
DRAUGAS
The Lithu&nbui Daily Frlend

PtTBIJSlfEI) B y THK UTHV ANIAN 
CATHOLJC PRESS SOCLETY O

2334 S. Ot&ley Avė., Chicago, IIL

Telephone Canal 8010—8011
The most lnfluentlal R 

Hthuanlan Daily ln America

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

...‘‘and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shail pot peris h 
from the earth.”

—Abraham Lincoln

No. 32 Price 3 cents Chicago, Illinois Penktadienis, Vasario (Feb.) 8 d., 1946 m. Kaina 3 centai V oi. XXX

Gal Priseis Raci j oniįioti Mėsą -- Truman
Lietuva Minėjo Okupacijos Sukaktį; 

Klaipėdoj Iškeliami Vokiečių Laivai
(“Draugo” Specialaus Korespon

dento Europoje Pranešimas).

Kaip aprašo Vilniaus ko
respondentai, visa Lietuva 
sausio 28 dieną iškilmingai 
paminėjo kaip sukaktį nuo 
vokiečiu išlaisvinimo. Tain. 
Lietuva nusikratė vience 
okupacijos, kad ant save 
pečių užsidėjus kitą okupa
ciją.

Jei vokiečių fašistai žu
dė, kankino, sodino i; kalė
jimus ir trėmė iš Lietuvos 
mūsų žmones, tai naujieji 
okupantai nesiliovė suiminė- 
ię ūkininkus, nusavindami 
žemes, dirbtuves ir tremda- 
mi į Rusijos gilumą sovietų 
valdžiai nepalankius žmo
nes.

Visi Turėjo Iškabinti 
Raudonas Vėliavas

moterų veiklą, kad jos ne
užtenkamai esančios akty
vi: s. Jos turinčios ne vien 
tik kad neatsilikti nuo vy
rų, bet dar tuos vyrus “per
auklėti” sovietiškoje’ dva
sioje, nes šeimoje ruo mo
ters daug kas nriklauso.

Kad pritraukus moteris 
nrie sovietiško judėjimo, 
Lietuvoj yra organizuojami 
toms specialūs kursai, skait- 
liugesnių šeimų motinos an- 
dovanojamos ordenais ir ki
tais pasižvmėjimo ženklais, 
naujini priklausančioms šei 
mininkėms duodamo® papil
domos maisto kortelės ir 
visokiu gėrvbių kalnai ža
dami. Bet visa tai žadama 

Į iki rinkimų..
Kada praeis rinkimai, ta- 

' da jos nebus niekam reika
lingos, nes jos bus savo 
darbą atlikusios.

Tačiau sausio 28 diena 
norėta ypatingai paminėti. 
Visi gvventojai pagal duo
tą isakvmą visoj Lietuvoj 
turėjo iškabinti raudonas 
vėliavas, dalyvauti mitin
guose ir klausytis agitato- 1 
riu, kalbų.

Vilniuje valstybės filhar
monijos teatro salėie buvo

Iškels Nuskandintus 
Vokiečių Laivus

Kas matė prieškarine 
Klaipėdą dabar jcs nepažins. 
Gatvėse judėiimas nedide
lis. uoste mažai laivu, san
dėliai tušti, bet naujieji šei
mininkai giriasi, kad iiems 
jau pasisekė “atstatyti.” 

Klaipėdos komunistų par-
,sušauktas vietos gvventoiu - gekr. Mikulinas pada-
mitingas, kurį atidarė Vii- rg pranešimą, kad vvriau- 
niaus vykdomojo komiteto gy^g paskyrusi 120 milijo-
pirmininkas Kaveckas, pa
kviesdamas į garbės prezi
diumą šušlovą, Kovabova 
ir kitus žymesniuosius ko
munistų vadus, kaip Vil
niaus komunistų partijos, 
pirmininką Kučinską, gene
rolą Gudilenką, pulk. Mo
tieka ir kt.

Gen. Motiejevas pareiškė,

nų rublių Klaipėdos atsta
tymui ir naujiems uosto j- 
rengimams. Iš tu pinigu nu
matoma išvalyti viena iš 
baseinų, kuriame yra daug 
nuskandintų vokiečių laivų.

Nori Padaryti Klainedą 
Kurortiniu Miestu

Miesto valdvba. pagal iš-
kad 1945 m. sausio 29 d birbta planą, yra numačiusi 
raudonajai armijai užėmus ireneti keletą viešu sodų, 
Klaipėdą, buvo išvaduota pajūry sutvarkvti vasarvie- 
Lietuva ir toje Vo’-je daly- tes ir r«anatorijas. kad a.tei- 
vavę lietuvių kariuomenės nančia vasara jaunimas kuo- 
daliniai gavo Klaipėdos gkaitlingiausiai galėtu ap-
var(^- lankyti pajūrį ir pagyventi

Panašūs mitingai įvyko Neringoje.
veik kiekviename miestely^
Visur kalbėtojai pabrėžė, Rusa> Atstoviu »a Lietuvių

Tautą,

Būdamas kilimo iš Telšių,
kad nuo dabar Lietuva bus 
“neatskiriama nuo Rusijos, 
suaugdama su ja kūnu ir Gedviia tačiau kandidatu į 
siela...” aukščiausią tarybą įsirašė 

Klaipėdos apygardom Su 
juo kitas kandidatas išsta
tytas generolas Višinas.

Rudaminos valsčiuje su
sirinkę darbininkai ir ūki
ninkai išstatė į rinkimus 
kandidatus šušlcvą ir Kova
liovą. Valsčiaus pirm. An
drejevas, o taip pat Urba
navičius Arlėnas, Bagonas

Kino Teatnose Vien Tik 
Sovietiškos Filmos

Iš užsienio daugiau nebe- 
įvežama nei ame rik miškų, 
nei prancūziškų filmų. Vi
suose kino teatruose rodo
mos vien tik sovietiškos 
gamybos filmos.

Daug yra ‘‘skrajojamu’*
kino teatrų, kurie ^'vįtnteviktetij 'ragino' vl-
po mažus miestelius su pro- g,Jg balguoti už 5iuos du
pas&ndinėm filmomis. auklėtinius, nes tik
rijampolėj “Aušr-s” kino j vjeni g£rai at.
teatro keturi aparatai visad l gtovauti iietuviy tautą.
yra kelionėje. Po tokių | SrU9irinkime dalyvavo apie 
seansų, dažniausiai dar bu- , lg00 žmoni ,r t,JVO (
na paskaitos, kur,.,, turinys, tg sta)inui pagveikinimo te- 
yra visur vienodas: lietu-'' legrama
viai turi balsuoti už komu-; Paakutinę gavaitę orag 
nisti] atstovus. Lietuvoje staiga atšalo ir

Moterys Raginamos dienos metu temperatūra
Neatsilikti siekia iki 10 laipsnių šalčio,

Kandidatė į aukščiausia- Į o naktimis ir iki 15 laips- 
ją tarybą Raišytė kritikavo; nių. Vyt. Arūnas

Prezidentas Sakė Gal Reikės lai 
Daryti Išgelbėti Europos Žmones

ŠTAI KAIP ATRODĘ SUDUŽĘS LAIVAS
Cjjį

Priešugalis laivo Yukon guli ant akmenų Johnston įlankoje, Alaskoje, kur jis sudužo aud
ros metu. Ant denio matosi kai kurie keleiviai ir įgulos nariai. (Acme Telephoto)

Trumanas Paruošia Planą Baigimui 
Plieno ir Kitų Didelių Streikų

WASHINGTON, vas. 7.— 
Prez. Trumanas šiandien 
sakė jis manąs už dienos 
kitos turėti paruošęs for
mulę sustabdymui plieno ir 
kitų didelių streikų. Atsa
kydamas į laikraštininkų 
paklausimus, Prezidentas sa 
kė svarstomoji formulė nė
ra naujas algų-kainų pla
nas, bet programas apsi
dirbti su dabar esančia pa
dėtimi.

Jis sakė jeigu dabar ga
lima išjudinti masinę pro
dukciją, padėtis pati išsi
taisys ir tuomet nebus rei
kalinga nauja algų-kainų 
formulė, ir priminė, kad nuo

karo pabaigos administraci
ja nestojo prašiusi pilnos 
produkcijos išpildymui su
sikrovusių reikalavimų.

! Prezidentas sakė neišaiš
kintos streikų problemos 
nesuLaikys jo nuo išvykimo 
10 dienų atostogoms Flori
doje pirmadieny.

CIO ir AFL viršininkai 
abu sakė jie turi matyti 
valdžios naująją algų-kainų 
deklaraciją pirm negu jie 
galės pasisakyti dėl jos pri
ėmimo. AFL prez. Wm. 
Green ir CIO prez. Murray 
sakė administracija nesi
kalbėjusi su jais, tad jie 
nieko negali pažadėti.

Streikas Uždarė N, Y. Mokyklas; 
Miestas Racionuoja Visokį Kurą

NEW YORKAS, vas. 7.— 
New Yorko miestas šian
dien ėmėsi griežtų žygių 
dėl didelio kuro trūkumo 
pasėkoje keturių dienų 
streiko tugbcat vairuotojų. 
Darbininkams nutarus ne
grįžti darban po valdžios 
kontrole, mayoras O’Dwyer 
įsakė: nuo ryt dienos užda
ryti visas viešąsias mokyk
las iki tolimesnio praneši
mo; uždraudė vežti anglis 
ar aliejų šildymui pasilink
sminimo vietųi; nešildyti po
žemį ir gatvėkarius, ir už-

Kramer Užginčijo 
Safford Liūdyma

WASHINGTON, vas. 7.— 
Kapt. A. D. Kramer pareiš
kė Pearl Harbor komisiiai, 
kad jis niekad negirdėjo 
apie laivyno įsakymą jūri
ninkams sunaikinti memo
randumus apie įvykius prieš 
1941 m. gruodžio 7 d. japo
nų atakos, ir. sakė jis “ste
bisi,” kad kapt. L. F. Saf
ford praeitą savaitę liudijęs 
jog adm. Stark išleidęs tokį 
įsakymą žodžiu kelias die
nas po atakos.

gesinti visas elektra šviečia
mas reklamos iškabas.

Tuo tarpu, unijos atsto
vai sakė jie sudarė pasiūly
mą užbaigimui streiko, ku
rį patieks unijos susirinki
mui ryt dieną. Unija prieši
nasi vartojimui armijos ir 
laivyno traukiamųjų laivų, 
sakydama jau ir taip būta 
per daug kišimosi.

ODT biurui perėmus sus
treikuotas įmones, 45 armi
jos ir laivyno tugboat’ai 
pradėjo vežti kurą į New 
Yorko uostą.

ARMIJOS LĖKTUVAS
NUKRITO; 2 ŽUVO
Armijos atakos bombe- 

ris vakar po pietų nukri
to Į kiemą užpakaly 3750 
W. 63rd pi. Jo gazolinos 
tankai sprogo ir užsiliep
snojo. Dviejų armijos la
kūnų lavonai taip sude
gė, kad nebuvo galima 
juos atpažinti.

Remkite “Draugą”, nes jis 
tarnauja Bažnyčiai, Tėvynei

Geležinkelio Streike 
Du Mirė, Trys Pašauti
BLOOMINGTON. Ilk, vas 

7.—Unija ir Toledo, Peoria 
ir Western geležinkelis kal
tina vieni kitus už mirtiną 
susišaudymą, kuriame gin- 

I kkioti geležinkelio sargybi- 
’ niai nušovė du pikietinin- 
kus ir tris kitus sužeidė.

