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JUNGTINES VALSTYBĖS
Nauji Stalino Pasiūlymai Prancūzams;
Argentina įsileis 50,000 Imigrantu

KINIJA
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TANKAI ŠLIAUŽIA SKERSAI LEDO TILTĄ
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U. S. Taikos Komisija Saukia Namo;
Nesutaikino Kinus su Komunistais

wy*»>

("Draugo" specialaus korespondento Paryžiuje pranešimas)

Jau
rašėme
"Drauge", Emigracijos galimumai j
kad buvusiam Prancūzijos Pietai Amerikos valstybes
vyriausybės
pirmininkui
Bliumui besilankant Londo
Šiandien europiečius la
ne, Bcgomolovas,
sovietų, biausiai įdomauja kaip niepasiuntinys Paryjįuje, pa kad, tai emigracija į užjū
darė greitą šuolį į Maskvą, !rio kraštus. Prie Pietų Amekad painformavus Staliną rikos valstybių konsulatų'
apie prancūzų-anglų beužsivisad eiles žmonių stovi,
megstančią draugystę.
laukdami vizų išdavimo.
Dabar grįžęs į Paryžių,
Daugelis nori važiuoti į Šiau
savo portfely jis atsivežė
visą eilę pasiūlymų naujai rės Ameriką, bet esant di
Ramadier vyriausybei, kad deliam suvaržymui ir norė
dar labiau išplėtus rusų- dami ištrukti greičiau iš to
prancūzu draugystę ir, kad Europos ugnikalnio krate
šios draugystes pagrindas rio, veržiasi į Pietų Ameri
Skersai Tanana upę, arti Fairbanks, Alaskoje, U. S. kariai sėkmingai pastatė pir
būtų paimtas naujam Lon- kos valstybes, kur yra daug
mutinį ledo tiltą galintį panešti vidutinių tankų svorį. Tiltas pastatytas įšaldant me
dbno-Maskvos-Paryžaus su lengvesnis įvažiavimas.
sitarimui kad tuo būdu ati
Jūsų korespondentui teko džių eiles lede. Atokiau randasi korespondentai ir kariuomenės stebėtojai.
tolinus vakarų bloko suda nesenai kalbėtis su vienos
(Acme-Draugas Telephoto)
rymą.
Pietų Amerikos valstybes
Maskva yra
įsitikinus,
kad Ramadier vyriausybe
neseks Bliumo pėdomis ir
naujasis prancūzų uzsiemų
reikalų ministras stengsis
labiau praplėsti rusų-prancuzų sąjungą, negu prancuzų-anglųi.

atstovu, kuris patvirtino tą
faktą, kad imigracija į Pietų Amerikos valstybes yra
atidaryta ir pageidaujama,
j kad važiuotų kuo daugiau
įmonių
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VVASHINGTON, sausio 29. — Jungt. Valstybes, ne
patenkintos trukdymų iš abiejų pusių, formaliai apleidžia
tolimesnius bandymus sutaikinti Kinijos komunistus su
centraline Chiang Kai-Sheko valdžia. Tokį žygį, kuris
kartu reikštų marynų ištraukimą iš Kinijos paskelbė
Valst. Departamentas.
ra atmetę visus taikos pa
Sekr. Marshall buvo su
siūlymus iš jo valdžios.
daręs komisiją iš trijų ieš
Studentai džiaugiasi
koti kaip sutaikinti abi pu
si. Kadangi nebuvo galima
SHANGHAI, sausio 29.—
įvykdinti sutarimą
abiejų Kiniečiai studentai džiaugs
nutraukti kariškus veiks mingai priėmė žinią, kad
mus, demobilizuotis ir reor- Amerikos kariai yra ištrau
ganizuotis dėl extremistų kiami iš Kinijos, bet poli
užsispyrimą, Amerikos per tikos ir pramonės rateliai
sonalas šaukiamas namon. bijosi ilgai tęsiančio civilio
Taikos komisijai nepasise karo.
/
kė.
Komunistai atpuola
Pranešta abiem pusėm
PEIPING, sausio 29. —
NANKING, sausio 29. — Gen. Tu Li-mingo kariškos
US ambasadorius J. Leigh- jėgos privertė komunistų
ton, šiandien pranešė Kini karius trauktis atgal ir už
jos valdžiai ir Komunis- ėmė naujas pozicijas sker
sai Sungari upės, Mandžiurijoje. šiaurinėje Kinijoje
komunistai bando atkirsti
sisekimu, ir kad Gen. Mar Peiping-Hankow gelžkelį ir,
shall sudaryta
mašinerija
įvykdinti taiką bus kuogrei vėl grasina Hopeh provinci
jos sostinę, Paoting.
čiausiai ištraukiama.
Pasitraukimas iš , tarpi-

Atomo Paslaptys Buvo Paskelbtos; j "'J.*' f [ *
Senatas Renkasi Uždarose Sesijose | i * S S Į Į £ S

