žurnalistinės etikos stokos ne
sančius ir niekuomet nebuvusius žurnalistais, vietoje 
argumentų įpratusius vartoti keiksmažodžius, kurie iš 
ramaus kalbėjimo tono kartais gali būti nepajėgūs su
prasti, jog tai kalbama jiems. Konkrečiai: reikalas 
liečia amerikiečių komunistų “Laisvę“ ir jos Mizarą, 
besigraibaričiua upėje už šiaudo, kai pasunkėja meluo
ti apie tariamai gražų gyvenimą Lietuvoje.
KIPRAS, ŠALIAPINAS IR GORKIS

Mūsų stovyklą nedažnai pasiekia “Laisvė”, bet uz 
fai dažniausiai pasiekia tie jos riumeriai, kurie, jei tik 
mums netrūktų! noro vesti polemiką su jos žmonėmis, 
pačiai “Laisvei” būtų labai nemalonūs. Štai, pavyz
džiui, prieš akis jos 274 nr., datuotas 1945 metų lap
kričio 24 d. Pirmame puslapyje, pirmoje skiltyje ir 
pirmomis antraštėmis atžymėti du “Krislų’’ straipsne
liai, kuriuos perspausdiname ištisai:

“Moscow Nevvs“ korespondentas, Bronis Krinickis, 
turėjo pasikalbėjimą su Kipru Petrausku, Lietuvos o- 
peros patrijarchu.

Straipsnis ir daininink... vaizdas (atrodo, turėjo bū
ti: “straipsnis ir dainininko atvaizdas“, bet toje vie
toje kaip tik būta adreso popierėlio, ir todėl vieta ne- 
išskaitoma. Aut.) tilpo paminėto laikraščio leidoje š. 
m. rugsėjo mėn. 8 d.

Kipras Petrauskas, rašo Krinickis, buvo vedęs Ša- 
liapino dukterį, su kuria vėliau atsiskyrė. Tačiau su 
garsiuoju Šaliapinu Petrauskas buvo geri draugai iki 
šaliapino mirties: šaliapinas padėjo Petrauskui prasi
siekti (kalba paliekama netaisyta, mizariška — Aut.), 
kai jis ėjo įt dainininko karjerą.

Beje, jo vestuvėse pabroliu buvo rašytojas Maksi
mas Gorkis.”
NUŽUDĖ, IŠTRĖMĖ, BET JŲ DARBAIS DIDŽIUOJASI

Sutapimas, kurį iškėlė ponas ar draugas R. Mizara, 
nepaprastas. Už jį laikraščio redaktorius ir cenzorius 
Tarybų Lietuvoje būtų atleidžiami iš eitų pareigų ir 
gerokai patampomi po GPU tardytojų klaikias kame
ras. Tarybinis herojus, liaudies artistas Kipras Pet
rauskas ir šaliapinas, Maksim Gorkij, kurių pirma
sis po 1917 metų revoliucijos pabėgo iš Rusijos į Va
karų Europą ir mirė emigracijoje, o antrasis, pamatęs, 
koks skirtumas tarp idėjų, už kurias jis kovojo ir bol
ševikų sukurtos gyvenimiškos tikrovės, tiek išėjo opo- 
zicijon, jog partijos vadams nieko nebeliko kito, kaip 
įsakyti prie jo priskirtam gydytojui jį nužudyti-nunuo- 
dyti! Tragiška Maksim Gorkij gyvenimo pabaiga tai 
vieša paslaptis Sovietų Sąjungoje. Tačiau bolševikai, 
net ir nužudę šį didįjį, rašytoją dažnai jo vardu ir jo 
pasakymais dangsto savo juodus darbus, šaliapino pa
vardė iki 1941 metų birželio mėn. 22 d. buvo visiškai 
išbraukta iš pavardžių, galima minėti spaudoje arba 
pasikalbėjimuose, nežiūrint to, kad emigracijos šalia
pinas ne tik buvo vienamintis su Gorkiu ir komunistų 
partijos vadais, bet ir vienas didžiausių socialistų par
tijos finansuotojų Rusijoje.

D A C
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Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO

-<3

tėvus, kurie, kaip žinai, gy
vena netoli sienos, — kaip 
galima greičiau, vykstu pas 
tave. Apginsiu tave nuo vi
sų nelaimių, arba pats žū
siu prie tavo kojų. Ligi grei
to pasimatymo —

Tavo Motiejus”.

(Tęsinys)
Naktis buvo sunki. Vis 

vartėsi lovose, negalėdami 
akių užmerkti, o jeigu ir už
migo, tai šoko iš lovos su
sapnavę, kad vokiečiai lipa 
pro langus, gaudo dukteris, 
grobia turtą ir t.t. Išaušo 
rytas, o ryto šviesa veikia 
nervus ramindama, teigia
mai.

Sekančios naktys nebuvo 
ramesnės. Karininkas kas
dien siuntinėjo j Kauną ži
nių. Jos viena už kitą bai
sesnės.

Į trečią dieną po paskel
bimo karo Rusijai, rugpiū- 
čio 3 dieną, Vokietija pa
skelbė karą Prancūzijai. Ant 
rytojaus Anglija paskelbė 
karą Vokietijai. Rugpiūčio 
23 dieną Japonija paskelbė 
karą Vokietijai — vis nau
jos ir naujos ugnys pleškėjo 
ne tik Europoj, bet ir visam 
pasauly. Ir iškilo penkias
dešimt keturių valstybių ka
ras.

