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KOMPROMISAS IRANO-RUSU GINČUI SPRĘSTI
BALF Pirmininkas Kun. Dr. Končius 

Svečiuose Pas Lietuvius Paryžiuje
(“Draugo" Specialaus Korespon

dento Europoje Pranešimas).

Paryžiuje, pravažiuodamas, 
buvo sustojęs dr. kun. Kon
čius, kuris vyksta su misija 
į kariškas zonas Vokietijo
je. Čia jis buvo mielai su
tiktas lietuvių, kurie džiau
gėsi galėdami sueiti ji san
tykius su žmogumi, kuris 
nesenai atvyko iš Amerikos.

Kun. dr. Končius, BALF 
pirmininkas, turi tikslą ap
lankyti lietuvių kolonijas, 
susipažinti su tikra padėti
mi ir grįžęs atgal padarys
pranešimą.

Studentai Dėkoja Už 
Pagalbą

Prancūzijoj stud i j u o j ą ‘ 
studentai jam įteikė gražų 
adresą, kuriame dėkoja už 
teikiamą studentams pagal- į 
bą eiti aukštuosius moks- i 
lūs, nes jie būdami išblaš
kyti, toli nuo savj, tėvynės, 
be cento kišeniuje, be ame
rikiečių lietuvių pagelbos 
negalėtų baigti mokslus.

Sekmadieny dr. kun. Kon
čius apsilankė lietuvių pa
rapijos bažnytėlėj, kuri bu
vo pilna prisirinkusių lietu
vių. Ta proga kun. RaiČiū- 
nas pasakė pamokslą, pas- 
sveikindamas brangų svetį.

Lenkai Mano Važiuoti 
j Pietų Ameriką

Tuo to/pu Londone yra 
du lenkų atstovai. Vienas 
Lcndono lenkų vyriausybės, 
kitas Varšuvos vyriausybės, 
kurie yra po sovietiško spar 
no globa. Lenkų! padėtis už
sieny yra kritiška. Nei vie
nas iš jų nenori grįžti da- 
bartinėn Lenkijon, gi pasi
likti užsieny esą sunku, nes 
Europos kraštai yra karo 
nuterioti ir sunku pragy
venti bei susirasti darbo.

Londono lenkų vyriausy
bė veda derybas su Pietų 
Amerikos valstybėmis, kad 
būtų įsileista ten lenkai ne 
pavieniui, bet visi masiniai 
ir kad jiems būtų užleista 
kuri nors provincija^ Kitaip 
sakant, kad leistų įsikurti 
Naujajai Lenkijai.

Tačiau ne visi yra pasi
ryžę taip toli važiuoti, kiti 
dar nori palaukti, gal kar
tais “ susimaišys Europoj 
vanduo’’ ir tada jie galėtų 
grįžti savo valstybėm kur 
yra pasilikę giminės, drau
gai ar pažįstami.

Manoma, kad lenkų, o 
taip pat ir kitų tautų, kaip 
tai lietuvių, latvų ir estų 
klausimas būsiąs keliamas 
Suvienytų Tautų Organiza
cijos konferencijoje Londo
ne, kuri dabar jau pradeda 
įgauti savo tikrą veidą.

DEŠIMTS ASMENŲ ŽUVO GAISRE HANGARE

Didysis hangaras Tinker aerodrome, Oklahoma City, Okla., sunaikinamas gaisro, kuris kai
navo 10 gyvybių ir sužeidė 38. Nuostolių padaryta už $750,000. (Acme-Draugas Telephoto).

Plieno Kainų Kėlimas Yra Raktas 
Baigimui 750,000 Darbininkų Streiko
DETROIT, sausio 30.—Naujai užvestos derybos tarpe 

GM ir CIO nedavė teigiamų rezultatų. GM sakė nesiūlys 
didesnio algų pakėlimo, o unija sakė atmetusi GM pasiū
lymą grįžti darban su pasiūlytu 13% centų pakėlimu ir 
tuomet derėtis už didesnį pakėlimą.

Lietuvoj Naujas Komisaras
Sausio 12 d. Paleckis pa

skyrė naują komisarą, Vla
dą Aleknavičių, techniškų 
kultūrų reikalams tvarkyti. 
Šis naujai įsteigtas komisa
riatas rūpinsis gumos, taba
ko ir kt. produkcija. Pasky
rimo įsakymą pasirašė ta
rybos sekretorių? Pupeikis.

Lenkijoj Buvo Ruošiamasi 
Perversmui

Varšuvoj šiomis dienomis 
prasidėjo teisimas 16 lenkų 
karininkų, kurie apkaltinti 
kęsinimosi nuversti dabar
tinę Lenkijos valdžią. Pas 
kaltinamucsius rasta apie 
milijoną dolerių sumai už
sienio pinigų, kas duoda 
spręsti, kad jie buvo nusi
leidę Lenkijon su parašiu
tais, tikslu paruošti parti
zaninį veikimą ir padaryti 
ginkluotą perversmą.

Su anais karininkais ne
maža sulaikyta lenkų ka
reivių, gerai ginkluotų ir 
aprengtų. Varšuvos vyriau
sybė atvirai kaltina lenkų 
generolą Italijoje Anders, 
kuris komanduoja lenkų 
kariuomenę užsienyje, kad 
jis pats esąs vyriausias šie 
perversmo organizatorius, 
nes jis sausio 9 d. pareiš
kęs: “Lenkų! kariuomenės
buvimas užsieny duoda 
mums vilties ir leidžia at
virai priešintis prieš terorą 
ir prievartavimą žmogaus 
laisvės, kuris siaučia dabar
tinėje Lenkijoje.”

Kaip Bus Organizuojama 
Tarptautinė Kariuomenė?

Pirmoji savaitė praėjo 
renkant vykdomuosius or
ganus, komitetus, tarp ku
rių saugumo komitetas šią 
savaitę turi pirmą posėdį ir 
jame bus iškelta daug klau
simų;. Be atominės energi
jos kontrolės, tai tarptauti
nės kariuomenės organiza
vimas. Jau dabar užklausta 
kiekvienos valstybės kiek ji 
galinti pavesti tarptautinio 
saugumo reikalams kariuo
menės.

i Amerika atsakiusi, kad ji 
galinti duoti pusantro mili
jono kareivių. Anglai, pran
cūzai ir olandai jau patiekė 
irgi savo atsakymus, tačiau 
rusai vis dar vėluojasi. Jie 
yra įpratę. Jų atstovai kon
ferencijoje neturi pilno įga- 
liavimo iš savo vyriausybės 
ir jie dažnai prašo atidėti 
tą ar kitą klausimą kitai 
dienai, kad galėtų atsiklaus
ti Maskvos. Tokie dalykai 
demokratiškus kraštus ner- 
vuoja, bet rusams tai ne 
juokai, nes jie yra atsako- 
mingi prieš Maskvą savo 
galvomis...

350,000 Mirusių Prancūzų
Kaltina Nacius

i
Nurembergo teismas pasi

darė nebeaktualus ir spauda 
daugiausiai dėmesio kreipia 
į Londono konferenciją. Ta
čiau šią savaitę prancūzų 
teisėjas meta įdomų kalti

Apsaugos Taryba Priėmė Stettinius'o 
Planą Valstybėms Tarpusavy Derėtis

LONDONAS, sausio 30. — I'o svvirš keturių valandų 
karštų diskusijų, UNO apsaugos komisija priėmė U.S. 
delegato Stettini’is pasiūlymą Irano ir Rusijos vyriausy
bėms tarp savy išsiaiškinti dėl Irano skundo. Komisijai, 
tačiau, paliekama teisė klausti interesantų kaip derybos 
vyksta.

LONDONAS, sausio 30.— užginčija, kad sovietų val- 
Anglijos užsienių sekr. Be- džia turi būti po apsaugos 
vin šiandien kaltino Rusiją tarybos kontrole. ’
vedimu “nervų karo’’ Ira- Primindamas rusų teigi- 
ne, ir parėmė iraniečių rei- mą, kad sąlygos Irane grą- 
kalavimą apsaugos tarybai sino rusų1 Azerbaidžanui ir 
kontrolių cti Irano-Rusijos Baku aliejaus rajonui, Be- 
ginčo reikalą. Tam smalkiai vin sakė “Aš negaliu įsi- 
priešinosi sovietų užsienių vaizduoti Irano armijų kai- 
vice kom. Višinsky. o U.,S. po pavojų Baku laukams, 
delegacijos nafys Stettinius Tas man atrodo kaip nervų 
rėmė britų mintį. karas. Atrodą kaip Litvino-

Irano delegacijos viršinin- vo aiškinimas to, kas suda- 
kas sakė apsiima tiesiog de- ro agresiją.”

.. _ - . rėtis su Rusija jeigu apsau- Tehrane pranešta, kad
Nutarė Ldlkyfl AtOIPŲ |>?°® taryba padarys tokią Rusija sugrąžina svarbia-

lvL -* — - ’ > h I r I rekomendaciją, bet kad rei- sias geležinkelių linijas Ira-
ISDfindyniŲ rBSlSPilS kalas “neturi išeiti iš tary- no valdžiai.*‘Irano valdinin- 
WASHINGTON. saus. 30. | b°s rankų.” kai reiškė viltį, kad tas žy-

R’isai Priešinasi gis gal nurodo, jeg rusai
Višinsky sakė Rusija ne- pasitrauks iš Irano nevė-

sipriešina deryboms, bet liau numatytos, kovo 2 d.

WASHINGTON, saus. 30, 
—Išaiškinimas plieno pra
monės ginčo ir užbaigimas 
10 dienų, senumo streiko, 
750,000 plieno darbininkų 
atrodo priklausys nųę to, 
kiek valdžia leis pakelti 
kainas už plieną. W

U.S. Steel prez. Benjamin 
Fairless, po dviejų dienu 
Vashingtone, kur tarėsi su 
rekonversijos dir e k t o r i u 
John W. Snyder, grįžo į 
New Yorką.

Bendrovės viršininkas Olds 
sakė jo vakar padarytas 
pareiškimas apie $6.25 to
nui pakėlimą kainų buvo 
nesuprastas. Ji? sakė norįs 
pabrėžti, kad $6.25 tonui 
pakėlimas nebūtų pakanka
mas išlyginimui 18V2 centų 
valandai algų pakėlimo.

CIO Atmetė Harvester
17 Centų Pasiūlymą

Derybos tarpe CIO-UFEW 
ir International Harvester 
Co. vakar vėl užkliuvo, kuo
met unija atmetė bendrovės 
pasiūlymą 17c valandai pa-

Atstovą Debatai Dėl
Streiką Kontroliavimo
WASHINGTON, sau-. 30. 

—Atstovų rūmuose ryt die
ną prasidės debatai dėl ats. 
Case (Rep.,- S.D.) pasiūlyto 
byliaus, kuriuo numatoma 
griežtai nubausti darbinin
kus pravedančius neteisėtus 
streikus, ir tuos, kurie kur
sto darbininkus streikuoti.

laitai žiūrima į 
: Ūkininką Streiką

WASHINGTON;-saus. 30. 
—Vidurvakarinių valstybių 
pasiūlymai .pravesti > viso 
krašto ūkininkų streiką 
prieš pramonės streikus ne
rado. užtarimo tarpe didžių
jų ūkininkų organizacijų 
vadų.

21 Atstovas Remia
CIO Elektros Streiką

NEW YORKAS, saus. 30.
—CIO elektros darbininkų 
unija šiandien džiaugėsi 21 
kongresmeno pasirašytu pa-

kėlimo visiems valandomis ™lSk‘B’u, 200 000
dirbantiems darbininkams, i OarblninkH. atrelk* Prteš 
Unija pradžioje reikalavo1 P6"6™ ^ectnc Westmg.
30 nuošimčių pakėlimo, bet 
dabar sakosi priims laikiną 
19 centų valandai pakėlimą.

nimą vokiečiams, vardan 
350,000 kritusių prancūzų 
vokiečių lageriuose. Savo 
kaltinam o j kalboj jis kalti
na vokiečius už padarytus 
nusikaltimus Vakarų Euro
poje, už žmogžudystes, prie
vartavimus ir plėšimus. Vo-

house ir General Moters.

—Atstovų rūmų laivyno rei
kalų komitetas šiandien už- 
gyrė draudimą skelbti sve
timoms vyriausybėms re
zultatus bandymų atominių 
bombų prieš karo laivus Pa- 
cifike. Karo ir laivyno sek
retoriams duodama, tačiau, 
šiek tiek teisės perduoti kai 
kurias žinias svetimoms val
džioms.

Chile Sako Kariuomenė 
Pasiruošusi Streikui

SANTIAGO, Chile. saus. 
30.—Chile vyriausybė šian
dien ėmėsi žygių ūžti krinti, 
kad viešas patarnavimas 
tęstųsi per 24 valandų Strei
ką visame krašte, kuri 
gręsia pravesti 300,000 
narių Chile darbininkų fe
deracijos, protestui prieš 
pirmadienio kruviną susirė
mimą tarpe policijos ir dar
bininkų.

Kiniečiai Vieni Kitiems Nepasiduoda
f .

CHUNGKING, sausio 30. mų. Anot gandų, komunis- 
—Vienybės komisijos susi- tai liepė savo delegacijai 
rinkimas šiandien iširo ne- patiekti naujus reikalavi- 
padaręs jokių nutarimų, mus, apie kuriuos nepra- 
Nei valdžia nei komunistai nešta.
neapsiėmė nustoti kai kurių Konferencija, sušaukta iš
gavo reikalavimų. dirbti reprezentatyvinę vy-

Girdėta gandų, kad ko- riausybę ir panaikinti vidu- 
munistų štabas Yenane ne- jinį trynimąsi, baigsis ryt. 
užgyręs kai kurių vienybės Didžiuma kitų problemų iš- 
komisijos padarytų nutari- aiškinta.

Kratose Palestinoje Ieškoma Teroristų
JERUZALE, saus.. 30. — 

Norėdami kuogreičiausiai 
užbaigti nerimą ir betvarkę 
Palestinoje, britai šiandien 
pradėjo masinį ieškojimą 
teroristų Tel Avive, ir su
laikė nepasakytą skaičių 

i įtariamų asmenų 
metu visa pietinė

Jeruzalėje kariai su kul
kosvydžiais apsupo Bar- 
clays banką valdžioms de
partamentams ištraukiant 
pinigus tarnautojų algoms.

Palestine Post įspėjo bri
tus, kad “paruoštų kalėji
mus 600,000 žydų” — jeigu

WASHINGTON, saus. 30.
—Ats. Clare Boothe Luce 
(Rep., Conn.) sakė ji rude- jaĮjg fc,uvo uždaryta ir visi | jie mano nubausti žydus už 
ny nebus kandidatė perrin- įvažiuoją vežimai buvo ap- gelbėjimą neteisėtai imigra- 
kimui į atstovus. Girdėta žiūrimL j vusių.
raportų, kad ji kandidatuos j 
i senatą.

KALENDORIUS
Sausio 31 d.: šv. Jonas 

Bosko; senovės: Skirman
tas ir Kova.

Vakario 1 d.: šv. Brigita; 
senovės: Gvtis ir Tulegedis.

SALTA
Šalta. Ryte bus sniego.

Vėliausiu 2iniu Santrauka

Kratos
miesto

Prašė Užgirti 54 Bil. Paskolą Anglijai
WASHINGTON, saus. 30. 

—Sakydamas Anglija rei
kalinga to kredito ir reika
linga jo dabar, Prez. Tru- 
ma.nas šiandien prašė Kon
gresą užgirti $3,750.000,000 
paskolą ir $650,000.000 kre
ditą Anglijai. Pastaroji su-

lease skolų.
Atstovų finansų komiteto 

pirm. Spence (Dem,. Ky.) 
tuoj patiekė rezoliuciją už- 
gyrimui paskolos, sakyda
mas komitetas laikys dis
kusijas iškėlimui visų fak
tų, Senate, tačiau, šen. Lan-

ma yra išlyginimui . lend- i ger priešinosi užgyrimui

Vatikanas Mini Nacių Britai Palestinon Įleis 
Planą Nudėti Popiežių 1,500 Žvdą Kas Mėnesį
VATIKANAS, sausio 30. j JERUZALE, sausio 30.— 

L’Osservatore Romano Britų komisijonierius Sir

—Trygve Lie atvyko Londonan iš Norvegijos ir sakė 
jis ansiiras būti UNO generaliniu sekretorium.

—Karo departamentas sakė šeimos tuoj galės važiuoti 
pas savo vyras-tėvus karius užjūryje.