Unija sakė streikieriai bu
vo nušauti geležinkelio pa
samdytu mušeikų, ir išėmė 
varantą kaltinantį suimtuo
sius sargybinius žmogžudy
ste. Bendrovė sakė tai buvo 
“gaujos ataka,” kurioje 
“traukinio įgula buvo pri
versta save ginti.”

Atstovu Rūmai Pravedė
Case Bvliu. 275-155
WASHINGTON.‘vas. 7.— 

Atstovu rūmai 257 balsais 
prieš 155 šiandien pravedė 
karštai ginčytą Case bylių 
suvaldymui streikų ir išri
šimui darbo ginčų. Bylius 
dabar siunčiamas Senatan. 
kur, jo priešai pranašauja, 
jis sutiks didelės opozicijos.

Nesuranda 32 Asmenų 
iš Sudužusio Laivo

KETCHIKAN. Alaska, vas. 
7.—Pagalb-s laivams atve
žus paskutiniuosius išgel
bėtuosius iš sudužusio lai
vo Yukon i Seward miestą, 
liko dar 32 asmenys, kurių 
likimas nėra žinomas. Są
rašai dabar tikrinami suži
noti iu vardus.

Visas Seward žiūri mažu 
valčių kuriose gal randasi 
bent dalis tų asmenų. Gel
bėtojai nerado nė vieno la
vono ir nuėmė visus asme
nis nuo laivo priešugali?. Iš 
viso išgelbėta 465 keleiviai.

KALENDORIUS
Vasario 8 d. : Šv. Jonas iš 

Matha; senovės: Dorman- 
tas.

Vasario 9 d.: 8v. Apolo
nija ir 8v. Cyrilas; senovės: 
Algė ir Deja.

ORAS
Apsiniaukus. Bus šilčiau.

WASHINGTON, vas. 7.- 
Prez. Trumanas šiandU 
sakė jis reikalautų mes 
racionąvimo grąžinimo jeir 
tai būtų reikalinga, kad n< 
leisti 10 iki 15 milijor 
žmonių mirti dėl bado. Pre 
zidentas pareiškė spaudo 
konferencijai, kad jis mr 
ną®. ir viliasi, jog nebus re: 
kalinga mėsą racionuoti.

Jis paaiškino, kad jis yr- 
gyvai susirūpinęs dėl bad< 
prospektų karo suaižytos 
šalyse, ir viliasi, kad j o pro 
gramas javų sutaupymu 
leis eksportuoti 64)0,000 to 
nų javų užsienin per pirmus 
šešis mėnesius šių metų.

Prašo Kitų Kooperuoti
Anot Prezidento, drauga; 

i ir alijantai karo metu ners 
kalti už desperatišką padė
tį, ir nebūtų amerikoniška 
leisti žmonėms priešų kraš
tuose badauti.

Kanada, Australija ir kiti 
kraštai su maisto pertek- 
liais yra prašomi kooperuo
ti, ir p. Truman sakė jis 
tikisi, jog amerikiečiai ko-

•>eruos pirkdami mažiau.
Mažiau Kitų Dalykų

Su varto j ant didesne dnH 
dėčių, amerikiečiu 

‘sityje bus tamsesnė, ir bu® 
ažiau alaus ir degtinės,

'et turėtų būti bent laiki- 
’as padidėjimas kiaulienos, 
-utienos, paukštienos, kia.u- 
miu ir kai kurių pieno pro

duktų.
Pręz. Trumanas vakar 

”epė valdžios agentūroms 
įruošti įstatymus sumaži- 
ūmui kviečių vartoiimo. 

’’ad išvengti “masinio bada- 
umo” užjūryje. Miltu ga

mintojai turės suvartoti 
daugiau kviečių miltams 
Uždrausta vartoti kviečius 
degtinei ir alui. Ūkininkai 
bus prašomi mažiau kviečių 
ir kitų javų sušerti gyvu
liams.

8,000 Tonų Austrijai 
LONDONAS, vas. 7. —

Europos UNRRA štabas 
pranešė, kad 8,000 tonų 
kviečių bus tuoj išsiųsta iš 
Amerikos į Austriją.

Bevin Pareiškė Manuilsky Meluoja; 
Dabar Ginčas Eina Dėl Indokinijos

LONDONAS, vas. 7.—Ki
tam sovietų delegatui, ši 
kartą Ukrainos Manuilskiui, 
iškėlus skunda, kad britų 
kariuomenės buvimas Indo- 
kinijos salose sudaro peve- 
iu taikai ir užgniaužia indo- 
kiniečių nepriklausomybės 
sąjūdį, Anglijos užsienių 
sekr. šiandien aštriai atsa
kė, pavadindamas Manuil
sky melagiu.

Manuilaky sakė jis nerei
kalauja britų kariuomenės 
ištraukimo, bet nori, kad 
komisija, būtų pasiusta Tn- 
dokinijon vsą reikalą išaiš
kinti ir sutaikyti kariau
jančias puses. Bevin tuomet 
atsakė, kad jeigu nereika

Homma Kreipiasi į 
Vyriausiąjį Teismą

WASHINGTON, vas. 7.— 
Lt. gen. Masaharu Homma, 
japonų karo vadas kaltina
mas pravedimu Bataan mir
ties eisenos, šiandien prašė 
vyriausiąjį teismą sustab
dyti jo teisimą prieš Ame
rikos militarinę komisiją 
Maniloje.

laujama kariuomenės atėmi
mo, tai skundas neturi jo
kio pagrindo.

Priėmė Levanto Notą
Komisija, svarstydama 

Ukrainos skundą dėl Indoki
nijos, priėmė Levant?, notą 
protestuojant prancūzų ka
rių laikymą Sirijoje, šio 
reikalo svarstymas atidė
tas.

Indokinijos reikalas iški
lo po susitaikymo dėl Grai
kijos vakar naktį, kuomet 
Višinskis sakė jis nereika
laus rezoliucijos pareiškiant, 
kad britai Graikijoje suda
ru pavojų taikai, o Bevin 
atšaukė savo reikalavimą 
formaliai išteisinti Angliją.

Komunistai Išmeta 
Tovarišč Browder'į

NEW YORKAS vas. 7 — 
Amerikos komunistų parti
jos nacionalinė taryba ap
kaltino Earl Browderį, bu
vusį partijos viršininką, ap
leidimu “komunistu, užduo
čių ir atsakomybių” ir grą- 
sina jji išmetimu iš partijos.

Vėliausių Žinių Santrauka
—CIO Prez. Murray nepatvirtino ir neužginčijo rapor

to, kad jis slaptai tarėsi su plieno atstovais.
—Nacių teisime vakar 'iškelta Rudolf Hess skridimas 

Anglijon tikslu prikalbinti Angliją pasiduoti Vokietijai 
ir leisti vokiečiams laisvai tvarkyti Europą.

—Ginkluoti marinai saugo visus sustreikuotus tugboat- 
tus New Yorke, o armija ir laivynas savo vyrų tarpe ieš
ko prityrusių traukiamų laivui vairuotojų.

—Lancaster, Pa., Conestoga transporto firma ištraukė 
I penkis gatvėkarius iš sustreikuotų stočių. Kiti vairaoto- 
> jai buvo armijos uniformose, ir su policijos apsauga, 
i —Senatoriai priešingi FEPC byliui paruošė pasiūlymą, 
| kurį patieks byliaus rėmėjams.

I



1

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, vas. 8 d., 1946

ĮDOMIOS ŽINIOS IS TOLIAU
Trys Broliai Kareiviai « Vasario Šešioliktoji

Roelicster. N. Y. — Ro- 
chesterio lietuviai Lietuvo • 
nepriklausomybės šventę mi

Binghanitou, N. Y. — Ne
daug tėra šeimų, iš kurių 
būtų buvę pašaukti j karą 
trys broliai.

Dedamam atvaizde mato
me tris brolius Waska, ku-

nės iškilmingai vasario 24 
dieną. Minėjimas prasidės 
šv. Mišiomis 11 vai. daly-

. , . . , i vaujant visoms draugijoms,ne kaip namie būdami bu- . .. . .. . •, .r .... , Amerikos legijomenams irvo pavyzdingi vaikinai, ge- ^,uxili ‘
ri taUlikai taip ir karino-, ' \aland popiet bu-.

prakalbos. Tarp kitų kalbė- 
į tojų kalbės Elena Devenie- 
' nė, iš Waterbury, Conn. Pra

naudami dekoracijas 
PAUL E. WAKKA

r*
t«r

, kalbas rengia Amerikos Lie- 
Į tuvių Tarybos skyrius. Bus 
t išnešta rezoliucija prašant 
1 Amerikos valdžios imtis vi- 
| sų galimų būdų išlaisvinti 
i Lietuvą.

AUTOMOBILIU PRO PIKIETININKŲ LINIJĄ

O IfilBS

Tel. — YARds 5337.

DR. FRANK C. KWINN
(Avečinskas ,

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 pp. ir 7 iki 8:30 vak.

J. RIMDZUS. D. C.
LICENSED CH1ROPRACTOR 

IN STATE O F INDIANA
Tumo Calls in Indiana—

Pbone WENtwortb 2527

PHYS1O THERAPY 
5526 S. Racine Avė. 

HO1JRS- Daily •—8 P. M.
Haturdavs 9 A_ M. to 8 P. M

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS1

Tik vieną, porą o«lų gauname gy
venimui. Saugokite jaa. leisdami 
lfiegsamlDuoti Jaa modernlSkiaunlu 
metodu, kurią regėjimo mokalaa 
gali suteikti.

ii MITAI PATYRIMO 
ortriiiktine akinių, kurie prašali-

akių įtempimą.

Di Ichn J. Smetana 
Di. i J. Smetana, Jr.

■ .PTOMETRISTA1
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-toa
lėle foną-: CANAL 0523, Cliivagu

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

Trečiad ir Seštad. 9:80 a. m. 
iki 7:80 p. m.

SKELBKITES “ DRAUGE’

Nuotrauka padaryta San Diego, Calif., prie Convair dirbtuvės, kuomet vienas dar- 
Broliai ir sesutės! Kurių bininkų suvažinėtas pikieto’ linijoj. Automo biliu, sakoma, važiavęs tos dirbtuvės vice- 

širdyae dar rusena kibirkš- prezidentas. (Acme-Draugas telephoto)
tėlė Lietuvos meilės, daly- .................................................................................. ...... ........................
vaukit pamaldose ir prakal
bose. V. A“

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso Tel............VlRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue

Paul E. Waska, 23 metų 
amžiaus, kariuomenėj išbu
vo tris metus ir veik visą 
laiką užjūryje. Jam teko da
lyvauti invazijose: į Afriką, 
Siciliją, Italiją. Apdekoruo- į 
tas 4 Battle Stars: Naples, 
Foggia, Rome, Arno, Poe 
Valley and Northern Alpi
nes.

★
SYLVESTEK

Paieškomi Asmenys
Aleknavičius Mikas,

venęs Kanadoje, bet spėja pylinkeje. 
ma, kad persikėlė į Jungtu cibulienė - Bujauskaitė 
Amerikos Valstybes. Magdalena, kilusi iš Zariš-

Aleksantlravičius Baltins, j jęm gkrįau(jžių parap.,

•L VVASRA

kilęs iš Babraninkų kaimo, Marijampolės apskr
! Simno vai., Alytaus aPskrJ Cerneckas Stasys.