★
Per savaitę pasibaigė žy

miausių jėgų mobilizacija, 
kaip visose valstybėse, taip 
ir Rusijoj. Rusai nežinoda
mi, kurį santarvininkų fron
tą Vokietija puls smarkiau
siai, laikėsi atsargiai ir pra
dėjo koncentruoti savo di
džiausias jėgas į vakarus.
I ir II armijas sutraukė tarp 
Kauno ir Varšuvos, norė
dama pulti Rytų Prūsiją. 
Keturias armijas — nusiun
tė prieš austrus Galicijon.

Greit paaiškėjo, kad Vo
kietijos didžiausios jėgos 
vakarų fronte. Vokietija ma
nė, kad Rusija per savo di
dumą ir nesusitvarkymą ne
sugebės greit sukoncentruo
ti savo jėgas ir, puolę ūmai 
prancūzus, o šis frontas 
jiems pavojingiausias, galė
sią spėti apsidirbti su Pran
cūzija pirm, negu Rusija su
skubs paduoti jiems pagal
bą. Rusijos fronte, kuris už
ėmė 900 klm., vadinas, du
kart didesnį plotą, negu va
karuose, vokiečiai paliko ne
dideles jėgas tik apsiginti.

Vokiečiai visa jėga gulė 
ant vakarų fronto.

Per mobilizaciją Lietuvos 
gyventojų nuotaika labai į- 
tempta. Raudojo šauktuo
sius į karą. Visur maišėsi 
rusų kariuomenė ir stūmė 
iš vietos ramius gyventojus. 

Rugpiūčio 4 d. vokiečiai
perėjo Belgijos sieną. Tas 
kiek nuramino lietuvius. At
rodė, kad karas bus kur tai 
toli.

Pati rugiapiūtė — pats 
darbymetės laikas. Pas Zie- 
nius javai tais metais labai 
užderėjo. Prinokę rugių ir 
kviečių laukai siūbavo, kaip 
jūra. žmonės tikėjosi grei
tu karo galu, kažkur toli 
nuo jų nekaltos žemelės bu
vo bepradedą ir laukų dar
bus.

★
Šios dienos paštas iš Kau

no parnešė žinių, kad ka
riaujama toli kur vakaruo
se. Ir dar du laišku. Vienas 
Danutei — žinoma, nuo Mo
tiejaus:

“Mano Brangioji, esu pa
skirtas prie apkasų kasimo, 
bet, ištrūkęs nuo šito dar
bo ir aprūpinęs senus savoi
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sveikindamas buvau tau nu
piešęs save dideliam pavo
juj. Sakiau, kad, greičiau
sia, žūsiu nuo netikėtos kul
kos ir, gulėdamas tarp ne
gyvų laukuose, šauksiu ta
vo vardą. Maryt, nebark 
manęs — tą aš pasakojau, 
tik kad sugraudinčiau tave, 
kad gaučiau iš tavęs taip 
brangų bučinį, kurių man 
taip šykštėjai. Bučiuoju. 
Tik būk ramutė, mylėk savo 
Jurgį. Rašyk, kaip galima, 
dažniau apie save ir taviš
kius adresu: Veikiančioji 
armija, X pulkas, gydyt. J. 
D. Tavo laiškelis — mano 
sunkių dienų pasaldinimas.

Tavo Jtfrgis’’.
Kartu atėjo ir antras laiš

kas Marytei, jau iš armijos:
“Mano Brangioji, Mano 

Gyvenime, esu, kaip matai, 
jau fronte, širdis man plyš
ta ne dėl savęs ir man gre
siančių pavojų, bet dėl to, 
kad taip baisią valandą ne
galiu būti greta tavęs, daly
tis su tavim vargą ir džiaug
smą, laimę ir nelaimes. Ži
noma, kad tavęs niekas blo
ga nelaukia. Aš, Mano Ge
roji. gyvenu paskutinių lai
kų įspūdžiais, kurie užpildė 
mano pirmiau nepilnąjį gy
venimą. Kaip gera pas Jus, 
toj kampinėj... Ją atsiminęs, 
būčiau laimingas, tur būt, 
pačiam pragare. Laimingas 
dėl to, kad žinau, jog tu 
mano, jog man ištikimutė! 
Ar ne tiesa, Mažytė? Man 
čia pavojaus nedaug. Atsi-

LINKSMA NAUJIENA— 
NAUJA MOSTIS!

SIXTIAN A
Trade Mark Reg. U.S. Pat. Off. 
DEL SUAUGUSIŲ IR VAIKŲ

Niitlmm Mostėje Nėr* Narkotikų 
Nei Nuodingų vaistų.

8IXTIANA mostls greitai pa
gelbsti nuo visokių skausmų, kaip 
tai — rheumatiškų skausmų, kaip 
meninių Skausmų Kojose, Ran
kose, Sąnariuose, Krūtinčs, Ger
klės, Raumenų Lumbago, Sciati- 
ca. Neuralgijos iŠ priežasties 
skersvėjo ir sušalimo, Ifitinimo, 
Skaudančių Raumenų. Mažų 
Bronchial Nesmagumų nuo šalčio. 
Pūslių, Spuogų, Vočių, Degančių 
ir pavargusių Kojų, Mažų Apde- 
gimų ir Žaizdų.