—Prez. Trumanas radijo kalboje ragino amerikiečius 
remti March of Dimes prieš vaikų paralyžių, ir žmoniją
siekti a.&. Prez. Rooaevelto proponuotų KetnriM Laisvių. N^embeįi" i AUn cūnningham ’informa

—Batalijoms 1,100 japonų “kerta” per kiniečių komu- ” . . , Po>„„,u„portą, kad Hitleris planavo vo Palestinos arabu komite- 
pasikęsinimą prieš Popiežių , tą, j;g Anglija nutarė įleis-nistų linijas, norėdami pasiekti Tsinan ir ten pasiduoti

Kinijos vyriausybės kariuomenei. , . . ,, , . _ . . „ ,
-Prancūzijos mlnisterlų taryba nutarė Įsileisti Ispa- PW XII, kad tolia-l užgin-11. 1.500 žydų j. Palestinųkiečiams šis kaltinimas ne

malonus, nes čia juos vers nijos respublikonų: prezidentą Girai.
1 prisiminti baisias scenas. —Raportai iš- Charbino sakė rusų kariuomenė vasario

Vyt. Arūnas. { 6 d. pradės pasitraukti iš Mandžurijos.

čyti Maskvos radijo pareis- kas mėnesį, kol bus baigtas 
kimą, būk Vatikanas rėmęs britų-amerikiečiųi komisijos 
nacius. I tyrimas.
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Iš Detroito Lietuvių Gyvenimo
I

’ 7' l’c reiškė padėką visiems daly- jLinilį'fcllivIvS vavusiems ir kurie nuošir- ’
Sausio 27 d. įvyko Karei- džiai Kareivių Rėmėjų visą 

vių Rėmėjų metinis susirin- darbuotę rėmė; prašė ir a- 
kimas, kuris buvo skaitlin- teityje pasidarbuoti kol bė
gas nariais, o, kas svarbiau- tuvių postas ką nors įsigvs. 
šia, dalyvavo pastarojo ka
ro veteranai: Vala.ski, J. Ja
saitis. Stankevičius, J. Mi
kalauskas, kapt. J. Stanevi
čius, Lt. (j. g.) Kalle, kurie

Ambrozaį pasikvietė ir | 
dienraštį “Draugą” į savo 
biznį. Sveikiname.

Užuot ryžais, kiau
šiniais pabarstė

Lietuvių Balso radio va
landos vadovybė sausio 26 
d., Armono salėj, buvo su- S Sgt. MICIfOL DUDĖNAS 

choruirengus

AVushington, D. C. — Mrs 
Genevieve Titue visa laiką } 

kad jos sesuo i 
Ferna tekėtų už Ed. Low- ' 

_ žentas ir diktė jacobs tus- Kadangi sesuo neklausė, 
iii šauniai darbuojasi lie- tai slmbo dienoje Titue vie- 

tuvių tarpe toj ryžlų‘ atsinese kiaušinių.
______  ir jais “pabarstė” jaunave

džius.

Pranas ir Petronėlė Valat- 
keviČiai, nors jau nebejauni,
’et labai mėgsta skaitymą; Priešinos, 

jino ‘‘Draugą’’. Jų sū
s

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Rd.
Ofiso Tek: PROspect 6446 
Kės. Tel.: HEMlock 3150 

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

I. RIMDZUS. D. C.
I

L1CENSED CHIROPRACTOR 
IN STATE OF INDIANA

rtome Colis in Indiana—
Phone WENtworth 2527

PHYSIO THERAPY 
5526 S. Racine Avė. 

HOflRS Daily •—8 P. M.
Rttnrduv. 9 A M. to 8 P. M.

A. a. Pranas Meliauskas,
ir darbinin-j išvyko į U. S. A. tarnybą automobiliaus sužeistas, mi- Yž

OA tn.t O.. ___ • or , r. nubaudė $27.50.

Trečiudieniais pagal sutartj.
teismas ją

yra nariais Lietuvių posto kams šeimynišką vakarą, biiž. 20, 1941. Su kitais be-1 rė sausio 25 d. Po .gedulo, 
(apie lietuvių karių posto kur pavaišinta ir sudėta j veįk pirmieji išvyko į Ice- pamaldų šv. Antano bažny-! 
susiorganizavimo pakalbėsi- gražių išsireiškimų dėl to-, Jand, vėliau Arjliją, Airiją či:j, palaidotas sausio 28 d. 
me vėliau). Ūmesnės darbuotės. Pirm. įr Prancūziją, kur buvo leng Šv. Kryžiaus kap iose. Ve-

Rėmėjų konstitucija palik h. A. Kapres apibudino reik- vaį sužeistas. Grįžęs Angli- lionis buvo pirmutinis Šv.
ta komisijai, kad prirengtų šmę vakaro ir kvietė visus jon pilnai pasveiko. Nors Antano parap. ir prie Šv.
sekančiam susirinkimui. toliau nenuleisti rankų; dar-j daugely vietų kariavo, bet Antano dr-jos, kur nariai 

Dr. J. Sims, P. Medonis iš-' fcuotis, kad kas kart radio buvo laimingas: tik lengvai gražiai patarnavo paskutinį
davė raportą iš įvykusio A- valanda būtų įdomesnė. Kai- buvo sužeistas. Dabar gar- kartą.
merikos Lietuvių Kongreso bėjo: J. Ambrose, P. Medo- j bingai paliuosuotas iš tar-i Velionio dėdė ir pusseserė 
Chicagoj. Priimti aplodis- nis, o. Kasevičienė, H. Rau- nybos. Į Vladas ir Ona šleiviai iš

Bronx, N. Y., rūpinosi laido
tuvėmis, ta proga atlankė 
draugus ir išvyko atgal.

DR. VAITUSH, OPT.
z LIETUVIS

Priimti
mentais.

Jurgis Kase-Kasevičius iš 
Lietuvių Bovlerių Lygos iš
davė laimėjimo atskaitą. Bu
vo susitarta pelnas 50-50, 
bet bovleriai iš 1000 pelno 
rėmėjams atidavė $650.00.
Tai patriotų sportininkų di
delis ir nuoširdus prijauti- gįdarbavęs koncerto suren 
pias dėl Rėmėjų, kad tuk gime. Jis pardavė virš šim- 
daugiau pinigų sukėlus mū- tą bilietų ir šio vakaro; dir-
sų ja unuoliams-kariams dėl i b0 kad tik visus patenkinus, terystės sakramentu
įtaisymo jiems kokios nuo- ---- :------- Marijona yra pavyzdinga
savybės. Bovlerių Lyga nuo Juozas ir Albina Ambrose, lietuvaitė. Naujai lietuvių j 
pradžios susiorganizavimo senį Detroite valgomųjų šeimai, energingam kariui 
suteikė $1,950.00. į daiktų krautuvės savinin- Dudėnui, tvirtam lietuviui,

Susirinkusieji išreiškė šir- jęaį, dabar atidarė didelę kuris jau yra Lietuvių Ve- 
dingiausią ačiū Bovlerių Ly- krautuvę, 18275 Livernois, teranų posto nariu, linkimeį 
gai ir prašė, kad J. Kasė kur užlaiko pilną pasirin- laimingo gyvenimo.
Rėmėjų vardu padėkotų. kimą valgomųjų daiktų. __ _______________________

Juozas .Ąjpbrose pranešė, Turi du sūnus: Algirdąį jųe tik kad remia lietuvių! 
kad SLA 352 kp. geg. 11 d. jr Keistutį. Corp Keistutis į ‘organizacijas -savo darbuo- 
rengia nariams ir visiems jar tarnauja U. S. A. Ar- j te, bet jas paremia ir stam- 
kitiems kare dalyvavusiems- : my beno kaipo gabus iru-, bia auka. Yra pirmojo ka- 
veteranams pagerbti bankie-, zįkantas, groja ant kelių in- ro veteranas.
tą ir dėl geresnių pasekmių gtumentų; t uri gerą pasise- i 
pasiūlė, kad Kareivių Rėmė-i kimą. Jaunesnis dar namie, “ 
jai imtų dalyvumą bankieto : groja orkestroj.
surengime. Vienbalsiai .nu-p Juozas Ambrose yra karš-i 
tarta darbuotis. Komisijon ^ag patriotas, tėvynainis, 
išrinkta: P. Medonienė, J.,
Kasė ir pirm. P. Grybas.

Knygų komisija: Jacobs,
P. Medonis, S. Atkočiūnas i 
peržiūrėjo knygas ir rado i 
viską tvarkoj. Ižde randa
si $8,373.41. Išrinkta komi
sija, kuri su Lietuvių Ka
rių postu bendrai darbuo
sis surasti vietą, kur būtų 
galima padaryti centrą. SLA 
352 kp. prisidėjo prie Rė
mėjų sū $5 ir atstovai Iš
rinkti J. Ambrose ir Ove- 
raitis.

Rėmėjų valdyba užgirta 
ta pati: pirm. P. Grybas iš-

by, A. Salas, J. Valiukas, 
choro vedėja? ir Bartašius. 
Pramoga sukėlė darbuoto
juose gero. ūpo ir noro to

jo motina Ona Dudienė 
gyvena Calemet, Mich. Jo 
broliai: Viktoras, Vincas ir 
Jonas irgi tarnavo U. S. A

SENOMS, ATDAROMS, 

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

liau darbuotis. Reikia pažy- tarnyboj. Viktoras gyvena 
mėti, kad Antanas Kaka- Detroite, c kiti su motina, 
nauskas, kaip geras patrio- Seserys: Ruth Walls, Evlan 
tas, lietuvis, yra daug pa- Plungis, Detroit. Vedė Ma

rijoną Sherman, kuriuos ku
nigas I. F. Boreišis surišo 
Šv. Antano bažnyčioj mo-

Koresp.

SKAITYKITE “DRAUGĄ1

RENGIANTIEJI
— nuo —

Arthritis — Uheuiuntizmo — 
Lumbago — Muskulų Skausmo

: Vartokite . . .
HEALTH KESUKi MINĖK AL 

BATU DRISKA
1 maiSukas užtenka 10 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00

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

Bath Products Co.
Laboratories — Chicago, III.
Soutbsaidiečhti krelpXitėft J UNION 
D R t’G CO.. 3459 S*. Halsted Št.

n metų praktikavimas 
Jūsų garantavimas

Palengvina akių įtempimą, kuris 
Mti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo-

* i tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. 

Kreivos akys atitaisomos.
▼AI.ANDOS: nuo 10 ryto Iki 8 ▼. 

vak, Sekmad. pagal sutartj.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnės

kaip pirma-
4713 South Ashland Avė.

Telefonas YARDS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

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

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

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
šaukite: BERWYN 6200

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik vieną porą aklų gauname gy
venimui. Saugokite Jas, leisdami 
lšegaamlnuotl jaa moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslai 
gali sutelkti.

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą aklų Įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-toa
Telefonas: OANAJL 0523, Olticago 

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

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

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. V. P. SLEPIKAS

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laih 
-odelius, auksinius ir deimanti 
nius žiedus, rašomas plunksna*

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

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

Taipgi taisome laikrodžius b 
aikrodėlius, žiedus, Plunksnas 
ir muzikalius instrumentus..

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

JEVVELRV — MUSIC
4216 ARCHER AVENIJE

Phone: LAFAYETTE 8617

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6803 W. Cermak Road 
BERW¥S, ILLINOIS

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

Jeigu neatsiliepiama — 
šaukite: Benvyn 6200

Kenčiantlejl nuo senu, atdarų 
ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai Išsi
miegot. Kuomet
Žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEOULO Oint- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
senų, atdarų ir 
skaudžių žaizdų, 
to atgaivinan
čios ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybės suteiks 
Jums tinkamą 
nakties poilsi ir 
pagelbės išgydyt 
senas, atda- . 
ras Ir »k«U- ‘L,
džlas žais- **J^p-* 

das Vartokite J) Irgi skaudlems 
nudegimams, žąsų ir sutrūkimų 
prašallnlmui, ir kad palengvinti 
Psorlasts niežėjimą. Atvėdina va
dinamą Athlete's Foot degimą Ir 
niežėjimą, sustabdo jo plėtimąsi 
nulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
nutrūkimo tarp pirStų; geras Ir 
sausos, trflkstanCios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalėms Iš lauko pu
sės

LEOULO OINTMENT p arsi
duoda po 8I.OO, 1.75, Ir X .00.

Siųskite Jūsų Money Orderi tie 
-log j: —

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

liepk D. Chicago 39, III-

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVE

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

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

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

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ
PROGRAMŲ VALANDOS:

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

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

Tel. — LAFAYETTE 3654

DR. V. E. SIEDLINSKI
D A KTtST A Q

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

88&
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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 

TrečiadreniaiH pagal sutartj.

Tel. — HEMloėk 5524
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IK CHIRURGE

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

Dienomis tik pagal sutartį.

Ofiso Tel...........VTRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archjer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. REPubllc 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

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

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

DR. WM. M. TULLY
DANTISTAS

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

Chicago, Illinois

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

Iš fabriko į jus-pirkit tiesiog ir taupyki*.
AB VIRI NAUJOS MADOS IR 

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

OPTOMETRISTAI IR AKINIŲ IŠDIRBĖJAI 
EGZAMINAVIMAS AKIŲ IR PRITAIKYMAS AKINTŲ

TOWER OPTICAL CO., INC.

l! I \

1635 WEST 47th STREET 
(kampas Marsblleld)

YARDS 4499

1600 MILWAUKEE AVENUE 
(kampas North)

HUMBOLDT 9368

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valandos: 3—8 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tel.: 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 3-4 Ir 7-9 kasdien 

išskiriant trečiad. Ir sekmad.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

TeL CANaI 6122

DR. BIEŽIS
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. REPubllc 7868

Tel. CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Bm. 6958 So. Talmaa Avė.
Bm. TeL GROvehill 0617 
Offloe TeL mOfleek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

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

DR. STRIKOL'IS,
PHYSIC1AN AND SURGEON 

Į 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

NORIU PIRKTI 

UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEH 
(Alešauskas)
Dėl Susitarimo Šauk:

Republic 6051 n

33

K
STASYS LITWINAS SAKO:

"DABAR-
REIKMENIS”. -----

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
- GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — Insnluotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardware — Plelsterlo — Cemento — Srutų — Visokios 

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

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS LITMTNAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
303!) S. HALSTED ST. TEL. VICTOBY 1272

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

r " ■■■ 1 1 B'»

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Tek YARds 5921
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

žmogus be tikėjimo, kaip
į SZTįfl'arklys be žaboklių.

Tel. YARds 2248

DR. C. YEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso Tek VIRgiaia 0036
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK 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 it 6-8 

Ofiso Tek: PULLMAN 1198 
Namu Tek: PULLMAN 8271
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HELP WANtED

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS S

“DRACOAS” HELP WAITrFD 
ADVERTI8TNO DEPARTMENT 

127 No. Deaibom Stmft 
Tel. RANdolub #488-»48»

IIF.M* AVANTED — VYRAI

CABINET M AKER—patyrusio prie
sudėjimo novelty stulii. At'lSiliiklt— 
EEDERAI, \VOOI) CARVING <«, I 
102B W. Chicago Avė.

Reikia
Prie Pastovių Darbų

Veneer Assemblers 
ir Beit Sander

TURI BCT PATYRĘ
Ligoninės ir gyvybės apdrauda [ 
apmokama darbdavio. Gera mo- j 
kestis, laikas ir pusė virš 40 vai. i 
Atsišaukite.
MILANO FURNITURE CO. 

3311 W. 47th. St. Į
KR\l < II I — Iii’SHEI.MAN — gc- ‘ 
ra mokestis, malonios darbo stflygos. 
AtsiMiiikile — DEVORE. 4900 W. | 
\Ya-ningtoii. A'EVada 5544.

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

MAX STERN’S SONS CO.
801 S. WELLS ST.

JAUNA PORA
Prie abeln.ų narni/ darbo ir įvairių 
pareigu apie gražius namus ant ma
žos ūkės, 3 5 mylios nuo Chieagos. 
Moteris prie gaminimo paprastu val
giu. Gražūs gyvenimui kambariai, 
pastovi vieta.

THF< MERCON COMPANY 
39 S. LaSalle St. — Chicago 3.

HELP VVANTFD — MOTERYS

MOTERYS PIRMIAU BUV
KARO DARBININKES 

AR JOS 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 
ATSIŠAUKITE

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Samdymo Ofisas Moterims 

STREET FLOOR 
309 W. WASIIINGTON ST.

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

ŠAUKITE IIOUSEKEEPER
VVHITEHALL 4850

MERGINŲ

OHIO LIETUVIU ŽINIOS
Clevelando Žinutės

Lengviems dirbtuvės darbams.. 
———————————— Malonios darbo sąlygos, gera
BERNUKŲ ARBA JAUNŲ VYRŲ mokestis. Laikas ir pusė virš 
Prie lengvų dirbtuvės darbų. Pa- 40 vai.
tyrimo nereikia. Pastovūs darbai 

ATSIŠAUKITE 2-lrani AIKŠTE

PREMIER MFG. CO.
2534 S. WESTERN AVĖ.

