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Atmetė
Žmonės Okupuotoj Lietuvoj Nežino 
Ką Daryti, Ar Eiti j Mitingus, Ar Dirbti

Rusų Planą Indonezijos Reikale
uisCIEPYJA NUO DIFTEKIJt

(“Draugo” Specialaus Korespon
dento Europoje Pranešimas).

Anksčiau Dirbo, o Dabar 
Nebedirba.

Rietavos darbininkas Vait 
kus rašo, kad anksčiau jis 
dirbęs svetimiesiems, gi da
bar jis dirba sau.

Keista, bet iš kitų šalti
niui žinoma, kad “draugas” 
Vaitkus yra vietos agitato- tai

Užpraeitą sekmadienį vi
soj Lietuvoj per garsiakal
bius buvo skaitomas bolše
vikų atsišaukimas dėl bal
savimo. Veik visuose mies
teliuose, fabrikuose ir mo-
myklose buvo suruošti mi- rius ir dabar jis visai nebe- 
tingai, kuriuose buvo steng- dirba, turi motociklą, kad 
tąsi paaiškinti ko Stalinas galėtų aplankyti apylinkės 
norįs iš lietuvių. * kaimus. Kam jam dirbti, jei

dabar jis ir taip gerai gyve
na.

o

Paleckis Kalba į žmones 
Panevėžy

Vienas iš didesnių mitin
gų buvo suruoštas tą dieną 
Panevėžy, Laisvės aikštėje, 
kuriame dalyvavo apie 4,-

Dau.giau Mitinguoja, 
Negu Dirba

Vilniuje trikotažo fabrike 
per mitingą darbininkai

000 žmonių, nes daugelis Deltuva. Palsekas ir Jermo- 
norėjo iš arti pamatyti sa- Į lovas ragino kitus darbinin- 
vo “prezidentą.” į kus sparčiau dirbti.

Paleckis atvyko ne vie- Kauno “Audinių” fabri- 
nas. Su juo pasikėlė į tri- ke Memenienė dėkojanti 
būną dar kitas asmuo, Mar-’ Stalinui, kad jis “išgelbė- 
gis, kuris, anot Panevėžio jęs’ ’ Lietuvą.
korespondento, esąs labai “Vebro” kailių fabriko 
populiarus geležinkeliečių darbininkė Juzevskja ragi- 
tarpe. no to fabriko darbininkus

Paleckis nupasakojęs gra-1 balsuoti tik už komunistus, 
žią Lietuvos praeitį ir pa-! Vilniaus saldainių fabriko 
reiškė, kad darbininkai dar mitinge Pasažinskas, Fede- 
neužtenkamai esą našūs renko, Rimšova, Kovaliaus- 
darbe ir turi stengtis pra- kaitė ir Zabatikas gyrėsi, 
lenkti vieni kitus, kad Lie- kad jie pralenkė padaryda- 
tuva galėtų pralenkti kitas , mi viršnorminį darbą, 
sovietiškas respublikas pra- Ukmergėje per darbinin- 
monėje ir atsistoti į pirmą kųj susirinkimą mokyt. Vi- 
vietą. leisis kvietė balsuoti tik už

Jei jau pats “preziden- komunistus. Už ką kitą gali 
tas’’ pripažįsta, kad darbi- gi balsuoti, jei kito sąrašo 
ninkai nedirba, tai visai a.iš- j nėra. Alamanaitis kalbėjo 
ku pasidaro dėl jų skelbia- apie raudonarmiečių pagal
inu gamybos laimėjimų, kur bą Lietuvai, visai užmiršda-

mas, kiek jie blogo padarė 
Lietuvai.

Sąjungininkų militarės vyriausybes įsaxymi, pradėta 
čiepyti Vokietijos vaikai, kad apsaugojus juos nuo difte- 
rijos ir kitų epidemijų. (Acme-Draugas telephoto)

Mano Plieno Streikas Greit Baigsis
NEW YORKAS, vas. 13. 

—Ir:n Age, nacionalis me
talų žurnalas, šiandien rar 
šė, kad plieno algų-kainų 
dalykas jau išaiškintas ir 
“tikimasi streikas baigsis 
gal šią savaitę, arba pra
džioje ateinančios savaitės.”

Anot žurnalo, CIO plieno 
darbininkai gaus Prez. Tru- 
mano rekomenduotą 18% 
centų valandai pakėlimą, o 
pramonė gaus maždaug $5 
tonui pakėlimą už carbonir 
alloy plienus.

Nesutinka Dėl Dienos
Ir:,n Age rašė, kad vie

nintelė kliūtis darbininkams 
grįžti į( darbą gali būti nu
statymas dienos, nuo kurios 
algos pakiltų, kadangi Pre
zidentas nori pakėlimą skai
tyti nuo sausio 1 d., o pra
monė sako nuo tos dienos, 
kada darbininkai sugrįš į 
darbą.

Rašyta taipgi, kad prane
šimas apie plieno kainų pa
kėlimą buvo sulaikytas lau
kiant administracijos ben
dro programo kainų nusta
tymui.

erai Motors atstovus. Unija 
vakar atmetė GM pasiūly
mą pakelti ailgas 18 % centų 
valandai, ir reikalauja 19% 
centų.

Pittsbrrgh.Elektros 
Darbininkai Sugrįžo

URGH. vae. 13.— 
t aieiro

vienas ar kitas darbininkas 
padirba ir pralenkia savo
draugus net 200 nuošimčių. Komunistų Melas Apie Gen.

Gydytojai Irgi Politlkuois Plechavičių
Po Paleckio kalMjo dari K^iatai buvo. paleidę

vietos vykdomoio komiteto ! fandus'. buk Plechąv.cms,
k:miteto pirmininkas Torus ■ . ... . .
kis cukrau, fabriko darbi- k'etlJ0Je anfų 2o"°Je- valk' 
nin’kas Didžiulis ir kiti vie- stąa generolo uniformoje .r 
x .xx.- I organizuojąs lietuviui karei-
tos agitatona. vių dalinius.

Per ’.vykusĮ Vilniuje gy- i x„ - ix- • ai
dytojų suvažiavimu sveika- gen Sechavicto SkUI»(l0 PrieŠ G-MotOR
t r. a lf'miaaroc PankOVS- '

Kavaliū-' vaiksto clvl'lskai apsiren
gęs, jis visai neturįs su sa- 
sim uniformos, nes iš Lie-

tos komisaras 
kis ir gydytojas 
nas džiaugėsi bolševikų lai
mėjimais ir kvietė, kad visi 
gydytojai būtinai prisidėtų 
prie politinės veiklos.

Kalbėjo dar sveikatos ko
misariato tarnautojai Ra
kauskas ir Parkas, kurie 
irgi “giedojo” himnus Sta
linui.

Korsakas Skaito Stalinui 
Laišką

tuvos bėgo apsirengęs civi
liškuose rūbuose. Dabar jis 
dirba vietos lietuvių komi
tete ir rūpinasi pabėgėlių 
šelpimo reikalu.

Rusai žudosi Sužinoję, 
Kad Veš į Ruaiją

Vienoj Belgijos stovyklo-

NLRB Atidėjo Klausymą

DETROIT, vas 
matytas susirinkimas Na
tional Labor Relations 
Board tyrimui CIO - UAW 
kaltinimo, kad General Mo
tors atsisako gera valia de
rėtis, buvo staiga atšauk
us šį rytą. Egzaminierius 
Gerard D. Reilly sakė jis 
atidėjo posėdįi po pasikalbė
jimo su darbo departamente 
Washingtone.

Valdži :s tarpininkas De-

Kinisčiai Reikalauja
Sovietu Pasitreukimo
CHUNGKING, vas. 13.— 

Šiaurrytinė (Mandžjrijoe) 
gildą savo susirinkimo pri
ėmė rezoliuciją reiškiančią 
nepasitenkinimą dėl rusų 
kariuomenės užsilikimo Man 
džurijąje. Tai t avo pirmas 
viešas parodymas kiniečių 
nepasitenkinimo dėl rusų 
pasilikimo Mandžurijoje, iš 
kur turėjo; iki vasario 1 d. 
pasitraukti.

Gildą reikalavo, kad Ki
nijos vyriausybė imtųsi stip
resnės linijos link rusų ir 
išprašytu raudonąją armiją 
iš Šiaurės Kinijos.

Spaudos konferenciio^e gen. 
Chiang Kai-shek pareiškė,

Rooseveltienė Priešinosi Sovietų 
Reikalavimui Suvaržyti Tremtinius

LONDONAS, vas. 13. — Į atstovai vadovauti toms
.Jungtinių Tautų komitetas i stovykloms; kad būtų su- 
didžiuma balsų nutarė įs- grąžinti išdavikai ir karo

kriminalistai pasivadinę 
tremtiniais.

Ponia Rooseveltienė prie
šinosi tam, sakydama yra 
žmonių, kurie nenori grįžti 
į savo tėvynes, nes yra prie
šingi jų dabartiniems, rėži
mams. “Jie yra laisvi žmo
nės. Jiems turi būti leista 
apsispręsti. Ar mes esame 
tokie silpni, kad bijome 
jiems leisti sakyti ką jie 
mano?” p. Rooseveltienė 
pareiškė.

Britas tuomet parėmė p. 
Rooseveltienės argumentą, 
ir balsavime rusų siūlomų 

se prieš jų grįžimą namo; priedų reikalas buvo atmes- 
, kad būtų paskirti tų kraštų 1 tas, o rezoliucija pravesta.

teigti laikinąjį) UNO centrą 
New Yorko mieste.

Apsaugos komisija pave
dė' Indonezijos reikalą bal
savimui. Vien tik Rusija ir 
Lenkija balsavo už komisi
jos paskyrimą, ir Ukrainos 
įnešimas buvo atmestas. 

Užstojo Bėglius 
Ponios Rooseveltienės nuo 

širdus argumentas kredi
tuojamas nugalėjimu rusų 
siūlomų priedų UNO rezo
liucijai dėl tremtinių ir bėg-

jog Kinija neveda jokių \ “?• Rusai norS’°> kad bG ’» 
slaptų derybų su Rusija, u2drausta vesti propagandą 
kaip buvo kai kur raportus- į™*“?? 3tovykl°
ta.

Judėjimas New Yorke 
Pasidarė Normalus

NEW YORKAS, vas. 13. 
—Šis miestas, per 18 valan
dų vakar lyg užmigęs, šian
dien sugrįžo ?( normales vėz 
žes, kuomet buvo atšauktas 
kuro taupymo įsakymas, 
kuris buvo uždaręs visas 
krautuves, raštines ir fab
rikus. Mokyklos atsidarysi

PITTSBU
Po vienos t 3ieiros - streiko, 
nepriklausomoji e 1 e k t r o s ! pyį dįeną.
darbininkų unija atšaukė Į ---------------
savo streiką prieš Duouesne 1 ę ■ ■ y ■
Light Co., »ir darbininkai 39YSTWri9l FlGUlJO 
?rįžo į darbą “priklausant 
nuo tolimesniu derybų.”
Unija reikalauja 20 uošim- 
čių pakėlimo, o bendrovė 
siūlė duotį 7% centu 'pakėli
mą.

Transporto Streikas 
Baigtas Philadelpbijoj

PHILADELPHIA. vas. 13 
— Philadelphiios miesto 
transporto ratai šiandien 
vėl sukosi do to, kai 10 000 
CIO darbininkų priėmė 12 
centų valandai algų pakėli
mą. Sutikimas įvyko po pen
kių valandvi konferencijos 
miesto rotušėje vakar vaka-

13.—Nu- rą. Tarpe kitko; darbininkai 
laimėjo “union shop,” nuo
latinių pensijų planą ir tri
jų savaičių apmokėtas atos
togas išdirbusiems dešimts 
metų.

je, viena rusė sužinojusi,
Vilniuje tuvo susirinkęs kad ją kaip ryt turi išvežti 

mitingui akademinis jauni- su kitais rusais atgal į Ru-1 weY Šiandiendėjo pasan- 
mas, kurin atsilankė komu- siją, išvakarėse pasikorė. Į 8U suvesti CIO ir en- 
nistų partijos generalinis! Kiti rusai bijodami grįžti t
sekr. Sniečkus. Prof. Žemai-1 atgal, slapstosi ir bėga į ki- 
tig ragino visus studentus tas šalis.
aktyviai dalyvauti rinki
muose ir kitus paraginti 
balsuoti už Karėčką, Šuslo- 
vą ir Baltrašiūną.

Jie gerai žino kokie jų 
“pyragai” laukia sugrįžus. 
Per ilgai jie gyveno tame 
“rojuje,” kad sutiktų atgal

nas jo brolis prieš kelis mė
nesius buvo išvežtas ir din
go be žinios.

Kaip galima būti tikru, 
kad ten visiems sekasi go
gai, jei jiems neleidžiama į 
užsienį rašyti laiškų. KokioStudentų vardu atsakė grįžti.

Maleckis. Vėliau, paaibai-i Raudonosios armijos ma- šnipinėjimo dabar rusai tu 
gus mitingui, rašytojas Kor-1 joras Stasienko, bijodamas 1 retų bijoti, jei karas pasi- 
sakas perskaitė parašytą kad jo. negrąžintų, įstojo ' baigė? Bet matomai, jie kaž 
Stalinui laišką, kuriame iš- kaip paprastas legijonierius į ką kitą galvoja, 
kėlė jį į padanges,. Į į svetimšalių legijoną. Vie-J Vyt. Arūnas.

Vidaus Reik. Sekr. Ickes Atsistatydino
WASHINGTON, vas. 13.,. . ... . . _
„ ,, T t , • • - tonum, dėl kurio Trumanas—Harold L. Ickes, origina- . ... ’ T . .. ...1,. m n* , • v. .. vėliau sake Ickes “galejes lug New Dėalens, šiandien ,. £x . . x j. .» ’j . klysti liudydamas priešatsistatydino įs vidaus rei- p , 

kalų sekretoriaus pareigų,
sakydamas jis negalįs pasi- Į Savo 3,000 žodžiui rezig- 
likti, kuomet Prez. Trumą- nacijoje Ickes sakė jis ne-
nas beveik pareiškė nepa
sitikėjimą juo.

galėjęs kitaip, kaip tik tei
singai liudyti apie Pauley

Ickes, užėmęs tas parei- Senato komisijai. Preziden- 
kas nuai 1933 metų, prieši- Į tas. Ickes vieton paskyrė 
nosi Edwin W. Pauley pa- Oscar L. Chapman, to de- 
skyrimui laivyno pasekre- partamento pasekr’orių.

Pikiehvimo. Dirba
LANCASTER, Pa., vas. 

13.—Savanoriai vairuotojai 
šiandien vairavo 19 auto
busų per sustiprintas pikie- 
’ininkų linijas. Policija sau
gojo tuos autobusus. Strei
kas prieš Conestoga Trans
portation Co. vyksta aštuo- 
nias dienas.

MacArthur Pasmerkė 
Korėjos Padalinimą

Trys Kardinolai Pasiekė Paryžių; 
Stritch Pietavo su Ambasadorium

PARYŽIUS, vas. 13. — 
Francis Kardinolas Spell- 
man iš New Yorko, John 
Kardinolas Glennon iš St. 
Louis ir Thomas Kardino
las Tien iš Kinijos šian-

sadoriu Italijoje, ir matėsi 
su draugais.

Kardinolas dar truputį pa 
vargęg po ilges kelionės ir 
entuziastingo priėmimo Ci- 
ampino aerodrome. Kuomet

Romą, kur jie formaliai 
WASHINGTON, vas. 13. gaus savo raudonąsias kar- 

—Savo antram raporte apie dinolų skrybėles.
Japonijos valdymą, gen.

dien po pietų lėktuvu , karįaj policininkai praleido
leidi. Paryžiuje, pakely į | du M fot fist.J3,

kad' iš arčiau nufotografa
vus Kardinolus Stritch ir 
Mconey, civiliniai fotografis

MacArthur protestavo prieš' ROMA, vas. 13-SamueI,tai pareiškė protestą ir pra- 
padalinimą Korėjos į ame-. Kardinolas Stritch atsikėlė [ silauzė per . ■ įnijas. 
rikiečių ir sovie'ų zonas, sa-' anksti ryte, kad pasivaikš-1 Kardinolas S n c uoj
kyd,ama^ tas toliau tęs bar
jerą prieš laisvą apsikeiti
mą medžiagų, asmenų ir 
žinių.

Ilgokas raportas apėmė 
politinę, ekonominę ir soci
alinę apžvalgas Japonijoje 
ir Korėjoje.

tinėti saulėtoje Romoje. > sutvarkė reikalą ir ten ant 
Vėliau jis pietavo su Alex- [ vietos davė pasikalbėjimą ir 
ander Č. Kirk, U.S. amba- leido fotografuoti.

Didelės Riaušes Calcuttoje: 22 Žuvo

Vėliausiu Žinių Santrauka
—Pulk. G. W. Bicknell vakar sakė maj. gen. W C. 

Short išjuokęs jo įspėjimą apie japonų atakos galimybę 
1941 m. gruodžio 6 dienos vakare..

