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BEVIN SAKO MASKVA GRĘSIA TAIKA
Okupantai Bara Lietuvos Okininkus; 

Europoje 157 Lietuvių S-gos Skyriai
VAKARŲ VOKIETIJA—I 

(LAIC) — Šalia VLIK’o, 
visus Europos išeivijoje 
esančius lietuvius jungia, 
jiems vadovauja ir juos in
formuoja Lietuvių Sąjunga, 
kuri įvairiose Vokietijos 
vietose turi 157 skyrius.
Lapkričio 22 - 25 dd. įvyko to direkt ješm„n.
^o- apygardų atstovu šuva- . sjūlė didinti iaeidžiam,..
žiavimas. Nutarta pakeisti I,____  I
są'unpros įstatai, kad saiun-
ga būtų gyvenimiškesnė ir 
animtų vi3ą išeiviją Vokie-

į knygų tiražą. /
Juodelis ragino rašyti ra

šytojų pergyvenimus šiur
piais okupacijų metais. Ja
nulytė kvietė daugiau daly
vauti spaudoje. Vienuolik

ti joje.
Iki šiol sąiungos centras

buvo Wurzburge, amerikie- , , , ... ., ,L . ■ tv.-i Žukauskas pareiškė, kadčiu okunuotoie zonoie. Del , ... , _ ,.... .. draminių veikalu kurvb”vietos admimstraciios ne- _ . . ...... . i nagvves jei tik teatro dar-prielankumo, sąiungos cen- , , . . , . , ,f . . , . buotoiai daugiau bendratras buvo priverstos nersi- ... v . Į. ... , . ,, įdarbinus su rasytoiais.kelti į anglu zoną. Detmold _ . ?• • . v ,. . 1 Josade kalbėjo ame žvd<”i
mies ! kūrybą. Mokslu Akademijom '

Baltijos Tautu Aukštoji i bendradarbis Slaviūnas k vi s į 
Mokykla tė rašytojus plačiai naudo-

UNRRA vad vvbe sutiko ltis atademlfcrie ntel’rt-Į 
leisti He.-nturge steigti Bei- tautosako- medžiaga Draz-
tiios Tntu Aukštąją Mo- 'lau9ka^ nur'le ralkala sy 
kvklą (universitetai. t.4c *tlti popieriaus fabriku at- 
rėikalu daromi atitinkami , Matymą. Rt sas Jugenjevas 
žveiai * įveikjno rusų rašytojų var-

’u. Cvirką kalbėjo apie ry- 
---------- ’i su liaudimi. Prof. Vakar

ėlis kalbėio anie lietuvi” 
senovės literatūros studija
vimo uždavinius. Prof. Žiu
gžda ragino rašytojus glau-

MUwaukee Arkivyskupas Moses E. Kiley įteikia Popie
žiaus Pijaus IX Vyties Komandieriaus su žvaigžde ordeną 
Leo T. Crowley, buvusiam U. S. užsienio ekonomijos admi
nistratoriui. ši aukšta dekoracija buvo duota tik^21 kitam 
pasauliečiui, kurių trys buvo ne katalikai.

(NC-Draugas nuotrauka.)
Ckiįlinkai Nesiskubina 

su Pyliavomis
NEW YORKAS—(LAIC>
Lietuv°ie leidžamas laik- d£įau telktis apie partiją ir 

rastis Tiesa(Lietuvon '.‘tarybinę vyriausybę,” “ak- 
koir inistų bolševikų parti- tįvizuoti kovą prieš buržu- 
joc’ centro komiteto ir Vii- azįnj nacionalizmą...” 
niaus mieste komunistų or
ganas) Nr. 257, 1945 m.
lapkr. d. nusiskundža: “Tu
rime eilę apskričių, kuriuose 
paruošų planai, nors tam
turimos visos sąlygos ir
priemonės, vis dar vykdomi 
su dideliu pavė1 avimu, kur
vkoia valstybei lieku vis to Paukštelia p
didele... tai Ukmergės, Ute- Cvirka j Baituįi3 t. Til-
no", Panevėžio. 6iaul.«. j Banaitis, ir Vi. Mo-
Kauno Kretingą, V.lkavis- rekvizijos ko.
k,o. Marijampolės ir kitos E.Jtkų Juz- A1„
apskritys... Žukauskas ir Edv. Mieže-

“Daugelis atsitikusiųjų ap
skričių negaluoja dar ir ki
ta liga,—buožinių elementų 
sabotažu. Buožės (reiškia 
nuosavybę turintieji ūki
ninkai) — mirtini tarybų 
santvarkos, tarybiniu įsta
tymų ir tarybinių pareig’’ 
priešai. Siekdami išvengt' 
piliavų, jie sugalvoja viso
kiausių apgaulių. Plačiai 
buožių naudojamas šiuo me
tu manevras — nugabenus 
50-100 kil;gramų (apie 125- 
150 svarų) grūdų, parodyti, 
kad ir jie, esą, nori atsily
ginti. o toliau nieko neduo
ti... Su tuo reikia padaryti 
galas...” ir t.t.

Charakteringa kad bara
mi 
visa

ii visi apskričiai. Vadinasi, Fucharešto radiias šiandien 
įsa Lietuva. 91kė R pulk peter Nekra.
Panevėžio muilo ir alie-

jaug kombinatas yra bara- ! trolėe komisijos Rumunijo-,
mas už nesugebėjimą per je narys, buvęs nužudytas. TIA AfgklJoiA AriPOUr 
aštuonis mėnesiu® pataisyti j Anot pranešimo, Rusijos *
mažus techniškus sugadini- j ambasadorius Rumunijai,
mus ir paleisti spaudyklą kalbėdamas laidotuvėse tre- 
d.arban. Bestatant vieną Pa- čiadieny, sakė Nckrasievič 
nevėžio malūną, sudėtos ne- buvęs nudėtas “Rumunijoje 
tinkamos sijos. Reikėjo jas tebeveikiančių fašistų liku- 
išimti. Darbas eina lėtai... čių, kurie griebiasi teroro.”

Price 3 cents .

Lietuvos Rašytojų 
S* važiavimas

Ta pati “Tiesa” Nr. 253 
praneša, kad pasibaigęs pir
masis Lietuvos “tarybinių” 
rašytojų suvažiavimas. Per 
suvažiavimą, - švietimo liau
dies komisariato pedagogi-

Gen. Macijauskas sveiki
ns karių vardu. Neapsiėjo 
;r be komunistu partijos 
sekretoriaus Preikšto kal
bos. Valdvbon išrinkta:

. Petras Vaičiūnas, prof. K.
Korsakas, A. Venclova, Vie- 
nvolis-Žukauskas, Jon. šim-

laitis. Priimti rašytojų są
jungos įstatai.

Suomijai Paskolinta
35 Milijonai Doleriu

WASHINGTON, vas. 1.— 
Tmp:rt-Export bankas pa
skolino Suomijai $35,000,- Į 
000, kad ji galėtų užpirkti 
“būtinai reikalingus” Ame- 
’ikos dalykus ir medžiagas, 
^r a eitą mėnesį Suomijai pa
skolinta $5,000,000 pirkimui 
vatos Amerikoje.

Rumunijoje Nužudytas 
Rusijos Pulkininkas

gievič, rusas alijantų kon-

ĮTEIKIA AUKŠTĄ ŠV. SOSTO DEKORACIJĄ

Prez, Irumanas Pasikvietė Plieno
Patarėjus ir OPA Viršininką Bowles

s^“aX w Traukiniu Vairuotojai
administracija turi paruošti 
naują pasiūlymą užbaigi
mui plieno darbininkų strei
ko, Prez. Trumanas pasi
kvietė plieno faktų tyrimo 
komisiją ir kainų adminis
tratorių Bowles į Baltuo
sius Rūmus.

OPA pareigūnas sakė1 
Bowles buvo prašytas nu
traukti sav: atostogas
South Californijoje ir tuoj 
sugrįžti į sostinę.

Raportuota, jog naujasis
planas baigimui 12 dienų Į)eryĮj0S Jarpe CIO'GM 
senumo plieno streiko yra » - ,

Atidėtos Pirmadieniui
DETROIT vas. 1. — Po

vyriausių Prezidento pata
rėjų rankose, bet dar nefi- 
guruoja pramonės perėmi
mas.

valandos pasitarimo; dery- taria sekmadieny išplauksi
bos tarpe General Motors ir > menM-_________
CI0-UAW buvo atidėtos iki BATAVIA, vas. 1.—Britu

I afnrpuno Pikiptininkfi'l Pirmadieni0- Valdžios tarpi- artilerija šiandien sustabdė 
LuUl t lly C r ninkas Dewey grįžo į sosti- indokiniečių puolimus Sema-
Apvertė 2 Automobiliu n?-_____________ I rang ir Sorabaįa srityse.

Apie 2,000 pikietininkų w/-|. • « r ■ I
užbkkadavo visus įėjimus į Vėliausių Žinių Santrauka 
General Motors Electro o —Arabų taryba Jeruzalėje naskelbė 24 valandų streiką
tive Diesel fabriką La Gran- Palestinai, protestui prieš Anglijos nutarimą toliau Pa

lestinon įleisti po 1.500 žydų kas mėnesį.
—U.S. delegate UNO susirinkime p. Rooseveltienė su

sirgo influenza ir prarado savo baisą.
—Raportuota japonai sudarė nauja konstituciją, kuria 

imperatorius paliekamas valdyti kraštą, bet atimta iš jo 
visos militarinės komandos.

—Didelė sniego pūga sulaikė gelbėtojus nuo pasiekimo 
Eik kalno viršūnės, kur sudužo Unitėd Air Lines lėktu
vas su 21 keleiviais.

—Valstybės sekr. Byrnes užginčijo raportus būk nesu-

ge mieste, ir apvertė du au
tomobilius, kuomet šeši vy
rai bandė vakar sugrįžti į 
darbą.

CIO darbininkai Armour 
and C?:, skerdykloje prašė 
unijos ištraukti darbininkus tinka su Prez. Tnanann ir sakė Prezidentas kuopilniau- 
iš visų Armour skeralyklų sjai rėmė ir remia jį visuose reikaluose, 
krašte, sakydami darbdavys Lebaniečiai saugo savo sieną prie Palestinos, kad ne- 
juos grąsina. praleisti žydų gaminių įšmugeliavimo.

Balsuos Dėl Streiko
CLEVELAND, vas. 1. — 

Streiko komiteto viršinin
kas Brotherhood cf Loco- 
motive Engineers šiandien 
’galiojo uniją pravesti strei
ko balsavimą tarpe organi
zacijos 78,000 narių. Broth
erhood of Trainmen jau at
siklausia savo 215,000 na
rių, ir mano apie vas. 10 d. 
turėti rezultatus.

Kairieji Neberemia 
Chile Prezidento

SANTIAGO, Chile, vas. 1. 
—Stiprioji kairiųjų popu- 
liarinio fronto partija šian
dien atsisakė remti valdžią 
00 to kai valdžia atmetė 
darbininkui ir kairiųjų rei
kalavimą per organizuoti ka
binetą.

Kairiųjų partija, kuri pa- 
itatė dabartinę valdžią ga- 
ioje, išleido pareiškimą kal
tinant veikiantį prez. Alfre
do Duhalde "pilna atsako
mybe už rimtą padėti.”

Z5.'?jo Aoie Jcoonu 
Puolimą Prieš Laiką

WASHINGTON, vas. L— 
^ear Harbor tvrinėtojai su
žinojo kad U.S. patrulinis 
laivas 1941 m. gruodžio 5 d.

Į buvo toje r.ritvje, iš kurios 
Į japonai dvi dienas vėliau 
atakavo Havajų, bet dėl į- 
sakytov radiju: tylos neati
darė savo radiją perspėti 
Hava jų. Liudyta taipgi, kad 
armijos ir laivyno departa
mentai žinojo apie japonui 
p1 aną pradėti karą bent 72 
valandas pirm atakos.

Prancūzijoje Rasta 
Išdavystės Rodymų

PARYŽIUS, vas. 1.—Val
džios agentai atidengė įro
dymus, kad išdavikai pran
cūzai karininkai ir dideli 
pramonininkai suokalbiavo 
Prancūzijos militariniam su
smukimui ir paruošė slap
tus planus pokarinei kola- 
boracijai su Vokietija.

Įrodymai rasti prancū
zams betiriant Cagoulardų 
organizaciją, prieškarinę fa
šistinę draugiją. Jau suim
ta 65 tos organizacijos na
riai, kurie bus teisiami už 
įvairius kaltinimus, nuo 
žmogžudystės iki krašto iš
davystės.

Nuotakos Sulipo į
Laiva Kelionei į U.S.
SOUTHAMPTON, Anerlija, 

vas. 1.—Pirmasis dalinys 
2,400 amerikiečių karių žmo 
nų ir vaikučių šiandien su
lipo įi laivą Queen Mary,

Kaina 3 centai

Atkirto Višinskiui Dėl Graikijos; 
Graikija Pati Remia Anglijos Stovį

LONDONAS, vas. 1.—UNO saugumo komisija baigė 
savo posėdį šiandien nepadariusi jokių nutarimų dėl Ru
sijos daromų skundų. Komisija susirinks vėl pirmadieny.

Bendras UNO susirinkimas šiandien užgyrė, 46 bal
sais prieš 3, Trygve Lie organizacijos sekretorium.

---- o----
LONDONAS, vas 1.—Užsienų sekr. Bevin šiandien pa

reiškė jungtinių tautų saugomo komisijai, kad “Maskva 
ir komunistų partijos propaganda” sudaro didžiaus; šių 
dienų pavojų pasaulio taikai.

Bevin padarė tą pareiškimą atsakydamas į Rusijos už
metimą būk Anglija pastato taiką pavojun palaikydama 
karius Graikijoje rėmimui fašistų ir promonarchistų. 
Prašo Atsakyti ‘Taip ar Ne’

Rusija, per komisarą Vi- 
šinsky, per valandą argu
mentavo tarybai, kad britų 
jėgos “prisideda prie be
tvarkės” Graikijoje, ir rei-

vice kom. Višinsky kaitini- į kalavo, kad britai greit ir 
mą, kad Graikijoje gyvuoja ; besąlyginiai atimtų savo 

kariuomenę.
Bevin atsakė, kad tikra

sis “pavojus taikai” pasau
lyje šiandien yra “nepersto
janti propaganda iš Mas
kvos, be jokio draugiškumo 
ženklo.”

Graikija Nori Britų 
Pasilikimo

Thanassis Aghnides, Grai-

Bevin reikalavo tiesiogi
nio “taip ar ne” tarybos 
nuosprendžio dėl Rusijos 
daromų užmetimų.

Atsakydamas į soviętu

“baltas teroras,” Bevin sa
kė britai kariai parėmė visu 
partijų) teisę tur"!ti balsą 
Graikijos reikaluose, ir su
silaikė nuo uŽkorimo ma
žumos rėžimo ant krašto, 
lis sakė:

Rusai ReikalaT’pa Britų 
Pasitraukimo

“Mes būtume galėję pa
daryti ką p. Višinskis pa- Į kijos ambasadorius Londo- 
darė Rumunijoje. Mes būtu- ' ne, kalbėjo tuoj po Bevino, 
me galėję įstatyti mažumos sakydamas: “Aš kategoriš- 
vyriausybę — mes turėjome \ kai pareiškiu, kad britai 
tam jėgą. Bet mes to neda- niekad nėra kišęsi į Graiki- 
rėme. Mes leidome grai- jos vidaus reikalus. Graiki-
kams pasirinkti savo val
džią. Mes tikime, kad de
mokratija turi paeiti iš apa
čios aukštyn, o ne nuo vir
šūnių.”

Rusijos Mokslininkai Suskaldė Atomą
MASKVA, vas. 1.—U.S. 

ambasada ir kai kurios ki
tos svetimos misijos Rusi
joje raportavo savo vyriau
sybėms, kad rusai moksli
ninkai sėkmingai suskaldė 
uraniumo atomą, kas yra 
vienas žygių pagaminimui 
atominės bombos.

Užsieniečių misijos kuris 
laikas manė, kad rusai daro 
progresą atomų skaldyme, 
kai buvo patvirtinta, kuo
met buvo paskelbta Stalino 
dovanų įteikimas sausio 27.