TEATRA IR JUOKŲ 
VAKARĄ PRISIMINUS

Sausio 13 d., šv. Jurgir 
parapijos salėj buvo vaka
ras tikrai vienas įvairiausi,’ 
ir įdomiausių. Pr?,grama su 
sidėjo iš septynių dalių.

1- moj daly buvo komedi
ja “Vienas iš mūs tur ap
sivesti”. J. Sudauskas buvc 
Kristopo rolėje, Pranas Bor- 
tnikas — Ferdinando, Jose- 
phine Bortnikienė — Tetos 
ir Josephine Chapiūtė — O- 
nutės. Lošėjai taip gerai 
vaidine, kad publiką prijuo
kino iki ašarų.

2- roj daly buvo dainos šv. 
Jurgio parapijos mokyklos

I mergaičių — choro. Jos pa
dainavo tris dainas: “Ar aš 
tau sese nesakiau”, “Sunku 
man ant svieto” ir “Ko liū
di”.

3- čioj daly buvo duetas, 
kurį atliko mažos mergai
tės — Dorothy Kemežiūtė 
ir Joana Drosutytė. Akom
panuojant J. Drosučiui, jos 
padainavo tris dainas: “My
liu aš tėvynę”, “Stovi se
sutė susidūmojus” ir “Jūs, 
bulvės, bulvelės”.

4- toj daly monologas, ku
ri lošė Marytė Trainauskai- 
tė. “Ant vienos galvos Už- 
kabinskienė”. Atliko tikrai 
artistiškai.

šėmis prie A. Buknio or- 
kestros.

Pelnas šio vakar-' iteik 
as Šv. Jurgio parap. $286.- 

18.
Raud. Kryžiaus vienetas 

r Tarvbos komisija reiškia 
nuoširdžią padėką publikai 
•iž gausų atsilankymą. Dar 
bininkams už pasidarbavi
mą, visiems programos da- 
’yviams, ypač J. Sadaus
kams ir F. Bortnikams u? 
didelį darbą.

Sunkiai serga Zuzana Mor 
kūnienė, kuri šiuo metu gy
vena Los Angeles, Calif. Sū
nus Albertas ir duktė Ona 
Lapinskienė su vyru išsisku
bino į Kaliforniją sergančią 
mamytę atlankyti.

Tech. Sgt. Jonas Ambrose 
parvyko atostogų trims mė
nesiams. Jis yra apvažiavęs 
veik visą pasaulį,. Dabar su 
žmona ir pora vaikučių sve
čiuojasi pas sesutę ir švo- 
gerį S. Nemanius, ant Whit- 
ney gat. Jonas turi čia tė
velius, gyvenančius ant Bel- 
vedre gat., sesutę B. Jero- 
sek ir sesutę Elzb. Queen, 
Youngstown, O. Svarbiau
sia, kad Jonas dar nėra vi
sai pamiršęs lietuviškos kal
bos.

Lietuvos Nepriklauso
mybės Minėjimas

Waterbury, Conn. — Lie
tuvos Nepriklausomybes 28 
sukakties minėjimas įvyks 
sekmadienį, vasario 17 d., 
šv. Juozapo mokyklos au
ditorijoje, 7 vai. vakare. 
Kalbės miesto mayoras John 
S. Monagan, Marianapolio 
Kolegijos profesorius, kun. 
Juozas Dambrauskas, iš 
Thompson, Conn., A. L. Ta
rybos Centro Valdybes na
rė Elena Devenienė, ir adv. 
F. J. Bagočius iš Boston, 
Mass.

Į rengimo komisiją įeina: 
garbės pirm. kun. J. J. Va- 
lantiejus, adv. C. V. Balan
da, J. Bernotas, Elena Deve
nienė, sheriff Al Francis, P. 
Jokubauskas, J. Kairys. Ta
rnas Matas, Antanas Oran- 
tas, Jokūbas Trečiokas, adv. 
F. D Zailckas, Morta Zails- 
kienė, ir komp. A. J. Aleksis.

Muzikalę programos dalį 
išpildys Šv. Juozapo para
pijos choras vad. komp. A. 
J. Aleksiui. Po programos 
gros šaunus orkestras ir bus 
šokiai.

Šį Lietuvos minėjimą ren
gia Waterbury Lietuvių Ta
ryba.

Kortsp.
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ALT metiniame susirinki

me perrinkta valdyba. Vice
_______________________ 5-toj daly Angelaitė Bort- ' pirm. vietoj M. Pukelienės,

RINKĖJŲ __ LANKSTYTOJŲ i nikiūtė pašoko “Toe Dance” Nellie Nemanienė ir finan-
VYNIOTOJŲ — INSPEKTORKŲ akomp. kariui Albertui Ne- sų rast. vietoj S. Baker, Eva
, . „ , TT .. , .. maniui Kavaliauskienė.Švarus darbas—-Ūmios mokestis. | mauiui.

934 N. LEAVITT ST.

Lalkįir'pusė virš 40 vai. ir bo-! 6-toj daly kvartetas: A. 
illER mi’g. co. 2531 So. U’iMrrn nai. Abelna mokestis o4c / vai. "Rnknis A Kunieriškis SMII

Av< 2-ti-am aukšte.

II ELI* \VAMED — MOTERYS

MERGINŲ
IR

MOTERŲ
DIRBTUVES DARBAMS

48 V AL. Į SAVAITE 
PASTOVUMAS 

ŠVARIOJ, ŠVIESIOJ 
MODERNIŠKOJ DIRBTUVĖJE

E X C E L 
Auto Radiator Co.

320 E, 21st ST. ,
RANKOMIS SIUVĖJŲ 

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

65 E .SOUTH VVATER ST. 
Room 1702 DEArborn 3876

Buknis, A. Kunigiškis, S Kat. Mot. choru sus-me 
(GAnriELD PK “I.” IK oatvė- Nemanig ir ,M DroS'utis, a- vice pirm. vietoj P. štaupie

komp. akordinistui Jonui nės, Eva Kavaliauskienė ir 
Drosutis. Padainavo “ženo- iždininkės vietoj Galdikienės 

Įčių vargai”, “Nusipirkau B. Drosutienė.
OPERATORIŲ Fordą” ir “Skanus alutis”. ----------

Tiktai patyrusių prie geresnių 7-toj daly duetas akordi- 
dresių. Pastovūs darbai, apmo- T ir kario

KARIS IKI DERU)

ROSCOE LAUNDRY 
3517 W. Harrison St.

ulelių, rdoiuvus udi ‘ A.., T T">v’/'aguoirvkarnos atostogos. Proga užsidirb- mstų J. DrOSUCIO
X! (J* z? C Il-I i _■» t «-»i 4-« ■ A 1 AT<iw^ n mi Tia 1Al. Nemanio. Jie juo dau

giau grojo, tuo publika dau
giau plojo.

Vėliau ėjo šokiai su vai-

SIUVĖJŲ

ti nuo $65 iki $75 j savaitę.
HERMAN HYMEN 

229 S. Markei St. 3rd. Flr.

MERGINŲ IR MOTERŲ
i Prie lengvų dirbtuvės darbų. Pa
tyrimo nereikia. Pastovūs darbai.
ATSIŠAUKITE 2-tram AUKŠTE

PREMIER MFG. CO.
2534 S. UESTERN AVĖ.

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

Galima uždirbti virš $1.00 į vai. . .
Apmokamos atostogos ir šventės, terystes sakramentą priėmė 
ęi icK service coat eront co. i Jonas Savickas iš Etna, Pa. 

307 w. VAN iu’rf.y st. gu Mildred Lang.
VVABASH #118

nard Prazer su Emilija Ur- 
nežaite ir George Schaub su 
Frances Poviliūnas.

Sausio 23 d. Šv. Antano 
bažnyčioj, Milvalle, Pa., mo-

Šv. Jurgio parap. jauni
mas spiečiasi, ypač basket- 
ball mėgėjai.

švarus darbas—Piece work. Lai
kas ir pusė virš 40 vai. Abelna 
mokestis 85c į valandą.
(GARITEI.D T’K “T,” IR GATVft- 

KARIS IKI DERU)

ROSCOE LAUNDRY 
3517 W. Harrison St. 
PARDAVIMUI

Bill Macel smarkiai sužeis
tas automobilio nelaimėje

Administruoti Vokietiją sveiksta ir veikiai grįž na- 
WASHINGTON, saus. 30. mo iš Šv. Jono ligoninės.

—Mažėjanti U.S. karinome- Dar tebeserga savo na- 
nė turės ilgai okupuoti ir muose Izidorius Makaras, 
valdyti Amerikos zoną Vo- Nelabai drūtai jaučiasi M. 
kietijoje. Tas faktas paaiš- ^Macienė. Allegheny General

Armija Ruošiasi Ilgai

kėjo, kuomet valstybės sek r.
rARPAVTMCI — 60 pėdų, ilgio lo- n _ i - i J- j.
tas su 2 keturių kambariu notų na- Byrnes sake karo departa- 
K\"eipkutsia-ta2302,wT,23rd st'5°°' centams nenoroms sutiko 

“ pratęsti armijos administra- 
— vimą Vokietijoje po gen.

KENDON tuščia vieta krautuvei, j ,
tinkama visokiam bizniui. 4 034 W. i rjlSCnnOWGFlO nustatytos
15,1, st. Cicero, sav. ant 2 luhn. hįpjplįn l d

Hospital tebesigydo Frances 
Merriman (Kižiūtė).

RENDCO.IAS1
Jonas Šarpenskis su žmo

na jau visas mėnuo, kaip 
šildosi Floridoj. Grįš tik ko
vo mėn.

Iš senesniųjų veik vien 
tik ir svajojama apie Lie
tuvos nepriklausomvbės pa
minėjimą vasario 17-toje. Ir 
atrodo, kad visi rengiasi taip 
mums reikšmingai metinei 
dienai. Vietos veikėjai ir ko
misija deda pastangų, idant 
pasekmės būtų, kuo puikiau
sios. Visuomenė prašoma ne 
pasilikti neatlikus savo tau
tiškos - patriotiškos parei
gos. Lai kiekvienas pagal 
išgalę prisideda prie vada 
vimo mūsų brangios močiu
tės Lietuvos. Paminėjimas 
bus Šv. Jurgio parapijos sa
lėj.

—— >»
Bendras visų trijų, BALF 

skyrių rūbų vajus vėl tęsia
mas nuo 1-mos iki 15-tcs 
vasario. Nuoširdžiai prašo
ma visų, kas ką turite, at
nešti į Lietuvių salę. M.D.

Mainos rūbai 
margo svieto

PITTSBURGH O LIETUVIU ŽINIOS
North Side

Sausio 27 d. tapo pakrikš
tytas Robert Joseph, Robert 
Miller ir F/ances Zedler 
(žiedelis) sūnus. Krikštan 
atnešė Vincent Zedler ir Ma
ry Jankauskas. Tirpinąs puo 
das (melting pot) pasekmin- 
giausiai veikia per mišrias
moterystes, lietuvybės žv- Mūsų bažnyčioj dar prieš 
mes greitai užsitrina ir maž- Gavėnią šios poros rengia- 
daug trečioj kartoj visai iš- ai susirišti moterystės ry-

Mūsų jaunuoliams sugrį
žus, nors dar ir ne visiems, 
į civilį gyvenimą, galima 
pastebėti didelį judėjimą ve- 
dvbų dirvoje. Naujos šeimos 
skubiai kuriasi, o ne viena 
jųjų ir pakrinka. Karas yra 
nepermaldaujamas dirksnių 
ir lygsvaros ardytojas.

dyla. Geriausios kloties Ro
bertui.

Sausio 27 d. mūsų para
pijos sodalietės surengė 
“bingo” mūsų pačių svetai- 
niukėj. Tai buvo pirmoji 
sodaliečių pramoga. Jaunos 
mergaitės uoliai rengėsi prie 
tos pramogos: pardavinėjo 
tikietus iš kalno ir rinko 
“praizus” nuo prielankių 
joms žmonių ir krautuvių. 
Sodaliečių pastangos apsi
vainikavo kuo geriausiomis 
pasekmėmis. Žmonių prisi
rinko pilna svetainiukė, vir
šuje ir apačioje. Liks gero
kai pelno. Parapijos komi
tetas nuoširdžiaį gelbėjo jau

New York (LAIC) — Bu
vo laikas, kad bolševikai ty
čiojosi iš žodžio “tėvynė” 
ir pačių priesaiką laikė už 
nieką. Dabar gi net “Prav- 
dą” vedamasis rašo, kad nė
ra aukštesnio tikslo kaip tė
vynės gynimas, • patrijotinis 
auklėjimas ir ištikimybė 
priesaikai, žinoma, viskas — 
sovietinėj dvsaioj, kad išsi
laikyti valdžioje, raudonieji 
diktatoriai mobilizuoja vis
ką — ir patriotizmą, ir, prie
saiką, ir tėvynės gynimą.

šiais: Kazimieras Kibartas 
su Ona Damijonaitiene, Ber- i nutėms sodalietėma.

LAIMINGA PAGALBA NUO 
ŽIAURIOS

Ar teks kam girdėti 
Tokį smagų juoką,
Kad save palaiko 
Vietoje apuoko?

Va, kas nesenai dar 
Vilniuje įvyko. 
Kuomet besmegenių 
Būrys ten atvyko.

Jie kėdę paėmę,
Tuščią pasistatė.
Štai, Stalinas sėdi, 
Publikai perstatė.

Publika suriko: 
Monai, apgavimas, 
Mes tik matom kėdę 
Kurgi tas Stalinas?

Karsokas atrėžė:
Tik įsivaizduokit,
Kad čia jisai sėdi,
Jam pagarbą duokit.

Artinas rinkimai, 
Mesgi nešposaukim, 
Ir visi lig vieno 
Jam balsus sukrau- 
kim.

Pirmojon-gi vieton 
Padėsim Staliną,
Antroj Molotovą, 
Trečiojon Kaliną.

Toliau ilga eilė 
Bus vyrų garbingų, 
Stalino paskirtų, 
Kvailai išmintingų.

Gal bus ir Paleckis 
Su Gedvilą kartu,
Nors kaip sargai durų, 
Pastovės už vartų.

“Čestį” atidavę. 
Kėdėj palinksėjo 
Ir visus kacapus 
Sąrašan sudėjo.

Kažkas dar paklausė 
Vado Aleksiovo:
Kadagi balsuosim 
Už lietuvius savo.

Molčat, Vy duraki, 
Michailas suriko. 
Jau sąraše vietos 
Lietuviams nebliko.

Taip ir išsiskirstė 
Tautos atskalūnai. 
Atominės bombos 
Sprogstanti baliūnai.

Medžiagą prirengė 
Lietuvai sprogdinti, 
Su žeme sulygint, 
Viską išnaikinti.

Žaibas.

Kas Met Vjs Gražiau!
Nepraleiskite Progos Dalyvauti —

Dienraščio “Draugo”
METINIAME

KONCERTE ir ŠOKIUOSE
Sekmadienį, Vasario (February) 10-tą d., 1946 m.

ST. AGNĖS' GRAŽIOJE SALĖJE
Prie So. Rockvvell St. ir Archer Avė.

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

Taipgi Dalyvaus Populiarus Ir Garsus

UKRAINIEČIŲ CHORAS
Ir Mūsų Lietuvių Plačiai Pagarsėjusi

S V. KAZIMIERO AKAD. ORKESTRAS

ĮŽANGA: —
Koncertui ir šokiams . . $1.25 
Tiktai šokiams .....................75

*
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ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
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korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
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Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, Dl. 
Under the Act of March 3, 1879.

Politinė Lietuvos Padėtis
KRAŠTO OKUPACIJA IR ŽMONIŲ KANKINIMAS

Visi gerai žinome, kad Lietuva, kaip ir visos kitos 
Baltijos valstybės, yra Sovietų Rusijos okupuota. Jau 
daugiau kai pusė metų praėjo nuo nacių sutriuškinimo, 
tačiau gausingosios rusų armijos iš Lietuvos vis dar 
nėra ištraukiamos. Esant tokiai padėčiai, daug net 
gerų lietuvių užsikrečia beviltiškumu. Lietuvių viltis 
dar labiau aptemdo tas faktas, kad Maskvos dikta
torius, darydamas “rinkimus” Sovietų Rusijoj, inima 
ir Lietuvą. Vadinas, Stalinas Lietuvą jau laiko rusiš
ku kraštu.

Visi gerai žinome ir tai, kad rusų okupuotoji Lie
tuva kenčia. Jos žmonės ištremiami, žudomi ir perse
kiojami. Iš to aišku, kad Stalinas, besinaudodamas 
komplikuota tarptautine padėtimi ir okupacija, sten
giasi sunaikinti kiek galint daugiau lietuvių tautos 
žmonių, kad ir šviesesnėms dienoms atėjus jie nebe
pajėgtų atsistatyti laisvo ir nepriklausomo gyvenimo 
Lietuvoje.
PADĖTIS NĖRA BEVILTIŠKA

Aišku, šiandieninė Lietuves būklė yra skaudi ir tra- 
ginga. Bet ji nėra beviltiška.