Slxtiana Mostls parsiduoda po 12.00 
jž dideli pilną, stiklini puoduką. Siųskit 
Jūsų pinigus tiesios i —

SIXTIANA OINTMENT CO. 
2319 W. Charleston Street 

CMcago 47, III.
SIKTIANA MOSTIS vartojama 

Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Amerikoje ir Europoje.

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

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

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Pree. and Mgr.

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

TAUPYKITE JŪSŲ ATLIEKAMUS CENTUS

h

*

IR DEKITE Į

UNIVERSAC
Savings and Loan Association

KUR MOKA 3% IR YRA 
APDRAUSTA IKI $5,000.00

PER FEDERAL SAVINGS & LOAN IN8URANCE CORP. 
WASHINGTON, D. C.

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

šeStadienj iki 2-ros valandos po pietų.

z I
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Iš BALF 4-to Skyriaus visi Cicero lietuviai žada at- 
Veiklos silankyti pas sąjungietes ir

North Side.
d., parapijos salėje Įvyko 
BALF 4-to skyriaus susirin
kimas, kuriame prisirašė 
naujų narių, o kiti 25 užsi
mokėjo 1946 narystės mo
kestis per laiškus sekreto
riui. Narystės kortęlės bus 
išduodamos susi rinkime, 
kaip tik bus prisiųstos iš J 
centro.

Nutarta surengti bunco ir 
card party. Išrinkta komi
sijom K. Juzaitis, V. Dau
girdienė, V. Rėkus ir V. Tū- 
belienė.

1946 metams valdybon iš-

daug svečių iš Melrose Park, 
Sausio 20 bulvarų ir Chicago.

Scphia Barčus suruošia 
gražias programas. Ji su sa
vo grupe sutraukia gausin
gą publiką.

Tikietai 75c su taksais.
Nepamirškime dienos, bū

tent vasario 3. Aš būsiu

Trumpos Marquette 
Park Zinutės

Garbingai paliuosuoti iš'
tarnybos grįžo trys dakta
rai: Juozas Kadzewick, bu- 

xo- 1 v?3 vyriausiu chirurgu 1 div. 
rinkta: Viktorija Daugirdie- hospital, Hawaii. F. Wins- 
nė, pirmininkė, Kazimieras kūnas ir Walter Eisin, abu 
Juzaitis, vice pirm., Bronius
Tūbelis, sekretorius, Vikto
rija Tūbelienė, iždininkė. 

Širdingai ačiū mūsų kle

tarnavę Europoje.
★

Vincas ir Charlotte Ale. 
šauskas. pirko ūkji netoli nuo

Pakilęs iš sunkios ligos, 
šiuo noriu išreikšti nuošir
džią padėką dr. S. Biežiui ir 
Šv. Kryžiaus ligoninės sese
lėms, kurios ne tik slaugė, 
bet ir įdomiomis knygomis 
aprūpino taip, kad sveiks
tant netek? nuobodžiauti.

Malonu buvo pasimatyti 
su senąją pažįstama, su ku
ria sykiu mokyklą lankėme, 
tai yra seserim Johanna. Po 
32-jų metų nesimatymo čia 
teko pirmą syk pasimatyti 
ir pasikalbėti. Ji aprūpino 
mane ir lietuviškais katali
kiškais laikraščiais.

Dėkui ligoninės kapelio
nui ir kun. A. Martinkui, 
Dievo Apvaizdos parapijos 
kleb., už lankymą ir stipri
nimą dvasiniai.

Dėkui visiems kitiems už 
aplankymą.

Dominick Zdanis
Širdingai ačiū mūsų kle- Į p*™ ucy«“ lluu j m . », ■

bcnui kuru Gašlūnui už pa- Valparaiso, Ind. Motinų Dr-1 PiGlUHS VdKdfdS_ . I _i4_ ;i„_4-„Iramą visų darbų. Tas pri
duoda mums daugiau ener
gijos toliau darbuotis dėl 
Lietuvos ir nuo karo nuvar
gintų jos žmonių.

Al. Laurinaitis taipgi yra

gija apgailestauja, nes Char
lotte buvo veikli, energinga
nare.

Ona Butkienė, sąjungietė, 
jau kelintas mėnuo kaip rim

geros šalpos darbų rėmėjas, tai serga. Linkime greit pa- 
Aukojo daug drabužių ir a- sveikt ir vėl grįžti į sąjun- 
valinės. I giečių tarpą.

! ★
Dabar t'.ia mezgimo va- Otto ir Marie Propotnikų 

jus. Iš centro prisiųsta BA dukterei Gloriai jų draugių 
LF apskričiai vilnų mezgi- būrys surengė “Bridal Sho- 
mui vaikučiams svederiu. wer'’. Dalyvavo viešnių iš 
pirštinaičių ir t.t. North visų dalių miesto, net Glo- 
Side meterys, kurios galit rįos močiutė Antanina Strau 
megzti ir norėtumėt pasi- kas ir teta Kotrina Hahn iš 
imti vilnų, prašom kreiptis I st Charles, III. . 
pas skyriaus pirmininkę, V
Daugirdienę, 1615 N. Wood Antanas ir Elena Dauno- 
St. Ji isduos vilnas su nu-, raj gu sūnum Edvvardu pir- 
rodymais, kas ir kaip megz- ko namą ir gražią užeigą 
ti- *• ant 63 gatvės. Sausio 17 d.