—Kraštui gręsia naujo streiko pavojus. Telefonų dar
bininkai balsavo streiko reikalu paremti Western Elec
tric streilderius. Rezultatus paskelbs šiandien.

—šv. Tėvas atsišaukė | valstybių valdininkus vartoti 
jėgą vien tik teisingumui, ne jo viešam pažeidimui.

—Laukiama nutraukimo diplomatinių ryšių tarpe U.S. 
ir Argentinos. Argentinos vyriausybė posėdžiauja.

—U.S. kariai suareštavo Robert Best, amerikietį žur
nalistą, kuris transliavo nacių propagandą.

—Vakar vakarą pranešta, kad New Yorko t igboat ų 
vairuotojai sutiko grįžti į darbą ir pavesti savo algų pa
kėlimo reikalavimą arbitracijai.

CALCUTTA, Indija, vas. Idieny bent 14 amerikiečių 
13. — Britai kariai pirmą Į karių buvo sužeista, 
kartą šaudė į maištuojan-
čias minias šiandien, norė
dami numalšinti vis labiau 
kruvinas kovas gatvėse, ku
riose 22 asmenys žuvo ir 
260 buvo sužeista nuo pir
madienio.

Bengal vyriausybė už
draudė visus susirinkimus 
ir paradus Calcutta mieste 
ir pavedė miestą militarinei 
kontrolei. Britų tankai pat
ruliuoja gatvėse.

RIAUŠES TEBEVYKSTA 
EGIPTE, DU ŽUVO 

CAIRO, vas. 13.—Rapor
tai sakė du studentai buvo 
užmušti susirėmimuose su 
policija Zagazig’e. 40 mylių 
šiaurėje. Anti-britiškos de
monstracijos, prasidėjusios 
penkias dienas atgal, ple
čiasi į kitus miestus.

KALENDORIUS 
Vasario 14 d.: 8v. Valen- 

Brig. gen. Walter K. Wil-, tinas; senovės: Saulis ir 
•ou pranešė, kad amerikie- žynė.
čiai kariai yra iškeliami iš Vasario 15 d.: šv. Faus- 
tos srities, kad išvengti pa- tinas ir šv. Jovita; senovės: 
kliuvimo. Vakar ir pirma-1 Kintibutas ir Girdenė.
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Detroito Lietuviai

Mini Lietuvos Nepriklausomybės 
Sukakti Vasario 17-tą Dieną

Kun. I. F. Boreisia rūpes
čiu, vasario 17 d., Šv. Anta
no bažnyčioje per sumą, 11 
vai., bus pamaldos už žuvu
sius lietuvius laisvės kovo
tojus. Bus atgiedota Supli
kacijos ir “Marija, Marija'’.

Popiet, buv. Lietuvių sve
tainėj bus kalbos ir įdomi 
programa. Kalbės Lt. Anta
nas Vaivada iš Chicago, ką 
tik grįžęs iš U. S. A. tarny
bos. Jis yra matęs, kaip 
Vokietijoj, Prancūzijoj ir ki 
tose šalyse lietuviai pabė
gėliai gyvena; jų prašymą 
perduos Detroito lietuviams.

Kun. I. F. Boreišis, teisė
jas J. P. Uvick, adv. Alex 
Conrad, E. Paurazienė, J. i 
Kasevičius, J. Mikalauskas 
taip pat kalbės.

Dainuos Marijona Galinie ' 
nė, Agota Joy, Lietuvių Bal-1 
so Radio chcras, vadovys- • 
tėj Jono Valiuko, taipgi J. 
Valiukas solo; Regina Mar- ' 
dosaitė, Helen Dailydaitė,, 
pianistės.

Colonel Fedor Maybohm, 
pastarojo karo prezidentas,

VASARIO 16-TOS 
PROGRAMOJ

eks<ficierių rusų armijos 
kalbės rusiškai.

Po programos bus šokiai 
abiejose svetainėse.

Iš L. B. R. Choro 
Veikimo

i
Vasario 1 d. įvyko Ame- 

rik?5 Lietuvių Balso Radio 
choro pirmas susirinkimas.

; Pirmiausia išrinkta valdyba 
sekanti: pirm. J. Belickas 
vice pirm. M. Stankienė, nu- Į 
tarimų rašt. V. čepelionytė, į 
ižd. P. Medonis, choro ve
dėjas, visiems gerai žino
mas dainininkas. Jonas Va-

LT. ANTANAS VAIVADA

MARIJON A GAJLINlENfi

Pasižvmč ’’si ~ bglė iav 
nesvkį detrcitiečius žavėjo 
gražiu dainavimu. Dair ios 
vasario 17 d., Lietuvos ne
priklausomybės paminėjime

Jubiliejus Gražioj 
Šeiiroj

Jonas ir Ona Žvirbliai, gy
venantieji ant Stoepel gat
vės, sausio 25 d. minėjo 33 
metų vedybų sukaktuves.

li'ūrb’iai yra iša’7»inę gra
žią šeimyną: šešias dukte
ris ir tris sūnus.

Jonas ir Alfonsas tarna
vo kariuomenėj per visą ka
rą, dabar garbingai paliuo- 
suoti su aukštais pasižymė-

< Nukeli a į 3 p.)

RUSAS APIE RUSIJOS 
KOMUNIStUS

Tek YARds 5557.

Tek HEMlock 5524

Agatiia Joy (Juodsnukai- 
tė), nuo pat jaunystės gie
da Šv. Jurgio parapijos cho
re, yra gabi aktorka, ypač 
komiškose rolėse ir operetė
se, ilgametė Detroite solis
tė daugely vakarų publiką 
linksminus savo dainavitnu, 
turi stiprų soprano balsą, 
vasario 17 d. dainuos Lie
tuvos nepriklausomybės pa
minėjime.

Paliuosuotas iš U. S. A. 
karo tarnybos. Buvo Pran
cūzijoj, Belgijoj, Vokietijoj; 
visur sutiko lietuvių-pabėgė- 
lių, kalbėjosi su*jais; matė 
jų padėtų žino visus jų rei
kalus. Jis taip pat papasa
kos kaip yrą ir Lietuvoje. 
Jo kalbą išgirsime vas. 1^ 
d., buv. Lietuvių svetainėj, 
Vasario 16-tos paminėjime.

lukas, pianistė H. Dailydai
tė, maršalka F. Brundza.

Buvo kalbėta ir svarsty
ta svarbūs dalykai, apie ku
riuos vėliau bus rašoma.

Nors choras neseniai su- 
; sitvėrė, bet gerai veikia: 
! linksmina lietuvius klausy- 
( tojus tikrai lietuviškomis 
dainelėmis oro bangomis ir

teikia tikrų žinių, J Lietuviai 
gėrisi ir klausos tos radio 
programos.

Koncertas įvykęs sausio 
13 d. taip visiems patiko, 
kad pageidaujama kito to
kio parengimo. Choras mie
lu noru apsiėmė. Antras cho
ro vakaras įvyks gegužės 
12 d. Vėliau bus plačiau a- 
pie tai parašyta.

Taigi, kas tik mėgsta dai 
ną ir muziką, ateikite į cho
ro pamokas penktadienių va 
karais, International Insti
tute. Čia linksmai praleisit 
vakarą, išmoksite lietuviškų 
dainų. Pupa

Be darbo tariamasis ge
nijus paliktų lygiu kvailiui 
kokiais paliekti visi tingi
niai.

DR. VAITUSH, OPT.
, LIETUVIS

(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
2408 West 63rd Street

V AL.: nuo 7 iki 9 kas vakaras. 
Iženomis tik pagal sutarti.

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 6.

Ofiso Tek: GROvehiil 5213 
Res. Tel.: PROspect 9475 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Colonel Fedor Maybohm, 
prezidentas ex-officer russi- 
an army, gabus rašytojas, 
vas. 17 d., kalbės, kaip ko
munistai žudo ir kankina ne 
tik kitų tautų žmones, bet 
ir rusus, kurie nenori nešti 
komunizmo jungo.

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:

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

J. RIMDZUS, D. C. I
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
lonie Calls In Indiana—

Phone WENtworth 2527 

PHYSIO THERAPY 

5526 S. Racine Avė. 
HOURS: Daily •—8 P. M. 
Saturdays 9 A_ 11. to 8 P. M.

Būkit Malonus 
SAVO AKIMSI

Tik vien* po r* aulų faunam* gy
venimui. Saugokit* jaa leisdami 
išegzaminuoti jas m^dernltklauslu 
metodu, kurt* regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

87 M k. T AI PATYRIMU 
primikime akinti}, kurte praiall- 

<in . is* aktų įtempimų.

Dr lohn J. Smetana 
Di J J. Smetana, Jr.

■ ••'TOMETKISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefoną-: OANAL 0523, Chicago 

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

Trečiad. Ir Seštad. 3:10 a. m. 
Iki 7:30 p. m.

SKELBKITES “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso Tel. ... : VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

------------------------------------------- i 4204 Arch,er Avenue
Kiekvienas dažnai varto- • LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
Trečia d. ir Sekm. tik susitarius.

j amas daiktas nustoja savo 
svorio.

DR. V P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

* * *
68(3 W. Cermak Road 

BERW¥N, ILLINOIS

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

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Bertvyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

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

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
J 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.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFsyette 8210 
Rez. Tel. REPublio 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.

Nevartok 'Svaigalų-
Dėl pagelbos nuo “Nugarskau- 

smų”, “Rheumatipmo” Ir 
“Muskulų Skausmų“.
. . Vartokite . . .

HEALTH RESOKT MINĖK AL 
BATH DRISKA

1 ma išukas užtenka 10 
maudymams.

KAINA TIKTAI — $1.00 
Prašykite jos vletinSj vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog j —

Bath Products Co.
Laboratories — Chicago, III.
Fou t ligai d iečiai kreipkite* J UNION 
l)KI G CO.. 3459 «•. Halsted Ht.

22 metų praktikavimas 
j&aų garantavimas

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

Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 13 ryto Iki 8 v. 

▼ak. Sekmad. pagal eu tarti.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.
<712 South Ashland Avė. 

Telefonas YARDS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

kauro aviacijos skyrius ii priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiima išgydyti.

Iš fabriko į jus-pirkit tiesiog ir taupykit
*3

y .

UIT

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Res. Tel.: HEMlock 3150 

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

Trečiadieniais pagal sutarti.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

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

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

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

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

. lįsklrtant trečlad. Ir sekmad.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Tek CANal 6122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHlKDKGAh 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPubUc 7868

Tek 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 3p.p. 

6 iki 9 vai. vakare.

Bes. 6058 So. Tahnan Ava.
Bes. Tek GROvehiU 0617 
Office Tel. HEKlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Road

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

DR. STRIKOL'IS
PHYSICLAN 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

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVE
3241 So. Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
Tel. CALumet 7237

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

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

LENGVŲ TSMOKftJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
\VCFL. 10o0 k Nedėlios vak. 9:30 
WHFC 1450 k. Ketverge vak. 7:00

PASKOLOS ANT MORGICIŲ - 4%
BE KOMISINO z

Turtas Virš $17,500.000. — Atsargos Fondas Virš $1,300.000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVIS1ON

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141

%

JUSTIN MACKIEVVICH, Pres. and Mgr.
Office hours daily: 9 A. M. to 4 P. M. — IVednesdays: 9 A. M. to 

12 Noon. — Thursdays 9 A. M. to 8 P. M.

VISI NAUJOS MADOS IR 
GRAŽIOS SPALVOS AKINIAI

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

OPTOMETRISTAI IR AKINIŲ IŠDIRBĖJAI
EGZAMINAVIMAS AKIŲ IK PRITAIKYMAS AKINIŲ

TOWEB OPTICAL CO., INC.
1635 WEST 47th STREET 1600 MILWAUKEE AVENUE

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

Tek YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

STASYS LITVVINAS SAKO:

11

REIKMENIS”.

— T*1’ Geriausias Laikas Pirkti
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
— GERAS PASIRINKIMAS:

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

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

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITVVINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 8. HALSTED ST. TEL. VICTOKV 1272

VALANjDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. popiet.
ifc~=

3E 3S

Tek YARds 5921
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

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

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

žmogus be tikėjimo, kaip 
«rklv» bo žaboklių.

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSK1
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL. 

(J2SISAKYKIT “DRAUGĄ”

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
Rtiridencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. I. 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 Tai.i PVTt.l.MAN MII

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

West Town Bldg.
2400 West Madison Street
Ofiso Tel.: SEEley 7330
Bes. Tek: BRUnswick 0597 

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

I
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HELP WANTED

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS" HELP WANTFT> 
ADYFRTISING DEPARTMtTt 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolpb 8488-8488

HELP WANTF.D — VYRAI

S A N D E R S 
MALIAVOS DEPARTAMENTE 

ŠLAVĖJŲ 
PATYRIMO NEREIKIA 

50 VAL. Į SAVAITĘ 
DARBAS DIENOMIS

Vandercook & Sons
900 N. KILPATRICK

WOOD FINISHERS 
FILLERS 

PATCHERS 
RUBBERS

Pastovūs darbai, užtenkamai virš- 
laiko. Atsišaukite.

1147 W. OHIO ST.

CAB1NET MAKER 
REIKIA

.UiONZI FI'ltNITVRE « (»
18.72 W. HERBARU ST.

HFT.p" WANTFR — MOTERYS

MOT ERŲ
LENGVŲ DIRBTUVES 

DARBŲ
GERA MOKESTIS

Vai. — nuo 8:30 ryto iki 4:30 pp. 
Atsišaukite 

tuoj aus į —

Molded Products Corp
4533 W. HARRISON

SKALBYKLOJ DARBININKŲ
Lygaus darbo lankstytojų ir marš
kiniams proso operatorių. Pasto
vūs darbai, aukščiausia mokestis. 
Kreipkitės prie: Julia Zajenkaus- 
kas.

HAPPY DAY LAUNDRY 
2605 W. Armitage Avė.

REIKIA MOTERŲ 
PRIE SKIRSTYMO

Naujų vilnonių ir marškonių at
karpų. Dienos šviesa dirbtuvėje. 
Pastovūs darbai. Atsišaukite:

S. HELFAND & SONS 
615 W. Pershlng Rd.

CONDENSER WINDERS 
SOLDERERS 

ASSEMBLERS

TELECON CONDENSER CO. 
3757 W. NORTH AVĖ.

FOR SALE — EOR RENT

APSIGYVENKITE TUOJAUS
4 KAMBARIAI TUŠTI

$200.00 įneSus nupirks 2 aukščių 
namų adresu 1823 Canalport Ava. 
Balanrą. išmokėsit mokant $30.00 j 
mėnesį. Rendos atneša $48.00. Kai
na tiktai $2,300.00.

GYVENIMUI TUOJAUS 
ŠEŠI KAMBARIAI

Tiktai $300.00 įnešus nuperka 2 auk 
ščių rrjūro namų adresu 1846 Wnst 
17th St. ir 6 kambarių, moderniškų 
mūro eottage užpakalyje. Rtndos 
atneša $80.00 į mėnesį. Kaina $4,- 
700.00. Balansų $30.00 į mčnesį.

GYVENIMUI TUOJAUS 
KETURI KAMBARIAI

$300 eash įnešus balansą mokant 
$33.00 į mėnesį nuperka 2 aukščių 
namų adresu 1136 W. 18th St. At
neša perų rendų. Kaina $3.200.00. 

Kreipkitės prie

FRANK J. PERTU 
1443 W. 18th Street 
Tel. — CANal 0806

Skaitykite
Lithuania’s F i g h t For 

Freedom, by E. J. Harrison.
kaina $0.50.

Ghlllebert De Lannoy ln 
Medieval Lithuania, by P 
Klimas, kaina $1.00.

Lithuania In A Ttvin Ten- 
tonic Clutch, a collective 
work, kaina $1.00.

Užsisakykite: Lithuaniar. 
American Information Cen-

HELP WANTED — MOTERYS

AR IEŠKOTE GERO 
ATLYGINIMO 

IR APSAUGOS? 
TELEFONŲ KOMPANIJOJ 

RANDASI DARBŲ DEL
D2ENITORKŲ

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

★ ★ ★ 
VALYMO DARBAI 

MOTERIMS 
Visose Dalyse Miesto.

Vai.: 5:30 pp. iki 12 naktį.★ ★
Valgykloj Tarnaičių 

Cafeterijoj Virėjų
Taipgi Reikia

★
NAUJOS AUKŠTOS ALGOS 

★
Atsišaukite

Illinois Bell 
Telephone Co.

Samdymo Ofisas Moterims 

STREET FLOOR 

309 W. WASHINGTON ST. 
REIKIA

10 MERGINŲ 10
PRIE

Lengvų Dirbtuves Darbų 
PASTOVŪS DARBAI 

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS
Laikas ir pusė virš 40 vai. Grupės 
apdraudos pienas ir graži vieta 
dirbtu
STONE CONTAINER CORP. 

