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Vienintelis 
yra kun. 

jau palai- 
buvo sude-

nu-

Dienraščio “Draugo’7 redakcijos ir administracijos 
personalas visiems skaitytojams, bendradarbiams ir 
rėmėjams nuoširdžiausiai linki sveikų, laimingų 1946 
metų! Telydi Aukščiausias visus Jūsų žingsnius, telai
mina Jūsų gražius darbus ir rūpesčius, teatneša pa
sauliui teisingą, pastovią taiką ir ramybę teduoda 
daugiau .jėgų Įnešti ką nors gražesnio, kilnesnio į šį 
karo nuvargintą pasaulį!

Dienraščio •Draugo” administracija, sveikinda
ma biznio įstaigas, paskirus biznierius ir įvairių pro
fesijų žmones, linkėdama dar didesnio pasisekimo, 
nuoširdžiai dėkoja už 1945 m. skelbimus ir pasitiki, 
kad ir Naujais Metais leisite mūsų dienraščiui tarpi
ninkauti tarp Jūsų ir visuomenės.

REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA

nu-
ku-

“Lietuvis” 6 nr. rašo: 
“Su didele širdgėla ir pasi
baisėjimu skaitome prane
šimus ir žiūrime vaizdų iš 
vokiečių koncentracijos la- 
g *rių. kai juos sąjunginin
kų kariuomenės išlaisvino 
iš Gestapo ir SS rankų. O 
vaizdai buvo pasibaisėtini: 
duobėse suversti milžiniški 
kalnai išbadėjusių ir 
kankintų žmonių.

“Pranešimuose buvo 
piešti visi žiaurumai,
riuos kaliniams teko patirti. 
Tų žiaurumų akvvaizdoje 
daugelis mūsų, žiūrėdami į 
įvairiausiu tautu kovotojų 
prieš nacizmą aukas, prisi 
mename ir gailiai apgailes
taujame mū<=ų lietuvių poli
tinius kalinius, kurie buvo 
patekę į šias visiško žmo
gaus nužmoginimo vietai

Lietuviams Geri žinomi 
Stovy I Jų XV ardai

“Ir mums, lietuviams, ge
rai buv? žinomi Štuthofo. 
Dachau ir kt. koncentraci
jos stovvklu vardai. Kai tik 
žlugo Vokietija, daugelis 
lietuvių komitetų, o taip pat 
ir asmeniškai suinteresuotu 
asmenų, ba.ndė susekti pėd
sakus tu kelių, kuriais buvo 
vežami mūsų politiniai kali
niai.

“Labiausiai mus 
mūsų intelektualu 
suimtų už Lietuvos 
menės nestoiimą į 
menę ir laikytu ! 
koncentracijos lageryje.

“Nenersenai mus pasiekė 
tikra žinia
Raudonasis Kryžius Kopen
hagoje i M. Drupswev 101). 
globoja 11 šios stovyklos au
kų. Ju tarpe randame pulk. 
J. Naraką. pulk. O. Urboną, 
pulk. Itn. V. Blažį, dr. Ant. 
Starkų. Vyt. Meilų, K. Kū
priną, J. Šerną, Pr. Dūda ir 
J. Pajaujį. Prieš kelias die
nas teko susidurti su kun. 
St. Yla, kuris painformavo 
apie kitu savo draugų 
mą.

Štuthofo Stovykloje 
Lietuviai

“Štuthofo stovykloje 
buvo 46 lietuviai intelektua
lai. Pirmųjų penkių savaičių 
laikotarpyje 1942 m. iš jų 
mirė devyni: Mjr. St. Puo
džius. abu broliai Tumėnai, 
adv. Kerpė. Vilniaus miesto 
viceburmistras Grigas. Ma
rijampolės gimnazijų direk
toriai Masaitis ir Januškevi
čius. Kazys Riauba, agr. 
Budrys.

“1945 m. kovo 31 d. Pama
ryje jau laisvėje mirė kun. 
Alf. Lipniūnas ir dr. Ger
mantas. Pastarasis 
Štuthofe po to. kai jų kolo
na, išvykusi iš Štuthofo ir 
padariusi nemaža kelio, vėl

jaudino 
likimas, 
jaunuo- 

Į kariuo- 
Stuthofo

liki-

46

viso

mirė

grįžo į Štuthofą, 
iš šių mirusiųjų 
Lipniūnas, kuris 
dotas, o visi kiti
ginti krematoriume.

“Iš šių 46 asmenų, vie
nuolika yra mirę, vienuoli
ka yra Danijoje. Daug dar 
trūksta, bet yra žinių, jog 
jie gyvi”.

Lietuviai Priimami į 
Universitetus

Paskiausiu laiku gauta ži
nia. jog 250 lietuvių stu
dentų dar turi galimybių į- 
stoti į Hamburgo, Bonos ir 
Muensterio universitetus. 
Taip pat nemaža studentų 
stoja i Muencheno universi
tetą, pradedantį veikti po 
Naujųjų Metų.

Bendras studijuojančių 
lietuvių studentų skaičius 
gali pasiekti arti 700. tačiau, 
nežiūrint to, daugybė stu
dentų, studijavusių dalykus, 
kol kas užmirštus vokiečių 
universitetuose, o taip pat 
ir dėl kitų priežasčių netu
rėjo galimybių įstoti uni
versitetan.

S- važiavo Lietuvių Skyrių
Atstovai

“Lietuvis” 6 nr. rašo: 
“Euvo suvažiavę visų Sch- 
lezvigo-Holšteino - Hambur-

■ go srities lietuvių skyrių 
atstovai, kurių svarbiausias 
uždavinys buvo apsvarstyti 
tai apygardai bendros val
dybos reikalingumą ir, jei 
aiškėtų reikalas, išsirinkti 
valdybą.

Suvažiavimas išsirinko 
valdybą, kurion įeina: pirm, 
inž. Balsys, vicepirm. gen. 
T. Daukantas, sekr. Jaku
čionis. ižd. adv. 
nariais — švietimo reika
lams Masionis, kultūros ir 
spaudos — K. Mockus, 
sportui ir skautams — prof. 

1 K. Alminas; reviz. komisijon 
• išrinkti prof. Manelis, Kuz

minskas, Stungevičius.
Nuolatinė apygardos būs

tinė yra Neumuensterio 
lietuvių stovykla. Suvažia
vime dalyvavo ir praneši
mus padarė Lietuvių Sąjun
gos Centro valdybos pirmi
ninkas prof. dr. Krikščiūnas 
ir organizacinio skyriaus 
vedėjas Lūšys. Dalyvavo 
taip pat ir atstovas 
sričiai dr. Leimonas ir mi- 
nisteris P. Dymša.

Bad Segeberge Nemaža 
Lietuvių Artistų

Žiniomis iš anglų sekre
toriaus, nesenai Bad Sege- 
berge susibūrė nemaža lie
tuvių artistų ir muzikų, su
kūrusių gana stipru ir me
niškai pajėgų vienetą. Iš ži
nomesnių vardų minėtini:; 
Kauno Didž. Teatro oneros vos generalinis konsulatas, 
solistai A. Kalvaitytė, I.

■ Motiekaitienė, P.
• to paties teatro baleto solis- dride gyvenanti kun. Palta- 

tai T. Banuškinaitė, S. Vėl- navičius 
basis. Iš muzikų minimas

Britai Sudarė Naują 
Policijos Jog? Javoje 
BATAVIA, gruod. 30. — 

Britai parašutistai ir mili- 
tarinė policija vakar nugin
klavo ir išsklaidė neefekty
vią indokiniečių policijos jė
gą Bataviioje ir jos vieton 
įsteigė naują jėgą iš britų, 
olandų ir indokiniečių.

Senoji policija nesiprieši-, 
no jos likvidavimui.

Britai Batavijoje užėmė 
policijos stotis, dvi telefo
nu stotis, elektros stotį ir j 
vandentekių sistemą.

Raportas iš Buitenzorgo 
sakė ekstremistai snaipe
riai šaudo į: britų karius.

Reikalauja Pertraukos 
Pienuoti Tvrimo Eiga

WASHINGTON, gruod. 
29. — Šen. Ferguson (Rep., 
Mich.) reikalavo, kad Pearl 
Harbor tyrimo komitetas 
padarytų pertrauką pirma
dieny, tikslu suplanuoti to
limesnę eigą tyrimui.

Ferguson sakė komitetas 
turėtų nusitarti kur jis sto
vi, ką jis toliau darys ir ar 
šaukti smulkesnius liudinin
kus pirm, negu išklausys 
Maj. Gen. Short ir Rear 
Adm. Kimmel, Pearl Harbor 
komandierių atakos metu. 1

Sako Kinijoje Reikės
Dar 4-OCO U. S, Kilių

ŠANGHAJUS, gruod. 29. 
— Lt. Gen. Albert. Wede- 
mever sakė J. A. Valstvbės 
padės Kinijos nacionalinei 
kariuomenei įeiti į Mandžu- 
riją ir tam tikslui turės pa
didinti U. S. jėgas Kinijoje 
bent 4,000 vyrų, arba 
maždaug 15,000 karių.

Patterson Išvyko i 
Aziia ir Vokieti if

WASHINGTON, gruod. . 
30. — Karo Sekr. Patterson 
šiandien lėktuvu pradėjo 
kelione aplink pasaulį an- 
lankyti okupacijos sritis 
Japonijoje ir Vokietijoje. 
Kelionė, kuri baigsis sausio 
24 d., apima sustojimus Ha- 

Montvila, vaiuie- Goame, Tokiioje, 
Koreioje, Kinijoje, Philip- 
pinuose. Indijoje, Cairo ir 
Vokietijoje.

iki

Alijentai Pasidalins 
26 Vokiečių Fabrikus 
BERLYNAS, gruod. 29.—

Alijantų pranešimu iš 26 
nacių fabrikų padalinamų 
tarpe Europos valstybių ka
ro reparacijoms, tik septyni 
fabrikai arba jų dalys teks 
Rusijai ir Lenkijai. Nepa- 

, tačiau, kaip tos 
nuosavybės bus paskirsto
mos.

I

koncer-
tlietuviams davė

anglų ■

prof. VI. Jakubėnas.
GruDei vadovauja J. Va

siliauskas. Pirmai’ 
tą gnu nė
lapkričio 4 d.

Pabaltiecių Atstovybė 
Veikia Danijoje

Ansrlu sektoriuje išei
nantis lietuvių tremtiniu lai
kraštis “Lietuvis” paduoda 
šiek tiek žinių, apie lietuvių 
gyvenimą Danijoje. šiuo 
metu ten gyvena apie 1,500 
lietuvių, kurie patalpinti 
stovykloje prie šiaurės jū
ros ties Nimindegab. Sto
vyklos komiteto pirmininku 
yra M. Brakas.

Lietuviai kartu su estais 
ir latviais yra įsteigę pabal
tijiečių reikalais rūpintis

| atstovybę. Laikraštis taip 
pat praneša, kad Kopenha
goje oficialiai veikia Lietu-

Sakė Tuo Reikalu Jo Neafsiklausfa, 
Tačiau Visvien Bandys Planą Vykdyti 
TOKYO, gruod. 30. — l

Gen. Douglas MacArthur, 
vyriausias alijantų koman
dierius Japonijoje, šiandien 
sakė jis nesutinka su Mask
voje sudarytu planu Ameri
kai, Anglijai, 
nijai bendrai 
niją.

MacArthur
jis du mėnesiu atgal prie
šinęsis tokiam planui, ir 
Maskvos konferencijos me
tu niekas jo neatsiklausė 
tu.?, reikalu, tačiau jis vis
vien pasiliksiąs vietoje ir 
baigs pradėtąjį darbą.

Sakė MacArthur Žinojo 
Planą, Nesipriešino

(Thomas Blake, tolimų
rytų komisijos spaudos vir- ir pasiuntė alijantams griež- 
šininkas, vakar sakė Gen. tus protestus prieš tą žygį.

Rusijai ir Ki- 
valdyti Japo-

pabrėžė, kad

6M - 'Reęi^cntatiia'; 
Uniia Seko Nenesiduos

DETROIT, Mich., gruod. 
29. — General M"tors ben- 

;drovė pareiškė, kad ii atsi
sako užkirti tokius dalyku'3.. 

