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Stalinas Tardavę Savo Tavorščių, 
GPU Viršininką Patekusį Nemalonėj
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...“and that govemment of 

the people, by the people, for 

the people, shall not perish 

from the earth.”
—Abraham Lincoln

T

Atstovai Svarstys Įstatymą Prieš Streikus
F.D.R. GIMTADIENIO MINĖJIME WASHINGTONE

'I

(“Draugo” Specialaus Korespon
dento Europoje Pranešimas).

Kas nežino, kad GPU vir
šininkas, Ru°ijos vidaus 
reikalų komisaras Beria 
buvo vienas iš geriausiu 
Stalino draugų. Jie dažna’ 
fi dauždavo stikliukais ir 
nūs1 lodavo nuo žemės pa
viršiaus bendrą priešą. Da
bar pats Beria buvo nušluo
tas. Maskva nranešė, kad 
Beria staiga “susirgęs” ir 
turėjęs atsistatydinti. Jo 
vieton paskirtas Kruglovas.

Bet tas dalykas tuo dar 
nesibaigia. Beria visiškai 
pateko Stalino nemalonėn, 
nes išbraukiamas iš kandi
datų į aukščiausiai a tarybą 
sąramo. Reiškia Berios sau
lė jau nusileido.

Maskvos Virtuvėje 
Pradėjo Svilti

Vienas prancūzu žurna
listas, rusų klausimais spe
cialistas, kurį aš paklau
siau ką jis manąs apie ši 
“atsistatydinimą,” at°akė, 
kad:

—Taį tas pat, jei Moloto
vas staiga atsistatydintų, 
pasakydamas, kad norįs pa
silikti tik paprastu vals
čiaus viršaičiu.

Štai kodėl Višinskis, ku
ris iš Sofijos turėjo važiuo
ti Londonan, staiga grįžo 
Maskvon, nes Maskvos vir
tuvėje pradėjo kaž kas svil
ti.

Vieni kalba, kad Beria 
atsistatydinimas yra suris
tas su Ukrainos klausimu, 
kuri reikalaujanti sau di
desnės autonomijos ir Beria 
buvęs tam priešingas.

Timošenko Išeina 
Nugalėtoju

Maršalas Timošenko, kurį 
Maskva buvo pasiuntusi j 
Ukraina būti “šafranu, ” 
nasida.rė dideliu ukrainiečių 
draugu ir rėmė ių prašymą, 
kad Ukrainai būtų suteikta 
didesnė1 laisvė, negu kitoms 
sovietų respublikoms. Ta
čiau Beria tam smarkiai 
priešinosi ir vienu momen
tu buvo jau kalbama, kad 
Timošenko pateksiąs nema
lonėn, bet Suvienytų Tautų 
Organizacijoje Ukraina už
ima dabar svarbią vietą ir 
matomai Maskva rado rei
kalą nusileisti, kas leido 
maršalui Timošenko išeiti 
nugalėtoju.

Bet nereikia tame įžiūrėti 
kaip didelį Ukrainos laimė
jimą. Ji niekad nenutrauks 
su sovietišku režimu ryšius, 
tačiau konferencijoje ji su
gebės sudaryti rusams stip
rią atramą.

Jei Čia Būtų Buvęs 
Rooš^veltas...

Byrnes kalba konferenci
joje buvo palankiai sutikta, 
tačiau nepadarė to įspūdžio 
kurio visi tikėjosi, nes visi 
laukė smarkesnės kalbos ir 
ne vienas iš atstovų atsidu
sęs pasakė:

—Ach, jei čia būtų, buvęs 
Rooseveltas, tai jis būtų 
mums atnešęs daugiau švie
sos.

Irano atstovas Hassan Ta- 
kizadeh pareiškė, kad tas 
Iranas, kuris praleisdamas 
nėr savo kraštą sąjunginin
kų karo medžiagą rusams 
išgelbėjo Rusiją, šiandie“ 
yra grasinamas. Jis manąs, 
kad daba" kiekvienas galįs 
reikšti laisvai savo mintis 
ir visos tautos turinčios ga u 
ti garantijas iš Suvienytu 
Tautu Organizacijos, kali 
jos nebus grąsinamos vie
nos kurios nors užsienio 
valstybės.

Visiems atstovams plo
jant, rusai, lenkai ir jugo
slavai pasiliko sėdėti tylė
dami.

Jei Neras Lėktuvo, 
Nebus Karalium

Pereitą savaitę nek iri" 
didieji Europos laikrašč'ia' 
buvo pranešę, kad Ispani 
j-u princas Don Juan jau 
atskridęs Portugalijon. Tik
rumoje, prieš jam sėdant i 
lėktuvą, šveicarų valdžia 
atsisakė duoti lėktuvą, no
rėdama šiame reikale pasi
likti neutralia.

Tada princas kreipėsi į 
ang’us ir amerikiečius, bet 
šie irgi atsisakė, motyvuo
dami, kad nenori kištis i 
Ispanijos vidaus reikalus. 
Princui nieko kito nebeliko, 
kaip pasilikti Šveicarijoje, 
laukiant gal kokia šalis pa
siūlys lėktuvą. Tuo tarpu 
Portugalijoje ispanų mo- 
narchistai veltui laukė ^aVo 
monarcho.

Gen. Franco, padrąsintas 
paskelbė, kad jis nevedęs 
jokių pasitarimų sru princu 
ir nemanąs pasitrauktį nuo 
valdžios. Vyt. Arūnas.

Rusų Parodos Vilniuje
NEW YORKAS— (LAIC) 

—“Pravda” praneša, kad 
Vilniuje atidaryta “Hero- 
iškoji rusų tautos praeities 
oaroda.” Parodoje išstatyta 
? augiau kaip 200 eksponatų. 
Vienoje salėje išstatyti do- 
•ųmentai turį ryšio su žy
mesnių rusų vyrų atsilankv- 
nu Vilniuje: Petro Didžio- 
:o, gen. Suvorovo ir kt. Ne
žinia kaip paminėtas Murav
jovas korikas. Pranešta 
taipgi, kad ruošiamasi ati
daryti dar vieną parodą: 
“Didysis sovietų karas prioš 
vokiečius.”

Konferencija Priėmė 
Kinijos Vienybės Planą

CHUNGKING, saus. 31.—
I Kinijos vienybės konferen
cija, kuriai pirmininkavo 
generalissim? Chiang Kai- 
s.hek, šiandien formaliai už- 

i gyrė virus komisijų pada
rytus nutarimus dėl Kinijos 
ateities. Politinė patariamo
ji konferencija tuomet bai
gėsi—21 dieną po jos su
šaukimo.

^Tiicago, Illinois^Penktadienis, Vasario (Feb.) ld., 1946
" —::: Kaina 3 centai

Vaizdas Baltuose Rūmuose kinų lošėjams Wa shingtone dalyvaujant Roosevelt gimtadienio 
paminėjimo nusifotografuojant su Prez. Trumą nu, Ponia Trumaniene ir jų dukra Margaret. Iš 
kairės i dešinę, priešaky: V. Johnson, I. Woods, D. Lynn, Margaret Truman, M. O’Brien, Prezi
dentas, Penia Truman, C. Moore, D. iKlgalleri ir E. Barton. Užpaka’y: J. Stafford, E. Lambert, 
A. Lansbury, H. Sioussat, E. Bracken, P. Henreid, Z. Scott, A. Smith, C .Romero, L. Monroe, 
W. Bendix, R. Gardner, S-Sgt. H. Stone ir C. Coburn. (Acmo-Draugas Telephoto).

Havajaus Aviacijos >941 Šefas Sako 
Jis Negavęs Washingtono Įspėjimo

VVASHINGTON, saus. 31. 
—Vice adm. P. N.. L. Bel- 
linger, aviacijos komandie- 
rius Havajuje 1941 metais, 
pareiškė Pearl Harbor ko
mitetui šiandien, kad jis ne
sužinojęs apie Washingtono 
siųstą karo įspėjimą iki ke
lias dienas po atakos. Jis 
sakė, kad 1941 m. spalių, 
lapkričio ir gruodžiu mėne
siuose jo vienintelis šaltinis 
informacijų apie U.S.-Japo- 
nijos santykius buvo “Ho- 
nolulu laikraščiai.’’

Bellinger buvo paklaustas 
kodėl jis nesiuntė žvalgy
bas lėktuvų gruodžio 7 d.

Atomu Bombos Aukos 
Neteko Danty, Plaukų

Laivyno medikali?, korpu
so kmdr. Joseph Timmes 
šiandien raportavo, kad ato
minė bomba numesta ant 
Nagasaki beveik išpurtė vi
sų išlikusiųjų žmonių dan
tis, ir pripildė jų, dantų 

1 auksinius užpildymus veik
lia radijo jėga.

Tas sprogimas taipgi nu
ėmė daugeliui plaukus, nors 
nė vienas neprarado visų 
plaukų. Timmes sakė “ra
diacijos liga” padariusi tam 
tikrą kraujo susilpnėjimą, 
kadangi spinduliai iš bom
bos paveikė raudonųjų krau
jo celių gamybą.

i užtikti lėktuvnešius plau
kiančius į Pearl Harbor 
pusę. Jis sakė ja turimos 
informacijos nenurodė, kad 
jis turėjo tokį žygį reko
menduoti Pacifiko laivyno 
viršininkui Kimmel tuo me> 
tu.

Turėjo Tik 81 Lėktuvą
Į Kimmel anksčiau apsiėmė 
atsakomybę už neįsakymo 
tolimesnės žvalgybos.

Bellinger sakė tam būtų 
reikėję 150 patrulinių lėktu
vų bei įgulų ir prižiūrėtojų,, 
o japonų atakos metu “mes 
turėjome 81 patrulinį lėktu
vą visoje Havajaus srityje.”

Raportas Sako Irako 
Valdžia Atsistatydino
NEW YORKAS, saus. 31.

—Ankara radijo šiandien 
citavo Palestinos raportą, 
kuris sakė Irako vyriausy
bė, vadovaujama premjero 

, Hamdi al-Pachachi, atsista
tydino. #

[Rusai Minske Pakorė 
Kitus 13 Vokiečiu

LONDONAS, sausio 31.—
Maskvos radijas sakė 13 vo
kiečių karo . kriminalistu 
buvo vakar viešai pakarti 
Minske, po to kai buvo nu
teisti už žvėriškumą nacių 
okupacijos metu.

Vėliausių Žinių Santrauka
—Valstybės sekr. Byrnes sakė Lenkijos saugumo po

licija yra įvelta politinėse žudynėse ir dėlto nėra abejo
nės, kad rinkimai Lenkijoje negalės būti laisvi.

—Tęsdamas filibnsterį prieš FEPC bylių, Šen.. Bilbo 
sakė jis praves kitą begalinę kalbą prieš paskolą Angli
jai, kuomet tas bylius ateis į Senatą.

—Gen. Dutra vakar įvesdintas Brazilijos Prezidentu.
—Vakar dienos posėdyje nacių kriminalistų teisimo 

įrodyta, kad naciai be reikalo sušaudė 129 amerikiečius 
prie Malmedy 1944 m. gruodžio mėnesyje.

i —Anglijos karo departamentas vakar sakė feldmarša
las Montgomery taps štabo viršininku birželio 26 d.

Atstovu Rūmai Atidėjo 
Drafto Pratęsimo Bylių

W ASHINGTON, saus. 31. 
—Atstovų rūmų militarinis 
komitetas šiandien sudaužė 
administracijos viltis greit 
pravesti vyrų ėmimo įsta
tymo pratęsimą ir pravedi-' 
mą pastovaus karinės prie
volės įstatymo.

Kariuomenė pagreitino 
1 naujų karių lavinimą ir 
siuntimą užjūrin užimti il
gai tarnavusiųjų vietas. 
Lavinimo periodas buvo su
mažintas iki aštuonių sa
vaičių,. Anksčiau buvo lavi
nama nuo 13 iki 17 savai
čių.

Mano Iki Liepos Baigti 
Lend-Lease Sąskaitybą

Prez. Trumanas pranešė 
Kongresui, kad išlyginimas 
visų lend-lease transakcijų 
bus baigtas iki liepos 1 d. 
Jis padarė tą spėjimą ra
portuodamas, kad U.S. tei
kė savo alijantams lend- 
lease pagalbą siekiančią 
$46,040,000,000 nu- 1941 m. 
kovo 11 d. iki 1945 spalių 
1 d. Iš kitų kraštų, gauta 
lend-lease pagalba siekė $6,- 
256.871,000 iki 1945 m. lie
pos 1 d.