Pirmoje vietoje pati lietuvių tauta nepakenčia ir 
nepakęs nei rusų nei kitų svetimų okupacijos. Ji ko
voja ir kovos už savo teises. Antras svarbus dalykas
_  rusų okupacijos nepripažino ir nepripažins tikrosios
ir didžiosios pasaulio demokratijos.

Vakar trumpai pranešėme, kad Amerikos Lietuvių 
Tarybos atstovas, specialiai nuvykęs į Vašingtoną pa
tirti, kaip šiandien stovi Lietuvos politiniai reikalai 
tarptautinėje politikos arenoje, ALT egzekutyviniam 
komitetui praneša, kad teisiniu požiūriu Lietuvos bū
vis nėra pasikeitęs. Ir iš Valstybės Departamento ir 
iš U. S. kongreso sferose patirta, kad Lietuvos nepri
klausomybės klausimas nėra palaidotas, kad Baltijos 
valstybės nėra rusams parduotos, kaip dažnai papra
našaujama spaudoje. Vadinas, ateis laikas, Inomet iri
sams ir visokiems aziatams bus įsakyta iš Lietuvos ir 
kitų Baltijos kraštų išsinešdinti.

RINKIMŲ” KOMEDIJA NEBUS PRIPAŽINTA

ALT atstovas Vašingtone patyrė ir tai, kad tą visa 
Maskvos biaurioji “rinkimų” komedija, kuri bus suvai
dinta Lietuvoj vasario mėn., neturės jokios įtakos į 
Jungtinių Valstybių nusistatymą Lietuvos ateities at
žvilgiu. Tie sovietų “rinkimai”, tai yra tęsimas 1940 
metų agresijos, kuri nebuvo ir nebūsianti pripažinta.

šitos žinios turėtų būti gyvu paskatinimu laisvuose 
kraštuose gyvenantiems lietuviams dar didesne ener
gija ir dar tampresniu vieningumu dirbti Lietuvai lais
vinti darbą.

Jau "Renka" Kandidatus
Jungtinių Valstybių prezidento rinkimai bus dar tik 

1948 metais, tačiau politiniu'se rateliuose jau dabar 
pradedami prisirengimai. Kai kurių politikas obzerva- 
torių manymu, jau dabar reiktų “turėti akį ant vy
riausiojo teisėjo Jaekson ir sekti jo veiklą. Eesą gab" 
mumų jam būti vienu stipriausiu demokratų partijos 
kandidatu j prezidentus. Gali būti, kad tie spėliojimai 
ir nėra be pagrindo.

Teisėjas Jaekson gerai save užsirekomenduoja --Vo
kietijos karo kriminalistų teismo eigoj.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Haity Hopkins
Kai prieš pora dienų mirusia Harry Hopkins buvo 

U. S. prekybos sekretorium, jo privatiniu raštininku 
buvo gabus lietuvis žurnalistas Viktoras Solis (Sholis). 
Kadangi p. Hopkins buvo artimiausias Prezidento Roose- 
velto patarėjas ir draugas, p. Solis turėjo progos Lie
tuvai pasitarnauti, pasinaudodamas velionies įtaka į 
Prezidentą. Jis nemažai pasidarbavo, kad gauti ALT 
delegacijai pasimatymą su Prezidentu 1940 m. spa
lių mėn. 15 d.

Velionis Harry Hopkins sunkiais depresijos laikais 
ir karo metu Vašingtone vaidino svarbų vaidmenį. Į 
tarptautines konferencijas jis važiuodavo drauge su 
Prezidentu. Be to, jisai ir vienas buvo pasiųstas ke
lioms svarbioms misijoms.

Harry Hopkins, aišku, buvo žymus žmogus. Jo dar
bus tik ateitis tegalės tinkamai įvertinti. Dabartiniu 
metu velioniui daromi priekaištai, kad jis perdaug bu
vo nuolaidus rusams bolševikams ir kad jis darė. įta
kos ir į Prez. Rooseveltą būti rusams nuolaidžių. Tar 
sai nuolaidumas labai sukomplikavo tarptautinę pa
dėtį. Dėl to ir šiandien visa eilė mažųjų tautų tebe- 
kenčia žiaurią rusų okupaciją.

★
Žymaus Vyro Atsivertimas

Mūsų dienraštyje jau buvo trumpai pranešta, kad 
senatorius Wagner (iš New Yorko) šiomis dienomis 
priėmė katalikų tikėjimą. Ligšiol jis buvo uolus pro- 
testantas-metodistas.

Šen. Wagner yra žymus demokratų partijos veikė
jas ir pasižymėjęs Jungtinių Valstybių senato narys, 
kuris darbuojasi visoje eilėje svarbių komisijų;. Be 
to, yra suredagavęs ir ^senatui pasiūlęs visą eilę įsta
tymų projektų, kurie buvo priimti. Vienas iš jų tai 
— Natioiial Relations Act.

Perėjimas katalikybėn tokio žymaus teisininko ir po
litiko, kokiu yra šen. Wagner, yra labai reikšmingas 
dalykas. Jis bus puikiu pavyzdžiu ir geru paskatinimu 
ir kitiems klaidatikiams grįžti tikrojon Kristaus Baž
nyčion.

★
Sąjungininkų kontrolės, komišija Rumunijai nutarusi 

nuimti nuo pašto, ir telegramųi sovietų uždėtą cenzūrą. 
Nutarimo neužteks: turės prižiūrėti, kad tai būtų įvyk
dyta. Kol iš ten nebus ištraukta rusų kariuomenė, tol 
bus sunku bet kokį sąjungininkų patvarkymą pravesti.

Kipras Petrauskas Ir Bolševiko Burbulai
II

ARTISTO ŠEIMOS LIKIMAS
Toliau R. Mizera rašo:
Pasirodo, kad šis karas uždavė baisų smūgį Kiprui 

Petrauskui. Jo antroji žmona ir dvi dukrelės, viena 8, 
kita 16 metų amžiaus, buvo Palangoje, kai vokiečiai 
užpuolė Tarybų Lietuvą. Ir nuo to laiko jis nežino, kas 
su jomis atsitiko! Veikiausiai vokiečiai jas užmušė,

Petrausko sūnus chirurgas buvo prievarta paimtas 
į vokiečių tarnybą ir šiandien niekas nežino, kas su 
juo atsitiko!

Tokias tai širdies kančias išgyvena žymiausias Lie
tuvos dainininkas.

Kipras sakė korespondentui:
“Vokiečiai viską darė, kad sugriauti tai, ką aš be 

gyje 25 metų stačiau. Jie išjuokė tautinį meną ir išve
žė kai kuriuos geriausius operos dainininkus. Dabai 
man tenka pradėti viską iš naujo — iš ten, kur pradė
jau prieš 25-rius metus...”

Vokiečių okupacija Lietuvoje buvo žiauri ir kruvina. 
Žydų mažuma buvo ištisai išžudyta, išskyrus kelis 
tūkstančius žydų, išlikusių miškuose, koncentracijos 
stovyklose ir nespėtuose sunaikinti Kauno ir Vilniaus 
gethuose. Lietuvių aukos taip pat siekia ne mažiau, 
kaip 10 tūkstančių, o gal net dvigubai daugiau išžudy
tais, iššaudytais, neskaitant tų, kurie naktimis buvo 
sugaudyti į kariuomenę ar į pagelbinius dalinius ir 
žuvo frontuose ar Vokietijoje nuo bombardavimų. De
šimtys tūkstančių lietuvių buvo išvežti į Vokietijos 
karo pramonę, o kiti dešimtys tūkstančių buvo pri
versti ištisus trejus metus gyventi persekiojamų vilkų 
gyvenimu. Bet vis dėlto, kalbant apie tuos žiaurumus, 
reikia į juos mažiau žiūrėti iš propagandinio taško, y- 
pač tesirūpinant, kuo prislopinti ištremtųjų Sibiran, Į 

koncentracijos stovyklas prie Volgos ir Baltųjų jūrų 
brolių vaitojimus, pasiekiančius ne tik Vakarų Europą, 
bet net ir Ameriką. Kipras Petrauskas nėra iš laiihin- 
gųjų žmonių, galinčių pasidžiaugti maloniu šeimos ži
diniu, bet jis nėra ir tiek nelaimingas, kaip sielojasi 
draugas Mizara. Jo sūnus chirurgas nedingo nežinioj. 
K. Petrauskas gerai žino, kas su juo atsitiko. Dar dau
giau. Pats Kipras Petrauskas jau pirmosios bolševikų 
okupacijos metu nevisai taip laikėsi, kaip dera pado
riam lietuviui, tačiau net vokiečiai su juo skaitėsi, kaip 
su rimtu menininku ir prieš jį nesiėmė jokių represijų. 
Kipro Petrausko sūnus tikriausiai gyvas ir sveikas Va
karų Europoje, kadangi tarp žuvusiųjų nuo bombar
davimų Vokietijos miestuose pavardžių sąrašuose to
kios lietuvio pavardės nebuvo.
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Atitiko Mintis

Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

Nolėčių Vidikas pasipikti
nęs, kad “dvikojis bestija” 
žiauriai nužudė Degnanų 
dukrutę primena — “dar bai 
sesnių tragedijų dabar įvyk
sta Lietuvoje negu kad įvy
ko Chicagoje”. Tikrai ir 
man toji mintis krito į gal
vą, kuomet išgirdau Degnan 
šeimos nelaimę.

★ ★ ★
Aišku, kad Lietuvoje ir 

kitose bolševikų okupuotose 
šalyse, dabar vyksta dar 
baisesnių dalykų. Ten žiau
riausiu ir šlykščiausiu būdu 
nužudomi kūnai o ir sielos. 
O juk sielos nužudymas yra 
dar baisesnis negu kūno. 
“Nesibijokite tų kurie už
muša jūsų kūną, bet bijoki- 
tės tų, kurie gali užmušti 
jūsų sielą”. Tai žodžiai pa
ties Kristaus. Komunistai 
atplėYdarni vaikus nuo tėvų, 
jei kuriuos ir nenužudytų, 
tai tikriausiai išauklės pik
čiausiais bedieviais komu
nistais ir kitų žmonių žudy
tojais. Reiškia, nužudys ir 
jų sielas.

* ¥ *
Skirtumas tarp Degnanų 

dukrutės nelaimės ir Euro
pos pavergtų šalių vaikučių 
yra tas, kad čia visa šalis 
tuomi biaurėjosi ir yra de
dama pastangų, kad užkirs
ti kelią panašioms piktada
rybėms. Tuo tarpu Europo
je, tos baisybės vykdomos 
su kai kurių didžiųjų galvų 
pritarimu. Juk bolševikų o- 
kupuotose šalyse, terorą 
vykdančios valdžios yra de
mokratijų pripažintos. Ar 
kada kas supras tragediją 
Lietuvos ir kitų Europos ša
lių vaikučiui, tėvų ir jauni
mo. Ar padarys galą orga
nizuotų žmogžudžių siautė
jimui?... s.

Sovielina rytinę 
Vokietijos dalį

New York (LAIC) —
Kaip praneša “Newsweek”, 
USA vyriausybės įstaigos 
neseniai pasiuntė Jung. 
Amer. Valstybių politinio 
tarėjo Robert D. Murphy 
įstaigai Europoje užklausi
mą — iki kokio laipsnio Ru
sijos zona yra komunistina- 
ma? Buvo atsakyta, kad o- 
kupuotos Vokietijos visa 
valdymo mašinerija yra ar
ba rusų karinių įstaigų ran
kose, arba komuristų darbo 
unijų, arba stačiai komunis
tų pareigūnų ar jų fronto 
komitetų. Naujai skiriami 
administratoriai yra tik 
skrasitė-faktniai viskas vyk
doma komunistams diriguo
jant.

Sovietai apie tvarki 
savajame krašte

Ncw York (LAIC) — Lai
kraštis “Izviestija”, nusis
kundžia didelė netvarka su
sisiekimo srityje miestuose. 
Kaip pavyzdį mini Charko
vą. Čia gatvėkariai eina Ka
bai retai Juose išlaužyti sti
klai ir nėra elektros švie
sos. Vakarui atėjus, gatve- 
kariai visiškai sustoja ėję. 
Administracija teisinasi esą 
nėra galima gauti lempučių 
apšvietimui, vadinasi negali 
važiuoti.

(Tęsinys)

Po pasikalbėjimo su Ma
ryte šv. Antano atlaiduose 
Vytautas jautėsi, kaip sa
koma, lyg musę kandęs. Ma
rytė jį sužavėjo ne tik savo 
viršine išvaizda — tat bu
vo jau ir metais anksčiau 
— bet ir savo vidiniu turi
ningumu. Nesmagumą jautė 
tik dėl to pasikalbėjimo. Jis 
norėjo su ja pasiginčyti, ge
riau pažintį jos “aš”. Bet 
toji nelemtoji Zosė su visa 
kompanija nutraukė kalbą, 
ir jis liko jos akyse visai ne 
tuo žmogumi, kuo jis yra. 
Kitu atveju jam būtų gal 
vis viena, ką apie jį mano 
kitas žmogus. Bet šį kartą, 
Marytės akyse, jam buvo 
labai svarbu pasirodyti to
kiu, koks jis yra, o save jis 
laikė geru moralum žmogu
mi. Marytę jis brangino ir 
už tai, kad ji jam labai pa
tiko, ir už tai, kad tik tokią 
mergaitę jis gali mylėti ir 
turėti gyvenimo drauge.

Veltui Vytautas tikėjosi 
kitą sekmadienį atitaisyti 
klaidą. Veltui dairėsi bažny
čioje ir ant šventoriaus. Ma
rytė neatvažiavo. Nuo ryto 
pas ją atvyko sužadėtinis, 
ir ji negalėjo jam atimti tą 
malonumą. Tas pats kitą ir 
trečią sekmadienį.

— Mamyte, — klausia Vy
tautas savo motinos: — ką 
galit pasakyti apie Zienių 
šeimyną?

Grikšai buvo irgi pasitu
rį ūkininkai. Dvi dukterys 
jau ištekėję, vienas sūnus 
kunigas, kitas ūkininkas, da
bar jau pašauktas kariauti, 
ir jauniausias Vytautas šie
met turi baigti mokslus ir 
būti inižinierium - architek
tu. Grikčienė labai susigrau- 
žusi dėl sūnaus sumobiliza- 
vimo. Vytautas nuolat ją 
kalbindavo, kad užmirštų tą 
širdies skausmą. Senis Grik- 
ša buvo labai sukriušęs, ir 
Vytautas tapo dabar viena
tiniu senų tėvų globėju.

Užklausta motina nusišyp 
sojo:

— 0 ką, gal Zieniūtės pa
tinka! Geri, dori žmonės nuo 
senų senovės. Negirdėt, kad 
kas apie jas piktą žsdį pa
sakytų. Ir mergaitės — ir 
gražios ir bagotos.

— Turtas, mamyte, kas 
dabar! štai, viena diena ug- 
ifim viskas gali nueiti. Tur
tas, mamyte, — tai žmogus. 
Ar niekuomet, mama, nebu- 
vojate pas Zienius?

— Ne, vaikeli, nebuvo tos 
mados vieniems užprašinėti 
kitus, bet šiaip labai gražiai 
sueinam. Pasipažinau dar su 
seniais Zieniais. Ji pati — 
tai iš namų Varkalikė. Irgi 
labai gražiai tėvai gyveno 
Didelį kraitį atsinešė...

— Mamyte, — nutraukė 
sūnus: — Aš norėčiau pas 
juos nujoti, — nuleido akis, 
lyg nusikaltęs, Vytautas.

— Katra gi tau labiau pa
tinka?

— Man, mamyte, labai pa
tinka Marytė, toji šviesplau- 
kė, auksakasė, mėlynakė.

— Na, tai, vaikeli, kad to
ji jaunesnė. Turi imti vy
resnę. Motina neduos, kaip 
žąsis, rinktis. Reik imti iš 
eilės. Ana, ir mano Agotėlę 
norėjo pirmiau paimti Dau

kša. Ne, sakau, lenkti nelei
siu: yra vyresnė — imk iš 
eilės. O kad taip nori jau
nesnės, tai lauk, kol ana iš
eis; man abi lygiai mielos, 
abi lygiai ant rankų užne- 
šiojau, nakteles nemiegojau.

— Palauksiu ir aš, ma
myte, — nutraukė vėl sū
nus: — Dabar, koka aš ka- 
valėrius. Pabaigsiu mokslą, 
tarnybą gausiu; pradėsiu į- 
sigyventi, — tik tada vesti 
galiu. Marytė, girdėjau, ir
gi nesiskubina. Dar moky
tis nori.

— Girdėjau, jau pabaigė 
mokslą.