4200 W. 42nd Place

OPERATORIŲ
Prie preso — riveting ir pinning. 
Patyrimo nereikia. Pastovūs dar
bai, geros darbo sąlygos.
CHICAGO CERTAIN STRF.TC HF.R 

COMPANY 
1127 W. 37th ST.

1946 Piknikai 
Vytauto parke

Šv. Petro ir Povilo, West 
Pullman, gegužės 5 ir liepos 
28.

Visų šventų, Roseland, 
gegužės 12 ir liepos 14.

šv. Jurgio, Bridgeport, 
gegužės 19 ir rugpiūčio 18.

Šv. Juozapo, So. Chicago, 
gegužės 26 ir rugsėjo 22.

Labdarių Sąjungos, gegu
žės 30.

Dievo Apveizdos, 18-tos, 
birželio 2, rugpiūčio 4.

Gimimo P-lė» Šv., Mar- 
quette Park, birželio 9 ir 
rugpiūčio 25.

Šv. Antano, Cicero, birže
lio 16 ir rugsėjo 1.

šv. Kryžiaus, Town of 
Lake, birželio 23 ir rugsėjo 
8.

Nekalto Prasidėjimo, Bri-' 
ghton Park, briželio 30 ir 
rugsėjo 15.

Lietuvos Vyčiai liepos 4.
Šv. Kazimiero, Chicago 

Heig^hta, liepos 7.
Šv. Mykolo, North Side, 

liepos 21.
Aušros Vartų, West Side, 

rugpiūčio 11.
Dienraščio “Draugo”, rug

sėjo 2, Labor Day.
Šv. Kazimiero Akad. Rė

mėjų rugsėjo 29.
PIKNIKAI KITUR: •

Dienraščio “Draugo”, 
Bergman’s Grove, liepos 14.

Sophie Barčus vakarušnin- 
kų, Justice Park, birželio 
23.

Kanadoj sviestas yra ra- 
cionuojamas. Sumažėjus ben 
dram kiekiui, vyriausybė 
nutarė sumažinti ir kiekį 
asmenims. Iki balandžio 
mėnesio kiekvienam Kana-

______________ dos gyventojui skiriama
i tiktai keturios uncijos 

PLATINKITE “DRAUGĄ” sviesto į savaitę.

Iš Detroito Lietuvio Gyvenimo
Žiniu-Žinelės

BALF 76 sk. vasario 7 d. 
susirinkime paaiškėjo, kad. 
vadovaujant pirm. E. Pau- 
razienei, fondo darbuotė sek 
mingai vyksta. Veiklios mo
terys su noru pasiėmė mez
gimo darbo ir bėgyje 5 sa
vaičių jau numegsta virš 60 
svederių. Tai gana daug. Jie 
bus tuojau pasiųsti.

Gautas iš centro laiškas, 
kuriame nurodo, kad detroi- 
tiečių pasiųstos reikmenys 
pabėgėliams gautos ir nuo
širdžiai dėkoja, čia primi
nė M. Sims, kad ir ji turin
ti laiškus, nes pati siuntusi 
pabėgėliams aukų;. Jie po 
daugelį kartų dėkoja.

Vasario 23 d. įvyks fondo 
vakaras ir naujų narių pri
ėmimas. Kviečiama visu ome 
nė atvykti į parengimą. Pel
nas eis sušelpimui vargstan
čių.

Nutarta iš fondo iždo už 
pora šimtų dolerių dar nu
pirkti įvairaus maisto ir ki
tokių reikmenų, ir pasiųsti 
pabėgėliams. Komisijoj yra: 
E. Paurazienė, P. Medonienė, 
J. Pilka, K. Samsonas.

E. Molienei išvykus į Flo
ridą atostogų, išrinkta nut. 
rast. veikli darbuotoja Pet-

Jurgis Klimavičius, gyve
nantis Šv. Petro parapijoj 
pastaruoju laiku pergyveno 
didelius smūgius. Susirgus 

! žmonai buvo padaryta ope
racija, kurios neišlaikė ir 
mirė sausio 25. Palaidota iš 
Šv. Petro bažnyčios.

Tą pačią dieną reikėjo da-
ronėlė Medonienė. Fondasiryti operacija vyriausiam 

sūnui. Šis, ačiū Dievui, tai-dės pastangų, kad suradus 
drabužiams stotį, kur būtų 
galima sudėti aukoti drabu
žiai taip pat ir kenuotas 
maistas bei sutvarkyti.

★ ★ ★

Rose Janeck veda platų 
Mack Recreation Bar, 11622 
Mack, biznį. Jos vyras Pra
nas amatninkas. Augina 2 
sūnus. Vyriausias Pranas 
dar tik 17 metų, o ;«iu ke
linti metai, kaip svetimtau
čių bažnyčioj vargonininkai 
ja. Yra gabus pianistas. Pa
vasarį, išvažiuos muzikos mc 
kyklon. Jauniausias Edwin 
irgi žada Pranui neužsileis
ti. Rožė visados paremia lie- žeista.
tuvių reikalus. Ir šį kartą __
parėmė spaudos darbą, tik 
nenori publikacijos.

★ ,4,

Juozas Cress, žymus tė
vynainis, darbuotojas, daug 
dirbęs lietuvybės reikalams 
Kanadoje ir Detroite, pasi
darbavęs meno srity, šįmet 
yra Šv. Antano dr-jos vice 
pirmininkas, taipgi katali
kiškų laikraščių bendradar
bis. Jo žmona piano moky 
toja žada pasidarbuoti su 
ruošime programos vakarui 
dėl Lietuvių Balso Radio va 
landos; atnaujino “Draugo’ 
pren.

★ ★ ★

Valencija Stepulionytė, du 
ktė žinomų veikėjui, noriai 
lavinasi piano skambinti ir 
rūpestingai mokinasi. Ji jau 
padainuoja, lietuviškų liau
dies dainų. Girtinas ir tėvų

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ PAS MUS

Pirk Victory 
.Bonus!

----- PaskoltM Yra Daromos —
Statybai, Rronaatartninl. ReOnanmvlTnul — 
ANT LENGVU MĖNESINIU IAMOKftJTMUI 
Partnandoklte temom. Noo#mčlą Kainoms. 
TAPKITE FINANSINIAI NKPRIKIiAUSOMII
TAUPYKITE mfljuj |ntalrn)e. JOną IndAUal 
rflpeetincai globojami Ir 11*1 88.000.00 ap- 
dnuirtl per Federal Rnrlnffn and Loan In
surance Corporation.. 4 Anų pinigai bus grei
tai Išmokami Junta ant pareikalavimo. 

SENIAUSIA m ŽYMIAUSIA I.IETCVIU 
FINANRTNft IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patamarlmol —

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

Stasio ir Valerijos rūpestin
gumas.

★ ★ ★
Master Sgt. Albertas Pet- 

rėnas, 5th Air Force foto
grafas, garbingai paliuosuo- 
tas iš tarnybos. Jis daugiau
siai laiko praleido New Gui- 
nea. Phillippines salose ir 
Okinavva. Jo brolis, Corp.
Edmond Petrėnas, tarnavo 
lOth Air Force. šiam teko 
būti Indijoj, Burmoj ir Ki
nijoj. Edmondas buvo orlai
vių machaniku. Abu broliai 
buvo laimingi, nes nebuvo 
sužeisti. Sugrįžę vėl atida
rė spaustuvę toj pačioj vie
toj ir sėkmingai veda biznį.

★ ★ ★
Organizacijų centro valdy

ba pas vaišingus Juozą ir 
Julę Medinius buvo susirin
kus galutinam pasitarimui*
Lietuvių Dienos reikalu. Vis. Kareivių Motinų Klubo su
kas užgirta. Laukiame tik į sirinkime nutarta, kad šiais
vasario 17 d.

go

sosi. Kitas sūnus tarnauja 
kariuomenėj. Motinai mirus 
buvo parvykęs namo laido
tuvėms. Dabar vėl išvyko į 
jam paskirtą stovyklą.

Po tokių sunkumų našta 
Jurgis Klimavičius visgi ne
nusimena. Viskas yra Die
vo rankose.

J. Klimavičius yra “Drau- 
skaitytojas.

Naujos pieno kainos
Springfield, III. — OPA 

distrikto ofisas šiomis die
nomis nustatė naujas pieno 
kainas: Tuscola, Vilią Grove. 
Camargo, Neman ir Philo 
miesteliams. Krautuvės tuo
se miesteliuose pieną ir pa
sukas (buttermilk) turi par-

Adrnore, Ckla. — Pietinės 1 duoti po 12 ir pusę centų 
Oklahoma valstybės ruožu kvortą, šokoladinį pieną — 
perėjo viesulas (tornado). 113 kvorta
padarydamas didelių nuogto----------------------
lių, ypatingai Oklahoma Labai gjdeiė eibė yra kai- 
City, kur daug ir žmonių su- bėti apie kitų ydas ir už

miršti -savąsias.

Specialus Pranešimas
Mes esame pilnai prisirengę ir prisiruošę suteikti 

jums sekančius patarnavimus:
1) INCOME TAX PATARNAVIMAS

Income Tax Sąskaitas jums išpildys mūsų eks
pertai. Galite ir UŽSIMOKĖTI INCOME TAKSUS 
CIONAIS.

2) RENDUOTI JUMS SAPETY DEPOSIT BAKSĄ, ap
saugota A. D. T. sistemos, padėjimui jūsų brangenybėms.

3) AUTOMOBILIAMS APDRAUDA (Public Liability ir
Property Damage) pilnai atsiekant reikalavimus 
Illinois finansinės atsakomybės statuto kuris jau 
vykdomas nuo Sausio 1 d. 1946 m.

SAFETY INSURANCE AGENCY, INC. 
1707 W. 47th St Tel. - YARDS 1512

RF.AL ESTATE — PASKOLOS — APDRAUDA
OFISO VALANDOS: Pirmart. ir Penktad.. 9 iki 5 

Antrad. ir Ketvirtai!., 9 iki 8 
Trečiail. ir ŠeStad., 9 iki 12 pietį,

Kreipkitės prie ANTANO VOSYKA, Pres.

jubiliejaus gražioj 
šeimoj

(Atkelta iš 2 pusi.)
jimais, nes dalyvavo dide
liuose mūšiuose. Alfonsas 
buvo paimtas vokiečių ne
laisvėn, kurioj išbuvo sep
tynis mėnesius. Bet abu svei 
ki sugrįžo.

Trečias sūnus Stasys da
bar yra šaukiamas kariuo
menėn. Jauniausia iš dukte
rų Alenutė pasirinko sau 
gražų vienuolyno gyvenimą 
ir šią savp.itę išvažiuoja į 
Pittsburgh seserų Pranciš- 
kiečių vienuolyną.

Linkime Alenutei laimin
gai atsiekti užsibrėžtą tiks
lą, taipgi linkime Žvirbliams 
dar daug laimingų sukaktu
vių sulaukti. B.

Mokestis Mažesnė

Koresp. 1946 metais narės mokestis 
į būtų tik vienas doleris me
tams. Todėl pageidaujama, 
kad visos narės užsimokėtų 
ir palaikytų klubą.

Kuomet bus pastatyta? 
lietuvių veteranų namas, tai 
K. M. K. jame įtaisys kokį 
nors reikalingą daiktą.

Taipgi gauta padėka nu: 
motinų ir kareiviui, kuriems 
buvo pasiųsta simpatijos ii 
užuojautos dovanėlės Kalė 
dų proga. B.

J

i

Po svietą pasidairius
Mano maenus delnas pa

rode. kad geras šunelis visa
dos loja ten, kur turi šiltą 
būdą ir gerą maistą. Tuo 
atžvilgiu lietuviški bolševi
kai turėtų rausti prieš tą 
šunelį. Jie turi gerą būdą ir 
maisto kokio tik nori, bet tą 
būdą smaradija ir kandžio
ja tuos. kurie juos maitina.

Bet ne iš savo valios jie 
tai daro. Kiekvienas vergas 
turi daryti tai, ką jam jo 
ponas įsako. Lietuviški bol
ševikai yra Stalino vergai, 
dėlto turi taip daryti, kaip 
ponas įsako

Kita, Rusija yra ubagų 
kraštas. Bolševikai ją tik 
ubagynu pavertė. Jei jie tiek 
dirbtų, kiek užsiima propa
ganda kituose kraštuose, ne
reiktų jiems čia nei “Rus- 
sian Relief”, nei kitokių ko- 
lektų iš kapitalistų.

Lietuviški raudonfašistai 
Rusiją vadina darbininkų 
rojum. Koks ten, po paibe- 
liais, gali būti rojus, jei visi 
ištiesę rankas į Amerikos 
kpaitalistus prašo almuž- 
nos.

BIZNIERIAI 

IR NAMŲ SAIVNINKAI 

Jūsų

Income Iax
Sąskaitas

Ekspertyviškai ir taisykliš- 
kai paruoš jums mūsų pil
nai patyrę knygvedybos ir 
legališkumo ekspertai.

GROSS 
Really & Mortgage

Company
2320 MILWAUKEE AVĖ.

CHICAGO. ILL.

Tel. — ARMitage 2373

Duodam Morgičius ant Lengvu Išmokėjimu
UŽ INDELIUS MOKAME 3%

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

WASHINGTON, D. C.

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

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

šeštadienj iki 2-ros valandos po pietų.

Štai, delko ir tasai neva iš 
Vilniaus bimbimas nenubim- 
bėjo į Maskvą, bet atbimbė- 
jo į Ameriką.

Įš New York gavau groma 
tą, kurią prašo manęs padė
ti ant delno, kad buvusiam 
Amerikos bolševikų diktato
riui Earl Browder’ui darosi 
riestai savo partijoj. Jam 
partijos taryba apznaimino, 
kad už apleidimą savo pa
reigų ir atsakomybės gali, 
lietuviškai sakant, išeiti šu
nims šėko piauti, taippat 
gauti kiką ir iš užimamos 
partijoj načalstvos.

Kadangi Browderis yra 
buvęs ir Amerikos lietuviškų 
raudonųjų kvislingų diktato
rius, todėl aš patariu jam 
nesibijoti.

Kadaise ir lietuviškas va
balas Pruseika buvo patapęs 
komunistų partijos dezerty
ru. Jis buvo net apgarsinęs 
vainą bimbiniams bimba
lams. Bimbiniai bimbė, strak 
sėjo, o kas, pagaliau, iš to 
išėjo? Šiandie vabalas Pru
seika lietuviškų raudonkvis- 
lingių gvardijoj yra lygus 
načalninkas, kaip ir Mizara, 
Bimba, ir kiti.

Didžiausia Lietuvių
Jewe!ry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik
rodėlius, auksinius ir deimanti
nius žiedus, rašomas plunksna*

1 r {vairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus 
už Jums Prieina
mas Kalnasl

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

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

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

JEVVELRY — MŪŠIO

4213 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

33a
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UNO Atmetė Tris Rusų Pasiūlymus
TAI DIDIS TREMTINIŲ LAIMĖJIMAS

Višinskis, Sovietų Rusijos delegacijos’ pirmininkas, 
Jungtinių Tautų Organizacijos susirinkime dar kartą 
prašovė pro šalį. Šį kartą net trys šūviai nepataikė i 
taikinį.

Diktatoriaus Stalino atstovas pasiūlė, kad UNO už
draustų politinę veiklą išvietintų Europos žmonių sto
vyklose. Višinskio pasiūlymas dauguma balsų buvo 
atmestas. Po to rusai pasiūlė uždrausti priešsovietinę 
propagandą išvietintųjų (tremtinių) tarpe. Rusai pro- 
ponavo ir tai, kad uždėti kontrolę ant išvietintųjų sto
vyklų administracinio aparato. Ir tai atmetus, Višins
kis išėjo su pasiūlymu amendmento (priedu), kuriuo 
būtų tuojau grąžinta į savuosius kraštus “karo kri
minalistai besidangstą tremtinių vardais”. Ir šis pa
siūlymas buvo atmestas didele balsų dauguma.

Tuo būdu rusai prakišo. Laimėjo nelaimingieji iš- 
vietintieji — tremtiniai (inimant ir Lietuvos tremti
nius), kurie nenori grįžti į tuos kraštus, kurie yra 
rusų okupuoti. Kaip žinoma, šimtai tūkstančių pačių 
rusų nenori grįžti į savo tėvynę Rusiją, kol ji bus 
žiaurios ir kruvinos komunistų diktatūros valdoma. 
MRS. ROOSEVELT GINA TREMTINIUS

Tremtinių gynime Jungtinių Tautų Organizacijos su
važiavime puikiai pasirodė p. Eleonora Rooseveltienė, 
buvusiojo prezidento žmona. Stalino komisarui Višins- 
kiui ji davė gerą ir teisingą atsakymą.

Mrs. Roosevelt pažymėjo, kad pasiūlymai uždėti res- 
trikcijas išvietintiems žmonėms (displaced persons) 
būtų uždėjimas restrikcijų žmonių teisėms ir žmonių 
laisvėms...