Z

5J
,. .
I .
.
,. i
nimo
dmimą
oficialaus
Smyth
,
Resurekcijoraporto apie nuklejinės fi- jnistes vienuoles
Motinos Celine
ChluBrazilija ir Venecuela pa
zijos tekniką.
• dzinska-Borzecka nustatyti
siuntė į centrines Europos
T a s raportas išaiškino a r bus galima toliau tęsti
Ką Stalinas siūlo
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paaukštinimui
Prancūzijai?
misijas, kad rinkus imigran
ninkavimo reiškia ištrauki- I jU MflrShalI J MaSKVi)
kaip suskaldyti uranimo bažnyčios šventuosius,
mą 8,000 marynų ir 1.000
VVASHINGTON, sausio
Kokie yra pasiūlymai Bo- tus "D. P . " tarpe. ArgentiE
atomą.
To
raporto
paskelbiI
Jkardinolas
Stritch
karininkų priskirtų
prie 29. — Prez. Trumanas pra
gomolovo portfely? Diplo- ! n a 8 a v o k e l i u a tidarė imig
mas
galėjo
padėti
kitoms
sekdamas
nurodymus
kardicentralinio štabo. Amerikos šė Senatorius Vandenberg
matiniuose sluoksniuose kai r a c i j o s biurus Madride ir
nolo
Marchetti
Selvaggiani,
šalims
sutrumpinti
bent
dve
žygis buvo laukiamas po ir Connally padėti Valst.
bama, kad Maskva sutin Romoje.
popiežiaus
vikaro
generolo,
jais
metais
jų
bandymus
pa
kanti palaikyti Prancūzijos
Gen. Marshall išvykimo iš Sekr. Marshall sustatyme
Ar yra kokia viltis mili
ruošti
atominę
bombą.
paskyrė
dvasiškių
komisiją
reikalavimus Maskvos kon
David Lilienthal, Prez.
Kinijos. Buvo delsiama iki taikos sutarties Vokietijai.
jonui
europiečių
patekti
į\
ferencijoje, kiek tai liečia
išklausinėti
visus
pažinoju
Trumano pasiūlytas vado
šiol ta viltimi, kad komu Jis irgi juos ragino paly
Pietų,
Ameriką
?
Atrodo,
kad
Sarro krašto
prijungimą
sius minėtą vienuolę, miru nistai atsisakys savo reika dėti Marshall į Maskvą da
vauti Atomiškos Energijos
šį
kartą
jiems
pavyks
per
prie Prancūzijos ir Ruhro
sią 1913 m. Resurekcijonis- lavimų ir priims valdžios lyvauti užsienio ministrų
Komisijai, buvo pareiškęs,
sikelti.
krašto
internacionalizavičių motiniškas namas ran naujus pasiūlymus tartis. konferencijoje įvyksiančioje
kad didžiausias prasikalti
mą, o taip pat, kad Pran
dasi Chicagoje, 7432 TalBet reikia užmiršti tuos mas atomiškos energijos
kovo 10 d.
cūzijai būtų suteikta dau
Karas pagyvės
LONDONAS, sausio 29. cott Ave.
senus emigracijos laikus, apsaugai įvyko per išspausgiau anglių ir mašinų re
— žinios iš Cairo praneša,
kada su jaučiais traukdavo
Užlaikymas Amerikos ka
paracijų sąskaiton.
kad
Moslemų
Brolija
pra
rių Kinijoje iki šiol ir slo
DėM[ būsimos Vokietijos į laukinius vakarus, ieško- į.
VVASHINGTON, sausio
šė
Egipto
valdžią
pranešti
darni
naujų
plotų.
Šiandien
RllSBI
leSKO
P<H)elD0S
pindavo
abiejų
pusių
kariš
valdymosi formos,
rusai
29. — Sen. Vandenberg
Anglijai, kad ir vieno ka
ką veiklą. Dabar manoma,
palankiai žiūri į tai, kad europietis emigrantas, kuLONDONAS, sausio 29.—
šaukė, kad "Trys Didieji"
VYAŠHINGTON, sausio kad karas pagyvės. Nežino
ji būtų federalinė su auto ris neturi jokios specialy Anglija, viešai paskelbė, kad reivio pasilikimas Egipte
atvirai ir tuojau tartųsi apie
nomine direkcija kiekvienai bės, kuris nėra produktin- Stalinas nori Anglų>Rusų bus laikomas kaipo priešo 29. — Pramatoma, kad 19- ma dar kokia linija eis
veiksmas prieš Egiptiečius. 48 metų republikonu parti- Amerika, bet dabar nuo pa praėjusius lenkų rinkimus.
federacijos daliai ir jie su gas, neras laimės kituose
susitarimą inimti ir pagelbą
Brolija išleido manifestą, jos nacionalis seimas įvyks čių kiniečių priklauso išsi- Kaipo užsienio reikalų komi
tinka duoti Prancūzijai ga kraštuose ir tik vargą su
rantiją nuo vokiečių grasi savimi jis perkeltų, į naują nuo užpuolimų nuo bile kur. kuriame Britų politiką puo Chicagoje, Kansas City ar j aiškinti savo nesusiprati- teto galva, jis pasakė Sena
Kadangi sovietų siekimas lama, ir Egiptiečiai kursto
tui,
kad
Amerika,
Anglija
ir
nimo.
valstybę. Pietų
Amerika,
Atlanta
City.
Vien
šie
mies.miis
ir
bandyti
susitaikinti.
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Jei Indokinijos klausimas kaip pasakė man anas ats neaiškus, Anglai atsisako mi prisirengti
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būtų iškeltas prieš UN, tai tovas, nereikalinga nuoty- pareikšti sprendimą ir lauks nepriklausomybės
laimėji- j jas ir parodo noro būti šei-jshek savo ruožtu pareiškė, |
°
'
paaiškinimų.
'Rusija užims Prancūzijai į kių ie škotojųį bet žemdir
mininkais
mui.
kad kiniečiai komunistai y- PALAIDOTAS "DRAUGO"
palankią poziciją*
bių ir technikų. Valstybė ropiecius iš centrinių vals porto priemonių, tuo tarpu
Kaip bus apgyvendinti
kuriais kiekviena valstybe
RED. TĖVAS
Savo keliu Rusija pagei nori taip surūšiuoti imig- tybių, arba portugalus ir i- Argentinai nebūtų daug jei,
imigrantai?
nori nusikratyti, kaip nerei
Vakar buvo palaidotas
dauja, kad Prancūzija pasi rantus, kad įsileidus tik nau talus, kurie nėra dideli ra ji kas met įsileistų po mi
kalingas ir neproduktin Longino Labanausko, "Drau
Argentina
išdirbo
tikrą
rašytų visą eilę sutarčių su dingus ir tuoj pat jiems at sistai.
lijoną imigrantų. Dabar Ar
gais elementais. Tačiau ar- go" pirmo puslapio redakto
imigracijos
planą.
Dabar
centrinėmis Europos, valsty vykus, kad davus žemę ar
Bet reikia, kad imigran gentina eksploatuoja tik
gentiniečiai labai palankiai riaus tėvas, Kazimieras. Pa
bėmis, kaip tai Lenkija, Če tarnybą.
imigrantas
nebebus
paliktas
tai rastų čia geresnį gyve ketvirtį savo žemės. Ji ne
žiūri į "D. P . " /įsileidimą, maldose Nek. Prasidėjimo
koslovakija ir Jugoslavija,
Brazilijoj gali sutilpti dar nimai, negu Europoje. Italų; dali išvystyti industrijos dėl vienas ant tuštaus sklipo ypač i baltus, kurių tarpe bažnyčioje dalyvavo Kon
kiek tai liečia akmens angemigracijos komisija, kuri darbininkų specialistų trū nežinomoj vietoj. Valstybė yra didelis skaičius ūkinin
150 milijonų gyventojų
sulas ir p. Daužvardžiai,
bų gavimą. Iš savo pusės
nesenai lankėsi Brazilijoje, kumo. Valstybė nori likvi jam parduos kreditan že kų ir Argentinos žemės plo
"Draugo" atstovai, giminės
Rusija pasižada daryti žy
Paimkim pavyzdžiui Bra grįžusi padarė
pranešimą, duoti proletariatą, pakelda- mės lauką ir jei bus reika- tai laukia naujų rankų, ku
ir skaitlinga publika drau
gių, kad suteikus Prancūzi ziliją. Šis kraštas turi mil kad emigrantų sudarytieji Įma darbininkų gyvenimo jlingas dar paskolins pinigų, rios šią žemę įdirbtų.
gų ir pažįstamų.
jai reikalingų žaliavų pra žiniškus neapdirbamus plo
lygį,
tad
ji
visai
nenori
su-1
kad
galėtų
įsikurti.
Kitaip
su brazilų vyriausybe kont
Šiandien europiečiai, kumonei.
tus, o gyventojų
skaičius raktai yra sunkiai išpildo kurti naują pnoletariatą i š l a k a n t , yra viskas numaty
rie v e l t u i d v e u
KALENDORIUS
3 s metus bei
Pagaliau Kremlius mano siekia nedaugiau kaip 50 mi ir emigrantui yra sunku imigrantų, kurie pasidarytų ta, kad pastačius imigrantą
S a u s i o 3 0 d : Sv
MkHi
dėsi
į
Pietų
Amerikos
valsj
'
"
milijonų,
tuo
tarpu
kraštas
ant
kojų.
Priešingumas
tik
valstybes našta. Ji atidaro
pasiūyti artimiausiu laiku
iš jo išsiliuosuoti.
savo sienas tik produktin- toks, kad jei jis įvažiuoja su tybių konsulatų duris, gali na; senovės: Manvylis- ir
sušaukti pasaulinę žibalo galėtų išmaitinti mažiausiai
porą šimtų milijonų gyven Argentina kasmet įsileis giems elementams, kurie ne- valstybės pagalba, tai turės turėti vilties, kad jiems bus Zibonė.
konferenciją,
kad pasaulio
po 50000 imigrantų
Sausio 31 d.: šv. Jonas
tojų.
pripildytų miesto gyvento sutikti su tuo, kad jis bus išduota viza, su sąfyga,
naftos produktai būtų vie
Bosoo; s e n o v ė s : Skirmantas
Argentinoje Perono penk jų skaičiaus ir bedarbių ei paskirtas ar pasiųstas ten,
Brazilija nenori įsileisti
kad jei ten nusives daugiau ir Kova.
nodai paskirstyti tarp visų
anglo-saksų, kurie norėtų mečio planas numatė!, kad lių. Argentinai reikalingi kur valstybė ras reikalingu.
valstybių.
Pietų Amerikos valstybių negu gerus noru*;, nes šiais
suvaidinti
kolonizatoriaus kraštas įsileis kas met ma ne komersantai, kaip pasa
ORAS
Pasiūlymai yra vilioją ir rolę, nenori nei juodųjų, nes žiausiai po 50,000 imigran
laikais
nors
ir
geri
norai,
to
imigracijos biurai nuodug
Giedra p 0 sniego; šaltis
kė man anas atstovas, bet
aišku, jie stipriai suįdomins ir taip jau rasė yra maišyta. tų. Šis skaičius yra dėl to
niai peržiūri norinčius įva neužtenka, kad sukūrus gy- šiai naktį sieks 5 virš 0. Saušaltkalviai
ir
meistrai.
žiuoti, kad atskyrus tuos, venimą.
Vyt. Arūnas lė teka 7:07; leidžiasi 5:02.
prancūzų vyriausybę.
Ji labiau linkusi įsileisti eu- nedidelis, kad trūksta trans-

wrAc.unTr.mAXT
VVASHINGTON,
sausio
29. —
Senatoriai išgirdę
ra
portus apie rimtus nusikai
timus prieš atomiškos ener
gijos apsaugos- sulaužymą
laikys slaptas, ^uždaras se
sijas prieš užtvirtinant še
šis kandidatus į aukštas
vietas susirišusias su ato
mu.

Egipto Išlaisvinimui
Grasina Sukelti Karę
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AhinL r. Bnrur I IAIIIUIII ' tinimus dr. K. Grinius savo

Tremtiniu
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IKULNOI!*

— Mes buvome užgriauti
po subombarduotu namu.
s
— Ar dar tą atsimeni? — GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nustebintas klausiu.
4729 So. Ashland A ve.
|
— Kiekvieną smulkmeną,
(2-tros lubos)
Telefonas: YABds 0554
aš to niekuomet neužmiršiu. Ofiso
į
Jei
neatsiliepia saukite—
^
Mes tai laimingi, nes, mus
Bes. Tel.: MIDwaj 2880
i
, iškasė, bet kiti tai taip ir
VALANDOS:
i
liko po griuvėsiais — užbai Nuo 10OFISO
iki
13
vai.
ryto, nuo 2 iki 4
MĖ
gia ta dar metais jauna, bet vai. popiet; nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
jau suspėjusi visas karo bai Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.
i
Dr. K. Griniuj buvęs Lietuvos prezidentas SU žmona sybes išgyventi lietuvaitė.
ir sūnumi.