Legionas Nori Ištirti 
Veteran Administracijų

WASHINGTON, vasr. 1.— 
Amerikos Legionas šian
dien atsišaukė į Kongresą 
tuoj pravesti tyrimą “tra
giško susmukimo” Vetera
nų Administracijoje po gen. 
Ornar N. Bradley, kuris ne
pilnai šeši mėnesiai kaip 
užėmė Viršininko vietą.

Laiškuose visiems Kon
greso nariams, John Stelle, 
Legiono komandierius, rei
kalavo to žygio dėlto, kad 
karo veteranai negauna pen
sijų be gydytojo apžiūrėji
mo; kad tūkstančiai vete
ranu neturi vietos ligoninė
se, o armijos litgoninės turi 
daug tuščių vietų; ir kad 
šimtai tūkstančių veteranų 
prašymų negauna eigos.

Vol. XXX

jos valdžia skaito britų ka
riuomenės buvimą būtinai 
reikalingu palaikymui tvar
kos ir atsteigimui politinio 
pastovumo. ”

Į Laimėtojai Mažai žinomi

Dovana už išradimą ato
mų skaldymui buvo įteikta 
ne dviem vyriausiam kraš
to mokslininkams, Petrui 
Kapista ir A. Joffe, betKon 
stantinui Petrožakui ir Ge- 
orgi Floryovui, kurie nėra 
gerai žinomi. Jie pasidalino 
antrą dovana 100,000 rub
lių ($18,870)?

Svetimi stebėtojai nesu
pranta kedėl jie negavo 
pirmos dovanos, 200,000 rub 
lių.

Japonu Generolas 
Nuteistas Pakarti

MANILA, vas. 1. — Gen. 
Hikotaro Tajima buvo pas
merktas pakarti. Trylika 
kitų japonų karininkų nu
bausti kalėti už nužudymą 
trijvi U.S. laivyno lakūnų 
1944 m. lapkričio mėnesyje, 
Batan saloje, prie šiaurinės 
Luzon. Amerikiečiai, kurių 
vardai nepranešti, buvo nu
durti ir nugalabyti.

KALENDORIUS
Vasario 2 d.: Grabnyčios; 

senovės: Rytis ir Vandenė. 
' Vasario 3 d.: Šv. B’ažie- 
jus; senovės: Radvylis ir 

; Asta.

ORAS
Ryte šalta ir snieguolius. 

Po pietų šilčiau.
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WISCONSINO
Milwaukee Žinios
KUN. PRUNSKIS IK 
NAUJALIO CHORAS

LIETUVIU ŽINIOS
Kenoshos Kronika

Artinamės prie Vasario 
16-tos dienos. Tą dieną kiek
vienam lietuviui yra brangi.Lietuvos Nepriklausomy 

bes paminėjimas Sv. Gab-|T!> d‘«»» 1918 m' 1Llet'lva 
rieliaus parapijoje, šiais me- dW“> Pa^ulrm pa
tais bus pažymėtas su gar- ’*elbe kad ji esant. la.sva 
siais kalbėtojais ir chorais. 8 •

Australijos Žinios
Svečiu Iš Brisbane

dažnia i aplankyti Sydney. REMKITE IR PLATINKITE 
lietuvius. | KATALIKIŠKĄ SPATIDĄ

Antanas Bauža i___________________ ____

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2420 VV. Marųuette Kd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
lies. Tel.: HEMloek S150. 

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

Trečiadieniais pagal sutarti.

I. RIMDZUS, D. C.
L1CENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
,‘loiue Galis ln Indiana—

Pilone WENtworth 2527

PHVMO THERAPY 
5526 S. Racine Avė.

H«»l Daily •—g P. M.
<........• A M. to 8 P. U

KOMENDANTAS NAUJO 
IŠBANDYMO

i Atz:
Vice

Sydney Kalėdų šventės 
oroga atvvko dviem savai
tėms atostogų iš Brisbane 
kun. J. Tamulis ir keletas 
lietuvių šeimų.

Tikri draugai tik laimėje 
_ , reikia užsiprašyti, kad atsi-

lankytų; nelaimėje atsilan
ko nekviesti. — Tearfnt’as.

Lietuvis Kazv<s Brazsus- ! 
kas kompozitoriaus Šimkaus 
gimiraįtis suruošė Hetuviš- 
ka kūzia ir eglaitę. Pakvie
tė svečius ir kelis vietini'is 
Svdnio lietuviu?. Kalbėjo! 
kun. J. Tamulis ir kiti sve
čiai, dėkojo šeimininkams 
Brazauskams už malonų pri
ėmimą ir už puikiai paruoš-

, i i rv r. T,, , . x , tą kūčių stalą, pareikšdami
egano. n s j - iškilmės prasidės su pie- paskirtas ko- kad pirmą kartą po išvažia-

tumis 12:30 vai., o po pietų mendantu laivų ir lėktuvų iš Lietuvos yra matę.
programa ir kalbos. Po to arJnados’ kun atliks naują Tikrai buvo jaakug Hetuviš-

,T . .. , , bus šokiai ir vaišės. Pietums lsbancJymą atomo bombos kag Fofcrjvig gįrdėjosi lietu-1
?as. Naujalio choras yra da- tikktai fcug neužįl išdali. ant laivų vidur Pacifike. *

. roT-oncn UnnnpHP ka.na $i()o (Acme-Draugas telephoto)

Vas. 24 d. į Milvvaukee 
atvyksta kun.' dr. Juszas

Kenosha ir apylinkės lie
tuviai šią sukaktį minės va-

Prunskis, J.C.D., visų kata-; sari c 24 d. Žada atvažiuoti 
Ūkiškų laikraščių bendra-i lietuvių iš visų artimų mies- 
darbis ir dienraščio “Drai- telių. Paminėjimą rengia A- 
go" specialusis korespon- merikos Lietuvių Tarybos
denta°. Tą pačią dieną Mil- 
vvaukee susilauks Naujalio
crorą iš Kenoshos ir Wau- reikalams.

Keftoshos kuopa. Visas pel
nas skiriamas to? tarybos

William

kas, Šv. Petro parapijos cho 
ro vedėjas, Kenoshoje, taipo 
gi yra Naujalio choro vedė

lyvavęs ‘‘Draugo” koncerte 
ir kitur gražiai pasirodęs 
savo daina. Jeigu mūsų širdyse dar savo semestro kvotimus

. ,. . n j j ae^žges'-isi tėvynės meilė, Girdėt, kad pasekmės buvo
Si oekmadienį, vas. 3 d.,. remkime šį Lieuvos naudai

viška kalba, Kalėdų giesmės, 
puikus susiklausymas ir vie
nas kito gerbimas.

Kalėdų antrą dieną kuni-

DR. KVVINN (KVECINS- 
KAS GR|ŽO IŠ 
KARIUOMENES

rinksis BALF ir Amerikos parengimą. 
Lietuviui Tarybos skyriai pa- į 
rapijos salėje galutinai ap-. 
tarti Lietuvos Nepriklauso

Dr. Kivinn (Kvečinskas) 
Po penkių metų tarnybos

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: BERVVYN 6200

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

geros. Katalikiškų mokyklų Kas lr svečiai lankės pa? 
kvotimai yra kontroliuoja- mane, gražiai praleidom lie- kariuomenėje Dr. Frank C. 
mi arkivyskupijos. tuviškai pavakarį. Svečiai Kwinn (Kvečinskas) jau su-

_______ palinksmino mūsų šeimą ir grįžęs ir atidarė savo ofisą
šv Benedikto Drauedios namą, lietuviška daina ir senoj vietoje, adresu 1651 SJ. Benedikto Drajgijos « muzika I West 47th Street, Town of

metinis susirinkimas jvyko P'ano muzika. ,Lake ko,onljoje
sausio 27 d. Valdybą suda- Mes linkime svečiams pra- Būdamas tarnyboje išbuvo

Būkit Malonus 
SAVO AKIMSI

Tik vieną parą aktų gauname gy
venimui. Saugokite Jas, leisdami 
l&egsamlnuotl Jas modemlBklaustu 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

SI METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie praėali

ną visą aklų įtempimą.

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

OrTOMETKISTAl 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas: GAN ALi 0523, Ohicugo

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
Viena iš veiklesnių pašal- 

mybės paminėjimą. Sekan-I pįnjų draugijų, tai Šv. On:s. 
čią savaitę bus skelbiami jį jau gyvuoja daugiau kaip
pilni planai. • 26 metai. Dabar prasidėjo .... a a. i - i .. .

vajus Drirašvti dagiau na r°: Pirmminkas — Antanas , leisti atostogas linksmai ir du ir pusę metų užjūryje -
riu vnač iaunn mergaičių Lemešius’ vice pirmininkas esant progai kiek galima Indijoje, kur buvo vadovas nų. ypač iaunn mergaičių —Kerimio*,.. viusi-.. ; “station” ligonbūčio Kapito-

! no laipsnio.

APLINK MUS 
MILVVAUKEE

R- n. Antanas švedas, M. 
I.C., kapelionas J. Valstybių 
kariuomenėje, lankėsi Šv. 
Gabrieliaus parapijoje ir ba-

ypač jaunų mergaičių _ Kazimiera Milašius, prc- 
ir moterų. Metiniame susi- toko[u raštInmk5 _ Salo. 
rinkime išrinktos sekančios mgja ' Zaleckaitg fi 

,, va dybą: pirmininke - O- ra:tinInk„ _ Antanas Za.
na Lairaitiene, vice pirmi- , , • , • ,
... . j a tt , ■ , • - leckis, kasininkasninke — Judita Urbickiene,

vo priimtas klebonij: je. Ku- • raštininkė —- Kazimiera Kle 
nigas Švedas, MIC., buvo vickienė, finansų raštininkė 
atvykęs su kun. J. Pauliu-; — Genevieve Pilligor, kasi- 
koniu, MIC., Šv. Petro pa-, nįnkė — Stasė Ališauskienė, 
rapijos klebonu iš Kenoshos.

Jeronimas Phillips, sūnus 
gerai žinomų Šv. Gabrie
liaus parapijos Juozų Pili
pavičių, iš West Allis, ap
sivedė su Lorraine Herman 
iš Šv. Antano parapijos.
Vestuvės tikrai buvo šau
nios. Buvo net keturios po
relės palydovų. Jeronimas 
Phillips tarnavo kariuome
nėje per su virš tris metus.
Tikrai graži porelė. Pilipa
vičių šeimoje dar liko dvy-’ 
nukės: Pranė ir Lillian.

Maldos Apaštalystės Dr- 
jį surengė labai sėkmingą 
kortų vakarą praeitą sek
madienį parapijos salėje.
Buvo nemažai įvairių dova
nų ir laimėjimų. Reik svei
kinti šią draugiją už nuo
latinį pasidarbavimą.

ŠV. Vardo Draugija turė
jo pirmąjį susirinkimą pra
eitą ketvirtadienį susiorgu- 
nizavimui. Buvo gana sėk
mingas. Buvo atvykęs Elm- 
er Muth, Šv. Vardo draugi
jų visuotinis sekretorius.
Daugiau kitą sekmadienį ra
šysime. XXX

Sausio 22, 23 ir 24 c.eno- 
mis mokyklos vaikai laikė

DR. VAITUSH, OPT.
z LIETUVIS

Vikto
ras Mandravickas, iždo glo
bėjai — Vladas Ališauskas 
ir Juozas Kiserauskas.

Tel. — YARds 5557.

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

OFISO- VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 pp? ir 7. iki 8:30 vak.

SKAITYKITE “DRAUGĄ!

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

♦ ♦ »
6803 W. Cermak Road 

BERWYN, ILLINOIS

Dr. Kwinn yra gerai žino
mas Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas ir uolus rėmėjas 
lietuvių reikaluose. (Skelb).

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
/ ROOM 5.

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

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Rez. Tel. REPabllc 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. 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.

Jai galvoje gaidžiai 
gieda

Ncw York, N. Y. — Rose 
Antosek. 23 m amžiaus, su
siginčijus 3U vyru apie tai, 
kiek reikalinga krakmolo 
marškiniams, nubėgus į vir
tuvę atsuko gazą ir norėjo 
nusižudyti. Vyras pašaukė 
policiją, kuri apalpusią mo
terį nugabeno į ligoninę.

■mm 22 metų jmdttlkavtm** 
jteų garaatavlmM

Pslmicviiia akių įtempimą, kuria 
aati priežastimi galvos akaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys- 
tą. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. 

Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS; nuo 10 ryto iki 8 ▼. 

vak. Sekmad. pagal sutarti.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.
<712 South Ashland Avė. 

Telefonas YARDS 1878

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

kata aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėsimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimtu išgydyti.

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEVVELRY 

KRAUTUVE

8241 So. Halsted Street
CHICAGO. ILLINOIS

Tel. CALumet 7237
Pas mus rasite didelį pasirin

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

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

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ
PROGRAMŲ VALANDOS:

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

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Benvyn’6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DAKTKT A

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

Tel. — HEMloek 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance 0'
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Dienomis tik pagal sutartį.

DR. WM. M. TULLY
DANTISTAS

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

Chicago, Illinois

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

Iš fabriko j jus-pirkit tiesiog ir taupyki!

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

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jęl neatsiliepia šaukite—
Res. TeL: MHDway 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. Kedzle Avenae
VALANDOS: nuo 2-4 lr 7-9 kasdien 

išskiriant trečiad. lr Bekmadi.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

TeL OANal 6122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPubllc 7868

Rm. 6658 So. Talman Ava.
Ras. TeL GROvehill 0617 
Office TaL HElflook 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 West Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

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

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

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
SVCFL. 1000 k. Nedėlios vak. 9:30 
WHFC 1450 k. Ketverto vak. 7:00

33

NORIU PIRKTI 

UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

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

Republic 6051

VISI NAUJOS MADOS IR 
GRAŽIOS SPALVOS AKINIAI

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

OPTOMETRISTAI IR AKINIŲ IŠDIRBĖJAI 
EGZAMINAVIMAS AKIV IK I’KITAIKVMAS AKINIŲ

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

(kampas Marshfield) (kampas North)
YARDS 4499 1IUMBOLDT 9368

\ r v
Tel. CANal 0257

Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue

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

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

Office Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

BE 3S

'■

'STASYS LITWINAS SAKO:

"DABAR-
REIKMENIS”. -----

Tai Geriausias Laikas Pirki i 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
— GERAS PASIRINKIMAS:

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

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

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
3038 S. HALSTED ST. TEL. VICTOKY 1273

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

,-fi . ■ ■■-■4.-.....—.. .....................

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.I--------------------------------------
TeL 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| — Į || —

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

žmogus be tikėjimo, 
arklys bo žaboklių.

kaip

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Kadencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Narna TaL: PULLMAN 3277
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HELP WANTED
“D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS S
“DRAUGAS” HELP VANtKD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolpb #488-#48#

HELP AVANTED — VA’RAI

Reikia
Prie Pastovių Darbų

Veneer Assemblers 
ir Beit Sander

TURI BfT PATYRĘ
Ligoninės ir gvvybės apdrauda 
apmokama darbdavio. Gera mo
kestis, laikas ir pusė virš 40 vai. 
Atsišaukite.
MILANO FURNITURE CO. 

3311 W. 47th. St.

KHAl’čIl I — BI’SHEIjMAN — ge
ra mokestis, malonios darbo sąlygos. 
Atsišaukite — DEVORK, 4000 W. 
VVashingrton NEVada 554 1.

HELP AVANTED MOTERYS

VIDUR AMŽIAUS VVK()_
Dirbti spaustuvėje. Darbas nak
timis nuvalyti presus ir atlikti 
kiek tai porterio darbą.

MAX STERN’S SONS CO.
801 S. VVELLS ST.

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

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

BUCERIŲ
KIMŠEJŲ

PAPRAST. DARBININKŲ
Atsišaukite

Jourdan Packing Co.
814 W. CULLERTON

OPERATORIŲ
Prie Vamzdžių Piovimo Mašinų 
TAIPGI PAPR. DARBININKŲ

Gera mokestis, pastovumas.
CREX PATENT COLUMN CO

2315 S. Pulaski Rd.

VYRŲ
REIKIA

Porterių Darbams

PILNO LAIKO 

. DIENĄ AR NAKTĮ
DARBAI . ;

Malonios Darbo Sąlygos 
Gera Mokestis

TUOJAU PIRKIMO 
NUOLAIDOS PRIVILEGIJOS

ATSIŠAUKITE 
PERSONNEL OFISAN I

3-čiam Aukšte.