U.S. Sako Argentina 
Gelbėjusi Hitlerį

W ASHINGTON. saus. 31. 
— Valstybės departamento 
sluoksniai sakė Amerika 
šių? laiku paruošia tikrą 
kaltinimą prieš Argentiną, 
kuris irodys, kad Argentina 
buvo Hitlerio ‘ ‘saiunginin- 
kė” visu karo metu, net ir 
po to, kai ji paskelbė karą 
prieš Vokietiją.

KALENDORIUS
Vasario 1 d.: šv. Brigita,; 

senovės: Gytis ir Tulege- 
dis.

Vasario 2 d.: Grabnyčios; 
senovės: Rytis ir Vandenė.

ORAS
Giedra ir šilčiau.

Fabrikams Užsidarant, Ford Prašo 
Valdžią Panaikinti Kainų Kontrolę

VVASHINGTON, sausio 31— Atstovų Rūmai šiandien 
nubalsavo, 258 prieš 114, svarstyti ats. Case pasiūlytą 
priešstreikinį bylių, kuris panaikina didžiuma Prez. Tr 
mano rekomendacijų streikų kontrolei, šis bylius numato 
30 dienų “atvėsimo” periodą prieš streikus, bet šiaip iš
eina prieš unijas. Tas nutarimas skaitomas dideliu smū
giu administracijos planui įsteigti faktų tyrimo komis? 
jas streikams išspręsti.

V ASHINGTON, sausio 31.—Savo spaudos konfererc’- 
joje Prez. Trumanas šiandien sakė valdžia daro ką tik 
gali, kad užbagti plieno streiką, ir vis dar tebesvarsto 
plieno kainų pakėlimą tam, kad duoti darbininkams algų 
pakėlimą. Prezidentas pabrėžė, kad jis nemano duoti įsa
kymo valdžiai perimti ir operuoti liejyklas.

Tarpe kitko, Prezidentas atmetė Henry Ford II pasiū
lymą valdžiai panaikinti OPA kainų kontrolę, sakyda
mas, kad tai nėra joks išrišimas šių dienų problemos.

DETROIT, sausio 31. — 
Henry Ford II, Ford Motor 
Co. prezidentas, pasiuntė 
rekonversiio3 direktoriui 
Snyderiui telegramą, ku
rioje jis reikalavo, kad val
džia panaikintų kainų kon
trolę, idant tuo būdu atida
ryti kelią “tokiam veikimui, 
kokį amerikiečiui labiausiai 
mėgsta—išradimą būdo pa- žadėtų 500 streikuojančių 
daryti pinigą pristatant ką Į CIO-ACA ir bendrakeleivių 
nors. geresnio ir pigesnio i demonstrantų, mažiau negu 
rinkai. ’ ’ ! 100 pasirodė prieš Western

Ford įspėjo, kad jeigu jo Union raštinę.
bendrovė negaus tuoj plieno 
“turėsime visiškai užsida
ryti kada nors šią savaitę.”

Uždarys 6 Fabrikus 
Plieno streikas, tęsdamas 

11 dienų, šiandien buvo kal
tas už kitų 10,000 surištų 
pramonių darbininkų atlei
dimą. Ford Rouge fabrikas 
šį rvtą atleido. 5,000. Kitas 
10,000 neteks, darbo rytdie
ną, kuomet Ford uždarys 
Buffalo, N.Y., Chester, Pa.,
Chicago, Edgewater, N. J.,
Louisville, Ky. ir St. Paul,
Minn., fabrikus.

Fordas pareiškė, kad kai
nuos $400,000 į dieną išlai
kyti nedirbančius fabrikus,

Skerdyklų Reikale
W ASHINGTON, saus. 3l. 

—CIO skerdyklų darbininkų 
vadai šiandien sakė valdžios 
faktų tyrimo komisija turi 
imti dėmesin algų kėlimo 
linkmę kitose pramonėse 

o “dabartinėmis OPA ka:-|savo svarstymuose 263,000 
nų lubomis, mes šiuo laike. į skerdyklų darbininkų reika- 
pralaimejame $300 ant kiek- ; lavimo algų pakėlimui.

Lėktuvas Sudužo Kalnuose, 21 Žuvo
DENVER, sausio 31. — 

United Air Lines lėktuvas 
su 21 keleiviais, pakely iš 
Seattle į New Yorką, šį ry
tą pradingo. Kapt. Frank 
Crimson, skridimų užvaizdą, 
sakė jis manąs lis matės 
griuvėsius to lėktuvo a.nt 
Eik kalno, šiaurvakariuose 
nuo Laramie, Wyo.

Komunistai Bandė 
Išlipti Ispanijoje

MADRIDAS, sausio 31.— 
Raportas iš Oviedo sakė 
pakraščių sargyba atmušė 
23 ginkluotų vyrų bandymą 
išlipti Ispanijoje netoli Las- 
tre įlankos. Pareigūnai sakė 
tai buvo komunistai iš 
Prancūzijcs. Jiems išlipant, 
sargybiniai pradėio į juos 
šaudyti. Vieną nudėjo, an
tras prigėrė, o trys buvo 
suimti.

Vol. XXX

vieno pagaminto automobi
lio.”

ACA Paradas Neišdegė
NEW YORKAS. saus. 31. 

—Numatytas masinis para
das Western Union streikie- 
rių, kurį komunistai visaip 
bubnijo, nepavyko. Vieton

CIO Nebekalbės su GM
DETROIT, sausio 31. — 

Išėjės iš antro pasitarimo 
su GM viršininkais CIO- 
UAW prez. R. J. Th’imas 
sakė jis daugiau nebegrįš 
su jais tartis, nebent Gene
ral Motors įrodys, kad tik
rai nori baigti streiką.

Tarpe 18 keleivių ir triių 
iguloa nariu buvo 12 kariu 
parvažiavusių iš Pacifiko 
Jų vardai nebuvo paskelbti.

Nelaimė įvyko apie 3 vai. 
ryte, kadangi lėktuvas 2:40 

, vai. raportavo viską tvarko
je virš Sinclair, Wyo., ke
lias mylias į vakarus. Po to 
Eik ka’ne pasirodė gaisras.

Vokietijos Komunistai 
Priims Buvusius Nacius

BERLYNAS, sausio 31 —
' Vokietijos komunistų parti- 
j ia atidarė savo eiles “gai- 
levteujantiems nominaliems 
naciams, kurie mato savo 

! padarytas klaidas ir nori 
padėti užtikrinti demokra- 

j tinę, anti-fašistinę Vokieti
ja.” Tą kvietimą paskelbė 
Wilhelm Pieck. Maskvoje 
išlavintas vokiečių komunis-

i tų vadas.
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS SUKAKTIS GRĄŽINO MAINIERIUS ADF

Vasario 16-tai besiarti
nant, Amerikos lietuviai ren 
giasi, kaip ir kitais metai*;, 
iškilmingai paminėti Lietu
vos Nepriklausomybės pas
kelbimo sukaktuves. Tai ne
bus džiaugsmo šventė.

Nors karas pasibaigė jau 
daugiau kaip prieš pusę me
tų; laiko, bet Lietuva dar te
bėra svetimos ginkluotos jė
gos okupuota. Šis okupan
tas, pirmą kartą įsiveržęs 
Lietuvon 1940-tais metais, 
kada jisai dar turėjo drau
gingus santykius su Vokie
tijos naciais, išplėšė dešim
tis tūkstančių žmonių iš jų' 
namų ir išgabeno gyvulių 
vagonais į Sibirą bei Tur
kestaną. Paskui kitas įsiver
žėlis, Hitleris, išvežė arba 
išvarė daugybę vyrų ir mo- 

w terų Vokietijon, ir šiandien 
lietuviai yra išblaškyti dau
gelyje Europos šalių. Karas 
Lietuvą nuterUjo, abudu 
jos okupantai išgraibė jos 
turtą, o likusius jos gyven
tojus dabar kankina bolše
vikų komisarai ir žvalgybi
ninkai.

¥■ * *
Sunku tikėtis, kad šita, 

traginga padėtis ūmai pasi-1 
baigtų. Bet neprivalome nu-■ 
siminti ir nuleisti rankų.1 
Nenustojo vilties sulaukti 
geresnio rytojaus ir Lietu- ■ 
vos žmonės.

Nežiūrint visų nelaimių, 1 
kurios ištiko mūsų gimtąjį 
kraštą, jisai dar nėra pra
radęs savo tarptautinių tei
sių. Reikia griežtai atmesti, 
tą vienur-kitur skleidžiamą 
posakį, kad Lietuva jau e- 
santi “palaidota” arba, kad 
ji “prarado savo nepriklau
somybę”. Didžiosios pašau-, 
lio demokratijos Lietuvos 
valstybę ir šiandien tebe- 
pripažįsta. Šitą faktą dar 
neperseniai pažymėjo ofici
aliais pareiškimais Jungti
nės Valstybės ir Didžioji 
Britanija.

Tarptautinės teisės p:žiū
riu Lietuva tebėra nepri
klausoma, todėl visi jos da
bartinio okupanto veiksmai, 
kurie tam prieštarauja, yra 
sauvalės ir smurto darbai 
— kaip, pavyzdžiui, tie “rin 
kimai” į Rusijos Sovietą, 
kuriuos tenai dabar ruošia 
bolševikai ir jų agentai.

Lietuvos žmonės niekuo
met nesutiko išsižadėti savo

krašto nepriklausomybės, ir 
iš visų žinių, kurios mus 
pasiekia, matyti, kad jie at
kakliai priešinasi despoto ; 
prievartai. Mūsų pareiga 
juos šitoje kovoje paremti 
ir jiems kuo tik mes gali
me padėti.

* * *
Kova dėl Lietuvos laisvės 

nesustos, kol ji nebus, lai
mėta. Lietuviai beveik per 
pusantro šimto metų vilko 
rusų jungą, bet jie neišsi
žadėjo savo kalbos ir savo 
kultūrinių tradicijų. Išsilais
vinę po pirmojo Pasaulio 
Karo, jie įkūrė savo valsty-1 
bę ir sugebėjo tvarkyti sa- , 
vo ūkio ir kultūros reika- i 
lūs sėkmingiau, negu jos ’ 
galingasai rytinis kaimynas, i

Panašioj padėtyj, kaip 
Lietuva, šiandien randasi 
dvi artimos jai Pabalčio tau-1 
tos, latviai ir estai, ir taip 
pat ištisa eilė kitų Rusijos 
kaimynystėje gyven ančių 
tautų. Pasinaudodamas ka- 

Į ro metu susidariusiomis ap- 
linkybėmi°, Maskvos impe
rializmas joms visoms už
dėjo savo leteną.

Vakarų demokratijos, be 
kurių pagalbos pati Rusija 
būtų žlugusi, tik paskutiniu 
laiku pradėjo tvirčiau prie
šintis t? agresoriaus sieki
mams. Grumtynės su juo 
dabar eina visur — kiekvie
noje tarptautinėje konferen
cijoje, Jungtinių Tautų Or
ganizacijos seime, ir įvai
riose karo metu okupuoto
se teritorijose. Palaipsniui 
demokratinis pasaulis pra
deda suprasti savo buvusio
jo sąjungininko prigimtį bei 
tikslus.

Nebus lengva ištraukti is 
agresoriaus nagų tai, ką ji
sai yra iki šiol pagrobęs. Bet

SENOMS, ATDAROMS, 

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

LR ODOS IŠBĖRIMAMS

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, Iaik 
rodėlius, auksinius ir deimanti 
□ius žiedus, rąžomas plunksna:

i r įvairius kitus 
auksinius ir si 
dabrinius daiktus
už Jums Prieina
mas Rainas 1

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

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

JOHN A. KASS
WATCHMARER 

JEWELRY — MUŠIU

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAPAYETTE 8617

Kad Lietuvos žmonėms 
k artimiausiu laiku būtų su- 
, teikta progų laisvai išsirink
ti savo valdžią ir atstatyti 
savo kraštą, kaipo Nepri
klausomą, Laisvą ir Demo
kratinę Respubliką.

. * * *
Tegu šie iškilmingi Lie

tuvos Nepriklausomybės su
kakties paminėjimai sustip
rina visų Amerikos lietuvių 
pasiryžimą tęsti kovą dėl 
Lietuvos Laisvės, nesigailint 
jai mūsų. aukų ir darbo.