ų

MOSU GYVENIMAS IR VEIKIMAS
Lietuviu lkalba
Atvyko;o Būrys
Būrys Lietuvių

'-< ~T? V

susirinkugiems pada.

re didelj į s p ū d į .
J a u buvo vidurnaktis, kai
stigirink,Jsieji p r a d g j o
skirs-

MARLIN laivu tarpe 928 ke- j t y t i g Q s v e č i a s m š e i m a i š .
kiYių atvyko buvę 3 Lietu- 1 k ' m ų į . B a i b i x o o _ m _
voa prezidentas dr. Kazys z a H o t d 1 Q 1 w < ^ s t r e e t
Grinius su žjnona, sūnum ir New York, N. Y., kame sau
dar 19 lietuvių tremtinių, sio 27 d. numatomas jo ofi
kurių tarpe šeši mažamečiai cialus pasimatymas su divaikai.
džiosios New Yorko spau-

DR. CHARLES SEGAL Dr. Walfer J. Swialek

1i

DR. G. StRNER

LIETUVIS AKIŲ

GYDYTOJAS

OPTEMETRISTAS

2201 W. CERMAK ROAD
(.Virš Metropolitan State Bank)

TeL CANal

7329

Vai.: — Kasdien 10 iki 12; 1 iki 6; 7
iki 9. šeštad. 10 ryto iki C vak. Sek
madienį 10 lkl 12. Trečiad. uždaryta.

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!
Tik vieną porą. akly gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami
išegzaminuoti jas moderniškiausių
metodu, kurią regėjimo mokslas
gali suteikti.
17 METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie prašalina

Panašių vaizdų pilna veik
25 l i e t ų Patyrimą*
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Atlante siaučiau audrų, [dog a U t o x a i f i .
TeL Yards 1829
nai ra dukrele Dalia apsi kankinti, pergyvenę bombar
įvairiausių baimes ne tik ke
Pritaiko Akinius.
galvelėj, jaų nekalbant apie
Visuomene su buvusiu Lie stoja pas i^namus biznie
visą akių ttcniitim*.
Kreivas Akis
davimus, n e vienas jų gau suaugusius, kuriems vis ne
leiviams bet ir laivo vado tuvos prezidentu turės pro
Ištaiso.
vybei, laivas buv 0 gerokai gą susipažinti jam ruošia rius Budreckus, 1159 Kip- dytas ir šaudytas, vis tik išeina iš galvos mintis: už
Ofisas ir akinių dirbtuve:
apgadintas ir pavėlavo išti- mam dideliam bankiete New ling Ra., Elizabeth, N. J. atrodo nepalaužti, bent iš ką, už ką lietuvių tauta ir
3401 S. Halsted St.
Antanas
Urbonas
Lietuvoje
viršiniai
geroj
nuotaikoj,
su
sas septynias dienas. P e r ; Y k
mėnesio pa
Kampas 34th Street
mes taip kankinami.
rf
l r vėliau ištrėmime gražiai viltimi iiūri į ateit}, tikėda
ir
keliąs dienas 40 Dedu ban- •
• ™•
••
i •
i veuau isiremune §r
nuo 10 Iki 4 ir « iki 8
P. G. VALANDOS:
OPTOMETIUSTAI
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NedSlioj
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sutartį.
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užsirekomendavo
kaipo
mies, kad neteks per ilgai
{
r
1801 So. Ashland Avenue
S08
ta? dalyvauti New Yor'-o
.
Tikslus tyrimas
Contact Stiklai
lietulaukti iki Lietuva vel bus
Kampas lh-tos gat.
Orthoptic Gydymas. Stiklus Atnaujinu'
laivą
^ „ h n - y V mruošiamam
2 L «""»»
uvą lyg šapelį. L*ivo kapi- qTarvbos
o i S l u n i i m : .Ueiu^ " energmgas
^ . ^ 1 M&i
&
«
Telefonas CANAL 0523. Chicago
laisva ir nepriklausoma.
DR.
VAITUSH,
OPT.
tonas William A, Barr pa vos Nepriklausomybes nu- j ^
OFISO VALANDOS:
^ ^
knygų
UBni
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m.
Ypatingai širdį veriantis
pasakojo, kad per visą 20
^
1
J.
RIMDZUS.
D.
C.
1
Trečiadieniais uždaryta
^ V , ^
? ^ ^ ^ ; vyzdžiai daro tikrai puikų šiurpas nukrečia
stebint
Šeštad. 8:30 a. m. iki 6:00 p. m.
metų plaukiojimą jūroje jis ^
LICENSED
CHIROPRACTOR
rio 16 d. Webster Hali, New įspūdj
tuos mažus ir nekaltus vai
dar nebuvo matęs tokios York.
IN STATE OF INDIANA
-luozi
>
Valakas.
J.
A.
V.
TeL GRO. 1800 (Ofiso Ir namu.)
kučius, kurie dar per maži
Home calls įn Indiana
audros.
Į svečio atvykimą atkrei- pilietis, apsistojo pas dėdę
Phone Went\vorth 2527
Garbingo svečio, buvusio pė dėmesį ir didžioji New E d w a r d p ^ g ^ 8 ? t h s t suprasti, kodėl jie taip var
Mano 22 metų praktikavimas
ginami nesibaigiančiom ke
PHYSIO THERAPY
lietuvos prezidento ir trem Yorko spauda, neišskiriant ; W oodhaven N y
jflsi garantavimas
PHYSIC1AN and SURGBOH
lionėm. Budriom ir protintinių pasitikti j uostą atvyko "N. Y. Times" ir "N. Y. He- Į K ^
936
West
63rd
Street
^ ^
., A
(Lietuvis Gydytojas)
Palengvina akių {tempimą, kuris
y
gom
akelėm
jie
seka
susirūesti priežastimi galvos skaudėjimo,
bendrojo Lietuvių K c u n i t e - į , ^ Tribūne", kurie įdėjo
HOURS: Daily « to 8 P. M.
3925 W e s t 59th Street
svaigimo,
akių aptemimo, nervuopilietis,
apsistojo
pas
tėvą
pinusiug
mamyčių
veidus,
ne
Saturdays
10
A.
M.
to
g
P.
M.
t o 6U*. K a z i u i Griniui s u t i k t i ! i l g U g a p r a š y m u s , o p a s t a r a
•JULAJraOS: a — 4 popiet, • : » • —
tumo, skaudamą akių karšti, ati
Praną
Visackį,
493
E.
156
j
išgirsi
jų
verkiant
ar
skun
taiso
trumparegystę
ir
toliregysj
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
• :«• ••karatą TraClad. pasai sutarti
vą*>vyo*, vietinių lietuvių s i s d a r i r ^ ^ ^ fotogradžianUs
perdaug jie iŠ- 11«. Prirengia teisingai akinius. Vi- 0fia TeL
VIR. 1886
St., Rronx, N. Y.
laikraščių redaktoriai, argą- j f jj ą
suose atsitikimuose egzaminavimas
Robertas ir Marcele žu* kentėję ir matę, kad del nuo- daromai
su elektra parodančia m*
nizacijų: atstovai, giminės ir
*
įauaiaa
klaidas. Speciale atyda
PUYSIC1AN and SUBGEON
kai su dukrele Dainora ap- vargio ir nepatogumų verk- atkreipiama
draugai, kurių tarpe matė
i mokyklos vaikua.
Kartu atvyko ir šie Lie
GYDYTOJAS IR CHIRXJRGAS
6757 S. Western Ave.
sistojo pas seserį Mrs. Bag- tų, gal tik badas ir bombos K K U V 0 8 AKYS ATITAISOMOS
si komiteto pirmininkė Ale tuvos tremtiniai:
Ofiso TeL: REMlock 5849
donas, 38 Marcy Ave., Brook j juos pravirkdytų.
Jaunuoliai, kurie nepriimami į
4204 Archer Avenue
na Pevenienė, komiteto sek
donas Adomavičius*. J. A.
aviacijos skyrius ia priežas
Rez. TeL: HEMIock 2324
Pamačiusi New Yorko karo
re torius "Tėvynės" redak V. pilietis, apsistojo pas pa- !lyn, N. Y.
ties spalvų neregėjuno — (color UGON1US PRUMA:
i
blindnesa;, kreipkitės prie manęs.
torius Pranas Bajoras, kun. žįstamus: 158 Euclid Ave., L P^ym^ina kad tą pačią Braadway tūkstančius ^ai- Apsiimu
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. VALANDOS: Trečiadienį ir Šeš
išgydyti.
pagal susitarimą; kitomis
Jonas Balkūnas, 'Amerikos' Brooklyn N. Y. Atvykusi* j d l e n * IS P « y » a u « aUkndo į naapaJv,^ šviesu grakat, Ka Daugely atsitikimų akys atitaiso Trečiad. ir Sek m. tik susitarus. tadieni
dienomis
nuo 2 iki 4 po piet,
redaktorius Antanas Vaičiu turi Amerikoie eiminiu i r ' o r a i v i u P^esorius Jurgis tehenes dukrele Angele su- mos be akinių. Kainos pigesnes
7—9 vakare.
kais pirma
laitis, "Vienybės" red. V. tevo Boleslovo Adomavi- Baltrušaitis, ilgamečio Lie- sunka: • ' M a u » , m W a žiū- 4712 South Ashland Ave,
Tysliavienė, " Gimtinės G v - čiaus draugu, kurių tarpe t l » v o s » » » « » » M a f yoje..ū- rėk kaip
" tos šviesos "sukasi.
Telefonas YARDS 1373
GYDYTOJAS Di. U t t l * U i U * A *
DANTISTAS
Daug mačiau, bet dar tokių VAJLANDOS; nuo l t ryto iki 9 •.
su/' red. dr. P. Dagys, kun.
nus,
kviečiamas
Yale,
New
2420 W. Maraųuette Kd.
yra Juozas Jomantas, gyve1446 So. 49th Court, Cicero
vak. Sekmad. pagal sutarti
dr. J. Borisevičius, Bendr. nes Milvvaukee, Wis., bet da- Y <* k * *******
universi- * t e b u k l * n e b u v a u . « * * * »
Oliso TeL: PKOspect 6446
Antradieniais, Ketvirtadieniais
Amer. Uet. Fondo vice pir bartinis jo adresas nežino tetų dėstyti viduramžių me
— O kągi jau taip esi ma
Kea. TaL; JiEUlock 3150
ir Penktadieniais
mininkas adv. Nadas Raste mas. Adomavičius labai no no istoriją.
čiusi? — juokais paklausiau.
VAL.: 10-12 ryte; 2-6, 7-9 P. M.
VALANDOS:
i
KfcNDUOJAME
GRINDŲ
nis iš Baltimorės, dr. P. PaAluo 2 UI * pu**>c, o ua6 vaa.į u 3147 S. Halsted St., Chicago
T*
rėtų su giminėmis ir Jomani TRLN1MO AkAdlNAS —
Tračiadienjala vasal sutarti.
dalskis, dr. J. Pajaujis, dr. j t u s u s i ž i n o t i
Pirmadieniais, Trečiadieniais
11KTAI
ir Seštadįeniais
(iervydas, dr. Kazlauskas,
Stasys Jurfeūn*.* apaisto
Valandos: 3—8 popiet
Marijona Kižytė ii Liet, Inf. jo pas žmoną, J. A. Valst.
GYDYTOJAI IK CH1RUKGA& TOL: UBO v eb 111 4020
• DEGTINAS
• G1N
Centro, buv. SLA vice pirm- pilietę, atvykusią pereitų
(Ofiso ir Rezidencijos)
JDIEN£.
4146
Archer
Avenue
•
BRANP£S
• VYNO
A. Mikalauskas, Kotryna Ne | m e t ų 3 p a h o m - n i r g y v e .
Ofiso TeL LAFayette 3210
• RŪMO
KOUOIALV
makšįenė iš Boston, M^s.,! u a r j č i ą : 1 5 l 2 o N. Hoyne Ave.,
Bea. l e i l&Jb^uDkc 0054
• KRUPNIKO
(JOVAIŠAS)
Jeigu Neatsiliepiama —
Xer. Količienė iš Pittsburgh. | C h i c a g o ^ I U .
Saukite: KEDzie 2868
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
Bus Parduodama
Fa., inž. Varnas su žmona
Nelė Kairyte-Katelienė J.
2423 West Marąuette Kd.
VALANDOS:
pulk. Kazys Grinius, atvy- A. V. pilietė, su dukrele An
(Dargis Vaistines Name)
Kasdien nuo 1—d vai. popiet
SPECIALEMIS
KAINOMIS
ir
nuo
o
iki
9
vai
vakare.
kusiojo brolis J. Grinius iš gele apsistos pas pusseserę
OFISO TAJLajrDOg;
Trečiadienio vakarais ir taipgi
Pirmam
Atėjus
Pirmas
Patarnavimas
KaadUn
auo
1 lkl 4pp. ir l lkl i y.
Philadelphia, P*., J. Valai Mrs. Helen Gercas, 2554 W.
tmi
j-trjjmnf*'y f pagal sutarti.
(TraOad.. Ir fettad., pasai sutaitl)
tis, vice konsulas V. Sta- 40th St., Chicago 32, 111., bet
AMlflBIKOtS LIETUVIU DAKTABfj DKAilOUOS NAŠIAI
šinakas su žmona, attache keliom dienom išvyko į WorMe» ITĮriniii AGENTAI Dfil
BBMJAMIN MOORK MAUAVTJ
A. Simutis ir būrys tremti cester, Mass. paviešėti pas
Tai. CANal 6122
Bes. 6058 So. Talman Ave.
m YARNI6Ų, taipgi —
Bes. TeL GBOvehill 0617
nių giminių, atvykusių pa Kielienę, kuri su giminaičiu
MARTDf 8ENOUR M.\LIAVTJ
Otfice TeL HEMIock 4848
VARNUŲ, ir —
IR V
sitikti savo artimuosius.
Valicku buvo atvykusi į uos
TOME YALfiPA
AR.
GYDYTOJAS I S CHIRURGAS
Turime Gražų Pasirinkimą
Ia uosto svečias su šeima, tą jos pasitikti.
l»44m. SDENlNfiS POPUEROS
2201 W. Cermak Rd.
lydimas būrio pasitikusių,
Dr. Antanas Kyras išvy
Duodame t0% Nuolaida!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3529 So. Halsted St.
buvo nuvežtas į SLA patal ko h Čikagą pas dėdę Myko
Valaados: 1—3 popiet ir 7—8v.v,
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 2423 West Marąuette Roag
pas,
kame užkandžiaujant lą Kyrą, 3251 S. Halsted 9 t ,
KANTtR
vakarais ofisas uždarytas.
Phone:
YARDS
6054
^Lietuviukas
buvo supažindintas su vei Chicago, 111.
/ OFISO VALANDOS:
žydukas"
REZIDENCIJA
kėjais ir pasikeista kalbo
Margareta Samatausk&s
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
3241 West 66th Place
2547 West 63rd Street
mis. Sveikinimo žodžius ta- J. A. V. pilietė, su trim vai
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus.
^ro 0 11r,
r
TeL REPnbHo 7868
Tel.:
—
HEMDock
8202
r;c SLA f^el ^ ^
^ Vi- kučiais apsigyvens pas tė
TeL CANal 0257
nikas. visų Ijel-ivių ląik*'a«- vus Staknius, 199 Kinf sland
Rez. TeL: PROspect 6659
čių New Yorke ir Brookly- Ave., Lyndburst, N. J. Jos
PHYS1CIAN AND SURGEON
X& redaktoriai ir eilė lietu pasitikti į uostą atvyko StaPHYSIOIAN A SLRGEON
4645 So. Ashland Avenue
vių organizacijų vadovų. Lio knien© ir broliai.
( U B T U V I S GYDYTOJAS)
2441 West 69th Stf^L
OFISO V A L A N D O S :
GYDYTOJAS
I
S
CHIRURGAS
2500
W.
63rd
Street
tuvos ministro Vašingtone
N u o 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Albina> Strazdas apsisto
-*
•
1821 So. Halsted St.
OFISO VALANDOS:
Sekmad., Trečiad. ir Šeštad.
Povilo 2adeikio vardu svei jo pas seserį Mrs. Nelbe Ra
Vakarais—tik pagal sutartį.
Kasdien nuo 1-4 p.p. ir 7:8t-» Tak. Rezidencija: 6600 S. Artesian Ave.
DIDELIS
PASIRINKIMAS
SeStadienlala nuo. 2-4 popiet
kino vicekonsulas V, Sta tinis, 101-43 114 Street, Rich
Office Tel. YARds 4737
VALANDOS: "ii v. ryto iki 3 p.p. Namu TeL PROspect 1930
Trečiad. Ir Sekmad. uždaryta.
šinskas. Atsakydamas j svei- i n o n d Hiii 19, N . Y .
6 iki 9 vaL vakare.
Ofiso TeL — PROspect S8SS
VYNO, DEGTINES IR ALAUS