AR IEŠKOTE GERO 
ATLYGINIMO 

IR APSAUGOS?
TELEFONŲ KOMPANIJOJ 

RANDASI DARBŲ DEL

DŽENITORKŲ
Uždirbsit 70c j vai. pradedant.

75c. j vai. po 3 mėnesių.
80c. j vai. po 6 mėnesių.

★ ★ ★ 
VALYMO DARBAI 

MOTERIMS
Visose Dalyse Miesto.

Vai.: 5:30 pp. iki 12 naktį.
★ ★

Valgykloj Tarnaičių 
Cafeterijoj Virėjų

Taipgi Reikia
*

NAUJOS AUKŠTOS ALGOS 
★

Atsišaukite
Illinois Bell 

Telephone Co.
Simdvmo Ofisas Moterims

STBFFT FTOOR 

309 W. WASHINGTON ST.
OPERATORIŲ

Tiktai natvrnsiu 
Presui. Pastovūs
Varnos atostnfroa Proga užsidirb 
ti nuo 805 iki 875 i eava’tę.

HF.RMAN HYMEN 
229 S. Markei St. 3rd. Flr.

MIRGA - MARGA 11ROCKFORD, III.
Vasario 10 d. sodalietės Į vestuvių bankietas įvyko pa- 

i rengia Valentine šokių va-' rapijos salėj. Žmonių baž- 
karą. Pasamdė didelę erkes- ’ nyčioj taip daug buvo, kad 
trą ir žada visą Rockfordo į daugelis turėjo stovėti.

Į jaunimą sutraukti. , ... ...Jaunieji priklauso parapi
jas chorui. Jaunasis yra ge
ras muzikantas, o jaunoji 
banko tarnautoja ir LRKSA 
137 kp. narė.

Sausio 27 d. buvo Labda
rių Są-gos 22 kp. susirin
kimas. Daug dalykų apsvars 

i tyta. Pirm. S. Kasputis pra
nešė, kad parengimas bus 
po Velykų. Nutarta centran 
pasiusti $25.00.

Labai gaila, kad žmonės 
greit užmiršta labdaringus 
darbus, nedaug ateina i su
sirinkimus : net to mažo mo-; Juozas ir Agnės Grigg 
kesčio $1.20 į metus nebe- džiaugias, kad jų sūnus Ka- 
užsimoka. šiandie esi turtin- zimieras ir anūkė Mary bu 
gas, bet nežinai, kas tavęs vo atvažiavę iš Canada (Ha-

Zek. Anna Škėmas išsikė
lė gyventi į Billings, Mon
tana, kur vyras gavo sels- 
mono darbą. Tėvams rašo, 
kad gerai sekasi.

UNO SEKRETORIUS

į rytoj laukia.

Rcckforde dauginas sene
liu. Kai kurie, baigę sun
kius darbus, išėio į pensija. 
Pav., Ignas Vasiliauskas ir 
io žmona. Juozas Getautis. 
Pranas Gel ažius ir i o žmo
na, Antanas Ruošis, Vincen
tas Karvelis. Visi gerai at
rodo. Jie sako: “Dabar tai 
atradome Amerika, užbaigė 

Gi
. šimtai kitų jų užpakrlv sto- 
: vi. Katras turės priežiūrą, 
i tas bus laimingas. Gi jai 
, ne, turės glaustis prie lab- 
Į darių. Tad geriau būk da- 
i bar labdarys.

i sunkius darbus dirbti

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

Galima uždirbti virš $1.00 i vai. 
Apmokamos atostogos ir šventės.
QVICK SERVICE CO'T FRONT CO. I 

307 W. VAN BIREN ST.
W\R.\SH 11118

TARNAITES 
GEROS VALANDOS 

ATSIŠAUKITE HOUSEKEEPF.R
MIDLAND HOTEL 

172 W. ADAMS ST.
TEL.—STATE 3084.

REIKIA
10 MERGINŲ 10 Atskaita

Sausio 27 d. buvo šaunias 
vestuvės kareivio Stanley 
Pilipaičio su Agnės Janku
te. Po šliūbo mūs bažnyčioj,

milton) ir svečiavos savaitę, i photo) 
Jiems labai patinka Š. Ame

Trygve Lie, Norvegijos 
užsienių reikalų ministeris, 
nominuotas į United Na- 
tions Organization. Metinė 
UNO sekretoriaus alga $20,-

j 000. (Acme-Draugas tele-1
» I

PRIE
Lengvų Dirbtuvės Darbų 

PASTOVŪS DARBAI

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS
Parapijos Metinė

Nevv Haven, Conn. — Sau
sio 20 d., per sumą mūsų 
klebonas kun. Edvardas Gra-

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS deckas išdavė metinę atskai
tą iš parapijos pajamų ir 
išmokėjimų. Pajamų buvo

Laikas ir pusė virš 40 vai. Grupės 
apdraudos pienas ir graži vieta 
dirbti.
STONE CONTAINER CORP. 

4200 W. 42nd Place

MERGINU IR MOTERĮ’ 
PRAMUŠTI KIAUŠINIUS 
PATYRIMO NEREIKIA 

60c Į VAL. PRADEDANT
S. K. PRODUCE CO.
565 W. FULTON ST.

VALYMUI MERGINŲ 
GEROS VALANDOS 

ATSIŠAUKITE HOUSEKEEPER
MIDLAND HOTEL 
172 W. ADAMS ST.

, TEL.—STATE 3084.

DEŠRŲ RIŠĖJŲ
Atsišaukite

JOURDAN PACKING CO.
814 W. CULLERTON

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI — 60 pėdų. ilgio lo
tas su 2 keturių kambarių Getų na
mu. Reikia taisymų. Tiktai $4.500. 
Kreipkltes — 2302 W. 23rd. St.

NAUJI NAMAI y
Nauji 2 aukščių mūro namai dabar 

gatavi apsigyvenimui. 
MODELINIS N AM AK—atdaras pa
matymui Sekmad. ir kasdien nuo 9 
dyto iki 5 pp. 12325 S. Sangamon. 

BARRETT BROS. BUILDERS
Established 1896.

IM14I S. ASHLAND AVF. 
CEDARCRFST 194-0.

$23,817.91. Skolos atmokėta 
$7,000.00. Rezervo fonde li
ko $3,300.00. Balansas ban
ke $1,749.31.

Iš atskaitos pasirodo, kad 
mūsų parapijiečiai yra duos- 

į nūs savo parapijos reika
lams. Klebonas irgi rūpes-
tingai darbavos, idant page
rinus mūsų parapiją ir jos 
skolas atmokėjus. Ir šiais

SEARS
Roebuck & Co.

G153 S. Western Av.i
HELP AVANTED — MOTERYS

MERGINŲ
IR

MOTERŲ
DIRBTUVĖS DARBAMS 

48 VAL. Į SAVAITE 
PASTOVUMAS 

ŠVARIOJ. ŠVIESIOJ
MODERNIŠKOJ DIRBTUVĖJE

E X C E L
Auto Radiator Co.

’ 320 E. 21 st ST.

TARNAIČIŲ — ŠEIMININKUI
TRIMPOMIS VALANDOMIS 
9:30 .RATO IKI 4:10 VAK.

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

826 S. VYABASH AVĖ.

GIRI.
Assist in doctor’s loop Office.
Leam orihopedio fittmg. Mušt be 
voung, p’.casant, husky giri. No 
experience necessary. Permanent.
Good starting salary. 40 hours
per week. _ R(X)M į (j^STSAKYKIT “DRAUGĄ“ »

Iš kadeto Į vienuolius
Denver, Colo. — Amerika 

gal, būt neteko galėjusio būt 
brilijantinio kario, asmenyje 
James C. Sunderland, iš 
Denver, Colo., kuris, atsi
sveikinęs su U. S. Militare 
Akademija, West Point, įs
tojo į jėzuitų vienuolyną.

“Aš džiaugiuos, kad vie-! 
nas mano vyrų išėjo iš ka
riuomenės aukštesniam tiks
lui. negu West Point”, pasa
kė akademijos direktorius.

710 RUSH ST.

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
Ui pigesnį nuošimti — be 

komišino — pas

MUTUAL
FEDERAL
SAVINGS and LOAN 

Assn. of Chicago
2202 West Cermak Road 

Telefonas CANAL 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt.

rika. Žada visai parvažiuoti, jčiaus deginimas. Vakarienėj
---------- j pasižadėjo dalyvauti mūsų

Atnaujino “Drauge” pren. may°ras WiUiam G.
Adolfas ir Petronėlė Puido
kai. Jie labai “Draugą” ver
tina ir pildo savo žodi. Jie | parapijoj yra buvę, ir visa 
yra pasakę: kad ir su biz-[ede dvasiškių ir žymių ave
niu persiskirsiu, bet su dnr. 1 čių. Taipgi klebonas kviečia 
“Draugu” niekados. |visus karo veteranus atsi

., . . . ... lankyti į vakarienę, nesPuidokas sako be biznio , ,, .i- t-. i i- Jiems bus paruostas specia-negalįs būti. Esą, kaip ligo- J 
nis. Dabar jis turi du ūkius J
ir taverną. Viskas gerai se- SUGRĮŽO SEKANTIEJI
kasi ‘ 1KARIAI

. _______ Garbingai atlikę karo tar-
Šiomis dienomis matos Pas savuosius sugrįžo

daugia i sugrįžusių kareivių: Vladas Pečiulis, Jenas Šid- 
Antanas Rečkauskas, Beilis lauskas ir Viktoras Mitchell. 
Padaleckis. Pastarasis yra Nuoširdžiai sveikinam jau- 
du karus lamėjęs. Sako, kad nuolius laimingai sugrįžu- 
bet karą laimėjom SR1S Fas savo mylimuosius,
___________ _ ______ į mūsų tarpą.

MOTERŲ SĄJUNGOS 
NAUJŲ NARIŲ VAJUS 

Katalikės moterys ir mer
ginos, pasinaudokit proga: 
prisirašykit prie vienatinės 
katalikių moterų organiza
cijos — Moterų Sąjungos,

Celcntano, taipgi pakviesti 
visi klebonai, kurie mūsų

metais klebonas jau gali pa
sidžiaugti savo darbuotės 
vaisiais: nes parapijas sko
la atmokėta. Taipgi ir pa
rapijiečiai gali tuo pasi-į kurios naujų narių vajus
džiaugti ir pasididžiuoti sa- šiuo tarpu eina. Vajaus me-
vo duosnumu.

Klebonas pareiškė nuošir
džią padėką visiems para
pijiečiams, kurie prisidėję! 
prie sukėlimo tiek pajamų.
VAKARIENĖ 

Vasario 3 d. Šv. Kazimie
ro parapija ruošia vakarie
nę. Ta proga bus ir morgi-1 Jokūbaitę

tu nereikia nąokėti įstojimo 
mokesčio, tokiu būdu yra 
didelis palengvinimas.

Norinčios gauti daugiau 
informacijų bei žinių apie 
Moterų Sąjungą, kreipkitės 
į M. Ramanauskienę, S. Ta- 
mulienę, O. Dėkas arba M.

M.

THE BOARD OF DIRECTORS 

OF THIS INSTITUTION 

tafees pleasure in announcing

a Dividend
atthe rate of ^|/

mt/2 perannum
For the slx-month period ending 

December 31, 1945.
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W E INVITE YOU to start 
an account here, Enįoy consistently 
liberal dividends, paid semi-annually.

Mcmher Aetaunti INSUHID up to $5,000 by o permanent 
instrumentality oi the United States Government

Laiškas Iš 
"Lifovskaja CCCP"
Mano draugas Stasius,
Man laišką parašius, 
Nebijodama nieko, 
Komuniakų “vieko”.
Sėdos greit prie stalo,
Naci pradžios lig galo 
Laiškan žodžius dėjo, 
Kokias tik nuspėjo — 
Burliokas praleis...

Ir atėjo laiškas,
Kurį komcas paikšas, 
Prakirpęs cenzūrai,
Iš rusiško biuro 
Praleido nebraukęs:
Nė žodžio neš'traukęs;
Bet užmiršo “kuokštas”V
žvaigždėm Kremliaus puoš

tas,
Užlipinti jį...

Aš galiu subytyt,
Bet kurį nučytyt,
Jei gi jūs manytut, 
Tvirtintut, sakytut,
Kad tasai laiškelis,
Mažutis lapelis,
Per tokią kelionę:
Trynimą, volionę,
Prikibęs prie voko, 

i Stumiam’s neiššoko?!...
Mano draugas Stasius,

I Net nė nepaprašius,
Daug dalykų rašo, 

i Bet nieko neprašo.
Daug žodžių sudėjo,
Kol plunksną padėjo... 

į Sako,, mes gyvenam, 
Žemelę purenam.
Pagal Saulės norą 
Iš Sovietų štoro 
Gėrybes vien šėmiam, 
Rojaus vodką geriam...

Nors tūkstančiai žuvo, — 
Visiems karšta buvo,
Bet dabar galingi! —
Būtų neprasminga 
Kuo nors nusiskųsti...

Rusija didėja, - ?*->. 
Mūsų užtarėja!
Žemių prisijungė —

(Prūsus iš po jungo 
Rojun jau talpina... 
Saldybėms maitina...

O toli Rytuose 
Žmonės pasiruošę 
Rojaus globos šauktis, 
Saulės šviesa džiaugtis! 

Japonai sustojo,

Tris metus kovoję;
Kai tik rusai šovė —
Jie kariaut paliovė! 
Vokiečiai gi naciai, 
Išbėgiojo, “bracia”!... 
Raudoniems kareiviams 

I Pėstiems ir jūreiviams 
I Nieks negal laikytis, 
ĮTur taikos prašytis!..

Gale draugas Stalinas 
Štai ką yr parašęs:
“Jūs kraštas menkutis, 
Silpnas ir mažutis, 
Sudėjus su mūs...
Jūs kapitalistai,
Tikrieji fašistai,
Būsit pamokyti:
Kaip biznį tvarkyti, 

i Darbo, žmones gerbti,
Be duonos badauti,

Į Švino kulką gauti...
Už griekus kentėti 

i“Džėloj” supelėti”!...

j Nagi, kas yr kytras,
, Smarkuolis ir mitras ? — 
! Atspėkit kas Stasių,
Tą draugą “malačių” 
Rašyt taip mokino?!...

Profesor’ garbingas, 
Labai išmintingas 
Ištiesk delną savo 

1 Ramink dūšią mano!... 
Draugo nesuprantantis.

Patarlės
Dveigys treigį, moko.

LINKSMA NAUJIENA— 
NAUJA MOSTIS!

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

Siittan* Mofltėjr Nėra Narkotikų 
Nei Nuodingų vaistų.

SIXTIANA mostla greitai pa
gelbsti nuo visokių skausmų, kaip 
tai — rheumatlškų skausmų, kaip 
meninių Skausmų Kojsse, Ran
kose, Sąnariuose, Krūtines, Ger
klės, Raumenų Lumbago, Sciati- 
ca. Neuralgijos iŠ priežasties 
skersvgjo Ir suSallmo, Ištinimo, 
Skaudančių Raumenų, Mažų 
Bronchlal Nesmagumų nuo šalčio. 
Pūslių. Spuogų. Vočių, Degančių 
Ir pavargusių Kojų, Mažų Apde
gintų ir žaizdų.

Siztlana Mostla parsiduoda po $2.60 
ii dideli pilnų stiklini puodukų Siųskit 
Jūsų pinigus tiesiog 1 —

SIXTIANA OINTMENT CO.
2319 W. Charleston Street 

Chicago 47, III.
SntTIANA MOSTIS vartojama 

Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Amerikoje Ir Europoje.

abeln.it
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DRAUGAS
THE LJTHUANIAN DAILY FRIEND 

2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Publishod Daily, except Sundays, 

by the
LITHUANIAN CATHOUC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Assoclation 

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

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

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

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

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

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

Slaptos Diplomatijos Pasėkos
SVARBIŲ SALŲ ATIDAVIMAS RUSIJAI

Po Jaltos konferencijo? ir Anglijos premieras Wins- 
ton Churchill ir Prezidentas Rooseveltas drąsiai tvir
tino, kad jokių slaptų sutarčių nebuvo padaryta. Vis
kas, kas buvę nutarta, paskelbta bendrai pasirašyta
me ir viešai paskelbtame komunikate.