Ona Mileris, viena mūsų 
skyriaus narė, jau numezgė 
du svederius ir mezga dau
giau. Ji turi daug savo rei
kalų ir darbų, bet jos gera 
širdis negali pamiršti nu
skriaustų Lietuvos žmonių, 
kurie laukia mūsų pagalbos 

V. Tūbelienė

būrys draugių susirinko pa 
sveikinti Eleną jos naujam 
name ir su ja paminėt jos 
birthday. Dovydo Motina

Atmokės kostu-
meriams

Frank Weinman, operuoto- 
jas Frank Brady Motor 
Sales 3439 W. 63 St., U. S. 
Distrikto Teismo nubaustas 
grąžinti $7.000 penkiems sa
vo kostiumeriams, kuriems

Sąjungiedu Vakaras
Cicero. — Kas bus? Ar 

negirdėjai? Ugi sąjungietes 
48-tO8 kuopos rengia šaunų 
vakarą parapijos svetainėj,! jis buvo pardavęs vartotus 
vasario 3 d. automobilius.

Vakaro programą išpildys j OPA rado, kad parduoda- 
Sophia Barčus su vakaruš-Imas automobilius Frank 
kininkų grupe. Bus dainų,1 Weinman nesilaikė vyriau- 
juoko, vaidinimas ir daug sybės nustatytų kainų (cei- 
kitokių margumynų. price).

Cicero šeimininkės žada 
dar iškepti lietuviško kuge- Išmintis yra geras pirki 
lio ir virtinių. Be to, galima' nys. nors kartais labai brau 
bus ir išsigarti. giai kainuoja.

A. .
MIKOLAS JUZĖNAS

Gyveno Sfil" S. Mnommcntn Ava. Pirmiau gyveno Cicero III.
Mirė Šauniu 29 d.. 194R m.. I vai., ryte. sulauk ęn pusės amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo ift Panevėžio apskričio Šilų parapijos, 

Knnigutkižklų kaimo.
Paliko dideliame nullBdimie: tnoter) Julia (po tėvais Balsai- 

tęs) brolj Jonų Juzėnų ir jo Seimų, pusbroli Leonų Augustinų ii' 
jo Seimų, brolio vaikus Petrų Juzėnų Ir jo žmonų, klierikų Igna- 
tius Juzėnų; Svogerkų Pranciškų Slogerlenę ir jos Seimų iŠ West 
Side; Svogerius Vincentų Balsį Ir jo šeimų. IS Cicero. Antanų 
Balsį ir jo Seimų, Petrų Balsį IS \Vestvllle. III. ir daug kitų gi
minių, draugų Ir pažįstamų, o Lietuvoje seserį Šaleinonų ir jos 
Seimų ir kitos gimines.

Priklausė prie Keistučio Klubo ir Dr-jos Liet. f'kinlnkas.
Kūnas pašarvotas A. Petkaus koplyčioj, 8812 S. \Vestern Avė.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, Vasario 2 d. IS koplyčios 8:30 

vai., ryto ims allyd'das J Gimimo Panelės švenč. parapijos baž
nyčių. kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio slidų. Po 
pamaldų ims nulydėtas J šv. Kazimiero kupinės.

Nuoširdžiai kviečiame visus giminios, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Aidliiilv: Moteris, Brolis. Pusbrolis, švogerka, šlageriai Ir 
Visos Kilos (.Iminės.

laidotuvių direktorius A. Petkus. Tel. GBOvehlll 0142.

West Side. — Aušrinė 
draugija rengia linksmą va
karą (bingo ir card party) 
vasario 3 d., 3:30 p:piet. 
Bus trys prizai “cash”. Kvie 
čiam visus narius ir nares 
būtinai atsilankyti ir atsi
vesti savo draugus. F. Z.

New York pavyzdžių
Harold Fleischman, mene- 

' džerius Saks-Fifth Avė., 669 
j N Michigan avė., pranešė, 
jog. pasibaigus sutarčiai, jis 
panaikins elektra apšviečia
mą iškabą ant rūmų stogo. 

Į Sako, iškaba geras daiktas, 
bet ji neduoda grožio bulva
rui. New York Fifth Avė. 
Assn. yra uždraudus pana
šias iškabas. Kodėl negali

į taip būt Chicago j.

Tokius reiktu 
sunkiai bausti

I Charles Zimmerman, išI
5 Minneapolis, suimtas polici- 
I jos Wilmette teatre, kuomet 
pardavinėjo jaunuoliams 
šlykščius pampletus.

Wilmette gyventojai rei
kalauja, kad tokie atsibas- 
teliai vedą jaunimą į blogą 
keilą, būtų sunkiai baudžia
mi.

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

JONAS NARBUDA 
1425 N. Bostvorth Avė.
Mirė Sausio 29 d., 1946 m., 

7:30 vai., ryte. sulaukęs senat
vės. Gimė Lietuvoje. Anuerrkoje 
išgyveno daugelį metų.

Paliko dideliame nuliūdime: 
žmonų Evų, dvi dukteris Ma 
Bejmoaicz, Angeline Pabt 
žentų VViIliam, ir tris anukus 
Ronald, Mary Lou ir Oeraldine 
ir brolj Juozų ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Buvo vienas organizatorių 
Šv. Mykolo parapijos.

Kūnas pašarvotas S. A. Bro
dzinski koplyčioje. 1317 No. 
Aslilnnd Avė.

Laidotuvės (vyks penktadienį, 
Vasario 1 d. IS koplyčios 3:30 
vai., ryto Ims atlydėtas j šv. 
Mykolo parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

NltoSirdžial kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose lnidotuvė-«\

Nuliūdę: žmona, Dukterys. 
Brolis ir Vitos Kibs* Gimimės.