Į kurie ilgainiui prives prie 
Amerikos biznio vedimo 
praktikos mirimo Pareiški
mas padarytas ryšium su 
atsisakymu kalbėti apie ben
drovės padaromą pelną, 
kiek jis rišusi su unijos i 
reikalaujamu algų pakėli
mu.

LONDONAS, gruod. 29.— 
Varšuvos raportas sakė 
Paul Hoffman, nacis komen
dantas Maidanek koncentra
cijos stovyklos, buvo viešai 
pakartas stovykloje, 15,000 
lenkų stebint mirties baus
mės vykdymą.

DĖMESIO!
Dėl stokos laikraštinės 

popieros ir kitų techniškų 
kliūčių, ‘Draugas” tre
čiadieny (sausio 2 d.) ne
išeis. Raštinė bus atidara 
šiandien ik! pietų ir užda
ryta visą dieną antradie
nyje.

ADMINISTRACIJA

MacArthur matęs planą Ja
ponijos valdymui pirm negu 
jic buvo Maskvos konferen
cijos užgirtas, ir tuo metu 
nesipriešinęs.

(Blake taipgi sakė Mac- 
..rthur buvo “pilnai pain
formuojamas” konferenci
jos metu).

| 
i
■

Korėjiečiai Protestuoja 
Maskvos Nutarimą 

WASHINGTON, gruod. 
30. — Korėjos nepripažin
tos vyriausybės viršininkai 
smerkia Maskvos planą Ko
rėjos globojimui per penkis 
metus pirm negu jai bus 
grąžinta nepriklausomybė,

I

Žadėjo Nestojant! Karą Prieš Žydiją
NUERNBERGAS, gruod.

29. — Slapti naciu doku
mentai nusakė, kad Hitleris 

i paliko testamentą, kuriuo 
prižadėjo nestoja utį kar? 
prieš “tarptautinę žydiją” 
ir sužymėjo savo vedybas su 
mei’uže Eva Braun ir pasi
žadėjimą pasidaryti sau ga
lą.

Dokumentai buvo rasti 
nacių slėptuvėje Bavarijos 
kieme. Testamentas nušvie
tė Hitlerio viltis trečiam 
pasauliniam karui ir Vokie- 

< tijos prisikėlimui.

Užmušė 6’ Asmenis Kenfucky Kasykloj Teberanda Lavonu
DTT ANTTA A™ * <-

WASHINGTON. gruod. 
229. — CIO — UAW pareiš
kė, kad General Motors tu
ri derėtis dėl algų pakėlimo 
pagrįsto galimumu mokėti, 

j arba susilaukti ‘ ‘ištisą žie- 
mą pramonės karo, kuris 
gali išsiplėtoti į visą Ame
rikos pramonę”.

PORTLAND, Ore., gruod. 
29. — Reikšta baimės, kad 
šeši asmenys prigėrė patvi- 
nusioms upėms užliejus va
karinį Oregoną. Vanduo pra
dėjo nusekti kritiškiausio
se srityse, ir pranašauta, 
kad lietus sustos.

PINEVILLE, Ky., gruod. 
30. — Išvargę darbininkai 
šį rytą rado dar du lavonus 
užgriautų angliakasių, o va
kar vakarą rado keturis la
vonus. Lavonai buvo apdegę 
ir suspausti, ir buvo rasti 
ten, kur įvyko didžiausias

U S fipHArnhę Nllkrifn sPro£imas trečiadienio ryte.. J. ucneroias nuariu Suradimas lavonų labiau

Nuo Aukšto Kelno. Mirė ™sl“p7in°-J^ist pasje“ ki'
tus 17 užgriautų darbimn- 

VIENA, gruod. 30. —I
Mai Gen. Donald W. Brann. 
iš San Antonio Tex„ užsi
mušė vakar Tyrole, kuomet 
bemedžiodamas nukrito nuo 
kalno. Brann buvo U. S. jė
gų Austrijoje komandie- 
riaus pavaduotojas.

Vėliausių Žinių Santrauka
— Western Electric bendroves unija įsake savo na

riams išeiti ant streiko 11 vai. ryte sausio 3 d.
— Kinijoje valdžia ir komunistai kaltina vieni kitus 

pasiruošimu didelėms ofensyvoms.
— Marinų komendantūra sakė 10,000 U. S. marinų 

bus parvežta iš Kinijos 1946 metų pradžioje.
— MacArthur pareiškimas apie priešinimąsi plan ii 

Japonijai valdyti skaitomas reikšmingas tuo, kad jis bu
vo padarytas kelias valandas pirm valstybės sekr. Byrnes 
kalbos per radiją 9 vai. vakare sekmadienyje.

— Sugrįžęs į Washingtoną šeštadieny, valstybės sekr. 
ir kun Jurkša I Byrnes tuoj suteikė Prez. Trumanui raportą apie Trijų 

V. C. Didžiųjų užsienių ministeriu konferenciją Maskvoje.

Lietuvių kolonija Ispani-
Kovelis, joje nėra gausi. Minima Ma-

Hitleris Rašė Jis 
Nenorėjęs Karo 

Tarne kitko Hitleris už
ginčijo. kad jis ar kas kitas 
Vokietijoje norėję karo 1939 
metais, ir kad karas buvęs 
išprovokuotas tų valstybių 
žmonių, “kurie buvo ar žy
du kilmės, arba 
interesams’ ’.

Gen. Truscott 
visi} Hitlerio 
smulkmenų,
trys fotografijos, dvi spėja
ma Eva Braun, o trečia 12 
metų amžiaus berniuko.

dirbo žydų

nepaskelbė 
testamento 

Rasta taipgi

kų gyvus.
Kovoja Nuovargį, Gaisrus,

Darbininkai, kurie išgel
bėjo aštuonis angliakasius 
(devintas tuoj po išgelbėji 
mo mirė), kovoja gaisrus, 
dujas ir nuovargi bandyda
mi prasikasti iki likusiųjų 
vyrų.

A. D. Sisk, gelbėjimo dar
bo vedėjas, sakė kasimas 
vyksta “baisiose’’ sąlygose.

Palestinoje Ieškoma Teroristu Vado
JERUZALE, gruod. 29.— 

Žydiškas pramonių miestas 
Ramat Gan, netoli Tel Aviv, 
buvo šį vakarą sistematiškai 
perkratytas, ir kiekvienas 
vyras virš 16 metų amžiaus 
suimtas apklausinėjimui.

i Policija ir britų parašu 
tistai pirmoj vietoj ieško tū
lo Igrun Zvai Leumi ergą1- 
nizacijos vado, kuris neva 

i lydi teroristų gaujai. Tas 
vadas vadinamas “dezerty
ru” iš Anglijos kariuome
nės.
Taip Pat Ieško Ir Paslėptų 

Ginklų
Policija oficialiai įtaria šią 

gaują kaipo kaltininke nese
nai įvykusių šaudymų ir

bombavimų, kurių pasėkoje 
bent 10 asmenų žuvo.

Britų lėktuvai iš oro sau
gojo karius, kurie taiD pat 
vartojo minų radimo ins- 
truments išieškojimui pas
lėptų ginklų sandėlių.

KALENDORIUS
Gruodžio 31 d.: Šv. Sil

vestras I; senovės: Mingai
lė ir Naudė.

Sausio 1 d.: NAUJI ME
TAI, šv. Mečislovas; seno
vės: Žalvyris ir Uka.

Sausio 2 d.: šv. Izidorius; 
senovės: Mažvydas ir Gai
lutė.

ORAS
Sniguliuos. Nešalta.
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MIRGA - MARGA 15 ROCKFORD, ILL. B W*įįi««il»
vedus į teatrą dar šiaip taip 
išsėdi, bet nusivedus į šo
kių salę — gudbai: pama- 
čiusios jaunesnius arba ka
reivius, tuojau tave pame
ta ir prie jų prikimba.

Kad 1946 metais jie iš
pildytu savo rezoliucijas 
nutarė i piršlius kviesti biz
nierių B. Garšvą ir A. Mi
siūną.

Šv. Kalėdas labai iškilmin 
gai praleidome. Bažnyčioj 
Betliejau*’ kūtelė ir altoriai 
buvo gražiai sesučių kazi- 
mieriečių papuošti. Daug ta
me pagelbėjo ir S. Noreika. |

Bernelių šv. Mišios buvo' 
su asista. Klebonas per pa
mokslą linkėjo 
nams linksmų i 
švenčių.

gai žuvęs sausio 9, 1942. 
Ten pat ir palaidotas. Jo 
v.žtarna itas ženklas F irpie 
Heart yra prisegtas prie jo 
motinos Josephine Spurgis 
krūtinės.

To kareivio tėvai gyveno 
savo ūkyje adresu R. 2, Box 
29, Branch, Mich.

> parapijo- i 
ir laimingų j

Choras labai 
dojo mišias 
Mrs. K. Janson.

Žmonių bažnyčiom per tas 
šv. Mišias buve labai 
žai. nes keliai buvo 
slidūs.

Wuertenbergo provincijai UŽSISAKYKIT “DRAUGĄ” 
jau įsteigtas Skautų Tun- ~ 
tas, kurio štabas yra Tue- 
bingene ir kuriam vadovau
ja paskautininkas Daniuse- 
vičius. Lietuvių skautų są
jūdžio vadai Vokietijoje 

j šiuo metu yra vyr. skauti
ninkas K. Palčiauskas, vyr. 
skautininkas Kupriionis ir 
vyr. skautininke Barniskai- 
tė.

t

Atgaivinta Lietuvos 
Skautu Organizacija

Paskiausiu laiku Vokieti
joje atgaivinamos prieš na- 
ciona'socialistinį perversmą 
veikusios skautų organizaci
jos, kurios, ypač Vokietijoj 
gyvenančių svetimšalių ko
lonijos. susilaukusios žy
mios sąjunginių valstybių 
paramos ir globos. Lietu
viai, prisidėdami prie šio 
organizacinio darbo, jau at
gaivino 1940 metų vasarą 
bolševikų likviduotą Lietu
vos Skautų Sąjungą, kuri 
ypač aktingai ėmėsi darbo 
pietinėse amerikiečių kont
roliuojamos Vokietijos zo
nos srityje, Wuertenbergo 
provincijoje ir Bavarijoje.

J. RIMDZUS, D. C.Branch. Mich. — šių- no
riu biskut;j parašyti, kas Mi. 
chig.mc vai. ūkininkų kolo
nijoj girdėti.

Visų gerbiamas ir pavyz
dinga*’ žmogus Steponas 
Spurgis mirė 16 d. gruodžio, 
po sunkios operacijos Reed 
Citv, Mich.. ligoninei. Kū
nas buvo pargabentas i jo 
paties ūkį. 1 ir buvo pašar
votas, ' iš namu tapo r 1- 
lydėtas 20 d. ^medžio i St.

' Bernard bažnyčia. Irons Mi- - -
• chigan. Po pamaldų r- įlydė- Prie j° tevo Domininko Ju- 
1 tas į kapus. Laidotuvės? da- 
į lyvavo daug jo draugu ir
i pažistamv.

Velionis h”" ’
i nevėžio anskriticr, Vadok
lių parapijos Kutronių kai
mo. I šią šąli atvažiavo 1902 
m. Mirė sulaukęs 71 m.

Paliko žmaną, po tėvais 
Saiadoniūtę. ir du sūnus: 

i Joną, Sgt. Steve ir vieną 
i dukterį Mary, dvi marčias, 
tris anūkus ir broh Petrą; 
Amerikoj, o seserį Lietuvoj, 

i Velionis buvo ilgametis 
i “Draugo” skaitytojas.

* « *
Čia yra keturios lietuvių 

i šeimos, kurių yra sūnūs žu
vę pastarame kare.

Seržantas Peter Paulikai- 
i tis buvo pašauktas į Dėdės 
Šamo tarnybą 26 kovo. 1941 . 
m.; Camp Deivis, Nu. Caro- 
lina, mirė rūgs. 27, 1942.