"Ar mes esame taip jau silpni jungtinėse tautose’ ’, 
kalbėjo velionies Prezidento Roosevelto žmona, “kad 
mes turėtume uždrausti žmonėms kalbėti apie tai, 
ką jie mato ir girdi, ką jie mano ir tiki? Gali jie kal
bėti ir prieš Jungtines Valstybes, bet aš visvien ma
nau, kad jie turi teisę tai daryti '.

KODĖL JIE NENORI GRĮŽTI?
Toliau ji pasakė ir tai, kad;

“Kai kurie žmonės, kurie kariavo prieš savo kraš
to priešus kare, nenori grįžti atgal, nes nesimpati
zuoja dabartinėms savo krašto vyriausybėms”.

Mrs. Roosevelt dar pridėjo ir tai, kad išvietintųgų 
stovyklose yra daug tokių, kurie nesutinka su savo 
krašto vyriausybės nusistatymu. Ji pasiūlė pagalvoti 
ir apie tai, kaip jaustus Ispanuos respublikonai, kurie 
nenori grįžti į diktatoriaus Franco valdomą Ispaniją-, 
jei jungtinių tautų organizacija priimtų rusų pasiūly
mus. i

Reikia pripažinti, kad p. Rooseveltienė, taip ener
gingai užstojusi tremtinius, šauniai pasitarnavo krikš
čioniškosios artimo meilės dėsniui ir paprastam žmo
niškumui. Ne be reikalo ji, kaip praneša mūsų kores
pondentas Europoje, yra populiariausia atstovė UNO 
suvažiavime.

★
Vasario 17 d. 2 vai. po pietų Chieagos ir apylinkių 

lietuviai vyksta į Amalgamated salę dalyvauti Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto paskelbimo sukaktį minėti ir 
Lietu.os žmonių teises į laisvą ir nepriklausomą gyve
nimą ginti.

★
Didžiosios Britanijos rūpesčius didina šiomis dieno

mis padidėjusios riaušės Indijoj ir Egypte.

Jungtiniu Tautu Organizacija Bijo Imtis 
Atsakomybės

RUSŲ DELEGACIJA PRAŠO MASKVOS LEIDIMO 
UŽSIDĖTI FRAKĄ

(“Draugo” specialaus korespondento Europoje 
pranešimas)

Jau dabar jaučiama,, kad naujoji Jungtinių Tautų 
Organizacija yra silpnas organas ir vengia imtis at
sakomybės kokiame nors klausimo sprendime, kuris 
galėtų įnešti konferencijon ginčus ir nesutikimus.

Jei anais laikais Tautų Sąjunga Ženevoje atsisakė 
spręsti japonų agresiją Mandžiūrijoje, tai šiandien Lon
dono konferencija atsisako nagrinėti Persijos ir Tur
kijos ginčus su Rusija.

Bevinui pasisekė įtikinti tų šalių atstovus, kad jie 
nepatiektų skundų prieš rusus ir jų ginčas būsiąs iš
spręstas kitokiu būdu. Manoma pasiųsti į vieną komi
siją iš septynių narių...

Pačioj Persijoj susidarė dvi grupės. Vieni norėtų su
sitarti geruoju su rusais, nes tokiu atveju vis dėl to 
jie tikisi laimėti šiokią tokią autonomiją, kiti yra prie
šingi tam, nors ir nesitiki ?š anglų-amerikiečių pagal
bos, tačiau yra pasiryžę protestuoti prieš rusų agre
siją konferencijoje, kad šis faktas nors būtų užrašy
tas istorijon, kad parodyti, jog persai nesileido tyliai 
suvalgomi. ji’ ff t'1

DARYS ANGLAI,
Anglija gal yra viena iš visų valstybių, labiausiai už- 

interesuota persų ir turkų padėtimi, tačiau šiandien 
tai ne lordo Curzono laikai. Tada ji būtų galėjusi įsi
kišti su savo jėga ir autoritetu, bet šiandieną ji tyli 
ir už ją kalba Amerika.

Jei Rusija įsigalės prie Kaspijos jūros ir Kaukazo 
pakraščiuose, tai Persija bus perskirta nuo Turkijos 
ir rusai pasieks Persijos įlanką. Tokiu būdu jie galės 
kontroliuoti Indijos kelią. O vėliau padaryti sukilimus 
Persijoj ir Afganistane būtų jau tik vieni juokai. 
RUSIJA YRA SILPNA IR MAŽIAU POPULIARI

Višinskui į Londoną dar neatvykus, rusui delegacijos 
vardu kalbą pasakė Gromyko, kalbėdamas rusiškai 
prieš tylinčius atstovus. Jo kalba buvo trumpa ir joj 
pabrėžė, kad didiesiems reikia būti vieningiems įr tuoj 
imtis už organizavimo “trusteeships”.

Tačiau jo kalba padarė salėje tokį įspūdį, kad vi
siems pasidarė aišku, jog Rusija yra ant tiek silpna 
ir taip nepopuliari, kaip dar niekad ji nebuvo ir kad 
Anglija paremsianti visu šimtu nuošimčių Turkiją Dar- 
danelių sąsiaurio klausimo sprendime.

Gromyko yra Rusijos pasiuntinys Washingtone, ta
čiau jau keli mėnesiai kaip ja galima sutikti visur, tik 
ne jo ambasadoje. Jis kalba blogai angliškai. Kada 
atvyko Amerikon nė vieno žodžio nemokėjo ir dabar 
jis bene geriausiai išmoko tik vieną frazę;

— Aš su tuo nesutinku.1
Ne kurie atstovai vengia su juo susitikti. Kartą tarp

dury jam teko susitikti pripuolamai su turkų ir persų 
atstovais, kurie iš mandagumo jam žemai nusilenkė 
pasveikindami. Buvęs netoli vienas prancūzų žurnalis
tas juokdamasis pasakė:

— Būk pasveikintas Cezariau... tų, kurie miršta ta
ve sveikindami...
GPU APŽIŪRI VISUS KONFERENCIJOS KAMPUS

Prieš kiekvieną posėdį GPU agentai išlandžioja po 
salę, apžiūrėdami nuodugniai pasuolius, grindis, lubas, 
tos vietos kur sėdi sovietų, delegacija. Kartais jie lipa 
iki pat viršaus kupolo, pasižiūrėti ar nesiranda kas pro 
ten mesti bombą.

Jie atsivežė taip pat su vienu lėktuvu kaviaro ir deg
tinės, kurios užtektų visiems konferencijos dalyviams 
pavaišinti.
KAS YRA POPULIARIAUSIAS LONDONE?

Jau pirmą dieną išlipus iš laivo Mrs. Roosevelt bu
vo pamilta londoniečių ir juo toliau, kasdien simpatija 
jai didėjo, kad dabar ji bene bus pati populiariausia 
asmenybė Londone.

Savo paprastumu ir demokratiškumu ji sužavi ne 
vieną. Ji nė kiek nesidrovi paklausti sargybinio, kuris 
tikrina įeinančiųjų konferencijon popierius:

— Kaip jūs vadinatės ir kaip gyvena jūsų šeima?
Arba sėdėdama Claridge restorane ji nebijo paklaus

ti patarnautojo nuomonės apie politiką:
— Ką jūs manote apie konferenciją?
Kitas populiarus žmogus yra Noel Baker, kuris jau 

šiandien kalba apie tarptautinę pasaulinę vyriausybę, 
lyg ji jau būtų tikrumoje įgyvendinta.

žymus rašytojas ir istorikas H. G. Wells, pesimis
tiškai žiūri j konferenciją ir vieną kartą išeidamas iš 
salės garsiai pakartojo amerikiečių admirolo • Nimitz 
žodžius:

— Mes turime gyventi nuolatiniame alerte. Po šio 
karo, kuris dabar pasibaigė, mes turime laimėti laiką 
apsiginklavimui, neg rytoj mes nebūsime tikri, kad ga
lėsime apsiginkluoti pirmieji. Vyt Arūnas

S JŠaLciuvisne.-^)\i^taitųti=^=s====

~ Laiko Laiptais
Japonija Ir
1/ u vvi ■ -Krikščionybe

Rašo P. P. C.

Prieš kiek laiko buvo pra
nešta, kad Japonijos Hiro- 
hito pereis į krikščionybę. 
Toks spėjimas įvyko tuojau 
po to, kai Hirohito prisipa
žino nesąs dieviškos kilmės. 
Šiomis dienomis ateina ži
nių, kad nėr teisybės tame 
pranešime apie Hirohito at
sivertimą į krikščionybę. Dr. 
Shigeru Nambara, pirm. To
kyo valstybinio universite
to, padarė pirmąjį praneši- 
mr ir dabar atšaukė. Dak
taras aiškinasi, jog laikraš
tininkai nesuprato jojo pir
mojo pranešimo.

Šiuo laiku spaudoje yra 
paduodama žinių, kad gen. 
MacArthur viename laiške 
pasižadėjo gelbėti katalikų 
bažnyčias atstatyti.

Katalikų vyskupas, Osaka 
mieste, Povilas Yoshigoro 
Taguchi, gavo laišką nuo 
gen. MacArthur, kuriame y- 
ra nušviesta Amerkos nu- 
sstatymas tuo atžvilgiu.
PILNA LAISVĖ 
TIKĖJIMAMS

Vyskupas Taguchi, rašy
dama* MacArthurui, dėkojo 
jam už “tobulą laisvę tikė
jimui pirmą sykį Japonijo
je nuo to laiko, kai šv. Pran
ciškus Ksaveras atvyko 
skelbti tikėjimą prieš virš 
400 metų”.

Toliau rašydamas vysku
pas Taguchi aiškino, kad 
reik daug pagalbos atstaty
mui katalikiškų bažnyčių! vi
soj Japonijoje, kurios buvo 
karo sunikintos. Liko labai 
mažai sveikų bažnyčių Ja
ponijoje. Kai kuriuose mies
tuose, kaip Nagasaki ir Hi- 
roshima, neliko nė vienos 
katalikiškos įstaigos. Tos 
vietos buvo katalikiško vei
kimo gyviausi centrai.
MacARTHUR PAŽADĖJO 
PAGALBOS

Atsakydamas į vyskupo 
Taguchi laišką, MacArthur 
pažadėjo pilną pagalbą, kiek 
leidžia jam aplinkybės.

MacArthur rašė, “...Per 
400 metų Katalikų Bažny
čia su karžygišku kantru
mu ir atsižadėjimu stengė
si išvaduoti japonus nuo su
varžymų... Jūs galte pasiti
kėti mano pilna pagalba at
statyme visų bažnytinių na
mų, kurie tapo karo auko
mis”.
KATALIKŲ UNIVER
SITETAS TEBESTOVI

Iš Tokyo ateina žinia, kad 
Katalikų universitetas vis 
dar tęsia savo mokslus. Die
vas apsaugojo šią įstaigą 
ir šiandieną tęsia toliau sa
vo darbą.

Prieš karą beveik 1000 
studentų, lankė Tokyo uni
versitetą. Šią įstaigą tvar
ko Jėzuitai. Prieš karą šis 
universitetas rašė katalikiš
ką enciklopediją japonų kal
ba.

1933 metais japonai rei- 
' kalavo, kad studentai ka

riškuose dalykuose būtinai 
pildytų visas Shinto tikybos 
pratybas. Kai studentai at
sisakė tai daryti, mokykla 
per kurį laiką buvo uždary
ta. Bet visvien tuo laiku su
sitarė mokyklos yaldyba ir 
Japonijos militaristai.
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ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

(Tęsinys)
Vytautas nuleido galvą ir 

įsmeigė akis j vandenį.
— Aš jcs vis dar nega

liu suprasti, — ir kažką dar 
jis galvojo.

Abu pasiėmė irklus ir 
plaukė namų link. Marytė 
pasijuto jį įžeidusi.

— Už ką? — galvojo ji 
sau: — Ar už visą jo geru
mą, kurį dukart, net gyvy
bę pavojun statydamas, pa
rodė man, — vėl pradėjo 
svyruoti; — Kam man jį 
atstumti, jei jis man toks 
malonus... — šis naujas 
jausmas vis labiau pradėjo 
apimti jos krūtinę.

Jį pakėlė akis ir meiliai 
pasižiūrėjo į jo tylų griežtą 
profilį.

— Ne, ne. Tai nepadoru, 
tai nešvaru: dar prieš kelis 
mėnesius būti bučiuojamai 
vieno, dabar — kito. O dar... 
ir taip gal susižavėsiu tre
čiu.

Išvengti nejaukiai tylai ji 
paėmė abiem rankom irklą

Matydamas artėjant ant
rą laivelį, Vytautas prabilo:

— Panele Maryte! Aš ry
toj turėčiau išvažiuoti į Pet
rapilį. Aš žadėjau Jūsų mo
tutei būti jūsų draugu — 
globėju. Jūs manote dar čia 
pasilikti?

— Štai, dėl ko Jūs puo- 
lėt Juozanavičių! Ką gi... 
Jūs labai gražiai laikot sa
vo žodį. Mes jums labai dė
kingos...

— Kokį mano veiksmų 
motyvai, Jums, tur būt, vis
vien. Aš tik noriu paklaus
ti Tamstų, ar mano patar
navimai nebereikalingi?

— O, Tamsta labai seniai 
galėjai jaustis laisvas nuo 
šio pasiaukojimo! — 'abu 
ėmė lengvai kapotis.

Kai jų laivelis prisiartino 
prie antrojo, teisėjas Plikai- 
tis apsidžiaugė proga ir, pe
rėjęs į jų laivelį, pradėjo 
bendrą kalbą. Netrukus pri
plaukė prie kranto. Buvo 
jau vėlu. Visi skirstėsi į na-

mus, Vilniečiai skubino į
t raukinį.

— Sudiev, panele Zose. 
Kada į Petrapilį? Aš — ry
toj. Ten susitiksim, — kal
bėjo Vytautas, karštai spaus 
damas Zosei ranką.

Paskuj šaltai atsisveikino 
su Maryte ir su kitom Tra
kuose gyvenančiom panelėm.

— Greičiau jūs ten. Pasi-
vėlinsim į traukinį, — ra-
gino juristas, pasiėmęs PO
ranka savo globojamą Ju-
lytę. ,

(Bus daugiau)

Yra tik trys žmonių rū-
šys: vieni jau rado Dievą 
ir Jam tarnauja. Jie pro
tingi ir laimingi. Kiti ne
rado ir neieško. Tai bepro
čiai ir nelaimingi. Treti dar 
nerado, bet nuolat ieško. Jie 
protingi, bet dar nelaimin
gi. Paskalis.

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių 
už 4-tą nuošimtį.

MUTUAL
FEDERAL
SAVINGS and LOAN 

Assn. of Chicago
2202 West Cermak Road 

Telefonas CANAL 8887 

BEN J. KAZANAUSKAS, Rait

r>........................ ........... ’ %
1902 1946
ELMER KOLB and ASSOCIATES

Suteiks Jums Kogeriausį

Income Tax Patarnavimą
AR NORĖTUMĖTE SULAUKTI GRĄŽOS?

Mes pagelbėsima jums su jūsų Šių metų INCOME TAX reika
lais. Atsineškite Savo Algos Raportus ir kitas smulkmenas. Ruo
šiame atskaitas Bizniams, Korporacijoms, Fartnerianrts, Tru3tams

ELMER KOLB and ASSOCIATES
1630 W. 47th STREET TEL. YARDS 6765—1281 

VALANDOS: nuo 9.30 ryto iki 9 vakare

taigitu
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC - 1450 kilocydes
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nno 7 iki 8 vai. vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas:
6755 So. Western Avė.. Chicago. III.

Telefonas — GROvehilI 2242
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MŪSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLA
AUKLĖJIMAS VIRTUVĖ IR MADOS

"buouiz ojnsuoą ‘ąuaipjBAŽnua *f ąiao

Tautos Šventėje Apsirengkime 
Lietuviškai

KVIEČIAME MERGAITES IR MOTERIS TAUTINIUOSE 
RŪBUOSE

Jau visiems žinoma, kad 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktis Chica- 

igęje bus minima šį sekma- 
I dienį, vasario 17 d., Amal- 
įgamated salėje. Tokiose die
nose priimta ir labai gražu, 
kai kuo daugiausiai moterų 
salėje matosį pasipuošusių 
tautiniais rūbais. Ypač svar
bu šiuo metu, kuomet pa
čioje Lietuvoje okupantai 
panaikino tautos šventes ir 
užsimojo pasmaugti visokią 
tautos kultųrą ir papročius. 
Mes gyvendami laisvoje ša
lyje. vykdykime tą, ko ne- 

! gali mūsų broliai sesės Lie
tuvoje.

Šios šventės proga, kvie
čiame mergaites ir moteris, 
kurios tik turi tautinius rū
bus, kad jais pasirėdytų.

Lietuvaičių rūbai yra mar 
gi. Sijonai arba dryžėti ar
ba klėtkuoti stambesnėmis 
klėtkomis. Kiklikai arba 
džekietėliai — smulkesnėmis 
klėtkutė'mis. Juodo aksomo 
džekietėliai nelietuviški ir 
jais apsivilkus nedera atsto
vauti savo tautą. Taip pat 
netinka šilkinės bliuskutės. 
Lietuvaičių bliuskutės bal
tos, plonos drebės — lini
nės. Šiuo metu gal nelengva 
gauti lininės medžiagos. Bet 
galima priderinti šiaip jau 
baltos.