Laidotuvių direktorius S. A 
Brodzinski. Tel. BRInswlek 
2767.

bei.
Ir

Labdarybė
Labdarių Metinis 
Susirinkimas

šį vakarą 7:30 valandą 
Šv. Kryžiaus parapijos ma
žojoj salėj, įvyks Lietuvių 
R. K. Labdarių Sąjungos me 
tinis susirinkimas. Kadangi 
jis bus svarbus, todėl visa 
centro valdyba, direktoriai, 
komisijų nariai, ir būtinai 
visų kuopų atstovai yra pra
šomi į susirinkimą atvykti.

Pirmoje vieteje visiems 
bus svarbu ir labai įdomu 
išgirsti raportus iš praėju
siųjų metų veikimo. Išgir
sime ir apie tai, kaip eina 
senelių prieglaudos namo 
statybos reikalai.

Metiniame susiri n k i m e, 
kaip paprastai, turėsime pa- 
planuoti apie pavasarinius 
ir vasarinius darbus sąry
šyje su sistematingesniu va
jum prieglaudai ir su tradi
ciniais piknikais bei išvažia

vimais. Planai turi būti vi
sų priimti ir visų bendrai 
vykdomi. Dėl to nepaprastai 
yra svarbu, kad metinis mū
sų, labdarių, susirinkimas 
būtų gausingas.

St. Cibulskis, pirm.
Ona Jasparienė, sekr.

Gražus 1-mos Kuopos 
Parengimas

Lietuvių R. K. Labdarių 
Sąjungos 1-moji kuopa su
rengė gražų parengimą Šv. 
Kryžiaus parap. salėj sau
sio 27 d. Geras labdarių bi
čiulis Steponas Pučkorius 
r:dė gražias filmas. Klebo
nas kunigas A. Linkus, kuo
pos dvasios vadas kun. K. 
Barauskas ir kun. J. Vyš
niauskas pasakė turiningas 
kalbas apie labdarybę. Jie 
aukštai vertino lietuvių se
neliui prieglaudos statybos 
darbą. Piano solo skambino 
Teresė Snarskaitė.

Rengiant šį vakarą daug 
ir nuoširdžiai darbavosi kuo

pos pirmininkė E. Gedvilie
nė. Taip jau uoliai dirbo U. 
Mažeikienė, S. Mickūnienė, 
V. Bučnienė, O. Vaznienė, 
P. Dorša, O. Landienė, A 
Snarskienė.

Mūsų kuopa yra užsimo
jusi išpildyti savo kvotą, jei 
tokia bus paskirta vajuje 
prieglaudos statybai. Daro
ma pastangų, kad šiuo metu 
gauti kiek galint daugiau 
garbės narių, kurie sumo
kės sąjungai po šimtą do
lerių. Taip pat norima su.

rasti geradarių, kurie sene
lių prieglaudoje savo vardu 
įtaisytų kambarį ar ką ki
tą ir tuo būdu įamžintų sa
vo vardą. K-tas

LAIMINGA PAGALBA NUO 
ŽIAURIOS

STRĖNŲ GĖLOS
fttai Svarus, naujas būdas 
lluoHUot paprastą, strėnų gė
lą. JoIu&moii’h Bark Plaater! 
Lengvina skausmą. sustingi
mą. Jautiesi puikiai! Visose 
vaistinėse. Reikalauk Johnson 

A Johnson kokybės.

SKELBKITES “DRAUGE”

mARGUTIU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC -1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nuo 7 iki 8 vai. vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas:
6755 So. Western Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehill 2242
........4- -.-.."fl---------- -4 ,

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

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

Daugelie Lietuviu yra pilno* 
patenkinti tau meno iedevrait, 
kuriuo* me* padirbome jiemt.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

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

VENETIAN MONUMENT COMPANY
827 NO. WB8TERN AV®. TEL.: 8EELBV 6108 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

KVIEČIAME^
KLAUSYTIS

MUZIKOS 
DAINŲ 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMŲ

GARY. INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON

— Savininko —•
St. Casimir Monument 

Company
3419 West llth St
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST "6335

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE8 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

NULIŪDIMO

> ''V
-rvi

VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

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

NARIAI:

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktoriųa
Asociacijos

AMBULANCU 
Pataroaujam 
dienąir naktį 
Mes Turime 

Koplyčias 
Visame 
Mieste.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUAN1CA AVĖ. Phone YARds 4908

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

P. J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 
___________ Telephone Y'ARds 1119___________

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th St._________ Phone VARds 0781

MAŽEIKA - ir - EVANAUSKAS
3319 L1TUAN1CA AVĖ. Phone YARds 1138-39

LACHAWICZ IR ŠONAI
2314 WEST 28rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANai 2515 
COMmodore 5765 

PULIman 1270

L. L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. FtlUnun 0061

Lietuva turi būti vėl Nepriklausoma Valstybė



Raud. Kryžius

Vis da tęsia pagalba kariams užsienyje
OKUPUOTUOSE KRAŠTUOSE IŠLIKUSIUOSE NUO 

J SUNAIKINIMO KLUBUOSE;, ĮSTAIGOSE. STEI
GIAMA KARIAMS KLUBAI, UŽKANDINĖS, TEAT
RAI POILSIO VIETOS IR K.