— Tai tik gimnaziją.
— Tai dar jai maža? Ar 

kunigu bus. Moteriška vis, 
moteriška. Dabar jau reikia 
vyro žiūrėtis, kad gyventi 
galėtų; ką tas mokslas jai 
duos.

— Tą pat, ką ir man. Jei
gu moteriškė tūri gerą gal
vą ir ne kokia lengvabūdė, 
tai ji, kaip vyras, gali būti 
ir daktaru, ir advokatu ir 
valdininku...

— Eik, jau eik, vaikei! 
Kas jau eis pas bobą gydy
tis, ar duos bobai bylą ves
ti. Jau kas perdaug, tai per
daug.

— Tiek to, mamyte. Aš 
irgi manau sukliudyti jai 
mokslus eiti. Imu sartuką, ir 
drop. Gerai?

Vytautas pas Zienius. Pri
jojęs prieangį, nušoko nuo 
arklio ir prisirišo jį prie 
tvoros, arčiau svirno. Moti
na sutiko svečią, apgynė nuo 
šunų ir pasisveikinusi nusi
vedė į sodą, kur, žinojo, yra 
mergaitės.

Marytė sėdėjo savo mėgs
tamajam kampely ir rašė 
sužadėtiniui laišką, žadėda
ma būti “ištikimute”.

— Maryte, štai, svečių tu
rime, — tarė motina tais 
pačiais žodžiais, kaip aną
kart, daktarą atvesdama.

Maryte, pakėlusi nuo laiš
ko akis ir pamačiusi Vytau
tą, labai sumišo — išraudo 
labiau, negu kad po metų 
nesimatymo bažnyčioj susi
tikusi. Anksčiau laukė jo 
atvažiuojant, bet, lig šiol ne
sulaukusi, jau nesitikėjo ir 
už tai dar labiau susijaudi
no. Iš karto stvėrė laišką, 
norėdama jį paslėpti, lyg 
kad būtų1 blogą darbą da
riusi. Greit susilaikė ir gra
žiai jį sulenkė. Padėjo po 
staltiese. Laiminga šypsena 
perbėgo Vytauto veidą, šis 
susimaišymas jam daug ką 
pasakė.

Visi buvo malonūs su sve
čiu : vaišino vyšniomis ir 
ankstyvais obuoliais. Mary
tė vis dėlto buvo kiek keis
toka, nenatūrali.

— Kaip manote daryti su 
išvažiavimu? — klausė Vy
tautas, kai susirinko visa 
šeimyna.

— Ko važiuoti, kad karas 
kažkur, — atsakė motina.

— Tai dar nereiškia, kad 
jo nebus ir čia. Man rodos, 
kad tai tik laikinis dalykas. 
Vokiečiai maža teįvertino 
rusų jėgas — per daug nu
siuntė į vakarų frontą. Jei
gu rusai ims spausti, tai tą 
klaidą vokiečiai gali greit 
atitaisyti — tuomet bus ma
ža laiko kraustytis.
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MŪSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLA
AUKLĖJIMAS ★

★ ★ VIRTUVĖ *
* *

Azorin.

IR MADOS

Moterys
Prancūzų rašytojos Colet- 

te Yver viena knyga mums 
duoda progą kai ką pasaky
ti apie moteris. Knyga, ka
rią turime galvoje, vadinasi 
“Femmes L’aujourd’hui“ ar-, 
ba šių dienų moterys. Toje 
knygoje kalbama apie mo
dernią moterį įvairiose pro
fesijose. Čia matome advo
kates, gydytojas, vaistinin
kes, inžinieres, žurnalistes. 
Tačiau skaitant puslapius 
šitos knygos, parašytas su 
maloniu lengvumu ir skoniu, j 
mūsų mintys krypsta į kitas 
moteris, kurios, gal būt, ne- 
paviliotų autorės. Kuklias 
moteris, neturtingas mote
ris. niekam nežinomas mo
teris, kurios tyliai neša atsi-, 
žadėjimo, pasišventimo, var
go gyvenimą. Šios gerosios 
moterys, dirba ir kenčia. Ku
ri šitų moterų mus labiausiai 
patrauktų? Siuvėja? Skal
bėja? Varginga tarnaitė?! 
Senutė, kuri jau niekam ne
betinka, bet kuri dar dirba? 
Toji siuvėja, kurią pirmiau
sia paminėjome, ateina į na
mus jau labai daug metų; 
vos išaušta diena, jau ji ant 
kojų. Tuoj netrukus, pama
žėle klebetuoja miestelio 
gatvėmis link senų, garbin
gų namų, kur dirba. Tie na
mai platūs, turi erdvią prie
menę; juose matosi dideli 
kambariai, kuriuose ajįdi 
žingsniai; kiemas atrodo 
kaip didelė aikštė, toks jis 
platus. Į kiemą išeina vienos

durelės: siuvėjos darbo kam
bario durys. Jos darbo sta
liukas yra žemas,' riešuto 
medžio. Ant jo guli įvairių 
spalvų šilko siūlų kamuoliai, 
medžiagų nuskarpos, špule- 
lės, žirklės. Suolelis, ant 
kuris sėdi. taip pat žemas, 
turi būti lygus staliukui. 
Nuo ryto ligi vakarui šita 
geroji moteriškė siuvą, lopo, 
karpo medžiagų gabalus tai
sydama senus rūbus. Dir
bant savo darbą, josios ran
kos juda tyliai ir greitai. 
Laikas nuo laiko kambaryje 
pasirodo vienas namiškių; 
pasikeičia keletu žodžių siu
vėja ir asmuo, įėjęs į kamba
rį, ir vėl grįšta tyla. Dan
gus, kuris matomas per lan
gą, dabar yra mėlynas; kitą 
dieną bus pilkas, dar kitą— 
plauks balti debesys per tir
štą ar švelnų žydrį. Dienos 
eina; savaitės prabėga; vie
nus mėnesius pakeičia kiti, 
lygūs ir monotoniški; metai 
praeina taip pat pilki kaip 
padangė, kai esti pilka. Ir 
čia. šitam senų namų kam
barėly, gerosios moters rū
pestingos rankos tyliai ju
da. Blizga šilko kamuoliai, 
mėlyni, raudoni, balti. Jau
nystė praeina; moteris, kuri 
s?uva, jau nebejauna; raukš
lės išvagojo josios veidą, 
akys nebe tokios šviesios. 
Gal būt, ateis laikas, kada 
akys taps tokios trumpare
gės, jog šita geroji moteriš
kė turės, tai, ką siuva, pri-

Motulė Rymo
O liūdi motulė,
Stovi nusiminus,
Pilką ražantėlį —
Pirštais sukabinus.

Žiūri į ją rožės,
Žiūri razetėlės.
Kai byra į žemę—
Gausios ašarėlės.

Išlydėjo sūnų.
Jau penkti meteliai,
Blunka prarymoti, —
Darželio varteliai.

Bet sūnus negrįžta,
Nei laiško nerašo.
Nors ji pas Dievulį 
Kas dienelė prašo.

Užmigo jau žemė,
Ir viskas nurimo.
Tik sena motulė, —
Prie vartelių rymo.

Marija Aukštaitė!
. . ” j Albina Driza, veikli lietu- tikrai • uoliai ir nuoširdžiai

sideti prie pat akių. Bet taip j vaįte, kuri sėkmingai pirmi- darbuojasi Moterų Sąjungos

MOTERŲ SĄJUNGOS PIRMININKĖ SUVALDYK1ME SAVO LIEŽUVIUS
Prieš kiek laiko teko iš- ; kaltų aukų. Šiais laikais,

girsti nemalonų vienos mo
tinos pergyvenimą, kuris per 
kokios tai moterėlės ir jos

rodos, yra gana daug geros 
spausdintas literatūros pa
siskaityti ir apsišviesti. Vie-

pasekėjų liežuvėlius galėjo vo sielai nupelnysime malo- 
išsivystyti į gana nemalo- Į niu ir būsime gerbiamos ir 
nią situaciją. Dažnai net j mylimos savo kaimynų ir pa- 
tuščios kalbos ir visokie Į žįstamų. Svarbiausia išmok - 
“plepalai” sugriauna šeimos ! ti suvaldyti tą mėsos gabalą
ramybę ir gali prieiti net iki 
tragizmo. Nesenai vienas pa
mokslininkas yra pasakęs 
tam, kuris žmogų apkalba 
arba šmeižia bei purvais 
drabsto artimo gerą vardą, 
tai už pakūtą per Išpažintį 
būtų gerą pasakyti: “Užsi-

toj, kad laiką niekams ir 
kokiems plepalams aikvoti, 
geriau atlikti kokį vertingą 
darbą arba Raudonajam 
Kryžiui pasidarbuoti va
landą, kitą ar ligonius aplan
kyti. Už tokius darbus ir sa- 
užtveriant jį už dantų sie-

lipk žmogau ant aukšto na- į nos ir tik geriems tikslams 
mo stogo ir pasiimk pūkų ir ! išleisti į apyvartą.
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negalima gerai atlikti dar 
bą; tokia padėtis negali tęs
tis; trumparegystė didėja, ir 
ateina diena, kada gerosios 
siuvėjos rankos turi nurimti. 
Baisi diena, tragiška diena! 
Ką dabar veiks šita mote
ris? Kuo ji užpildys savo va
landas nuo ryto ligi vaka
rui? Ir toje vietoje, kur jo
sios namuose laikoma duo
na, kas nutiks ? Gyvena vie
na, nieko neturi; jeigu ne
bus jai darbo, neturės ko 
valgyti, šiurpi padėtis; vi
są gyvenimą dirbo šita mo
teriškė, ir dabar, senatvėje, 
mato esanti nenaudinga ir 
pasmerkta skursti. Ar yra 
pasauly kita tragedija, pa
naši į šitą?

Ir ana kita moteris, lėtai. 
einanti miestelio gatvelė
mis? Ar ir ji taip pat buvo 
siuvėja! Kur eina? Šita kita 
tarnavo vienuose namuose 
trisdešimts metų; visi ją 
mylėjo; buvo rūpestinga ir 

t švari. Ji valdė visus namus, 
tyliai, negirdimais žings
niais ėjo iš vieno kambario į 
kitą; visus baltinius laikė 
kaip sniegą, ant baldų nebu
vo nė vienos dulkelės; indai 
ir lėkštės žibėjo nuo švaru
mo. Kai kuris šeimos narys 
apsirgdavo, jinai slaugė jį j 
kaip motina. Švelniai jį pa
keldavo iš lovso savo gyslė- 
tom ir stipriom rankom. Per, 
ilgas naktis, kurios taip ne-! 
ramina sergančius, ji būda
vo tenai, miegamajam, atsi
sėdusi ant kėdelės šalia lo-! 
vos, nemiegodama, laukda-' 
ma valandos, kada reikės

ninkauja A. L. R K. Moterų 
Sąjungai, Amerikos lietu
vaičių centralinei organiza
cijai, turinčiai kuopas veik 
visose lietuvių kolonijose. 
Ton pozicijon ją išrinko pra
ėjusiais metais įvykęs sei
mas Grand Rapids, Mich., 
mieste, kuriame ji gyvena ir

42 kuopoj, kaipo finansų 
raštininkė. Ji yra motina 
dviejų gražių dukrelių. Vy
ras pasižymėjęs fotografas. 
Jos tėveliai taip jau yra 
nuoširdūs lietuviai katali
kai, kurie uoliai darbavosi ir 
darbuojasi lietuvių katalikų 
visuomenėj.

Bernardas Brazdžionis

Tėviškės šauksmas
Pro rudens šaltą mišką, pro naktį 
Ir pro vėlinių juodus vąrpus 
Atsišauk, mano žeme, imk plakti 
Ir pro vėjo nuskintus lapus.

Pražydėk mano sieloj kaip žiedas,
Kaip Dubysos laukų lelija,
Puošk viltim ištrėmimo Kalėdas 
Ir skambėk kaip giesmė širdyje.

i i
Pro kapus ir pro kryžius tu kelkis,
Į pavasario žemę mus šauk,
Tavo balso, kaip duonos, išalkęs.
Aš meldžiu: — Lietuva, atsišauk.

Atsišauk, kai kelionėj parpuolęs 
Tako grįžti į tave nerandu,
Kai po kojomis skardžiai ir uolos, 
Rankoš pilnos, kaip šerkšno, žaizdų.

Atsišauk, tavo tolimas šauksmas 
Te per visą pasaulį aidės,
Atsišauk, tavo šauksmas tešauks visus 
Sveikint laisvės žvaigždės.

Žymioji parlamentarė
paduoti ligoniui šaukštą su Ąmerįką ilgametė Didžiosios 
vaistais, ar kalbėdama suj Britanijos parlamento narė 

garsioji Lady Astor, apie 
kurią pravartu vieną kitą 
žodį pasakyti.

Lady Astor yra gimusi A- 
mažytis. šeimos reikalai ėjo menkoj. Virginia steite. Da- 
blogai; nuostoliai didėjo; barJau eina 66'tus metus- 
skolos auga viena po kitos. Didžiosios Britanijos parla- 
Geroji moteriškė turėjo SU- mente ji išbuvo dvidešimts 
taupų, tli buvo daugelio' penkis metus. Ji ten pasižy- 
darbo metų vaisius; labai iš- mėjo savo energinga veikla, 
lėto ji dėjo į maišelį pinige-'dr^sa ir iškalbingumu, 
lį paskui pinigėlį. Ką gi ji Tai pirmoji moteris ang

lų parlamente. Pasitikusieji 
ją New Yorko uoste laikraš- 

sidūrė dideliam varge; gero-! reporteriai paklausė 
ji moteriškė matė augant j°s nu°monės apie moteris 
vaikus, dabar negalėjo ma
tyti juos kenčiant; negali
mas daiktas, kad tokie geri

juo, kad bent akimirkai už
mirštų savo skausmus, šne
kėdama apie malonius daly
kus ar pasakodama kokią 
vaikų pasaką, lyg jis būtų

darys su tuo kapitaliuku? 
Į Vieną dieną šeimininkas at-

plunksnų maišą — tuomet 
išberk visą maišą žemyn ir 
nulipęs juos visus alei vieną 
surink atgal į maišą.”

Gera mintis. Tiek kiek r.e- 
besurinksi tų išbarstytų pū
kų—tiek žmogaus gerą var
dą kartą suteršęs sunkiai 
beatitaisysi.

i
Senovėj tokios moterėlės, 

kurios mėscdsvo žinias rinkti 
ir vėliau su “pagražyni- 
mais” jas skleisti, buvo vadi
namos “gyvieji laikraščiai” 
— jos be jokio atlyginimo 
aplakstydavo savo kaimynus 
kas mielą rytą pranešdamos 
savo visokius girdėtus ir iš
galvotus bei pasapnuotus 
epizodus, tik, žinoma, visą 
bėdą suversdamos ant ne-

Eamybės mylėtoja.

TEACHERS GOAL —Geraldine 
Kay piays Barbara Palmer, new 
schoolmarm in NBC’s šeriai 
drama, ‘'Masquerade.” Geraldine, 
who writes short stories, has a 
0oal—to star in a radio drama- 
tizatlon of one of her own wor'

Žodžiu apie naziu žiaurumus Belsen e
•Į Chicago atvyko moteris į darbą, kasdien mirė iš ba- 

Lsette Soep, žydų kilmės, j do ir ligų. Darbas buvo be- 
kuri karo metu penkioliką galo sunkus, o valgyti naziai 
mėnesių išbuvo pagarsėju-, duodavo tiek, tiek galėjo už- 

I šioj nazių koncentracijos be- tekti trijų metų vaikui Kon- 
, laisviams stovykloj Belsen į centracijos sargai buvo be- 
! mieste. Ji čia kalbėjo žydų 1 galo žiaurūs; dažnai belais- 
’ zionistų susirinkime, Ha-jvius mušdavo ir piktais šu- 
; milton viešbutyje. ' nimis užleisdavo. Stovykla
I Visa jos kalba buvo vien i buTO taiP Prigrūsta belais- 
piešimas baisių scenų. Sim-j™13’ “j1™ ant kti« tu- 
tai civilių kalinių, atvarytų Fe av° ebl'

r

šiomis dienomis atvyko į rų politikos darbui”.
Užklausta, ką ji ' mano 

įpie santykius su Sovietų

politikoje. J tą klausimą ji 
šitaip atsakė:

prie ko privedė“Matant
ponai skurstų. Kam ji rinko pasaulį per tuos ilgus metus 
tuos pinigėlius jei ne tam? vyrai, aš prašau Dievo, kad 

(Daugiau bus) į mes gautume daugiau mote-

Rusija. ponia Astor pasakė:
“Aš neprašau Anglijos ir 

Amerikos mylėti viena kitą, 
bet jos turi dirbti drauge. 
Aš noriu sugyventi ir su 
Rusija, bet pasaulis žino, 
kad Anglija ir Amerika turi 
geresnį teisingumo ir gai- 
’estirgumo supratimą”.