Jo tėvai — Vincas ir An
tanina Paulikaičiai gyvena 
savo ūkyje, adresu R. 2, 
Branch, Mich.

x *
f Antras — 
Spurgis. Buvo 
Dėdės Šamo tarnybą 11 d. 
gruodžio, 1941. Jam teko 
ten kovoti su japonais Nau
joj Gvinėjoj gruodžio 22 d., 
1942. Tėvai gavo žinią iš 
War Department, kad jų sū
nų*’ Vincent fronte dingo be 
žinios. Neužilgo gavo antrą 
pranešimą, kad jau garbin-

LICENSED CHIROPRACTOR 
IN STATĖ OF INDIANA 

tioine Calls in Indiana—
Phone WENtworth 2527

1 PHYSIO THERAPY
5526 S Gacine Avė.

HOURS l.ily g—8 P. M. 
Ct-.-i... K M fr> 8 P M

# ♦

Trečias lietuvis kareivis 
S W. Pacific salose žuvęs 
yra Peter Judis. Sūnaus už
tarnautas garbės ženklas 
Pi -ple Heart yra prisegtas

i

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!gražiai ?ie- ' 

vadovaujant 
i
vyzdžiui, mėgsta išsigerti, 
bet bfjo prigerti.

Neseniai buvo toks įvy- 
i kis. Vienas lietuvis, gerokai 
j išsigėręs, sumisliio laiveliu 
;upe panla-'kioti. Sodus i lai- 
i velį. irklai jam išslydo iš 
rankų ir laivelis nradėjo 
plaukti pavandeniu. Dvi va
landas laivelis plaukė, o jis 
sėdėdamas jame pagalbos 
šaukė. Laimei. šauk*=ma iš
girdo viena WAC iš Camp

nutarta Qrant pašaukė militarę po- 
aplankyti senelius ir suteik- Įicįją. kuri nuotikių ieško
ti jiems dovanų. Taipgi nu- to-ja išgelbėjo ir perdavė ci- 

Vilei policijai. _

Rockforde taip pat pasi
taiko štukorių, kurie, pa-

ma- 
labai

MetųLaukdami Naujų 
rokfordiečiai sako, kad jie, 
gal. bus geresni. Jei nori
me. kad metai būtų geresni, 
pirmiausiai privalome mes 
patys būti geresni.

Gruodžio 23 d. Labd. Dr 
gijas susirinkime

tarta daryti parengimą, kuo
met bu= galima gauti salę. 
Komisijon išrinkta: S. Kas
putis. S. Keliotis. Valdyboj 
pasiliko tie patys asmenys: 
pirm. S. Kasputis, vice pir
mininkas L. Čepulis, sekr. 
S. Jusevičiūtė, ižd. P. Rim
kus.

Nutarta dėti pastangų, 
kad visi nariai sumokėti! sa
vo mokesčius ir 1946 m.

!

dis, krūtinės, nes motina y- 
ra mirus keli metai atgal.

Domininkas Judi? yra iš
auginęs 6 sūnus ir 4 dukte
ris. Vienas jo sūnų tapo ku
nigu praeitą rudenį, gi trys 
dukrelės yra vienuolės.

Visoj kolonijoj turi užsi
pelnęs garbės nuo kaimy
nų. o taip pat ir nuo Vieš
paties Dievo.

Domininkas Judis gyvena 
°avo ūkyje. 
Irons. Mich.

*

adresu: R. 1.

* *

lietuvis 2-tras

i

I

1

Per Šv. Kalėdas matėsi 
dar daugiau kareivių, gar
bingai paliuosuotų iš ka
riuomenės: W. Kasputis. E. 
Labunskis. J. Patapavičius, 
C. Wirbalas. Visi jie Par_ 

šei-vežė namo tėvams ir 
moms džiaugsmo.

Paliko 
trisir

21 me-

Mirė Ant. Skridla. Palai
dotas katalikiškai, 
žmoną, dvi dukteris

. sūnus.
Velionis buvo per

’ tus suuaraližuotas. Jo žmo
ną galima laikyti tikru pa
vyzdžiu moterystės: ne tik 
vyrą slaugojo. bet sunkiai 
dirbo kol užaugino 
vaikus. Namuose pas 
suomet buvo švaru, 
ir linksma.

penkis 
ja vi- 
gražu

i
i 
i

*
Vincent W. 
pašauktas į

Metų 
Draugo’' 

administraciją

Baigdamas. Naujų 
proga sveikinu 
redakciją, 
linkėdamas laimingų 1946 
metų. Taip pat dėkoju Wau- 

.kegan lietuvių koresponden
tei M. Z. už pagyrimą ma- 

i no žinių. Tas dar labiau pa
skatina ir ateityje darbuo
tis katalikiškoje spaudoje

LRKSA 137 kuop?« pirm. 
S. Varakojienė. sulaukus sa
vo sūnaus Edvardo iš ka
riuomenės. pasikvietė drau- . 
gus, drauges ir iškėlė puo- ■ mQs brolių labui, 
tą. Edvardas susirinku- i 
siems papasakojo daug įvai
rių dalykų. Sako, sykį pa
sitaikė jam būtį Lewiston.

Korespondentas
DR. V. P. SLEPIKAS

Savymoile yra pamatas,
Me^ Nuėjįs f prancūzų ka-įant kuri® išdygsta pavydas
talikų bažnyčią ir pataikė 
kaip tik tuo metu, kada bu
vo lietuvių pamaldos. Išė- , 
jus iš bažnyčios tuojau su
sipažino su Albert. Marijo
na Weranikais ir jų dukte
rimi Valerija. Jie, sako, man 
buvę kaip tikri tėvai, visą 
laiką vaišinę lietuviškais 
valgiais. Jis amžinai palik- 
sias dėkingas Warenikams.

Ed. Varakojis yra 
karininko mokslus ir 
išvyko į Norfolk. W.

I

DR. WM. M. TULLY
DANTISTAS

4740 So. Ashland Avė.
Virš “Andes Candies” Krautuvės) 

Chicago, IU.
VALANDOS:

10:30 Ryto iki 8 vai. vakaro

baigęs 
dabar t 
Va. i

jauni-Rockfordo lietuviai 
kaičiai savo susirinkime nu
tarė gražią praeitų Naujų 
Metų rezoliuciją atnaujinti. 
Už tai, kad neapsivedė, jie 
kaltina merginas. Sako, jos 
labai puikios. Sako, nusi-

I

r

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
* * *

6803 W. Cermak Road
BERVVYN, ILLINOIS

Ketvirtas 
leitenantas lakūnas Oro Jė
gų Ignas James Urbon. Jis 
yra dingęs be žinias kaž 
kur virš Vokietijos, sausio 
11 d., 1944. Jau ir valdžia 
pripažino žuvusiu.

Jo tėvai Ignas ir Ieva Ur
bonavičiai (Urbon) gyvena 
ūkyje adresu R. 1, Irons, 
Mich. Koresp.

Sąžinė — tai m'"".lės at
stovė mumyse.

RENGIANTIEJI
— nuo —

Arthritis — Rbeuntatizmo — 
Lumbago — Muskulų Skausmo

. . Vartokite ...
,1 t. -

HEALTH RESOKT M1NEKAL 
BATU DRUSKĄ
maišukas užtenka 10 

maųdymusitns

KAINA TIKTAI — $1.00
Prašykite jos vietinėj vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas nemirt, 
siuskite savo užsakinius su pi
nigais tiesiog į —

Bath Producis Cd-
Laboratories — Chicago, III.

1

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Rd. 

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

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet; S iki 8 vak.; 

Trečiadieniais pagal sutartį.

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

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd
CICERO, ILLINOIS

Ofiso Tel.: CICERO
Rez. Tel.: CICERO

Jeigu Neatsiliepia 
šaukite: BERVVYN

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

8650
5S91

K

i

i

Tik vienį porų. aklų gauname gy
venimui. Saugo^iee jas, leisdami 
Išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią, regėjimo mokslas 
gan sutelkti.

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą aklų {tempimų.

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

UFTOMETKISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Cliicago 

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

Trečiad. ir šeštad. 9:30 a. m.
iki 7:00 p. m.

ir

DR. VAITUSH, OPT.
Z LIETUVIS

)

Mano 22 meti; praktikavimas 
jūsų garantavimas

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

Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS; nuo 10 r\ to iki S 

vak. Sekmad. pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.
4712 South Ashland Avė.

Telefonas YARDS 1373

■

LIETUVIAI DAKTARAI 
.................................................. -■ 
Ofiso Tel......... VIKginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

V.

Į

i

OR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenua 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. REPublie 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3-—8 popiet.

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

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

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

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

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskiriant trečiad. ir sekmad.

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

Jeigu neatsiliepiama — 
šaukite: Bervvyn 6200

V ALANUOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

Res. 6958 So. Talman Avė. 
Ree. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEJCock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 West Marąuette Road
OFISO VALANDOS:

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Rd.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tel. REPublie 7868

TeL CAN ai 6122

DR. BIEŽIS

Tel. CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SUKGEON
4645 So. Ashland Avenue

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

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

Office Tel. YARds 4787
Namų Tel. PROspect 1930

Iš fabriko i jus-pirkit tiesiog ir taupykit
VIST NAUJOS MADOS IR 

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

IR AKINTŲ IŠDIRBĖJAI
AKU IR P1UTAIKYMAS AKINIU 

INC.
1600 MILVVAUKEE AVENUE 

(kampas North) 
HUMBOLDT 9368

OPTOMETRISTAI 
EGZAMINAVIMAS

TOIVER OPTICAL CO
1635 MEST 47th STREET

(kampas Marshfield)
YARDS 4499

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
YARds 2246

DR. C. VEZELIS
BE £ £ T T

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS

s

Pirk Victory 
Bonus!

*lo« Paskolos Yra Darotnoa — 
Statybai. Remontavhnni, Refinansarimai — 
ANT LENGVU MĖNESINIU IAMOKFJTMU! 
Pasinaudokite Žemnins Nuošimčiu Kainoms.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLACSOMI!
TAUPYKITE mūsp Įstai|jo}e. Jūxų indėliai 
rupe.-tingai globoja mi ir liet S.*>.000.00 ap
drausti per Federal Kavines and Ix>an In- 
soranee Corpuration.. Jūsų pinigai bus uret
rai Išmokami jums ant pareikalavimo.

SEMALSIA IK ŽYMIAUSIA LIETINIU 
FINANSINI? IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

STASYS LITVVINAS SAKO:

"DABAR
REIKMENIS”.

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
— GERAS PASIRINKIMAS: +

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
IR AKINTUS PRITAIKO 
744 West 35th Street 

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

Šventadieniais—11-12.

v

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
TEL. — ( ALI MET 4I1R torĮ* M. M-zeri-. S<-c\v »•’:«! S. Halsted St.

t

->

Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langu — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležiniu Namams Reikmenų 
(Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Materiolo — šturmo Langų — Kom
binacijos Duni — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS LITWINAS, Vedėjas

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

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

Tel. YARds 5921
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

žmogus be tikėjimo, 
arklys be žaboklių.

kaip

DANTISTAS
4645 So. Ashland Avenue

arti 47th Street
Vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 

Trečiadienį pagal sutartį.

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

; Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193
Namu Tol.: P UI J.M A N 8277
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HELP WANTED
A “DRAUGO” M 

DARBŲ SKYRIUS

HET.P WANTFJ> — MOTERYS

Duokim progos

PABĖGUSIAM JAUNIMUI SPORTUOTI

“DRAUGAS” HEI.P VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdoIpb 9488-9489

HEI.P VVANTED — VYRAI

VALYTOJŲ — NAKTIMIS
11 NAKTĮ IKI 5 RYTO 

AUKŠČIAUSI X MOKESTIS. 
PASTOVUS DARBAS. 
ARTI NORTH SIDES.

ŠAUKITE — HOUSKFEPER 
VVHITEHALL ^850.

DIE IR TOOL MAKERS
Pageidaujam patyrusių prie 
moldų padarymo. Neatsi- 
šaukit jei neturite pilno 
patyrimo.