Amerikos Lietuvių Taryba

REMKITE IR PLATINKITE
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 IV. Marųuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Res. Tel.: IIEMlock 3150 

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

Trečiadieniais pagal sutarti.

J. RIMDZUS. D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Home Calls in Indiana—

Phone VVENtuorth 2527

PHYSIO THERAPY 
5526 S. Racine Avė. 

HOVRS- Daily •—8 P. M.
fcturrtav. 9 A m. to 8 P. M.

William Green (kairėje), prezidentas Amerikos Darbo 
Federacijos, Miami, Fla., luksusiniam restorane pusry
čiauja su John L. Lewis, kuris Amerikos mainierių uniją 
(600,000 narių) grąžino Amerikos Darbo Federacijai, iš 
kuriov prieš dešimtį metų buvo išvedęs. (Acme-Draugas 
telephoto)

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

demokratijos negali jo gro
bimų sankcijonuoti, jeigu 
jos nori įsteigti teisėtumu 
pagrįstą, pastovią taiką.

Jog turi ginti tuos princi
pus, kurie buvo paskelbti 
Atlanto Čarteryje ir kituo
se tarptautiniuose pareiški
muose. Nuo to, kuo pasi
baigs šita kova su totalita
riniu agresorium priklausys 
ir mūsų gimtojo krašto liki
mas.

Mūsų., Amerikos lietuvių, 
visos pastangos privalo bū
ti atkreiptos į tai, kad de
mokratijų laimėjimas būtų 
pagreitintas. Mums rūpi, 
kad Lietuvos kančių laiko
tarpis greičiau praeitų; kad 
lietuvių tauta nebūtų sunai
kinta fiziškai; kad tūkstan

čiai jos tremtinių išliktų gy
vi ir galėtų sugrįžti į savo 
tėviškes.

Todėl, minėdami Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbi
mo 28 metų sukaktįi, kelki
me savo balsą ir reikalauki
me;

Kad Lietuvoje tuojau bū
tų sustabdytas bolševikų te
roras — areštai, suėmimai 
ir ištrėmimai j Sovietijos gi
lumą;

Kad būtų pašalinta iš Lie
tuvos Sovietų Raudonoji Ar- 

j mija ir žvalgyba;
Kad Lietuvoje būtų at- 

steigta žodžio, spaudos, ku- 
: sirinkimą ir organizacijų 
laisvė;

RENGIANTIEJI
Arthritis — Kbeuniatizmo — 
Lumbago — Muskulų Skausmo 

. Vartokite . . .
HEALTH BEŠOKI MINĖKAL 

BATH DRISKA
1 maišukaa užtenka 10 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00

Prašykite Jos vietinei vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkais neturi, 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog į —

Bath Products Co.
Laboratories — Chicago, III. 
Aouthsaidiečiai kreipkitės į UNION 
PKl’O CO., .3450 So. Hulsted St.

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

* * *
i ■

6803 W. Cermak Road
BERVVYN, ILLINOIS ’

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

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Bervvyn 6200

DR. JOHN G. MILLAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neseniai Sugrįžęs Iš Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Šaukite: BERVVYN 6200

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS1

Tik vienų porų aklų gauname gy
venimui. Saugokite Jas, leisdami 
lėegzaminuotl Jas modernlėklausiu 
metodu, kurių regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visų aklų (tempimų.

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

OFTOMCTRISTAI 
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 Seštad. 9:30 a. m. 
iki 7: ėO p. m.

LIETUVIAI DAKTARAI

Kenčlantlejl nuo senu, atdaru 
ir skaudžių žaižUu, žino kaip sun
ku yra rainiai sėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai iftai- 
m lėgo t Kuomet L-.-;-
laisdos pradeda
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LKGULO Oint- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
senų, atdarų Ir 
skaudžių žaisdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmu 
prašalinančios y- 
patybSs sutelks 
Jums tinkamų 
nakties polis} Ir 
pagelbės iSgydyt 

senaa. atda
ra* Ir akau- į/ų 
džlas žala- 

daa Vartokite JJ Irgi akauillems 
nudegimams. Sųftų Ir Nutrūkimų 
praSalInimul, Ir kart palengvinti 
Psorlasis niežėjimų, A t vėdina va
dinamų Athlete’s Foot degimų ir 
niežėjimų, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiflvimo tr 
nutrūkimo tarp pirStų: geras ir 
sausos, trūkstančios ortos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimam* tr ki
toms odos negalėms IS lauko pu
sėn

LEOULO OINTMRNT parsl- 
duoda po SI.OO, 1.75, ir S,OO.

Siųskite Jūsų Įlomy Orderi tie 
slog }:-—

LEG ULO
1941 No. Ptilnski Rd.

Oept. D. Chicago 3fl, III.

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVE

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

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

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

LENGVŲ TšMOKEJIMŲ
PROGRAMŲ VALANDOS:

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

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

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

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 5.

Ofiso Tel.: GROvehill 5213 
Res. Tel.: PROspect 9475 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tel. — HEMloek 5524
(Dieną arba Naktį)

Dr. Consfance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
2408 VVest 63rd Street

VAI,.: nuo 7 iki 9 kas vakaras. 
Dienomis tik pagal sutartį.

DR. WM. M. TULLY
DANTISTAS

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

Chicago, IllinoisI
VALANDOS:

10:30 vai. ryto iki 8 vai. vakaro

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDY rOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tek LAPayette 3210 
Rez. Tel. REPubUc 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

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

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

Iš fefeik0 Ž jus-pirkit tiesiog ir taupyki!

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troa lubos)

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

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

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

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskiriant trečiad. ir sekmad.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 

Tek OANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 VVest 66th Place 
Tel. REPublic 7868

2L 333

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN
(Alešauskas)

Dėl Susi tarimo Sauk:

Republic 6051

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 AKINIŲ 

T0WER OPTICAL CO., INC.
1635 VVEST 47th STREET 1600 MILVVAUKEE AVENUE

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

■ y *

EE£
STASYS LITVVINAS SAKO:

1 • r\ A p A D __ Tai Geriausias Laikas Pirkti
Lz/AD/AI\ VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

REIKMENIS”. ---------- GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Matcriolo — Maliavos — 
Varniški — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų
Hardivare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios

Rūšies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — VVallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS LITVVINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

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

■-j--į " 3 i . „

3S

Tel. CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Tek YARds 5921 
Res.: KENvvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tek GROvehill 0617 
Office Tek HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 VVest Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomia 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 šeštad. 
vakarais—tik pagal sutartį

Office Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

žmogus be tikėjimo, 
arklys be žaboklių.

kaip

Tek YARds 2246

DR. C, VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso Tek VIRginia 0036 
Kadencijos Tek: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofūso 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 Tek: PULLMAN 1198 
Namo Tat.: PULLMAN 8277

I
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HELP WANTED Kanados Lietuviu Veikla
“D R A U O O” 

DARBŲ SKYRIUS
S

-DRAUGAS" hfi/p wantfd 
ADVUKTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolpb 9488-9489

IlEIiP WAXTED — VYRU
CABTNET MAKEK patyrusio prie 
sudėjimo novelty stalų. AtdAnuklt— 
FEDERAE WOOD UARVIAG t O., 
1029 W. Clll<n>ĮO Avė.

Reikia
Prie Pastovių Darbų

Veneer Assemblers
ir Beit Sander

turi bct patyrę
Ligoninės ir gyvybės apdrauda 
apmokama darbdavio. Gera mo
kestis, laikas ir pusė virš 40 vai. 
Atsišaukite.
MILANO FURNITURE CO. 

3311 W. 47th. St.
KILU čli 1 — BUSTI ET,M AN — ge
ra mokcsUs malonios dirbo sąlygos. 
At-iiauLie — DEVORE. 4*00 VV. 
\Va-liingt >n. NEViula 5544.

VIDUR AMŽIAUS VYRO
Dirbti spaustuvėje. Darbas nak
timis nuvalyti presus ir atlikti 
kiek tai porterio darbą.

MAX STERN’S SONS CO.
801 S. WELLS ST, 

JAUNA PORA
Prie abelnų namų darbo ir įvairių 
pareigu apie gražius namus ant ma
žos ūkės, 35 mvlios nuo Chicagos. 
Moteris prie gaminimo paprastų val
gių. Gražūs gyvenimui kambariai, 
pastovi vieta.

THE MERCON COMPANY 
39 S. LaSalle St. — Chicago 3.

BERNUKŲ ARBA JAUNŲ VYRŲ
Prie lengvų dirbtuvės darbų. Pa
tyrimo nereikia. Pastovūs darbai. 

ATKIŠA! HITE 2-traih AUKŠTE

PREMIER MFG. CO.
2534 S. VVESTERN AVĖ.

SlfllAY H AND. ipatynisio prie malia- 
vniiino mažų medinių daiktų. I’RE- 
AIIER MEG. CO. 2531 So. \VeMern 
Avė., 2-tra.m aukšte.

BUČERIŲ
KIMŠĖJŲ

PAPRAST. DARBININKŲ
Atsišaukite

Jourdan Packing Co.
8114 W. CULLERTON

HELI’ VVANTED — MOTERYS

HELP \Y\NIED MOTERYS

AR IEŠKOTE GERO 
ATLYGINIMO 

IR APSAUGOS?
TELEFONŲ KOMPANIJOJ 

RANDASI DARBŲ DEL

D2ENITORKŲ
Uždirbsit 70c į vai. pradedant. 
75c į vai. po 3 mėnesių. 80c j vai. 
po 6 mėnesių.

★ ★ ★ 
VALYMO DARBAI

MOTERIMS•
Visose Dalyse Miesto.

Vai.: 5:30 pp. iki 12 naktį.
★ ★

Valgykloj Tarnaičių
Taipgi Reikia

Cafeterijoj Virėjų 
★

NAUJOS AUKŠTOS ALGOS 
Atsišaukite

Illinois Bell 
Telephone Co.

Samdymo Ofisas Moterims 
STREET FIX>OR 

309 W. WASHINGTON ST.

MERGINŲ

Lengviems dirbtuvė-s darbams.. 
Malonins darbo sąlygos, gera 
mokestis. Laikas ir pusė virš 
40 vai.

934 N. LEAVITT ST.
OPERATORIŲ

Tiktai patyrusių nrie geresnių 
dresiu. Pastovūs darbai, apmo
kamos atostogos. Proga užsidirb
ti nuo $65 iki $75 i savaitę.

’ HERMAN HYMEN 
229 S. Markei St. 3rd. Flr.

“AUŠROS’’ CHORAS stojame į būrį dainuoti.
Jau apie astuoni metai,! Motiejūnas labai uoliai

Auš_ dirbo ir dirba choro labui, 
už ką jam choristai dėkin-

kai gyvuoja Toronto 
res” choras.

Per tą laikotarpį daug į *r Pavf^ tvarkytis sulvg 
darbo ir pasišventimo pri- j° nu°žiūra- 
dėta nuo visų choristų ir Sausio 20 d. įvyko ir cho- 
mokytojų, nes mūsų sąly- ro susirinkimas, kuriame iš- 
gos Toronte yra įvairiai ga- r^n^^-a nauja valdyba: pirm
na sunkios.

Susiorganizavus, P. Mo 
tiejūnas užėmė choro diri
gento vietą, o L. Pocius pi
anistas ir drauge su P. Mo
tiejūnu vedėjais buvo.

Karo laikams užėjus, nė
jo darbas sklandžiai, vienok 
nebuvo nei vieną kartą nu
stojęs gyvavimo pastangų, 
tai vienų tai kitų choristų 
triūsa.

Štai, artinantis ir vėl 16 
vasario, susitarus penkioms 
organizacijoms bendram ap- 
vaikščiojimui tos. šventės, 
Aušros choras kviečiamas, 
sutiko suburti visas pastan

L. Vekteris, v. pirm. J. Sa- 
mulevičius, sekr. V. Jerašū- 
naitė, jaunuolė, gabi ir gera 
lietuvaitė, iždininkas A. Au
gutis ir penkta vald. narė 
E. Evaskevičiūtė.

Po svietu pasidairius kad būt likę Stalino auko
mis, ar vergais?

Net jų pačių načalstvos 
šlunkai, kurie turi jautres
nę širdį, pradėjo rauktis. 
Mat, ir jų broliai tenai pa
bėgę.

Borcmetras labai teisin- 
Į gas: parodo šaltį, karštį ir 
raudonąjį vajų...

O jie, durniukai vabaliu- 
j kai, visai to nemato ir ne- 
į žino, kad toks darbas tai 
zulinimas su atšipusiu pei- 

| liu po gerkle saviškiui bal- 
šavizmui.