Maždaug po metų paaiškėjo, kad tie garbingi vyrai 
vis tik prasilenkė su teisybe. Šiomis, dienomis Jung
tinių Valstybių sekretorius Byrnes pareiškė, kad Jal
toje buvo slaptas susitarimas Kurile salų klausimu. 
Tą patvirtino ir Prezidentas Truman (jis apie tai su
žinojęs tik prieš pat Potsdam konferenciją).

Kai šis slaptas susitarimas, kuriuo Kurile salos ati- 
duodamos Rusijai, iškilo ■aikštėn, visame krašte kilo 
didelių nepasitenkinimų. Pirmoje vietoje piktinamasi 
tuo, kad atiduodamos rusams labai svarbios strate- 

* giniu atžvilgiu salos, dėl kurių Amerikos vyrai karia
vo ir savo galvas guldė. Bet dar labiau tenka piktin
tis slapta diplomatija, kuri demokratinių kraštų va
dams neturėtų būti pakeliui. Vieton ją praktikuoti, 
reiktų ją smerkti griežčiausiu būdu. Tai prieštarauja 
Atlanto Carterio dėsniams ir paprasčiausiam padoru
mui.
IR DAUGIAU DAR ESĄ SLAPTŲ SUTARČIŲ!

Bet tai dar ne viskas. Prezidentas Truman būt tai 
pareiškęs, kad, jei Londonas ir Maskva sutiks, jis pa
skelbsiąs ir daugiau Jaltoj padarytų slaptų sutarčių, 
kurių turįs savo archyve. Kokios tos sutartys? Mūsų 
manymu, Prezidentas jas tuoj turėtų paskelbti, nepai
sant ar Maskva ir Londonas su tuo sutiks ar ne. Būtų 
nepadoru ir taikai kenksminga, jei tokios sutartys ir 
dabar dar nebūtų skelbiamos viešai. Tai kenktų ir 
paties Prez. Trumano geram vardui.

Priežodis sako, su kuo sutapsi — tokiu patapsi. ŠĮ 
priežodi dalinai galima būtų taikyti “trijų didžiųjų” 
buvusioms konferencijoms. Kadangi vienas iš jų da
lyvis buvo diktatorius Stalinas, ateistinio komunizmo 
vadas ir didžiausias imperialistas, todėl kiti du didieji 
demokratijų atstovai, einant karui, lyg ir matė rei
kalo prie Stalino prisitaikyti. Vadinas, Stalinas statė 
diktatoriškus, imperialietiškus reikalavimus, o Chur
chill su Rooseveltu darė nuolaidas ir, kaip dabar ma
tom, neleistinas ir pavojingas nuolaidas, dėl kurių yra 
trukdomas pastovios ir teisingos taikos atsteigimo dar
bas. Dėl vieno ateisto ir imperialisto, reikėjo nuslysti 
nuo teisingumo dėsnių, reikėjo bijoti svarbiuosius dar
bus pradėti malda, reikėjo bijoti Dievo vardą minėti.

. Ir to viso pasėkos yra liūdnos ir skaudžios.
★

Atsteigiant demokratiją Kinijoje
Daug laiko buvo pašvęsta, kad suvesti į krūvą vi

sas Kinijos p rtijas bendram valstybės darbui. Pas
taruoju laiku įvyko svarbi konferencija, kuri baigėsi 
su pusėtinai geru pasisekimu. Sausio 31 d. Chunking 
mieste generalissimo Chiang Kai-srek paskelbė lyg ir 
manifestą, kad nuo dabar visos politinės partijos Ki
nijoj turės laisvę. Tuo, manoma, bus padarytas galas 
civiliniams karams, kurių pergyventa gana daug.

Gen. Kai-shek partija kraštą valdė viena per aštuo- 
nioliką metų. Tai buvo savo rūšies diktatūra. Nuo da
bar Kai-shek jau ne be diktatorius, bet laikinasis Ki
nijos prezidentas. Kraštas turės parlamentą, bus pa-

ruošta demokratinei santvarkai konstitucija, kurios 
projektą prirengs 35 vyrai, atstovaują visas pelitines 
partijas.

Reikia sveikinti gen. Kai-sheką, kad jis kraštą sėk
mingai išvedė į pergalę karo metu ir privedė jį prie 
demokratinės santvarkos.

Ar ne laikas būtų ir Stalinui pasekti Kai-sheko pė
domis? Ar ne laikas būtų duoti laisvę ir Rusijos po
litinėms. partijoms, organizacijoms, spaudai ir, apla
mai, visiems žmonėms?

★
Teisė Reikalauti Teisingos Ir Pastovios Taikos

Prezidentas praneša, kad Jungtinių Valstybių “do
vana”- (lend-lease) jungtinėms tautoms (nuo 1941 m. 
kovo mėn. iki 1945 m. spalių 1 d.) siekia kolosalinę 
pinigui sumą, būtent $46,040,245,000. Iš tos sumos An 
glijai teko daugiausiai — $30,269,210,000. Rusija Ant
roje vietoje. Jai duota $10,801,131,000.

Vis tik didelės “dovanos”, už kurias vargu bus atsi
lyginta, ar atsidfkota. Reikia pasakyti, kad tų dovanų 
dar neužtenka. Dabar reikalauja didelių sumų paskolos, 
bet mažai yra garantijų, kad tos paskolos būtų atmo
kėtos.

Dėdė Šamas, tokias milžiniškas sumas išmokėjęs Eu
ropos didžiųjų valstybių gelbėjimui, atstatant pasaulio 
taiką, turėtų būti griežtas, nenuolaidus ir iki jotos 
pildyti Atlanto Carterio ir kitų deklaracijų dėsnius. 
Bet juk neužteko pinigais ir turtu jas gelbėti. Virš de
šimts milijonų vyrų reikėjo sumobilizuoti į ginkluotas 
jėgas ir siųsti į įvairius karo frontus. Tai duoda dar 
didesnę teisę stovėti visa savo jėga prieš Rusijos ko
munistų imperializmą ir atstatyti ne laikiną, ne krei
vą, bet teisingą ir pastovią taiką.

Lenkijos Valdžios Apkaltinimas
Sekretorius Byrnes viešai ir atvirai apkaltino Len

kijos vyriausybę vedant politinį terorą ir žudynes. To
kį pat apkaltinimą yra padaręs ir Didžiosios Britani
jos užsienių reikalų ministras Bevin.

Lenkijoj, kurią valdo Maskvos sudaryta vyriausybė, 
vedami gyventojų persekiojimai. Tie, kurie nesutinka 
su krašto sovietinimo politika, uždaromi j koncentra
cijos stovyklas ir kalėjimus. Komunistų kontroliuoja
ma “saugumo’’ policija, kaip jau keletą kartų buvo 
pranešta, kooperuojanti politinių vadų žudyme. Gerai, 
kad tai pastebėjo ir Londonas ir Vašingtonas. Gal bus 
pradėti konkretūs žygiai, kad sustabdyti rusų NKVL 
vedamą kruviną terorą Lenkijoj ir kitur.

Mūsų. krašto vyriausybė jau kelintu kartu pakar
toja reikalavimą, kad Lenkijoj kuo greičiausiai įvyktų 
teisingi ir demokratiški rinkimai. Bet, žinoma, to ne
galės būti tol, kol Maskva neištrauks iš Lenkijos savo 
armijos, šnipų ir budelių.

★
Skandinavijos Tautų Federacija

Nepaisant Sovietų Rusijos raukymosi, Skandinavijos 
bloko tautos gana sparčiai žygiuoja prie ekonominės 
ir politinės federacijos.

Toks sąjūdis jau buvo pradėtas prieš karą.
Mažai buvo išgarsinta Skandinavijos valstybių so

cialinių reikalų ministrų konferencija Kopenhagoj, ta
čiau jai reikia priduoti da’lg reikšmės. Juk tai vienas 
gana Stambus šuolis prie ekonominės federacijos.

Rusai, kurie nori jei ne visai pavergti, tai bent savo 
įtakoje palaikyti skandinavus, nepakęs jų pastangų su
daryti bet kokią federaciją. Bet gal skandinavai jų 
nepabūgs.

Kaip žinoma, Maskva pasmaugė karo metu prasidė
jusį sąjūdį įsteigti centralinių Europos tautų federa
ciją- Tą patį norėtų padaryti ir su skandinavais.

★
Paskolos Anglijai Klaksiltias

Prezidentas Trumanas paprašė U. S. Kongreso už- 
girti 3.7 bilijonų dolerių paskolą Didžią j Ai Britanijai. 
Šiomis dienomis tas klausimas bus Svarstomas. Jau
čiama, kad dėl to kongrese bus tokia kova, kokios 
ligšiol dar. nėra buvę. Kai kūb keliama abejonių, ar 
išvis?, kongresas tą paskolą užgirs.

Tai paskolai priešinamąsi dėl to, kad ji perdidelė, 
kad procentai per maži nustatyti. Daugelis tvirtina, 
kad tai būtų Amerikos dovana Anglijai, nes ji nie
kuomet nepajėgs jos išmokėti, taip kaip nepajėgė iš
mokėti pirmojo pasaulio karo paskolos. Yra ir tokių 
teigimų, kad toji paskola Didžiajai Britanijai visai nė
ra reikalinga. Taip mano ir kai kurie anglų ekono- 
mininkai ir finansininkai.

Ginčai kongrese dėl paskolos anglams bus įdomūs. 
Jie bus įdomūs mums ir įdomūs toms valstybėms, ku
rios taip jau planuoja prašyti’gerojo Dėdės Šamo pi
nigų.

★
Anglijos žmonės,, kaip skelbia W. Black, 1944 me

tais pragėrė $3,392,000,600. Tai rodo, kad anglams nt 
taip jau labai yra reikalinga Amerikos paskola.

Čia Nepatinka — 
Važiuokit Į "Rojų"

Rašo T. Kukutis
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Laiko Laiptais
ROMANAS
★ Iš PIRMOJO PASAULINIO KARO *

Chicagos komunistų lietu
viškam dienraštyje sausio 16 
d. Laukuvi-kis su savo gra
mozdiška plunksna daro pa
lyginimą rinkimų sistemoje 
demokratiškos-laisvos Ame
rikos ir Rusijos bolševikų.

Laukuviškis gal visai nė
ra Amerikos pilietis, kadan
gi iš jo keisto rašto matosi, 
kad jam nesuprantami šios 
šalies demokratiški princi
pai, ant kurių yra paremta 
laisvė balsavimui laike rin
kimų kiekvienam Amerikos 
piliečiui.

★ ★ ★

Savo rašte jis atiduoda 
“podkaziroką” kūjui su dal
ge, spiaudamas ant demo
kratijos ir trempdamas A- 
merikos vėliavą į purvyną
Aš visiems panašiems kaip 

Laukuviškis “tavariščiams” 
pasakysiu, kad; susibūrę vi
si Amerikos piliečiai darbi
ninkai, mes narsiai kovosi
me, kad apginti savo laisvę 
ir garbingą Amerikos vėlia
vą nuo kūjo ir dalgės. Mes 
nenorim būt priglūšinti ar 
papiauti šioje laisvės šalyje. 

★ ★ ★

Kiekvienam lietuviui ko
munistui, kuris, valgydamas 
šioje šalyje gardžią duone
lę, turėdamas pilną laisvę, 
kala minkštadurniams į jų 
galvas pridengtą su laisvės 
skraiste komunizmo vergiją 
ir pažeizdami demokratijos 
principus, spiauna į Ameri
kos vėliavą, štai mano su
gestija ir pasiūlymas: — Aš 
turiu sutaupęs penkias gim
tines ir aukoju nupirkimui 
vienos ar dviejų laivakorčių 
komunistų transportą ei j ai į 
jųjų “pahvalioną jį ” rojų. 
Kas daugiau!?

★ ★ ★

Na ir kam gi jums gai
šinti brangų laiką šioje ša
lyje, kuri, sakote, iš pat pa
matų supuvus. Turite gerą 
progą gaut “free raidą” ir 
savo rojuje paragaut rusiš
kų “lepioškų”.

Įvairumų Kampelis
Surinko P. P. C.

TIK PAMANYKITE!!!

Pasakojama, kad garsusis 
Anglijos Lloyd George, sykį 
grįžo iš rinkimo prakalbų 
kur nore Anglijoje ir kelia
vo toj pačioje dalyje trau
kinio su savo kampanijos 
priešu, Lord Derby.

Traukinys buvo pilnas ir 
su jais atsisėdo duobkasys. 
Lord Derby buvo labai ma
lonus paprastam duobkasiui 
kasėjui ir net pasiūlė ciga
rą. Kai Lord Deri# išlipo 
iš traukinio, Lloyd George 
ramiai paklausė kasėjo ar 
jis žino, kas jam davė ciga
rą. Duobkasys sužinojęs a- 
pie tai tik tiek pasakė:

“Tik pamanykite, toks po
nas nesigėdijo kalbėtis su 
prasčiokais kaip mudu! 
MA2MAŽIAI

Virš 400 miestų Ameriko
je yra užvardinti šventųjų 
vardais.

Kiekvieną sykį katalikai 
bažnyčioje praeiną pro šv. 
Sakramentą turėtų priklaup-

(Tęsinys)
Gerai dar, kad turiu duk
reles. Jose, man rodos, pra
sitęsia mano gyvenimas. Tik 
pagalvoti! Abi mergaitės 
greit gal bus motinos, o aš... 
į žemelę. Atsimenu kai ma
no mamytė mėgdavo kartais 
papasakoti, . kaip ji buVo 
jauna, ir kad tas buvę taip 
neseniai. Kaip man būdavo 
juokingos tos mamytės pre 
tenzijos prie jaunystės. “Ne 
neapsižiūrėsi, kaip ir tu tu
rėsi didelius vaikus...” — „ 
pridurdavo mamytė, bet 
man tai būdavo tušti žo
džiai, visai netikėtini. O da
bar...

Tuo tarpu parjojo iš Kau
no karinį jok asi, dabar jhu 
nebe Danutės, o Marytės di
delis garbintojas. Karinin
kas parnešė blogų žinių: 
Tarp Rusijos ir Vokietijos 
prasidėjo mūšiai. Dar diėna 
kita, ir visa Lietuva gali 
tapti karo mūšių arena.

3.
Jau nuo 1871 metų tarp 

vokiečių ir prancūzų, nebu
vo taikos. Prancūzai niekuo
met nesirengė palikti vokie
čiams Elzas-Lotaringiją — 
nuolat statė tvirtoves vokie
čių valstybės pasieniais. Vo
kiečių netgi planai, kuriais 
vadovavosi dabartinio karo 
metu, seniai jau pagaminti 
ir buvo Vokietijos genera
liniam štabe.

Vakarų frontas iš karo 
geografijos reiktų skirti į 
dvi dali. Į pietus nuo Ver
deno — vietos labai kalnuo
tos ir todėl karo veiksmams 
nepatogios. Be to, prancū
zai čia pristatė labai stiprių 
tvirtovių. Į žiemius nuo Ver- 
deno — vietos daug priei
namesnės ir tvirtovių ten 
tokių stiprių nebuvo, nes ten 
Prancūziją nuo Vokietijos 
skyrė Belgija ir Liuksem
burgas. Nore prancūzai ti
kėjosi, kad Vokietija sulau
žys Belgijos neitralitetą, ne
manė vis dėlto, kad jie ga
lėtų karo operacijas išplėsti 
per visą Belgijos šalį.

Vokiečiai nesivaržė. Rug- 
piūčio 4 d. jie perėjo Belgi
jos sieną, o rugpiūčio 7 d. 
jie privertė belgus apleisti 
Liuticho miestą. Belgų įgu
la turėjo 40,000, o vokiečių 
užpuolusioji rinktinė — a- 
pie 18,000 žmonių. Belgai 
buvo nugalėti daug greičiau, 
negu kad tikėjosi prancūzai. 
Čia nulėmė mortyra 42 crttt.; 
“Berta”, buvo pirmutinis di
džiojo karo surpryzas. “Ber
ta” naikino visas pastovias 
fortifikacijos uždangas, ku
rios lig šiol laikytos nepra
mušamomis, Tuo būdu “Bei

ti. Priklaupti reiškia paliesti 
grindis dešiniu keliu.