Advance Aluminum

2742 W. 36th PLACE

PAPR. DARBININKU
—DĖL—

MECHANICAL DEPT.
PATYRIMO NEREIKIA

Dieną ir Naktį Darbai
ATSIŠAUKITE PRIE

MASTER MECITANTC

BELT RAIIAVAV CO.

MOTERYS PIRMIAU BUV 
KARO DARBININKES 

AR JŪS IEŠKOTE 
DARBO?

TELEFONŲ KOMPANIJA 
TURI KELETĄ DARBŲ 

DŽENITORKŲ 
Valymo Darbai Moterims 
Visose Miesto Dalyse 
Vai.: 5:30 vak. iki 12 Naktį.

★ ★ ★

Cafeterijoj Virėjų
Valgykloj Tarnaičių

taipgi reikia
i

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS
BELL TELEPHONE

REIKALINGI ĮVAIRŪS SPORTO ĮRANKIAI, KURIŲ 
GALI AMERIKOS LIETUVIAI PAAUKOTI. SVEIKA
ME KŪNE — SVEIKA SIELA.
Tarp nelaimingų lietuvių, 

kurie šiuo metu gyvena sve
timose valstybėse Europoje 
yra nemažai mokyklinio am
žiaus jaunimo, kuriam, pa
laikyti jo kūną stiprų ir iš
tvermingą, reikia ne tik 
maisto produktų, drabužių 
ir kitų kasdieninio gyveni
mo reikmenų, bet taip pat 
reikia sporto įrankių, su
stiprinti ir lavinti jo rau
menis ir fizinį atsparumą. !

Visos tautos rūpinasi sa-; 
vo nuo karo nukentėjusį ir 
iš normalių gyvenimo vė
žių išblokštą jaunimą ap
rūpinti tokiais sporto įran
kiais, kaip sviediniais (Bas- 
ketballs ir soccer balls), bė
gimo batais, diskais, bokso 
pirštinėmis, teniso sviedi
niais ir raketėmis, hand- 
balls, sporto drabužiais ir 
įrankiais. I

i

6900 So. Centrai Avė.

CONCRETE PRODUCTS 
DIRBTUVEI

Reikia Paprastų Darbininkų. Pa 
stovūs darbai, geros darbo 
gos. Patyrimo nereikia.

MASS E Y
CONCRETE PRODUCTS 

6601 S. Major Avė.

COMPANY
Samdymo Ofisas Moterims

STREET FLOOR
309 W. VVASHINGTON ST

saly

co

MOLDERIŲ
MOKINIU MOTJJERTAVIMUT 

N AKTINIU S H A KE-OUT 
VYRU

PASTOTUS DABBAI
GREENLEE FOUNDRY CO 
4600 W. 14th St. Cicero 50 

LAAVndale 2828.

VYRAI IR MOTFRYS

REIKIA
Naktims Dženitorkų

GRINDIS VALYTT 

NEREIKIA ŠVEISTI 

Naktims Dženitorių 
ATŠIŠAEKITE 

NORTH PIER 
TERMINAI, CO. 
509 E. Illinois St.

i

ISTENOGRAPIIER - SECRETAr 
RY. Steadv work and good sa- 
lary. DIAMOiND T MOTOR 
CAR CO., 320 S. Sangamon St.

MOTERŲ ir MERGINU 
Neapriboto Amžiaus

LENGVIEMS DIRBTUVĖS 
DARBAMS

Valandomis: 7:30 ryto iki 4 pp 
Pradinė nata 65e Į vai. Laikas 
pusė

ir

; jama, gyvena Boston, Mass.
Grigšienė Kazimiera iš na 

mų Brazauskaitė, spėjama, 
gyvena Chicago, III.

Grinkevičius Povilas apie 
45 m. amžiaus, spėjama, gy- 

I

virš 40 valandų.

ATSJ ŠAUKITE

ATLAS
BOXMAKERS, INC.
6550 S. LAVERGNE

Išmintingas žmogus vis
ko reikalauja tik iš savęs, 
o niekingas visko reikalau
ja iš kitų. Kinų patarlė.

Geriau su sumaniu žmo
gum sėdėti kalėjime, negu 
su kvailiu rojuje. — Rusi]

UŽSISAKYKIT “DRAUGĄ” priežodis.

BURLINGTON RAILROAD
- R EIKI A-

VAGONU ALIEJUOTO JŲ
MEKANIKAMS PAGELBININKU

KREIPKITĖS Į ANTRĄ AUKŠTĄ 

433 West Harrison Street 
759 South Statė Street

ABBA

1625 South Weslern Avenue

BURLINGTON RAILROAD
-REIKI A-

DARBININKU 

VAGONU VALYTOJŲ 
KREIPKITĖS Į ANTRĄ AUKŠTĄ 

433 West Harrison Street 
759 South Statė Street

ABBA

1625 South Western Avenue

BASKET-

Kojinės — Stockings.
Kelnės — Trunks.
Megstinukai — Shirts.
Sviediniai — Soccer balls. 

Pompos — Pumps.
KREPŠINIS - 
BALL (MEN)

Krepšinio bateliai — Bas- 
ketball shoes.

Kelnės — Trunks.
Megstinukai — Shrits.
Sviediniai — Balls.
Kojinės — Stockings.

KREPŠINIS — BASKET- 
BALL (WOMEN)

Krenšinio bateliai — Bas- 
ketball shoes.

Kelnės — Trunks.
Megstinukai — Shirts.
Sviediniai — Balis.
Kojinės — Stockings.
Be aukščiau suminėtų 

sporto įrankių, lietuvių jau
nimas Europoje dar prašo 
įrankių 
mams:

Amerikos lietuviai 
daugybę sporto klubų, 
rie turi atliekamų ir 
nenaudojamų sporto įran- boksui, žiemos sporto įran-

šiems sporto žaidi- 
Tinkliniui (V olley- 

tenisui, Ping-pong.

kių, kuriuos galėtų aukoti. 
BALF skyriai, draugijos ir 

i pavieniai asmenys galėtų po 
vieną, kitą sporto įrankį iš- 
vietintiems lietuviams nu
pirkti ir paraginti savo mie
sto ir apylinkės kitataučių

|

I

prieš D. Karą, spėjama, gy
vena Boston, Mass.

Navardauskienė Jasiulytė 
Emilija, kilusi iš Degučių 
km., Naumiesčio valse., Tau
ragės apskr., į USA emigra-

vena Richmond, 1938-39 me- vo prieš Did. Karą, spėjama, 
tais lankėsi Lietuvoje. gyvena Chicago, III.

Jasaitis Povilas, kilęs iš 
Degučių km., Naumiesčio 
valse., Tauragės apskr.. į 
USA emigravę prieš D. Ka
rą, spėjama, gyvena New 
York City.

Kavaliauskienė Joąminai- 
tė Vincą, gimusi 1905 m., 
kilusi iš Dirvonių km., Erž
vilko valse., Tauragės aps., 
į USA emigravo po Did. Ka
ro spėjama, gyvena Chica
go, III.

Kazlauskienė Karaliuke
Marcelė, kilusi iš Briedžių, 
km., Lukšių valse;. Šakių 
apskr., i USA emigravo 
prieš D. Karą, spėjama, gy
vena Chicago, UI.

Krcklis (Broklis?) Iva
nauskaitė Ona, spėjama, gy- 

. vena Brooklyn. N. Y.
Kuprytė Barbora, spėja

ma, gyvena New York City.
Lapinskas Antanas apie ‘ 

50-60 m. amžiaus, kilęs iš 
Steigvilių km., Žeimelio vai., 
Šiaulių apskr., spėjama, gy
vena Chicagc, III.

Molienė Tamašauskaitė 
Zofija, kilusi iš Kriaunų 
km.. Ylakių valse., Mažeikių 
apskr, i USA emigravo

Paulauskis Jonas, kilęs iš* 
Grabšyčių-De įginčių kaimo, 
Kartenos valse., Kretingos 
apskr., į USA emigravo 
prieš pat Did. Karą. Trys 
jo vaikai (Jonas. Ona ir 01- 
ga) gimę USA.

Petraitytė Zofija, gimusi 
11907 m. Eržvilko vai., Tau
ragės apskr į USA emigra-

i

vo po D. Karo, spėjama, gy
vena Chicago, III.

Pieter Albertas, sūnus 
Liudviko, kilęs iš Seirijų m. 
Alytaus apskr., į USA emi
gravo prieš D. Karą.

Švarcas Augustas, sūnus 
Simano, kilęs iš Gaisrų km., 
Antanavo valse., Marijam
polės apskr., į Ameriką e- 
migravo prieš D. Karą, spė
jama, gyvena Kanadoj.

Ieškomieji ar apie juos ži
nantieji maloniai prašomi 
atsiliepti — Lithuanian A- 
merican Information Center, 
233 Broadvvay, New York 7,

j-

kių ir kitų. Pastebėtina, kad 
ne tik Lietuvoje, bet visoje 
Europoje populiariškiausi 
sporto žaidimai buvo fut
bolas (Soccer) ir krepšinis 
(Basketball). •

Prie šio atsišaukimo pri-

Linksmų ir Laimingų Naujų Metų

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JOKANTŲ ŠEIMA
KONTRAKTORIAI

4138 Archer Avė. Biz. Tel. Laf. 3052

sporto klubus kai ką auko- dėtas sąrašas sporto įjran- 
x J ~ — --------- kių ir drabužių, kurių išvie-

tintas lietuvių jaunimas Eu
ropoje prašo.

Visus aukojamus sporto į- 
rankius prašome siųsti šiuo 
adresu:

Lithuanian Relief 
Warehouse, 
101 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

BALF Valdyba

ti kenčiantiems lietuviams.
Augančiam jaunuoliui, ar 

tai būtų mergaitė ar ber
niukas, reikia išsimankšti- 
nimo ir rekreacijos atvirame 
ore ar sporto salėje. Tokia 
mankšta tuo labiau reika
linga, kada jaunuoliai fizi
niai ir dvasiniai skurdo per 
keletą metų. Kartais spor
tas ir mankšta daug dau
giau pagelbsti jaunuoliui ne
gu kas kitas.

Taigi, aukodami ar rink
dami aukas išvietintiems ir 
nuo karo nukentėjusiems lie 
tuviams Europoje, turėkite 
tai mintyje. Neužmirškite, 
kad be maisto, drabužių, 
knygų, vaistų ir kitų, daik
tų, reikia ir sporto įrankių.
BĖGIMO SPORTUI

Bėgimo bateliai vyrams — 
Racing shoes (men).

Bėgimo bateliai moterims 
— Racing shoes (women).

Kelnės vyrams — Racing 
trunks (men).

Kelnės moterims — Rac- 
i ing trunks (wcmen).

Megstinukai vyrams — 
Shirts (men).

Megstinukai moterims — 
Shirts (women).

šokimo
j ing poles.

Rutuliai 
put balls

Rutuliai moterims—Shot- 
put balls (women).

Rutuliai jauniems — Ja- 
velins (men, women and j r.)

Diskai vyrams, moterims 
ir jauniems—Discus’s (men, 
women and jr.)

Švilpukai — Whistles. 
Chronometrai

watches.

kartys — Vault-

vyrams — Shot- 
(men).

I

Paieškomi Asmenys
Bart ulici jus Arno, paei

nąs iš Tauragės apskr., spė
jama, gyvena New York Ci
ty.

Braniauskaitė Ona gimu
si 1890 m., Viduklės valse., 
Raseinių apskr., į USA emi
gravo prieš Did. Karą.

Dumscha Ignacas, gimęs 
New Haven, Conn., 1907 m.

Dy rsė (vardas nežino
mas).

Gerulskienė Tamašauskai
tė Adolfina, kilusi iš Kriau- 

. nų km., Ylakių valse., Ma
žeikių apskr., į USA emi
gravo prieš Did. Karą, spė

i

5?

I

Stop

FUTBOLAS — SOCCER
Bucai — Soccer boets.
Megstinukai vartininkams 

— Goalie shirts.
Antkeliai vartininkams — 

Knee-pads (goalie).
Getros — Leggings.
Elastiški bintai — Elastic 

ankle supports.
Antkulniai — Heel sup- 

; ports.