Ambrazevičius^ kilęs is fjemiūtė Magdalena, kilu- 
Kaugonių km., Žaslių vai., g. — žirniškių km., Igliškė- 
Trakų apskr. vaj Marijampolės aps.

Atkacy Anthony, arba An Dailidėmis Petras, 
tanas Atkočius, gimęs bio? nęg Brooklyn, N. Y. 
klyne, bet kurį laiką su mo- Daukšienė - Matusevičienė

gyvenęs Brooklyn, N. Y. šeimos nariai spėjama tebe i burgh, Pa., kad šių dienų as-
Buikus Juozas, spėjama, gyvena Cikagzje. troromijos mokslas suradęs

kad gyvena New Yorke. , Dronseka Juozas, gyvenęs erdvėj “tamsią” žvaigždę ligonius PRIIMA:
Chimes - C Kmieliauskas j Brooklyn, N. Y. Astronomų iki šiol ji buvo i Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.

Albinas-Julijonas, sūnus Vin j Dumša Ignacas, gyvenęs nepastebėta dėlto, kad jos Trečiad. ir Sekm. tik susitartus,
co, gyvenęs New Yorko a- New Haven, Cc.nn. draugė-žvaigždė, vadinama ; “T . j/ršTū/Tf'

Durienė Ona, kilusi iš Pa- Alpha Ophinchi. yra 20 kar-įĮ/Ję, EMILY Y. KRuKAj 
nevėžio apskr. tų šviesesnė ir visą laiką

Erminas Antanas, kiięs iš i tik i save kreipė astronomų 
Slėdų km., Alsėdžių vaisė.,! dėmesį.
Telšių apskr., gyvenęs Ar

tina gyvenęs Lietuvoje, is 
kur grįžęs nusikėlė į Kali
forniją.

Babinskaitė - Daukšienė - 
Matusevičienė Ona, gyvenu
si Philadelphia, Pa.

Bačius Pranas, kilęs iš

Babinskaitė Ona, 
Philadelphia, Pa.

Dekeraitis Marija ir Vik
torija, kurių ištekėjusių pa
vardės nežinomos, gyvenu
sios Brooklvn, N. Y.

Dičkauskai Kazimieras ir 
Adelė Liepinaitytė, ir jų sū
nus Viktoras, gyvenę Broo
klyn, N. Y.

gyvenusi

gentinoje, bet manoma, kad 
persikėlė į J. A. Valstybes.

Ieškomieji ar apie juos ži- 
nantieji maloniai prašomi 
atsiliepti:

Consulate General of 
Lithuania

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

Surado "tamsią"
Paškanių km., Želvos vai.,
Ukmergės apskr., Amerikoje 
gyvenantis nuo 1926 m.

Balaika Jonas.
Baltrušaitis Donatas, gy

venęs Grand Rapids, Mich.
Banienė -Navickaftė Teo- 

Tech. Sgt. Sylvester j.' filė, kilusi iš Šunskų bažnyt-1 kurie gyveno ir gal tebegy- 
VVaska yra 29 metų amž. kaimio. . į vena Čikagoje. Motina gal
Kariuomenėj išbuvo pus- Baranas Konstantinas ir ; jau esantį mirusi, bet kiti 
penktų metų: du metus už- 3° sūnus Aloizas, gyvenęs 
jūryj. Buvo priskirtas į Pir- Čikagoje, o vėliau Roclies- 
mąją Armiją. Dalyvavo kau- ter, N. Y. _
tynėse Prancūzijoj, Belgijoj Beitnerienė -Gervaitė, _ki- 
ir Vokietijoj. Apdekoruotas ' iš Veiverių apylinkės, 
o Battle Stars: Normandy, Bernotas Kazys, Ameri

koje žinomas kąip Charles 
Bannet, anksčiau gyvenęs 
Elizabeth, N. J.

Brazauskienė - Viktaravi- 
čiutė Zofija, gyvenusi Broo
klyn, N. Y.

Nevv York. — Dr. N. E. 
Wagman. direktorius Alle- 

Dominaitč-Duff ar VVdoff ghenY Observatorijos. Pitts-
(VVdovvitschenko) ir jos vy- ---------------—---------------------
ras Povlas, duktė Lidija ir
sūnūs: Jurgis ir Eugenijus,

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

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
šaukite: BERWYN 6200

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4146 Archer Avenue 

Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. REPubUo 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. F. C. V/inskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VV. Marųuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Res. Tel.: HEMlock 3150 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

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 5EGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

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

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

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

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue
VA’jtNDOS: nuo 2-4 ir 7-9 kasdien 

išskiriant trečiad. ir sekmad.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Tel. CANal 6122

DR. V. P. SLEPIKAS

Northern France, Ardennes, 
Rhineland and General Eu- 
rope.

★
VINCENT G. VVASRA

Brusokas Stasys, iki 1939 • 
m. gyvenęs New Yorke.

Rūbelis ar B’ibelė Jeroni
mas, sūnus Adomu ir Mari
jonos, kilęs iš Telšių apskr.,

„ ■. -- --------------

Vincent F. Waska, 42 m. 1 
amžiaus, tarnyboj išbuve i 
vienus metus. Baigęs pagrn. 1 
dinį apmokymą, tavo pa
skirtas į militarę policiją, 
iš kurios, karui pasibaigus, 
dėl amžiaus, tapo paliuosuo- 
tas iš kariuomenės.

Už $1,225 liros
IVashington. — Italijos | 

vyriausybė nustatė naują 
pinigų-lirų vertę Amerikos 
doleriui. Iki šiol už vieną do
lerį buvo gaunama 100 lirų, 
dabar bus 223 Lirob.

Nevartok 'Svaigalų'
Dėl pageltos nuo “Nugarskau- 

Kmy", “Rheumatipmo” ir 
“Muskulų Skausmų“.
. . Vartokite . . .

HEALTH KESOK1 M1NEKAL 
BATH DRISKA

1 maišukas užtenka 10maišukas užtenka 
maudymams.

KAINA TIKTAI — $1.00 
Prašykite Jos vietinS.i vaistinėj, 
o Jeigu jūsij vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog i —

Bath Products Co.
Laboratories — Chicago, III.
RontlisnidiPČlai kreipkitės J VNION 
ŪBI <■ .( O.. 3159 S«. llHikted St.

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
RF. KOMI8INO

Turtas Virš $17,500,600. — Atsargos Fondas Virš $1,300,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
AS50CIATI0N OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VlRginia 1141
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres. and Mgr.

Office houre daily: 9 A. M. to 4 P. M. — Wednesdaya: 9 A. M. to 
12 Noon. — Thuredaya U A. M. to 8 P. M.

■ .. .. ■

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
* ♦ *

68(3 M7. Cermak Koad
BEHWYN, ILLINOIS

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

Jeigu neatsiliepiama —
Šaukite: Bertvyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

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. — HEMJock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE

2408 VVest 63rd Street
VAL.: nuo 7 iki 9 kas vakaras. 

Dienomis tik pagal sutartį.

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 VVest 66th Place 
Tel. REPubUc 7868

Rea. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office TeL HEKlook 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Koad
OFISO VALANDOS:

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

Iš fabriko 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 AKię IK PRITAIKYMAS AKINIU 

TOWER OPTICAL CO., INC.
1635 MEST 47th STREET 1600 MIL1VAUKEE AVENUE

(kampas Marshfield) ' (kampas Norlh)
YARDS 4499 HUMBOLDT 9368

BQ

. \ .

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALAT0RI5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 8146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO
744 West 351 h Street 

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

Šventadieniais—11-12.

I

E

STASYS LITVVINAS SAKO;

11 A D A D Tai Geriausias Laikas l’irkii 
U/AD/Al\ — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS

REIKMENIS’ GERAS PASIRINKIMAS: V
Stogams Reikmenys — Insuiuotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

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

APROKAV1MAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS LITVINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
8039 S. HALSTED ST. TEL. VICTOBY 1372

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. popiet. *
38

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

Tel. YARds 5921 
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

žmogus be tikėjimo,
arkly." be žaboklių

kaip

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. 5IEDLINSKI
DANTISTAS

4113 ARCHER AVENUE 
(kampas Francisco A ve.)
CHICAGO 32, ILL.

UŽSISAKYKIT- "DRAUGĄ" |Nuo , lkl 3 £££^1 8 vakar.

Tek YARds 2246

DR. C. VEZELI5
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VlRginia 0036
Rv-.idencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ol'iiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
' Tel.- PITI I MAM «9T7

Dr. A. Montvid, M.D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

West Town Bldg.
2400 West Madison Street
Ofiso Tel.: SEEley 7330
Res. Tel.: BRUnswick 0597
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HELP WANTED
A “D RAUGO” 8JJ 
Jjg DARBŲ SKYRIUS <g

DRAUGAS'' IIFZT.P WAMTFD 
ADVERTJSINO DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolpb #488-®48»

HEIP WANTFD — VYRAI

VYRŲ 

REIKIA
Porterių Darbams 

PILNO LAIKO 

DIENA AR NAKTĮ 

DARBAI
*

Malonios Darbo Sąlygos 
Gera Mokestis

TUOJAU PIRKIMO 
NUOLAIDOS PRIVILEGIJOS

ATSIŠAUKITE 
PERSONNEL OFISAN 

3-čiam Aukšte.

SEARS
Roebuck & Co. 

6153 S. Western Av.

HELP AVANTF.D — MOTERYS

AR IEŠKOTE GERO 
ATLYGINIMO 

IR APSAUGOS?
TELEFONŲ KOMPANIJOJ 

RANDASI DARBŲ DEL

DŽENITORKŲ
Uždirbsit 70c į vai. pradedant. 

75c. ) 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 
Cafeterijoj Virėjų

Taipgi Reikia
★

NAUJOS AUKŠTOS ALGOS 
★

Atsišaukite

Illinois Bell 
Telephone Co.

Samdymo Ofisas Moterims 
STREET FLOOR 

309 W. VVASHINGTON ST.

REIKIA

DEMONSTRACIJOS BOMBAY, INDIJOJ 

*•

v *

fj

Viena demonstracijų! Bombay mieste, Indijoj, suruošta Kongreso Partijos narių pro
ga 50 m. sukakties Subhias Chandra Bose, buvusio diktatoriaus Japonijos sudarytos 

10 MERGINŲ 10 vyriausybės Indijai. Demonstracijose keletas, asmenų sužeista. (Acme-Draugas teleph.)

Reikia
Laikas ir pusė virš 40 vai. Grupės 

BlLLAKD VERTICAL , apdraudos pienas ir graži vieta
BORING MILL OPERATORIŲ , dirbti.

PRIE — -
Lengvų Dirbtuvės Darbij LAIC Žinių Santrauka

PASTOVŪS DARBAI 
AUKŠČIAUSIA MOKESTIS

TURRET IR ENGINE 
LATHE OPERATORIŲ

Visi mūsų darbininkai naudojasi 
mūsų pelno dalinimo ir pensijos 
pienais.
CHICAGO GEAR MFG. CO. 

2823 W. Fulton St.
(Prie California)

Mūrininkų
ALGOT B. LARSON 

1150 W. 39th St.
TEL.—VAROS 1919.

HELP VVANTED — MOTERYS

MERGINŲ
IR

MOTERŲ
DIRBTUVES DARBAMS 

48 V AL. I SAVAITE 
PASTOVUMAS 

ŠVARIOJ, ŠVIESIOJ 
MODERNIŠKOJ DIRBTUVĖJE

E X C E L
Auto Radiator Co.

320 E. 2lst ST.

MOTERŲ
PRIE LENGVŲ 

ASSEMBLY DARBŲ

Patogios darbo sąlygos. 
Patyrimo nereikia.