Parapijonai turėtų palikti 
kramtomą gumą ant auto
mobilio sėdynės ar ant kė
dės namuose, o ne ant klaup- 
tuko bažnyčioje.

Komunistai duoda dešim
tą nuošimtį savo įeigų pa
saulio revolucijai. o žydai 
— sinagogų išlaikymui. Kiek 
katalikai duoda savo bažny
čios išlaikymui?

Jei esi turtingas, gali 
pirkti gražiausi karstą, bet 
kapų niekad neišsiskiria 
nuo kitų kapų.

tos” galybė be materijalių 
nuostolių padare didelį mo- 
ralį įspūdį: nupuolė belgų 
nuotaika. Rugpiūčio 21 d. 
vokiečiai paėmė antrą bel
gų tvirtovę N&ihiūrą. iš pra
džių belgai buvo bandę pra
dėti tautinį partizanų karą; 
bet visos šios gražios pas
tangos buvo užgniaužtos sttn 
kių vokiečių mortyrų. Ligi 
26 rugpiūčio vokiečiai pėe- 
mė visą Belgiją, be Antver
peno rajono. Nesisekė ir 
prancūzams visam vakarų 
fronte. Vokiečiai sustojo tik 
ties Verdeno tvirtove, kur 
lemta jiems ilgai padirbėti.

Dešinysis vokiečių armi
jos sparnas persikelia per 
Mamos upę ir atsiduria vie
noj aukštumoj su Paryžium, 
Pas vokiečius nepaprastos 
dvasios pakilimas: I, II ir 
III armijos žygiuoja beveik 
be poilsio jau tris savaites; 
nuolatinėse kautynėse ir 
kaitroj įstengė nueiti arti 
440 kilm. Tai neturįs sau 
lygaus karo istorijoj mar
šas. Pasilikusieji vokiečių 
užpakalyj prancūzų fortai ir 
tvirtovės imami vokiečių su 
sunkiosios artilerijos pagal
ba be didelių sunkumui. Mo- 
beŽo tvirtovė, į kurią tiek 
daug vilties dėjo prancūzai, 
pasidavė irgi kartu su 30,- 
000 prancūzų belaisvių ir 
400 patrankų.

Visa tai įvarė prancūzams 
daug baimės ir suardė vi
sas viltis bei svajones. Pa
ryžiuj panika. 2 rugsėjo 
valdžia peršikelia iš Pary
žiaus į Bordo.

Prancūzai, įpuolę į despe
raciją, primygtinai reikala
vo iš Rusijos, kad pultų vo
kiečius ir priverstų juos a- 
titraukti nore dalį iš jų fron 
to. Dėl to rusų vyriausias 
karo vadas įsakė I ir II ar
mijai, nelaukiant pilno su
koncentravimo, pradėti pul
ti iš Kauno-Merkinės tarpo 
Įsručio link. Ta Žinia ra
miems gyventojams baises
nė, negu pačiai armijai. Y- 
pač Kauno tvirtovės apylin
kėj kilo baisi panika. Įsa
kyta visiems gyventojams 
išsikraustyti iš tų vietų, klu
bus mūšio laukas, į šalis. 
Žmonės greituoju nežinojo-, 
ko greičiau nusiStvėrti. Ne
galėjo atskirti bi-ahgešhių 
daiktų nuo menkniekių, bū
tinų nuo nereikalingų. Pa
siėmę į vežimus, kas jiems 
rodės reikalingesnic, šiisi- 
kinkė arklius, pasiėmė gy
vulius ir varosi ar, prie ve
žimų prisirišę, vedasi fru sa
vim. Mažesnius gyvuliukus 
ar paukščius susidėję į ve
žimą leidžiasi į nežinomą 
kelionę, nežinodami nei kur 
važiuoja, nei kuriAm lAikui 
išvažiuoja, nei pagaliau ar 
teks Sugrįžti, ai- nė.

(Bus daugiau)

Roma. — Ansa žinių a- 
gentūra praneša, kad Milan 
mieste suimta keletas vadų 
jaunafašistų judėjimo. Vie
nas jaunuolis 19-kos metų 
amžiaus, sakoma, buvo net 
“sudaręs” naują Italijos vy
riausybę, ir save laikęs tos 
vyriausybės premtehi.
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Amerikos Lietuvių Istorijo> Kanai u
Per daugelį metų jaučia- istoriko titulo, Hs tenkinsis 

ma didelė spraga informa- vien objektvviškais faktais, 
cinėj literatūroj anglų kai- Minimas veikalas bus tik 
ba apie Amerikos lietuvius, renybėje informacinė enci- Į 
Lietuvių kalba tokių veika-' klopedija anie Amerikos lie- Į 
lų, didesnių ir mažesnių, tie- tuvius kronologinės istorjos 
sa, pusėtinai. Mūsų laikraš- j formoje.
čių ir kitų įstaigų arkyvuo- Knyga bus maždaug 500 
se, išleistose knygose, bro-j F’ slapių didumo. Veikalas 
žiūrose, ir kitose vietose ran bus paduotas j spaustuvę vž 
dasi neįkainuojamai bran- į apie pusantrų metų, o gal 
gios medžiagos apie mūsų i ir greičiau. Norėtume pa
tautos Amerikoje gyvenimą 
ir veikimą. Įvairių srovių 
grupės yra išleidžiusios sa
vo veikimo metraščius, t.t. 
ir pavietuos organizacijos, 
parapijos ir įstaigos yra

brėžti kad ruošiamas pro- i 
jektas nėra tiktai vieno as- j 
mens išsapnuotas pianas, be 
jokio konkretaus pagrindo, j 
Atitinkama sutartis knygos 
paruošimui ir išleidimui y-:

PER KETURIS METUS KETURI DVYNUKAI Pakeisti priešų - ateivių suvaržymai
Teisingumo Departmentas 

praneša, kad Generalinio 
Prokuroro patvarkymai, lie- 
čiantieji keliones vokiečių 
ir japonų ateivių Amerikos 
Jungtinėse Vastybėse, ir lai
kymas pas save tokių daik
tų, kaip foto aparatas, gin
klas, radio priimtuvas, buvo 
pakeisti gruodžio 11 d., pra
eitų metų.

Departmentas nusprendi
mas tik patvirtino preziden
to proklemaciją, kad tauti-

iš priešų ateivių pusės to
liau jau nereikalingas.

Taigi, dabar ateiviams - 
priešams, kurie nori keliau
ti Amerikos Jungitnėse Val
stijose, nereikia kreiptis į 
United States Attorneys, 
kad gavus leidimą. Jie gali 
net pareikalauti vyriausybės 
grąžinti visus daiktus, kurie 
buvo pas juos konfiskuoti 
karo pradžioje. Turi atsineš
ti tik raštelius (resytes) ir 
įteikti United States Mar- 
shall distrikte, kur jų daik-

nis ir visuomenės saugumas tai buvo konfiskuoti, 

liaudies universitetas, veda- ,• tuviškos spaustuvės ir dar-
taipgi išleidusios visą eilę i ra iau pasirašyta, 
savo istorijos mažesnių ar Kaip pilna ir komprehen- 
didesnių veikalų. • syvė ta isterija bus, pri-

Bet ta visa istorinė me- klausys nuo pačios suinte- 
džiaga mūsų kalba yra iš- res-uotos Amerikos lietuvių j Mrs. J. V Dabney, 32 metų amžiaus, iš Tallanassee, Fla., ligoninėj po sulaukimo 
sklaidyta ir nesujungta nei visuomenės Aišku, mes ne- ketvirtos por;s dvynukų. Bėgiu keturių metų ji pagimdė keturias poras dvynukų. Val- 
vienam pilnam, bendram is- sitenkinsim vien pavienių stybės iš gerovės fondo jai paskirta pensija po $125 į mėnesį. (Acme-Draugas teleph.) 
toriniam veikale, jokioje kai l asmenų paduotomis infor- 
boje. macijomis, nei taip pat ne-

Tokios informacinės kny- laukiam, kad Amerikos lie- 
gce anglų kalba ypatingai tuviai surinktų ir surašytų
pasigendama. Amerikos ne
lietuvis, arba šiaip asmuo, 
norėdamas gauti tikslesnį 
bendrą vaizdą Amerikos lie
tuvių, neturi kur kreiptis. 
Todėl dažnai jam prisieina 
tenkintis svetimtaučių trum
pai paduotomis — ir labai

Kaip Gyvena Lietuviai Vokietijoj
Po Lietuvių Kolonijas Pasižvalgius

Rašo Vyt. Arūnas

visą reikalingą medžiagą 
vien mūsų sutvarkymui. Bet, 
šalia visų autoritetingų šal
tinių, kurių bus mums gali- T , . . , . . T A

H .7. , .. Lubecko mieste ir jo apy- Jo pastangomis suorganizuoma surasti ir naudotis, pa- .... . o , r ... .linkese gyvena apie 3,000 tas lietuvių veikimas ir pa- 
lietuvių. Daugumas jų gy- gražintos kareivinės. Veikia 
vena stovyklose. Lietuvių gimnazija, kuriai vadovau-

siliks daug informacinių 
spragų, kurias užpildyti tu-

, Pra®yti Amerikos lic- komįįeĮUj pirmininkauja ra- ja Švoba, inspektoriai Kry-
dažnai netiksliomis informa-Į uy11^. viau°mene^,.“' Ya Į, ,'r šytojas Faustas Kirša, taip žienė Marija ir Mackevičius
cijomis apie mūsų tautą. i vei e3k a -®- 1 ai 0 veikia Raudonojo Kry- Vladas. Pradinėj mokvklojbudu bus galima nupiešti , ... . J. / , .. ziaus komitetas, kurio pir- mokosi 206 mokiniai, ku- visos musų tautos gyveni- ... ’ . » . . , u. v ♦v. . v , . mimnku yra dr. Vysniaus- nems vadovauja mokyt. Kei mo ir veikimo šioj šalyj . J . <. ,r .. J , v ;v Irn ■» nlrniITTT HvinilfTITO TTO _ vmirira 1/rtllZYl zS r» Y»r»/\lTT TTVn

bendrą vaizdą.
Kokios, tad, talkos pra

šerne iš visuomenės. Suges kurįos direktorium yra M. kun. Jankausko, mok. Griš- 
jų, pa arimų, mums g Geižinis. Gimnazijoje moko- kelio, dir. Maldeikio, mok.

nSZinCHsimlTmaCir°Skok?os si a*>ie 200 mokini^ TaiP Riiiškio ir Blinstrubo. Vei-i 
žiniomis, bus novelės (ro-, nP5?,Td7ntnTTr ranka ra- Pat veikia Pradin® mokyk- kia taip pat pedagoginiai 
mano) formojfc. Ji, nors š, t Pmedžį turima ku_ la ir liaudies universitetas, kursai, kuriems vadovauja 
brangus ir seniai lauktas Į-1 rJ būt naudinga ir reika Yra susiorganizavęs choras, p. Maldeakis. Informacijai 
dėliš i literatūrą apie mūsų i ruošiant ^inėtą veika. kurį. diriguoja muz. Gutaus- leidžiamas sieninis laikraš-
tautą, neatsakys grynai in-į Kag tiktai liečia Ame-jkas lr lakėjų trupe. ! tis ‘Hanau lietuvis , kuru

Tiesa, Amerikos lietuvių 
visuomenę pradžiugino nese
niai pranešta žinia, kad di
džiulė J. P. Lippincott lei
dykla šią vasarą išleis Vin
co Rimošaičio knygą anglų 
kalba apie Amerikos lietu
vius.. Bet toji knyga, mūsų

formacinės istorijos reika-, pj^og lietuvius ir galėtų būt

mas Kačanausko, prancūzų 
ir anglų kalbų kursai. Kas
dien išleidžiamas sieninis 
informacijos laikraštis “Lie
tuvių Žinios”, redaguoja V. 
Kasniūnas. Tarp menininkų 
čia galima sutikti V. Dar
gytę, V. Jančys, dail. VI. 
Vijeikis, V. Janušienė, pia
nistas A. Mrozinskas, dail. 
Janušis, dail. Osmolskis. Y- 
ra s:listų kaip M. Nainytė,

naši visais prancūzų zono
je esančiais lietuviais. Lie
tuvių choras vedamas Bal
trušaičio yra davęs keletą 
koncertų. Veikia liaudies u- Pauhoms, V. žmuidzinas,
niversitetas, prancūzų ir an- Jančys. 
glų kalbų kursai, o neku- Gyveną Vokietijoj lietu- 
rie lietuviai lanko ir Tubin-iviai stengiasi neleisti veltui 
geno universitetą. laiką ir dirba kiekvienas sa

Oldenburge yra 1,700 lie
tuvių, jie visi gyvena tri-
jose stovyklose.
tvarko Petronaitis ir Trilu- 
paitis. Komitete yra pulk. 
Musteikis, inž. Tuškenis, dr.

kas ir skautų draugija, va- naitis. Vaikų daržely yra ! Valteris, agr. Špakevičius, 
dovaujama VI. Paužos. Ati- 84 mokiniai. Visus švietimo 
daryta neseniai gimnazija, reikalus tvarko taryba iš

tai. Apie plačiai Išgarsinta Į ^naudojama šioje knygoje, i :,^9U1?r‘autas- ?,yvena ‘ 
valdžios agentūros WPA mums yJra labai reikaUnga. ’ J-000 . ,Jle
ruošiamą Amerikos lietuvių Pradžiai, mums ypatingai : b“vu31ose vokiečių kareivi- 

1 nese. Neseniai į šią koloniją 
atsikėlė dailininkas Jonynas.

Hanau mieste, kuris nors redaguoja žurnalistas Alek-

istoriją jau keletą metų kaip ^arbu gauti: 
nieko negirdima. Tas pats 
su įvairiais kitais paruoš
tais ir rucšiamais rankraš
čiais ta tema.

Akivaizdoje šių trumpai 
paduotų faktų, mes jau pra
dėjome ruošti pirmutinę, pil
ną, bendrą Amerikos lietu
vi ii istoriją anglų kalba. Tas 
veikalas apims išimtinai A- 
merikos lietuvių gyvenimo 
ir vekimo istoriją. Jis pil
nai ir objekt.yviškai apims
visas lietuviškas sroves ii• •
ideologines grupes. Kadangi 
ruošiamos knygos autorių*

1. Visų Amerikos lietuvių 
draugijų, susivienijimų, pa
rapijų, mokyklų, vienuolynų, 
organizacijų, įstaigų, t.t. 
metraščių, jubiliejinių leidi
niui, istorijų, t.t.;

2. Vardų (titulų)
knygų — nežiūrint kokia 
kalba spausdintų — kurio
se Amerikos lietuviai yra 
minimi ar aprašomi, nežiū
rint kaip netiksli ar neob-

kimą, kūrimąsi, organizavi
mą, apie lietuvių vadus ir 
veikėjus, t.t. visose lietu
viško veikimo srityse.

Iš anksto, tariame nuo-
visų širdų lietuvišką ačiū už mo

ralinę paramą šiam darbui, 
kurios tikimės iš Amerikos 
lietuvių visuomenės.

sandras Merkelis, o pieši
nius daro dail. Ježerskis. 
Rotatoriumi leidžia savai
tinį laikraštėlį 4 ‘ Lietuvių 
Žinios”. Stovyklos komen
dantu yra teisininkas Gu- 
dauskis.

Tubingine gyvena apie 
400 lietuvių. Visi jie gyve
na privačiai pas vietos ,gy-

bi ninku, išleidžiami vis vien 
keli lietuviški laikraščiai, 
kaip “žiburiai”, “Lietuvis”, 
“Aidai”, “Mūsų Kelias”, al
manachas “Gintaras”, “Al- 
guvos Baras” ir kt.

Visur lietuviai neblogai y- 
ra susitvšrkę, geriau ame
rikiečių zonoje, neblogai pas 
anglus, gal kiek blogiau 
prancūzų zonoje, kur la
biau aktualesnis maisto klau 
simas.