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

Dr. Walter J. Kirsfuk

DR. AL. RACKUS

Dr. F. C. Winskunas

DR. PETER T. BRAZIS

DR. P. ATKOČIŪNAS

11 c. i » * ,

1

s

10,000

BONKŲ

DR. EMILY V. KRUKAS

$150

Dr. AIexander J. Javois

MONARCH
LICUOR
STORE

DR. BIE2IS

DR. 1 L SIMONAITIS

mm,

PAINT & HARDWARE

WE5IW00D LtOUOR STORE

DR. L

DR. STRIKOL'IS

mm

DR. P. Z. ZALATORIS

%

Bes.

f

m * • •

•

•

i.

•

II

i II Į

"

lĮiii

i

DR. JOHN G. MILLAS

'

AUTOMOBILIŲ INCOME TAKSUS, NAMŲ
APDRAUDA
BLANKAS PILDOM. APBRAVDA

pristatome i namas:

SHULMISTRAS & Co.

Oeriausiy rūšių aln

l

LAfayette

5720 W. Cermak Rd.

it ik

A*€Hfc«

H<si3Ty P>

Atidarymą Naujo
Ofiso

statinėmis.

cvmztfcv
CXCHAf«iE

GYDYTOJAS I S CHIRURGAS
Neseniai Sogrįies U Tarnybos
PRANS8A

bateUais, dėžėmis Ir

INSURANCE
4004 S. ARCHER AVE.
CHICAGU 32, iLL.

TeL — VIRginla 9431

I

6300

AL.

ŠIMKŪNAS

Savininkas

Telefono* PROspect 5951

f%

ė

ClfJERO. ILLINOIS
Of)so TeL: OLYMPIC 8650
Eez. TeL: O^YMLPIC 5801
Jeigu Neatsiliepia —
Aankite: B£fiWYN 6200
VALANDOS:
Kasdien: 2 - 4 pp.; 7 - 9 vak.
Freciad., Sekmad. pagal sutarti

TeL YABds 3146

Oliso TeL VIRginia 0036
Rezidencijos TeL: BEVerly 8244

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS I S CHIRURGAS
LR AKINIUS PRITAIKO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

tU

West 35th Street

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

DR. 1. E. MAKAB
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

10758 S u Michigan Avenue

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
Trečiadieniais pagal sutarti.