Economy Shade Co.
1100 S. Central Park.

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

Siūti pu Juškoms užvalkalus. 
PATYRUSIŲ

NORTHERN FEATITRR 
\V< )RKS

15>23 N. K i n gsbi i rv
( Arti Bla< klunvk) '

TEL.—MK'higan 7120.

MERGINŲ—nepatyrusių. prie pri
pildymo paduškii.. — NORTHERN 
FEATHER VORUS, 1523 N. King- 
sbury (arti ni-><>khawk), TEL. — 
MK'hiuan 7120 M

STONE CONTAINER CORP.
4200 W. 42nd Place

MERGINU IR MOTERŲ 
PRAMUŠTI KIAUŠINIUS 
PATYRIMO NEREIKIA 

60c I V AL. PRADEDANT
S. K. PRODUCE CO.
565 W. FULTON ST.

MERGINŲ

, Lengviems dirbtuvės darbams..
Malonios darbo sąlygos, _ gera I aprašymo savaimi išskiria- 

| mokestis. Laikas ir puse virs . ' . _ . , , ..mi: tai Lietuvos patnjotų40 vai.
734 N. LEAVITT ST.

TARNAIČIŲ — ŠEIMININKIŲ
TRFMPOMIS VALANDOMIS 
9:30 .RYTO IKI 4:10 VAK. 

Gera mokestis. Pastovumas.
Y. M. C. A. HOTEL 

826 S. WABASH AVĖ.

Keistas dalykas
POLICIJA NERANDA 
DVIEJŲ METŲ VAIKO, 
KURĮ ĮKANDO ŠUO

Ashland ir 63rd apielin-

Apie Pastarųjų Dienų Padėti Lietuvoj
Pereitos vasaros Lithua- mos tiek tautiniai susipra- 

nian Bulletin (No. 4, Vol. tusios, tiek nesusipratusios 
III), antrašte The Situation 1 aukos...
in Lithuania, buvo patiek

GERA P R O O A !

1ŠRENDFOJF KAMBARJ 
dėl vienos merg’nos a- moters. Te- 
le rimuokite YARtls 1522 dienos lai
ku arba vakare.

Tikri draugai tik laimėje 
reikia užsiprašyti, kad atsi
lankytų; nelaimėje atsilan
ko nekviesti. — ••’pą.

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

čių prievarta evakuotas ir 
t.t.

Žalius liūdymus gauna net 
ir iš vokiškųjų kalėjimų, iš
vaduotieji asmenys. Tie as
menys neturi teisės niekur 
iš savo valsčiaus ribų pasi
traukti.

Nuolatinių sovietų val
džios viliojimų, grasinimų ir 
baudžiamųjų ekspedicijų ne
paisant, Lietuvos partizanai 
ir toliau smarkiai tebevei
kia. Net pačiame Kaune ir 
Vilniuje neretai pasitaiko 
ginkluotų su partizanais su
sirėmimų. Rudeniop, dides
nis partizanų skaičius buvo 
pastebėtas besigrupuejant 
Kauno apylinkėse. Buvo lau
kiama didesnių įvykių. Pe
reitą vasarą ir rudenį, Lie
tuvos keliais iš Vokietijos 
į Rusiją buvo varomos di
džiulės gyvulių kaimenės. 
Ta aplinkybe pasinaudoję, 
partizanai pasiskubino susi
daryti didesnes gyvosios 
mėsos atsargas. Taip pat, 
partizanai neturi trūkumo 
ginkluose bei šaudmenyse.

Negailestinga partizanų 
kova vedama prieš lietuvius- 
komunistus ir šiaip įvairaus 
plauko pakalikus, sutikusius 
eiti bent kiek atsakominges- 
nes pareigas sovietų admi
nistracijoje. Pav. tokioje 
Karmėlavoje (nedidelis mies

| telis į rytus nuo Kauno ties
Ukmergės plentu), nuo ant
rojo bolševikmečio pradžios 
iki pereitų metų rudens, iš 
eilės buvo sulikviduota net 
17 tarybinių viršaičių, kai 
kuriems iš jų teišbuvus vos 
kelias dienas pareigose”.

BUK “DRAUGO’ DRAUGU 
PATARK SAVO KAIMY
NUI UŽSIPRENl KERUO
TI “DRAUGĄ”

SUDIEV

STRĖNŲ GĖLAI
Štai švarus, naujas būdas liuo- 
suot paprastų strėnų tfėlų. 
rloTinson’s Bąck Plaster! Len
gvina skausmų, sustingimų, 
{veršinių. Jautiesi puikiai! Vi
sose vaistinėse. Reikalauk 
Johnson & Johnson kokybės.

LINKSMA NAUJIENA— 
NAUJA MOSTIS!

SIXTIANA
T r adė Mark Beg. U.S. Pat. Off. 
DEL SUAUGUSIŲ IR VAIKI 

Sizllana Mostėje Nėra Narkotikų 
Nei Nuodingų vaistų.

SIXTIANA mostis greitai pa
gelbsti nuo visokių skausmų, kaip 
tai — rhcumatiškų skausmų, kaip 
meninių Skausmų Kojose, Ran
kose, Sąnariuose, Krūtinės, Ger
klės. Raumemj Lumbago. Sciati- 
ca. Neuralgijos iš priežasties 
skersvėjo ir sušalimo. Ištinimo, 
Skaudančių Raumenų, Mažų 
Bronchial Nesmagumų nuo šalčio, 
Pūslių. Spuogų. Vočių, Degančių 
ir pavargusių Kojų. Mažų Apde
ginau ir žaizdų.

Slztlnna Mostis parsiduoda po t2.00 
iž didelį pilnų stiklinį puodukų. Siųskit 
Jūsų plnigrus tiesios 1 —

SIXTIANA OINTMENT CO. 
2319 W. Charleston Street 

Chicago 47, Iii.
SPITIANA MOSTIS vartojama 

Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Amerikoje ir Europoje.

dos sumetimais, kad užsie- | 
niui parodyti kiek daug lie-' 
tuvių kovojo Raudonosios i 
Armijos eilėse išvien su sa
vo krašto “išlaisvintojais”.•

Lietuvoje įvesti trijų rū
šių pasai: patikimiems pi-Į 
liečiama (kempartijos na 
riams ir prijaučiantiems) iš- J 
duodami tikri pasai, pana-1 
šūs į tuos, kurie buvo išda
vinėjami 1941 metais, galio- 
jantieji 5 metus; abejotino 
patikimumo žmonėms išduo
dami dviejų lapų ružavos 
spalvos: laikinieji liūdymai, 
galiojantieji 6 mėnesius; ko
munistams nepatikimiems 
žmonėms išduodamas žalios 
spalvcs vieno lapo liūdymas. 
Kalbama, kad tuos žalius 
lapelius turįs asmenys, iki 
p. m. gruodžio 31 turėję 
būt iš Lietuvos išvežti į ki 
tas tarybines sąjungos res
publikas “perauklėjimui”.

Žalius liūdymus, tarp kit
ko, gauna ir visi Vokietijo
je atrasti Lietuvos piliečiai, 
visai neatsižvelgiant kokiu 
būdu tas ar kitas asmuo į 
Vokietiją pateko: prievarta 
išvežtas ar savanoriškai iš
vykęs darbams, nuo karo 
veiksmų pabėgęs ar vokie

Kaipo taisyklė, kaliniai 
Lietuvoje ilgai nelaikomi. 
Kalėjimui užsipildžius, ypač 

eva
kuojami į Rusijos gilumą. 
Mat, pereitais metais rude
nyje, buvo atsitikę keli ne
tikėti partizanų užpuolimai 
provincijos miestų ir kalė
jimuose laikomų kalinių iš
laisvinimas. Pav. yra pla
čiai žinomas partizanų rei
das i Biržus.

tas pluoštas žinių apie pa
dėtį Lietuvoje taip kaip ta
padėtis atrodė pereitą va-, . ... , .. i provincijoje, kalimaisąrą, vienenems metams J .
nuo paskutinės karo bangos 
praslinkus.
Tragingų įvykių fone, trys 

reiškiniai1 iš anuometinio

prieš okupantą vis tebeve
dama ginkluota kova ir oku
panto intensyviai vykdoma 
krašto sovietizacija su ne
mažiau intensyvia rusifika
cija.

Tikram vaizdui apie da
bartinę padėtį Lietuvoje su
sidaryti, čia pat talpiname 
kelių, dar tik neseniai iš 
Lietuvos atvykusių asmenų 
parodymus. Dėl suprantamų,

, „. TT., . . priežasčių jų pavardes nu-buvo užimtas is Vilniaus ir įylime pirmas pranpįimas

Paskutiniame pranešime 
buvo pastebėta, kad NKVD- 
NKGB aparatas labiausiai

jo apylinkės lenkiškai kal
bančio elemento evakuavi- 
mu. Pasitvirtina, kad tų sri-

datuotas
džią.

p. m. spaliu pra-

čių labiau politiniai susipra-i LIUDININKU
tęs elementas buvoi depor
tuojamas į Rusijos Rytus,

PARODYMAI

“Lietuvoje labai gyvas
j- x i , jv • i . . T i • • » -tr rusu kariuomenės Midė-iipinRde šuo, kuris apkandžiojo jąją Lenkija anapus Kur- „ . . , , , ,.idioto ,• ’ Lietuva virto lver kokiu pc-keletą vaikų. Policijai sūrų j zono linijos.

kėje šiomis dienomis pasiro- mažiau susipratęs — į ‘“Nau

nušovus ir Sveikatos De- , . ,
partmente išegzaminavus ra- Kur^ aJXa. Am^rlkos soau 
sta, kad jis turi pasiutimo d°'e plačia, cirkuliavusios
ženklų. Spaudoje tuojau pa- zinl0s aPle lletavll> 
skelbta, kad visi, kurie tuo deportavimą į Sovietų Ru- 
metu ir toje apieiinkėje bu- sijos ūmą. panašia, kai? 
vo šunies įkasti, raportuotus k.ad 1941 meta18' »«P«itv.r. 
Pasteuro Institutui. tino.

SUSIPRATUSIU LIE
TUVIŲ NAIKINIMAS

Vieno dviejų metų vaiko, 
kuris, kitų vaikų liūdymu, 
buvo to šunies įkąstas nei 
tėvai neraportavo, nei poli
cija neranda. Vadinas, tėvai 
stato pavojun gyvybę savo 
tikro vaiko.

Vienok, pilnumoje pasi
tvirtino žinios apie beato- 
dairinį Maskvos terorą prieš 
“socialiai svetimus ir anti- 
sovietinius vienetus bei jų

reHot'ivo'in punktu — ka- 
rnn+’nn Cią ir
iš "Vokieti in« Rusiinn atpraĮ 
gražinami daliniai. Kariško’ 
ligoninės baigiama kelti a4-- 
gal Rusijon. Rusu - ? -iii■>- 
menė nedemobilizuoinma. Ra 
leidžiami vien invalidai ar 
šiaip karo tarnybai netin
kami vvrai. Visi sveik: rau
donarmiečiai ir teliaus lieka 
prie ginklo. Taip pat nepa
leidžiami ir mobilizuoti lie
tuviai. Priešingai — šaukia
mi vis nauji vyrai. Pav. iki 
spalio 31 turėjo būt paimti

Roosevelt rinkinys 
Chicagoj ningai ir plačiu mastu. 