Reikia skirti ištekėjusias j 
moteris nuo mergaičių. Lie
tuvoje ištekėjusios moterys 
apgaubia galvas. Kaip visi 
rūbai taikomi atsižvelgiant 
kokiame Lietuvos krašte gy
venama, taip ir galvos rū-

ENCOREPEASANT DRESf
—Peasant dresses never ivave 
in popnlarity beeause tliey're s 
easy to įvear. Ann Tobin, NBt 
actress of "Cavalcade of Amer 
ica,” models the latest veršio' 
by Lanz. The bright patiem o 
the blouse is rcpcated in th 
borderonjhe full black skiri

Amerikos Raud. Kryžius Ir Lietuvaitės
Apie tautinius rūbus teks kas. Aukštaitės dėvi nuem.e- 

oasikalbėti plačiau kitą kar- tą, žemaitės — pasiūtą, pa
tą.

PASIKALBĖJIMAS SU 
J. DAUŽVARDIENE

Šiuo kartu tik tenka pa- 
nizacijose, parengimuose, su i stebėti tai, kad jau laikas
surinkimuose,’ dirbtuvėse, o-i ir labai laikas pažinti savo 

Ką tik praūžė karo audra. Į1Dirbtuv^e kal tautos rūbus ir nemaišyti jų
Bet jo padarytos žmonijai bama dienomis ir naktimis, „„ nwiįk„is, lenkiškais ir
-------------------- x----------- g v. kokiais kitais slaviškais.landos (siftai), trecią ar į _______________________________________

ketvirtą valandą nakties, ke- L I l\/Ė
liame, vykstame į vietą ir MkJoŲ VIKI U VE
sutelkę darbininkus ar tai
ofisuose, ar šiaip jau kur Aukso pyragas

žaizdos. negreitai užgis. Tad, 
ir visos šalpos organizaci
jos dar turės daug darbo. 
Populiariausia šalpos orga
nizacija yra Am. Raud. Kry
žius, prie kurio darbų daug

siuvinėtą bei papuoštą gaub. 
t ūką. Vainikuota ar kaspi- 
nuota galva tik mergaitei.

Tiek tuo kart apie rūbus. 
Rėdykitės lietuviškai, ku
rios tik turite, galite ir da
lyvaukite iškilmėse vasario 
17 d., 1:30 vai. popiet. E. S.

prisidėjo ir lietuvės mote-j I UŠteSn!?e P»‘a!{>°« ” I S valgomus šaukštus tau- 
rys. Aukomis prisidėjo visi. bame. K/autuvete dažniau- kų arba sviesto. 3^ puodu- 

riai kalbame iš ryto pnes įo cukraus, trynius dviejų 
Am. Raudonojo Kryžiaus p.tidarymą, kokiame ofise ar kiaušinių, i/2 puoduko pieno, 

vajus prasidės su kovo me- ’ ur vietos gavę. ji/3 puodukų miltų (pastry
nešiu. Kaip visuomet, taip __ pakeliate ta flour)» 3 šaukštukus baking
ir šįmet lietuviai aktyviai . ,na.*p ir PaKe^t« tą dėsis prie to vajaus, štai,' darb? nast{*? - nusi- P^der.
teko sumesti keletą žodžių ^bęjau žinodama, kiek šio- Patrink sviestą iki bus 
su lietuvaite, kuri tam dar-'J1 taun hetuJe moteris turi smetonuctas, pridėk cukrų, 

darbų ir reikalų. pamažu ir gerai išmaišyk;
— Reikalas verčia pakel- pridėk gerai išplaktus try-

bui daugiausiai pasišvenčia, 
tai yra ponia Juzė Daužvar
dienė.

— Kas naujo, kas gero, 
ką šiuo metu veikiate} — 
pasiteiravau J. Daužvardie- 
nės, vėl norėdama pakviesti 
prie naujo darbo.

— O, darbo labai daug, 
mat, rengiame? prie Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus va

li. Juk negalima taip leng- nius ir vanilą. Sumaišyk ge- 
vai ranka numoti. Karas, rai. Pridėk pramainu miltų, 
žmonės vargsta, kenčia. Be išsijotus su baking powder 
to, norisi lietuvius reprezen- ir pieną. Sudėk į vieną dik-

Sirupo pyragas

1 puodukas kornų sirupo 
du trečdaliai taukų arba 
sviesto, žiupsniuką druskos, 
1 šaukštuką cinamonų, */2 
šaukštuko “nutmeg”, pusę 
šaukštuko “eloves”, ’/2 puo
duko rozinkų (galį vartoti 
puoduką, jeigu nori), 1 puo
duką rūgštaus pieno, 1 šauk
štuką sodos, 2 puoduku mil
tų, (pastry flour).

Sumaišyk ir gerai išplak 
sirupą, taukus, druską ir 
“spaisus” (cinamonus, ‘nut 
meg’ ir “eloves”). Tada į-

EANTASY IN TULLE —
pilis is the season tvhcn inilli 
ners get dreainy about Sprint 
and Charlotte Manson, oi 
NBC’s ‘‘Road of Life,” modeli 
a fantasy in seagrecn tullc dc 
signed by Mary Goodfelloiv 
The eloudy fabric desccnd 
from the oriental turban to i 
mari arouud the shoilldcrS. ■

GIESME
J. Aistis

Vienintelė viltis ir vienas laukimas — 
Pažadėtoji žemė, šventa Lietuva;
Tegu išsipildo tad mūsų troškimas — 
Amžinai ji tebūna graži ir laisva.

O Lietuva, Lietuva, Lietuva, kelkis!
Vis drembia ir mina mūs gimtąją žemę 
Ir vis ardo sodybas ir plėšia turtus;
Tai kas, kad rytojų mums ūkanos temia 
Ir nuo amžių likimas rūstus ir kartus.

O Lietuva, Lietuva, Lietuva, kelkis!
Nenašūs smėlynai ir kietos molienos 
Bei orai nepalankūs užgrūdino mus — 
Mums. nukalė valią kietesnę už plieną 
Ir sutvirtino būdą, sutramdė jausmus.

O Lietuva, Lietuva, Lietuva, kelkis!
Mums Nemunas kalba gražiai išsirangęs,
Ir svajingai niūniuoja mums šilas ramus: 
Mylėkim šią žemę, kaip motiną brangią,
Nes jinai rūpestinga juk priglaudžia mus.

O Lietuva, Lietuva, Lietuva, kelkis!
Mūs šaunūs vaikinai ir mielos mergaitės, 
Mūsų būdas taurus ir maloni buitis;
Papuoškim tėvynę tad vargo našlaitę,
Kaip ją puošia didinga., graži praeitis.

O Lietuva, Lietuva, Lietuva, kelkis!»
O Dieve Aukščiausias, tėvynę prikelki,
Iš visų pašalių mus surinki pulkan — 
Išvesk iš nelaisvės, iš skurdo ir alkio — 
Tegu šaukia jos sūnūs vieningan balsan:

O Lietuva, Lietuva, Lietuva, kelkis!

PRISIMINIMA?

t nori. Juk mūsų žmonės taip toką ištaukuotą blėtą arba maišyk rozinkas. Ištarpink
nuoširdžiai dirba, aukoja. į dvi mažas blėtas. Kepk vi- 
Reikia teisingus raportus a- dūriniai karštame pečiuje 
pie jų veiklą patiekti. nuo 35 iki 45 minutų (arba

Nebedrįsau daugiau klau- į iškeps), 
jaus. Tad apsiverčiau laiš- sinėti p. Daužvardienę, kiek 
kais, informacijomis ir t.t. apart visų, antradienių ji y-

, . ra pasakiusi kalbų ir kitu— Tamsta, rodos, per vi- ' .f .... . , . . * i, , j- 1 n j darbų atlikusi ne aimingųsa karo laiką dirbote Raud. i .. . . _ x- «* „ ? žmonių ir musų pačių ka-
Kryžiui. i „eivių gerevei per šią or-
- Ta .g., kiekvieną antra- ,anizaciją. Tjk ka<J

sodą rūgėtame piene ir pri 
dėk pieną prie mišinio. Ga
lutinai įmaišyk miltus. Kepk 
vidutiniai karštame pečiuje

dienį tam pašvenčiau ir virš 
poros tūkstančių valandų 
jau išdirbau, taipgi kelioli
ka vienetų teko suorgani
zuoti.

— Ar galima paklausti, 
kokias gi pareigas Tamsta 
šįmet ten turėsite? Lig šiol, 
rodos, buvote jų kalbėtoja?

— Taip, pirmiau buvai 
‘ ‘ Speakers Bureau ’ ’ narė. 
vėliau vice pirmininkė, šia-

tos pašvęstos valandos ir I 
’. isi tie darbai buvo dirba- į 
mi be jokio atlyginimo, o tik 
grynai iš pasišventimo ne
paisant nei blogo oro, nei Į 
vargo, nei išlaidų, kurias 
tenka pakelti ryšy su minė
tais daibais. su transporta- 
cija ir t.t,

J. Daužvardienės r.uveik- 
\ ų darbų šalpos srityje yra

me vajuje jau teks eiti pir- labai daug. taip kad trum- 
mininkės pareigas. Tad, rei- pame rašinėly nei nesumi- 
kės pašvęsti bent tris die-rėei. Čia tik kuklutis primi
nąs savaitėje. Turėsiu pus- nimas kaip dirba čia gimusi 
antro šimto kalbėtojų, rei- ir augusi lietuvė inteligentė 
kės jiems teikti direktyvas, moteris, niekuomet nesiskųs- 
nes šiame vajuje bus paša- dama nei laiko stoka, nei 
kyta 400 kalbų — aiškino (nuovargiu ar kokiais nepa- 
man J. Daužvardienė. I togumais. Ji pati kitiems

Kur gi daugiausiai ten- i dėkoja už suteiktą bet ko
ka kalbėti’ — pasiteirav”u. kią paramą bei kooperaci- 

— Visur. Kalbame orga- ją. T.

SCHEHERAZADE? — Charlotte Manson, , 
NBC actrcss of ‘‘Road of Life” dramas, 
livears this turban that resembles an Arabiait 
headdrcss or a burnoose. It’s made of pure 
šilk, hand-blockcd in the brightest colors and 
I the drapery can be icorn in a variety o f uiays. 
Mary Goodfellou designed it and fuggcsts 
tlic matehing gloves to be worn with a starkly 
\jiniple.drešs.įor.a dramatietntranu1.1

ItAIN OR SHINE — This bright, stripcd 
turban is inndc/rf anothcr of the nciv plastic 
yarns that are impervious ta rain and can be 
Mished off with a damp eloth. Adelaide Haw-I 
Icy, ITEAP coniincntator, wears it unth nary 
a Ivorry įeitai taxis are hard to find. Rose* 
Suphire designed it. The moteriai is Plexon.

Buvo sekmadienis — gra
žus, šiltas vasaros rytas ir 
saulutė nesigailėdama savo 
auksinių spindulių, puošė 
Lietuvos gamtą ir kvieste 
kvietė iš visų kampų kam
pelių šiauliečius atsilankyti 

I į erdvią, gražią Šv. Petro 
ir Povilo bažnyčią. Rinkos, 
žmonės sumai; netrukus pri
sipildė pilnatis bažnyčios vi
dus ir jau šventoriuje po 
didžiulių klevų, klūpojo ne
mažas būrys žmonių. Man 
amerikietei, atėjus su drau
gais į bažnyčią kažkaip bu- 

i vo neįprasta melstis šven
toriuje — prašiau draugų 
eiti sykiu su manim į baž- 

j nyčios vidų; nors lietuviai 
, mano draugužiai aiškino, 
kad viduj būsią perdaug 
tvanku, karšta ir tus per 
didelė snūstis.

Vistiek aš laimėjau ir, pa
galiau, suradę netoli durų 
laisvesnei kampelį suklaupėm 
maldai, nes jau buvo kuni
gas išėjęs Mišioms.

Per pamokslą negavę vie
tos atsisėsti nutarėm išeiti 
į šventorių ir ten ant pie
vutės atsivėdinti, prisėsti, 
nes iš tikrųjų darėsi tvanko 
ir silpna.

Mum1’ besirengiant išeiti, 
pasigird: balsai: ‘‘Bėkite, 
bažnyčios bokštas svyruoja, 
greitai grius” — kilo pani
ka, pradėjo visi bėgti kiek! 
kejos neša ir kadangi visi 

Į spaudėsi “lėkti” per duris 
nepaliko “neišnešę” ir mus 
lauk. Nebebuvo laiko patik-, 
rinti ar svyruoja bokštas 
ar ne, tik pasileido minia 
bėgti. Nežinau kaip išsisky
riau su draugais, tik pasi
jutau kad nebeturiu filmų 
aparato ir pati tik lekiu per 
švent: rių kiek kojos neša. 
Atsidariau griovy — atsi
guliau kniūpsčia ir guliu, o 
žmonės, vaikai klykdami tik 
bėga ir šoka per mane. Tuo

met nebegalėjau nieko ir 
galvoti. Išgąsčio buvo nema
žai. Ne tiek bijojau, kad 
reikės mirti, jeigu bokštas 
mus užgrius, kiek kad žmo
nės nesutryptų bešokant. 
Taip man begalvojant nė ne
pajutau kai viskas staiga 
aprimo, nutilo tik man ke
liant galvą apsidairyti kaip 
čia viskas atrodo, staiga 
kokia tai moterėlė šliūkšt 
visą kibirą šalto vandens 
ant manęs į griovį. Oj-oj — 
tada tikrai užmirė manyje 
kraujas iš tokio netikėto 
“shower”. Mat moterėlė, 
pamačiusi mane gulint grio
vy, pamanė esančią apalpu- 
sia, na, ir “gaivina”, 

i Atsikėliau visa nuo gal
vos iki kojų šlapia. Kur ei
ti? Kur mano draugai? Gi 
žiūriu manęs beiešką ir juo
kias susiriesdami, kad aš 
visa kaip iš upės ištraukta 
kalenu dantis, žiūriu mano 
filmų aparatas pas vieną 
draugą, kuris aiškino vėliau, 
kad kai aš nasileidau bėgti, 
tai jam “atidavusi”. Vėliau 
paaiškėjo šio įvykio priežas
tis.

i Virš bažnyčios keli lėktu
vai skraidė ir metė kokias 
tai reklamas — plakatus ir 
kokia tai moterėlė įsižiūrė
jus į slenkan, Vis debesis 
aplink bažnyčios bokštą ir 
į byrančius popierėlius ere, 
jai pasirodė, kad svyruoja 
bokštas. Todėl ir sukėlė šią 
panik . Dabar po daug me
tų nu) šio įvykio sklaidant 
albuiro lapus, stebiu graži ą 
Šiauli i bažnyčią ir galvoju, 
kaip dabar atrodo jos aukš
ta? į debesis atsispyręg bofcš 
tas, kuris tuo syk buvo su
kėlęs nemaža baimės...

Neužmirštuolė
Rei. prierašas. Labai a- 

čiū na straipsnelius. Prašo
me rt šyti dažniau. Tik pri- 
siųskrie -redakcijai savo var
dą ir adresą.

• K ■
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įspūdžiai iš vaišiu "Draugo" Koncerto 
darbininkams

Po tikrai šaunaus ir gerai džiais ir jewelry
pavykusio koncerto — to 
koncerto darbininkai buvo 
sukviesti vaišėms į Aušros 
Vartų parapijos salę vasa
rio 12 d.

Visi dirbę koncerte, ti
krai turėjo daug prakaituo
ti, nes dalyvių - svečių skai
čiumi šis koncertas buvo 
tikrai rekordinis. Daugumas 
darbininkų dar ir vakar ne
buvo kaip reikiant pailsėję 
po tokio didelio darbe, todėl 
ir j vaišes nevisi galėjo at
vykti. Bet kurie atsilankė 
tai tikrai turėjo kuo pasi
džiaugti ir pasidalinti įspū
džiais iš buvusio koncerto.

Kuii. A. Naudžiūnas MIC. 
vadovavo vaišėms. Atkalbė
jus maldą ir šiek tiek pasi
stiprinus šaunių Brighton 
Park šeimininkių pagamin-

reikmeni- 
nis, per koncertą buvo pa- 
tviestas pagelbėti gaivinti 
štroškusius ir uoliai darba
vosi ligi pat pabaigos pa- 
engimo. Tikrai malonu, 
tad lietuviai biznieriai atei-

matyti, kad kaip tik priešin-1 nors tai nėra vairuotojo nuo
gai, ne mažėja lietuvių kata-, pelnas, bet pačio automobi- 
likų spauda, bet didėja ir įįo, taip ir šio koncerto pasi- 
“Draugas” kiekvienais me- Į sekimas parėjo ne dėl to kad 
tais užkariauja vis daugiau man teko vadovauti, bet dėl 
draugų ir prietelių, kurie to kad jus visi, kaip koncer-
pagelbėjo ir šį buvusį kon
certą padaryti tokiu sėk
mingu.