*

i

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
IR ODOS IŠBĖRIMAMS

I Res. Tel. Lafayette 4589
CHTCAGO, ILLTNOTS

Kenčian tieji nuo senu, atdaru 
ir skaudžiu žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėtu ir kaip 
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Gint- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tu 
senu, atdaru ir 
skaudžiu žaizdų. 
Jo atgaivinan
čios ir skausmą, 
prašalinančios y- 
patybės suteiks 
Jums tinkamą 
nakties poilsi ir 
pagelbės išgydyt 
senas, atda- , ;
ras ir skau- 
džias žaiz-

daa. Vartokite jj irgi 
nudegimams, šąšu ir 
prašalinimui, ir kad . „
Psoriasis niežėjimą. Atvėdina va
dinamą Athlete’s Foot degimą ir 
niežėjimą, sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
sutrūkimo tarp pirštu: geras 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 3.0O.

Siuskite Jūsų Money Orderi tie
siog į:—

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd.

Dept. D. Chicago 39, III.

skaudiems 
sutrūkimu 

palengvinti

rnARGUTU'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC - 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nuo 7 iki 8 vaL vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas:

6755 So. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

KVIEČIAME 
KLAUSYTIS

MUZIKOS 
DAINŲ 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMŲ

ar

Mmmmmdduo
FROM BEGEMAN'S

— ė : v-b ....—~

Ogden Radio & Appliance Co
C. GEORGE PECHO, Manager

1645 W. 63rd Street Tel. Hemlock 6466

RADIO IR ELEKTRINIŲ ĮTAISYMŲ 
PATAISYMO PATARNAVIMAS

NAUJI Stalinio Modelio RADIOS
Dabar Parsiduoda 1

Šaldytuvai
Skalbimo Mašinos
Dulkių Valytuvai
Prosai

• Brolėnai
• Pečiai
• Elektros Daiktai
• Fluorescent Įtaisymai

ir taipgi daug kitų.

EKSPERTYVAS RADIO PATARNAVIMAS 
TŪBŲ — DALIŲ — PATAISYMAS 
PIRKITE ANT IŠMOKĖJIMO !

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

ss 3E S

Diamond BridaI Sėt; 
lovely deaign. Both . .

$4950

Diamond Solitaira 
Engagement Ring. 
Very distinctive.

$55°o

BEGE
3142 W. 63rd ST. 

4824 SO. ASHLAND AVĖ.

6 • diamond BridaI 
Duette; intricately!

, carved. Both ringą ...'

$89°°

M A N'S
— 4184 ARCHER AVĖ.

S9750

4 - diamond BridaI 
Duo. Gorgeoui 
mounting*. Both . . .

s6750
6-Diamond BridaI Duo

Engagement Ring 
and matehed wed-
ding ring in elabo-
rately carved mount-
inga. Both . . .

Split by PDF Splitter
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2334 South Oakley Avė. Chicago, TiHnnfr
Published Daily, except Sundays, 

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

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

Advertising in “Drangas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.________

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams .....................   ...1............. $7.00
Pusei metų .......................................................................... 4.00
Trims mėnesiams .............................................................. 2.00
Dviem mėnesiams ......................................................  1.50
Vienam mėnesiui ............ ' .75

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

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus,

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

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

Senuosius Melus Palydint
ATOMINĖS ENERGIJOS METAI

Šie 1945 metai, kuriuos šiandien palydime amžinas- 
tin, buvo perpildyti daugybe didelių, kruvinų ir labai 
įvairių įvykių. Bet istorikai juos vadins atominės ener
gijos metais, kuriais pavyko išrasti ir pagaminti ato
minę bombą, žymiai pagreitinusią antrojo pasaulio ka
ro užbaigą.

Atominė bomba panaudota kare prieš Japoniją rug
piūčio mėn. pradžioj. Numetus ją Hiroshimo miestan, 
atsivėręs tikras pragaras. Sunaikinta apie šešiasde
šimts nuošimčių to miesto gyventojų. Viena nedidelė 
atominė bomba turi tiek jėgos, kiek 20,000 tonų pa
prastų bombų. Antrą atominę bombą amerikiečiai iš 
lėktuvo (B-29) numetė ant miesto Nagasaki. Po to ja
ponai jau pradėjo daryti taikos siūlymus. Toji bomba 
ir Rusiją “įtrenkė” karan prieš Japoniją, nes tada jau 
aiškiai suprato, kad japonai yra sutriuškinti ir kada 
pavojinga būtų bent pabaigoje neįstoti prieš juos į 
karą.

Atominės bombos išradimas ir pagaminimas Ameri
kai kainavo du bilijonai dolerių. Tai buvo didžiausia 
šios gadynės sensacija, dėl kurios daug rašyta, daug 
kalbėta, daug ginčytasi, ar jos sekretą kitoms valsty
bėms išduoti ar ne ir kaip, pagaliau, atominę energiją 
kontroliuoti, kad ji nepasidarytų pasaulio nelaime. Pas
taruoju laiku vis tik “pavyko“ susitarti (Maskvos 
konferencijoj), kad sudaryti specialę didžiųjų valsty
bių komisiją, kurios tikslas bus atominę energiją kon
troliuoti.

KARO UŽBAIGA
1945 metams istorikai daug lapų pašvęs, kad apra

šyti nacių ir japonų militaristų nugalėjimą, apie ant
rojo pasaulio karo užbaigą. Labai negarbingai užbaigė 
savo gyvenimą fašistų diktatorius Benito Mussolini. 
žuvo ir diktatorius Adolf Hitleris, kuris buvo vyriau
sias antrojo pasaulio karo pradėjimo kaltininkas. Ge
gužės mėn. pradžioje Vokietija galutinai besąlyginiai 
pasidavė, kuomet Italija visa jau pirmiau buvo išlais
vinta.

Japonija besąlyginiai pasidavė rugpiūčio 14 d. Tai 
sukėlė didžiausio džiaugsmo visame krašte. Ypač džiau
gėsi nariai, kad jiems nebereiks eiti į karo ugnį ir sa
vo gyvybę statyti į pavojų. Džiaugėsi jų tėvai ir arti
mieji.

TAIKOS PLANAVIMAS
Besiartinant karo užbaigai ir jam pasibaigus, sąjun

gininkai pagreitintu tempu planavo pasaulio taiką.
Vasario mėn. pradžioje Jaltoje konferavo “trys di* 

dieji” — Prez. Roosevelt, Churchill ir Stalinas. Kon
ferencijoj susitarta dėl Vokietijos okupacijos ir Len
kijos padalinimo, dėl k? lenkų tauta buvo nepaten
kinta ir užgauta. To pasekmė — buvo likviduota Len
kijos vyriausybė užsieny (Londone). Lenkijai naują 
vyriausybę sudarė Maskva. Liepos mėnesio pabaigoj 
Potsdame įvyko kita svarbi “didžiųjų” konferencija, 
kurioj dalyvavo: prez. Truman, premjeras Attlee ir 
diktatorius Stalinas.

San Francisco mieste balandžio mėn. sušaukta jung
tinių tautų konferencija, kuri tęsėsi pora mėnesių ir 
kuri priėmė tarptautinės taikos organizacijos (United 
Nations Organization j statutą.

Be to, praėjusį rudenį Londone konferavo užsienių 
reikalų ministrų taryba, kad paruošti planą taikos

sutartims. Konferencija baigėsi visišku nepasisekimu 
Šio mėnesio pabaigoj Byrnes, Bevin ir Molotovas ta
rėsi Maskvoje ir kai kuriais taikos klausimais susitarė.

KARAS BAIGĖSI, BET TAIKOS NĖRA
Nepaisant to, kad karas' baigėsi ir kad daug tarp

tautinių konferencijų taikos reikalais atlaikyta, pa
saulis taikos vis tik dar nesusilaukia. Įstojant į karą 
ir vedant karą plačiai ir drąsiai skelbta, kad kariau
jama už visų tautų, didelių ir mažų, išlaisvinimą, ta
čiau peržengdami atominės energijos ir karo užbai
gos metų slenkstį, matome, kad visa eilė tautų ver
gijos pančius tebevelka, kad vieni tautų pavergėjai ir 
žudytojai nugalėti, bet jų vieta kitiems užleidžiamą.

Tiesa, tų teritorijų žmonės, kurias išlaisvino ame
rikiečiai ir anglai, atgavo savo laisvę ir nepriklauso
mybę, bet tų kraštų žmonėms, kuriuos pasigrobė rusai, 
komunistiniai vergijos retežiai yra užnerti. Šitų ne
laimingųjų tautų tarpe yra ir mūsų mūsų tėvų kraš
tas — Lietuva. Karas baigėsi, taika planuojama, bet 
mūsų talkininkė Rusija, nepasitenkindama ir tuo, ką 
turi pasigrobusi, siekia vis daugiau teritorijų užimti 
ir savo totalitarinį komunizmą užrioglinti.

ATMAINOS U. S. VYRIAUSYBĖJ
1945 m. radikaliai pasikeitė Jungtinių Valstybių vy

riausybė.
Balandžio 12 dieną mirė prezidentas Franklin D. 

Roosevelt. Jo mirtis sukrėtė visą kraštą ir visą pa
saulio demokratiją. Jo vietą tuoj užėmė vice preziden
tas Harry S. Truman. Netrukus jisai veik visą vyriau
sybės kabinetą pakeitė. Pakeitimai buvo daromi lai
kantis partinės linijos, bet tuo nieks nesipiktino, nes 
demokratinėj santvarkoj tai yra paprastu reiškiniu.

Kalbant apie krašto vidaus padėtį bendrai, tenka pa
sakyti, kad ji žymiai palengvėjo ir pagerėjo visais 
atžvilgiais. Tačiau pokarinį krašto rekonstrukcijos dar
bą stipriai trukdė nesantaika tarp darbininkų ir darb
davių ir daugybė gausingų darbininkų streikų.

Prieš pora savaičių įvykusi populiaraus generolo Pat- 
ton netikėta mirtis supurtė visą kraštą. Visi gailėjosi 
genialaus, didelių nuopelnų karvedžio.

LIETUVOS REIKALAI
Lietuvos politinė būklė nepasikeitė. Ji tebėra Sovietų 

Rusijos okupuota ir persekiojama. Nepadaryta jokio 
ženklo, kad rusai savo laisva valia iš Lietuvos pasi
trauktų. Per metus daug ištikimų tautos sūnų ir duk
rų ištremta, daug į kalėjimus sugrūsta. Vieton lietu
vių, krantas prigrūstas aziatais. Visame krašte įveda
ma sovietizacija, darbininkus paverčiant vergais, ūki
ninkus baudžiauninkais.

Šimtai tūkstančių lietuvių, bolševikams besiartinant, 
išbėgo iš Lietuvos ir sunkiose sąlygose gyvena Vo
kietijoj, Austrijoj, Šveicarijoj ir Skandinavijos kraš
tuose. Jie ir verčiami atsisako grįžti į rusų okupuotą 
Lietuvą, nes aiškiai žino, kad jie ten būtų nužudyti. 
Kai kuriuose kraštuose tremtinių reikalai truputį pa
gerėjo, nes jų maitinimu ir aprengimu pradėjo rūpin
tis UNRRA. Daug pagalbos jau galėjo jiems suteikti 
ir Bendras Amerikos Lietuvių Fondas, kurio pirmi
ninkas kun. dr. J. Končius šiuo metu lankosi Euro
poje ir tiria tremtinių būklę.

MUSŲ ŽYGIAI
1945 metais Amerikos Lietuvių Taryba padarė visą 

eilę žygių užstojant Lietuvos žmonių teises j laisvą ir 
nepriklausomą gyvenimą. Jos delegacija kelis kartus 
vyko į Vašingtoną pasimatyti su valstybės departa
mento pareigūnais ir pasikalbėti Lietuvos reikalais. 
Kiekvienu atveju įteikti rimti, išsamūs memorandu
mai. Į jungtinių tautų konferenciją San Francisco, Cal., 
pasiųsta delegacija iš V. Kvetkaus, V. Laukaičio, pulk. 
Griniaus ir mūsų spaudos atstovė M. Kižytė. LAIC 
išleido keletą knygų> biuletenių ir komunikatų apie 
Lietuvą.