Sovietiniam rėžimui įpra- 
.... . 1 stu metodu, tautinio atspa-
fiio mėnesio pabaigoje rumo turį žmonės, staigiai, 

Mendel departmentinej krau- naktieSi dinggta.
tuyej bus išstatyta parodai Netenka įrodinėti, kad tall 
dalia Roosevelt pašto ženklų tos egzistencijos pcžiūri„ 
nn įnio. | toks “selektyvus” patrijo-

Visas velionio prezidento tų naikinimas yra Lietuvai 
pašto ženklų rinkinys, įkai- ne mažiau pavojingas, nei 
nuotas $80,000, bus parduo- masinės 1941 metų deper- 
tas iš varžytinių New Yor- tacijos, kai į vieną vagoną, 
ke. Į be atodairos, buvo grūda-

šeimas”. Tautiniai susipra-] dar nestojusieji iki 1927 gi- 
tusio elemento naikinimas mimo metų imamai vyrai, 
tebeeina pilnu tempu, pla-j Lietuviai skiriami j taip va

dinamus “lietuviškus dali
nius”, kur tikrumoje nieko 
lietuviško nėra. Karininkai 
rusai, komandos rusiškos, 
susirašinėjimas rusiškai ir 
t.t. Kai kuriuose rusų pul
kuose yra net “lietuviškų” 
batai jenų ar kuopų, kuriuo 
se lietuviškumč dar mažiau. 
Čia net eilinių kareivių dau
gumą sudaro kartais rusai.

Tie daliniai vadinami “lie
tuviškais” vien propagan-

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVU

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

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

Mūsų Jewe1ry skyriuje rasite 
Auksinių žiedų su Deimantais. 
Auksinių Plunksnų. Rankinių 
Waterproof Laikrodėlių ir .t t. 
Šiuos dalykus galite įsigyti ant

LENGVU TSMOKE.TTMU 
PROGRAMŲ VALANDOS:

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

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
Už pigesnį nuošimtį — be 

komišino — pas

MUTUAL
FEDERAL
SAVINGS and LOAN 
Assn. of Chicago

2202 West Cermak Road 

Telefonas CANAL 8887 

BEN J. KAZANAUSKAS, Rast

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik
rodėlius, auksinius ir deimanti
nius žiedus, rašomas plunksnas

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

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

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

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

JEWELRY — MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

Ji - te

n

Duodam Morgičius ant Lengvų Išmokėjimu
UŽ INDELIUS MOKAME 3%

INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00 PER 
PER FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP. 

VVASHINGTON, D. C.

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

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

šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

DRAUGAS certo, kuris įvyksta vasario 10 d., St. Agnės salėj.
THE LITHUANIAN DAILY FK1END Neužmirškime to fakto,, kad kitą mėnesį “Draugas’

2334 South Oakley Avė. Chieago, Illinois mini 30 metų sukaktį kaipo dienraštis. Ar nemanote,
Published Daily, exccpt Sundays, kad tasai “senis’’ užsipelno didesnės mūsų paramos

by the Ar ne laikas būtų kiekvienam lietuviui katalikui pasi-
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY kviesti dienraštį “Draugą“ į savo namus? Jis to pa- <'
A mcmbcr of the Catholic Press Association kvietimo laukia. Tik praneškit jam savo vardą ir ad-

$6.00 per year outside of Chieago; $7.00 per year in Chieago & regą
Cicero; 3c per copy. » T L * * L *

Advertising in “Draugas” brings best results. IdrKdiniUKdl
DRAUGAS Sakoma, kad Jungtinių Valstybių vyriausybė yra nu- Rašo Nolėčių Vidikas

, . sistačiusi kuo greičiausiai padaryti taikos sutartį su
Išeina kasdien, išskyrus sekn.ad.en.ua. Vokietija ir Japonija. Perilgai delsti nesą ko. Todėl " nfvi;

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu: būsią padarytas, pasiūlymas, kad netrukus susirinktų n^S1 0 seyi<tal> a me-
$7 no a , v . . . 4 rika skandins senus laivus
<00 Amenkos, Anglijos >r Rusijos uanemų reikalų sekre- Paci(ike au atomingmis bom

Trims mėnesiams ....................................................... 2.oo tonai. Jų pareiga bus prirengti sutartims reikalingus bomis O kaip skandins  
Vienam mėnesiui ................................................................ 75 aoaumentus. tai ne bolševikų ir ne Ame-

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje: ' rikos priešų biznis ... tai

’a“ Kur Pasuks Prancūzija: Į Rytus Ar 1 Vakarus? ka^“k^r"‘<?-a«ri^vn
Dviem mėnesiams ........................................................ 1.25 (“Draugo“ specialaus korespondentą Europoje mes radzibatorius Vabalas-
Vienam mėnesiui ........................................................ .75 pranešimas) Prūseika taip gaivališkaį bi-

Užsieniuose: josi atominių bombų? Tasai
P,^im3mpHį.......................................................... 4 no Žinia apie gen- de Gaulle atsistatydinimą visiems bu- Bimbos “vier.nas služaunin-
Trhns mėnesiams * \‘ 7. ’ ’ 2^50 vo nelaukta ir tris dienas vjso pasaulio spauda didžiau- kas’ ’ šitaip savo “ V ’' bim b •
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu. siais antgalviais aprašinėjo Šį į|Vykį. telėio: “Pacifike bus insce-

Skelbimų kainos pnsiunciamos pareikalavus. . J .v,
Bendradarbiams Ir korespond'^TTaStų negražiname. Jei neprašo- “KaS darosi Prancūzijoje?“, klausinėjo Vieni kitUS. Kaitei Vl^ena^i

ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija ‘•Knrtpl ęrpn dp CJarillp tvdinnJ ‘ Ilau"
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 1X1 o c ’ kariniai manevrai ir Iia’li'lS
SES3S"IrtKUrtySi 1 iiu<* klausimus negali atsakyti nė patys prancū- tarptautiniy nprvll di inj_
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios zaj KaŽ kas yra netvarkoj, bet kas, jie ir patys ne- m9v9't
korespondencijos laikraštin nededamos. J J J r J llltis :

--------- žino. Valstybės laive yra tiek skylių, kad jie nežino, o kodėl ir kokiu “tamEntered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chieago, m. , a u Kuuei ir kokiu ia»p
Under the Act of March 3, 1879. kurias reikia kaišioti. Kol vieną užkiša, pasidaro nau- tautinių nervų dirginimas”.’
---------------------------------------------------------------------- -— jos skylės ir Prancūzija kasdien vis prisipildo daugiau Tasai maskolbernių “pišei-

Katalikiškos Spaudos Mėnuo vandens... Xi3^VrSaiŠXSp7
AK KOMUNISTAI YRA STIPRŪS PAIMTI VALDŽIĄ , “ pareiKsu... tiesiog pa-

ARKIVYSKUPO PARAGINIMAS, Į SAVO RANKAS? kad tai tlk .’ maT.'
1 koiiskų nervų dirginimas .

National Catholic V’elfą te Conference spaudos de- šiuo metu Prancūzijoje veikia trys didelės partijos; Raudoniam Vabalui - Prū- 
partamentas visą šį, mėnesį veda svarbųjį katalikiškos socialistai, komunistai ir tautinio judėjimo partija seikai ir visiems maskolių
spaudos platinimo vajų. Jį veda rimtai ir planingai. (krikščionių). Veik visi jie vienodai gavo balsų pei služauninkams tai tikrai
Tame darbe į talką eina arkivyskupai, vyskupai, ku- balsavimus. Bet paskutiniu laiku komunistai pradėjo jau nervai dirginasi. 
nigai ir katalikiškosios organizacijos. ieškoti galimybių išmesti iš vyriausybės krikščionis, t ' " v d^ .

St. Paul, Minn., arkivyskupas Murray, kuris yra NC pasiliekant valdžią tik dviejų partijų rankose. De , aim<^’ a atomines oom

WC spaudos departamento pirmininkas, padarydamas Gaulle tam buvo priešingas. Viską ką jis nedarė, bu Ameriko rankos“ o
pranešimą vajaus reikalu, pabrėžė, kad katalikiškoji Vo vienų ir kitų kritikuojama ir žmogus, kuris 1940 ne kokių tai raJdonfašTstų
spauda paskutiniais keleriais metais padarė didelę pa- metais, kada Prancūzija buvo nugalėta ir sutrypta, ne- naguose
žangą ir turinio, ir teknikos, ir prasiplatinimo atžvil- nuleido galvos ir šaukė visus patrijotus kovoti ir iš- Anuokart Molotovas pasi-
giu, tačiau pasakė, kad ir to negana. Atsižvelgiant į vedė tautą iki laimėjimo, šiandien pasipiktinęs visais gyrė, jog ir sovietai jau tū
tai, kad spauda yra didelė galybė ir kad ji šių laikų partijų ginčais, pasiėmė savo kepurę ir kariškai pa- ri atominę bombą Jeigu ne
gyvenime vaidina nepaprastai svarbų vaidmenį, reikia sakė: bliofuoja tai tegul sau “tu-
ypatingai didelį dėmesį kreipti į katalikiškos spaudos _ Susitvarkykit pat , ri", ’jie ios ne„al6s pa.
apaštalavimą. Todėl, Arkiv. Murray ir sako: Komunistai nudžiugo ir tuoj išstatė kandidatu Tho- vartoti Amerikos 'pavergi-

“Visa šio krašto katalikiškoji visuomenė turi pa- rez, bet krikščionys atsisakė dalyvauti vyriausybėje, Kodėl negalės? O tai
siimti ant savęs atsakomybę, kad ne tik kiekviename kur prezidentu Jaus komunistas. Socialistai iš savo ūodel, kad atomines bom-
kataliko, bet ir nekataliko name būtų katalikiškas pusės nesutiko dalyvauti tokioj vyriausybėj, kur ne- ^OS susProS^:n®s ten pat
laikraštis“. dalyvaus trys partijos ir buvo išstatytas socialistų Tai ne fantaziJa’

, , bet faktas.
SVARBUS REIKALAS kandidatas. ★ ★ ★

Katalikiškos spaudos platinimas, aišku, yra vienas PRANCŪZAMS PATIEMS NESVARBU, KAS JUOS Amerikos geni j alūs raoks-
iš svarbiausių šiandieninio apaštalavimo darbų. Jei į VALDYS lininkai (ne b.lševikai) jau

menuli dusi^kc imi tuF’ ov’Gkiekvieną katalikišką šeimą ateiti} katalikiškas laik- Nusigyvenę iki bankruto, alkani ir neaprengti, jie m.o kaip' tįįapa- tolimas 
rastis ir, jei ir nekatalikų tarpe katalikiškieji laikraš- tvirtina, kad jiems nė kiek nebus jau blogiau, net jei pianetas išeksplioruoti. Ta.
čiai, žurnalai ir katalikiškos knygos prasiplatintų, tuo ir pats šėtonas valdys. O gal “parduodami“ dūšią še- yra neapsakomai didžios
būdu būtų daug kas pasiekta, daug laimėta pasaulio tonui, jie turtingais pasidarys? Tačiau jie nežino ko- reikšmės dalykas. Tokiu pat
taikai ir ramybei, žmonių dvasinei ir medžiaginiai ge- munistų taktikos, kada jau jie įlys vežiman, tai ir su būdu Amerikos mokslinin-
r°vei. pagaliu paskui neišprašysi. kams bus lengva ir priešų
KIEK SKAITYTOJŲ Kai kurie statė klausimą, ar kariuomenė nepadary- atomines bombas susekti ir

sianti perversmą, jei komunistai norės vieni įsigalėti. jas bile kur ir bite kada su-
NCWC (Amerikos Katalikų Veikimo Centro) spau- Prancūzija yra demokratiška šalis ir ji niekad tam sprogdinti... Nereikea skris-

dos tarnyba apskaičiuoja, kad šiuo metu Jungtinėse nedovanos kas jai jėga pirš savo valdžią ‘ net ir tau- U orlaiviais, savo teritori- 
Valstybėse leidžiami katalikiškieji laikraščiai ir žur tiniu karžygiu būdamas. Tad negali būti ir kalbos ,e9ant tai &aIima bU3
nalai turi 10,654,918 skaitytojų. Per trejetą metų skai- apje kok| nora ginklinį prievartavimą, tuo labiau, kad -11? V , - •
tytojų skaičius padidėjęs 14.4 nuošimčiu arba 1,539,655 šešis metus pasaulis kovojo prieš diktatūras. ai^L ,e^ n5*
prenumeratoriais. Prieš dvidešimt’! metų skaitytojų te- nei neišmušta Kas n^rs k
buvo tik 6,400.000. Dabar leidžiama 367 katalikiški DE GAULLE PASIDARĖ PULKININKU sinties ant Amerikos,
laikraščiai ir žurnalai Jungtinėse Valstybėse. Gen. de Gaulle apleido Paryžių be prakalbų. Jis bu- Lietuvbški rnaskolberniai