Dėl dabaritnės darbiečių 
vyriausybės ji pasakė: “An
glai yra vieningi žmonė3 ir 
jei jie kapitono ir nemėgsta, 
jie savo laivo visvien neskan- 
din£\__________________

Washington, D. C. — Mo
terys, kurios šiuo metu nusi
minusios. kad krautuvėse nė
ra kojinių, pralinsmekit. Iš 
vyriausybės išėjo žinios, kad 
už dviejų, trijų mėnesių šis 
trukumas bus prašalintas.

PARTY-BOUND RAYON DRESSES

1)0TH these sisters are wearing matchinr dresscs of colorful, Service 
> able spun rayon. They have contrasting yokes edged with scallops 
ert-in belts that tie in back, and circular skirti. Youngsters’ clothes— 

•hether they*re for school or dress-up—should be built to “take it.” Yout 
best assurance that children’s rayon garmer>s have the necessary servict 
<)ualitie« is to look for informative labels that tell you about the laboratorj 
tuats the fabric has passed for durability, color-fastness, shrinkage, etc.
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'Draugo" Koncerte, Vasario 10 d. Apie knygas ir
Vienintelė Lietuvaičiu Orkestrą Gros Rytojus

~ į New York (LAIC)

Ypatingus Muzikalinius Numerius
DIRIGUOS ŽYMUS MUZIKAS GUY CALLOW — 
SMUIKO SOLO ATLIKS GABI ARTISTE MARIJO
NA BALANDAITĖ. — ORKESTRĄ IŠPILDYS MO
KYTOJOS SESERS BKRNARDOS KURINĮ.

SavD sėkmingais metiniai” 
koncertais “Draugas”, ištik-1 
rųjų, užsipelnė šūkį: “KAS

MET VIS GRAŽIAU! ’ Me-Į 
tams bėgant, ‘‘Draugas’' sa
vo koncertuose žmonėms y- 
ra davys naujų artistų, nau
jų gabumų, naujų veikalų ir 
nematytų įvairenybių.

Dėl to ir š’imet galite bū-Į 
ti tikri, jog ‘‘Draugo” kon
certas bus ne tik lygiai įdo
mus, malonus, margas, bet' 
ar ne tik įdomesnis, malo
nesnis ir margesnis, nes ren-' 
gėjai yra paruošę progra
mą, kuriame bus viso ko.
Yra užkviesta jauni, gabūs 
artistai, kurie laukte laukia Guy Callon

■ Pra
nešime apie Lietuvos rašyto-, 
jus K. Korsakas Maskvos 
laikraštyje “Izviestija” ra
šo: “Maskva liko antraisiais į,“*"
musų rašytojams namais .1 
Tas iškalbingai pavaizduoja, 
kur dabar Lietuvos rašyto
jai stovi. Per paskutinius 
trejetą metų Maskvoje išleis
ta apie 40 lietuvių rašytojų 
kurinių. Išleisti eilėraščių 
rinkiniai L Giro3, S. Neries,
V. Reimerio, A. Venclovo ir 
novelių knyga P. Cvirkos.
Tilvyčio, Korsako, Sruogos 
kūriniai yra jau spaudoje 
K. Boruta baigė rašyti ro
maną “Baltaragio malūnas”.
Nors tuose veikaluose Stali
no diktatūros garbinimo ir 
nemaža, “izviestija” vis nu
siskundžia,
poetai dar nespėjo sukurti 
veikalų “naujomis temomis”.
Neseniai įvyko rašytojų su-

CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
Iš Marąuette Park choristas šv. Jurgio parap., 

persikėlė čia ir sustiprino 
mūs parapijos chorą tenoru 
balsu. Prof. A. Pociui nuos- 

Kleb. kun. Jurgio Paškaus Ito,is- ° mums laimėjimas.

menesiui.
vienam

Adomas Oškeliūnas, para- 
pijo° komiteto trustisas, sir-

Konstancija Mickienė, žy
mi veikėja ir uoli ‘‘Draugo’’ 
ir “Laivo” skaitytoja, ser
ga. Jos sūnus Alfonsas lan

go bet jau pasveiko ir vėl ko Marijonų Seminariją,
dirba.

★
Kazimieras Davidonis gar 

bingai paliuosuotas iš lai
vyno ilsisi ir klauso mamy
tės įsakymo “gerai pasil-

Hinsdale, III. Kitas sūnus 
Juozapas šiomis dienomis 
išvyko iš Vaugh’s General 
Hospital ir randasi Ft. She- 
ridan; bus garbingai paliuo- 
suotas. Konstancijos dukre-

sėk . Kaziukas matė “plen- Albina yra Šv. Kryžiaus
ty” Pacifike.

Karnauskienė, veikli para
pijoje, turėjo nelaimę: nu-^ovijo. _ ruo kopėjų ir nusj.
lauže abi kojas. Jinai veiku 
šeimininkė. Kas mėnuo su
rengia pusryčius Šv. Vardo

v. , . Dr-jai. Linkime greit pavažiavimas, kuriame ypa- svejj<įį
tingą dėmesį nutarta kreip-

atsilankusius palinksminti daugiausia pasidarbavo gar- ti į verstinę literatūrą ži-
teatrėliu, muzika, dainomis, 
šokiais, sveiku juoku.

Todėl jei norite sau už
tikrinti smagu vakara, ska
niai pasijuokti, pasiklausyti
smagių dainų, muzikes ir auklėjimą gavo Europoje

sus muzikas maestro Guy 
Callovv ir dabartinė orkest- 
ros vedėja sesuo M. Bernar
da, c.s.c.

G. Callovv savo muzikalinį

noma, pirmoje eilėje į rusų Edmund
★

Norbut, karys

ligoninės vyriausia X-ray 
technician. Linkim greit pa
sveikti.

★
“Draugo” koncerto ir šo

kių tikietų galima gauti Ma- 
lec Card Shop, 2512 West 
69th St. Koncertas bus va
sario 10 d., St. Agnės salėje.

“ Putpelė ”

mių laikraštininkų-žurnahs- 
' tų.

Kiek girdėti, brightonpar- 
kiečiai, kur S. Pieža ir jo 

i žmona Ona darbuojas, k io 
skaitlingiausiai bankiete da
lyvaus. Šv. Vardo Draugija, 
kurios S. Pieža yra irgi pir- 

į mininkas, žada atvykti “in 
corpore”. Šv. Teresės Drau
gija taip pat žada skaitlin
gai pasirodyti.

IšleistuviŲ-Sukak- 
tuvių bankietas

L. V. Draugovės (Seniors) 
bankieto rengimo komitetas 
praneša visuomenei šias ži
nias:

Senesnėsės kartos vyčiai 
susiorganizavę į draugovę 
(seniors), minėdami vienų 
metų gyvavimo sukaktį, ruo 
šia didelį bankietą vasario 
6 d., Darius-Girėnas salėje. 
Rengimo komitetas ne tik 
darbuojas, bankieto reikalu, 
net ir daug tikietų jau yra 
išplatinęs.

Bankiete šeimininkaus ži
nomos Bri.ghton Park šeimi
ninkės Norbutienė ir Navic
kienė. Jos jau sudarė labai 
nepaprastą menu (va?gių 
sąrašą).

Bankieto programa bus į- 
domi. Žymūs svečiai — lie 
tuviai ir svetimtaučiai — 
pasakys įdomių kalbų, o me
ninę dalį išpildys grupė me
nininkui, vadovystėj L. V. 
Chicagos Apskrities chorą 
vedėjo L. šimučio, Jr. 
SYKIU IR IŠLEISTUVES

Šis bankietas sykiu bus 
ir išleistuvės Stasio Piežos, 
L. V. Seniors pirmininko, 
kurs sykiu su kitais kores
pondentais vyksta j> Romą 
aprašyti kardinolų suvažia
vimą Hearsto laikraščiams. 
Tad šiame bankiete tikima
si turėti ir svetimtaučių žy

šis bankietas tikrai bus 
šaunus ir neužsivils nei vie
nas, kurs atsilankys. K. P.

"Smokeris"
Marqvette Park. — Šven

to Vardo Dr-ja rengia “tes- 
tamonial Smoker” sekma
dienį, vasario 3 d., 7 vai. 
vakare, parapijos salėj. Ren 
gimo komisijos pirmininkas 
dr. J. J. Simonaitis veikia, 
kad vakaras būtų ilgai nepa
mirštas. Visi nariai užkvies
ti tą vakarą su savo žmo
nomis arba su ‘sweethearts’. 
Viskas bus dykai.

“Putpelė”

$600,000 Lincoln 
paminklui

Springfield, III. — Valsty
bės legislatūra autorizavo 
gubernatorių išleisti $600,- 
000 nupirkimui Sangamon 
apskrities teismabučio, kad 
juos pakeitus Lincoln pa
minkliniais rūmais, taipgi 
tokia pat suma paskirta at
statymui rūmų tokioje for- 

, moję, kokie jie buvo Abra-

verstinę literatūrą. Paskuti- ^U^o Vokietijos ir gar
niu laiku išversta į lietuvių bingaį paliuosuotas. Sugrįžo 
kalbą Šolochovo “Tykusis Pr^e parapijos choro ir baž- 
Donas”, Gorbatovo ir leakų tyčioje vėl girdis io gražus 

bosas. Varg. B:nifacas Ja
nus džiaugiasi, kad vyrų 
daugiau atsiranda chore, nes 
Bruno Katauskas irgi gar
bingai paliuosuotas gieda 
chore, taipogi varg. sūnus 
Daniel Janus, neperseniai 
paliuosuotas iš karinės tar
nybos.

★

Du nauji vyskupai
Vatikano miestas. — Reu- 

terio žiniomis, Šv. Tėvas Pi
jus XII vasario mėnesį pa- 

i kels į vyskupus du Kanados 
I prelotus: Maurice Roy, rek
torių Quebec’o Seminarijos, 

I ir George Landry, iš Louis- 
dale, Nova Scotia parapijos.

kvislingės Vandos Vasilevš- 
kos veikalai, o taip gi Kry
lovo pasakėčios.

Maskvos laikraštis pabrė
žia lietuvių rašytojams e- 
sąs “dėkingas uždavinys” 
giliau supažindinti savo tau-

pas žymius muzikos moky- 
ros orkestros, rezervuokite tojus. Europoje ir Ameri- 
sekmad., Vasario 10, Brau- k;je ilgą laikų koncertavo 
go’’ koncert u, St. Agnės sa- smuiką ir kur tik pasirodė 
Įėję, prie Archer ir Rnck- žmones sužavėjo. SaVo ilgų 
vvell gatvių. : metų išsilavinimą ir prity-,,. ..

irimą perdavė akademikėms 5“±h^rat^a,.,?
taip, kad jų orkestrą ir pa

dar vikriai pašokti prie ge-

&
AKADEMIJOS
ORKESTRĄ

Apie “Draugo“ koncerto 
dalyvius ir programą sekan
čiomis dienomis “Drauge” 
tilps atskiri aprašymai. 
Jums perstatysime visus ar-

siekė tokių aukštų viršūnių.
Sesuo Bernarda irgi yra 

pasižymėjusį muzikė. Vyres
nybė, matydama jog ypatin
gus gabumus muzikos srity
je, yra ją perleidusi per gar-tistus ir smulkiau praneši , . . ... . .

me, kokią dalj jie atliks, j T. 2!_, ’__
Šiandie norime skaitytojus
arčiau supažindinti su žy
mia lietuvaičių mergaičių 
orkestrą Amerikoje . — Šv.
Kazimiero Akademijos or
kestrą ir apie žymi?, dalį, 
kurią Išpildys “Draugo” ksn 
certe, vasario 10 d.
LAIMĖJIMAI

Be abejonės, šv. Kazimie
ro Akademijos mergaičių 
orkestrą yra visos lietuvių 
visuomenės didelis pasidi
džiavimas, nes, metams bė
gant. ji yra pasiekusi dide
lių laimėjimų ir atnešusi 
daug garbės ne tik akademi
jai, bet ir visiems liet uviams.
Ši orkestrą buvo sutverta

patingai su sovietų respubli
kų kūryba. Numatoma iš
versti į lietuvių kalbą kūri
niai gruzinų rašytojo Šota 
Rustaveli, ukrainiečių Janka 
Kupala, latvių — Rainio, 
Kazakstaniečių Abajumi, az- 
arbeidžaniečių Nizami.

Mažiausios tendencijos ne
rodoma supažindinti Lietu
vos žmones su vakarų Euro
pos ar Amerikos autoriais.

ias. Ji iki šiol jau yra pa-
■ sirodžiusi ir gabi kompozi- 
i tore. “Draugo“ koncerte tu
rėsime progos išgirsti or-Į įjsą pradėti versti DuoneFai- 
kestrą išpildant jos pačios į či0, Maironio kūriniai į ru-
kūrinį. Kas yra lankęsis a- 
kademijoj ir girdėjęs orkes
trą ar chorą išpildant muzi
kalinius ir choralinius nu
merius, pripažins, jog sesuo

sų kalbą. D. Brodskis iš
vertęs Duonelaičio “Metus”, 
kurie jau esą paruošti spau
dai Maskvoje leidžiami Sal. 
Neries. Liudo Giros ir Mie-

Dom. Zdanis, ilgametis ham Lincoln laikais.

Phone Virginia 9493 Moterims Trečiadieni

SOUTH PAULINA 
RUSSIAM TURKISH BATHS

ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ
Naujai įrengtas rusiškas kambarys su 
akmenų krosnimi. — Kambarėliai dėl 
pagulėjimo. Kainos labai prieinamos.

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės, sulferinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku- 

.>aciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 West 45th St. Kampas S. Paulina St.
A. F. CZESNA, Savininkas

MA55ACC

TAUPYKITE JOSU ATLIEKAMUS CENTUS

ja.
Todėl, pasižadėkite būti 

“Draugo” koncerte ir iš
girsti šią žymią orkestrą. 
S . orkestrą smuiko solo iš
pildys solo smuikos artistė 
Marijona Balandaitė, kuri, 
n:rs dar-lanko akademiją, 
bet jau yra pasižymėjusi 

1930 m., o jau 1931 m., ka-| kaipo nepaprastai gabi mu
ilą pirmą kartą stojo kon-, zįkantė.
testan. kuriame dalyvavo.

Bernarda yra gabi mokyto- želaičio kūriniai rusų verti-
me.

Išmintis yra geras pirki 
nys, nors kartais laba i bran
giai kainuoja.

Sprendžiant iš atgarsių,
, y. . ... ., , , ‘Draugo” koncertas žadaankstesniu mokyklų, Akaile- . ... ° _

.. . - . , . _. . būti gausus žmonėmis. Ganiuos orkestrą laime,o pir- °. , r> . moo ne 11 net lr pritrukti vietos. To- ir.~ vietą, Po to vcl 1932-36-

didelis skaičius Chicagos

37-38-40 metais irgi laimė
jo pirmą vietą kentėjuose.! 
1933 m. Chicagos World's 
Fa ir parodoje viešai pa si' '

dėl neapsigaukite; iš anks
to nusipirkite bilietus ofise 
ar pas pardavėjus.

Visi būkime “Draugo”
rodė. Keliolika mergaičių koncerte, sekmai., vasario
baigusių šv. Kazimier? A- 
kademi ją užėmė arba ir šian 
die užima vietas žymiose 
šios šalies muzikos srityse. 
Kai kurios, pav. grojo su 
tokiomis žymiomis muzikos 
grupėmis, kaip Civic Orche
stra, VVomen s Symphony 
Orchestra, Illinois Sytnp'io- 
ny Orchestra, VVomen’s Ci n- 
cert Band, ir pan. Pasižy
mėjusios orkestro narės daž
nai kviečiamos pagelbėti ki
toms orkestrams, kaip pav.: 
Mundelein < ollege, De Paul 
Sehool of Music, CYO ir 1.1. 
GABUS VEDĖJAI

10 d., St. Agnės Hali. Kon
certo pradžia 4:30 vai. po
piet.

Miestas netenka 
biznio

Dell Rhea, vice preziden
tas Chicago Conventon Bu- 
reau, praneša, kad dėl sto
kos kambarių viešbučiuose 
ir dėl blogo susisiekimo, Chi
cago netenka vieno iš kiek
vieno keturių seimų, kurie 
šimet bus įvairių organiza
cijų.

Iki šiol Chicago buvo skai- 
Akademijos orkestrą su-į tomas centras organizacijų 

kurti ir tobulai išvystyti suvažiavimų.

| LINKSMA NAUJIENA— 
NAUJA MOSTIS!

SIXTIAN A
Trade Mark Reg. U.S. Pat. Off. 
DEL SUAUGUSI, VMM

*littnna Moatėjr N#ri» Narkotikų 
Nei Nnodincų val.ti,.