Tautos Kukutis

Philadelphia, Pa.
Lietuviams Žinotini 
Laiškai

Prelatas Edvardas Hawk- 
s’as, dėkodamas už knygelę 
“Lithuania Under Red Fas-' 
cism“, jos siuntėjui rašo:

“Siunčiu jums straipsnį 
(Democracy in Lithuania), 
kurį parašiau “The Catho-
lic Standard and Times’’. ! Ąš pats, tavorščiai, ir daui 
Manau, jis bus kur-kas pla-i gelis, .lietuvių, yra matę ir 
čia a skaitomas, negu kad girdėję (da caro čė'sais) 

Kaune ant pasmirdusios rin
kos kampo tą driskių ‘“pro
letarą”, kaip jis plūsdavo 
praeivius, o ypač kaimietį, 
katras tik praeidamas dėl

Nord-Amerika redakto-, neatsargumo brūkšteldavo 
rius Alphonsas L. Ellerka- jam su savo alkūne, 
n as, kuriam tapo nusiųsta To driskiaus rolę šiandien 
“Lithuania Under Red Fas-

Kitus paminėsiu kitą kar-^cism”, kaip ‘ Lithuania Un-

būtų ištisas Lietuvos Vys
kupų Laiškas patalpintas. Iš 
to laiško aš sėmiau svar-Nepamenu šioje valando

je, kas įeiną į komisijas, bet i blausias mintis.” 
žinau kad P. Kairys įeina į
parengimų kom., kuris to
je pareigoje yra nepamai
nomas žmogus.

tą, be to atsimenu kores
pondentais išrinkti A. Au
gutis ir aš.

Sulyg choristų atrodo, kad
gas ir prisidėti prie prog-• choras labai patenkintas iš- 
ramos, nes visi choristai sta rinktąja valdyba ir turi vil
to lietuvybę aukščiau visko, ties, jog taip susitvarkys,

kad daug pastoviau pasilai
kys ir dings iširimo abejo
nės.

Nuo savęs linkiu kad cho
ras taip tvirtai laikytųsi ir

Sušaukus pirm. E. Nara- 
šiui visuotiną susirinkimą, 
kuriam pirmininkavo v. pir
mininkas A. Kuniutis, nes 
E. Narušio darbo sąlygos 
neleido dalyvauti, nutarta j t0)ūame entuziazme klestė- 
dėti^ visas pastangas ir ne-, ka.ip dabar matome, ruo- 
atsižvelgiant trūkumų pasi- giantis 16-tai vasario, 
stengti sudainuoti šiam pa
minėjimui. i Ste,,a Batkienė

( Prašant choristams, P. w
Motiejūnas sutiko chorui di- čikagiečiai II. of I.

į riguoti ir tvarkytis kaip į- ■*MERGINŲ IR MOTERŲ
Prie lengvu dirbtuvės darbu. Pa- i c<--i..*
tyrimo nereikia. Pastovūs darbai. manoma- Siūlyta ir n Jtax <.a 
ATSIŠAUKITE 2-tram aukšte prašyti L. Pociaus pagalbos, 

PREMIER MFG. CO. Ps ma^- ® mėn. paliuesuotas
2534 S. VVESTERN AVĖ.

Urbana, III. — Praneša
ma, kad Illinois Universite
te šiuo metu studentų iš 

Tik

lošia mūsiškiai neva lietu
viški balšavikai, tik ne Kau- 

der the Sickle and Ham- i ne. bet Amerike. 
mer”, dėkodamas savo laiš-‘ Ne veltui juos žmonės pra 
ke taip rašo: Įminė bezbožnikais. žmogų

“Širdingiausiai ačiū už apšmeižti jiems kaip nie- 
egzempliorį ^as: dažniausiai tai adre-man atsiųstą 

teisybę atskleidžiančios kny
gelės “Lithuania Under the 
Sickle and Hammer".

Tiesiog gi yra sunku ir 
įtikėti, kad tokios baiseny-

suoja inteligentui ar dva
siškiui. Jiems nėra baimės 
nėra grieko, nėra Dievo, tai 
viskas galima.

Visi ruskiai yra geri kei- 
, kikai, tad nėra nuostabu,

bes galėtų būti vykdomos įr jų lietuviški pastum- 
mūsųi “civilizuotoje” gent- dėiiai moka 0 ypač per sa

vo. spaudą. Iš savo nevalyvų

Patarlės
Dėl vienos gijelės audek

las negenda.
Dievas davė dantis, duos 

ir duonos.
Dieve duok mažu gimti, 

dideliu augti.

kartėje. Todėl veikime visi 
kartu, kad įgyvendinus ge
resnį krikščionišką pasau
lį“.

“Nord-Amerika” laikraš
tis taipgi yra, kaip ir “The go... 
Catholic Standard and Ti
mes’ ’, grynai katalikiškas 
laikraštis Philadelphijoje, 
kas savaitę leidžiamas, spau 
sdinamas didžiumoje gotiš
komis arba kaip kiti kad 
sako, krokaviškomis raidė
mis... XX

burnų jie lieja rusišką svo 
ločizmą ant tikrij savo bro
lių. Ten randasi ir mūsų 
broliai — visi kartu pabė-

. Mūsų maskoldurniams la
bai pikta — susiriesdami 
keikia, kad jie pabėgo. Kam 
reikėjo bėgti. Ar negeriau.

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
Už pigesnį nuošimtį — be 

komišino — pas

MUTUAL
FEUERAL
SAVINGS and LOAN 
Assn. of Chicago

2202 West Cermak Road 

Telefonas CANAL 8887 

BEN J. KAZANAUSKAS, Rast

, . - A, Chicago randasi 2,887iš kariuomenes. Atsiklausy- ?devynių sykių sudėtųmas L. Pociaus pavesta man. 
Pasikalbėjus telefonu gavau 
jo malonui sutikimą būti pi
anistu ir pagelbėti P. Mo- 

S.

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

Galima uždirbti virš $1.00 į vai.
Apmokamos atostogos ir šventės.
oi'tck sfrvice co \t pront co. tiejūnui visame kame.

307 Wav?bNJh 9*118 ST Dervinienė ir aš sutikome
---------------------------------- pasirūpinti dainų kopijų IŠ

KEIKIA-------------------rašymu.
10 MERGINŲ 10 Mat, kai N. Gugienė lan

miestų
Chicago.

studentai viršija LINKSMA NAUJIENA— 
NAUJA MOSTIS!J

MERGINŲ
IR

MOTERŲ
DIRBTUVES DARBAMS 

48 VAL. Į SAVAITE 
PASTOVUMAS 

ŠVARIOJ, ŠVIESIOJ 
MODERNIŠKOJ DIRBTUVĖJE

E X C E L
Auto Radiator Co.

320 E. 21st ST.

Atstato ligonines
Varšuva. — Pranešama, 

kad Varšuvoj jau atstatyta

kėsi Toronte, ji atvežė do- 
i vaną, tokią brangią, reika
lingą ir neįkainuojamą To
ronto visuomenei; tai yra

T didžiausį “paką” įvairių dai-
Laikas ,r puse viri 40 vai. Grupės • kurias p Sarpalius ir jį

PRIE
Lengvų Dirbtuvės Darbų 

PASTOVŪS DARBAI 
AUKŠČIAUSIA MOKESTIS

andraudos pienas ir graži vieta 
dirbti.
STONE CONTAINER CORP 

4200 W. 42nd Place
DEŠRŲ RIŠĖJŲ

Ats'5-iiii--lt'»
JOURDAN PACKING CO.

814 W. CULLERTON 

pardavimui
PARDAVIMUI — 60 pėdų~ Ūgio lo
tas su 2 keturin kambariu fletų na
mu. Reikia ta’symų. Tiktai $4,500. 
Kreipkitės — 2302 VV. 2.3rd. St.

Be darbo tariamasis ge- 
13-ka ligoninių su 3,000 lo- nijus paliktu lygiu kvailiui 
vų. Trūksta joms da 2,000 kokiais paliekti visi tingi- 
lovų. • i niai.

MIRGA - MARGA 15 ROCKFORD. III.
Vacarin fačiolikfnii Bacevičių, Kasputi, Enenie-
VaidlIU jeMUHIUOJI nę arba Sinkevičienę. Būtų

Dėl tam tikru aplinkybių, labai malonu matyti daug 
Lietuvos Nepriklausomybės gražių Rockfnrdo lietuvių, 
paskelbimo diena bus mini- j
ma vasari- 24 d., parapijos j
svetainėj, 3 vai. popiet. Jau tre&a savaitė, kaip

surinko. Nors mes dar ne
suradome “Dunhill“ pypkės, 
kurios p. Sarpalius norėtų 
užtraukti, vienok turime 
mintyje.

Tos dainos, pundas atvež
tas Gugienės ir kitas, pun
das perduotas ir antru kar
tu lankantis Chicagoje yra 
paliktas Z. Užemeckienės Į 
globoje, kad galėtų naudo-! 
tis Z. Užemeckienė taip ir 
kiti pavieniai dainininkai ir , 
choras. : “

Z. Užemeckienė atsiuntė!^ 
visas dainas pasirinkimui ir j 
atvykus L. Pečiui ir S. Der- . 
vinienei pas mane (P. Mo
tiejūno sąlygos, nepavelino 
dalyvauti šiame pasitarime), 
bematant išrinkome labai i 
tinkamų šiai šventei dainų, i

Tuo būdu N. Gugienėa ir I 
muziko P. Sarpaliaus troš- 
kimas ir rūpestingumas jau 
mums vaisius neša.

Choras jau dainuoja 1) 
“Tas ne brolis“, 2) “Sudiev 
Lietuva“, 3) “Amžių am-! 
žiais Lietuva“, 4) “Miela-S 
širdystė”, 5) “Geismai”.

Jau šias visas dainas ge-' 
rokai “aplamdėme” ir ruo
šiamės prie kitų.

Tai tikras malonumas, 
kad turėjome tiek dainų vie
toje, tai buvo vilties nors 
pradėti, nes svarbiąją me-

Programa bus labai įvairi mus yra dalinama “De- 
ir graži. Svarbiausia tai, šimts Prisakymų Lietu- 
kad dalyvaus Lietuvos kon-; viams“. Petrėnas sako, kad 
sulas dr. P. Daužvardis. Tai- į tai “atominė bomba“, o Jo- 
gi kiekvieno gero lietuvio kubas Jazukevičius, tai pats 
pareiga yra dalyvauti tame , p rmutinis prisidėjo prie pa- 
parengime. Įžanga visiems dengimo lėšų ir dar pridū- 
dykai. rė: “Geriems tikslams, aš

Konsulo patikimo pietūs nes.u
bus Nelson Hotel (Prench •*»- tikras dzūkas ’. 0 
Rooml 12:30 P. M. įžanga r.m •»»* Pridurčiau, kad
$2.00. asmeniui. Norintieji Priaakymu. pildy- . .......
dalyvauti, pamatykite vieną »_ savo draugams pa-.džiagą turėjome
iš šių asmenų, bet ne vėliau 
kaip vasario 17 d.: Petrėną,

siųstumėt į kitus miestus. Todėl dar kartą dėkojant
Agnicškutčs švogeris | N. Gugienei ir P. Sarpaliui

10,000
DEGTINĖS
BRANDĖS
RUM’O

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

BONKŲ
• GIN
• VYNO 

KORDIALŲ

SPECIALĖMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

i

%

NATHAN 
KANTER 

“Uit tu viskas 
Žydukas”

MONARCH
LIQUOR
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

SI XTIAN A
Trade Mark Reg. U.S. Pat. Off. 
DĖL SUAUGUSIŲ IR VAIKŲ

SlxtiiinA Moslčje Nėra Narkotikų 
Nei Nuodingų vaistų.

SIXTIANA mo9tls greitai pa
gelbsti nuo visokių skausmų, kaip 
tai — rheumatiSkų skausmų, kaip 
meninių Skausmų Kojose, Ran
kose, Sąnariuose, Krūtines, Ger
klės, Raumenų Lumbago, Sciati- 
ca. Neuralgijos 18 priežastie^ 
skersvėjo Ir sušalimo, Ištinimo, 
Skaudančių Raumenį), Mažų 
Bronchial Nesmagumų nuo šalčio. 
Pūslių, Spuogų. Vočių, Degančių 
Ir pavargusių Kojų, Mažų Apde- 
gimu ir žaizdų.

fflTtinna. Mastis parsiduoda po $3.00 
iž didei) pilną stiklini puoduką. Siųskit 
jūsų pinigus tiesiog t —

SINTIANA OINTMENT CO. 
2319 W. Charleston Street 

Chicago 47, III.
SESTTANA MOSTTS vartojama 

Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Amerikoje Ir Europoje.