Lapkričio pabaigoj sušauktas didelis, istoriškas A- 
merikos Lietuvių Kongresas Chicagoje, kurio rezoliu
cijos pasiekė Prez. Truman, vyriausybės ir U. S. Kon
greso narius. Be to, kongresas papildė ALT sąstatą ir 
užsimojo dar vieningesniam ir stipresniam Lietuvos 
laisvinimo darbui.

Lietuvių tautos viltis į nepriklausomybę kelia tas 
faktas, kad Jungtinių Valstybių, Anglijos ir kai kurių 
kitų valstybių vyriausybės, inimant ir Vatikaną, stovi 
už Lietuvos ir kitų Baltijos tautų teises ir tebepripa- 
žįsta jų pasiuntinybes teisėtomis.

MŪSŲ VISUOMENINĖ VEIKLA

Mūsų organizacijos ir draugijos veikė normaliai. Ka
dangi joms teko daug dėtis prie ALT ir BALF darbų, 
todėl pačios sau nedaug ką tepelnė, nedidelę pažangą 
tepadarė. Kiek didesnį žingsnį pradėjo Lietuvių R. K. 
Labdarių Sąjunga Chicagoj, kuri ėmėsi darbo užbaigti 
statyti lietuvių senelių prieglaudos namą. Moterų Są
junga ir Lietuvos Vyčiai atlaikė sėkmingus seimus.

Mūsų parapijos laikėsi stipriai. Jų kelios skolas už
baigė mokėti, pagerinimų įvedė. E. St. Louis. III., lie
tuviai net naują bažnyčią pasistatė.

Mūsų vienuolijos, kurios mūsų gyvenime vaidina

svarbų vaidmenį puikiai laikėsi. Nukryžiuoto Jėzaus 
Seserys, dėka Arkivyskupo Cushing prielankumo, gra
žią nuosavybę Brockton, Mass., įsigijo, kur ir moti
nišką namą perkėlė.

MŪSŲ MIRUSIEJI
Užbaigę šiuos metus, liūdime netekę visos eilės savo 

tautiečių, kurie nebesu'«.ukė naujų metų. Apart visos 
eilės lietuvių karių, žuvusių karo fro^uose, mirė gau
sus būrys civilių. Jų tarpe yra šios žymios asmeny
bės: arkiv. Pr. Karevičius, Julius Kaupas, prof. Rome- 
ris (jie mirė Lietuvoj), kun. Juozapas židanavičius, 
muzikas Juozas Brazaitis, Povilas Baltutis. Vokietijoj 
(ištrėmime) mirė kun. Alf. Lipniūnas (Lipnickas) ir 
dr. J. šliupas.
★
Palydint senuosius metus, kuriais baigėsi karas, vi

si, aišku, trokštame, kad naujieji metai atneštų pa
sauliui pastovią ir teisingą taiką, kad Lietuvos val
stybės laisvė ir nepriklausomybė būtų atsteigta, kad 
1946 metai būtų laimingi visais žvilgsniais ir gausingi 
kūrybos ir visokiais gerais darbais.

Tad, laimingų Naujų Metų!

Onos balsas nutrūko. Ji 
apsikniaubė Marytei ant ke
lių ir vėl davė valią aša
roms. Marytė neturėjo jėgų 
jos nei raminti nei, kaip pir
miau, subarti, kam žlium
bia : tik lėtai ir meiliai glos
tė jos susitaršiusius plaukus 
ir žiūrėjo tolyn.

— Moteriškė gamtos tik 
podukra. Tikros savo duk
ros nenuskriaustų taip gam
ta vyro, jos sūnaus, naudai, 
— tyliai pagalvojo Marytė. 
Kiek patylėjusi, tarė:

(Bus daugiau)

Kalnai pasidaro iš atomų 
— draugai iš mažų prieti
kiu: jei atomai nesilaikc 
krūvoje, kalnas subyra 
dulkes. — M. Trupper.

' M

J
A. ŠALČIU VTENĖ-GUSTAITYTĖ

J

LAIKO LAIPTAIS
R O M ANAS

nesum *5

Niekas man 
nę’o'-.ri”. TY'-urįp

o y

(Tęsinys)

pras, panele.

tokia didelė! — t-d 
Ona sustojo ka’bėti ir pri
kando lūpas, kad vėl nepra
dėti} verkti. Marytė patrau
kė pečiais, bet neragino jos 
skubinti pasakoti.

— Nejau aš negaliu tau 
nieko padėti, Onute?

— Jūs gera, panele Ma
ryte, aš visuomet tą žinojau 
ir Jūs vienatinis žmogus, 
kuriam aš galiu savo skaus
mą papasakoti. Jūs man pa
tikėsit. — Ona apmetė aki
mis, ar nėr ko aplinkui ir 
vėl, kaip pirmiau, galvą į 
gluosnį atrėmusi, pradėjo: 
— Antanas lindo prie ma
nęs visus metus, tarytum 
nelaimė mus suvedė čia tar
nauti.

— Ar mūsų vežėjas?
Onu*ė, kalbos nenutrauk

dama, ramiai linktelėjo gal
va ir tęsė:

— Aš mačiau, kad jis 
biaurus ir prastas žmogus.

Aš pastebėjau, kad iis 
lenda prie manęs tik kur 
patamsyj, kur vienudu. Prie 
žmonių manęs lyg ir nema
to. Mane iš karto įžeidė toks 
jo elgesys ir supratau jo 
žemus tikslus. Jis ir pats 
man buvo biaurus. Bėgau

nuo jo, kaip nuo piktos dva- 
. sios. Aš 

kad jis 
bendrai, 
užtenka 
prisikamavau.

— Nu, ir... — tarė Mary
tė, grąžindama ją prie nu
trauktos kalbos, kad grei
čiau sužinotų slegiančią O- 
nos paslaptį, kurią ir be pa
sakymo beveik suprato.

— Ir vieną pavakarį mes 
su juo vienodu sugrįžom iš 
lauko ant šieno vežimo. Iš 
klojimo visi buvo išėję — 
tai buvo paskutinis vežimas 
ir turėjo likti neišmestas. 
Pajutusi, kad esu viena, tuoj 
šokau nuo vežimo į prūntą. 
Jis, metęs vadeles į žemę, 
šoko paskui, kaip pasiutęs 
žvėris...

jam nuolat sakiau, 
man biaurus. Ir, 
tekėti aš nenoriu: 
— su tėvų vaikais

JOS. F. SUDRIK
RAKANDŲ IR JE1VELRY

KRAUTUVĖ
3241 So. Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
Tel. CAJLumet 7237

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

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

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

Z

J

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
PROGRAMŲ VALANDOS: 

WCFL. 1000 k. nedėlios vak. 9:30 
VVHFC 1450 k. Ketvergo vak. 7:00

Šventėms Rinktinų Gėrimų ir Vynų
DEGTINĖS................................... VYNO
RŪMO ........................................  DŽINĖS
BRANDĖS............................. KORDIALŲ

Visų Populiarių Rūšių ALAUS 
PRIEINAMOMIS KAINOMIS 
Ateikite ir Pamatykite Mumis

CICERO LIQUOR HOUSE
JLM ir HELEN ZARI, Savininkai

4916 W. 14th St. Cicero 50, III.
TEL.: CICERO 3162

F

Telefonas CANAL 8887

BEN J. KAZANAŲSKAS, Rašt.

PASKOLOS 
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
Už pigesnį nuošimtį — be 

komišino

MUTUAL

ATVEŽIMAS DYKAI
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CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
White Ciiy

White City. prieš porą de- 
sėtkų metų populeri pramo
gų (amusement) vieta Chi- 

~ NaJjos narės per metinį caS°j- neužilgo bus vsiai nu- 
susirinkimą įsirašė: S. Do-| ® Jf>__vĮetoj Pasta-
midavičius, A. Petkus, 1—, 
Bakutis, B. Boganicauskas, 
L. Stakin, A. W. Larlee, A.
Shutas, K. Daus.

Turėsim smagų vakarą 
i sausio 6, 7 valandą, parap. 
salėje. Atvažiuos dr. Simo- 

Į naitis su “Magic Show’’ ir 
Rožių ir Lelijų Klubas. Pel
nas eis seserims Argentinoj, 
pusė šv. Jurgio parapijai. 
Komisijon išrinkta: O. Kaz
lauskaitė, Ona Antikauskai- 
tė,' Ručias. Visi kviečiami 
dalyvauti šiame vakare.

Kazimieras Ruozis įstojo 
į amžinus narius. Baigta 
mokėti $100.00. Graži sesu
tėms dovanėlė.

Serga narė Agnės Sma- : 
gurienė. Jai padaryta opera- ' 
cija Augustijonų ligoninėj. 
Ji yra 
Prašom 
Curienė, 
S. Urba

Dvasios vadas kun. dr. J. 
Prunskis pakvietė rėmėjas 
dalyvauti kūčiose gruodžio 
24 d., parap. salėj.

Valdybon įėjo: kun. Pruns 
kis, dvasios vadas; pirm. O- 
na Kazlauskaitė, vice pirm. 
Z. Giržaitė. rast. Ona Anti- 
kauskaitė fin. rast. Lenc- 
kus, ižd. S. Rudman, pagelb.

■ Ručias ir Samoškas, maršal- 
Gatvėkarių ka U. Petraitienė, A. Vaice-

Kalėdų Diedukas 
Mokykloje

Brighton Park. — Nekal
to Prasidėjimo Šv. Panelės 
parap. mokyklos seselės pra 
nešė vaikams, kad šįmet 
prieš šv. Kalėdas į mokyk
lą atsilankys Kalėdų diedu
kas. Mokyklos vaikai, ypa
tingai žemesnių skyrių, ne
kantriai laukė ir klausinėjo 
seselių, kaip greitai jis at
vyks.

Gruodžio 21 d., netikėtai 
diedukas atvyko į mokyklą. 
Jis aplankė visus kamba
rius, nešinąs didelį, pilną 
maišą gausių dovanų. Kiek
vienam mokiniui įteikė do
vanėlę, ragino būti gerais 
ir gerai mokintis. Kalėdų 
diedukas nepamiršo ir pa
rapijos kunigų: suteikė ir 
jiems po gražią dovanėlę.! 
Vaikai džiaugėsi ne tik gau
tomis dovanėlėmis, bet ir 
pačiu Kalėdų dieduku, ku
ris savo išvaizda kitaip at
rodė, negu visi kiti žmonės. 
Dieduko atsilankymas sutei
kė vaikams daug malonu
mo. Jis žadėjo atsilankyti ir 
ateinantį metą, jei vaikai • 
gerai mokinsis. Namiškis

I Iš ARD Veiklos
Bridgeport. — ARD 2-ras 

skyr. surinko $7 senelių prie 
glaudai.

Pagerintas 
Susisiekimas

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 5

Pranešimai

John F. Eudeikis

Lafayette 0727

i i i

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

ės, bet ir visi katalikai vei
kėjai nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti. Valdyba

VALANDOJE

PETKUS

EVANAUSKAS
33lt) LITUANICA AVĖ. Phone YAKds 1138-39

LACHAWICZ IR SŪNAI

•Ž'

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

ANTANAS M. PHILLIPS

Tel. LAF. 3572

STORE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

f

-

MODERNI IŠVIDINE PARODA. NAUJOJ VIETOJ:
2548 VVest 63rd St. Tel. GROvehili 3745

Automobiliu Transportacijos Patarnavimas Ten ir Atgal
VALANDOS: Kasdien 9—9 vai. vak.: Sekmad. 9—6 vai. vak.

Koplyčias 
Visame 
Mieste.

MAŽEIKA - ir -
.1

3307 S. LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

M tyta 840 gyvenamųjų apart- 
----- *... ™_ į fojjs vįenas ig 
naujų “housing project”. 
Viena trečdalis visų apart- 
mentų bus šešių aukštų rū
mai su keltuvais. Bus taip- 

i pat įrengtos žaismavietės. 
vaikų darželiai, salė (com
munity center) ir k.