Amerikos Raud. Kryžius 
parūpina poilsio, patogumo] 
tarnybos vyrams, kurie da ' 
randasi mūsų okupacijos jė
gose. Jis padeda jiems viso
kiose problemose, lygiai kaip 
darė karo metu. Vyrai toli 
nuo namų gali kreiptis j 
Raud. Kryžiaus dirketorių.

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
Už pigesnį nuošimtį — be 

komišino — pas

MUTUAL
FEDERAL
SAVINGS and LOAN 
Assn. of Chicago

2202 We«t Cermak Road 
Telefonas CANAL 8887 

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt.

Jeigu jie serga, Raudonas 
Kryžius padės. Jeigu pasi
ilgę savųjų, yra Raudonojo 
Kryžiaus klubų, kanteenų ir 
poilsio centrų visoje okupuo
toje teritorijoje.
PACIFIKE

Japonijoj Pirmas Raiteilo 
Skyrius įsteigė pastovų 
Gold and Country Club 12 
mylių į šiaurę nuo Tokyo. 
Ten Raud. Kryžius turi mo
derninį namą, puikiai į- 
rengtą savo “on-post” klu
bui. Osako teatras turi 4,000 
vietų.

Raudonojo Kryžiaus The- 
atre Street Club, Yokoha- 
ma, buvo atidarytas 19 die
nų po atvykimo mūsų pulkų. 
Penkių aukštų pastatas pui
kiai išrėdytas.

Bankers’ Club, įsuku 
Men’s Club ir Yokohama 
Memorial Namas taipgi pa
imti karių ir karininkų klu
bams.

49to pulko ligoninė dabar 
randasi buvusioje Manila 
Jockey Club.

Kitose Tolimų Rytų daly
se Raud. Kryžius įsteigia į- 
vairius klubus. Okinavva su
silauks 6 naujų klubų, Iwo 
Jima — 3.
EUROPOJ

dalyje 
- tre-

, , ... teronugm cmcsoą :«ngtggagBt^tBgfe==sb-", —■' i _—i—
VĖL BUS MĖSOS

Skerdyklų darbininkams nutraukus streiką, Chicago, 
kaip ir viso krašto, mėsos krautuvėse vėl atsiras. Nuo
traukoj graži mėsa paruošiama išsiuntimui ūš Wilson and 
Co. (Acme-Draugas telephoto)

DU JAUNUOLIAI

DETEKTYVU SULAIKYTI S. DEGNAN 
PAGROBIME

SAKOMA, ABU PRISIPAŽINĘ! TRIS SYKIUS PER TE
LEFONU REIKALAVĘ! IŠPERKAMOSIOS sumos. 
ABU NUOLATINIAI DRAUGAI

’fc’e.&aekenJs, šaus. 30, 1946

/ mus.

Kitoje pasaulio 
Briuselyje, Belgijoj 
čias Red Cross Rainbovv 
Corner atidarytas, o garsu
sis Colonies Club naujai per
taisytas U. S. kariams.

Bayrouth, Vokietijoj, 2,- 
000 kareivių lanko Raudono
jo Kryžiaus klubą buvusia
me Wagnerian Teatre Ma
žame teatrelyje kareiviai ir 
tremtiniai rengia vaidini
mus.

Nuremberge, Raud. Kry
žiaus vartoja vietinį atletų 
centrą. Nors 94% miesto su
naikinta, bet kareivių stadi
ja stovi. Kareiviai iš toli 
atvyksta čia pasinaudoti 
puikiais patogumais.

SENATORIUS PERĖJO
New York, N. Y. — New 

York valstybės senatorius 
Wagner, kurs šiuo metu Le- 
nox ligoninėj sveiksta nuo 
influenzos, priimtas Katali
kų Bažnyčion.

KATALIKŲ TIKĖJIMĄ
Konvertitas yra 68 metų 

amžiaus, gimęs liuteronų 
šeimoj, vėliau bet gi buvęs 
uoliu metodistu.

Jis yra autoris National 
Relation Act.

n

Detektyvai vėl pačiupo 
galą siūlo, kuris gali prives
ti prie atidengimo pagrobi
mo ir nužudymo S. Degnan. 
Suimti du jaunuoliai: Vin- 
cent Costello ir Theodore 
Campbell, sakoma, prisipa
žinę sausio 7 d. tris syk šau
kę telefonu Degnan namus 
reikalaudami išperkamosios 
sumo $20,000. Jų rankų raš
tas ir pirštų nuospaudos pa
siųstos į FBI biurą. Wash- 
ingtonan.

Costello suimtas praeitą 
penktadienį, o Campbell — 
ant rytojaus.
MOTINA PASAKOJA

Costello motina, kuri gy
vena adresu 1266 Victoria, 
už penkių blokų nuo Degnan 
namų, pasakoja, jog Camp
bell buvo dažnas jo sūnaus 
draugas ir dažnai pas juos 
nakvodavęs. Sausio 7 d. jie
du buvo išėję į Grenada te
atrą. Grįžę namo kortavę. 
Bet ji nuėjusi gulti ir nega
linti pasakyti, ar jaunuoliai 
buvo vėl išėję iš namų. Tą 
naktį buvo Degnan mergaitė 
pagrobta.

Vincent Costello metė 
Senn vardo high school,

kuomet buvo 17 metų am
žiaus. Už vogimą automobi
lių jis buvo pasiųstas į pa
taisos mokyklą. Theodore 
Campbell yra tarnavęs ka
riuomenėj marinų korpuse.