Įsakė eksportuoti šilką
Tokyo. — Gen. MacArthur 

vo srity. įsakė Japonijos vyriausybei
Poetas Bernardas Braz- tuojau paruošti eksportui 

Stovyklas, džionis (kuris gyvena Ven- 343,200 svarų neapdirbto 
gene) paruošė spaudai eile- šilko. Jis bus išsiųstas, kaip 
raščių rinkinį, “Svetimieji tik bus gauta iš Washing- 
kalnai”, parašė naują poe- ton’o instrukcijos, 
mą Vytės Nemunėlio slapy--------------------------- —•-------

dir. Blinstrubas. Neseniai vardžiU ir ruošia 1946 me-
buvo atidaryta pilna gimna-1 tams lietuvių kalendorių, 
zija, kuriai vadovauja T.! Rašytojas Alf. šešplaukis- 
Blinstrubas. Turi s i e n i n į Tyruolis (Kemptene) ruo- 
laikraštį ir spausdina radi- šia spaudai savo lyrikos nau

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik
rodėlius, auksinius ir deimanti- 
niup žiedus, rašomas plunksnas

l r įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus 
už Jums Prieina
mas Kainas I

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

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

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

4FAVELRY — MŪŠIO
4216 ARCHER AVENUE

Phone: LAFAYETTE 861}

ją rinkinį “Lemties takai”.
Muzikas Stasys Gailevi- 

čius (Lubecke) parašė kele
tą dainų solo ir chorui.

Prof. dr. Antanas Rukša 
(Augsburge) žinomas loty
nistas ir senųjų kalbų žino
vas, verčia “Eneida”.

Kritikas Stepas Povilaus- 
kas - Vykintas ruošia spau
dai lietuviškai - anglišką ir 
angliškai - lietuvišką žody
ną.

Muzikas Vytautas Mari- 
jo-ius parašė lietuviškas mi
šias chorui.

Taip pat muzikai Bronius 
Budriūnas ir Motiejus Bud- 
riūnas rašo dainas solo ir 
chorui.

Vokietijoj, nežiūrint kad

jo žinias. Neseniai lankėsi 
iš Sagebergo lietuvių meni
ninkų grupė iš: pianisto VI. 
Jakubėno, operos solistės I. 
Blauzdžiūnaitės - Motiekai
tienės, Alės Kalvaitytės ir 
Petro Kovelio. Su jais bu- 
vp atsilankę operos šokėjai 
Vasiliauskienė Tatijana ir 
Simas Velbasis.

Lehrte lietuviams vado
vauja rašytojas kun. J. Kuz- 
mickis-Gailius. Yra leidžia
mas sieninis laikraštis, yra 
pradinė mokykla, vaikų dar 
želis, mišrus choras ir liau
dies universitetas.ventojus ir maitinasi pran

cūzų išlaikomose valgykla- Wurzburge yra apie 1500 
se. Dr. A. Trimako pastan- Į lietuvių. Veikia pradinė mo- 
gomis buvo atidaryta Lie-, kykla, vedama Bliumo, gim- 

Meldžiame adresuoti laiš- tuvių Atstovybė, kuri rūpi- nazija, vedama Serapino, yra blogos sąlygos, nėra be
kus ir medžiagą autoriui
šiuo antrašu: Edward J. Ku-jektyviška informacija bū

tų ; | baitis, 8800 So. Archer Avė
3. Pavienių a°menų pri- YVillovv Springs, III.

netu.r Jokių pretenzijų prie siminimų apie lietuvių vei- į gĖRA SVEIKATA BRAN-
---------------------------------------------------------------------- ----- GIAUSIAS TURTAS

GYVENS Dauguma iš mūsų neįver
tinam geros sveikatos kol 
mes patys ja prarandam ar 
pamatom nekurį nelaimingą 
ligonį kuris kenčia sunkius 
skausmus nekurios ligos, o 
ypatingai kentantį odos liga 
kuri įsisenėjusi kankina ne
laimingąjį. Atviros, skau
dančios ronos kurios laikosi 
ir negyje, taip skaudančios 
kad net neduoda naktimis 
ramybės, neduodant kenzian- 

j čiAm progos miegoti.
Del tokių kenčiančių nuo 

atvirų, skaudančių ronų yra 
pagaminta tinkama mostis, 
vardu “LEGULO” kuri pa
lengvina nuo skausmų ir 
gelbsti žaizdų gydyme. Dau
guma kurie tą mostį jau 
vartojo, džiaugiasi pasek
mėmis. Tad patartina tiems 
kurie kenčia taip pat pamė
ginti tos mosties. Malonėki- 

Ccnstance Mattso, iš Ft. Sneling, Minn., vieno mėnesio te per įkaityti LEGULO skel- 
amžiaus, kuri gimus svėrė 38 uncijas ir vėliau svoriu kima šiame laikraštyje^ ir 
nukrito iki 23 uncijų, gydytojų tikrinimu gyvens. Ji lai- £qY 394“ pllaski Rd." 
koma inkobateriume. (Acme-Draugas telephoto) 'chieago 39, III. (Skelb.) 1

f

LIETUVIAI!
nes tas kelias yra

BET PAGREITINKIT SAVO PASEKMĘ

Investuojant Savo Pinigus
Į Saugius Getai Apmokančius 

Investmentus

Ne vien tik DARBO Prakaitu galite 
užtikrinti savo Gyvenimo PASEKMĘ 

— nes tas kelias yra ilgas ir sunkus ir gana vargingas .. .

J-
.. i
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b

1
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GARANTUOJAMI NUOŠIMČIAI 6%

Didelis Pasirinkimas Gerų PIRMŲ MORGICI'rJ, ANTRŲ MORGI- 
CIŲ Ir SUTARČIŲ—KONTRAKTŲ ant PELNINGŲ NUOSAVY
BIŲ. kaip tai APARTMENTINIŲ NAMŲ, COTTAGES, BUNGA- 
LOWS, BIZNIU NUOSAVYBIŲ ir ĮVAIRIUS RCfilES NAMŲ.

Ateikite Pasikalbėti ir Persitikrinti apie šiuo INVESTMENTUS 
su LIETUVIU- M R. CHARLES JANULIS.

MORTGAGE IZXCHANGE
W. Washington St. KAMB- Chicago, Illinois

Arba Pašaukite Telefonu — STAte 6385-6-7.
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CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA
"Draugo” Koncerto Darbu Išvaduosime
Darbininkai Lietuva

Iš West Side: A. Šemejis,; Bridgeport. — Federaci- 
J. Alekna, J. Krūmas, V. i b 26 skyriaus mėnesinis 
Duoba, D. Yodikis, J. Do- susirinkimas įvyks vasariu 
brovalskis, A. Judikaitis, C. 6 d., 7:30 vai. vak., šv. Jur- 
Druktenis, Ig. Benešiūn?,s, gio parap. svetainėj.
E. Aleknienė, EI. Zaurienė ir Draugijų atstovai ir pa- 
G. Šarkauskas. vieniai prašomi skaitlingai

atsilankyti į susirinkimą.
Iš Dievo Apvaizdos para.• Nopp tikėkime įr nelauki- 

pljos: J. Lar.inskas Ed. La- me kad mQsų reikalais 
Pinskas, K. Pancirna. A. Gn įpintus
š’us, M. česnavičiu*3, K. Gai-
£utis 1 Šiandieniniai mūsų reika-

’ IS North Side: V. Rėkus.!lai dide8ni' neS"J kada 
VI. Str:ea. P. Sriubas. P. į b.uvo Lietuvos istorijoj. Štai, 
Masys, K. Bu•teutavičius, K., iš .ivaizduok ir pagalvok lai* 
Lukošaitis T. Mačys ir A.iminSas amerikieti lietuvi. 
’>>’-nnVs ’ Ant tavo ir mano Tėvynės,

\ n ii tv ra ant niekam nekaltų Pabal-Is West Pullman: P. Ga- y___ ... ,__
’Kin

Gabi Mergaitė

Marijona Daukšaitė, 1532 
So. 50th Avė., Cicero, mo
kinė 6 skyriaus Šv. Antano 
pirapijos mokykloj.

Vasario 2 d. švenčia gim
tadienį 12 metų amžiaus. 
Marytei mokytis sekasi; ta
ri daug gabumų, gy\ įmo ir 
paklusnumo. Marytė gyvena 
pas savo gerą ‘‘grandma"

NAUJAS POSTAS

LIETUVIAI ANTROJO PASAULINIO KARO 
VETERANAI PRADĖJO ORGANIZAVIMO DARBA

Sukertas naujas Bložis-Varnas pustas — 63 vetera
nai pirmame susirinkime — Na’ji direktoriai — Su
sirinkimai kas pirmą mėnesio pirmadienį — Sekan
tis susirinkimas vasario 4-tą dieną.

Iki ši:l Chicagoje buvo 
vienas lietuvių karo vetera
nų postas, t. y. Dariaus-Gi
rėno postas. Dabar, karui’ 
pasibaigus, pradėta organi
zuoti kitas lietuvių karo ve
teranų postą, bet šis ski
riamas jau 2-ojo karo vete
ranams. Šis darbas prade
damas ne tam, kad konku
ruoti su kitomis veteranų 
organizacijomis, bet tikslu, 
kad 2-: jo Pasaulinio Karu 
veteranai turi savo ypatin
gus reikalus, kuriuos jie tu-Barborą Daukšienę, kuri sa

tės žmonių užėjo raudonojii vo gerai anūkei proga jos rį patys išrišti. Tiesą pasa- 
/ 'cholera ir žudo juos nežmo-l gimtadienio savo namuose Į kius, Dariaus-Girėno postas

Lš Roseland: J. Pivanu-; niškaig būdais. Šitam azia-1 iškels pokylį vasario 3. d., ?į0m žygiui karštai prita-
“ n Pončo V I   • T T 7 V vi 9 1 J • x •uz tviesLd na kadangi mato ]ame rei-nas, B. Papšis, K. Drauge-] tiškam amarJj Ue žmonSs

į negali nei pasiaiškinti, nei 
Iš Brig’iton Park: Red ju atsiprašyti, nes Stalinas 

Cherry, F. Paukštis, P. Pum- užtraukė tokią savo kariuo- 
putis, A. Žilinskas, V. Paukš menę, ir jos viršininkus, ku- 
ts, J. Kass, J. Brazauskas, rie savo krašte ėsdavo vie- 
K. Vertelka ir K. Zekas. na? kitą. Jie Uralu kalnuo

se augę, jiems civilizuotas 
gyvenimas nesuprantamas.

k'i’s,” A'“’phiUi7s'.'JJ." Mieto. :Tai ve koH, -piliečių- mū-
t, t , - a <-,-1 „ s” Lietuva susilaukė, hunas, R. Jurksa, A. Oske-,

IŠ Marnuette Park: A 
Kardelis, J. Skelly. J. T obi

6 vai. vakare.
daug svečių vietinių ir iš to- kalą įr naudos.
liau iš We.?t Sidės, net išAurora PIRMAS SUSIRINKIMAS

-------------------------------- Pirmas šios naujos orga
nizacijos susirinkimas įvyko 
sausio 31 d., Marąuette Hali, 

Cicero. — Šaunios vestu- 6908 S. Western Avė. Daly
vės buv? Yodelių duktės Bi-, vavo apie 63 veteranai. Su- 
rutė's su Albertu Sagadienu. i sirinkmas praėjo gražiausia- 

Šliūbas buvo Šv. Antano me ūpe ir visi išėjo pilni

Gražios Vestuvės

_ bažnyčioj. Per šliūbą giedo-
liūnas. P. Venskus, Antanas Suprask, Stalinui būtų gė-|. A Brazis Vestuvių puo- 
Paukštis, N. Karlavičius. A. da ir negarbė pasaulio aky- įa .yyko Liuogybės svetai-į 
Radziukynas, A. Kaminskas į se išžudžius apie septynis
ir P. Gailius. milijonus Pabaltės žmonių

K- Cicero: J. Stašaitis, V. I vicn°j viet°j- ,DSI * Jia 
Brazauskas. J. Puikia, S. I u-; daa™‘™is tukstanciu gabe

v-» /-» -i C! irti tirvnin munvvt’ii

energijos tzliau vieningai 
darbuotis veteranų labui.

Naujam postui nutarta 
nė]. Svečių dalyvavo virš j duoti žymių ir 2-ame Pasa.u- 
trys, šimtai. Tas rodo, kad; iįnįame Kare garbingai žu- 
Yodeliai turi daug pažinties.

kas, A. Rabačauskas. M. Jo

Vargšo Padėka

vusių lietuvių jaunuolių Al. 
Bložis ir Domininko Varno 
vardas. Apie šiuos jaunuo
lius ir jų nuopelnus skaudo
je vėliau tilps smulkesnių 
žinių.
NAUJI DIREKTORIAI I

Šiame susirinkime taipgi 
išrinkta 10 direktorių: J. 
Juozaitis, J. šulmistras, B. 
Kvietkus, J. Zalpatas, J. 
Kvedaras E. Birgelis, A.

Kaip per Šventas Kalėdas 
Kūdikėlis Jėzus laimina vi
są žmoniją, ta laimė ir ma
ne, biedną ligoje, per gerus 
žmones, sušelpė.

Net iš Dayton, Ohiu, ap
lankė K. Duoba ir aukojo 
$20.00.

gavau antrą laišką su auka 
be aukotojo pavardės.

Cicero Lietuvių Kareivių 
Draugija aukojo $11.40.

Lietuvių Raudonos Rožes 
Klubas $5.00.

Šv. Vardo Draugija $5.00. 
Let. Vyčių 14 kuopa $3.90. 
Labd. Są-g:3 3 kp. $2.00. 
Šv. Antano parapijos ku

nigai, komitetas ir parapi- 
jonai daug mane atjaučia 
aukomis ir įvairiomis dova
nėlėmis.

Už tai, negalėdamas kaip 
atsidėkoti, kol gyvas būsiu,

Iš Chicago Marcinkus ap
lankė ir aukojo $5.00.

Cicero dirbtuvės bosas B.
Diržius — $5.00; A. šlakis 
ir Anna Vronec — $6.00.

Sveikinimų laiškelius ga- > melsiu visiems geradėjams 
vau su aukomis iš Racine, , sveikatos ir gausių Dievo 
Wis., B. B. Vaiskaus, iš Wau malonių. Prašau ir toliau 
kegan, III. Z. Žekienės, iš St. pagelbėti man aukomis pa- 
Charles, III. Mrs. A. Stan- sigydymui ir vežimuko įei
tais, iš Centralia, III., T.| taisymui.
Climovich, iš Chicago J. M. J. Lapinskas,

„ . „ c. , M . Shaltanis, Ag. Gilis, dr. P. 1314 So. 49th Ct.,Brazis E. Stakus, Mary a»r-lAtkoįianaa dr Gussfi I cicero 50 m
nett, Al. Šimkus. Sekančia-1 -----  . . _____ ____________
me susirinkime bus išrinkti
dar dešimts direktorių. Šis 
naujas postas nutarė užsi
registruoti su American Le- 
gion organizacija. Susirinki
me taipgi išrinkta Member- 
ship, Publicity ir Service 
komitetai.

SUSIRINKIMAS VAS. 4 D.
Sekantis naujo Bložis-Var

nas posto susirinkimas bus į 
pirmadieni, vas. 4 d., Mar-j 
qv«tte Hali, 6908 S. Western, 
Avė., 8 vai. vakare. Visi lie
tuviai 2-ojo Pasaulinio Ka-i 
ro veteranai yra nuošrdžiai 
kviečiami atsilankyti ir įsto
ti į šią organizaciją, kuri 
pasižada daryti visa kas bus 
galima veteranų labui. Kas 
tik įsirašys., nesigailės.

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
- BE KOMISINO

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

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

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

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

Yodelis yra žinomas darbuo- j Town Line N Y., miestelio 
tojas, ypao Labd. Sąjung.ij. gyventojai šiomis dienomis 

Svečių tarps matėsi daug^g prieš 30 balsų nutarė vėli 
profesijonalų ir biznierių, “priklausyti” unijai, tai yra’ 
kaip M. Zizas su žmona, A.. Amerikos Jungt. Valsty-' 
Petkus, Bertulis, F. Bastis1 bėms prįeš kurias 1861 mė
sų žmona ir k. ■ tais, įel iki šiol nežinomos

Per vakarienę jaunai po- j priežasties, buvo “sukilęs” 
daryti? Politikauti, gerus rai sudėta linkėjimų. Įjr “pasitraukęs” iš unijos,
laikus turėti ir laukti pakol i žodžiu, vestuvės buvo gra
reikės uždėti amžino atilsio žios, pavyzdingos.

ną į Sibiro tyrus žuvimui.
kubauskas, Ad. Saliukas. E, | Tų nelaimingu likimo nieks 
Misius, M. Sriubas, S. Krut- 
kevičius ir Briedis.