—- a --------J--------------- ................ i.g

TAUPYKITE JOSU ATLIEKAMUS CENTUS

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

15 Miisų Dirbtnvės

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir

■ Puikiausius Rakandas 
Už Prieinamas Kainas!

DABAR tai laikas pagrąžinti savo namus su geriausios 
rūšies RAKANDAIS. Mes turime didelį pasirinkimą, mūso 
pačių išdirbimo, 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.
— PARIX)R SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas JOE KAZIK—KAZIKAITIS

’il

IR DEKITE Į

UNIVERSAL
Savings and Loan Auociation

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. 

ŠeStadienį iki 2-ros valandos po pietų.

■

EE 3S
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THE ĮJIHUANIAN DAILY FRIEND 

2334 South Oakley Are. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays, 

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

$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago &
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DRAUGAS
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Sovietu Karas Prieš Religiją
PROTESTŲ BANGA

Amerikos visuomenėj ir spaudoj pasipiktinimas So
vietų Rusijos vedama sistematinga kova prieš Katali
kų Bažnyčią ir bendrai prieš religiją didėja. Net Jung
tinių Valstybių kongrese kyla protestų balsai.

Prieš keletą dienų Chicago Herald-Amercan įdėjo 
svarbų ir gerą edtorialą tuo klausimu. Dėl Maskvos 
skleidžiamų šmeižtų Šventojo Tėvo adresu būk jis pa
rėmęs fašistų ir nacių rėžimus, editoriale pasakoma, 
kad

Popiežius Pijus nuolat ir stipriai priešinosi ir pa
smerkė agresijas, priespaudas ir totalitarinių jėgų 
nežmoniškus elgesius visu karo metu, nepaisant ir 
to, kad dėl to nusistatymo pačiam Popiežiai susida
rė didelių pavojų.

Editsriale pabrėžiamas ir tasai neiižginčrijamas 
faktas, kad didžiųjų sukrėtimų laikais, Popiežiaus bal
sas, pakeltas užstojant civilizaciją ir žmoniškumą, ką 
totalitarinės jėgos buvo užsimojusios sunaikinti, buvo 
vienintelis stiprus balsas.
RUSIJA — ŠIANDIEN VIENINTELĖ AGRESINĖ 
JĖGA

Komunistinė Rusija, kuri dabar taip piktai puola 
Popiežių,, ne tik kad neprotestavo prieš agresiją, pries
paudą ir nežmoniškumus, bet, pati būdama totalita
rine jėga ir kaipo naciškos Vokietijos sąjungininkė,

įsiveržė į Lenkiją ir ją visokiais būdais naikino. 
Herald-American redaktorius sako, kad vieninte

lis Popiežiaus nusikaltimas prieš Rusiją yra tas, jog 
jis, smerkdamas totalitarizmą, nė vienam agresoriui 
nedarė išimčių. Todėl jis smerkė ir Rusijos agresiją, 
jos uždedamą tautoms priespaudą ir nežmoniškai žiau
rų elgesį su žmonėmis.

Ir kadangi komunistinė Rusija šiandien pasiliko vie
nintelė iš totalitarinių agresorių, kuri visokiais būdais 
tebekankina pavergtuosius, todėl Popiežius ir dabar 
tebesmerkia šituos jos žygius.
VIS TIK TUŠČIOS RUSŲ PASTANGOS

Maskva puola ir visas kitas religijas, kurios ugdo 
taikų, žmonišką, padorų sugyvenimą tarp žmonių ir 
tautų. Tačiau Katalikų Bažnyčią užsimojo naikinti pir
miau, nes ji turi milžiniškos įtakos daugumos pasau
lio tautų tarpe ir kurios balsas už civilizacijos išlai
kymą yra galingiausias.

Vis tik yra džiugu, kad ir didieji dienraščiai šian
dien taip energingai gina Katalikų Bažnyčią, kurią 
Sovietų Rusija nori sunaikinti.

Bet rusai bolševikai turėtų aiškiai žinoti, kad jų 
pastangos yra tuščios. Piktos pasaulio jėgos amžiais 
siekė sunaikinti Bažnyčią, bet nesunaikino. Priešin
gai — ji augo ir stiprėjo. Nesunaikino jos nei nacių 
nei fašistų siautėjimas. Nesunaikins jos nė komuniz
mas. NesunaiKins jcs nė pragaro vartai.

★
Rusų Plėšikavimas

Vakarų demokratijų talkininkė Sovietų Rusija tik
rai “gerai talkininkauja”. Ji apiplėšia visus okupuotus 
kraštus ir visur, kur tik pritelpa, “nusavina” svetimą 
turtą. Pavyzdį turime Vengrijoj, kur rusai grobia A- 
merikaį priklausantį žibalą. Šiomis dienomis Bulgari
joj rusai paėmė į savo rankas to krašto bankus. Ar 
ilgai bus toleruojami plėšikiški Maskvos darbai.'

Kipras Petrauskas ir bolševiku burbulai
III

JAI RŪPĖJO DUKRELIŲ ATEITIS
Kipro Petrausko antroji žmona, literatūriniame pa

saulyje pažįstama kaip Alė Sidabraitė, šiuo metu gy
vena Vokietijoje vienoje lietuviui stovykloje ir naudo
jasi UNRRA globa. Ji yra nepalyginamai saugesnė, 
negu pats Kipras Petrauskas, nes UNRRA tai ne GPU. 
Mizera be reikalo sielojosi taip pat ir tuo, jog Petraus
kienė iš Lietuvos pasitraukė su šimtais tūkstančių ki
tų lietuvių kaip tik tomis dienomis, kai raudonoji ar
mija, sumušusi vokiečius, antrą kartą veržėsi į Lietu
vą. Tuomet Kipras Petrauskas buvo pasitraukęs į savo 
dvarą prie Telšių ir laukė bolševikų^ Žmonai labiau 
rūpėjo, dukrelių ateitis ir likimas, negu vyrui, tetrokš- 
tančiam kad ir surusintoje ir nualintoje Lietuvoje lik
tis pirmuoju tenoru, negu ryžtis, kaip Šaliapinas gar- 
bingesniam emigranto gyvenimui, ir todėl šeima išsi
skyrė. Visą vokiečių okupacijos laikotarpį Petrauskai 
gyveno Lietuvoje ir Petrauskienė aktingai dalyvavo 
lietuvių kultūriniame gyvenime. Su šiuo gyvenimu ji 
ryšių nenutraukia ir dabar. Lietuvių tremtinių laikraš
čiuose per dažnai minima Petrauskienės pavardė, jog 
būtų galima kalbėti apie jos suėmimą ar nuovargį. Ji 
puikiai žino, jog jos vyras tebėra gyvas ir sveikas Lie
tuvoje. Iš tų ipačių tremtinių laikraščių, kuriuose nuo
lat yra žinių apie Petrauskienę, ji taip pat žino, jog 
Kipras Petrauskas, dabar “liaudies artistas”, kad už 
jos vyro garbę garsiai šaukiama ir kad už jo ištiki
mumą tarybinei liaudžiai pasakojamos legendos, tačiau 
nežiūrint to, kaip ir nežiūrint šimtus kartų padarytų 
politrukų ir rusui repatriacijų komisijų patikinimų, jog 
grįžusieji tremtiniai nebūsią persekiojami ir galėsią 
naudotis visomis amnestijomis, ji lieka Vokietijoje ir 
su visų tremtinių likimu riša savo ir savo dukrelių 
likimą.
NUO BOLŠEVIKŲ PABĖGO 80 NUOŠIMČIŲ 
MENININKŲ

Taip pat veltui Mizera ir K. Petrauskas sielojasi dėl 
smūgių, kurie niekais pavertė Kipro Petrausko dar
bus, sukurtus per 25-rius metus. Lietuvos menui smū
gį sudavė ne tiek vokiečiai, kiek bolševikai. Per visus 
trejus vokiečių okupacijos metus lietuviškam menui 
buvo sunkios ir labai sunkios klestėti sąlygos. Bet per 
tą laikotarpį kiekvienas lietuvis gyveno nepalaužiama 
viltimi, jog kruvinoji vokiečių okupacija yra laikina 
negerovė, dėl ko kiekvienas stiepėsi ir per vokiečių 
galvas žiūrėjo į vakarus, iš kur su plieno paukščiais 
ir su šliaužiančiais plieno kolosais artėjo išlaisvinimas 
ir naujo gyvenimo galimybės. Kiek begrūmojantys ry
tai stelbė lietuvių pasipriešinimą įvairiausiems vokie
čių mėginimams pravesti Lietuvoje mobilizacijas į vo
kiečių kariuomenę ar į darbus Vokietijoje, tiek ši vil
tis stiprino lietuvių jėgas ir atsparumą. Bet 1944 me
tų birželio mėn. 22 d. pradėta bolševikų ofensyva ir 
pirmieji jos pasisekimai palaužė lietuvių viltis, jog 
kraštas atgaus laisvę ir be antrosios bolševikų oku
pacijos, o taip pat ir buvo priežastis, jog lietuviškoji 
inteligentija ryžos taikos palaukti Vokietijoje po an
glų ir amerikiečių bombomis, negu sovietų apsaugoje. 
Vokiečiai nedavė sienai pereiti dokumentų, ir šiems 
žmonėms neliko nieko kito, kaip rizikuoti slaptai pe
reiti sieną į Vokietiją. Liko tiktai tie iš lietuvių me
nininkų, kurie arba dėl nesveikatos nedrįso ryžtis ke
lionėn, arba neturėjo laimės laiku pasitraukti į vaka
rus iš sričių,, kurias netikėtai užėmė raudonoji armija. 
Jų liko nedaug, tarpe jų tiktai keli iš žymesniųjų me
nininkų ir rašytojų, kurie iš įsitikinimų ir laikysenos 
vokiečių okupacijos metu buvo pažįstami, kaip bolše- 
vikuojantys. Įdomu ir beveik kurjoziška, jog Vokieti
jon išbėgo beveik visa opera, nors nei vienas iš ope
ros solistų per ištisą vokiečių okupacijos laikotarpį 
neturėjo nieko bendra su politika ir vokiečiais. Tarp 
lietuvių tremtinių, dabar esamų Vakarų Europoje, yra 
tokios mūsų operos pajėgos, kaip Nauragis, Zaunienė, 
Sprindys, Kardelienė, Butėnas, Augaitytė, Vencevičai- 
tė, Kalvaitytė, Blauždžiūnaitė, Motekaitienė, Matulai
tytė, Kutkus, Kovelis, Sodeika, Santvaras ir daugel 
kitų. Bendras Kauno ir Vilniaus teatralų: operos so
listų, baleto solistų, dramos aktorių ir kt. skaičius pra
šoka 100 žm., o tai reiškia, jog šiuo metu Vakarų Eu
ropoje yra apie 70-80 nuoš. visų Lietuvos teatro, operos 
ir baleto menininkų. Kadangi anot “Laisvės” ir “Vil
nies”, šiuo metų Vakarų Vokietijoje susitelkė tiktai 
“išdavikai kvislingai, lietuviški fašistiniai šunes, niek
šai ir išgamos, tėvynės išdavikai r t.t.”, pati išdavi- 
kiškiausioji politika yra šokis balete: antraip nieku 
būdu negalima suprasti, dėl kokių gi priežasčių nuo 
bolševikų Vokietijon pabėgo beveik visas Lietuvos val
stybinis baletas.

★
Ukrainą choras mūsų dienraščio, koncertuose yra dai

navęs du kartus. Atsimename, kaip publika žavėjosi 
jų dainomis. Tas choras dainuos ir šių metų koncerte 
— vasario 10 d., St. Agnės Auditorium. Ir vėl turėsi
me progos gėrėtis ir žavėtis gražiomis ukrainų daino
mis.

Rašo Nolėčiii Vidikas
Į Ameriką, į tą bolševikų 

keikiamą “kapitalistišką 
pragarą”, kur streikai siau
čia, kur nuolat gręsia ato
miškos bombo3 “pavojus”, 
kur visokios “kapitalistiš
kos blogybės” randasi, — 
milijonai europiečių .prašyte 
prašosi, maldauja idant bū
tų įleisti. Visi žmonės, net 
ir rusai, tik sapnuoja ir sva
joja apie Ameriką.