Brolis Vladas Cibulskis, 
kuris jau -darbuojasi prie 
“Draugo” nuo pat jo pirmų-

a į talką “Draugo” priete- jų dienų, kuris beveik visus 
iams ir pačiam “Draugui”. “Draugo” prietelius pažįsta 

Mare, Pakeltiems, dėkojo ir atsimena jų netik pavar-
-engejams,
patarnauti

kad ją pakvietė 
“Draugo”

čiams prie stalų ir pareiškė, 
tad tas darbas jai yra malo
nus, taip kad ateityje, kol 
’alės visuomet “Draugui” 
šiame darbe pagelbės.

E. Paulienė, iš Brighton

dės, bet ir vardus, dėkojo vi- 
sve- siems kurie pagelbėjo įvyku

sį koncertą padaryti tikrai 
sėkmingu visais atžvilgiais
Br. Vladui teko tikrai pats 
sunkiausias darbas atlikti 
surandant darbininkus, pa-

Park kolonijos, kuriai teko 
per koncertą su visom Brigh Bet jis visa tai galėjo atlik- 
ton Park šeimininkėmis neš- j ti, tik “Draugo” gerų prie- 
ti visą karštį (virtuvėje) Į telių dėka. Jisai dėkojo vi- 
per vaišes ir vėl turėjo ne- siems už suteiktą pagelbą, 
mažai darbo, nes reikėjo pa bet tik apgaliestavo, kad dėl

tais valgiais, Kun. A. Nau-' valgydinti apie keliasdešimt. didelio pervargimo nevisi uo- 
džiūnas, MIC. pakvietė išsi- asmenų. Ji visų koncerto šei-^ejj _ darbininkai dalyvavo 
tarti šiuos dalyvius; James mininkių vardu pareiškė, kad vaisese-
Cherry, kuris darbavosi kon- nors joms teko pernešti tik- |gnas Sakalas, kuris yra 
certe prie trokštančių pa- rai sunkią dieną, bet yra la-1 senįausįas “Draugo” redak- 
g'irdymo, pareiškė savo pasi- bai patenkintos, kad gali pa
tenkinimą, kad jam teko I sidarbuoti katalikiškos spau- 
darbuotis ir dėkojo Br. VIa- dos gerovei ir visų žmonių 
dui, kad jį prie to darbo pa- labui.
kvietė, bet dėl didelio svečių ateiti 
skaičiaus, kai kuriems teko! “Draugas” pakvies, 
ir gana ilgai palaukti, kol O. Kazlauskaitė, iš Bridge- 
gavo atsigaivinti. Todėl pa- j porto kolonijos, kuri visuo- 
tarė ateityje pasirūpinti jau, met uoliai darbuojasi visų 
išanksto, kad būtų daugiau j organizacijų parengimuose, 
darbininkų ir daugiau indų. darbavosi nuoširdžiai ir 

Emil Morkūnienė iš toli-; “Draugo” koncerte, tik davė 
mos Nortsidės, taip pat buvo • patarimą, jeigu “Draugas” 
šauniai tarnavusi per kon- vis daugiau svečių kiekvie- 
certą — pavalgydinti išalku- na metą sutraukia į savo 
sius svečius. Tą uždavinį ji koncertus, tai reikėtų kad
atliko tikrai
kad daugumas svečių, ku 
riuos ji aptarnavo pasižadė
jo visuomet “Draugo” pa
rengimuose dalyvauti, jeigu 
p. Morkūnienė patarnaus. Ji-

A. A. Juozą Karečke 
Prisiminus

Juozas Karečka, buvęs 
vargonininkas Šv. Petro ir 

to darbininkai, artistai, taip Povilo parapijas. West Pull- 
ir visi svečiai, labai gražiai mane, Visų šventųjų para- 
kooperavote, vienas kitam pa pijos Roselande, ir parapi- 
gelbėjote, todėl ir įvyko to
kios geros pasekmės.

Jack Juozaitis, vyčių nuo
širdus veikėjas, pareiškė pu
blikos nuomonę apie įvykusį 
koncertą. Programa buvusi 
tikrai įvairi ir gerai paruoš
ta. Patenkino savo įvairumu 
visokią publiką. Todėl pata
rė rengėjams ir ateityje

čių Chicagoie, paliko daug 
pažįstamų ir draugų.

Paliko dideliame nuliūdi
me taip pat žmoną Oną, po 
tėvais Janulis; dvi dukteris 
Reginą ir Dorothy; seserį 
Oną ir švogerį Joną Lab- 
žentį ir jų sūnus. Petrą ir

Su automobiliu į ofisą
Ties 4701 N. Western Avė., 

kad nesuvažinėti praeivio, 
Rogers Merchant negalėjo 
išvengti neįvažiavęs į reales- 
tetininko ofisą. Laimei, tuo 
metu ofise nieko nebuvo ir 
dėlto nieks, išėmus ofiso ra

jog Springfield, Jll., persi
skyrė su šiuo pasauliu su
laukęs pusamžiaus. Mirė 
Hines veteranų ligoninėje, 
vasario 3, 1946, 6:25 vai. 
vakare.

Būdamas vargonininku bu 
vo surengęs įvairių vakarų. 
Taipgi vadovaudamas kon
certuose yra suteikęs jau

joną, Jr.; dėdę Joną ir jo kandus, nenukentėjo.
žmoną Petronėlę., Lietuvoje, _____ ;_________
kur buvo gimęs, Vilkų kai- Labai suklys tas, kurs sau 
me, Alsėdžio parapijoj, pa- draugo ieško puikiuose rū- 
lik: brolį Joną ir sesers dūk muose arba puotose. — Se
terį Bronislavą. neca.

Jonas Labžentis--------------------
‘Draugas” skaitytojus veda 

tiesiu keliuSKAITYKITE “DRAUGĄ”

taip rūpestingai paruošti niems ir seniems daug ma 
| programą, o pasisekimas vi- 1 lonių valandų. Kaipo buvęs 
! suomet bus užtikrintas. žymus veikėjas Lietuvos Vy

_ . . . , , i . „ Leonardas Simutis Jr., _______________________ *rūpinant maisto produktus . „ .. . , , , .. „i „ Ausros Vartų parapijos var-įr sutvarkant kitus reikalus. ... . * r \ Jgoninmkas ir naujai suorga
nizuoto Vyčių choro dirigen
tas, pasižadėjo ateityje pa
įvairinti “Draugo” parengi
mų programą Vyčių choro 
dainomis.

Kun. Andrius Naudžiūnas, 
einąs “Draugo” administra
toriaus pareigas, gyvai va
dovavo vaišėms ir savo pas
tabomis neleisdavo susirin- 

cijos štabo narys, bet jau-; kusiems nuobodžiauti Prisi-

I.INKSMA NAUJIENA— 
NAUJA MOSTIS!

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

Slitlnna UoHtėJe Nėra Narkotikų 
Nei Nuodingi) vaistų.

niausiai atrodo, pradėjo sa-1 jungus Vyčių choro daly-
vo kalbą, pažymėdamas, kad 

Pasižadėjo visuomet jįsaį kritikuosiąs visus 
pagelbon, kada tik “Draugo” koncerto darbinin-

kus už jų padarytas klaidas 
ir apsileidimus. Jau vaišių 
vakaro vedėjas kun. A. Nau
džiūnas. norėjo jį pasodinti 
į vietą ir nebeduoti balso, 
nes kas gi matė, sukvietė 
darbininkus kad jiems padė
koti ir pavaišinti už parody
tą rūpestingumą, o čia atsi
rado asmuo, kuris nori juos 
išpeikti. Tik baigus kalbėti

viams, visi susirinkusieji su
dainavo nemažai lietuviškų 
dainelių. Visi išsiskirstė pa
keltame ūpe, darbuotis visuo 
met “Draugo” parengimams 
ir stengtis ateityje juos pa
daryti dar įdomesniais ir 
skaitlingesniais.

A. D.

SIXTIANA mostls greitai pa
gelbsti nuo visokių skausmu, kaip 
tai — rheumatiškų skausmų, kaip 
meninių Skausmų Kojose, Ran
kose, Sąnariuose, Krūtines, Ger
klės. Raumenų Lumbago, Sciati- 
ca. Neuralgijos iš priežasties 
skersvėjo ir sušalimo. IStinimo, 
Skaudančių Raumenų. Mažų 
Bronchial Nesmagumų nuo Šalčio, 
Pūslių, Spuogų. Vočių, Degančių 
ir pavargusių Kojų, Mažų Apde
ginau ir žaizdų.

Slxtlnna Mostls par»i<1uod% po }?.nn 
iž rlioelf pilną stiklini puodui ą. Siųskit 
Jūsų pinigus tiesios 1 —
SINTIANA OINTMENT CO. 

2319 W. Charleston Street 
Chicago 47, III.

SfXTIANA MOSTTS vartojama 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Amerikoje ir Europoje.

PRANEŠIMAS
ANTHONY WALON 

(Valūnas)
U. S. DEPUTY COLLECTOR

— Pildys —
TAKSŲ BLANKAS

DIENRAŠČIO 'DRAUGO' OFISE
— NUO —

Vasario 18 d., 1946 metais
‘ — IKI —

Kovo 1 d., 1946 metais
KASDIEN nuo 9-tos vai. ryto iki 5-tos vai. vakaro, 

išskyrus šeštadienius.

Pasinaudokite Jojo Patarnavimu!
-f

pasigėrėtinai, svečiai atsineštų savo kėdės, Ignui Sakalui visi lengviau
nes kitaip negalima bus vi
sų susodinti.

Long. Labanauskas, jau
niausias iš “Draugo” redak
cijos štabo, pareiškė, kad

nai nors labai nuvargo savo' prieš 10 metų, kai kurių 
darbe, bet pasižadėjo ir at- i asmenų pareikšta nuomonė, 
eityje ateiti “Draugui” tai- jog po 10 metų lietuvių spau 
kon. da turės visai sumažėti, tuo

John A. Kass, kuris gerai ’ pačiu ir “Draugas” turės 
aptarnauja lietuvius laikro- išnykti, bet dabar galima

cT

INCOME TAX REIKALAIS
abmhhhh9hhhhhbhhhhmhhhiihhhhhhihhhhhhhhiibhiihhbhhhhhhihb

eikite prie

I. W ZACHAREWICZ
NOTARY PUBLIC

903 West 33rd Street Tel. Yards 5423
(Priešai šv. Jurgio parapijos bažnyčią)
REAL ESTATE PASKOLOS — APDRAUDA

Jr

įgyvendinkite Lietuviškų Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Tlenlng Jum*
15 Mūsų Plrht.nvft*

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas!

Chicago and Northem Illinois...
atsikvėpė, nes jo pareikštas 
kritikavimas ir nurodymas 
“padarytų klaidų” — virto 
didžiausiu pagyrimu visiems 
“Draugo” koncerto darbi
ninkams ir jo ruošėjams.

Kun. Vincas Parulis MIC. 
“Laivo” administratorius ir 
būsiantis jo redaktorius ir 
muzikas pasigerėjo įvykusiu 
“Draugo” koncertu, kuris 
meniniu atžvilgiu buvo taip 
pat labai pavykęs, kaip kad 
yra pavykęs dalyvių skaitlin 
gurnu.

Leonardas šimutis Sr. vy
riausias “Draugo” redakto
rius, pažymėjo, kad beveik 
visos katalikiškos organiza
cijos ir katalikiški laikraš
čiai, bei žurnalai gavo para- 
mą iš “Draugo”. Taip kad 
“Draugas” buvo ir yra tik
ras draugas visų gerų darbų 
ir sumanymų. Todėl neste- 

(P bėtina, kad ir atsiranda vis 
daugiau draugų ir prietelių, 
kurie paremia “Draugą”. 
Retėjant senųjų eilėms jų 
vietas užima jaunieji, kurie 
remia visa kas yra lietuviška 
— katalikiška. Tuo laiku 
kaip tik į salę atsilankė Vy
čių choro nariai po savo cho
ro praktikų Čia p. L. Šimu- Į 
tis ir kreipėsi į juos nurody
damas, kad ateityje jie už
ims vietas senųjų ir “Drau
go” skaitytojų šeima didės, 
kaip kad didėja ir dabar.

Kun. A. Miciūnas MIC., 
“Laivo” redaktorius, kuris 
įdėjo visą savo energiją ir 
sumanumą, kad šis koncer
tas pavyktų, susilaukė tik
rai puikių rezultatų. Bet ji
sai tikrai vienuolišku kuklu
mu pareiškė, kad visas tas 
koncerto pasisekimas pri
klauso kitiems bet ne jam, 
jisai sako buvęs tik “drive- 
ris” gero automobilio. Kaip 
gero automobilio vairuotoją 
giria, kad jis gerai važiuoja,

... tai TARPTAUTINIS turgus

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IK DARBAS TEIKIAMA 
UZ LARAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mna. — 
Prie Progos Paklauskite Jųl

Archer Avenue Furniture Co.
— PAKLOK 8UITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

Ypatingos Išdirby Mes Ir distribucijos naudos Chicagoje 
ir šiaurinėje Illinois padarė šią srltf kaipo dldyjj tarp
tautinio turgo centrą.

Per <langeli metų Vidur-Vakarų valstijos išdirbime prėkių 
išsiuntimui, Chicaga Ir šiaurinė Illinois — šalies gyven
tojų skaičiaus, išdirbystės, medžiagos, transportacijos ir 
agrikultūros pats vidurys — duoda nepalyginamų iš
siuntimo ir prlvežimo priemonių, šiandie daugiau negu 
penktdalis 10,000 išdirbimo pramonių Chicagoje ir šiau
rinėje Illinois užsiima užsienio prčkyba, išdirbant viso
kias prėkes visokiausiems visų pasaulio kraštų reikalams.

Dešimts tūkslanėlal mylių Vidur-Zemio vandenyno aprū 
pina šių srit). Transatlanto laivai gali tiesiog pasiekti 
C.htcagą ir kitus Miehigan ežero uostus per 8t. I,awrenee 
upę ir Didžiuosius Ežerus. Illinois gilus vandenynas duo
da tiesiogin) susisiekimų su Gult of Mexico. Dabartiniai 
išsivystymai tarptautinio oro transportacijos paskaito 
Chicaga kaipo didžiojąją centralinę stotimi tiesioginio su
sisiekimo su Rytais, Europa. Pietine Amerika, Afrika ir

Mažųjų Aziją.. Kelžkeliais šis kraštas sujungtas su kiek
vienu svarbesniu uostu šioje šalyje ir Kanadoj.

Buvimas Chicagoje ir šiaurinėje Illinois duoda progos jū
sų bizniui išsiplėsti ir pasiekti visus pa>anlio turgus, 
čia Jūs gausite prityrusių patarimų, nuo desėtkos patar
navimo agentūrų, kaip vesti išsiuntimo ir priėmimo biznj 
— bankų su skyriais, tarptautinės prekybos pasiuntėjų, 
eksporto vedėjų, užsienio prekybos patarėjų, transporta- 
eijas atstovų svetimšalių konsulų, muito viršininkų, ko
mercijos organizacijų užsienio prfikybos skyrių ir kitų.

Nežiūrint ar jūs biznio pienai apima centralines vals
tijas, šioje šalyje arba užsienio turgus. Chlcagos ir šiau
rinės Illinois kraštas siūlo jums taupet-nj iMalinimą dau
giau kostumeriams negu kokis kitas išdirbystės kraštas 
Amerikoje.

Mes nuoširdžiai padėsim jums padaryme faktualčs ir 
patikimos apžvalgos šio krašto ir progas ku'ios čia ran
dasi kaip tik jūsų pramonei, šis pntarnaivlmas yra neap
mokamos

Tbis « iht sixth of a serus of odvtrtistments on tho mdustriai, agricutturai ana rtstatntiai aatantagos 
of Chicago and Nortbtrn Illinois. Por mon Information, communicati u it!; :ht

TERRITORIAL INFORMATION DEPARTMENT
Marąuottc Bui/ding—140 South Dtarhorn Streot, Chicago 3, lUinots—Phont RAHaotpk 1617

COMMONWEALTH EDISON COMPANY . PUBLIC SERVICE COMPANY OF NORTHERN ILLINOIS 
W£STERN UNITED GAS AND ELECTRIC COMPANY . ILLINOIS NORTHERN U1ILIIIES COMPANY
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CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
rai reikia pagirti gaspadi- 
nes už taip skaniai paruoš
ta vakarienę. Gaspadinių 

„“bosienė” šiam vakarui buvo 
Motekaitienė.

/
Atgarsiai iš Bendra
darbiu Vajaus 
Vakarienės

Cicero. — Sausio 24 d. Šv. 
Antano parapijos salėje įvy
ko Tėvų Marijonų Bendra
darbių 21 o skyriaus metinė 
vakarienė. Nors salė nebuvo 
kimšte prikimšta žmonėmis, 
tačiau, turint omenyje, kad 
toje pačioje salėje nesenai 
įvyko Bendradarbių Dr-jos 
ir “Laivo” 25 m. jubiliejaus 
paminėjimas, vakarienę rei
kia skaityti pilnai pasiseku
sia.