★
“Aš ESU PAGROBTA!“ 
ŠAUKĖ MOTINA

Chicago detektyvams kvo- 
čiant du jaunuolius S. Deg
nan pagrobime, iš Wey- 
mouth, Mass., . gauta žinia, 
kad trijų gretimųjų valsty
bių policija ieško Betty Rea- 
der, motinos dviejų vaikų, 
kuri buvo išvykus į krautu
vę ir negrįžo namo. Po kiek 
laiko ji telefonu paskambi
nus vyrui:

“Del Dievo, šauk policiją! 
Mane pagrobė trys vyrai. 
Prieš išvešdami j kitą vals
tybę, jie davė man kelias mi
nutės telefonu paskambin
ti“.

Policija praneša, kad 
Reader’ai nėra turtingi.

Jokios išperkamosios su
mos pagrobikai nereikalavę.

Kaimynai liudija juos gy
venant santaikoje, dėlto po
licija tiki vyro pasakojimu.

Jų vaikai vyriausias 6 m., 
o jauniausias 2 m.

VYSK. SHEIL ŠV. TĖVO AUDIENCIJOJ

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Tiesiog Jums 
Iš Mūsų Dirbtuvės

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas!

Kas Girdėt^ 
Chicago Je>

Tėvas šnipo bandė 
nusižudyti

Hold up'as" plėšikui

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

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

Archer Avenue Furniture Co.
— FARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS
SS

10.000
• DEGTINĖS
• BRANDĖS
• RUM’O

BONKŲ
» GIN 
► VYNO 

• KORDIALŲ

Cook apskrities kalėjime 
bandė nusižudyti Hans Max 
Haupt, kuris nubaustas 
kalėjimu visam amžiui už iš
davystę karo metu. Apskri
ties kalėjime jis buvo pris
kirtas prie barbernės. Čia 
žirklėmis perpiovė rankų 
riešus ir šoną perdūrė kelio
se vietose.

Jis yra tėvas Herbert 
Haupt, kurs už šnipinėjmią 
nazių naudai karo metu bu
vo pasodintas į elektros kė
dę, Tėvas irgi buvo nuteis
tas mirti už padėjimą sūnui 
šnipinėti, bet antrame teis
me mirties bausmė pakeista 
kalėjimu visam amžiui.

Kalėjimo gydytojai sako, 
jog susižeidimas nėra pavo
jingas, jeigu nesusidarys 
komplikacijų.

SKAITYKITE “DRAUGĄ!

Roma. — Sausio 26 d. šv. 
Tėvas Pijus XII-sis priėmė 
privačion. audiencijon Chi
cago vyskupą Bernard Sheil, 
įsteigėją CYO ir žinomą jau
nimo vadą.

Suspenduoti polic- 
monai

Policijos viršininkas Pren- 
dergast suspendavo iki Ci-

Tur būt, pirmą syk Chica- 
goj atsitiko, kad ne plėšikas 
įstaigai padarė “hold up”,| 
bet įstaigos tarnautojas plė
šikui. Tai buvo Fullerton- 
Clark Currency Exchange,
2341 N. Clark St.

Kai įėjęs plėšikas ir atsi
stojęs prie langelio išsitrau
kė revolverį ir pareikalavo
atiduoti pinigus, G. H. Wood-Ivil Service Board- ‘^klausi- 

nės du patrolmenus, laisvu 
laiku buvę bartenderiais 
“6600 Club“, kurio savinin
kas J. L. Rogers nesenai bu-

ward įstaigos menedžerius, 
akiesmirksnyje pasitraukė 
už neperšaunamojo stiklo 
ir, pagriebęs revolverį, įsakė 
plėšikui mesti ginklą, arba 
bus nušautas. Plėšikai puolė 
prie durų, bet Woodward, 
paspaudęs guzikelį, užrakino 
duris.

Plėšikui nieko neliko, kaip 
tik pasiduoti iki policija at
vyko. Plėšikas pasisakė 
esąs Peter Vutici, gyv. 177 
W. Van Buren St.

Gaisras Et. Sheridan
Tap Room (gėrimų užei

goje) dideliuose dviejų auk
štų rūmuose Ft. Sheridan 
kareivių stovykloje kilo gaiš 
ras, kuris nuostolių padarė 
už $2,000.

vo pašautas prie savo namų.
Policmonams draudžiama 

turėti du darbus. Bet karo 
metu, stokuojant darbinin
kų, to draudimo nebuvo pai
soma. Po karo vėl grįžtama 
prie įstatymo.

Sviesto kaina ta pati

Šiuo metu vyskupas B. 
Sheil yra Europoje, kur stu
dijuoja okupuotų kraštų 
jaunimo problemas. Jis taip
gi dalyvaus naujų kardinalų 
iškilmėse Vatikane vasa
rio 26 d.

Šiandie pasirodys 
nauji dešimtukai

Nauji dešimtukai su Roo- 
sevelt paveikslu šiandie bus 
paleisti apyvarton. Ankš
čiau buvo paskelbta, kad tie 
dešimtukai pasirodys tik va
sario 5. Data pakeista dėlto, 
kad šiandie yra velionio pre
zidento gimtadienis.