SIXTIANA mostls greitai pa
gelbsti nuo visokių skanumų, kaip 
tai — rhetimatlSkų skausmų, kaip 
meniniu Skausmų Kojise. Ran
kose, Sąnariuose, Krūtines, Ger
klės. Raumenų Lumbago. Sclati- 
ca. Neuralgijos 1S priežasties 
skersvSio Ir suSalimo. IStlnlmo, 
Skaudančių Raumenų, Mažų 
Bronchlal Nesmagumų nuo žalčio, 
Pflsllu, Spuogų. Vočių, Degančių 
ir pavargusiu Kojų. Mažų Apde
ginau ir žaizdų.

narelduoda po t? .00 
Jž didėt) pilnų stiklini puodukų Siųskit 
Jflsų pinigus tiesiog t —
SIXTIANA OINTMENT CO. 

2819 W. Charlenton Street 
Chicago 47, UI.

8rXTTANA MOSTIS vartojama 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Amerikoje lr Europoje.

THE BOARD OF DIRECTORS 
OF THIS INSTITUTION 

takes pleasure in announcmg

a Diuidend
at the rate of

For the dx-month period ending 

December 31, 1945.

perannum

WE INVITE YOU to start■ ’ • *
? onl octount here; Enjoy consistently 
’ liberal dividends, paid semi-annually.

Membrr A^tounts INSURFD up to $5,000 by a permonent 
insteumentolity of the United States Government

IR DĖKITE Į

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

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

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

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

šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ - 4%
BE KOMISINO

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

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
• ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

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

Office houra daily: 9 A. M. to 4 P. M. — Wedne»days: 9 A. M. to 
12 Noon. — Thuradaya 9 A. M. to 8 P. M.

--------- -
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Iš Marijos Kalnelių

Ark. J. Matulevičiaus, M. I. C., Mirties 
Sukakties Paminėjimas Seminarijoj
Hinsdale, Ui. — Sausio 27

šeimomis. Dr. Gussen irgi. Į daug pasidarbavęs šiai drau f I) A f) T A C 
Iš Chicago Roosevelt Fur- gijai. Garbė yra draugijai J | v K I A 3

niture savininkaį J:varaus-j turėti tokį narį. Re to, P.
kas su Bertuliu, o ką iau Putrimas remia parapiją ir JAUNASIS BANCEVICIUS

d. TT Marijonams ir jų įs
taigoms yra brangi diena, 
nes tą dieną prieš 19 metų 
mirė Marijonų vienuolyno 
atgaivintojas, pirmas jos Ge
nerolas, buvęs Apaštališkas

kas, B. Vaišnora, P. Gvaz- 
dauskas. W. Brazauskas, J. 
Wilutis ir P. Remeika. Pija- 
nu akompanavo klierikas A. 
Micka.

Pritaikintas progai kalbas 
pasakė Hinsdale namo d. g.

Vizitatorius Lietuvai ir_ Se- j provįncijolas kun. J. Jau
čius. M. I. C. ir Hinsdale na
mo viršininkas kun. dr. A. 
Jagminas. M. I. C. Abu kal
bėtojai. kurie turėjo progos

sėlių Vargdienių įstaigėjas,
arkivyskupas Jurgis Matule
vičius. M. I. C.

Seminarijos auklėtiniai 
kasmet kokiu nors ypatingu 
būdu pamini šią sukaktį. To-

asmeniškai-arčiau pažinti a
a. Jurgį, papasakojo keletą

dėl ir šįmet buvo suruoštas I įdomių atsiminimų iš arki-
ypatingas paminėjimas. Se- vyskupo gyvenimo.
minarijos auditoriume vaka- , ... , ...
re klierikai išpildė proera- Vakar° vedejum buvo klie- re klierikai ispiiae progra T Malinauskas, M. I.
mą, kurią sudarė originalais 
veikalėlis iš a. a. ark. Jurgio

rikas J.
C. Programas praėjo labai

gyvenimo laikų, dainos bei graŽioJ nuo‘aikoi- BaiSta 
giesmės ir kalbos. , . ?lema sugiedojus Marijonų

' himną. i .
Parengime dalyvavo d. g. I

Provincijolas kun. J. Jan- 
čius. M. I C., Seminarijos 
vyresnybė, keliolika svečių 
TT. Marijonų iš kitų namų, 
klierikai, broliai, Nekalto 
Prasidėjimo seselės ir na
miškiai.

Buvęs.

Vakaruškininkai 
Sljungiečių Vakare

kalbėti apie mūsų kaimy 
Bus i& Lyons, Melrose Park, 
Bervvyn ir kitur.

Pirmą kartą Ciceros ko
lonijoj bus ‘‘lietuviškos va
karuškininkės" ir ‘‘vakaruš
kininkai”.

Sophia Barčus yra vedė
ja dviejų radio programų.

Moterų Sąjungos 48 kuo
pa lauks visų į “vakaruški
ninkų” vakarą.

Sąjungicčių Rėmėjas

kiekvieną naudingą darbą. 
Dienraštį “Draugą ne tik 
kasmet prenumeruoja, bet 
dar lankosi į kiekvieną pa- 
ręngimą ir ten gausiai pa
remia. Jo krautuvė (bučer- 
nė) randasi adresu 1436 S. 
49 Ct., o gyvena adresu 1440 
So. 49 Ct. . . t

Dvi Putrimų dukrelės — 
Dolores ir Darata lanko Šv. 
Kazimiero Akademiją, □ sū
nus Povilas, Jr., dar tebėra 
parapijos pradžios mokyk
loj.

PASIŽYMĖJO

tikrai smarkių imtynių jis 
negrą įveikė.

V. Banek (Bancevičius)
Kitą penktadienį-, vasario 

1 d., Falcon Auditorijoje 
(1812 So. Ashland Avenue) 
Vytautas Bancevičius risis; 
su Harold Starr, kuris yra 
žinomas kaipo • ‘Oregond Į 
miškinis žmogus”.

Starr yra nepaprastai tvir 
tas vyras. O tai reiškia, kad 
jis bus labai pavojingas Vy
tautui oponentas. ,

Tą vakarą taip pat risis 
ir išgarsėjęs “Angelas”.

LONDONAS, sausio 29.— 
Patvinusios Dunojaus upės 
vanduo dėl ledų ir karo su
naikintų tiltų gręsia išsilie
jimu per krantus ir užlie
jimu Budapešto.

B. A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

Susirinkimo Atgarsiai
Cicero. — Šv. Antano Dr- 

jos susirinkimas j.vyko sau
sio 6 d. Narių atsilankė la
ibai skaitlingai, nes draugija 
gruodžio mėnesį nutarė bū
simus susirinkimus pavadin- 
ti vieno kurio nario biznie
riaus vardu. Šis susirinki-) Telaimina Dievas Putrimų 
irias buvo šaukiamas Povilo Į gyvenimą. To linki mūs Šv.

Praeitą penktadienį Vy 
tautas Bancevičius ritosi su Į 
negru Kaffner, kuris prieš Į 
kelis metus buvo paguldęsį 
“drapiežną dzūką” (atseit/ 
Vytauto tėvą). Ritosi jie Į 

Visa Putrimų šeima yra svarbiausioje poroje. Ir jų

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.
P. Putrimo žmona yra čia 

augus ir mokinusis, pavyz
dinga motina.

pavyzdingi lietuviai-katali-

Putrimo vardu 
atvirukais.

ir šauktas Antano Draugija.

susirėmimas buvo toks smar 
kus, toks įdomus, kad su
kėlė visą publiką ant kojų. 
Kaip sakoma, viršų paėmė 
Vytautas. Tokiu, būdu jis at-

A. Valančius silygino ir už savo tėvą. Po

■ t

r?:-z -S.
f $ *• ■

v
į

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi i Mūsų Įstaigą!

Čia rasite suvirš 200 Puikių 
paminklų ir galėsite lengvai 

-išsirinkti tokį, kuris patiks.
Daug«lit yra pilniu

; patankinti tau m«n« bdtvraū
kuriuot mat padirbomt jitmt.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

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

VENETIAN MONUMENT COMPANY
627 NO. WESTERN AVĖ. TEL.: 8EELEY SI03

(Įstaiga randasi netoli Grand Ayenue)

N kPo sūsirinkimo P. Putri-, ~~ 
atnešta dovana — dide- ;jįį, '■ 1 

lė heme buvo leidžiama tarp 
narių laimės būdu. Tikietai 

Į nariams išdalinti dykai. Lai
mė teko Jurgiui Nakrošiui.

Povilas Putrimas yra il
gametis Cicero biznierius ir

mi -ii:

Cicero. — Moterų Sąjun
gos 48 kuopa rengia vaka- 

Perstatyta penkių scenų rą vasario 3 d., parapijos 
veikalas “Pirmoji Marijonų I svetainėje. Dviejų valandų 
Kapitula’’. Veikalą paruošė ' programą išpildys Sophia

IAIGIIIJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC - 1450 kilocydes
klierikas Pranas Jaučius, M. 
I. C. Veikalo roles vaidino

Barčus su savo štabu. Jinai 
žada daug juokų. Dalyvauš

Ciceriečių Dėmesiui
Šiose vietose galima gau-

klierikai J. Klebauskas. A. 'Petronė, Barbora, Karolius, į tį “Draugo” metinio koncer-A A *W.T 1 - err* * f. J ... . . . ....Micka, Aksomaitis, A. Na- Tėtė su Mamyte. Įžanga 75 
vikevičius jr J. , Wilutis. I centai. t Daugelis jau įsigijo. 
Rinktinis Seminarijos klieri- I Rengimo komisija sako, kad 
kų choras išpildė parinktas į kam tik pasiūlai, nieks ne- 
giesmes ir dainas. Chorą su- atsisako. Bernadišius, Put-* 
darė klierikai: J. Riebaus- rimas žada vakare būti su

BALTRAMIEJUS KELEVIČIUS
Gyveno 3353 S. I’nion Avė.
Mirė Sausio 29 d.. 1 946 iri.. 11 vai.. va.k. Gimęs Lietuivoje. 

Kilo iš Kėdainių apskričio Baisogalos parapijos; Dauginaičių kai
mo. Amerikoje išgyveno 59 metus. į ■

Paliko’ dideliame nuliūdime: 4 dukteris Petronėlę ir žentų 
Juozapų Paskey. Saverų ir žentų Roy Mitehell. Modestų ir žentų 
Petrų iiavis, Christinų ir žentų P»trų Norkus: 4 sūnus, Martiną 
ir marčių Agnės, Stanislovų, ir, marčių Josephine, Kazimierų ir 
marčių Josephine,, Antanų ir marčių Theresų; 8 anukus; :2 bro
lius Vincentų ir jo šeinių ir Kazimierų: pusbrolį Pet.ų KillTs ir 
šeimų: giminaičius Mykolų ir Karotinų Praninskus ir šeimų Onų 
Praninskienę ir šeimų, Jareckų. šeimų, Kazimierų Palionienę ir 
daug kitų giminių.

Priklausė prie Teisybės Mylėtojų, Simono Daukanto. Palai
mintos Lietuvos, Apašt. Maldos ir šv. Kazimiero rė/nėjų.

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

Laidotuvės įvyks šeštad. Vasario 2 d., 1946 m. Iš koplyčios
9:00 vai., ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas ,į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, Bi-ulfni. Žentai. Marčios ir Visos Kitos 
Oiminps.

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

to ir pasilinksminimo tikie- 
tų:

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

Solemo Yankaus vaistinėj,
(1446 S. 49th Ct.

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

Putrimų Meat Market,
11436 So. 49th Ct.

Puikių aiskriminėj. 1409 
So. 49th Ct:

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

< Miliauskų kepykloj, 1425 
So. 49th Avė.

Stasiulaičio barbernėj, 
1409 į3o. 49th Avė.

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

Kesers vaistinėj, 4847 W. 
14th St.

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

Taipgi pas vietinius vei
kėjus ir “Draugo” stotyse

SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos, 
iki 2-ros valandos popiet.

KITOMIS DIENOMIS —- nuo 9:30 
valandos vakare.

EXTRA PROGRAMAS — Penkta
dieniais nuo 7 iki 8 vai. vak.

MARGUČIO Ofiso Adresas:
6755 So. Western Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehill 2242

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

PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monument 
Company

3419 West Ilth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 335

NULIŪDIMO Valandoje

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

LAIDOTUVIŲ ! DIREKTORIUS- - i i- I
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

6812 So. Western Avė., Chicago. Il.«
Telefonas — GROVEHILL 0142

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

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
AsociacijosVieny Metų Mirties

Sukaktuvės
» SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS

LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

. AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

AMBULANCD 
Patarnaujam 
dienąirnaktį 

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

. . ;, a. a.
MI KOLAS JUZĖNAS

Gyveno 6617 Hncrnpiento Avė. Pirmiau gyveno Cicero III.
Mirė Salinto 29 d..- 1946 m.. 4 vai., ryte. sulaukęs pusės ūmi.
Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Panevėžio apskričio šilų parapijos. 

Kunigai kiškių kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Julia (po tėvais .lialsai- 

tę) brolį Jonų Juzėnų ir jo šeimų, pusbrolį Leonų Augustinų ir 
jo šeimų, brolio vaikus Petrų Juzėnų ir jo žmonų, klierikų Igna- 
tiun Juzėnų: švogerkų Pranciškų šlogi-ricnę ir jos šeinių iš West 
Side; švogerius Vincentų Balsį ir jo šeimų, iš Cicero. Antanų 
Balsi ir jo šeimų. Petrų Balsį Iš SVeųtvillę. III. Ir daug kitų gi
minių. draugų ir pažįstamų, o Lietuvoje seserį .Salemonų Ir Jos 
šeimų Ir kiton gimines. •

Priklausė prie Keistučio Klubo ir Dr-jos Liet. ūkininkas.
Kūnas pašarvotas A. Petkaus koplyčioje 6812-H. Western Avė. 
laitdotuvč.. įvyks šeštadienį. Vasario 2 d. Iš ^koplyčios 8:30 

vai., ryto Irus atlydėtas ) Gimtino Panelės švenė. parapijos baž
nyčių. kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po 
pamaldų hus nulydėtas J Šv. Kazimiero kapines, .

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

Nuliūdę: Dukterys, Sūnui. Žentai. Marčios, Broliai, ir Visos 
Kitos Gllliinčs.

Laidotuvių dink torius A. Petkus. Tel. GUOvehlll <1142.

JURGIS KzVCHERGAS 
828 West 34th. Place.

I Jau sukako vieni metai kai. 
negailestinga mirtis atskyrė Iš 
h ūsų tarpo vyrų ir tėvelį,
urgį Kaėlrergų.

j- betekome Savo milinio Va
sario 2 d., 194 5 m, 
f Nors laikas tęsiasi,, bet mes 
jo niekados negalėsime užmirš
ti. 1 -ai gailestingas Dievas su
teikia jam amžinų atilsį. 
i1 Mes, atmindami jo liūdnų 
prasišalinimų iš mūsų tarpo. 
Užprašėme > 4 gedulingas šv. 
Mišias (su egzekvijomis) Pen- 
ktųdienį. Vasario I d., 1946
m. šv. Jurgio pir., bažnyčio
je 8:00 .ival.. .ryto '(visos kar
tu) ir. šeštšd. Vasario- 2 d.'
St. diichard's parapijos baž
nyčioje, (5oth. Ir Kostner) 
7:^0 vai., ryto. .

Kvječtame vUuis gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldos 
ir kartu su- ,niuni!< pasimelsti- 
už U. a. Jurgio sielų. J*o ps- 
panialdų kviečiame į namus 
po aum.; 828 W. 34th Place.

Nuliūdę: Žmonų karotinų. 
Sūnus Antanas ir Marti Hlbla, 
Duktė Mary Ir /zuitas . lx-«>- 
nard Daniplz, Arnikai Ir Vi
sos Kito* Giminės.

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. CaliforniaV
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai 
8 vai. vak.

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

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

P. J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 
___________ Telephone YARds 1419___________

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

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

LACHAWICZ IR SŪNAI
2314 WE8T 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANal 2515 
COMmmlore 5765 

PUUman 1270

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

Lietuva turi būti vėl Nepriklausoma Valstybė!
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Kriminalio teismo teisėjas

Apie per naktį atdarus saliunus
ENGLEWOOD GYVENTOJAI REIKALAUJA, KAD PO

LICIJA IŠVALYTŲ NEPADORIUS SALIUNUS IŠ
ILGAI <J3r<l GATVES.