SVEČIAI
Atsilankusiųjų tarpe ma

tyta žymių svečių: kun. D. 
Mozeris, kun. E. Abromasi
čius, kapelionas kapit. kun. 
A. Švedas, M. I. C., Bendra
darbių dvasios vadas kun. A. 
Miciūnas, M. I. C. ir kun. V. 
Parulis, M. I. C.

PROGRAMA
Programoj buvo progos 

pasiklausyti gražių dainų 
kurias išpildė Agnės Jurge- 
laitė ir Kirstukaitė. Jos dai
navo duetą, o paskui Kirstu
kaitė padainavo ir keletą nu- 
merų solo Vakarą vedė kun. 
Abromavičius. Visi kunigai 
gavo progos išsitarti.

Atsilankusieji gražiai pra
leido vakarą ir išsiskirstė 
su gražiais įspūdžiais. Tik-

PADEKA
Cicero Bendradarbių sky

rius nori šia proga nuošir
džiai padėkoti visiems, kurie 
kokiu nors būdu prisidėjo 
prie vajaus vakarienės pasi
sekimo. Beje, per vakarienę 
skyrius gavo tris naujus
Garbės Narius.

Ypatingą padėkos žodį 
skyrius taria mylimam kle
bonui kun. I. Albavičiui už 
salės užleidimą šiam paren
gimui; kun. E. Abromavi- 
čiui už gražų vakaro vedi
mą; kunigams Marijonams 
ir kun. Mozeriui už atsilan
kymą ir pasakytas kalbas; 
biznieriams P- Putrimui, 
Chas. Bell ir John Masiliūnui 
už suaukotas dovanas vaka
rienei ; daininnikėms Agnės 
Jurgelaitei ir Klrstukaitei 
už gražias dainas; gaspadi- 
nėms, ir ypač “bosienei” p. 
Motekaitienei už jų pasi
šventimą ir triūsą ruošiant 
valgius; patarnautojams prie 
stalų: M. Dambrauskui už 
didelę pagelbą; vyčiams ku
rie sekančią dieną atsilankė

Prelatas Krušas j 
Stipresnis

Po sunkios ligos (karšt
ligės, plaučių uždegimo ir 
operacijos) prelatas Myko
las L. Krušas tiek sustiprė
jo, kad sausio 26 d. išėjo iš 
ligoninės. Didelė buvo pa
galba įliejimo krauio plaz
mos, bet dar daugiau nuo
širdžios jo parapijiečiu, drau 
gų kunigų ir vienuolių mal
dos, už kurias prelatas jau 
čia didelio dėkingumo vi
siems savo prieteliams. ,

Ligonis jau pradeda vaikš 
čioti ir greitu laiku tikisi 
galėsiąs laikyti šv. Mišias.
Prelato troškimas yra, kad 

sveikata tiek sustiprėti? kad 
galėtų šią vasarą grįžti į 
Chicago prie savo parapi
jiečių ir pagelbėti tolimes
niam parapijos vystymuisi.

Rap.

ir pagelbėjo sunaudoti liku
sius valgius.

Lai Dievas visiems jums 
šimteriopai atlygina!

SPORTAS
Risis 400 Svaru Ristikas

Vasario 15 d., Falcon Au
ditorijoje (1812 S. Ashland 
Avė.) risis tikrai nepapras
tas ristikas. būtent, Elmer 
Estep, kuris yra žinomas 
kaipo Arkansas valstijos 
“hillbilly’ ’. Nepaprastas jis 
yra tuo, kad sveria apie 400 
svarų ir turi barzdą. Risis 
jis su Rudy Strongberg.

Kitoje poroje risis Vytau

tas Bancevičius su Harold 
Starr. Iki šiol nė vienas jų! 
nėra pralaimėjęs imtynių. Jų 
susirėmimas tikrai bus įdo
mus.

Be to, dalyvaus ir daugiau 
ristikų.

Fordas Airijoj
Cork, Airija. — Pokarinė 

Ford automobilių gamyba 
prasidėjo. Kasmet # bus pa
gaminama 10,000 naujų au
tomobilių.

Pilnas INCOME TAX Patarnavimas
Biznieriams — Namų Savininkams — Darbininkams 

NOTARY PUBLIC — ČEKIUS ISKEICIAM 

Money Orderius Išrašom — Automobiliams License Patarnavimas

Western Currency Exchange
6254 S. WESTERN AVĖ. — (prie 63rd St.)

Bridgeport Currency Exchange
815 W. 35th St. — (tik kelios durys nuo Halsted)
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Pag Mus Sutaupysite Agentų Komisą,

R.

A | A
ONA GBIOAUCNIESJt. «. 

(Gregg)
Mirė Vasario 11 d., 1946 m., 

1:15 vai. p. p., sulaukus 63 m., 
amžiaus. Gimus Lietuvoje. Kilo 
iš Šiaulių apskričio, Klovainių 
parapijos, ir miestelio.

Amerikoje išgyveno 4 3 metus.
Paliko dideliame nuliūdime'

3 dukteris Mildred ir žentą Mil- 
ton Childs,. Alice, Agnės ir žen
tą £dward Diedrich; žentą Juo
zapą Balsį; 6 unukus ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįsta
mų.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje — 3307 b 
Lituanlea Avė.

Laidotuvės įvyks penktad. — 
Vasario 15 d., 19 46 m. Iš ko
plyčios 8:30 vai., ryto bus at
lydėta į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys. Žentai,
Anūkai ir kitos Giminės.

leidot direkt. Antanas M. 
Phillips. Tel. YARds 4908.

ROZALIJA ŽILINSKIEN®
Gyveno 10223 S. Indiana Avė.
Mirė Vasario 11 d., 1946 m.. 

2:05 vai., p.p., sulaukus pusės 
amžiaus. Gimus Lietuvoje. Kilo 
iš Seinų apskričio. Lazdijų pa
rapijos, Burdiškių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
4 sūnus Anthdny. Joseph, ”W1-' 
lliam, Charles ir marčią Es- 
taile; 3 anukus Anną, Charles 
Jr. ir Barbara Ann; 2 seseris 
Anna Arcimas (Wisc.): Eva 
Merozas (Neiv York) ir jų šei
mas. ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie šv. Onos, Tre
tininkų, Seserį) Rėmėjų, Apašt. 
Maldos, Itožančiavos ir Motinos 
Dievo Sopulingos (Cicero) drau
gijų.

Kūnas pašarvotas Bukausko 
koplyčioje — 10821 S. Michigan 
Avė.

Laidotuvės įvyks penktad. — 
Vasario 15 d.. 1946 m. Iš ko
plyčios 8:43 vai., ryto bus at
lydėta' į Visų šventu, parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę; Sfinai, Marti. Arni
kai. Seserys ir Visos Kitos Gi
minės.

Laid-ot. direkt. L. Bukauskas. 
Telefonas PULlman 9661.

Prašome nesiųsti gėlių.

JONAS RAPOLAVIČIUS 
(Rappold)

Gyveno 918 \Vest. 35th. Plare. Mirė 12 d.. 1946 m., »:20 vai., 
vakari-. Gimęs Uetilvoje. Kilo iš Tauragės apskričio, Naumiesčio 
parapijos, Rymžinčių kaimo. Amerikoje išgyveno 42 motus.

Palfko dideliame nuliūdinu-; žmoną Oną (po tėvais Macaitė): 
3 dukteris Marijoną ir žentą Stanislovą Pužauskus. Oną ir žentą 
Antaną Zuinius, Helen ir žentą James Elasch; 2 OsniiH Joną ir 
marčią Annette. Petrą ir marčią Marcelę: 9 anūkus; Drolj Juoza
pą ir brolienę Barborą (Orand Rapkls, Mich.) Ir Ją šeimą.; švo- 
gerką Marijoną Mockienę Ir jos šeimą: pussesserę Oną Gečaitę: 
pusbrolį Joną Gečą: giminaičius Mykolą Doiiglas. Budiiek šeimą, 
Anelę ir Joną Bertuliu*. Helen Savage Marijoną ir Adomą Žilius 
ir kitas gimines, draugus Ir pažįstamus. IJetuvije 3 seseris Oną. 
Jievą ir Rozaliją; brolį Antaną jo šeimą Ir kitos gimines.

Priklausė prie Teisybės Mylėtojų. Jaunų Lietuvių kliūbo. gar
bės narys T. T. Marijonų bendradarbių ir Kęselių Pranciškiečių.

Kūnas nukarintas Antanas M. Phillips koplyčioje — 3307 Ko. 
Lituanlea Avė.

laddotuvės įvyks Seštad. — Vasario. I# d., 1946 m. iš koply
čios 8:3o vai., lyto Ims atlydėtas į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gi didingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Nuyštrdžtut kviečiame visus gimines. draugus ir pažįstamus 
dalyvauti klosi laidotuvėse.

Niiliūilę: Žmoną. Dukterys, Kūnui, Žentui, Marčios, Antikai, ir 
\ Ims- Kilo- Giminės.

Baldot., direkt. Antanas M. Phillips. Tel. YARds 4908.

B. A. L A C H A W I C Z 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

STANISLOVAS BALSIS
Gyveno 1518 S. 49th Avė., 

Cicero. Ui.
Mirė Vasario 12 d., 1946 m., 

3:15 vai., ryte, sulauks pusės 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 35 niet.
Paliko dideliame nuliūdime: 

daug draugų ir pažįstamų.
Priklausė prie Ciceros Lietu

vių Kareivių draugijos.
Kūnas pašarvotas Antano B. 

Petkaus koplyčioje — 1410 So. 
50th Avė. — Cicero. III.

Laidotuvės įvyks penktad. —- 
Vasario 15 d., 194 6 m. Iš ko
plyčios 8:30 vai., ryto bus atly
dėtas į šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje jvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas Į 
šv. Kazimiero kapines.

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

Laidotuvėms rūpinasi Balko- 
jų šeima — 1518 S. 49th Avė., 
Cicero, III.

Nuliūdę: Daug Draugų ir Pa
žįstamų.

baidot, direkt. Antanas B. 
Petkus. Tel. Cicero 2109.

SENOMS, ATDAROMS,
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčlanttcjl nuo senų, atdarų 
Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėtk ir kaip 
nakties metu negalima gerai išsi-
miegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Glnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų, atdarų ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir ekausm* 
prašalinančios y- 
patybšs sutelks 
Jums tinkamą 
nakties poliai Ir 
pagalbia išgydyt 

senas, atda 
ras Ir skan 
džlas tais

das. Vartokite JJ Irgi skaudlems 
nudegimams, šąšų ir sutrflklmų 
prašaltntmul, Ir kad palengvinti 
Psoriasls niežėjimą. Atvėdlna va
dinamą Athlets's Foot degimą Ir 
niežėjimą, sustabdė jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
sutrūklmo tarp pirštų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo Išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms iš lauko pu
sės

LEGULO OINTMENT parsi
duoda po 91-00. l.Tė, ir S.OO.

Siųskite Jūsų Money Orderi tie
siog |s—

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd. 

Dept. D. Chicago 59, III.

Vienų Metų Mirties 

Sukaktuvės

ras S Va
K, g.

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

Čia rasite auvirš 200 Puikių 
paminklų ir galėsite lengvai 
išsirinkti tok), kuris patiks.

Paupeli, Lietuvių yra pilnai 
patenkinti taie mena iedevrau 
kuriuo* tnet padirbome jiemt

CHARLES RUDELIS
Mirė Vasario 13 d., 1946 m.. 

2:20 vai., ryte. sulaukęs 45 nu 
amžiaus. Gimęs Ch-eagoje.

Paliko dideliame nuiifldirne: 
žmoną Sophie (po tėvais Va
lentinas); 2 brolius Joną ir jo 
žmoną Christine. Edvardą ir jt 
žmoną Marle ir jų šeimas: uoš
vius Povilą ir Oną Valentinus 
2 švogerkas Marie Bruno ir jos 
vyrą Jpną. Stellą Sudeikis ir 
jos vyrą Albert ir jų šeimas: 
švogerį Valentiną jo žmoną 
Bernice ir jų šeimą ir daug ki
tų giminių draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje — 1410 S. 
50th Avė., Cicero. 111.

laidotuvės jvyks šeštad. —- 
Vasario 16 d., 1946 in. Iš ko
plyčios 8.30 vai., ryto bus at
lydėtas į Šv Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamainų t>ug nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines. ,

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

Nuliūdę Žmoną, Broliai, i'oš- 
viai, švogerkos, švogerial ir Vi
sos Kitos Giminės.

Laidot., direkt. Antanas B. 
Petkus. T ei. Cicero 2109.

VERONIKA 
ASTRAUSKIENE 

(po tėvais Kodis)

Jau sukako vieni metui, kui 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą moterį, mo
tiną. dukterę ir seserę.

Netekome savo mylimos Va
sario 15 d., 1945 m.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jos niekados negalėsime užmir
šti. Lai gailestingas Dievas su
teikia jai amžiną' atilsį.

Mes, atmindami jos liūdną 
prasišalinimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme trejas gedulingas 
šv. Mišias su ekzekvijomis Va
sario 15 d. 1946 m. Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje, 8-tą vai., 
ryto.

Kviečiame visus gimines, dr
augus, kaimynus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldos ir kar
tu su mumis pasimelsti už a. a. 
Veronikos Astrauskienės sielą.

Nuliūdę: Vyras \Valter. duk
tė Caroljn, sūnus Wa ter, .Mo
tina Rozalija, tėvas .lonas, s»>- 
rc-erys Ona Wauat ir Albina 
Benium, bioliai Kazimieras ir 
Stanislovas Ir k'tos gimine*.

I I
Kairėje matosi vienas iš 

daugelio mūsų atliktų darbų.
Prie pirmos progos atvykit 

) mūsų didįjį ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
887 NO. WESTERN AVĖ. TEL.: SEELET 6103 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

NULIŪDIMO

- 7T
rv

VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

PETKŲ
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FU N ERA L HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —-

St. Casimir Monument 
Company

3419 West nth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 335

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 WGE8 
(1300 k.)

Pirmadieniais ir Kctvirtad. 
8 vai. vak.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th Avė., Cicero, 111.
Telefonas — CICERO 2109

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

M&sų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
jfisų finansiškam stoviui prieinamas!

NABIAI:
C h i o a g o n 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

4MBULANCD
Patarnaujam 
dieną ir naktį 

Mes Turime
Koplyčias

Visame
Mieste.

I. LI ULE VIČIUS
4348 S. CAtLIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572

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

Telephone YARds 1419

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę

n
u
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Kas pakeista

Prez. pasirašytam GI biliaus priede
SVARBU KARO VETERANAMS ĮSIDĖMĖTI, KAS, KU

RIAME PARAGRAFE IR KAIP PAKEISTA.

Gruodžio 28 d., 1945 m., i garantuoja paskolą, jeigu 
prezidentas Trumanas pasi-' veteranas ir skolintojas pri
rašė po HR 3749, t. y. prie- silaiko patvarkymų, 
du prie GI Biliaus, kuris iš- Bet kada federalė valdžia 
metė kelis punktus, arba pa- arba valstybių agentūros, 

nepripažįsta skolintojų, ta
da reikia gauti leidimas iš

keitė.
MOKSLAS

Mokslo kursams apribotas 
laikas yra pratęstas 4 me
tams.

Veterans Administration. 
Paskolos ant nejudinamo

turto garantuojamos iki 
$4,000. Nejudinamojo turto

25 metų amžiaus riba yra paskolos garantuojamos iki 
panaikinta kaip ir mokslo Į nedaugiau $2,000. 
pertraukimas. Dabar visi vy- j Nejudinamo turto pasko- 
rai, ir moterys, garbingai j los negali tęstis ilgiau kai 
paliuosuoti, gali reikalauti i 25 m.; ūkių nejudinamo tur-
vienų metų plius praleistą 
aktyvėj tarnyboj, bet nedau
giau 4 metų.

to 46 m.
Veteranas gali pirkti že- 

{ mę su paskola namui pasta- 
HR 3749 parūpina korės- Į tyti.

pondr.ecijos kursus” studi-■ GI Biliaus parūpinimai pa-
jai, bet pragyvenimui neski
ria pinigų. $500 didžiausia 
suma paskirta tokiems kur
sams.

Mėnesiniai pragyvenimui 
mokesčiai pakelti iki $65 ve
teranams be užlaikomų as
menų, ir iki $90 su užlaiko
mais asmenims.

PASKOLOS
Visi veteranai gali prašy

ti paskolos į 10 metų po ka
ro užbaigimo. Paskolos agen 
turų duotos, automatiškai

dengia Suv. Valstijų pilie
čius, kurie tarnavo Alijantų 
ginkluotose jėgose ir kurie 
buvo piliečiai kada įstojo į 
tokią tarnybą.

GYVI JAPONŲ SUDEGINTI
■T——'...