Bridgeport. — Katalikų 
Federacijos 26-to skyriaus 
metinis susirinkimas įvyks 
šv. Jurgio parap. mokyklos 
kambary sausio 2 d., 7:30 
vai. Bus svarstoma nauji ir 
rimti dvasiosvado kun. dr. 
J. Prunskio sumanymai ir 
rinkimas naujos valdybos.

Ne vien draugijų atstovai-

B. A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

TRIJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

PRANEŠIMAS

CORPORAL JONAS T. DEKSNIS

NULIŪDIMO ||

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 stoviui prieinamas!

didelė darbuotoja, 
aplankyti. 
Pranciškus

irgi serga.

Anelė 
Juška,!

JAUNAVEDŽIAI 
MR. ir MRS. ANT, 

JULIA VERBICKAI ~

Savo Užeigoj 
3204 S. Halsted Street

Užprašo ant Naujų Metų 
sutiktuvių parės. Bus ska
nių užkandžių ir muzika.

Jau sukako treji metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą sūnų ir brolį, Corporal Joną T. Deksnį.

Netekom? savo mylimo Sausio 3d., 1943m. Jis krito tolimo
sios Guadalcanal salos mūšiose.

No-rs laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsim? užmiršti. 
Lai gail?stingas Dievas suteikia jam amžiną atilsi.

Mes, atmindami tą jo liūdną prasišaiinimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme 3 gedulingas šv. Mišias (su egzekvijomis) už jo 
sielą ketvirtadienį, Sausio 3d., 1946 metais, Gimimo šv. Panelės 
Marij.os parap. bažnyčioje, 7:45 valanda ryte.

Kviečiam? visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a. a. Jono sielą. Po pamaldų kviečiame į namus po numeriu 
6931 South Artesian Avenue.

Nuliūdę lieka: Tėveliai, Broliai, Seserys ir visos kitos mū
sų Giminės.

PETER TROOST MONUMEHTS
Naujoje South Side Vietoje

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

STEPHENS
Brighton Park. — Šiomis 

dienomis Brighton Parko 
gyventojai sulaukė pagerin
to susisiekimo. < 
bendrovė paleido California kauskas. 
Avė. naujus, patogius ir gra 
žius busus. Tuomi pagerini- $31.80. Kitą mėnesi susirin- 
mu džiaugiasi visi Brighton kimas bus sausio 4 d. Pra- 
Parko gyventojai, o vpatin- šom narius susirinkti, 
gai lietuviai. Toliau gyve- Valdyba
nantiems parapijonims sto
ka parankaus susisiekimo 
sudarydavo nepatogumo at
vykimui Į savo parapijos 
bažnyčią. O dabar, pradėjus 
busams važinėti, tie nepa
togumai atpuola, nes prie 
parapijos nuosavybių, ant 
kampo 44 gatvės ir Califor
nia Avė., yra busų sustoji
mo vieta.

Duoklių narės sumokėjo

%Tuo susisiekimo pagerini- _S~ 
mu toliau gyvenantieji lie- į Jr 
tuviai jau naudojasi. Sek
madieniais galima patėmy- 
ti kaip lietuviai iš pietų ir 
žiemių pusės atvyksta j Ne
kalto Prasidėjimo Šv. Pane
lės bažnyčią dalyvauti pa
maldose. Namiškis

Iškilmingos 
Laidotuvės

Brighton Park. — Gruo-; 
džio 16 d. mirties angelas 
aplankė Norbutų namus ir 
pasiėmė mylimą vyrą ir < 
brangų tėvą. Po iškilmingų . 
pamaldų Nekalto Prasidėji
mo Š. P. M. bažnyčioj, pa
laidotas Šv. Kazimiero ka
puose.

Liko žmona Teklė ir 4 
dukrelės. Našlė Teklė Nor- 
butienė yra žinoma veikėja 
labdarių ir vienuolynų rė
mėjų draugijose ir duosni 
aukotoja.

Reiškiame nuoširdžios už
uojautos liūdesio valandoj 
jai ir šeimai. Reporteris

Sudegė 1946 m.
Vienoj automobilių par- 

davykoloj kilusiam gaisre 
sudegė atgabenti parduoti 
nauji 1946 Hudson firmos 
automobiliai.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

Reikalauja grąžinti
Talkininkų Taryba Vokie

tijai kontroliuoti pareikala
vo Tautų Sąjungos (United 
Nations), kad iš visų kraštų - 
būtų grąžinami Vokietijon g 
nazių agentai.

* * * FUNERAL HOME
Graži — Erdvi — Su Vargonais

7918 SOUTH PARK AVĖ._______ TRIANGLE 3055
ŽENTAS, LIETUVIS — ADOLFAS IV.AN ^IVANAUSKAS) IR 
JO ŽMONA SABAH STEPHENS IVAN SUTEIKS JUMS

GERIAUSI PATARNAVIMĄ

Štai Yra Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma suvirš 50 
metų tos pačios 
šeimos rankose.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA 
PRUZIN FUNERAL HOME 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE: 9000. ADE.: 1117 ROOSEVELT ST.Linksmų ir Laimingų Naujų Metų

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

UNIVERSAL RESTAURANT
TEOFILE KLIMAS, Savininkė

750 VV. 3lst St. Chicago, Illinois
Victory 9670 St. Casimir Monument

3419 West llth St

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSOr:

— Savininko —

Vienas Blokas nuo Kapinių
Tiesiog Ten, Kur Bušai 

Sustoja.

Linksmų ir Laimingų Naujų Metų Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

J. KONCEVIC
UNION BARBĖK SHOP

2557 W. 43rd St. Phone: Virginia 2706
%

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDĖS
• RŪMO

• G1N
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH

LIQUOR

Phone: YARDS 6054
3529 So. Halsted St.

JTATH AN 
KASTER 

viskas 
žydukas"

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

4605-07 S. Hermitage 
Avenue 

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue

PERSO NALIZED MEMORIALS ADDITTONAL
Particular People Prefer TROOST Productions.

D1STRIBUTORS OF THE FAMOUS MO.MHLO GRANITE 
Most BeautifuI and Endurins — Strongest and World’s Best. 

BUY U. S. VICTORY BONDS WITH THE SAVINGS
KRFIPKTTfoi PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce 
and Darius-Girėnaa American Leglon Port No. 171

NARIAI:
Chicagos

Lietuvių

Direktorių

Asociacijos

AMBULANC U 

Patarnaujam 

d i e n ą ir n a k t į 
Mes Turime

IGNACAS I. ZOLP
1646 WEST 46th ST. Phone YARds 9781

2311 VVEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANaI 2515 
COMmodore 5765

PULiman 1270

I. LIULEVICIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ.

P. I. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 VV. 18th STREET 

Telephone YARds 1419
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MOS KVIETIMĄ. VIETA GRAŽI,

No. Komisiją sudaro sekantie- 
legijonieriai: komisijos

Kur Ruošiatės Naujus Metus Sutikti?
PRAŠOME PRIIMTI 
ERDVI, PATOGI, O 
INVALIDAMS.

Šešios kulkos

Darius-Girėnas Post 
271, The American Legion, 
yra įgyvendinęs tradiciją, 
kuriai gražesnės niekur ne
galima būtų rasti. Toji tra
dicija — tai bendras legijo- 
nierių, jų šeimų, jų draugų^ 
ir jų pažįstamų laukimas 
Naujų Metų posto nuosa- 
vuose rūmuose: tai yra, sa
lėje ir klube, adresu 4416 
S. Western Avė.; prasidės 
gruodžio 31 d., 8 vai. vak.

Gal daugelis lietuvių re
zervuoja vietas įvairiose vie 
to°e, sumoka geroką sumą 
pinigų, ir nieko gero. Čia gi 
visai kas kita. Įžanga as
meniui kainuos tiktai vienas 
doleris ($1.00). Už tą dolerį 
kiekvienas galės ne tik pa
silinksminti iki kol norės, 
bet ne tik gražiai patrijo- 
tiškai sutiks Naujus Metus, 
bet nejučiomis prisidės prie 
labai kilnaus reikalo: tai y- 
ra, sušelpimo nelaimingųjų 
karo veteranų ligoninėse. 
Visas pelnas yra skiriamas 
karo veteranų sušelpimui. 
Gražesnio ir kilnesnio Nau
jų Metų laukimo negali būti.

ji
pirm. Lawrence F. Gubista, 
nariai Charles Misavig, J. 
E. Urbas, Joseph Jorsa, D. 
Sebastian, J. Pankus ir M. 
Massey. Komisija iš anksto 
užtikrina visiems nepapras- 

I tai linksmą laiką. Bus dvi 
orkestros, viena grieš vir- 

: šutinėje salėje, kita apati
nėje. Bus įvairaus užkandžio 
ir gėrimo. Svarbiausiai gi 
kad vakare bus visi lietu
viai, taigi kiekvienas jausis 
smagiai savųjų tarpe. Taigi 
prieš darant rezervacijas 
laukimui Naujų Metų, pra- 

|šau kiekvieno pagalvoti ir 
galutinai nuspręsti vykti 
pas savuosius legijonierius 
į Darius-Girėnas paminklinį, 
namą ir čia sutikti Naujus 
Metus ir prisidėti prie su
šelpimo karių veteranų Hi- 
nes ligoninėje. Vieta 4416 S. 
Western Avė. Pradžia. 8 v. 
vakare. Įžanga $1-00 ypatai. 
U, S. tarnyboje esantiems ir 
uniformose dykai.

I
J. A. Miekeliūnas.
Publikacijos vedėjas

i
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EAGLE RESTAURANT
Alex Povilaitis and John Y’erushis, Savininkai

1745 SOUTH HALSTED STREET
Phone Seeiey 9453

//
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LINKIU VISIEMS LIETUVIAMS

BALTIC STREAMLINE BAR
Užeiga Geriausių Gėrymų

S129 SO HALSTED STREET

Karo laivas Washington, kuris Atlante buvo pagautas 
didelės audros. Laive buvo 1,570 kareivių. Nežiūrint pa
vėlavimo, laivas laimingai pasiekė New York. (Acme- 
Draugas telephoto)

Kas Girdėt^
Chicagoje

Veteranų Dėmesiui
Kareiviai, garbingai pa- 

liuosuoti iš kariuomenės, 
gali gauti darbą civilėj tar
nyboj (Civil Service). Ap
likacijos gaunamos centrą- 
liniam pašte. Lietuviai turi 
naudotis proga, nes kitatau
čiai naudojasi.

Bušu katastrofa
Addison gatvės 62 bloke 

praeitą šeštadienį dėl rūko 
i susidūrė du busai — Chica
go Motor Coach Co. — pil
ni keleivių, nes buvo važia- j 
vimo į darbą metas.

Sužeista arti 40 asmenų.
Susidūrę busai atsirėmė 

į vieną medinį namą ir įlau
žė sieną. Namuose nieks 
nukentėjo.

Namų savininkams 
žinotina

Pamestas kūdikis
Namų 3536 Lawrence

Avė. ] 
mestas keturių mėnesių am
žiaus kūdikis, kuris perduo- kams r.amų leidžima 
tas Šv. Vincento prieglau
dai.

Bictory 0885

Thos. Aleksynas, Savininkas
ir

Pirmininkas Local No. 7. R. L. D. P. A. of III.

Laimingų, Linksmų Naujų Metų
Linkiu Visems Savo Kostumerams ir Draugams

MIDWEST SERVICE 
STATION

2335 S. Westem Avė. Cor. 23rd PI.
Phone CANal 3764

PHILLIPS “66” PRODUCTS
MOTOR OrLS, RANGE & FUEL OILS

V. YUKNIS, Sav.

| Galvažudysčiu Sindikato įtariamąjį
POLICIJA JO NAME RADO GINKLŲ IR AMUNICIJOS

Naktį iš gruodžio 28 į 29 
Vincent ‘The Dawn” Bene- 
vento tapo nežinomo asmens 
sušaudytas jo paties name, 
1057 W. Grand St., kur jis 
su uošviu turi valgomųjų 
daiktų urmo krautuvę.