Tegul Amerika tik atida
ryti} vartus europiečiams, 
tai pusė Europos čia sugar
mėtų.

★ ★ ★
Tegul Sovietai tik leistų 

savo gyventojams keliauti, 
kur jie nori. — tai pusė Ru
sijos žmonių dumtų lauk iš 
to bolševikų “rojaus” kur 
tik akys mato, kur kojos 
neša...

Bet Amerika saugoja sa
vo rubežius, kad žmonės į 
amerikonišką “pragarą” ne
siveržtų; o Rusija dar stro
piau savo rubežius saugoja, 
kad jų “išlaisvnti” žmonės 
iš jos “rojaus” nebėgtų. Ar 
ne keista?

★ ★ ★
O į Rusijos “rojų” patek

ti žmonės labiau bijosi ne
gu mirties. Sovietų valdžia 
net su prievarta, net su aša
rinėmis dujomis, net su vi
sokiomis “garantijomis” bei 
viliojimais negali suvaryti 
pabėgėlių į savo bolševikiš
ką “rojų”.

Švedijoje pabėgėliai bada
vo ir žudėsi, kai jiems bu
vo įsakyta grįžti į Rusijos 
“rojų”.

Vokietijoje, Dachau bara
kuose esantieji rusai, kurie 
buvo pabėgę iš bolševikiško 
“rojaus”, — maldavo Ame
rikos 'kareivių, kad juos su
šaudytų, o tik į Rusijos “ro
jų” negrąžintų. Jie užsiba
rikadavo, desperatiškai su 
stiklais sau gerkles perpjo
vė, kiti pasikorė, jie net už
degė save'barakus, kad dū
muose užtrokštų, kad ugny
je susviltų, tiesiog mirtinai 
vargšai kovojo, kad tik vėl 
nepatekti į Rusijos “rojų”. 
Tokį, reginį Amerikos karei
viai regėjo sausio 19 d.

★ ★ ★
Tie rusai, pabėgę iš “ma- 

tuškos" Rusijos, ne mirties 
bijojo; — jei būtų bijoję 
mirti, tai būtų nešižudę. Tai 
ko jie bijojo? Jie jau iš pa
tyrimo žinojo, iš jų ir vi
sas pasaulis sužinojo, kok
sai yra tas Rusijoj ‘‘rojus”. 
Ten bolševikų budeliai savo 
lazdomis per pilvą tvoja, 
žvėriškiausiais būdais savo 
aukas kotavoja iki visiškai 
gyvybė užgęsta... Tai, štai, 
kodėl rusai pabėgėliai bijo
jo grįžti į sovietų “rojų”.

★ ★ ★
Lietuviški maskolberniai 

net apsiputoję giria sovie
tišką “rojų”. O jie patys 
tąi ten nevažiuoja, bet gy
vena čia jų keikiamoje A- 
merikoje.

Na, jūs lietuviški judo- 
šiai, ko jūs nevažiuojate sau 
į Rusiją, į tą jūsų išgarbin
tą “rojų”? Bent negadintu
mėte Amerikos atmosferos 
su savo kacapišku "perfu- 
mu”.
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ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

(Tęsinys)
— Na bet tik Rusija to

kia didelė.
— Mamytė vis pasitiki 

Rusijos didumu, — šyptelė
jo Marytė.

— Na, o jūs kaip darot? 
— užklausė tėvas.

— Mano tėvai perseni to
li kur kilotis. Jie pasitrauks 
iš Kauno apylinkės pas duk
terį kuri gyvena prie Jėzno 
ir ten liks. Aš turiu trauk
tis, nes vokiečiai mane su
mobilizuos. Rusai baigiančių 
studentų nemobilizuoja, ir 
aš galėsiu šįmet baigti.

— Kaip sveiki tėveliai? 
Mamytė vis dar gerai laiko
si? — klausinėjo Zieniai.

— Ačiū, dar stiprūs, kad 
tik dabar tas nelemtasis ka
ras nenuvargintų.

Pirmąkart apsilankęs Vy
tautas ilgai užtrukti rado 
negalimu ir, šį tą pasikal
bėjęs, pakilo atsisveikinti. 
Marytei paspaudė ranką ir 
giliai reikšmingai pažiūrėjo 
į akis.

Buvo šiokia diena. Tėvai 
nuėjo prie savo darbų. Mer
gaitės palydėjo Vytautą ligi 
girios. Vytautas užšoko ant 
arklio ir išjojo, gavęs Da
nutės pakvietimą vėl juos 
atlankyti.

Atsilankymo pėdsakai li
ko Zieniuose. Vytautas la
bai patiko motinai.

— Labai rimtas ir įdo
mus žmogus. Tau, Danute, 
reiktų dėl jo pagalvoti, — 
tarė motina, glostydama Da
nutei galvą, kai mergaitės, 
palydėję svečią, sugrįžo prie 
motinos.

— Kodėl man, o ne Ma
rytei? Juk aš pirmiau už 
Marytę susižadėjusi.

— Dr. Daunoras irgi la
bai geras žmogus. Jiedu man 
labai panašūs, ir abu aš no
rėčiau turėti savo žentais, 
kaip abi jumi aš lygiai my
liu.

— O Motiejaus, vadinas, 
nenorėtumėt » Aš žinau, aš 
matau, kad jo nemylit. Ką 
jis jumiem padarė. Ar ju- 
miem tat vis vien, kad jis 
mane labai myli! — pasi
pūtė Danutė.

— Meilė, vaikeli, ne mė
sos šmotas: neuždėsi ant le
dų ir neišlaikysi ilgam. Rei
kia, kad dar ir be meilės

kas nors būtų žmoguje, ypač 
pas vyrą... Bet jeigu jis tau 
taip tinka, dukrele, — guo
dė motina jau pasirengusią 
patempti lūpą Danutę: — 
Jeigu tu jį taip myli, tai 
sau žinai. Aš mylėsiu tą, 
kurį judvi mylėsit. Kad tik 
jūs būtute laimingos, mano 
balandėlės!

Kalba nutrūko, tačiau vi
sos trys moterys liko susi
mąstę ir, kad tai paslėptų 
— išsiskirstė.

Danutė nebuvo labai įsi
mylėjusi savo Motiejų. Jai 
tik patiko būti labaį myli
mai. Jai, kaip tuštesniam 
sutvėrimui, labai imponavo 
būti susižadėjus, ypač dar 
gimnaziste būnant. Paskui 
ji, būdama lygi, nemėgstan
ti jokių pergyvenimų ir svy
ravimų, apsiprato su ta būk
le. Vytautas iš pirmo kar
to, o dar labiau šįkart, jai 
pasirodė labai įdomus.

— Tokį būtų galima la
bai mylėti, — dingtelėjo gal
voj, jį palydėjus: — Gal aš 
ir iš tikrųjų, be reikalo taip 
greit susirišau su Motiejum. 
Sviete tiek daug gražių vy
rų!

Dabar, k^da ir motina pa
lietė tą, kiek skaudžią vie
tą, Danutė tik tik sulaikė 
ašaras.

Panašiai susimąstė ir Ma
rytė. Ji buvo ties Vytautu 
dirbtinai numojusi ranka. Ji 
mylėjo, bent jai taip rodėsi, 
savo sužadėtinį. Tačiau.

— Koks kvailumas, — 
galvojo sau Marytė: — Kai 
mamytė pasiūlė Danutei pa
galvoti apie Vytautą, man 
taip nemaloniai tat nuskam
bėjo. Lyg ir pavydas koks 
būtų. Juk dviejų mylėti ne
gi galima... Jo akys! Dėl 
ko aš nepergaliu jo žvilgs
nio...

— Kai subręs, bus gražus 
vyras, — rengdama šeimy
nai pavakarius, galvojo mo
tina: — Ar seniai ir aš bu
vau jauna. Ir apie mane su
kosi toki, kaip jis, gražuo
liai. Dabar... Dar vis nesi
nori tikėti. Aš jau sena! 
Pas mano dukteris važiuoja 
jaunikiai? O dar, rodosi, tik 
pernai, užpernai buvau mer- 
gička, kaip mano Marytė... 
Kaip bėga metai! Nepaju
tau, kaip prabėgo jaunystė
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PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMI8INO

Turtu Viri $17,500.000. — Atuorgu Fondu Viri $1,300.000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Ąve. Tel. VIRginia 1141
JU8TIN MACKIEVVICH, Pres. and Mgr.

Office hours daily: 9 A. M. to 4 P. M. — Wednesdays: 9 A. M. to 
12 Noon. — Thuradays 9 A. M. to 8 P. M.
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CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
Iš AD Susirinkimo Jubiliejaus Atgarsiai

Ateitininkų Draugovė, ku
ri gan daug savo narių bu
vo išleidusi į Dėdės Šamo 
kariuomenę, jau pradeda su
silaukti naujų jėgų, tai yra 
kareivių grįžtančių.

Sekmadienį, sausio 27 d., 
įvyko draugoves metinis su
sirinkimas į kurį atsilankė 
ir gražus būrelis ekskarei- 
vių. Vėliausiai grįžusieji bu
vo sekantieji — Algirdas 
Pesanka, Antanas Pūtis ir 
A. Tamulionis. Pastarasis 
naujas draugovės narys. Pir 
miau buvo grjžę — A. Čel- 
kis, Br. Šatas, J. Stanaitis, 
J. Paškauskas, A. Skliutas

Kadangi šis sus-mas bu
vo metinis, tad senoji val
dyba atsisakė iš užimamų 
vietų. Naują valdybą suda
ro didžiumoje ekskareiviai: 
A. Pesanka pirm., A. Pūtis 
vice pirm., rašt. Marytė Žu-

Town ©f Lake. — Sausio 
20 d. Moterų Są-gos 21 kuo
pa šventė 30 metų gyvavi
mo jubiliejų.

Rytą 9 vai. šv. Mišiose 
sąjungiečių intencija narės 
dalyvavo dvasinėj puotoje, 
ir vėliau pusryčiuose.

Vakare parapijos svetai
nėn žmonių prisirinko daug; 
matėsi ir svečių iš kitų; ko
lonijų.

Vakarą pradėjo, pirm. J. 
Čepulienė ir pavedė vado
vauti rašt. Onai Norkienei.

Pirmiausiai pagerbtos 10 
ir daugiau metų išbuvusios 
narės: J. Čepulienė, M. Su- 
deikienė, S. Bartkaitė, O. 
Vaznienė, B. Bartkienė, K. 
Matkevičienė, M. Martušie- 
nė, J. Stugienė, A. Paukš
tienė, V. Bučnienė, S. Ste
ponavičienė, S. Stautienė, O. 
Norkienė, A. Milerienė, O.

tautaitė, ižd. B. Šatas, šo- Jeselskienė, M. Čepanienė, 
kių vedėja S. Samaitė, dva- J. Alkimavičienė, B. Piva-
sios vadas kun. dr. J. Pruns- 
kis, korespondentai — E. 
Samienė ir B. Trejonis.

Baigiantis žiemos sezono 
parengimams, draugovė tu
rės grąžui vakarą. Scenoje 
bus statoma ‘ ‘Amerikoniš
kas Žentas“. Vakaro komi
sija — S. Samaitė, B. Ša
tas ir B. Trejonis. Vakaras

rūnienė, S. Mickūnienė, J. 
Aitutienė, E. Skinderienė, B. 
Cicienienė, E. Gedviliėnė, C. 
Kneižienė, B. AluŽienė, S. 
Šimkienė, B. Cibienienė, P. 
Turskienė, A. Kupetienė, P. 
Gudinskienė, O. Sriubienė. 
Visoms buvo prisegti korsa- 
džai. Be to, pirm. J. Čepu
lienei įteikta graži dovana

įvyks jau p e Velykų. Apie; už jos nuoširdų pas.idarba-
jį bus rašoma vėliau.

Nutarta suruošti iš karo
grįžusių narių-kareivių pri
ėmimą. Komisija kuri tuomi 
pasirūpins — S. Samaitė, A. 
Daugirdas, E. Samienė.

vimą sąjungai per 30 metų.
Programoj dainavo chorai 

sąjungiečių ir suvalkiečių. 
Solo dainavo N. šatūnienė 
ir O. Norkienė, duetą Nor- 
kai. Visiems akompanavo

Korespondentė muzike Ona Metrikienė.

'BALTRAMIEJUS KELEVIČIUS
Gyveno 3353 S. L'nion Avė.
Mirė Sausio 29 d.. 1946 m.. 11 vai., vak. Gimęs Lietuvoje. 