Ši statistika rodo, kad pažangos daug padaryta, Bet, vo, pasakyti kalbą per radiją, tačiau socialis- nuoiat vis kaulija pinigų, ir
anot arkiv. Murray, dar yra daug vietos didesnei pa- ^am Pa^ar® nesikreipti į tautą, nes tas galėtų iš- drabužių, ir čokolado ii vi-
žangai. Neužmirškime, kad Jungtinėse Valstybėse yra maukti neramumų. Ir jis tylėdamas apleido preziden- šokių daiktų iš Amerkos iie-
virš 25 milijonų katalikų. Vadinas, dabartinis skaity- tuvių, — ir vis “pavirožy*
tojų skaičius nesudaro nė pusės katalikų gyventojų aulle dabar gyvena, kaip paprastas atsargos ja aukotojams, kad jio vis
liame krašte. Taigi, tas skaičius galėtų būti bent dvi- P^kminkas, nes į generolus jis buvo pakeltas 1940 ką siunčia į “Tarybų Lietu-
,”ubai didesnis. metais, bet tada visi pakėlimai padaryti buvo užskai- vą“, “Lietuvos žmonių pa-

tyti laikinais ir valstybės prezidentas turėjo savo pa- ramai“.
MŪSŲ SPAUDOS REIKALAI rašų patvirtinti atskirai kiekvieno paskyrimus. Bet de G me?a8ia’’ ° ta’ >c"

Mes, lietuviai katalikai taip jau turime rimčiau pa- Gaulle, būdamas pats prezidentu, nesutiko pasirašyti 
žiūrėti į šį svarbų klausimą. Mes irgi esame Ameri- ant popierio, kuriame būtų buvus parašyta jo paties ai ’ . 1 kiš
kos katalikų visuomenės dalimi. Todėl ir mums turi pavardė. Karui pasibaigus, visi tie, kurie nebuvo pa- ką^tunčia8 į^savo “matuš-
rūpėti tas klausimas, apie kurį šį mėnesį dažniau gir- tvirtinti laipsnyje, atgauna savo senąjį laipsnį, tad de ką>< Rugįją 0 ng j Lietuvą,
dėsime skelbiant bažnyčiose ir organizacijų susirin- Gaulle teko pasiimti pulkininko uniformą. Viskas atsiduria ne į Lie-
kimuose. Turime prisipažinti, kad katalikiškos spau- Gal J° vietininkas susipras ir artimiausiu laiku pa- tuvą ir ne į lietuvių rankas, 
dos platinimo atžvilgiu mes, toli gražu, nestovime pir- kels ji 1 generolus. bet į maskolių rankas,
moję vietoje. Visuose kituose katalikiškuose visuc- SOCIALISTAI PRIEŠAKY Neteko mums maryti nei
meniniuose darbuose mes nuo kitų neatsiliekame, bet „ vieno laiško atėjusio iš Lie-
tikrai permažai rūpinamės savąja spauda. Pagaliau po ilgų pasitarimų, socialistų ats ovas e tuvos kuriame būtų buvę

liksas Gouin, buvęs iki šiam laikui parlamento pirmi- namįnėta io" bent vienas 
PRADEKIME NUO ‘DRALGO KONCERTO ninku, sudarė vyriausybę iš komunistų, socialistų ir lietuvis būtų gavęs bent ko-

Ar, tad, nereiktų per šį mėnesį ir mums planingiau krikščionių. kį nors daikteli nuo Ame-
ir rūpestingiau padirbėti, kad lietuvių katalikų spau- Užsienių reikalų ministras pasilieka Bidault, tas reiš- rikos lietuvių.
dą plačiau paskleisti savo tautiečių tarpe. Tą svarbų kia, kad naujoji vyriausybė nesirengia keisti krypti - ------------------
darbą pradėkime nuo mūsų dienraščio “Draugo“ kon- tarptautinėje politikoje. Vyt. Arūnas SKAITYKITE “DRAUGI’

Penktadienis, vas. 8 d., 1946

PRISTATO MAISTO

i

Kariuomenės transporto lėktuvu pristatomas maistas 
laivo Yukon keleiviams, kurie buvo išgelbėti. Kai£ žino
ma, laivas buvo audros užmestas ant uolų ir sudaužy
tas. (Acme-Draugas telephoto)

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BKANDĖS
• RŪMO

GIN
• VYNO
• KOKDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN 
KANTER 

“I.lėtu viskas 
žydukas”

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

1

Tiesiog Jums 
Iš Mūsų Dirbtuvės

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas!

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

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

Archer Avenue Furnifure Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZ1K—KAZIKAITIS

se ■v-

tnARClITIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC - 145S kilocycks
SEKMADIENIAIS — nuo l-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.. Chieago. UI.

Telefonas — GROvehill 2242 
---------- į -£

sekn.ad.en.ua
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Kas buvo tokio

LV Senioru suruoštam S. Piežui 
bankiete

CHICAGOJE j 12-kos metu pašautas "lošiant" pokeri
Policija suėmė keletą 
plėšiku

Vincent Waller, 12 metų loch, irgi 12-kos metų am- 
amžiaus, namuose, 1658 Nei- žiaus, 1653 Barry Avė., pa-

Argi ir paliks 
neišaiškintai

Lawndale stoties policija 
suėmė keturis nepilname-BUVO: VIRŠ 200 RINKTINES PUBLIKOS. DAUG ŽY-

MIŲ SVEČIŲ. GERAS MENU, PROGRAMA; ŽUR-, iauruolįus kurie „.„j. 
NALISTL IK GUB. GREEN SVEIKINIMAI; L. V.iCIUS Jaunuolius Kurie. pa8i_
SENIOKU -DRAUGO” IR ADV. J. BRENZOS ^fjria“ v”tas Be toPprS 
VANOS IK L. VYČIU OR-JOS 4 LAIPSNIS. , »

šautas į pilvą.
Nuvežus vaiką į Alexian

Brothers lgior.inę gydytojai 
rado sužeidimą labai pavo-

son St.. būrys vaikų susėdo 
“lošti” pokerio vadinamu 
“vakarų stilium”, kokį daž
nai mato judamuose paveiks
luose iš vakarinių valstybių j jingą gyvybei, 
žmonių gyvenimo. Vietoj pi
nigų, vaikai vartojo čipsus', Ifj^L 
(chips) ir juos skaitė ne IjM'UIVCKI

' Darius-Girėnas salė praei
tą trečiadineį vėl turėjo 
rinktinės publikos, kurią su
kvietė L. Vyčių Seniors me
tinėms nuo įsteigimo pami
nėti ir savo pirmininkui 
žurnalistui S. Piežai išleisti 
į Romą. kaipo oficialų Hears 
to laikraščių korespondentą 
naujų kardinolų suvažiavi
me.

Tarpe rinktinės Chicago
lietuvijos: žurnalistų, ko- tuvos Vyčių 
respondentų, dvasininkų, biz
nierių, profesionalų ir veikė
jų, prie garbės stalo sėdėjo 
kun. Ed. Kelly, Šv. Vardo

čių choras, ixurį veda Ona 
Piežienė. Choras taip išla
vintas ir taip suderintas, 
kad drąsiai gali koncertuo
ti. Daugelis O. Piežienę ži
nojo, kaipo artistę-daininin- 
kę. bet labai mažai kas ži
nojo ją esant ir gera muzi- 
ke-chorvede. Tokią šaunią 
meninę programą sustatė ir 
visiems dainininkams akom
panavo L. šimutis, Jr., Lie- 

Chicago Aps-
krities choro vedėjas.

MENU

Valgiai buvo paruošti Bri-

menį (atėmę $84) ir pavogę 
da du automobilius.

Jauni plėšikai pasisakė 
esą: Lavvrence Jacobson, 
1317 S. Homan Avė.; George 
Lakins, 1305 S. Christiana 
Avė.; John Cherapata. 3145 
N. Central Park Avė.; ir 
Theodore Adomaitis, 1254 
S. May St.

centais, bet doleriais.
Vakarinėse valstybėse po

kerio lošimas dažnai bai
giasi : muštynėmis susišau
dymais. Taip buvo ir čia. 
Vincent Wal’er, tur būt, bu
vo “pralošęs” iki $10,000. 
kad nuėjęs į tėvo kambarį 
oaėmė iš komodės revolverį 
ir rezultate Ronald Ofen-

Safiord Sako Bandęs 
Išteisinti Kimmel'j

pensijomis
Raymond M. Hillard, di-Į 

rektorius Illinois Public Aid 
Commission, praneša, kad 
sausio mėnesį seniams pen
sijos išmokėta $4,188,337, 
arba $51,283 daugiau, negu 
gruodžio mėnesį praeitų me
tų.

Dvi žmogžudystės — bu
vusios WAC Francis Brown 
(gruodžio 10. 1945) ir S.
Degnan (sausio 7, 1946) — 
atrodo Chicago policijos pa
liks neišaiškintos tai yra 
baisus žmogžudys (ar žmog
žudžiai) nesusekti. Tuo tar
pu jis atvirai grūmoja: “Su- 
gaukit mane pirm negu aš 
kitus nužudysiu”.

Policija šiuo metu jau ne
beranda įtariamųjų ir dėlto 
pėdsakai tam kriminalui su
sekti tolsta ir nyksta.

DĖMESIO!
Toun of Lake. — Aka

demijos Rėmėjų Draugijos 
1-mo skyriaus susirinkimas 
įvyks šį sekmadienį, vasa
rio 10 dieną, mokyklos kam
bary. Visi nariai kviečiami 
į susirinkimą. Ra p.

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

Trys mokyklinio amžiaus 
vaikai sužeisti prie namų ad
resu 1324 West 71 St., kuris 
buvo darbininkų taisomas.
Vėjui nuputus nuo sukaltos Laivyno kapt. L. F. Safford
rištavonės lentą, krisdama šiandien sakė jis be adm. 
ji pataikė ant trijų vaikų ! Husband E. Kimmel žinios 
ėjusių namo iš mokyklos. pradėjęs vajų išteisinti Kim

Richard Mulvihill, gyv. 
813 N. LaSalle, pranešė po
licijai, kąd prie Superior ir

Demers. Programos vedė- ghton Park žymių šeiminin- 
jas Bicek ir kariuomenės' kių. vadovaujant Norbutie- 
kapelionas majoras kun. į nei. Į stalus labai greitai ir 
Demmers. Programos vedė- mandagiai patarnavo Šv. Te- 
jum buvo L. šimutis, “Drau- resės Draugijos, iš Brighton 
go” redaktorius. Park, narės.