Dr. A. Montvid, M.D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
West Town State Bank Bldg.

2400 West -MadisoB Street

Ofiso TeL: SEEley 7380
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8
Besi?. TeL: BBUnswick 0507
Ofiso TeL: PULLMAN 119S
VALANDOS:
Narna TeL: PULLMAN 8277 I Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakarą
•m—

— '

*

DlfilftlAflTB DKStJGSS,

Ketvirtai, sausio 30. 1&Į7
I

i

'

CLASSIFIED

^

>

^

ADS

i

IUMKHI)
'

»

Tą pačią dieną, tai yra
vasario 16-tą, 5 vai. popiet
(X>00<XH>0<K>0<>OOC><>00000<>COOO
Amerikos Lietuvių Tarybos
CKXX
MOTERYS
H E L P WANTED
baigoj
kalbėjo
kleb.
kun.
I.
D E A U G O skyrius rengia vakarienę
Boreišis.
3P DARBŲ SKYRIUS
Lietuvos reikalų paramai. ĮAR IEŠKOTE GEROS
Lietuvai Vaduoti Sąjun
K>000#000<>(><><X>0<>00<><><>000<>CH
•
žanga tiktai $1.50.
gos pirm. P. J. Žiūris vie
"DRAUGAS" H E L P WAXTED
P£D£S ER ATSARGOS?
Praeitą
savaitę
iš
Euro
ADVERTISOiG DEPARTMFNT
TaigJ, visi ročesteriečiai
name "Dirvos" numery ra pos atvyko Marijona Barz127 V a Dearborn Street
ĮDOMUS
TĖVŲ
MARIJONŲ
BENDRADARBIŲ
SEI
TELEFONŲ KOMPANIJOJ
šo apie katalikus, kurie esą dauskienė su sūnumi. Gyve lietuviai kviečiami dalyvau
Tel. RAN'dolph 9488-9489
MAS
VAS.
2
D.
—
BUS
MINIMA
A.
A.
ARKIVYS
» • • • » «
dairosi į Romą ir pirmoje no Vokietijoj, Švedijoj ir il ti toje vakarienėje ir prisi
RANDASI DARBŲ
HELP WANTED — VYRAI
KUPO JURGIO MATULEVIČIAUS 20 M. SUKAKTIS
vietoje stato tikėjimą, gi pas gesnį) laiką Paryžiuje. Yra dėti prie išlaisvinimo Lietu
• •'»••«
— SEIMO TVARKA — IŠKILMINGAS ŠV. MIŠIAS Jkutinėj lietuviškumą.
— DfiLvos ir prie sušelpimo lietu
GERA MOKESTIS—
pergyvenusi
daug
karo
bai
LAIKYS KUN. A. MARTINKUS — REFERATE
PASTOVUMAS
vių ištrėmime.
Katalikybe ne tik nema senybių ir vargo.
SKAITYS KUN. DR. K. MATULAITIS, M.I.C.
MAŠINISTŲ
Visus kviečia —
žina, bet ugdo ,mūsų meilę
•
SHEET METAL DARB.
Fo šv. Mišių, parapijos tėvynei. Vienas dešimties
Visos Chicagos ir apylin
ALT skyrius
BOILERMAKERS
Marė Sims per "Vienybę"
FŽDAHBIS 72*4 i V A U PRADŽIAI
kes lietuviai su dideliu su salėje seimo delegatams ir Dievo įsakymų yra "Mylėk kitų laikraščių koresponden
ARMATURE WINDERS
77H l VAL. PO S M£N.
sidomėjimu laukia metinio svečiams bus duodami pie savo artimą kaip pats sa tus tituluoja peckeliais. Bet
KALVIŲ
82V4 f TAL. PO 6 M£X.
Tėvų Marijonų Bendradar tūs. Seimo posSdžiai prasi ve. " Ar Tamsta turite tokį visi Detroit lietuviai, kurie
PIPEFITTERS
VALYMO DARBAI MOTERIMS bių Dr-jos seimo, kuris
CARMEN
į- dės lygiai 2 vai. popiet. Visi įsakymą?
dalyką žino, šią "tautišką''
VirŠminėtiems darbams 4
— INC. —
VISOSE MIESTO DALYSE
nuoširdžiai
kviečiami
laiku
•
vyks
"sekmadienį,
vasario
2
metų pamokos arba 4 metų
Merykę
vadina
net
diplo
VAL.: 5:SO VAK. IKI 12 NAKTĮ d., Aušros Vartų parapijos pribūti, kad būtų galima po
tame amate patyrimo reika
Pastaba katalikams-ėms, muotu peckeliu.
Rakandai, Radios
linga.
sėdžius
laiku
pradėti
ir
anks
patalpose,
Chicagoje.
kurie
remia
ir
veikia
su
Lie
ATSIŠAUKITE
K A L V I Ų IR C A R M A N
Be reikalo. Marė, nervičiausia užbaigti.
ir Jewelry
tuvai
Vaduoti
Sąjunga.
Ką
šis
suvažiavimas
papras
MOKINIŲ
! niesi dėl savo nepasisekimų.
ILLINOIS BELL tai skaitomas vienas svar BUS MINIMA ARKIV.
jūs manote apie tokį jūsų
PAPRASTŲ DARBINIKŲ
Koresp.
VISOKIEMS DARBAMS
sąjungos pirmininko išsireiš
biausių, kadangi liečia labai MATULEVIČIAUS
Vyrai be patyrimo priimami
TELEPHONE CO. artimai Tėvų Marijonų Kon SUKAKTIS
kimą?
šiems darbams.
SAMDYMO OFISAS
gregaciją, kuri lietuvių išei
šiemet suėjo lygiai 20 m.
Atsišaukite į
MOTERIMS:
vijoje
Amerikoje
vaidina
la
Nėra didesnio veidmaininSTREET FLOOR
kai mirė Tėvų Marijonų Kon
SUPERINTENDENT
bai svarbią rolę tikybinia
gumo, kaip LVS pirminin
309 W. WASHINGTON ST.
gregacijos atnaujintojas a
OFISĄ
Rocsester, N. Y. — Ir vėl
me, tautiniame ir kultūri
kas pasirodo. Jis su panie
Locomotive & Car Shops
a. arkivyskupas Jurgis Ma
VALYTOJŲ
Vasario 16-ji. Ir vėl visos
gyvenime. Bendradar
tulevičius, MIC. Šią sukak ka žiūri į katalikus, o sky
4200 W. Kinzie St. Valandomis nuo 5:30 pp. iki 12 niame
biai ir šiaip jau šios kon
mūs draugijos žygiuos į baž
(2 blokai į šiaurę nuo Lake St.) naktį. 6 dienos j savaitę. Atsi
tį sausio 27 d. ypatingu bū riai garsinasi ir paramos
gregacijos prieteliai suva
nyčią, kad pasimeldus už
šaukite i
NUOŠIRDŽIAI
KEELER STATION
du paminėjo Tėvų Marijonų ieško per katalikiškus laik
McCORMICK
BLDG.
žiavę perbėga praėjusių me
FR1K
KVIEČIAME
VISUS
Hinsdale, 111. raščius. Pav., 6-tas skyrius Lietuvos laisvės grąžinimą;
832 S. Michigan
Room 1929 tų nuveiktus darbus ir pra Seminarija,
ATSILANKYTI.
Seimas irgi dėl t 0 ypatingu savo parengimą g a r s i n o kad pasimeldus už tuos, ku
sekančių metų darbuo būdu tą sukaktį paminės ir "Michigan Catholic" sausio riuos karas išblaškė po vi
•
Merginų — Moterų mato
tes eigą.
Koresp. sas pasaulio dalis; kurių gy
išgirs kun. dr. K. Matulai 16 d.
LENGVIEMS
TELEVISION demonstruoja
venimo
planus
suardė,
sva
Bet
vas.
2
dienos
seimas
DIRBTUVES DARBAMS
čio, MIC. ypatingai šioms
ma kasdien. Naujos 1947 m.
Warehouse Vyrų
jones
sunaikino
ir
t.t.
Taip
ypatingai bus įdomus ir in sukaktuvėms pritaikintą re
Radios, Lietuviški Rekordai ir
Operatorių
gi prisiminti tuos tėvus, ku Rašomos Mašinėles.
triguojantis. Šio seimo lau feratą. Prie to seimas per
90c pradine mokestis,
Cloth Spreaders kiant, daugeliui, ypač, Chi bėgs pereitų metų nuveik Sausio 26 d. Šv. Antano rie buvo atskirti nuo savo
44 vai. į savaitę.
200 merginų reikia del naujos cagos
lietuviams,
metasi tus 4axbus ir pramatys dar parapijos Sodalicija buvo vaikų; tuos vyrus, kurie bu
PATYRĘS LAIKRODININKAS
H A R R I S O N 6363
dirbtuves. Neribotos progos įsisuruošus
vakarą.
Programą
Gerai Sutaiso Laikrodžius
vo atskirti nuo savo žmonų,
dirbimui. Laikas ir puse už virš mintin vienas svarbus klau bų eigą sekantiems metams.
PORTERIŲ
išpildė parapijos mokyklos o žmonos nuo savo vyrų; Krautuvė atdara Pirmadienio ir
laikį, dieną ir naktį darbai. Pas simas: "Kažin kas bus kal
Ketvirtadienio vakarais iki 9:00
Šis suvažiavimas, tat, ža vaikučiai, vadovaujami setovūs. Išmokinsim.
Pasirinkimas 2 Šiftų
^ s v a l a n d o s vakare.
prisiminti
našlaičius,
kurie
bama seime apie naują lie da būti labai įdomus ir svar
85c i vai. Pastovūs darbai.
Atsišaukite į
serų-mokytojų.
šiandie gyvena nebviltyje ir BUDRIKO RADIO VALANDOS
tuviams
berniukams
aukš
2414 S. LA SALLE ST.
bus. Dėl to jame turėtų skalt
CHICAGO ROTOPRINT
Kas Sekmadienį, iš WCFL Radio
Susirinkusiems buvo ne nežino savo rytojaus.
stoties — 9:30 vai., o Ketvirtad.
COMPANY
TEL.—FRANKLIN 4137 tesnę mokyklą Chicagoje?" tingai dalyvauti ne tik Ben mažai juoko, kuomet ne lie
iš WHFC Radio stoties
Ir jei mes jais nesirūpin- vakarais
4601 W. Belmont
Šis klausimas iškilo Bendra dradarbiai bet ir bendra lie
nuo 7 iki 8 valandos vakare.
GENERAL OFFICE
darbių seime pernai ir buvo tuvių visuomene, kadangi tuvių vaikai iš širdies trau sim, kad, Lietuvai palikus
TYPISTS
laisva ir nepriklausoma val
Šiek tiek svarstomas, bet bus svarstoma reikalai, ku kė lietuviškas dainas.
Programa baigta Lietuvos stybe, jie galėtų grįžti į sa
STENOGRAPHERS
rodos Šiuo klausimu seimas rie liečia bendrą visuomenę.
himnu.
vo tėvynę ir iš naujo pra
40 hour, 5 day week. ExcaLtent išnešė tiktai bendrą rezoliu Nuo to kaip lietuviai atsi
— INC. —
Vakaro pradžioje ir pa- dėti kurti gyvenimą; jei mes
working conditions. Yearly bo ciją kad seimas mato reika
lieps, pav. į aukštesnės mo
3241 SO. HALSTED ST.
nus. Free hospitalization insunevaduosime savo tėvynės,
lą
naujai
aukštesnei
mokyk
rance.
Tel. CALUMET 7237
kyklos reikalą, taip į jį rea
kas
gi
kitas
rūpinsis?
lai lietuviams berniukams guos Tėvai Marijonai. Jei
APPLY N0W
Chic8i9;oje ir
pageidauja lietuvių visuomenė jos nori,
UNION LIFE INS. CO.
kad Tėvai Marijonai imtųsi tegul pasisako aiškiai ir garKreipkitės Ekspertyvo
155 N. Clark
6th Fl.
Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:žygių tą reikalą realizuoti. siai.Patarnavimo Prie
SIUVIMO MAŠINŲ OPERS.
Tai T*uvo gražus užsimoji
"SAVAS PAS SAVĄ"
Siūti uphoJstery uždengaJua ra mas, ir Tėvai Marijonai tuo
NAUJAUSIEJI ĮRENGIMAI
Su kuo sutapsi, tokiu pats
kandų dirbtuvėj. Gera mokestis. tarpu pareiškė, jos: jie pa
5244 W. 25tta 8 1
GERA MOKESTIS
Pirkite Ten, Kur Gausite
patapsi.
ClMTO. UI
THE LEGANGER CO.
gal išgales šiam dalykui pa
Pilną Patenkinimą ir
925 W. Chicago Ave.
rTHA* DARBA* OARAlfTOOTAff
sitarnaus, jei to pareikalaus
Puikiausios Rakandas
Taiaom
Visu
IfidlrbyaBUj
lietuvių visuomene. Čia nė
U i Prieinamas Kalnas!
Tiesiog Jums
ŠEIMININKĖ — VTRftJA
VUoklu. Modeliu*
Ii
MOsu
Dlrbtuv*s
ra vien tik Bendradarbių rei
Tiktai dienomis. Gražioje L a k e
DYKAI APKAIN AVIMAS
Machine C o . S h o r e drive a p a r t m e n t e . N ė r a kalas, bet visos lietuvių vi
Paimam Ii namu Ir prlstatom
DABAR tai laikas pagrąžinti savo namus su geriausios
vaikų. Puiki mokestis ir proga. suomenes, ir ta visuomene
E»AM>tJOI>AMCHJ
N
A
C
J
T
7
8
r ū š i e s R A K A N D A I S . M e s t u r i m e dideli, p a s i r i n k a m ą , m u s ę
2125 S. 54th A V E .
S A U K I T E MISS B A L L
|
RADIOS
turės aiškiau ir garsiau pa
pačio išdirbinio, visokios rūšies klasiškų Ir moderniškų
Douglas Park "L" iki durių.
MM turime Radiju J steką Ir
VVABASH 1220
sisakyti šiuo reikalu jei no
toms DercikSa laukti del jūsų.
rakandų. Pasinaudokite proga!
MOTERYS
HELP W A \ T E D
TatPffl Pasirinkimas Vėliausiu
rės Tėvų Marijonų pagelbos
GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA
TYPISTS
Ifusikoa Rekordu
šiame svarbiame bet ir sun
UZ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!
POWER MACHINE
Vn**fi>lrkJU» Ir Partimkite ma
Good
appearance.
40
hour
week.
OPERATORIŲ
prisiprašyti.
$140 a month to start. Will con- kiame darbe
'"flkstanaai PUnai Patenkintu Pirkėju Išgarsina
TELEFO NUOKITE:
Siūti burlap maišus. Turi būti sider bright beginner.
Šiame seime, tat, tikimasi,
Prie Progos Paklauskite Jo!
CICERO 4118
patyrusios
jog
Bendradarbiai
irgi
aiš
Atdara
Vakarais
Iki
•
:
•
•
vai
DICTOGRAPH
M. HORWITZ BAG CO.
kiau bei garsiau šiuo reika
PRODUCTS, INC.
816 W.. Randolph
MON 0870
lu pasisakys ir greičiausia
168 N. Michigan Ave.
oasistengs išjudinti ir visą
GIRLS FOR
— PARLOR ST7ITE IŠDIRBĖJAI —
lietuvių
visuomenę.
REIKIA PATYRUSIŲ