Kilo iš Kėdainių apskričio Baisogalos parapijos, Dauginaičių kai
mo. Amerikoje išgyveno 50 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 4 dukteris Petronėlę ir žentą 
Juozapą l’askey. Kaverą ir žentą Roy Mitchell, Modestą ir žentą 
Petrą liavis. Christiną ir žentą Petrą. Norkus: 4 sūnus, Martiną 
ir marčią Agnės, Stanislovą ir marčią Josephine, Kazimierą ir 
marčią Josephine, Antaną ir marčią Theresą; S anukus; 2 bro
lius Vincentą ir jo šeimą ir Kazimierą; pusbrolį f’et.ą Killis ir 
šeimą: giminaičius Mykolą ir Karoliną Praninskus ir šeimą Oną 
Praninskienę ir šeimą. Jareckų šeimą, Kazimierą Palilionienę, 
Petraičių šeimą ir daug kitų giminių.

Priklausė prie Teisybės Mylėtojų. Simono Daukanto, Palai
mintos Lietuvos, Apašt. Maldos ir Šv. Kazimiero rėmėjų.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje — 3307 S. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks šeštud. Vasario 2 d., 1 946 m. Iš koplyčios 
9:00 vai., ryto ims atlydėtas J šv. Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

• Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse,

Nuliūdę: Dukterys, Broliai. Žentai, Marčios ir tisus Kitos 
Glndią'-s.

Laidotuvių direktorius Anthony M. Phillips. Tel. YARds 4908.

A. A.

MIKOLAS JUZĖNAS
Gyveno 6617 H. Šaeramento Avė. Pirmiau gyveno Cicero III.
Mirė Sausio 29 d.. 1 946 m., 4 vai., ryte. sulaukęs pusės amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Panevėžio apskričio šilų parapijos, 

Kunigai k i.šklų kaimo.
Pulikii dideliame nuliūdime: moterį Julia (|*> tėvais Balsui- 

tę) brolį Joną Juzėną ir jo Seitną, pusbrolį Leoną Augustiną ir 
jo šeimą, brolio vaikus Petrą Juzėną ir jo žmoną, klieriką Igna- 
llus Juzėną; švogerką Prancišką šlogerienę ir jos šeimą iš West 
Side; švogerius Vtneentą Bals) ir jo šeimą, iš Cicero, Antaną 
Balsį ir jo Seimą. Petrą Bals) iš Westville, III. ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų, o Lietuvoje seserį Šalemoną ir Jos 
Seimą Ir kitos gimines.

Priklausė prie Keistučio Klubo ir Dr-jos Liet. Ūkininkas.
Kūnas pašarvotas A. Petkaus koplyčioje 6812 8. AVestern Avė.
Liidotuvės įvyks šeštadienį. Vasario 2 d. Iš koplyčios 8:30 

vai., ryto bus atlydytas f Gimimo Panelės švenč. parapijos baž
nyčią. kurioje jivyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. I’o 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, Kūnai, žentai, Marčios, Broliai, ir Visos 
Kitos (.iminės.

laidotuvių direktorius A. Petkus. Tel. OltOvehilI 9142.

Kalbas pasakė: kleb. kun. j 
A. Linkus, dvasios vadas 
kun. J. Vyšniauskas, kun. K.' 
Barauskas, centro valdybos 
narės: S. Sakalienė, V. Gal- 
naitė, M. Paukštienė, Stat
kienė, A. Poškienė.

Komediją “Čigonės Atsi
lankymas” sul šė J. Čepu
lienė ir O. Norkienė. Visus 
prijuokino. Jos yra gabios 
lošėjos.

Pirm. J. Čepulienė su darb 
ščia komisija daug pasidar
bavo vakaro pavykimui.

Sąjungietės čia geraį gy
vuoja ir vieningai darbuo
jasi. Są jungiate

vaizda' pasakė: “dirbkite, 
nebūsite nuskriausti; ką ki-l 
ti mokės, tą patį gausite ir 
jūs“. Bet tuo pareiškimu vi- i 
sų neįtikinsi. Dabar labai 
ppulerus žodis streikas. 
Na, ir streikai plečiasi. Lais-1 
vė, lygybė brangus dalykas, 
bet ne visi moka juo nau
dotis. Daug norėdamas daž
nai nieko negauni.

Šis-Tas Iš Cicero
Taylor Forge Pipe Worka, 

po ilgų “atzstogų“, vėl pra
dėjo bildėti. Darbas eina 
dieną ir naktį, samdo natu- 
jus darbininkus, nes seniai 
ne visi grįžta.

Western Electric dirbtuvė 
pilnu tempu dirba. Streiko 
pavojus praėjo. CIO snapo 
nepajėgia įkišti, neg kur ji 
įsigali, ten “pakajaus“ nė
ra.

Plieno streikai atsiliepia 
ant visų prambnių. Barčevs- 
kio dirbtuvėje trūksta me
džiagos. Darbininkų tarpe 
eina bruzdėjimas. Reikalau
ja didesnio mokesčio. Už-

Draugystė Lietuvos Ka
reivių turėjo metinį susirin
kimą.

Vasaros metu bus rengia
mas piknikas, dėl to išrink
ta komisija daryti planus.

SLA 301 kuopa turės sa
vo parengimą paskutinį sek
madienį vasario menes*'). 
Šameto svetainėje. Komisi
ja veikia.

Raud:nos Rožės Klubas 
jei ką daro, tai daro atsa
kančiai. Nutarta suruošti 
priimtuvių puotą nariams- 
kariams, nes jau didelė di
džiuma yra grįžę. Išleistu
vės buvo šaunios, bet su pri

slėgtu ūpu, nes buvo aišku, 
kur jie eina. SulauktUvėte 
kas kita: neišpasakyta džiu
gu sveikus sulaukus. Tiesa, 
dviejų jaunuolių netekom, 
karas juos pasiėmė. Liūdna 
ir graudu, bet patarlė yra: 
“Balon kritęs sausas nekel
si”. Karas baisus, žiaurus; 
karas, sustojo, daroma tai
ka; taika ramybė ant visa
dos. Bet ar taip bus? Iš 
visko atredo, jog valdovai 
prie taikos neprieina. Skriau 
dos, pavergimas jiems ne
apeina.

Atvejų atvejais aprašomi 
įvairūs parengimai, pramo
gos. Dažnai padaroma iš

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

33E Si. r

nebūto būta. Vadinasi, kož- 
nas savo tavorą aukština. 
Tegul bus ir taip, bet mūsų 
patarlė1 sako: “Auksas ir 
pelenuose žiba“. Išeina taip, 
geriems dalykams kostume- 
rių ieškoti nereikia. D.

sario 3 d. Susirinkimas bus 
Gimimo Šv. Panos Marijos 
parapijos salėj, Marąuette 
Park. Visų kuopų atstovai 
prašomi atsilankyti. Yra 
daug bendrų reikalų svars
tymui. Sekretorius

DĖMESIO!
. LRKSA Chicago apskri

ties mėnesinis susirinkimas 
turėjo įvykti praeitą sek
madienį. Dėl kai kurių prie- 1 
žasčrų susirinkimas tapo nu- ; 
keltas į šį sekmadienį, va- 1

GAKBft BOK! JAU NftltA

STRĖNŲ GĖLOS
Štai švaiUH, naujas būdas 
Jiuosuotl paprastų strėnų gė
lų Joluisoii's Bark P Įstate r! 
Lengvina skatminų, sustingi
mų, Iveržinių. Jautiesi pui
kiai! Visose vaistinėse. Rei
kalauk Johnson & Johnson 
kokybės.

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.

Ciceriečių Dėmesiui
Šiose vietose gaiima gau

ti “Draugo“ metinio koncer
to ir pasilinksminimo tikie- 
tų:

St. Anthony Savings and 
Loan Assn., 1500 So. 49th 
Ct.

Solem-} Yankaus vaistinėj, 
1446 S. 49th Ct.

Baukų valgomųjų daiktų 
krautuvėj, 1300 S. 49th Ct.

Putrimų Meat Market, 
1436 So. 49th Ct.

Puikių aiskriminėj. 1409 
So. 49th Ct.

Ad. Bernadišiaus ofise, 
16th St. ir 49th Ct.

Miliauskų kepykloj, 1425 
So. 49th Avė.

Stasiulaičio bar berne j, 
1409 So. 49th Avė.

Mykolaitienės valgomųjų 
daiktų krautuvėj, 1345 So. 
49th Avė.

Kesers vaistinėj, 4847 W. 
14th St.

Bell-Balčiūnas valgomųjų 
daiktų krautuvėj, 5022 W. 
16th St.

Taipgi pas vietinius vei
kėjus ir “Draugo“ stotyse.

Britai Vyksta Padėti 
U.S. Kariams Japonijoj,

WASHINGTON, saus. 31. 
—Britų sausžemio, jūrų ir 
aviacijas daliniai už savai
tės pradės keltis į Japoniją 
padėti okupacijoje ir pa
greitinti repatrijavimą “dau 
gelio” amerikiečių karių. 
Apie tai pranešė valstybės 
departamentas.

Gen. MacArthur praneši
mas iš Tokvo ištiesė ranką 
kariams iš Australijos, Ntu 
jos Zelandijos, Indijos ir 
Anglijos, kurie dalinsis 
“sunkiomis” okupacijos už
duotimis.

(BARGUTIT
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11. 1933

WHFC - 1458 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 
----------—"--ą: j.

GARY. INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA ~
PRUZIN FUNERAL HOME

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

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi (Mfisų Įstaigą!

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

Daugelis Lietuvių yra pilnai 
patenkinti tais mene ledevrais, 
kuriuo* mes padirbome jiems.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

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

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

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

PIRKITE TIESIOG NUO _ 
MR. NELSOBJ 

— Savininko —■

Si. Casimir Monument 
Company

3419 West llth St
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 63 3 5

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

NULIŪDIMO VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

6812 So. Western Avė., Chicago, 11..
Telefonas — GROVEHILL 0142

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

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

AMBULANC U 
Patar naujam 
dieną ir naktį 

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

Žydai Protestuoja
1,500 Mėnesiui Kvota
JERUZALE, saus. 31. — 

Britų valdžios nutarimas to
liau tęsti žydų imigraciją 
Palestinon nustatyta kvota 
1,500 kas mėnesį iššaukė iš 
žydų aštros kritikos.

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai 
8 vai. vak.

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

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

P. J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Telephone YARds 1419

I. I. ZOLP
1646 WEST 46th St._________ Phone YARds 0781

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

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

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

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

Lietuva turi būti vėl Nepriklausoma Valstybė!



"RASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, vas. 1, 1046

REZERVUOKITE - V A S A RIO (F E B.) 10 DIENĄ-
ffl

DRAUGO" IB KONCERTUI
ST. AGNĖS PUIKIOJE SALEJE Prie So. Rockwell St. ir Archer Avė.
PO KONCERTO — ŠAUNŪS ŠOKIAI KURIEMS Gros Garsi BOB PHILLIPS ORKESTRĄ
Graži Operetė SVEIKAM LIGOS NEIKALB ESI Dalyvauja Ukrainiečių Choras, Šv. Kazimiero Akad. Orkestrą ir daug kitų Artistų.

H

KONCERTO PRADŽIA:—4:30 V AL. PO PIET. ŠOKIŲ PRADŽIA:—8:00 V AL. V AK. ĮŽANGA:—KONCERTUI IR ŠOKIAMS $1.25 TIKTAI ŠOKIAMS .75
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Sadistas grasina

Nužudytosios mergaitės motinai
DĖŽUTĖJ ATSIUNTĖ JAI ŽMOGAUS AUSĮ. “WILL CUT 

YOUR E AR NEXT” DETEKTYVAI STUDIJUOJA 
SIUNTINĖLĮ

NAUJAS GALVOSŪKIS sako, kad raštas paliktas
.. . i i • mergaitės kambaryje ir da-Naują galvosūki suda!e Mrs D

detektyvams grąsmimas He- ngra g as_
le.l Degnan motmai šernų s j.
metų mergaites Suzanne. ku- kad ar kuri3
n sausio 7 d. naktį buvo pa
grobta iš namų ir nužudyta.
Jai atsiųsta dėžutė, kurioj 
buvo įdėta žmogaus ausis ir 
raštelis: “Will cut your ear

tą ausį atsiuntė turi būti ge
rokai išsimokslinęs.