Kadangi policijos jis buvo 
įtariamasis galvažudysčiu 
sindikato šiaurinėje miesto į 
dalyje, tad padarius na-l 
muose kratą rado įvairios 
rūšies ginklų ir amunicijos. 
Jo gyvenamieji namai iš
taigingai įrengti, taippat di
džiausias pasirinkimas bran
gių drabužių ir didelis 
“stock” geriausios degtinės.

SAKO VIENAIP, BET 
MANOMA YRA KITAIP

i Benevento su šešiais šū
viais nugabentas į Bridewell 
ligoninę pareiškė, kad tai 
paprastas “hold up”. Esą,
_____________

ne-

Esant stokai gyvenamųjų 
namų, Chicago miesto tary
ba pridėjo naują priedą prie

ĮVAIRIOS ★ ★
ĮDOMIOS

=4^5}

pabarškinus į šonines krau
tuves duris, jis nuėjęs jas 
atidaryti. Pravėrus duris, 
pasirodė jaunas vyras su re
volveriu. Įvyko grumtynės, 
kurių metų Beneventui ir su
varyta šešios revolverio kul
kos. šovikas pabėgo.

Jo žmona ir duktė, sako, 
tuo metu buvusios trečiame 
namų aukšte ir negirdėjusios 
nei vieno šūvio. Jos taippat 
nežinančios, kad Benevento 
būtų turėjęs priešų.

Policija tačiau tam netiki 
ir visi jo ginklai perduoti 
ballistikui ištirti, ar kuris 
jų nebuvo panaudotas prieš 
kiek laiko nužudymui Tho
mas Neglia, 1608 Sedgwick; 
Onofrio Vitale. kurio lavo- 
nas buvo įmestas į vandens 
nuotrauką (sewer); i 
James D’Angelo, 1526 N. riaus, iš Brighton Park na- 
LaSalle St.

Į

|

X Ona B' loviene, kunigo 
Prano Bulovo, MIC., Aušros 
Vartų parapijos vikaro, mc- 
tina mirė penktadienį, gruo- 

I džio 28 d„ Brooklyn, N. Y. 
Gavęs žinią apie motinos 
rimtą padėtį kun. Bulovas 
išvyko į Brooklyn ir suspė
jo motiną palydėti į amžiną 
gyvenimą. Redakcija ir ad
ministracija reiškia nuošir
džios užuojautos kun. P. Bu 
lovui, MIC., ir visai šeimai.’

X ‘Draugo” metinis kon
certas įvyks šių metų vasa
rio 10 d., St. Agnės Audito
rium, prie Rockwell ir Ar
cher Avė. Šiame koncerte 
auditorijos restorane skanių 

ir vaišių paruoš ARD 6-to sky-

rėš, vadovaujant E. Paulie- 
nei, O. Rudakienei ir M. Pa- 
keltienei.Cukrus pasiliks 

po senovei
Washington. D. C. — J H. 

Marshall, veikiantysis di
rektorius Agrikultūros De- 
partment’e. cukraus skyriu
je, paskelbė, kad cukraus ra- 
cionavimas gali būti pratęs- vęs savininkas National pik 
tas da vienus metus. Sako, nikams rengti daržo. River- 
panaikinimas racionavimo side, laukdamas 1946 m. sv- 

| cukraus dabar rinkoje gali kiu mini ir 76 metų amžiaus.
Tai vienas seniausių ir tur- 

I tingiausių Vladų lietuvių 
tarpe Chicagoj. Dabar gy
vena 
6229

X P. Liutkienė. buvus il
gametė Chicago gyventoja, 
dabar su dukterimi gyve
nanti Los Angeles, Calif., 
rašo, kad labai yra pasiil
gus savo senųjų pažįstamų.

X Vladas Zarlevičius. bu-
Romos pinigas 
kalakute

London. — Reuterio žinių 
agentūra praneša, kad Mad
rido radio paskelbęs, jog Ta- 
ragona apielinkėje, kadaise 
buvusioj Romos kolonijoj, 
Ispanijoj, vienoj šeimoj, va
lant kalakutą Kalėdoms, vi
duriuose rasta senas varinis 
Romos imperatoriaus Au
gustus pinigas, su inicialais: 
C I U B T.

prieangyje _ rasta pa- namų statybos įstatymo. Ei
nant tuo priedu, savinin- 

i turi
mus bungalow pakeisti į 
dviejų pagyvenimų namus, 
tai yra dastatyti antrą auk
štą.

Smulkmenas tos bungalow 
rekonversijos galima gauti 
iš City Hali. _

Didžiausia Lietuviu | 

Jewelry Krautuvė i
Parduodame laikrodžius, laik- 

-odėlius, auksinius ir deimanti
nius žiedus, rašomas plunksnas

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

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

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

JOHN A. KASS
WATCHMAKER

JETCELRV — MUSIC
4216 ARCHER AVENUE

Phone: LAFAYETTE 861’

O

!

? 
I 
I

i sukelti chaosą.

13 Metu, $750 Algos
Los Angeles, Calif. — Eli- 

zabeth Taylor, 13-kos metų 
amžiaus kino artistė, nauja 
sutartim gaus $750 algos į... 
savaitę. Teisėjas, kurs pa- 

i tvirtino sutartį, įsakė, kad 
mažiausiai 15-tą nuošimtį 
artistė investuotų į karo bo
nus.

i

nuosavam bungalow, 
S. Campbell Avė.
William Novak, gene- 
kontraktorius, dailydė

X
ralis
(karpenteris) ir mūrininkas, 
4217 S. Campbell Avė., šiuo 
metu serga ir gydosi na
muose.

X Ona Zaleckienė, biz- 
nierka iš Bridgeport. 3335 
S. Halsted St., šiomis die- 

'■nomis randasi Illinois Cent
rai Hcspital.

| Dalimis bus parduota
i New York. N. Y. — Pašto 
ženklų kolektoriai buvo pa
siūlę nuo $80.000 iki $100,- 
000 už velionio prezidento 
pašto ženklų kolekciją, ta
čiau paskirtieji turo egze- 
kiutoriai pasiūlymą atmetė.

Kolekcija 1946 metais bus 
parduota dalimis iš varžyti
nių.

3,000 svarai 
raudonų point

Panaikinus mėsos ir rie
balų racionavimą. OPA tu
rėjo surinkti visus raudo
nuosius pointus. James F. 
Riley, OPA direktorius Chi
cago regionui, praneša, kad 
vien tik Chicago ofisan iki 
lapkričio 24 dienos, praeitų 
metų, sugražinta 3,000 
rų raudonųjų pointų.

sva-

Mini Seserystės 
Jubiliejų

Lake Forest, III. — Sesuo 
Catherine Banzet, zakristi
jone Sacred Heart Kolegi
jos koplyčios, gruodžio 30 
d. iškilmingai minėjo auk
sinį seserystės jubiliejų. Ju
biliatė 85 metų. I

I

<xi.

X Antanas Czesna, savi
ninkas turkiškos pirties ad
resu 4501 S. Paulina St., šio
mis dienomis grižo iš Hot 
Springs, kur buvo išvykęs 
poilsio. Dabar vėl jaučiasi 
gerai.

4,466,000 atleista

iL 

k
I

•>

Pagrobė $900
Trys Plėškiai užpuolė du 

Paradise Ballroom pasiunti
nius į banką ir pagrobė mai
šelį su $900. Pinigai buvo 
nešami darbininkų algoms 
išmokėti.

Washington. D. C — Ka
ro Departmentas paskelbė, 
kad nuo gegužės 12 iki gruo
džio 21 d.. 1945 metų, 4,466,- 
000 asmenų iš kariuomenės 
personalo jau grįžo į civilį 
gyvenimą.

J %
Gyvenimas be draugo, tai 

kaip mirtis be liudininko. — , 
Ispanų priežodis.
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POVILAS BALCHUNAS

Linkiu Visems Savo Kostumerams ir Draugams
3131 SO. HALSTED STREET Cahimet 5685

%
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m
GERA DIENA TAVERN

2320 S. Leavitt Street Chicago, Illinois
Phone — SEEley 3516

I
I

Kodėl Pasilikti 
Sergančiu?

INKSTŲ. PŪSLES, SOCIALES 
LIGOS PASEKMINGAI 

IŠGYDOMOS.
Mes 1au pajreibėjnTne tūkstantiams, 
kurie kentėjo dėl NBRVTftKUMO OD- 
OR. KRAUJO. ETAUKU. TR PRIVATI
NIŲ LIGŲ. Gydome ėlaptnlmo kanale 
aunesralavlmus. nutekėjimu*. pertenku 
vertima tufttlnt! pūj»lę, nuolatini kėlima- 
*1 naktla (A lovos.
FTZTNfi TR FLUOROSKOPKKA
MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO TR 

šlJkPIMO IŠTYRIMAS
VISKAS TIK UŽ $3.00

PILĖS (Hemoroidai) 
TSCTOOMA Mr«r SAVGTT’ MKTOnV 

BE OPERACIJOS

X-RAY EGZAMINACIJA
BE SKAUSMO

BE PTOVTMO. BE DEGINIMO.
Didžiumoje ntvėjy nalengrvlna nuo 3 

Iki fi dienų laikotarpyje.
Gydymo kaštai prieinami kiekvienam 

darbininkui.

PATKNKTNTMAS GARANTUOJAMA* 
KIEKVIENAM KURI PAIMAM GYDYTI 

DIRBANČIŲJŲ PATARNAVIMUI 
ATVIRA VAKARAIS

DR. E. E. CULP
202 SOUTH STATĖ STREET 

Kampas Adams—Šeštame Aukite 
VALANDOS: N ui • ryto Iki 8 Vakare 

Sekmadieniai* nuo 10 iki 1.

4Vėl žvaigžde

Šviečia ant "Beiiejaus", Pa.
KARO METU JI BUVO UŽGESINTA IR KALĖDOS BŪ

DAVO NE TOKIOS NUOTAIKINGOS. *
Amerikos Jungtinės Vals

tybėse daug yra miestų šven
tųjų vardais. Ypatingai Ka
lifornijos valstybėje.

Pennsyl vania valstybėje 
randasi miestelis Betliejus 
vardu (Bethlehem). apsup
tas gražių Pietinių Kalnų 
(South Mountain).
virš 200 metų, miestelio stei
gėjai davė jam tikrai gražų 
ir reikšmingą vardą — Bet
liejus, kuriame prieš 1945 
metus gimė pasaulio Išgany
tojas — Krsitus.
ĮSPŪDINGA KALĖDŲ 
METU

Kalėdų metu tame mies
telyje įspūdinga. Ant vieno 
aukščiausių Pietų Kalno į- 
rengiama didelė elektrikinė 
žvaigždė, kuri savo spindu
lius meta per 20 mylių. Nak
tį iš tolo atrodo lyg būtų 
tikroji žvaigždė nusileidus 
ant uolos, kaip pirmųjų Ka
lėdų naktį Palestinoje ant 
prakartėlės. kurioje gimė ka
ralių Karalius.

ŠĮMET VĖL JI 
ŠVIEČIA

Nuo karo pradžios, tai y- 
ra nuo japonų užpuolimo 
ant Pearl Harbor, Bethle- 
hem. Pa.. Kalėdų žvaigždė 
švenčių metu buvo tamsi. 
Uždegta ji galėjo patamau-

Priešj ti priešui. Ir nuo 1941 m. 
Kalėdos tame miestelyje ne
buvo nuotaikingos, res vy
riausybės buvo uždrausta 
graži ir reikšminga tradici
ja. Bet šįmet miestelio gy
ventojai vėl džiūgauja ir 
nuotaika visuose tikrai ne
paprasta. nes ant Pietų Kal
no viršūnės vėl uždegta toji 
milžiniška žvaigždė. Ji švie
čia ne tik Bethlehem. bet 
kitiems miesteliams ir pri
mena negęstančią šviesą, 
kuri prieš 1945 metus nusi
leidus iš dangaus apšvietė 
tamsoje paskendusią žemę 
ir atnešė ramybę žmonėms 
geros valios.
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