Seimas Egzaminuos TT. Marijonus —

- Ar Bus Statoma Aukštesnė Mokykla
Lietuviams Bernaičiams Chicagoje?

B DETROIT'O LIETUVIŲ GYVENIMO

Dėl Zūrio Sapaliojimu

DŽENITORKŲ

JOS. F. BUDRIK

Vasario 16-ta i
Artėjant

Chicago
& Norlhv/esfern Ry,

Žiniu-Žinelės

MUMS REIKIA

JOS. F. BUDRIK

* Foundrės Darbininku
* Masinu Molderiy

Jūsų Radio Sugedęs?

* Paprastu Darbininku
*

f

Cupola Tenders

RADIO SERVICE CO.

H U R L EY

Archer Avenue Fumiture Co.

General Office Work Forelady ir taipgi
AND SOME TYPING

Can use high school graduates.
Steady work.

Laptiam-Hickey Co.
3333 W. 47th PLACE
Join die

MARCH
OF
I N F A N T I L I DIMES
PA RA LYS IS
JANU ART 15-30
TIE MATIONU f l M M T I I I f I I IIFANIILE PAMŪŠIS

Operatorių
Bliusių

dirbtuvėje

HARRY E. LISBERG CO.
310 W. Jackson

General Office
Giri
NO SHORTHAND
Steady work, good salary.
5Vt day week, small office.

SEE MISS FOLEY
Between 1 and 4 p. m.

Žmones dažnai ploja pa
mėgdžiotojams, o nušvilpia

2945 W. Harrison St.

Pagyrūnai labiausiai gi
Už duoną niekam nemesk riasi tada, kai žino, jog nie
akmeniu.
;, ? kas negali susekti teisybea

4140 Archer Ave.

SEIMO TVARKA
Seimas prasidės su iškil
mingomis šv. Mišiomis 10
vai. ryte. Celebruos Dievo
Apvaizdos parapijos klebo
nas kun. Antanas Martinkus. Jam asistuos Tėvai Ma
rijonai ir klierikai. Bus sa
komas ir pritaikintas pa
mokslas. Seime dalyvaus "in
corpore" visų Bendradarbių
skyrių atstovai. Seimo dele
gatai prašomi anksčiau su
sirinkti parapijos salėje, kad
gautų atitinkamus seimo
ženklus ir bendrai įmaršuotų į bažnyčią prieš šv. Mi
šių pradžią. Šv. Mišios bus
laikomos gyvųjų ir mirusių
jų Bendradarbių ir prietelių intencija.

Chicago 32, HL

Telefonas — LAFayette 8516

I

navininkas

JOB KAZIK

KAflTKAITIg

3£

^E5H

mAPGUTIJ*
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11d., 1933.,

WHFC -1450 kilocycles

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ

SEKMADIENIAIS: n n o 1-mos
iki 2-ros valandos popiet. —
KITOMIS DIENOMIS: nuo 9:30
valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS: Penk
tadieniais nuo 7 iki 8 v. vak.