Šiomis dienomis begalo ištarmę: kalėjimas 40-čiai 
liūdna scena buvo Krimina- metų. Jaunuolis prieš kiek 
lio Teismo Rūmuose, teisėjo laiko nužudė Shirley Stone, 
Leonard C. Reid kameroje, 28 metų mergaitę, iždininkę

DTENRA5TT5 DKKUUAS, CHICAUD, IT.TINGIS

MOKSLININKAI
Ketvirtai sausio 31, 1946

kurioj devynioliką metų jau
nuolis iš St. Louis, Daniel

vienos vaistinės, kuri, kaip į 
teismo rekordus įrašyta, žu-

Patrick Hurley, karinėje vo besigindama nuo jaunuo-
___ ! __ i , . i liz-k r\r*tarnyboj merchant marine, 

išgirdo šiurpulingą džiūrės

PASKOLOS 
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
Už pigesnį nuošimtį — be 

komišino — pas

MUTUAL
FEOERAL
SAVINGS and LOAN 

Assn. of Chicago
2202 VVest Cermak Road 

Telefonas CANAL 8887 

BEN J. KAZANAUSKAS, Rast.

lio pasikėsinimo ją išgėdin 
ti. Drabužiai buvo nuo jos 
nuplėšti. Lavonas rastas 
prieangyje namo adresu
1452 E. 63rd St.i
KĄ PASAKĖ SPAUDOS 
ATSTOVAMS

Paskelbus nuosprendį ir 
jaunuolį išvedus iš teismo 
rūmų, teisėjas Reid spaudos 
atstovų susirinkime labai 
teisingai puolė Chicago ga
liūnus, kurie esti atdari iki 
4 vai. ryto. Tie saliūnai, sa
kė teisėjas, yra priežastim 
mergaitės žuvimo ir jaunuo
lio patekimo į kalėjimą il
giems metams.

“Teįsme matėme jaunuo
lį, — kalbėjo teisėjas, — 
kurs į kariuomenę įstojo 17 
metų amžiaus. Du laivai, ant 
kurių jis tarnavo, karo metu 
buvo sutorpeduoti: Vieną 

i sykį jis buvo išgelbėtas iš 
jūrų, ištrauktas iš vandens 
— kam? Kad patektų į kalė
jimą ilgiems metams! Jei jis 
nebūtų gavęs svaiginančių 
gėrimų 19-kos metų amžiuje, 
jis, be abejonės, nebūtų at
vestas į šiuos teisingumo 
rūmus ir, po visos procedū
ros, išgirdęs baisaus džiurės 
nuosprendžio Shirley Stone 
taipgi būt buvus gyva ir 
džiaugusia savo gyvenimu.

Pulkininkas W. A. Simpson, majoras gen. Van Dusen 
ir leitenantas pulk. DeWitt — trys Amerikos mokslinin
kai, šiomis dienomis atlikę įidomųi eksperimentą, tai yra 
padarę kontaktą su mėnuliu. (Acme-Draugas telephoto)

GYVENTOJAI TURI
REIKALAUTI

“Aš nematau priežasties,'
delko tavernai turėtų būti 
atdari iki 4 vai. ryto, kada 
visi gyventojai turi būti na- ( 
muose ir poilsyje”, sakė tei-j 
sėjas. “Mano patyrimas kri- 
minalliam teisme mene įti
kino, kad didelis nuošimtis

Kas Girdėtai 

Chicagoje#

Pašautas plėšikas
John J. Merkle, 1501 Sed-

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę: 
"SAVAS PAS SAVĄ"

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 modemiškų 
rakandų. Pasinaudokite proga!

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ IAB AI PRIEINAMAS KAINAS!

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

Archer Avenue Furniture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

• DEGTINES
• BRANDES
• RUM’O

BONKŲk WW ■»GIN
• VYNO
• KORDIALŲ 

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATFIAN 
KANTE It 

“Lietuviškas 
Žydukas”

"Ką valstiečiams davė Sovietų 
valdžia"

New York (LAIC) — Ry-j ma, būtų neįmanoma. Jie tu
šium su rinkimais, Baltijos 
kraštų miestus ir kaimus 
užplūdo raudonieji agitato
riai. Kaip praneša “Pravda”
už vis labiausia jie pamėgo i ,. ..... ' , .
aiškinti “Ką valstiečiams verKautl sovet.skuose kol- 
davė Sovietų, valdžia?” dožuose — dvaniose. 2iau- 
Klausti “Ką iš valstiečių at- rios sovietų tikrovės neati- 
ėmė sovietų valdžia” žino-Į taisys jokia propaganda.

ri tyliai raudonomis gurguo
lėmis vežti rekvizuojamus 
grūdus, maitinti mases sve
timųjų raudonarmiečių,

/ mus
ir

Krautuvės pelnijosi
OPA praneša, kad ketu

riasdešimta viena valgomųjų 
daiktų krauutvė 53 ir 55 
gatvėse, tarp Halsted ir 
Dorchester, pietinėj miesto 
daly, patrauktos į teismą už 
nesilaikymą kainų lubų (cei
ling price). OPA agentų 
“tour” per tas krautuves bu
vo padaryta prieš Kalėdas, 
kada kiekviena jų garsino į- 
vairius nepaprastus “sale”.

Šios zonos krautuvės OPA 
agentų yra piešiamos, kaip 
šlykščiausios nesilaikyme 
vyriausybės nustatytų Lubų1-i •- - ' •----------r-------------  --------- -------^7 i vyriausybės nustatytų Lubįpiktadarybių, kuriuos atlie- gwick, pastaromis dienomis , kaįnų (ceiling price) įvai 

ka nepilnamečiai, paeina nuo apiplėšimais terorizavęs ta ” YMAVVtM -----_______  apiplėšimais terorizavęs ta
pardavinėjimo jiems svaigi- Vernus šiaurinėj miesto da- 
nančių gėrimų vėlam nak-1 lyje, vakar policijos pašau

tas ir suimtas.
Plėšikui padarius “hold- 

up” saliune adresu 3758 N. 
Western Avė., savininkas 
Ben Lane parodė pasiprieši
nimo ženklų. Tuomet plėši
kas šovė į jį, bet jo revolve
ris neišdegė. Pamatę tai bu
vę saliune kostiumeriai puo
lė ant plėšiko ir jį sumušė.

Atvykus policija plėšiką

ties laike. Labai laikas pa
tiems gyventojams pakilti į 
veikimą, kad būtų pradėta 
vykdyti įstatymai, liečiantie- 
ji tuos saliūnus”.

Valstybės gynėjas James 
M. Burke sakė patyręs, kad 
D. Hurley vienam galiūne 
prie 63rd gatvės per vieną 
valandą išgėręs šešis stik
liukus degtinės ir keturias 
bonkas alaus. Niekas nebuvo 
pasiteiravęs apie jo amžių 
bei pareikalavęs indentifika- 
cijos kortelės.

“63 St. tarpe Stony Island 
ir Blackstone Avė.' yra blo
gesnė, nei senoji 22nd (da
bar Cermak Rd.) Bowery 
gatvė — New Yorke ir 
“Barbary Coast” — San 
Francisco, Calif., sakė Bur
ke.
SUDARYTAS PILIEČIŲ 
KOMITETAS

Englewood rajono gyven
tojai sudarė dešimties pi
liečių komitetą, kad kreiptų
si į policiją išvalymui blogą 
vardą turinčių saliunų 63rd 
gatvėse, tarpe Halsted ir 
Wentworth.
JAUNUOLIO TĖVAS 
TEISME

Daniel Patrik Hurley į St.
Louis į Chicago atvyko sve- 
čiuosna su motina, čia jis
vien, naktį išėjęs iš taverno, aumanymą _ kad
sut.ko gatvėje Shirley į kiekJvien0 taverno aavininko 
Stone. Susitikimas mergai-1
tei buvo tragiškas. Ji tapo 
jaunuolio nužudyta.

Jaunuolio teismą visą lai
ką sekė moraliai palaužtas 
jo tėvas. Motina dėl didelės 
širdgėlos neturėjo jėgų sek
ti bylos ir, ypatingai, būti

riems produktams.

Jaunuoliai 
paliuosuoti

Vincent Costello ir Theo- 
dore Campbell, kurie buvo 
policijos sulaikyti ir kvč- 
čiami Sužanne Degnan pa
grobime ir nužudyme, po il
go tardymo paliuosuoti. Pa
sirodė, jie telefonavę į na-

. _ . - .. - , . - mus Degnan tikslu gauti ži-paėmė vestis 1 stot). Kelyje, ] ,ių t it išpjrkima. 
atgavęs jėgas, jis bandė pa- ,. • . 1 Dnlinim vrevl 0+01_ _ , — *■
bėgti. Tuomet, į jo kojas su
varyta keletaš kulkų.

Šeimininkėms1, . 
žinotina

OPA Chicago regiono di
rektorius James F. Riley 
paskelbė, kad pradedant 
šiandiena kiaušinių kaina 
vėl nukrito vienu centu.

liudininkė baisaus nuospren
džio — uždaryti vos pražy
dusį gyvenimui jaunuolį ka
lėj iman 40-čiai metų.

Naujiena taverninin- 
kams

John H. Lyle, pirmininkas 
Englesvood Citizen Ccmmi- 
ttee ir buvęs miesto teisėjas, 
patiekė policijos viršininkui 

— kad 
avininki

bei bartenderių būtų nuim-, 
tos pirštų antspaudos. kad j ^vena viena

Policija vėl atsidūrė ten, 
kur buvo, tai yra neturi jo
kių pėdsakų mergaitės pa
grobimui susekti.

Pakelta nuoma 
balsavimo vietoms

Board of Election Com- 
missioners nutarė pakelti 
nuomą balsavimo vietose 
(pooling place). Iki šiol bu
vo mokoma $10, šįmet bus 
$15. Tokiu būdu balandžio 
“primary” balsavimai, bir
želio mėn. teisėjų rinkimai iri 
rudenyje generaliniai rinki-' 
mai miestui už balsavimo 
vietas atseis apie $80,000.

$60,000 gyvulių labui
Prieš kiek laiko apleistų 

namų rūsyje rasta į ledą į- 
šalęs lavonas išėjusios į po
ilsį mokytojos Lillian Holm- 
breg, 72 metų amžiaus. Ji

privertus laikytis , Illinois 
Dram Shop Act’o ir kad ne
būtų išduodami leidimai as
menims, turintiems krimina
lius rekordus, pardavinėti 
svaiginančius gėrimus.

Autoritetai bankuose rado 
jos $60,000, kurie testamen
tu paskirti gyvulių globos 
draugijoms: Anti-Cruelty
Society of Chicago ir Human 
Society of Illinois.

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS

Pirk Victory 
Bonus!

_______ — Tr» _
ANT^TENGVV Mftira»TNTVnna<OKtJnnn 

Pasinaudokite tomoma Noofcmdlg Kainom* 
TAPKITK FntAJrsiNIAl OTn<«KLAPgOMH
TACFTKITK mflsg įstaigoje. Jlbm inriAltai 
rflpmtlngal globojami Ir Ugi SA.000.00 ap 
drausti per Kelerai Karinga and boaa In
surance Corporation.. JAaq pinigai bua grei
tai išmokami Jum* ant pareikalavimo. 

HKNIAORIA IR 1Y MIAUKIA UkTI TIį 
FtNAMSnrt IŠTAIGA 

— 41 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

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

X V. ir B. Kazimieraičiai, 
savininkai užeigos adresu 
4014 S. Western Avė., šio
mis dienomis isiariio arražią 
nuosavybe — 10 flatu na
mą — 71st ir Talman Avė. 
Kazimieraičiai vra dideli 
“Drano-o” bičiuliai, vnntin- 
erai Barbora dau^ naši d r r- 
buoia mūs dienraščio no ren
gimuose ir tai neri ARD 6- 
me skyriuje. Kazimieraitie- 
nės (su pirmu vyru) duktė 
yra Šv. Kazimiero Seserų 
vienuolyne.

X Voicekas Rackel, nėr 
25 metus turėjęs gražu ūkį

Moteris laimėjo 
pirmą dovaną

Chicago Historical Socie- 
ty rūmuose (Lincoln park) 
atidaryta gamtos nuotrau
kų (fotografijų) paroda, ku
rioj išstatyta virš 1,800 eks
ponatų iš visos Amerikos ir.— ------ - -—jv- »---•» -t
užsienio. Pirmą dovaną lai-, Junction City, Wis., šiomis 
mėjo Grace M. Ballantine, iš dienomis, mirus žmonai E- 
Upper Montęlair, N. J., už! ienai, pardavė ir'grįžo gy
nuotrauka “Velvet Petals 
(gėlės žiedą).

venti į Chicago pas žentą 
Viktorą ir dukterį Marijoną 
Mikšius, 4142 Archer Avė., 
kurie augina vikrų sūnų Ta
rną. Visi žadėjo dalyvauti 
“Draugo” metiniam koncer-

Patvirtino bausmę
Illinois Valstybės Aukš 

čiausias Teismas patvirtino te.
Cook County Kriminalio | x’Kas norite dalyvauti L. 
Teismo bausmę dviejų metų'v .. Senion, mošiatnarn S. 
kalėjimo ir $10,000 Brucej^ žinomam žurnalistui 
Borrelli, sunui miesto teisėjo l
Francis Borrelli, kuris ras
tas kaltu suokalbyje pavar
toti fizinę jėgą, kad sužei
dus iki invalido vieną Keesh- 
in Motor Express Co. tar
nautoją ir Pioneer Motor 
Service prezidentą.

išleisti bankiete, vasario 6 
d., Darius-Girėnas salėje, 
vietas .galite rezervuoti pa
skambindami telef onu j dnr. 
“Draugo” redakciją. Įžanga 
asmeniui $2. , . ‘ ? -

Dešimtuku paradas 
Chicagoj pasilikęs

Dešimtukų paradas, tai y- 
ra vajus sukėlimui fondo ko
vai su vaikų paralyžium, 
Chicagoj toli pasilikęs. Pas
kirtoje $500.000 kvotoj, iki 
vakar dienos tesurinkta da 
tiktai $200,000.

Įvairios ~ Įdomios 1
M: žinios i

Laimingas kritimas
Los Angeles, Calif. — čia 

nuo antro aukšto nukrito 
19-kos mėnesių kūdikis. 
Galva atsimušė žemę. Nuve- 
žus į ligoninę pasirodė, kad 
kūdikis tik lengvai keliose 
vietose įdrėkstas.

Rado paslėptų 
sidabrų

į X J. Tarvidas. iš Mar- 
auette Park. errižes namo i. 
ligoninės jau buvo besvei- 
kąs, bet netikėtai įsimetė 
plaučių uždegimas ir vėl iš
vežtas į Hines ligonine. Jis 
randasi ant antro aukšto 
Ward C. kambario numeris 
235. Lankvmo valandos sek
madieniais. antradieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 2 iki 4 
popiet.

X VVilliam Roy Carney, 
prezidentas . Sųperior Flake 
Graphite Čo., paskirtas pir
mininku pavieniu: aukotoiu 
diviziios Raud. Krvžiaus va
juje. kuris prasidėjo sausio 
23 d. Chicago kvota nusta
tyta $5,100.000. Visoie Ame
rikoj norima šįmet surinkti 
$100,000,000.

X Ciceriečiams žinotina, 
kad Mrs. S. D. Gasparaitie- 
nės groserio krautuvėj, 1446 
S. 50 Avė., nuo pat anksty
vo ryto galima gauti dnr. 
“Draugą” atskirais nume
riais. Priimamos taipgi ir 
metinės prenumeratos.

X Kazimiera Šliogerienė, 
žmona Petro Šliogerio, per
gyvenus sunkią operaciją ei-

Yokohama, Japonija. _ J na sveikyn savo gražiam a-
Vienam geležinkelio sandely- partmente, prie 65 ir Fair- 
je čia rasta 109,758 svarai field gatvių. Prieš nusipirk- 
japonų paslėpto sidabro, šis dami ten nam4 Šliogeriai 

1 gyveno West Side ir daug1-- 1-----—---- ~ J-—--turtas buvo užverstas spyg 
liuotomis vielomis.ir surūdi
jusiais geležinkelių bėgių 
šriuhais bei vinimis.

(Prašo Nobelio premi
jos bolševikei

Helsinki, Suomija. — Ju 
ho Paasikivi, Suomijos mi 
nistrų pirmininkas; Kari, 
Augus Fagerholm, pirmi
ninkas. suomių parlamento, 
ir keletas parlamento atsto
vų kreipės į Norvegijos Par
lamentarinį Nobelio Komite
tą, ^ad viena Nobelio pre
mijų 1946 metais butų ski
riama Aleksandrai Kolontai, 
buvusiai Sov. Rusijos amba
sadorei Švedijoj.

O ar
darbavos parapijoj bei drau
gijose.

X Stanley Balzekas, ži
nomas automobilių dyleris, 
nors tą dieną turi daug kvie
timų kitur, bet ir “Draugo” 
koncerte žadėjo dalyvauti 
su visa šeima.

X Jonas Dailydė, iš De- 
troit, Mich., atsiuntė padė
ką “Draugui”, kurio pagal
ba jo giminaitis jį surado, 
šio “Draugo” pasitamavi- 
mo J. Dailydė žada niekuo
met neužmiršti.

X Bronislava Slinkis, 3131 
S. Francisco Avė., sugrįžus 
iš Šv. Kryžiaus ligoninės po 
sunkios operacijos namuose 
kasdien eina sveikyn.