' negali sužinoti. Ir jie pri 
gimto krašto daugiau nema 
tys.

O ką mes, čia laisvi ir vis 
ko pilni amerikiečiai turime

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
IR ODOS IŠBĖRIMAMS

KUR GAUTI TIKIETŲ
Be jau anksčiau paskelb

iu vietų, dar galima gauti 
šiose vietose:

West Side; užeigoj pas
Genovaitę Nefaitę, 2435 S.l vainikas ant Lietuvos kapo? 
Leavitt St. ir pas St. Li- Ne! Lietuvis turi pilną ir 
nauską, 2335 S. Leavitt St. ( lygią teisę gyventi kaip ir

Marąuette Park: pas dnr. ‘ rusas, prancūzas ir t.t. Mū- 
‘‘Draugo” agentą St. Sta- sų bočiai kovojo per šimt- 
niulį (prie bažnyčios ir na- mečius su užpuolikais ir jie 
muose 6651 S. Talman Avė.) savo priešus nugalėdavo,

Dievo Apvaizdos parapi- > apgindavo savo žemę dėlto, 
j°j; i kad jie visi kaip vienas sto-

Ivanauskų krautuvėj. 726 i jo į kovą nepaisydami prie- 
M ėst 18th St. šo didumo ir žiaurumo, nei

A. Grišiaus krautuvėje, i savo nuostolių, net ir gy- 
1827 S. Union Avė. vybių už savo teises, lais-

Adv. J. Cernausko ofise, ’ vę ir tautos ateitį.
1900 S. Union Avė.

Pas fotografą K. Pansir

Nuo savęs linkiu jauna
vedžiams laimingo gyveni
mo ir daug Dievo palaimos. 

Anastazas Valančius

Negirdėta
keistenybė

Genys margas, bet Ame
rikoj da margiau. Štai,

ną ir laikrodininką E. La
pinską, 1901 S. Halsted St.

Tad ir mes, tikrasis lietu
vi ir lietuve, nenustok vil
ties, nepaisyk priešo didu
mu ir šioje žūtbūtinėje ko-

Pas siuvėją Vladą Norei- Į vcj už savo garbingą pri- 
ką, 809 W. 19th St. ; gimtį. Stokim visi kaip vie-

Pas barberi Jurgį Lapins- nas ginti bočių žemę. Mums 
ką, 1903 S. Halsted St. laimė būti lietuviais ir tik

A. ir A. Cukrus užeigoj, i mūsų vienybė atlaikys prie- 
ir pas Ona ir Onvte Gailius. Į šo pasiryžimą mus išnaikin- 
732 W. Cermak Rd. j Ci.

Tad ’ darbą, į kovą visi 
už šventas teises už karžy- 
gi’ką praeitį mūsų garbin
gos Lietuvos. Dzūkelis

Išmintis yra geras pirki 
nvs. nors kartais labr.j bran
giai kainuoja.

r\

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ PAS MUS

Pirk Viri ory 
Bonus!

*•« * • •' «»»«•••» A * IV 11tUtlttUi «■-<»>u,
, N1 > ‘ rfcMOKftJlMI
Pi-...„ l.,4n. AetaaiiM. NooMmčIo Rainom 

rtpung aasiniai mo-kiki.ai
TAliPYKJTK mllHų įstaigoj* Jdr-ų mdėlla, 
rū|n--t>ngai globojami ir Ilgi tli.ooo.oo ap 
drausti per Federal Kavliigf. and Loan In- 
suram-c Corporation.. Jūsų. pinigai bus gre«. 
lai Išmokami jums ant pareikalavimo 

HKMARHIA IR ŽYMIAI KIA LIKTI VU 
FINANNIMft IŠTAIGA

— 41 Metai Sėkmingo Patarnavlmoi

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

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

Kodėl Pasilikti 
Sergančiu?

fNKSTŲ, PŪSLES, SOCIALES 
LIGOS PASEKMINGAI 

IŠGYDOMOS.
Mhr 1au paprelbėjome tnkR*an<*laTns, 
kurie kentėjo dėl NERVTflKTTMn. HD- 
08, KRAUJO MAUKU IR PRIVATI- 
NTTT LTOTT. Gydome ^lepinimo knnnlc 
RuneffalavImuR. nutekėjlmua. pertenku 
vertimą tufttintl pūslę, nuolatini kėlimą
si nakėla ifi lovos
FTZTNft m FT,rOROSKOPISKA 
MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO IR 

ŠI.APTMO IŠTYRIMAS
VISKAS TIK UŽ $3.00 

PILĖS (Hemoroiila!)
IftfiTIlOMA Mr«ę MAVOir METODU 

BK OPKKACIJOS
X-RAY EGZAMINACIJA

BE SKAUSMO
BK PIOVIMO, BE ngOTNIMO, 

Didžiumoje ntvė.tų pelenervlna nuo i 
Iki « dienų laikotarpyje.

Gydymo kaAtal prieinami klekvlenan 
darbininkui

PATENKINIMAS OARANTI’O.IAMAS 
KIEKVIENAM KUR| PAIMAM GYDYTI 

DIRBANČIŲJŲ PATARNAVIMŲ! 
ATVIRA VAKARAIS

DR. E. E. CULP
202 SOUTH STATE STREET

Kampa* Adams—Spėtame Aukite
VALANDOS: Nul 9 ryto Iki 8 Vakare 

Sekmadieniai* nuo 10 Iki 1.

Kenčiamieji nuo senu. atdarų 
ir skaudžių žaladų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai išsi-
miegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 

I niežti ir skaudė
ti — užtepkite

Iv

' Ji

LEGULO Glnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senu, atdarų Ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmu 
prajaunančios y- 
patybCs sutelks 
Jums tinkama 
nakties polis) Ir 
pagelbės Ifigydyt 
senas, atda
ras Ir skau
džias žals-

das. Vartokite JJ Irgi skaudlems 
nudegimam^ Sakų Ir sutrūkimų 
nraSalInimul, Ir kad palengvinti 
Psoriasls niežėjimų. Atvėdina va
dinamų Athlets's Foot degimų Ir 
niežėjimų, sustabdo jo plėtlmųsl, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
sutrūkimo tarp plrStų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui. nuo darbo išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms 1S lauko pu
sės.

LEGULO OINTMENT parsl 
duoda po tl.OO. 1.7&, Ir S.OO.

Siųskite Jūsų Ifoney Orderi tie
siog

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd.

1 Dept. D. Chicago 39, III.

NELAUKITE-
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrauHti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jl« parūpintų jums polisą per mūšy kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokiy nemalonumų.
“Mes esam^ pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwrlters’’

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548*54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALINIAI AGENTAI ftifi Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MARSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY

Įgyvendinkite Lietuviškg Patarlę 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Tiesiog Jums 
Iš Mūsų DirbtuvSs

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas!

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

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

Archer Avenue Furniture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDES
• RUM’O

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

S.. I

KATHAN 
KANTER 

"Lieto vlSkas 
žydukas“

I



Šeštadienis, vas. 2 d., 1946 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 7

Apie Sajungiečiij 
Vakaru

Cicero. — Vasario 3 d. jau 
čia pat. Kiek girdėt, Mot. i 
Są-gos 48 kp. vakaro ren
gimo komisija beturi mažai 
jau tikimų. Bet kas norės, 
galės dar nusipirkti atėjęs 
į salę.

Programa bus eraži, pir
mą kartą tokia Cicero j.. Be 
gražios program.es, bus ga
lima gauti skanaus kugelio, 
pyragaičių ir gėrimo. Ko
misijos narės: E. Brazaus
kienė, A. Stašaitienė, K. Bar 
čienė. E. Brovvnienė ir E. 
Trainienė užtikrina visus, 
kad atsilankę nesigailės. Pra 
džia 5:30 vai. vakaro. Va
karas įvyks parapijos sve
tainėje. Įžanga su taksais 
75c. Aš būsiu

IŠ DRABUŽIŲ PARODOS Palaimintos Lietuvos Dr- 
g't’os naiiams. — Priešmeti- 
niam susirinkime rutarta, 
kad nutarimų raštininkė 
tvarkytų ligonių pašalpas ir 
pomirtinės reika’ is. Pirmiau

Brighton Park. — Dr-JStė 
Sadžiausios Širdies V. J. No. 
1 laikys mėnesinį susirinki
mą vasario 3 d., 2 vai. po
piet, parapijos mokyklos 
kambary. Malonėkite nariai

tą darė finansų raštininkas laiku ateiti ir 
Frank Micklin. Dabar drau-. mokesčius.
gijos nariai prašomi padary
ti patėmijimu® savo knygu
tėse apie šią permainą ir li
goj rašyti laišką Lucille S. 
Dagis, 2902 West Pershing 
Road. Užsimaldavimai turi 
būti padaryti per laiškus, 
todėl nešaukite raštininkės 
užsimaldavimai. Mirus asme

čiami dalyvauti ir sekti klū- rėš malonėkite dalyvauti, 
bo veiklą ir reikalus. nes yra daug reikalų ap-

Lueille S. Dagis, rašt. svarstyti. Kviečiame ir nau • 
------- jų narių ateiti įsirašyti.

Brighton Park. — ARD 6- 
to skyr. susirinkimas įvyks 

užsimokėti sekmadienį, vasario 3 d., 3 
i vai. popiet, mokykos kam-

Taipgi kviečiame atšilau- baryje. Prašome rėmėjas 
kyti į dr-jos pasilinksmini- skaitlingai susirinkti, nes y-
mo vakarą, kuris įvyks tą 
pačią dieną 6 vai. vak.( Ven
geliausko svetainėj.

Valdvba

ra svarbių reikalų. J. R.

E. Andreliūuas, pirm.

Lietuvių Keistučio Pašai- 
kuris priklauso prieįP'-8 Klabo mėnesinis susi- 

draugijos, laidotuviųj .r,„n“mas.ivyks va.s.a™ 3 <»•;

Marųuette Park. — ARD 
8 skyriaus susirinkimas į- 
vyks vasario 3 d., parapi
jos salėj, 2 vai. popiet. Na

Town of Lake. — ARD 1
skyriaus susirinkimas įvyks 
sekmadienį, vasario 3 d., 2 
vai. popiet, mokyklos kam
bary. Visos rėmėjos prašo
mos susirinkti, kad tinka
miau prisirengus prie va
jaus vakaro. Nepamirškite 
ir naujų narių atsivesti.

Valdyba

niui,
Tios
direktoriai prašomi pašauk
ti nutarimų raštininkę Lu
cille S. Dagis, telefonu La- 
favette 8120. Koresp.

12:30 vai. popiet, Hollyvvood 
svetainėj. Visi nariai kvie-

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.

Są jungiečių Pramoga
Brighton Park. — Mote

rų Sąjungos 20 kuopa ren
gia bingo kovo 3 d., 2 vai. 
popiet, Vengeliausko svetai
nėj, 4500 So. Talman Avė.

Chicagoj šiuo metu tęsiama drabužių paroda. Nuotrau
koj keletas pavyzdžių naujausios mados. (Acme-Draugas 
telephoto)

Šv. Petronėlės Dr-jos su
sirinkimas įvyks vasario 3 
d., 1 vai. popiet, Šv. Jurgio 
parap. mokyklos kambaryj. 
Visos narės malonėkite at
silankyti. Valdyba

B. A. LACHAHICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

Pranešimai
DĖMESIO!

Brighton Park. — Mote-

Sąjungietės nuoširdžiai vi
sus kviečia atsilankyti. Ko
misija, ypač nauja kuopos
pirmininkė Helen Širvinskie- LRKSA Chicago apskri- 
nė įdėjusi visą širdį į kuo- ties mėnesinis susirinkimas 
pos veikimą, gaudama nau- turėjo įvyktį praeitą sek- 
jų narių. Ji visur nuošir- madienį. Dėl kai kurių prie- 
džiai darbuojasi; kiekvienoj : žasčių susirinkimas tapo nu- 
drau,gijoj ji randa laiko pa- j keitas į šji sekmadienį, va- 
sidarbuoti. Kuopa džiaugia- sarį0 3 Susirinkimas bus 
si turėdama ją savo vadu. Gimimo šv. Panos Marijos 

Komisijoj yra: pirm. H.; parapijos salėj, Marųuette 
Širvinskienė, Kilkienė, De- 2 vai. pp. Visų kuopų
ringienė, J. Barkauskienė. _ atstovai prašomi atsilankyt. 1 

Sąjungietč yra daug bendrų reikalų, 
——--------------- svarstymui. . . Sekretorius I

ARD Centro Vakaras
Šv. Kazimiero vienuolyno 

auditorijoj vasario 24 d. į-

1 rų Są-gos 20 kp. susirinki-, jgr. 
! mas įvyks šį sekmadienį, va-1 »
j sario 3 d., 2 vai. popiet. Iš
girsim raportą iš apskrities 
susirinkimo, pasitarsim apie 
vajaus reikalus. Be to, juk 
paskutinis susi rinkimas 
prieš mūsų parengimą. Tai
gi reikalų daug, tik malo
nėkit narės skaitlingai atsi
lankyti. Po susirinkimu tu
rėsim gal ką naujo.

* Valdyba

Ciceriečių Dėmesiui
Šiose vietose galima gau

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

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

Solemj Yankaus vaistinėj,

-U-

fTIARGUTIU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

• RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC - 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo l-mos 

Iki 2-roš 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 — GROvehiU 2242

1 "'-"yCicero. — Labai svarbus 
Šv. Antano Draugijos mė
nesinis susirinkimas bus va- 

vyks ARD centro rengiama sarįo 3 3 t valandą popiet, 
metinė vajaus vakarienė su parapjjOs mokyklos 8 kam- 
puikia programa. bary. Šis susirinkimas pa- h443 g ągth Ct.

Per vakarienę bus pagerb- vadintas antro mūs biznie- Baukų valgomųjų daiktų 
teis tos rėmėjos, kurios iš- riaus. Adomo Bernadišiaus krautuvėj, 1300 S?49th Ct. 
buvo ištikimos narės šios vardu. Pažiūrėsim, ką jis Putrimų Meat Market, 
garbingos draugijos per iš- naujo mūsų draugijai papa- 1435 go. 49th Ct. 
tisus dvidešimts penkis m a-, sakos ir kokią dovaną su- Puikių aiskriminėj. 1409 
tus. Taipgi bus suteikti dip-1 teiks. Visi nariai dalyvau Į So. 49th Ct.

ofise,

GARY. INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

kit.lomai tiems, kurie įstoja į 
amžinus narius, įmokėdami 
po šimtą dolerių.

Nuoširdžiai kviečiame vi- Town of Lake. — Moterų 
suomenę dalyvauti, taipgi gą.g;s 21 kuopos mėnesinis 
prašome įsigyti bilietą is ^sįrinkiraas įvyks sekrna- 
anksto, nes žincte, kad va- (jienj vasario 3 d., 1 vai. po- 
karienę^ pagaminti kėlėt ii pjet, mokyklos kambary. Vi- 
šimtų žmonių nėra lengva, 1 gog Sąjungįetės prašomos da 
o seselės nori, kad visi so-; iyvautį įr grąžinti pinigus

Anastazas Valančius

čiai pavalgytų. Bilietų gali
ma gauti pas ARD nares vi
sose kolonijose. Elsė

1425

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monument 
Company

3419 West llth St
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

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

Miliauskų kepykloj,
So. 49th Avė.

Stasiulaičio bar b e r n ė j, 
1409 So. 49th Avė.