— UŽ ŽEMIAUSI NUOŠIMTĮ
TURTAS $19,000,000.00—ATSARGOS FONDAS $1,600,000.00
Taupymo skyriuje dabar mokame 2#>. Per 37 metus visados
išmokėjome ant pareikalavimą.

STANDARD FEDERAL SAVINGS
and Loan Association of Chicago
UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 ARCHER AVE. Tel. VIRginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Pre*. and Mgr.

-

"

MARGUČIO Ofiso Adresas;

6755 So. Western Ave., Chicago, 111.
Telefonas — GROvehiU 2242
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$1.00
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Money
$7.00 p«r year in Chicago & Cicero;
Orderiu »u »žsakymais.
4 cents per copy.
P r e n u m e r a t o s kaina Clucugoje ir Skelbimų kainos b u s prisiunčiamos
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Metams
37.00
Pusei Metu . ..'
4.00 SKELBK1TES DIEN. " D R A U G E "

Rmites-Urbonaviaus - Tai Lietuvos Šauklys
USA Žemėje
— SVARBIOSIOS JO GYVENIMO DATOS. — APIE
PKOTĄ IR ŠIRD{. — DAINOS MISIJA 16 EI \ 1 JO J E.
— APIE NEMOKŠAS IR SPAUSDINTA ŽODĮ — 40
METŲ AMERIKOS ŠIAURĖJE NEATŠALDĖ LIE
TUVOS MEILES UGNELES. — APIE LIETUVIŲ
PEŠTYNES IR VIKRUME GALVOJE, NE KOJOSE.

•

Reikalinga Aiškaus Žodžio Ir Griežty Žygių
LENKIJOS RINKIMAI IK SUMNER WELLES
Prieš keletą metų buvęs Jungtinių Valstybių pasekretorius Sumner Welles rašo apie Lenkijos rinkimus ir
pažymi, kad tie rinkimai buvo labiau fantastiški, negu.
buvo tikėtasi Lenkijos valstiečių partijai leista surink
ti tik dešimta balsavusiųjų dalis, kuomet socialistų-komunistų blokas, Bierutos kontroliuojamas, ''gavo" vi
sus kitus balsus. Valstiečių partijos lyderis Mikola-jczyk,
kaip mano p. Welles, turės nustoti ryžtingai ir drąsiai
kovoti už tikrąją demokratiją Lenkijoj kokią norėjo
atsteigti gren Sikorskis.
Ir p. Welles, taip kaip ir mes jau esame rašę, mano,
kad Osubkos-Gomulkos vyriausybe, kurią kontroliuoja
Maskva, rinkimus pravedė neteisingai ir jokiu būdu ne
teisėtai Šitokiam teigimui esą daug rimtų liūdymų.
STATO RIMT4 KLAUSIMĄ
Pasižymėjusi? diplomatas ir politikas, p. Welles, da
bar stato klausimą, ką dėl to toliau darys Jungtinių
Valstybių vyriausybė — ar ji griežtai pasielgs ar pasi
tenkins, kaip ir ligšiol, formaliais pareiškimais? Jisai
pažymi, kad Jaltos sutartis, po kuria oficialiai pasi
rašė Sovietų Rusija, Jungtinės Valstybės ir Didžioji
Britanija, aiškiai garantavo Lenkijos žmonėms visus
galimumus patiems išsirinkti tokią valdžią, kokios jų
dauguma norės. Šis pažadas dabar yra sulaužytas. Da
bar esą aišku, kaip veikia vadinamoji komunistų "de
mokratija" praktikoje.
Anot p. Welles, jei dabar Jungtinės Valstybes nepa
darys atitinkamos išvados iš Lenkijos rinkimų, jų mo
ralinė įtaka nupuls labai žemai. Amerika turi padaryti
pagrindinį nuosprendį, nes tai liečia jos parodytus ge
rus norus ir jos gerą* vardą. Mat* be Jaltoje duotų1 pa
žadų Jungtinės Valstybės pakartotinai žadėjo Lenki
jos žmonėms nepripažinti vyriausybės, jei ji nebus
demokratiškai sudaryta. Šis Amerikos nuosprendis pa
rodys, kokia taika bus atstatyta Europoje ir kokiu
būdu Amerikos žmonės galės užsitikrinti savo sau
gumą.
IR KITI TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI SULAUŽYTI
Pasakyta visai teisingai. Taip jau teisingai konsta
tuojamas faktas, kad tai, kas įvyk 0 Lenkijoj, iš pačių
pagrindų sulaužo Atlanto Čarterio tretįjį straipsnį, kurį
vykdyti buvo susitarusios visos jungtinės tautos. Taip
pat sulaužoma ir Jungtinių Tautų čarterio pirmasis
straipsnis. Ir, nesą galima abejoti apie tai, kad tą
klausimą Jungtinės Valstybes iškels Jungtinių Tautų
visuotiname suvažiavime.
Šis klausimas liečia ne tik Amerikos duotus paža
dus ir jos gerus norus, bet ir tai kokia bus pasaulio
taika-ir ar mažosioms tautoms pasaulyje bus leista gy
venti laisvu ir nepriklausoma gyvenimu, ar ne.
GEN. MARSHALLAS PRABILO
Sumner VVelles, Ifaip gerai atsimename, Jungtinių
Valstybių vyriausybės vardu 1940 m. liepos mėnesį
pasmerkė Rusiją už Baltijos valstybių pagrobimą ir
ten pravestą jos smurtą.
Ta pačia proga pravartu vis tik konstatuoti faktą,
kad gen. George Marshall, naujasis valstybės sekreto
rius, jau pareiškė, kad laikinoji Lenkijos vyriausybė
neįgyvendino to, ką ji iškilmingai būvi pasižadėjusi
įgyvendinti. Mūsų vyriausybė nepaliausianti rūpintis
Lenkijos ateitimi ir akylai seksianti jos gyvenimą.
Graną daug pasakyta. Ar tai atsakys visa pilnuma į
p. "VVelles statomus klausimus, tuo tarpu dar negalima
pasakyti. Jisai, berods, reikalauja iš mūsų vyriausybės
dar aiškesnio pasisakymo ir griežtų žygių.

•
V. F. Beląjus gerai suredagavo savo leidžiamo mėn
raščio "Viltk'' (Hope) vasario mėn. laidą, kurioj ran
dame rimtų straipsnių apie Lietuvą ir nemažai šiaip
jau įvairenybių. Redakcijos adresas: 1028 E 63rd St.,
Chicago 37, 111.
*

Amerikos Lietuvių Tarybos vaju* įsisiūbuoja. Tenelieka nė vieno lietuvio, kuris prieš vasario 16 d. ne
paaukotų Lietuvai gelbėti bent vienos dienos uždarbį.
—

Lietuva turi vel būti Nepriklausoma Valstybė!

Skambėkit, dainos, jūs meilužės,
Iš tankių girių, iš bakūžės,
Paleiskit aidą gilų, skaudų,
Lai ausys jūsų balsą gaudo,
Lai žmonės verkia atsiminę,
Šioj svetimoj šalyj — tėvynę...
Kmitas-Urbonavičius.