Sgt. H. W. Wheaton (kairėje), iš Milwaukee, Wis., ir 
leitenantas L. R. White, iš Slicksville, Pa., įgulos vieno 
B-29 bomberio, kurie, karo metu patekę, nusileidę Kini
joj ir į japonų nelaisvę buvo gyvi įmesti į ugnį, kaip da
bar Japonijos karo kriminalų teisme liūdija kiniečiai. 
(Acme-Draugas telephcto)

Kaip banko pinigai

Pateko ateities spėjikės kišenin
SPĖJIMAS NUO $2 IKI $100. KITŲ ATEITI “ŽINODA

MA”, NEŽINOJO SAVO, KAD PATEKS I TEISIN
GUMO RANKAS. t mus

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Eksnertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
DVIEJOSE VIETOSE:

3635 W. Cermak Rd.
Chicago, III.I

5244 S. 25th St.
Cicero, III.

VISAS DARBAS GARANTUOTAS 
Taisom Visų ISdirbysčiij 

Visokias Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam iŠ namų ir pristatonr

PAROl'OMM NAIVUS RADIOS
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Muzikos Rekordų.

TELEFONAI: 
KOCKAVEI.n 7757 

CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

Hitleris Buvo Manęs 
Užimti Gibraltarą

NUERNBERGAS, vas. 13. 
—Rusai prokurorai įrodinė
jo militariniam tribunolui, 
kad Hitleris planavo stai
giais smūgiais nugalėti Ru
siją ir tuomet užimti Turki
ją, Siriją, Iraną, Egiptą ir 
Gibraltarą.

Pasak rusų, Hitleris tikė- 
I josi greito rusų armijos su
smukimo ir buvo įsakęs už
imti Gibraltarą pirm 1941 
metų pabaigos.

{vairios Įdomios

ŽINIOS• • •

Galima gauti

Policija saugos 
pikietninkus

Peoria, UI. — T. P. Sul- 
livan, Valstybės Viešojo Sau
gumo direktorius, pareiškė, 
kad Toledo-Peoria and Wes- 
tern geležinkelio darbininkų 
streiko zonoje bus pastatyta 
valstybinė policija, kad ne
pasikartotų susišaudymas. 
Geležinkelio sargai, kurie 
prieš keletą dienų nušovė du 
pikietninkus, uždaryti į ka
lėjimą. Unija reikalauja 
specialės džiūrės jiems teis
ti.

Žuvis nedavė žvejams 
žvejoti

San Francisco, Calif. — 
Šiomis dienomis visas mies
tas kalbėjo apie keistą daly
ką. Per dvi savaites bangžu- 
vė (whale) nardė miesto 
pakraščiais sudarydama pa- 

i vojų mažiems žvejų laivams. 
Nieks nedrįso iš uosto iš
plaukti į atvirą jūrą. Paga
lios žvejai lengvai atsiduso: 
bangžuvė užplaukė ant sek
lumos ir užtroško.

Mrs. Harriet L. Schuster, Į 
gyv. 1508 N. Springfield 
Avė., Industrial National 
Bank tarnautoja (teller) no
rėjo sužinoti savo ateitį.

Kaip ir daugeliui moterų, 
jai rūpėjo žinoti, kokią lai
mę ar nelaimę rytojus neša, 
Bet kas visa tai įspės ir pa
sakys? žinoma, čigonė. Juk 
daugelis moterų, atsiranda 
net ir vyrų, kurie eina pas 
čigones, kad tos jiems jų 
ateitį ant delno padėtų. .
SURANDA ČIGONŲ 
IŠ SKELBIMO

Savo apielinkės lokaliniam 
laikraštyje Mrs. Harriet 
Schuster rado skelbimą, kad 
Irma Nolan, 30 metų, turi 
ateities spėjimo ir laimės ar 
nelaimės sužinojimo biurą 
adresu 2445 W. North Avė.

Pirmas apsilankymas pas 
čigonę, Schuster’ienei kaina
vo $2 Kai čigone sužinojo, 
kad ji banke yra “teller“,

kainos už vizitus pradėjo kil 
ti. Iškilo iki $50 ir $100.

“Iš kur aš imsiu tiek pi
nigų, kad atsilyginti už pa
pasakojimą, kokia ateitis 
menęs laukia?” sykį kostiu- 
merka paklausė čigonės.

“Juk tarnauji banke, kur 
niekuomet nėra stoka pini
gu”.

Ir taip Mrs. Harriet Schu
ster išeikvojo $2,000 banko 
pinigų. Pagalios priėjo liep
to galą, tapo suimta ir per
duota Federal Bureau of 
Investigation, kuris įsakė 
suimti ir žmonių “ateities 
žinovę”, ši jau buvo pabėgus 
į Floridą, bet ten policija 
suėmė ir atgabeno į Chicago.

Mrs. Harriet Schuster ga
li lengvai atsidusti ir saky
ti, kad ši nelaimė jai yra 
laiminga. Kadangi tikrino, 
kad pinigus eikvojo būdama 
čigonės “užburta”, bankas 
jai kaltę dovanojo.

Ruošiamos kardinolui pasitikti

Amerikos Lietuvių Kon
greso rezoliucijas kartu su 
originaliu arkivyskupo S. A. 
Stritch ir Illinois guberna
toriaus D. H. Green kalbų 
tekstu, kaipo atskirą Con- 
eressional Record atspaudą 
(Extention of Remarks of 
Hon. Daniel J. Flood), ga
lima gauti LAIS. 233 Broad- 
wav, Room 3012, New York 
7. N. Y.

Moteris nugalėjo 
17 vyrų

Atlanta, Ga. — Pirmuti
niuose visam krašte rinki
muose kongresmonų Georgja 
valstybėje išrinkta moteris 
Helen Douglas Mankin, iš 
profesijos advokatė, buvus 
valstybės legislatūroj. Prieš 
ją buvo 17 vyrų kandidatų.

Reikalavimai filmų 
gamyboj

Hollywood, Calif. — Fil
mų gamybos darbininkai iš
kėlė reikalavimą, kad algos 
būtų padidintos 50 nuoš. ir 
sutrumpintos darbo valan
dos nuo 48 ijti 36 į savaitę.

' Prelatas George Casey, 
generalinis Chicago arkidie- 
cezijos vikaras ir pirminin
kas komiteto grįžusiam iš 
Romos kardinolui Stritch pa 
sitikti, paskelbė, kad jau 
daromi planai iškilmingam 
kardinolo priėmimui.

Kardinolui viešai pasvei
kinti paimta Chicago Sta- 
dium, kuri, spėjama, ir gi ne
galės sutalpinti visų tikin
čiųjų, norinčių dalyvauti ta
me pasveikinime.

Kardinolui priimti komi
tetą sudaro:

John A. Zvetina, Loyola 
Universtieto teisių profeso
rius; Miss. Helen Ganey, 
pirmininkė Katalikių Moterų 
Tarybos; kun. Edward Kel
ly, direktorius Šv. Vardo 
Draugijos Chicago Arkidie- 
cezijoj; William Hoofman; 
prelatas T F. Friel, klebo
nas Šv. Bridos parapijos; 
Harry O’Rourke; kun. James 
Doyle, direktorius Arkivys
kupijos Karių-Veteranų Ko
miteto; ir prelatas Daniel 
Byrnes, klebonas Aplanky
mo Šv. Panos Marijos para
pijos.

Bus geresnė degtinė
Washington, D. C. Čia sa- 

! koma, kad vyriausybei pa
darius naują suvaržymą var
toti grūdus alkoholinių gė
rimų gamybai, bus gamina
ma geresnės rūšies degtinė, 
nors jos bus sunkiau per 
ateinančius mėnesius gauti.

Visuotinas Income Tax Patarnavimas

Archer-Kedzie Currency Exchange
(Under State Supę r Vision)

4383 Archer Avė./(I Vakarus nuo Kedzie Avė.)

Čekius Iškeičiam — Money Orderius Išrašom 
Automobiliams License Patarnavimas

Tel — VIRginia 0769 NOTARY PUBLIC
.... v P

Būdas kambariui gauti
Freemont, O. — Sgt. M. F. 

Baier vyriausybės buvo čia 
atsiųstas naujokų ėmimo ka
riuomenėn pareigoms, bet jo 
kiu būdu negalėjo rasti kam
bario. Tad sugalvojo pasi
kalbėti su vienu jaunuoliu 
iš W Virginia, gyvenančiu 
tam mieste. Rezultate, jau
nuolis buvo pašauktas į ka
riuomenę, o seržantas susi
kraustė į jaunuolio kambarį.

Kas Girdėt^ 

Chicago Je*

Trys iš Marąuette 
Park nuskendo

Lincoln’o dienoje laisvi 
nuo mokslo vaikai: Martin 
McDonald 7 metų ir jo bro
liukas 5 metų, 6325 S. Tal- 
man Avė., ir James Burke, 
9 metų, 6338 S. Talman Avė. 
nuėjo į Marąuette Park pa
žaisti ant prūdo. Ledas pa
sirodė silpnas, lūžo ir vaikai 
atsidūrė vandenyje.

Vienas jų buvo da atvež
tas į Šv. Kryžiaus ligoninę 
tačiau nepavyko atgaivinti.

10,000
• DEGTINES
• BRANDES
• RUM’O

BONKŲ
• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

specialemis Vainomis
Pirmam Atėjus firmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQUOR 
STORE

Klaidingas patrio
tizmas

Kansas City, Mo. — Čia 
dedama pastangos išgelbėti 
gyvybė 14-kos metų amžiaus 
jaunuolio Ray Kirkpatrick, 
kuris nepriimtas į marinus 
dėl silpnų akių bandė nusi
žudyti. Jis pavojingai save 
pašovė.

v
<5

Pirmas gumos 
siuntinys

NATRAN 
K A.XTF.lt 

“I.litu vltkaj) 
Žydukąk”

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

Long Be ach, Calif. — Šio
mis dienomis į šį uostą atga
benta iš Tolymųjų Rytų ne
apdirbtos gumos (rubber). 
Tai pirmas siuntinys nuo ja
ponų užpuolimo ant Pearl 

I Harbor.

Rinks maistą streiki
ninkams

Chicago Typographical 
Union 16-tas lokalas sudarė 
specialę komisija rinkimui 
maisto streikuojantiems au
tomobilių, plieno, elektriki- 
nių reikmenų ir ūkio padar
gų pramonės darbininkams, 
kurie esą kovoją už geresnes 
gyvenimo sąlygas. ✓

Keista su šių dienų darbi
ninkų unijomis Amerikoj. 
Darbininkai apkrauti di
džiausiais unijai mokesčiais, 
o kai sustreikuoja, tai pri
versti eiti į visuomenę pra
šymui almužnos. Kur fon
dai, iš kurių darbininkams 
būtų teikiama pagalba strei
ko metu? Kas sunaudoja 
tuos aukštus darbininkų u- 

I nijoms mokesčius?

Auksinis jubiliejus
Šv. Ksavero Akademijoj 

vasario 12 d. tam tikromis 
iškilmėmis buvo paminėta 
vienos Gailestingųjų Seserų 
Kongregacijos . vienuolės 50 j 
metų seserystės jubiliejus.

Pati kongregacija šįmet 
mini šimtmetį nuo įsisteigi- 
mo Chicagoj, kad slaugyti 
gyventojus per siautusią tais 
metais choleros epidemiją.

Metinės ant duonos 
ir vandens

Leonard Swartz, 17 metų 
amžiaus, didelis nazių gar
bintojas, kuris, besiginčyda
mas su savo draugu Robert 
Paterson, 16 metų, kurios ša
lies - Amerikos ar Vokieti
jos — geresni tankai, pas
tarąjį nušovė, nuteistas ka- 
lėjiman 25 metams. Kiekvie
ną metą, lapkričio 3 d., ka
lėjime jis turės praleisti so- 
litarėj ant duonos ir vandens.

Nužudytasis R. Paterson 
buvo pasidavęs į kariuome
nę, bet, susekus jo tikrą am
žių, kariuomenės vadovybe 
atleido iš tarnybos

Gaisras Inland Rubber 
Corp. sandelyje sunaikino 
automobiliams tajerų ir ki
tų reikmenų už $1,500.

2,400 laišku policijai
Policija praneša, kad iki 

šiol ji yra gavus 2, 400 laiš
kų iš viso pasaulio. Juose iš
vedžiojama teorijos, teikia
ma sugestijos suradimui pik
tadario, kuris pagrobė ir nu
žudė Suzanne Degnan.

Registracija kamuos 
$320,000

Balsuotojų registracija, 
kuriai paskutinė diena bus 
kovo 12, Chicago taksų mo
kėtojams atseis $320,000, 
kaip praneša Board of Elec- 
tion Commissioners.

Asmenys, kurie birželio 5 
d. bus 21 metų amžiaus ir 
kurie yra pakeitę gyvena
mąsias vietas, turės regis
truotis, jei norės balsuoti 
ateinančiuose rinkimuose.

Policija paskelbė, kad bė
giu pastarųjų trijų mėnesių 
vogimas automobilių Chica
goj yra sumažėjęs 34 nuo-j 
šimčiais, palyginus su praei
tų metų rugpiūčio, rugsėjo 
ir spalių mėnesiais.

Jugoslavai protestuoja
šiaurės Amerikos ir Kana

dos Jugoslavų organizacijų 
atstovai suvažiavime praeitą 
sekmadienį LaSalle Hotel, 
priėmė stiprią rezoliuciją 
prieš dabartinę kom. Tito 
(Joseph Braz) valdžią, pa
naikinusią visam krašte re
liginę laisvę ir demokratiją.

X “Draugo“ koncerto dar- _ 
bininkų sueigoje, praeitą V 
antradienį, Aušros Vartų 
parapijos salėj, visų atsi- 
lankusių ūpas buvo labai ge
ras. Nors visiems, ypatin
gai baro ir virtuvės darbi
ninkams teko gerokai pa
vargti, bet džiaugiasi, kad 
koncertas taip pavyko. Po ™ 
repeticijos pakviestas į su
eigą L. Vyčių choras padai
navo daug liaudies dainų.

X Vestsaidiečiai laimėjo. 
Prieš “Draugo“ koncertą bu £ 
vo skelbta lenktynės kon
certo tikietams pardavinėti. 
Pasirodė, kad West Side lai
mėjo pirmą vietą. Vien br. 
Vladas pardavė 150 tikietų. 
Antroj vietoj atsistojo Bri- 
ghton Park, o trečioj — Ci- a 
cero. Kitos kolonijos stovi ™ 
veik lygiomis. Visoms dė
kui už pasidarbavimą.

X Tėvų Marijonu Bendra
darbių Dr-jos metinis sei
mas įvyks kovo 3 d., Aušros 
Vartų parapijos salėj. Drau- _ 
gijos skyriai stropiai ruo- 
šias seimui, bet kad ji pa
darius dar sekmingesni — 
visos draugijos ir organiza
cijų skyriai prašomi išrink
ti atstovus. Visi Tėvų Ma
rijonų prieteliai taip pat 
kviečiami dalyvauti seime.

X Kas bus, kas nebus, bet 
Lietuva nepražus sakome 
visi, kas tiktai jaučiamės 
lietuviais. Dėlto visi suva
žiuokime į Amaleamated u- 
nijos salę prie Van Bnren 
ir Ashland eatviu. sefcma- 
dienįi, vasario 17 d., pareikš- 
ti ir pasauliui tą, ką tarpe w 
savęs pasakome.

X Vladas ir Elzbieta Bra
zauskai ig Cicero gavo te
legramą iš Amsterdam, N.
Y., nuo savo sūnaus Felikso 
ir marčios Pranciškos, po 
tėvais Bartkevičiūtės, kad jų 
pirmas sūnus, pusantrų me- £ 
tų amžiaus, mirė ir kviečia 
i laidotuves.

X Liet. Vyčių choras nuo
latos auga. Dabar jau turi 
virš 35 dainininkų iš visų 
kolonijų. Pavasarį choras 
žada suruošti vakarą. Dai- 
ną mylintieji kviečiamį pri- ™ 
aidėti prie choro, kurį ve
da jaunas, energingas mu
zikas L. šimutis, Jr.

X Theodore Adamaitis,
1254 S. May St., kurs su ki
tais trimis jaunuoliais poli- 
ciios suimtas vogtame au- w 
tomobiliuje ir visi kaltina
mi plėšikavimu, perduotas 
grand džiūrei. Iki teismo 
paliuosuoti užstačius $150,- 
000 bondsą.

X Liet. Vyčių 112 kuopa, 
iš Marąuette Park, rengia 

! “Homecoming Dance”, vasa 
rio 23 d., Michael J. Flynn 
salėje, 3236 W. G3rd St. Su
grįžus iš kariuomenės dau
geliui narių, kuopa prade- 
da naują gyvenimą ir vei- 
kimą.

X Adolfas ir Ona Saliu- 
kai, iš Cicero, netenka vy
riausios dukters Melanijos. 
Gegužės 11 d. ji mainys sa
vo pavardę. Vestuvių var- 
pai jai suskambės su buvu- ™ 
siu kareiviu Jonu Drukte- 
niu iš Brighton Park.
Patark ir padėk kaimynui 

užsiprenumeruoti
“Draugą”
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