Vėjas kaminą mieste 
nuvertė

Vidurmiestyje, nuo 14-kos 
aukštų rūmų, adresu 39 So. 
LaSalle St., vėjas nuvertė 
dalį kamino, kurs svėrė

OPA iš Washington prane- septynis tonus. Laimei vėjas 
ša, kad sviesto kaina palie- buvo iš tos pusės, kad ka- 
ka ta pati, nežiūrint jo šio- minas virto į užpakalinę 

gatvaitę, dėlto nieks iš žmo
nių nenukentėjo.

mis dienomis trukumo.
Vadinas, kurie krautuv-

ninkai ima daugiau nuo savo
kostiumerių, jie peržengia Ppįnrf|infc VPftvhO- 
OPA taisykles ir už tai jiems KCRUIUIIIIS VCUyUU 
gręsia bausmė.

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN 
KANTER 

"I.lutu vlSkas 
Žydukas”

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS

Pirk Victory 
Bonus!

I» _ __
statybai, RenontaTtaol, ------- >-*—rt —
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IAMOK&ITMŲ1 
Pasinaudokite Zmoma Nnottmdtą Kalnoma. 
TAPSITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAU r V KITĘ mflng Irtalffoje. Jftsą lndMlal 
rflpestingal globojami Ir Ilgi *8,000.00 ap
drausti per Federal Karinga and Loan In- 
auranop Corporation.. Jūsų pinigai bus grei
tai tAmokanil tuma ant pareikalavimo 

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU 
FINANSINft IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

mis menuo •
Vedybų leidimo biuras pra

neša, kad šis mėnuo miesto 
istorijoj yra rekordinis ve
dybomis. Daugiau kaip 300 
porų išsiėmė, leidimus susi
tuokti.

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

Elwyn Long, advokatas 
74 m. amžiaus, buvo suva
žinėtas automobilisto ir pa
liktas gatvėje 2800 bloke 
Archer Avė. Policija ieško 
beširdžio vairuotojo.

★
Edith Langewissch, gyve

nanti Evanston’e, suvažinė
ta automobilio, kurį vairavo 
Northwestern Universiteto 
instrukotrius Zera S. Fink.

X ‘ ‘Draugo” koncerto ir 
šokių tikietų West Side ga
lima gauti šiose vietose: 
dienraščio ofise, pas br. Vla
dą, veikėją Radzevičių; siu
vėjus: šimulį, Balicką, Man- 
kų, Yodikįi; Nancy’s moterų 
grožio salione; užeigose: 
Kaupo, Misevičiaus, Lenar- 
tavičiaus; valg. daiktų krau
tuvėse: Lelingių, Kaminskų; 
barbernėse: Kazlausko, Ta- 
manausko; gazolino stotyje, 
Victor Yuknis ir Mutual Sav 
ings and Loan Assn. ofise 
pas B. Kazanauską.

X Pranciškos Baliauskai- 
tės su Pranciškum Barkaus
ku iš Brighton Park, šau
nios vestuvės įvyko praeitą 
sekmadienį. Vestuvinė puota 
Darius-Girėnas • salėj, kur 
dalyvavo daug lietuviui jau
nimo. Frances yra duktė Ba- 
liauskų, seniau gyvenusių 
West Side. Jos dėdė Rapo
las Baliauskas yra plačiai 
žinomas dainos mėgėjas, 
Aušros Vartų parapijos., L. 
Vyčių Chicago apskrities, 
Keistučio Klubo chorų na
rys. Jaunoji taipgi yra sce
nos meno mėgėja, nekartą 
dalyvavus L. V. 36 kuopos 
vaidinime.

X Antanas Valūnas, kurs 
per praeitus kelis metus 
“Draugo” raštinėje pagelbė
davo lietuviams išpildyti 
Income Tax blankas, ir šį
met teiks tą patį patarna
vimą nuo vasario 18 iki ko
vo 1 dienos. Kovo 15 d. yra 
paskutinė išpildymui ir pa
siuntimui blankų.

X Bijeikių šeima, iš Cen- 
tralia, III. Dabar vvestsaidie- 
čiai, pirko “Draugo” kon
certo tikietus, taipgi biznie
riai J. ir B. Žiliai. Biznierius 
A. Saldukas iš Brighton 
parko. Ir žinomas adv. J. 
Borden-Bagdžiūnas rezerva
vo koncerte vietą.

X Justinas Mackevičius, 
Standard Federal Savings 
and Loan Assn. pirminin
kas, su šypsena priėmė dnr. 
“Draugo” metinio koncerto 
kvietimą ir tikietus. Bus ma
lonu koncerte matyti tos 
bendrovės visus direktorius 
ir ofiso tarnautojus.

X Stasys Metrikis su žmo 
na ir šeima, pardavęs Town 
of Lake biznį, vyksta į Los 

i Angeles, Calif. Jei viskas 
ten patiks, žada ten ir ap
sigyventi. Jis yra švogeris 
plačiai žinomos muzikės ir 
chorų vedėjos Onos Metri- 
kienės.

X Pataisome. Vakar dnr. 
“Drauge“ buvo įdėta žinutė 
apie čikagiečiams pažįsta
mus Skirius, kurie iš San 
Francisco persikėlė gyventi 
į Oakland. Skirienė pavadin
ta Ona. Jos vardas yra Bro
nė.

X Brightonparkiečiai dė
mesio! šiose vietose galite 
gauti “Draugo“ koncerto ir 
pasilinksminimo tikietų: 
Precin Studio, 4065 Archer 
Avė., ir Janušauskų valgo
mųjų daiktų krautuvėj, 4601 
S. Washtenaw Avė.

X P. Vaičekauskas, žino
mas Brighton Park veikė
jas, pastaruoju laiku paki
lęs iš suspaudusios jį ligos,