Kalbas įvairiomis temo- Bendrai, vakaras visiems LaSalle jis buvo plėšiko už- 
mis, į kurias buvo įpintas paliko gražaus įspūdžio. i pultas, apmuštas ir apiplėš- 
S Pieža pasakė: kun. P. Či- nuo vig.
ni^a8’ •• U\LS, r^U spaudė S. Piežai dešinę lin- 
go a m., a ar iwau ee iaįmįng0S kelionės į
he uvių parapijos kleb.; Ign. ■ _r a šeštadein
Sakalas, Seniorų orgamza- išvvksta i New
torius, “Vyties” redak ir a lsvyks a 1 Wew
“Draugo” redakc. narys; J.
Daužvardienė, Lietuvos kon- i ., „ , . pirmadieni pakilsšuo žmona; kun. A. Miciu- t, e, rT~ »> j • Guardia aerodromonas. MIC., Draugo admi-! . ,. . _suks link Romos.mstrat., kurs jteike Drau- j ________ _______
go” dovaną; adv. J. Brenza.
Metropolitan State Bank 
prezidentas kurs įteikė savo 
asmens $100 dovaną; kun. J.
Jančius, MIC. TT. Marijonų 
Provinciolas; O. Piežienė. 
teisėjas Bicek, kun. Ed.
Kelly. maj. Demers, kun.
Ant. Briška, Nekalto Prasi
dėjimo par. klebonas, P.
Daužvardis, Lietuvos konsu
las; Ant. žickus, L. Vyčių 
centro vice pirmininkas, ku
ris Centro Valdybos įgalio
tas įteikė S. Piežai L. V. 
organizacijos 4-jį laipsnį.
Šv. Kazimiero Ordiną; Jonas 
Brazauskas, bankieto reng. 
kom. pirm., kuris įteikė S.
Piežai Seniorų dovaną $125 
vertės rankinį laikrodėlį.

Tarpe telegramų, atsiųstų 
pasveikinti S. Piežą ir palin
kėti laimingos kelionės, bu
vo ir telegrama Illinois vai. 
gub Dwight Green.
PROGRAMA

York, iš kur lėktuvas vien
tiktai su laikraštininkais 

iš La 
ir pa-

Patark ir padėk kaimynui 
užsiprenumeruoti 

‘Draugą’

Meninėj programos dalyje 
labai gražiai pasirodė solis
tai : buv. Lietuvos operos 
artistas J. Kudirka, Eleono
ra Kandrataitė, Florencija 
Poškaitė; trio: Antonette 
Žilis, Valeria Krųkas ir Ger- 
trude Gaižauskas; ir ypatin
gai Brighton Park sodalie- |

MELANIJA RUGIS
(PO TĖVAIS KKlPANIČlCfE) 

Gyveno 2025 \V. Walton Str. 
Mirė Vasario 7 d.. 1946 ni„

6 vai., ryto, sulaukusi pusės am
žiaus. Giniusi Lietuvoje. Kilo 
iš Marijampolės apskričio. Ig
liaukos parapijos, ir Igliaukos 
miesto. Amerikoje išgyveno 48 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
sūnų Mykolą., jo žmoną Emiliją 
ir anūką Gerald; dukterį Al
doną Bulotienę ir 2 anūkes 
Giedre ir Dainą ir daug kitų, 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Vokietijoje paliko brolj Kuri. 
Mykolą Krupavičių. Lietuvoje 
paliko: dvi seseris: Veroniką 
Jerumbavičiienę ir jos šeimą ir 
Marijoną Astramskienę ir jos 
šeimą.

1 riklausė prie šv, Onos Drau
gijos. L. Kat. Moterų Sąjungos 
ir S. L. A. 226 kuopai.

Kūnas pašarvotas 1922 West 
Chicago Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį 
vasario 11 d. Iš koplyčios 8:30 
vai., ryto bus atlydėta į šv. 
Mykolo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. P,y pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, d į augus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus. Duktė. .Mar
ti Anūkai, Brolis, S. snrys. 
Visos Kitos Giminės.

Laidotuvi.u direktorius Julius 
Liulevlčius. Tel. LAFnvette 3572

tas

NORIU PIRKTI 

UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Dėl Susitarimo šauk:

Republic 6051

A. A.
ALEKSANDRAS JUCIUS
Mirė Vasario 5 d.. 1946 m., 

1:52 vai., po piet., sulaukęs se
natvės. Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apskričio. Kvedąrnų 
parapijos, Kvėdarną miestelio.

Amerikoje išgyveno 45 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: 

žmoną Agotą (po tėvais Moc- 
kaitė, 3 dukteris Marcella Chiu- 
zelienę ir jos vyrą Stanley. 
Anna Rompala ir Koše Cicė
nas ir jų šeimas; 4 sūnus Jo- 
seph ir jo žmoną Ruth, Alex 
(U.S.A.) ir jo žmoną Bernice 
Frank ir John; vienuoliką 
anūkų ir vieną proanūkę ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Priklausė prie Šv. Vardo, 
Apaštalystės Maldos, Rožančia- 
vos ir Chicagos Lietuvių Drau
gijų.

Kūnas pašarvotas namuose 
14 E. 107th St.

laidotuvės įvyks šeštadieni 
Vasario 9 d. iš namų 9 vai., 
ryto bus atlydėtas į Visų šven
ti} parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Žmona. Dukterys. 
Sūnūs ir Visos Kitos Giminės, 

laidotuvių direktorius L. Bu
kauskas. Tel. PL’LIman 9661.

SENOMS, ATDAROMS, 

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

AT-

^33

reikalų sekr. Ickes nepasi
taręs su juo pirm negu pa
darė savo pareiškimą kriti
kuojantį Pauley, bet jis ne
manąs jog tai pakeis jo sau 
tykius su Ickes.

Ponas Truman sakė Ickes 
gali taip pat suklysti kaip

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.

Ik — Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi j Mūsų Įstaigą!

, S.-' - '
' gš,

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

Daugeli* Lietuvių yra pilnai 
patenkinti toit iedevrats.
kuriuo* me» padirbome jiem*.

mel’į nuo atsakomybės už ir visi mes. Prezidentas sa- 
Pearl Harbor. Safford pa- kė jis remia Pauley ir skai- 
reiiškė Kongreso Pearl Har- to jį teisingu vyru ir labai 
bor komisijai, kad jis 1944 tinkamu administratorium, 
m. sausio 22 d. parašęs i kuris atliko puikų darbą
kapt. Alwin D. Kramer’iui, 
prašydamas jį perkalbėti 
adm. Wm. F. Halsey padėti 
“tai bylai.”

kaipo reparacijų administra
torius.

MONTEVIDEO, vas 7.—
I Būrys argentiniečių bėglių, 
kurie vadinasi De Mayo Są
junga, per Montevideo radi- 

in i ii • ■■ _ja vakar naktį sakė, kadPBUiGY NominSCijOS vokiečių submarinas išlaip 
WASHINGTON, vas. 7.— ' dinęs Hitlerio vyriausią pa- 

Prez. Truman šiandien sta- ! dėjėją Martin Bormann Pa
čiai pasakė, kad jis neat- ! tagonijoje, ir kad jis dabar 
šauks Edwin W. Pauley no- gyvenąs plantacijoje mylią 
minacijos į laivyno pasek- šiaurėje nuo Obera miesto 
retorius. Jis sakė vidaus Misiones provincijoje. 

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

Trumanas Neatšaukia

Kenčiamieji nuo senų. atdarų 
ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun- 

I ku yra ramiai sėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet

| žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
senų, atdaru ir 
skaudžiu žaizdų.
Jo atgaivinan
čio. ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybės suteiks 
Jums tinkamą 
nakties poilsi ir 
pagelbės Išgydyt 
senas, atda
ras ir skau- 6 
džlas žalz **'

daa. Vartokite JJ irgi skaudlems
nudegimams, šąšų ir sutrOkimų 
prašalintmul, ir kad palengvinti 
Psoriasis niežėjimą. At vėd Ina va
dinamą Athlete's Foot degimą ir 
niežėjimą, sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
sutrūklmo tarp pirštų; gera. Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui. nuo darbo; išbėrimams ir ki
toms odos negalėms iš lauko pu
sės.

LEGULO OINTMENT parsi
duoda po »1.00, 1.75, ir S.Oti.

Siųskite Jūsų Money Orderi tie
siog J:—

LEGULO
1041 No. Pulaski Kd. 

Dept. D. Chicago 39, III,

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monument 
Company

3419 West llth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 35

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudoikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE PIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue •

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visos© 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

f
i U; > ’

” S? ' ? I
Kairėje matosi vienas iš 

daugelio mūsų atliktų darbų.
Prie pirmos progos atvykit 

į mūsų didįjį ofisą ir dirb
tuvę sekančių adreso:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
627 NO. WESTERN AVĖ. TEL.: SEKI.E V 6103 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

NUUODIMO1• H
« y FVALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONV B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

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

NARIAI:

Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

.AMBUL ANC U
Patarnaujam 
d ieną ir nak t į 

Mes Turime
Koplyčias

Visame
Mieste.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUAN1CA AVĖ. Pilone VABds 4908

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

P. J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 181h STREET 

Telephone YARds 1419

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th St.___________ Phone YARds 0781

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

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

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULIman 1270

L. L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULIman 9661
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REZERVUOKITE - V A S A RIO (FEB.) 10 DIENA-
ŪDRAUGO” KONCERTUI
ST. AGNĖS
PO KONCERTO

PUIKIOJE
ŠAUNŪS ŠOKIAI

Prie So. Rockwell St. ir Archer Avė.
KURIEMS Gros Garsi BOB PHILLIPS ORKESTRĄ

Graži Operetė SVEIKAM LIGOS NEĮKALBESI — Dalyvauja Ukrainiečių Choras, Šv. Kazimiero Akad. Orkestrą ir daug kitų Artistų.
KONCERTO PRADŽIA:—1:30 V AL. PO PIET. ŠOKIŲ PRADŽIA:—8:00 VAL. V AK. ĮŽANGA:—KONCERTUI IR ŠOKIAMS $1.25 TIKTAI ŠOKIAMS .75

Draugo Koncerto Artistai

"Draugo” Koncerte Mūsų Širdis Glos
tys Gražios Švelnios Rinktinos Dainos

DAINUOS UKRAINIEČIŲ CHORAS, BROLIAI GIE
DRAIČIAI, G. GIEDRAITIENE — AKOMPANUOS 
JONAS BYANSKAS IR GABI LIETUVAITE GENO
VAITE ALEKSICNAS — SMUIKĄ GRIEŠ GABI MU- į 
ZIKANTĖ MARIJONA BALANDA...

zikališka. Todėl mums malo- i 
nu šiandie Jums perstatyti 
artistus, kurie išpildys mu- 
zikalinę koncerto pusę. Prieš 
keletą dienų tilpo aprašymas 
apie didelę koncerto pažibą 
ŠV. KAZIMIERO AKADE
MIJOS MERGAIČIŲ OR
KESTRĄ ir jos nuopelnus. 
Todėl žinome, jog jei kas ne
žinojo — ar mažai žinojo — 
apie šią orkestrą dabar su
pranta kas ji per do viena ir 
kad ji “Draugo” koncertui 
bus didelis kreditas.