Asmuo parašęs notą išpir
kimui '£>. Degnan. sako toji

next” (sekančiai nupiausi- ekspertė, gali būti susijęs su 
me tavo ausį). Detektyvai Į dažnu vartojimu pinigų, nes

kai kurie rašte ženklai labai 
panašūs , į dolerio ženklą 
($). Aštrumas, smailumas 
raidžių rodo piktadarį esant 
agresyviu ir sadistu.

dabar studijuoja rankos raš
tą ir lygino jį su paliktąją 
nota mergaitės kambaryje 
reikalaujančia $20.000 Su
zanne išpirkimui.

Detektyvų viršininkas sa
ko, kad baisusis žmogžudys 
gali būti daktaras, medicinos 
studentas, “labai geras” 
mėsininkas, embalmeris, ar
ba įgudęs gyvulių skerdi-1 Thomas Cassar, degtinės 
kas. Technika parodo, kad 1 importuotojas ir plačiai ži- 
jis tame dalyke yra patyręs. nomas naktinių klūbų kos-

Pašautas "nakties 
leukštis"

ČIA VASARIO 10 ĮVYKS “DRAU GO ’ KONCERTAS IR ŠOKIAI

t mus

tiumeris, nežinomo asmens 
pašautas gatvėje prie Trade 
Winds Club, 865 Rush St. 

kuria Nuvežtas į ligoninę jis poli
cijai pasakė galis suteikti

AUSIS ĮVYNIOTA Į 
PLONĄ POPERĮ

Žmogaus ausis,
Mrs. Degnan gavo, buvo įvy
niota į ploną švelnų poperį 
(tissue paper), įdėta į sto
ros poperos dėžutę apie pus
antro colio didumo ir įvynio
ta į rūdą poperių. Grąsini- 
mo nota buvo įdėta į dėžu
tės vidų.
“S. SHERMAN”
UŽJŪRYJE

tik “labai mažai” informa
cijų piktadariui susekti.

Pašautasis gyveno Ste
kens viešbutyje, turėjo pri
vatų telefoną ir draugavo su 
visa eilė modelisčių ir nak
tinių klūbų “artisčių”. Vie
nos tokios artistės akyvaiz- 
doje jis ir buvo pašautas.

Graži, didi ir imponuojanti St. Agnei salė, prie Archer ir Rockwell gatvių, Chicago- 
je (Brighton Parke), kur sekmadienį, vasario 10 d., įvyks didžiulis dienraščio ‘ Drau
go” koncertas ir šokiai. Salė randasi labai parankioj vietoj, taip kad iš visij Chicago 
pusių lengvai privažiuojama. Koncertu dalis prasidės lygiai 4:30 popiet, o šokiai 8 vai. 
vakare. Salės durys bus atdaros nuo 3 vai. Atvažiuokite anksti, kad nepraleistumėte 
nei vienos koncerto įvairenybių dalies.

Karo Departmentas prane- i/ - j - ■ j 
ša, kad kareivis “S. Sher-1 ?2t!6J6 SUuCCĮG 
man”, kuriam iš Bronx, N. Mrs Edith Vog3 52 
Y., pagal kariucmenė3 595 Grand Avė., Aurora, in-
skalbyklos numerį, priklau 
so rasta netoli Degnan na
mų sukruvinta nosinaitė, 
sausio 7 d., kai mergaitė bu
vo pagrobta, radosi užsieny
je. Detektyvai nori su juo 
susisiekti, kad patyrus, ko
kiu būdu jam esant užsieny
je jo nosinaitė atsidūrė Chi
cago j ?
KĄ SAKO EKSPERTE 

Dr. Martha Gassmann iš

validė, sudegė savo kėdėje 
ant ratukų. Prie jos rasta 
sudegę galai degtukų ir dė
žutė cigaretų. Matomai, be
rūkydama uždegė drabužius 
ir, negalėdama pasikelti iš 
kėdės, joj sudegė.

Apvogtas Sachs
Morris B. Shachs krautu

vė adresu 6638 S. Halsted 
St., tapo apvogta. Plėšikai

Du žuvo mašinų 
susidūrime

Ant kryžkelio W. 136 ir 
Torrance susidūrus automo
biliui su troku, ant vietos 
žuvc važiavusi automobiliu 
moteris. Elizabeth Vaughn, 
iš Hammond. Ind , o troko 
vairuotojas, Leo Sankey, isį 
Calumet City, mirė nuvežtas 
į ligoninę.

VAIRIOS
DOMIOS ŽINIOS

Štai, kur vyrų 
marškiniai

New York, N. Y. — The 
Herald Tribūne praneša su-

Komuniste duktė ka
talikiškoje mokykloje

Helsinki, Suomija. — Pen
kių metų duktė Sov. Rusijo: 
ambasadoriaus Suomi-jai čiasekusi, kad trys milionai vy

Kiti važiavę automobiliu tf lešimt jų J janke vieno

suzc,s^____________ . I dolerių, guli sukrauti dirb- Amerikog ,r Did Britanijos
Abe Becker savininkas tUV1U San 61U0SC' atstovybių personalo vaikai,

duonos ir pyragaičių kėpy-1 Sakoma, fabrikantai lau- Mokytojos sako, mergaitė la
kios adresu 3937 W. Roose-jkia, kada OPA nustatys bai lengvai imasi anglų kal- 
velt Rd„ teismo nubaustas naujas aukštesnes marški-Įbos.
10 dienų kalėjimo ir $1,000. niams kainas.
Pirmam išklausinėjime jam 
buvo nustatyta bausmė 
$4.000. Negalint tokios su-

Illinois Psychoneurotic Kli- Į išdaužę langą pagrobė bran-,11108 sumokėti, teisėjas su- 
nikos, išstudijavus raštus, gių kailių. mažino iki tūkstarčio.

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ M0R6IČIŲ PAS MUS

Pirk Victory 
Bonus!

Mo» PaAkolon Tm Daromos __
•statybai, RrmontATfmnt. H t-fina ima lluuil — 
ANT LENGVU MfcNEBINTU IAMOKftJTMV 
Pasinaudokite- Icaumr N uoAImčIų Kainom* 

TARKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU
TAI PykITk latalvoje. Jjfaaj IndAlial
rflpe*tlnxal globojami ir Ilgi »f>,000.00 ap- 
drauatl per Federal Karinga and Loan In- 
mirance Corporation.. Jfisg pinigai bns grei
tai Išmokami Jum* ant pareikalavimo.

SKMAnsiA IR ŽYMIAUSIA LIKTUVIV 
FINANSINff IŠTAIGA.

— ii Metai Sėkmingo PatarnavimoI —

Rekordinė filantropija
New York, N. Y. — John 

Price Jonės Corporation, vie
šųjų reikalų ir fondų suda
rymo patarėjai, apskaičiuo
ja kad praeitais metais gy
ventojai filantropiniams rei- 
kalarhs buvo duosniausi. bū
tent suaukota 191 milionas 
dol., palyginus su 161 mil.

; dolerių 1944 m. •
60 nuošimčiai tų aukų eis 

karo nukentėjusiems ir ben
druomenės (community) rei- 
kalam’s.

New York - Paryžius 
17 valandų

Tik dalis fabrikų 
Lietuvoje veikia

New York (LAIC) — Da 
lis Lietuvos fabrikų. įrengi
mų, mašinų ir t. t. buvo iš
gabenta naciij ir bolševikų. 
Sovietų spaudos pranešimu, 
Lietuvoje esą jau atstatyta 
52 lengvosios pramonės fa
brikai. jų tarpe 17 odos, 16 
tekstilės ir 19 trikotažo į- 
monių. Esą, jau jie pagami
nę daugiau kaip už 12 mili
jonu rubliu autuvų ir manu
faktūros. “Inkaras” vėl pra
dėsiąs gaminti kaliošus.

Pravartu pastebėti, kad 
1939 metais Lietuvoje buvo 
50 odos ir kailių apdirbimo 
įmonių, o tekstilės reika
lams dirbo 84 įmonės.

New York. N. Y. — Trans- kili k TČlŠt 31 93(lcd3 

Continental and Western Washington. D. C. — Her- 
Airlines Ine. paskelbė atei- j bert Lehman. direktorius 
nantį sekmadienį atidaran- UNRRA. praneša, kad pasta-
čios oro kelią tarp New York 
ir Paryžiaus. Kelionė lėktu
vu, kuris galės paimti iki 35 
keleivių, ims 17 valandų.

ruoiu metu Kanados. Aus
tralijos ir Naujojos Zelandi
jos gyventojai nukentėju
siems nuo karo kraštams su-

Bilietas į vieną pusę kai-j aukojo 17.000,000 svarų dra
ngos $375.

72 metų pirmi svk 
susirgo

bužių, kurie jau išsiuntinėti 
! į paskirtas vietas.

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

Paryžius. — American 
Surplus Property Liąuida- 
tion Commission praneša, 

Malirės. Belgija. — Kar- kad likusių nuo karo ka- 
E. Van riuomenės daiktų parduota

Homestead, Pa. — Carne- 
gie-Ulinois Steel Corpora
tion iškėlė skundą CIO už dinolas Joseph
pagrobimą vieno dirbtuvės Roey, šiomis dienomis, mi- už 85 mil. dolerių. UNRRA.1
viršininko, kurį nusivežę į nedarnas 72 metų amžiaus nupirko už 60 mil., Prancūzi-
unijos ofisą pusę valandos sukaktį, pirmą syk susirgo ja už 13 mil., Belgija už 7 
išlaikė kvosdami. savo gyvenime šalčiu — flu. Į mil. ir Olandija už 2 mil.

X ‘ Draugo’’ koncerte, se
nesnieji, kurie nenorės pa
mėgdžioti jaunimą valsuose 
didžiojoj salėj, nebus nu
skriausti. Valgyklos salėj 
grieš grynai lietuviška “Pa
langos” orkestrą ir čia pol- 
kininkai, suktininkai, klum- 
pakojininkai galės “duoti 
garo’’, kiek tik jėg:s leis.

X J- Daužvardienė, Lie 
tuvos konsulo Chicagoj žmo
na, Raudonojo Kryžiaus au
kų rinkimo vajuje, paskirta 
vyriausia kalbėtoja net tri
jose apskrityse Illinois va- 
stybėje*.

X E. Paulienė ir O. Ruda- 
kienė, “Draugo“ koncerto 
dienos virtuvės vyriausios 
šeimininkės, jau apžiūrėjo 
salės virtuvę ir sako, kad 
yra visko, kas reikalinga 
greitam patarnavimui. Val
gyklos kambarys didelis.

X Mykolas Vaznis, Town 
of Lake veikėjas ir Šv. Kry
žiaus parapijos komiteto na
rys, šv. Kryžiaus ligoninėj 
ilsis po operacijos, kurią pa
darė dr. Kwinn./Ligonis gu
li kambaryje No. 328.

X Jonas Mazeliauskas, 
Bridgeport lietuvių vetera
nas, randasi Šv. Kryžiaus 
ligoninėj, dr. S. Biežio ge
boje. Jo kambario numeris 
328. Jo žmona Rožė yra pla
čiai žinoma Chicago veikė
ja, ypatingai moterų drau
gijose ir organizacijose.

X Pr. ir Ona Augustinai 
paliko nauji Brighton Park 
biznieriai. Jie nuo Rupšių, 
adresu 4358 S. Westem<Av., 
nupirko namą ir užeiga. 
Nauji biznieriai žadėjo at
silankyti ir į “Draugo“ kon
certą vasario 10 d.

X Vladas Polikonis, iš 
West Side, daugelio papras
tai vadinamas “Vilsonu“ 
jau kuris laikas, kaip ser
ga. Dabar išvežtas į miesr 
to ligoninę. Pažįstamieji pra 
somi ligonį atlankyti

X John Rakauskas, savi
ninkas tarbernės Bridge
port kolonijoj, su žmena iš
vyko į Arizona pasilsėti ir 
sveikatos pataisyti.

X Antanas ir Kiara Urbo
nai, iš West Side, vasario 
6 d., mini 20 metu vedybi
nio gyvenimo sukakti ir ją 
žada švęsti būsimam “Drau
go” koncerte-pasilinksmini- 
me, vasario 10 d. Ant. Ur
bonas yra patrolmenas ir 
per keturis metus, būdamas 
komiteto nariu, daug pasi
darbavo Aušros Vartų para
pijai. Klara taipgi yra veik
li parapijoj, ypatingai pa 
rengimuose, ir draugijose. 
Augina sūnų ir dukterį.