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

Kesers vaistinėj, 4847 W. 
14th St.

už parduotus tikietus vaka- Bell-Balčiūnas valgomųjų 
ro, taipgi nepamirškite ir|daįktų krautuvėj, 5022 W. 
naujų narių atsivesti, nes i6th St.
dabar įstojimas dykai. Taipgi pas vietinius vei-

Valdyba kėjus ir “Draugo” stotyse.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

Amerika pirmoj 
vieloj

West Side
Draugijos Aušr~s Vartų 

Š. P. M. Vyrų ir Moterų di
delis parengimas (bingo ir 
card party) su daug dova
nų bus nedėlioj, vasario 3
d., 3:30 vai. popiet, parapi- U. S. naujas karo lėktu- 
jos svetanėj. Visi draugijos vas, vadinamas “Shootin 
nariai būtinai dalyvaukite ir į Star” (Lockhe^d’s jet figh- 
visus savo draugus ir pa- ter. P-80) transkontinentiniu 
žįstamus atsiveskite. skridimu iš Long Beach,

Reng. Komisija ir Valdyba Fla.. į New York pastatė
_______________________ ___ j naują greičio rekordą.

Did. Britanijoj pasidi
džiavimas savo Gloster Bri- 
tannia lėktuvais, kurie darė 
606 mylias į valandą, visiš
kai nublanko.

RENGIANTIEJI
--- tl u o —

Arthritls — Kbemuatizmo — 
Lumbago — Muskulu Skausmo

. Vartokite . . .
HEALTH KESOKi M1NEKAL 

BATU DRISKA
1 malSukaa užtenka 10 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00

PraSyklte Jos vietlnSI vaistinėj, 
o Jeigu Jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakymus su pl- 
nigai*' tiesiog | —

Bath Products Co.
Laboratories — Chicago, III.
flouthMddlečtal kreipkitės i UNION 
nitUG CO.. 34«k *•. Unlątrd

tieji, vietoj investuoti pini
gus į bonus, ar kitokias ver
tybes. arba dėjus į bankus, 

i didele paskuba perka namus,
I rakanduą, drabužius, auto
mobilius ir t. p. Didelės spe
kuliacijos eina jewelry bir
žoje.

Pametė Amerikoj, 
rado Saipan’e

Great Falls, Mont. — H.
Į S. Sears. 1943 metais būda-

______ _______ mas Coast Guard Training
A SI E I US jSchool, Pacific Beach,
Aori! V 001 diend Wash., pametė piniginę, ku-

ši diena, sakoma, prama- Hoje buvo $60. šiomis die- 
nyta Anglijoj 1713 metais, nomis iš Coaat Guard ko- 
Amerikon ją į^edė pirmieji mendantūros H. S. Sears ga-i 

vo žinią, kad jo piniginė 
rasta ant vieno žuvusio ja
pono, Saipan Saloje, Pinigui

ateiviai.

Jie k? nors jaučia
Roma. — Turtingesnieji I Savymcilė yra pamatas, 

gyventojai ir gerai uždirban-, aut kurio išdygsta pavydas.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai 
8 vai. vak.

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi i Mūsų Įstaigą!

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

Daugelis Lietuvių yra pūn» 
patenkinti tais mena iedevroi> 
kariuos mes padirbome jiems.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų, ■ - - — v

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

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

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

NULIŪDIMO
V ‘, -
O

VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

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

NARIAI:
Chicagos

Lietuvių
Laidotuvių

Direktorių
Asociacijos

AMBULANCU 
Patarnaujam 
dienąirnaktį 

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

ANTANAS M. PHILLIPS
t

3307 S. LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

J. LIULEVICIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF, 3512

P. I. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 110 W. 18th STREET 

Telephone YARds 1419

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th St._________ Phone VARds 1)131

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

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

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

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

.< . •,< .t,

Lietuva turi būti vėl Nepriklausoma Valstybei

program.es


BE

s

5 »Jlu<NRABTIS DRAUGAS, CHTCAGD, ELUINOTS

E=EE

še-tądien!d, vas. 2 d., 1046

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

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

------  ĮŽANGA:— KONCERTUI IR ŠOKIAMS $1.25

-■ ū .į- . į}

KONCERTO PRADŽIA:—4:30 V AL. PO PIET.

*------ B t==
ŠOKIŲ PRADŽIA:—8:00 V AL. V AK. TIKTAI ŠOKIAMS .75

G. Gallup randa, kad

Amerikiečiai nenori svetimšalių
PIRMENYBE DUODAMA TIK PARINKTIEMS 

KRAŠTAMS
Princeton, N. J. — George kiečiai norėtų, kad pirmeny- 

Gallup, direktorius Ameri- bę turėtų Skandinavijos 
kos Instituto Viešosios Opi- kraštai. Belgija, Olandija 
nijos, rašo laikraščiuose, ir Anglija.
kad didžiuma amerikiečių BALSAVIMŲ

DAVINIAI

GT Gallup sako, instituto 
pravesti balsavimai klausi
mu:

Įleisti daugiau svetimša-

yra priešinga įleidimui dau
giau svetimšalių, negu kad 
prieš karą buvo nustatyta 
kvotos kiekvienam kraštui.
Amerikiečiai ne tik nenori 
daugiau svetimšlaių, bet,
Gallup sako, norėtų, jog da lių į Ameriką, ar palikti 
mažiau būtų įleista, negu prieškarines kraštams kvo- 
prieškarinės kvotos skaičiai tas, parodę šiuos davinius: 
rodo.
KAM DUODAMA 
PIRMENYBĖ

Vyriausybei atidarius du
ris didesniam skaičiui sve
timšalių, įvažiuoti į šį kraš
tą, G. Gallup sako, ameri-

Už įleidimą daugiau sve
timšalių 5%

Už tas pačias kvotas 32% 
Viso 37%
Už visišką neįleidimą 

1<%
Nepareiškusių opinijos 

12%.

Be abejonės, norėtum

Pamatyti atomo bombos išbandymą
BET APIE TAI GALI TIKTAI SVAJOTI. NE VISI IR i 

TURINTIEJI PROGOS GALĖS PAMATYTI. 6,000 
NORI GAUT VIETŲ.

ČIA VAS. 10 D. KLAUSYSIMĖS ŠAUNAUS ‘ DRAUGO” KONCERTO IR SMAGIAI 
PAŠOKSIME PRIE GEROS MUZIKOS

t mus

prašo Navy Departmento 
rezervuoti jiems vietas, kai
po žiūrovams.

Vyriausybė da nėra pas
kelbus, kokios profesijos ir 
rango asmenys bus leidžia-j 
mi būti stebėtojais įvykio! 
kuris atkreips dėmesį viso Į 
apskrito pasaulio.

Pacifiko vandenyne, vie
noje mažų salų grupėje šį
met Amerikos Jungtinės 
Valstybės išbandys atomo 
bombą ant Vokietijos ir Ja
ponijos karo laivų, par
plukdytų tam tikslui, ir ke
lių paties Dėdės Šamo, kurie 
jau netinkami vartojimui ir 
buvo paskirti sunaikinimui.

Pamatyti atomo bombos 
sprogimą ir kas dėsis toje 
vietoje ant vandens — tai 
dalykas, kokio joks žmogus 
savo gyvenime nebuvo ma
tęs. Dėlto nenuostabu, kad 
jau dabar.

6,000 laikraščių reporte
rių, žurnalistų, radio komen
tatorių

15 Britu Jūrininku 
Apleido Savo Laivą į

NEW YORKAS, vas. 1.— : ma baigusiems mokyklą iš- 
Penkiclika britų jūrininkų . leisti. Programos pažiūrėti 
vakar nuėjo nuo savo reik- ! atvyko ir pora policmonų,

Baigę mokykla išėjo 
plėšti

menų laivo ir atsisakė juo 
plaukti, priešindamiesi jiems 
paskirtiem3 kambariams.

kurie sekančią naktį suėmė 
tris jaunuolius, bandžiusius 
apiplėšti vagoną, stovėjus} 
prie 55 ir Leavitt St.: Geor
ge Halko, 13 metų, 2157 W. 
52 St.; Allen Vaclavek, 14 
m., 5359 S. Damen Avė.; ir 
James East, 14, 2144 W. 54 
St. Pastarieji du buvo tarpe 
išvakarėse baigusių mokyk
lą.

Delko nėra sviesto
D. H. Howe, prezidentas 

American Butter Institute, 
nurodo, delko šiuo metu yra 
didelė stoka sviesto. Jis sa
ko, kad šiuo metu labai daug 
pieno-smetonos skiriama sū
riams. kondensuotam (ke- 
nuose) pienui ir šaltakošei 
(ice cream) gaminti.

Sviesto būtų užtektinai, i egzekutyvo Wm. Wrigley, 
jei mažiau būtų gaminama kramtomosios gumos fabri- 
virš paminėtų produktų, sa- jęg, praneša, kad iš jų vasa- 
ko D. K. Howe. j rinio namo La Gorce įsi and

vagys išnešė įvairių brange

Šioj nuotraukoj rodoma St. Agnės salės vidus ir scena kur sekmadienį, vasario 10 d. 
įvyks “DRAUGO’’ koncertas ir šokiai. Kaip galima matyt, salė moderniškiausiai įrengta, 
su visais reikalingais patogumais programoms ir šokiams. Apačioj randasi moderniškai 
įrengta valgykla, kurioj į koncertą atsilan- kasieji' galės skaniai pavalgyti ir atsigerti. 
Koncertas prasidės lygiai 4:30 popiet, nors durys bus atdaros apie 3 vai. Šokiai prasidės 
8 vai. vakare. Atvažiuokite anksti! Iš gaunamų pranešimų, visa Chicago bruzdėte bruzda 
ir nekantriai laukia “Draugo’’ koncerto nema tytų margumynų. Pasimatysime šioj salėj 
vasario 10-tą dienąI

Kiek lllinojuje išgerta 1945 metais
Paul C. Roeenąuist, Illi-i Už 200,761.858 galionus 

nois valstybės pajamų (re- alkoholinio gėrimo valstybė
venue) direktorius, p aneša, 
kad pernai alkoholinių gėri
mų visoj valstybėj išgerta 
tiek, kad kiekvienam gyven
tojui išeina po vieną puspan- 
tę į dieną. Gyventojų Illinois 
vai. turi 7,897,251.

pajamų surinko $22,525,864. 
Raportas rodo, kad mėgia
miausiu gėrimu III. gyvento
jai laiko alų, kurio 1945 me
tais išgerta 181,491,012 ga
lionai.

Bušo keleiviams grjsė Suimtas bažnyčių 
nelaimė padegėjas

Už penkių mylių į rytus j Suimtas ir grand džiūrei 
nuo Gary keleivinio buso, j perduotas Leonard Frycek, 
važiuojančio iš Chicago į į 51 m., gyv. 66 W. Van Bu- 
Detroit, vienas pastarojo ren. buvęs gatvekarių kon- 
karo veteranų, L. H. Bicker. j duktorius, kurs prisipažino 
pagrobė iš šoferio baso vai-! padegęs dešimtį bažnyčių 
ravimą ir įvažiavo į grabę.; Chicago j. Jis sakos tarnavęs
Laimei iš keleivių nieks ne
nukentėjo.

Po įvykio L. H. Becker, 
išlindęs iš buso, pasislėpė 
netoli stovėjusiam troke, bet 
policija surado ir suėmė.

pirmam pasauliniam kare ir 
buvęs paliestas sprogusios 
bombos.

Paskirti vajaus

Naujas supurtymas policijoj
Ryšium su atsitikimu Deg- 

nan namuose ir iki šiol ne
sugavimu piktadario, ar 
piktadarių, šiomis dienomis 
viršininko iniciatyva pradė
ta Chicago policijoj daryti 
didelių reformų ir pakeitimų

X Ant. Liakas, Mid-West 
Jewelry krautuvės savinin
kas, įsigijęs “Draugo” kon
certo ir pasilinksminimo ti- 
kietus sau ir visai šeimai, 

; laukia vasario 10 d., kad ga
lėtų paslinksminti.

X M. Vaičiūnienė, buvusi 
Moterų Sąjungos centro sek
retorė, eidama į krautuvę 
paslydo ir puldama sutren
kė galvą ir strėnas. Randa
si namie gydytojo priežiū
roj.

X Barbora Daukšiene, iš 
Cicero, pastaromis dienomis 
buvo, gerokai ligos privar
ginta. Ji labai įvertina savo 
draugių pagalbą jos namuo
se, ypatingai dėkinga V. Do- 
bužinskienei.

X Marcelė Kutaitė, buvu
si šv. Antano parapijos, Ci
cero, choro narė-solistė, pas
taromis dienomis pergyveno 
sunkią operaciją. Dabar jau 
namuose, 1405 S. 50 Avė.

X Agotos Žilytės-Gudaus- 
kienės ir Bronislovo žilio, 
gyvenančiųjų Amerikoj, ieš
ko jų giminė klierikas S. Ži
lis. Jo adresas: Collegio Pio 
Latino Americano, Via Giu- 
seppe Giocchino Belli 3, Ro
ma, Italy.

X Brightonparkiečiai dė
mesio! šiose vietose galite 
gauti “Draugo’ ’ koncerto ir 

ryti planai praplėtimui pik-1 pasilinksminįmo t iki e tų: 
tadariams susekti laborato-1 precįn studio, 4065 Archer 
rijos.

pakeisti vietomis. Pakeisti 
kai kurie kapitonai ir suda-

Ateinančią savaitę tas 
pats bus padaryta ir detek- 

praneša
aukštose pareigose. Keturi 
leitenantai, penki seržantai į ^yvų departmente, 
ir vriš 50 patrolmenų, in- detektyvų viršininkas W. G. 
imant 10 iš detektyvų biuro, Storms.

Atstatys sudegusį 
centrą

Sunaikino dvi 
dirbtuvės

Šv. Pranciškaus parapijos! Gaisras sunaikino Ameri- 
ir apielinkės biznieriai pa- can Manufacturing Co. ir 
žadėjo didelę paramą para- gretimais esančią St. Louis 
pijai pastatant naują jauni- Ccrdage Mills.
mui centrą (gymnasium), į ----------------------
kuris šiomis dienomis sude- Remkite “Draugą”, nes jis 
gė. tarnauja Bažnyčiai, Tėvynei

ĮGULA sudužusio lėktuvo

Ave., ir Janušauskų valgo
mųjų daiktų krautuvėj, 4601 
S. Washtenaw Avė.

X Lucille Dagis, Keistu
čio bendrovės (spulkos) tar
nautoja ir veikli lietuvių 
draugijose, ypatingai Keis
tučio Klube, šiemis dieno
mis, minėdama gimtadienį, 
gavo brangią dovaną — nuo 
Bruno Šato, būtent sužie
duotuvių žiedą.

X Apolinaras Petkrs, ži
nomas Marąuette Park laik
rodininkas, “Draugo” kon
certo proga paaukojo nau
jausios iėdirbystės elektriki- 
nį laikrodį, kuris dabar puo
šia “Draugo’’ ekspedicijos 
kambarį. Nuoširdžiai dėkui 
jam už tekią auką.

X Bridgeporto ir Mar
ąuette Park’o Šv. Vardo 
Draugijos kuopos ryt savo 
parapijų salėse turės savo 
“smokąrius” Bridgeport’e 
prasidės 4 vai. pa piet. Bus 
žymių kalbėtojų ir svečių. 
Kviečiama ir publika daly
vauti. Marąuette Park’e Šv.

Kapitonas Walter Briggs, vairuotojas: Dorothy Jeaa Vardo draugija rengia savo 
Carter, patarnautoja; ir Harry M. Atlas, lėktuvo valdi- “smoker” vien tik nariams 
ninkas, yisi iš Portland, Ore., žuvę su 21 keleiviu lėktuvo ir jų šeimynoms, 
katastrofoj netoli Sinclair, Wyo. (Acme-Draugas teleph.)

Išeikvodama
nealpo

M. H. Kennelley, genera
linis pirmininkas Raud. Kry
žiaus fondo vajaus, vedėjais 

Miss Mildred Overstreet.1 rinkimo aukų Chicago rajo- 
21 m. amžiaus, 11 S. Austin ne paskyrė M. S. Mumford, 

Mrs. James C. Cox, žmona, Blvd., nuteista vieniems me- į iš Borden Co., pirmininku, 
tams į pataisos namus už iš- ir O. R. Stadelman. iš Need- 
eikvojimą $400 iš South ham. Louis and Brorby, Ine., 
Shore Currency Exchange, vice pirmininku.
521 E. 79 Street. Chicago Raud. Kryžiaus

Teisėjui paskelbus ištar
mę, merginą apalpo.

Tai tau ir Florida

SKELBKITfiS “DRAUGE* nybių (jewelry) už $25,000.
skyriui paskirta 
100,000.

kvota $5.-