Per paskutines kelias die
nas mes “Draugo” skaityto
jams perstatėme artistus, ku
rie “Draugo” koncerto metu 
atliks roles muzikalinėj ko
medijoj “SVEIKAM LIGOS 
NEĮKALBESI”. Operetė tai 
bus pirma koncerto dalis.

Antra dalis bus grynai mu-

Jūsų Radio Sugedęs!
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
DVIEJOSE VIETOSE: 

3635 W. Cermak Rd.
Chicago. III.

5244 S. 25th St.
Cicero, III.

VISAS DARBAS GARANTUOTAS 
Taisoni Visų Išdirbysčių 

Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam iš namų ir pristatom

PARDUODAM NAUJUS RADIOS
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Muzikos Rekordų.

TELEFONAI:
ROCKAVELL 7757 

CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

UKRAINIEČIŲ CHORAS 
IR ŠOKIKES

Apart orkestros, “Draugo” 
koncerte dalyvaus žymus 
UKRAINIEČIŲ CHORAS, 
kuris dalyvius palinksmins 
savo ypatingomis gražiomis 
dainomis ir giesmėmis. Prie 
to bus ir UKRAINIEČIŲ 
ŠOKIKIŲ GRUPE, kuri iš
pildys keleto šokių numerius.

Šis Ukrainiečių Choras 
yra suvirš 25 metų senumo, 
ir yra pasižymėjęs sa
vo gražiu dainavimu ir 
giedojimu ir nemažai

Grįžęs iš tarnybos, Anta
nas toliau lavinasi muzikoje 
ir mano pasirinkti muzikos 
sritį sau už darbą. Turėda
mas laiko dainuoja per įvai
rias radio valandas, dalyvau
ja parengimuose ir t. t. Tu
rėsime progos išgirsti jo 
gražų tenoro balsą, ir esame 
tikri, jog visus dalyvius pil
nai sužavės.

X “Draugo” koncerto ir 
pasilinksminimo tikietų par
davinėtojai visose kolonijo-

ED IR ALDONA ČERNAUSKAI Širdingai Kviečia 

Visus Atsilankyti j Jų Naujai Atidarytos Užeigos

THE

DOGHOUSEINN

*

PK-U-R-T-U-V-E-S

Vas. 8, 9, 10d , 1946
1334 SO. 49th COURT 

Cicero, Illinois

— Geriausios Rūšies Vynai, Alus ir Gėrymai — 
Prie pirmos progos, atvykite ir Susipažinkite.

apvažiavęs su koncertais ir 
parengimais. Šis choras re
guliariai gieda gražioje ir di
džiulėje Šv. Nicholas’ bažny
čioje, prie No. Oakley Avė. 
ir Rice St.. kur žmonės su
važiuoja iš visos Chicago ir 
apielinkių pasiklausyti šio 
choro giedojimo

Šis choras kelis syk dide
lių iškilmių metu yra giedo
jęs Šv. Vardo katedroje. 
Chicagoje. Ne vieną kartą 
Chicagoje vyskupų konse
kracijų metu šis choras buvo 
pakviestas giedoti pamaldų 
metu.

Ukrainiečių Choras prieš 
kiek laiko pirmiau yra daly
vavęs “Draugo” koncerte, ir 
tie kurie jį girdėjo ir šian
die atsimena kaip lietuviai 
chorą priėmė didžiausiomis 
ovacijomis. Mat, ukrainiečių 
dainos, giesmės, šokiai ir 
bendrai muzika, turi daug ko 
bendro su lietuvių muzika. 
Todėl lietuviai klausydamie
si Ukrainiečių choro, tikrai 
jausis kaip namie.
BROLIAI GIEDRAIČIAI

Koncerte turėsime progos 
pasiklausyti vienos muzikiš- 
kiausios lietuvių šeimynos 
grupės — Brolių Giedraičių 
ir Genovaitės Giedraitienės. 
Apie Giedraitienę jau gan 
plačiau buvo rašyta kuomet 
perstatėme skaitytojams 
operetės artistus, nes kaip

Ukrainiečių Choras

atsimenate, Giedraitienė loš vo didelėse parapijose Provi- 
žymią AGUTES rolę Bet dence, R. I., Newark, N. J. 
apart to. antroje koncerto ir kitur.
dalyje ji taipgi išpildys kele- Antanas pareina iš tikrai 
tą dainų. Jai pijanu akompa- muzikališkos šeimynos. Nuo 
nuos žymus pijanistas Jonas pat jaunų dienų pajuto ypa- 
Byanskas. ! tingą patraukimą prie muzi-

Antanas Giedraitis

ANTANAS GIEDRAITIS
yra senas Chicagos gyven
tojas bet kaipo muzikas ge
riau žinomas Naujosios An
glijos apielinkėse. kur ilgus 
metus vargoninkavo lietuvių 
parapijose prieš ištosiant ka
ro tarnybon. Vargonininką-

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS
r?

Pirk Victory 
Bonus!

Uos Paskolos Tr* Daromos — 
Statybai, RrmootAilinul. ReftnanaaTlimri — 
ANT LENGVU MĖNESINIŲ IflMOKftJIMŲl 
Pasinaudokite lemoms NnoMmčIg Kainoms. 
TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mfisų {.'taigoje. Jftnų IndAllal 
rflpestlngal globojami (r Ilgi *5,000.00 ap
drausti per FedAral Ha vingu and Loan tn- 
anrance Corporation.. Jfiap pinigai bus Kra
tai Iftmokaml jum* ant pareikalavimo. 

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU 
FINANSUS* IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo PatarnavimoI —

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

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

kos ir tuos savo gabumus 
kuo pilniausiai išnaudojo. 
Kur tik gavo progos lavinosi 
muzikos srityj lavino balsą 
mokinosi kompozicijas, har
monijos ir 1.1. Iki šiol turi 
net keletą savo kompozicijų. 
Kelias jis pats išpildys sek
madienį “Draugo” koncerte. 
Dėl ypatingo savo prityrimo 
muzikoje Antanas tad gavo 
progos visa tai panaudoti 
būdamas kariuomenė’e. Vi
są laiką jis išbuvo stovyk
los vyriausiu vargonininku 
ir kareivių programų vedėju. 
Kelis syk teko jam pe*- radio 
bangas leisti programus. Ka
reiviu stovyklose perstatė 
visokiausius parengimus, ja
me ir pats dalvvavo. Tarny
boje bebūdamas sukūrė pats 
“Kalėdų Kantata” kuri su 
didžiausiu pasisekimu buvo 
nerstatvta net kelis svkius. 
Parpiantis tarnybos laikui. 
Antanui buvo pavesta sužei
stus arba nenormaliai kal
bančius kareivius mokyti tai
syklingai kalbėti, pergalėti

ED. GIEDRAITIS I se prašomi neparduotus ti-
Sykiu su Antanu, koncer- kietus ir pinigus už parduo- 

te pasirodys ir savo gražiu Sr^žinti, o jei kam trūk- 
baritono balsu palinksmins s^a tikietų pranešti broliui
visus jo brolis irgi gabus Vladui Draugo telefonu, 
dainininkas EDVARDAS! y Lietuvių Piliečių Dar- 
GIEDRAITIS. Edvardas irgi bininkų Pašalpos Klubo na- 
Chicagos lietuviams yra ge-. riai nutarė dalyvauti “Drau- 
rai žinomas kaipo geras dai- go” metiniame koncerte ir 
nininkas. Jis dažnai yra dai-! šokiuose, vasario 10. Pavyz- 
navęs per radio programus I dys kitoms draugijoms bei 
ir įvairiuose parengimuose, klubams.
Ir Edvardas nesenai po 4 i Domk a Mar.
metų grjzo is karo tarnybos. quette Park ne tik pirko
kurioj būdamas turėjo pro
gos dalyvauti ir dainuoti di-

“Draugo” koncerto tikietų 
už $5.00, bet jau užsisakė

deliuose programuose. Pav.,|ir ruošiamą knygą šventųjų 
jam ne kelis syk teko dai-! Gyvenimas įmokėdama $10. 
nuoti kareivių programuose i
Chicagos Eight Street teat-| X Grigelytė Augustina ir 
re. Prieš karą buvo narys j Katinas Matas, gyvenantieji 
garsaus PIPIRŲ VYRŲ OK
TETO, kuriam vadovavo An-
tanas Giedraitis. Beje, eina 
gandai, kad Antanas žada 
neužilgo šį oktetą vėl atgai
vinti.

Todėl, bus tikras “treat’-
as” pasiklausyti Antano ir; vestsaidietis, dabar gyvenąs 
Edvardo sykiu dainuojam West Pullman, šiomis die-

Amerikoj, yra paieškomi gi
minių Europoje. Jie patys, 
arba žnantieji apie juos, pra 
šomi rašyti American Red 
Cross, 529 S. Wabash Avė , 
Chicago 5, III.

X Petras Gadeikis, buvę3

čius “Draugo” koncerte.
G. ALEKSICNAITE

Antanui ir Edvardui Gie- 
draičiams pijanu akompa
nuos nepaprastai gabi pija- 
nistė, dabartiniu laiku Šv. 
Kazimiero Akademijos stu
dentė, GENOVAITE ALEK- 
SIŪNAS, iš Cicero, III. Savo 
laiku Genovaitė buvo skaito
ma kaipo “child prodigy”, 
nes dar mažytė bebūdama, 
kada dar vos galėjo pasiekti 
pijano o jau pradėjo artis
tiškai skambinti. Yra buvu
si garsios Chicago Girl’s 
Symphony Orkestro narė į- 
vairiuose kontestuose laimė
jusi pirmutines dovanas.

Todėl, primename visiems 
anksti įsigyti tikietus “Drau-

nomis grjižo namo iš ligoni
nės po operacijos.

X Stanley Stašaitis, sū
nus ciceriečių veikėjų šio
mis dienomis sveikas grįžo 
iš Vokietijos. Tarnaudamas 
kariuomenėj, sako, yra ap
keliavęs daugelį Europos 
kraštų.

X J. Ambrozas, ilgametis 
Cicero gyventojas, darbe su
tiko nelaimę. Kritęs gabalas 
geležies pataikė ant kojos 
ir sulaužė kaulus. Daktaras 
spėja, kad apie aštuonetą 
savaičių turės išbūti cemen
te.

X I Lietuvių R. K. Susi- 
vienymą Amerikoj pastaro
mis dienomis įsirašė teisė
jas J. Zūris, S. šagamogie-go” kOTcertųi. gekuiad. vas. nS L Bernadiši:as 8Ūnum 

10, St. Agnės sa'čje, ir ank-, Antanu. ,A. Bemadišius tu-
sti atvykite.

G. Aleksifmaitė

į ri anglių ir ledo sandėlį Ci- 
ceroj).

X P. Bielskis, 4544 So. 
Wood St., vienas pirmųjų 
“Draugo” bičiulių, kuomet 
dar dienraštis ėjo iš Town 
cf Lake, šiuo metu palies
tas didelės nelaimės — pa
ralyžiaus.

X Gilbert Mickeliūnas, sū 
nūs žinomų Marąuette Park 
veikėjų, šiomis dienomis lai
vyne pakeltas j 3rd Signal- 
man. Tarnauja Pacifike. O- 
ras ten toks drėgnas, kad 
parsiųsti namo drabužiai 
(kelyje išbuvo septynias sa
vaites) rasti visiškai supe- 
lėję-balti.