Patsai šių jautrių eilučių autorius, kurio auksinį jubi
liejų dvasinės darbuotes šiemet švenčiame, savo pašau
kimu pasirinko — būti karo sumindžiotos Lietuvos šauk
liu išeivijoje ir savo poezija, raštais palaikyti Baltojo
Vyčio žemės meilę tuose, kurių saitus su tevųi žeme
metų kirviai kerta.
K VI>A Kl K. KAS
Auksinis jubiliejus — pusšimtis metų. Ilgas laiko tar
pas. Prisiminkime bent svarbesnes mūsų rašytojo Jono
Kmito — dr. Kazimiero Urbanavičiaus gyveninio datas:
— Gimė 1874 m. sausio 14 d. (taigi šiemet sulaukė
73 m. amžiaus); gimė Kidoliškių kaime (5 verstai nuo
Marijampolės), ūkininko šeimoje (turėjusio 30 margų
žemės).
— Kazimieras buvo devintas vaikas šeimoje, taigi jei
jo tėvai būtų, kaip kai kurie modernieji, paisę daugiau
malonumų, kaip žiūrėję šeimos pareigų, mes neturėtu
me to talentingo rašytojo.
— Pradžios mokyklą išėjo per dvejus metus Marijam
polėje.
— Apie 1890 m. baigė Marijampolės gimnazijos 5 kla
ses.
— P 0 metų pertraukos įstojo į Seinų dvasinę semina
riją, kurią baigė 1896 m.
— Ra&yti pradėjo slaptame lietuviškame seminarijos
laikraštyje; 1892 m. buvo išspausdintas Prūsuose leis
tame "Ūkininke" (slapta platintame Lietuvoje) jo eilė
raštis "Lūkestis našlaitės".
— 1894 m. "Vienybėje Lietuvninkų" buvo įdėta pora
jo apysakaičių.
— Po kunigystes šventimų pusę metų gyveno su dvie
ms paskutiniais •'marijonais, Marijampolėj, vėliau —
paskirtas vikaru į, Kaimelio parapiją, prieš Jurbarką,
kitoj Nemuno pusėj.
— Vėliau nukeltas į lenkų parapiją Poswiątne.
— 1904 m. išvyko į Ameriką, kurią pasiekė 1905 m.
ir apsistojo New Yorke, vėliau — Shamokin.
— 1910 m. atsikėlė į Naująją Angliją; klebonavo Lowelly, Brocktone, Bostone ir Norwoode.
— 1930 m., užsikrėtus kraujui, turėjo amputuoti koją.
— Darbavosi Tautos Taryboje, Tautos Fonde, Kunigų
Vienybėje, Katalikų Federacijoje, Darbininkų Sąjungoje.
— 1940 m. Vytauto Didžiojo Universitetas suteikė
garbes daktaro laipsnį.
— Jo išleisti veikalai: Jono Kmito Eiles, "Mūsų so
cialistai ", "Vaizdeliai", "Bajoro uošvis", "Biurokra
tai", "Kiun. J. Navickas". Vertimai — Mark Twaino
"Huckleberry Finas" ir Dickenso "Oliveris Twistas".
Rankraštyje — drama "Šv. Kazimieras" ir apie 10,000
eilučių atskirai dar neišleistos poezijos.
RAŠYTOJO AFORIZMAI
Aukščiau paduotos datos nors ir yra reikšmingi fak
tai jubiiijato gyvenime, bet tai sausi skaitmenys ir
vardai. Mums norisi pažinti gyvą žmogų, kaip jis mąs
to, ką jis jaučia. Iš dalies tą gali atskleisti reikšmingesnieji posakiai, lyg aforizmai, kuriais jo naujasis vei
kalas — apysaka "Vyti* ir Erelis' papuošti. Štai jie,
paduodami tokioje eilėje, kokioje juos užtinkame kny
gos lapus beskleisdami:
— Verčiau gera širdimi ir klaidą kartai* padaryti, ne
gu pikta širdimi nekaltus žmones H*jr*»«*a (pusi. 36).
— Kiekvienas juokas turi tą laimingą privilegiją, kad
juomi gaH pasakyti tokią tiesą, kokiog rimtai pasakyti
neišdrįstum (p. 62).
— (Yra žmonių, apie bendravimą su kuriais būtų ga
lima pasakyti) su santykiais maža naudos, be santy
kių — maža bėdos (p. 63).
— Protui su širdžia nesusikalbėt. Širdis kvaila įsa
kymu mi neduosi. O kad ir duosi — neklausys. Užsidarė,
ir liek (p. 124).
— Nėra didesni© užgauliojimo, kaip duoti žmogui
suprasti, kad protiškai jis žemiau už tave stovi <p. 218).
— (Revoliucionieriai) sakosi mylį visą pasaulį, bet
nuolatos jį vaišina kruvinomis revoliucijomis, Jiems rū
pi valstybių ir tautų perversmai, bet jei koks stambes
nis sukrėtimas nušluotų tokią mažutėlę lietuvių tautą,
kaip vėjas dulkę, tai jiems tiktai mažmožis (p. 251'
— (Yra žmonių, kurie) ima dalyką ne kaip jis yra,
bet kaip jie nori, kad būtų. Tai grynai moteriškas me
todas (p. 252). n

— Kovoti ir peštis lietuviams taip įgimta kaip veisli
niam arklini stoti f lenktynes. Bet lietuviams būtų daug
naudingiau, jei jie parodytų daugiau vikrumo galvoje,
negu kojose! (p. 256).
— Yra pasaulyje blogų tėvų ir gerų dvarponių, nors
ir vieni ir kiti didelė retenybė (p. 259).
— Svajonė — nėra beprotystė (p. 272).
— Revoiiueija tik popieryje gražiai atrodo. Nemok
šos, kiekviename spausdintame žodyje įžifiri šventą tie
są, puola ant to žodžio kaip musės ant pasaldytų nuodų.
Bet susidūrę su tikrove, išsižioja, lyg pakliuvę €nt kar
tuvių pakaruokliai (p. 297).
— Mes gi ne laukiniai. Kenčiam vyriškai ir nekeršijam gyvuliškai (p. 560).

•
Tie posakiai, nors iš dalies atskleidžia mums sielą ir
mintį rašytojo, kurs jau pusę šimto metų išbuvęs alto
riaus ir plunksnos tarnyboje. Tie posakiai yra lyg
žvaigždelės, kuriomis* papuoštas jo naujasis kūrinys, bet
paskaitykite, turėdami laiko, patj veikalą, pamatysite,
kaip autorius moka įsijausti į įivairius tipus, perduoti jų
galvoseną ir pasikalbėjimus, svarbiausia — pajusite,
kaip autorius, jau daugiau kaip 40 metų išgyvenęs Ame
rikoje, vis dar karštai tebemyli Lietuvą.
Dr. J. Prunskifc
-ANTANAS TOLIS-

Mirties Kolona
(Teainys)
— Žinoma, žinoma! — patvirtino profesorius, — Nė
ra ko čia gaišti, juk namiškiai laukia?
— Taip, laukia! O gal ir ne? Gal jų gyvųjų tarpe
jau nėra, o gal išvaryti Sibiro giiumon? Gal ir jie, kaip
mes prieš taip trumpą laiką, puola po čekistų buožių
smūgiais, puola prie purvinos pelkės, kad nors truputį
troškulį nuramintų? Viešpatie, juk aš palikau du to
kius mažyčius kūdikius! Kas su jais? Nejaugi ir jiems
lemta *ekti kruvinais tėvo pėdsakais' Už ką?! — pri
siminęs paliktus kūdikius, nebegalėjau paslėpti susi
kaupusio ilgesio ir skausmo.
Mano žodžiai ir kitiems priminė, kad mes visi pali
kome mylimas šeimas, apie kurias neturime jokių ži*"¥» lygiai kaip jos nieko nežino apie mus. Mūsų links
mą nuotaiką pakeitė susirūpinimas, ir mūsų galvos
nusviro ant krūtinių. Profesorius Gerulis, nė žodžio
nesakydamas, įsmeigė į mus užjaučiantį žvilgsnį ir pa
sinėrė toj pačioj susikaupimo valandėlėj.
— Jau greit paaiškės.... — prabilo advokatas J. —
Reikia sutikti su viskuo, ką gyvenimas mums primeta.
Atsisveikinę su profesorium Geruliu, apleidome jo
butą, o gatvių sankryžoj išsiskyrėme ir su advokatu J.
LIEPOS 18
— Važiuosim, šiandien važiuosim! — iš pat ryto tik
tai kartojame, nekantriai laukdami advokato J. su mū
sų dokumentais ir lagaminais, nes ir jis kartu su mu
mis važiuos į Vilnių. Trumpas durų skambučio skamb
telėjimas pertraukė mūsų pokalbį apie būsimą kelionę.
Šokome atidaryti durų. Bet kas tai? Tarpdury stovėjo
advokatas J. visiškai į save nepanašus. Jo tamsiai supilkėję* veidas, giliai įdubusios akys, apibrėžtos tam
siai mėlynais šešėliais, liudijo jo didelį sielvartą ir
kančią. Pamatęs mus nustebusius, jis netarė nė žo
džio, nenusišypsojo savo draugiška šypsena, tik ty
liai, lyg šešėlis, įslinko į kambarį. Nebyliu ir baisiu
žvilgsniu žvaigėei po kambario sienas, baldus ir mū
sų nustebusius veidus. Nedrįsome jo užkalbinti. Bijo
jome. Ne jo, bet kažko... Ūmai jo stiklinis žvilgsnis
austojo ant mūsų veidų.

Iš Šen Bei Ten
Rašo Tauausas Dūdelė
Angliškų laikraščių paten
tuoti kolumnistai, apmoka
mi tūkstančiais dolerių, kai
kada visai nuo koto nusira
šo. Štai, vienas "Times'' kolumnistas, Irving Pflaum,
kuris kai kada ir protingai
pašnekėti moka, nesenai nei
šį, nei tą nupiepė jo. Jau vien
iš to galima spręsti, jog jis
niekus kalba, jei jo nuomo
nę su džiaugsmu persispaus
dino lietuviškų ruskių "V".
Tas Pflaum rašo, kad gir
di, jeigu iš Rusijos pabėga,
geriau sakant, iš bolševikų
tarnybos užsienin patekę
bolševikų piliečiai pasitrau
kia ir atskleidžia Rusijoj
viešpataujantį terorą, tai ne
reiškia, kad jais reikia ti
kėti. Girdi, ir Rusijoj gali
pasitaikyti išdavikų, kaip
pasitaiko Amerikoj. Ir jis
čia sumini Donald Day. Best,
Pound. Jei jie perėjo pas
priešą, tai dar nereiškia, kad
Amerikoje siaučia teroras.
• * *
Kam nuduoti tokį žioplą?
Juk nei Day, nei Best, nei
"Tokyo Rože" ar "Axis Sally", nei visi kiti amerikie
čiai, perėję priešo pusėn ka
ro metu, nesakė, kad Ame
rikoje viešpatauja teroras.
Jie kritikavo ir šmeižė Ame
riką, bet nė vienas neišdrį
so pasakyti, kad Amerikoje
yra koncentracijos stovyklų
su milijonais kalinių, nesa
kė, kad amerikiečius tremia
į Alaską, nesakė, kad Ame
rikoje žmonės suimami ir
be teismo pūdomi kalėjimuo
se. Tuo tarpu ir Barminas,
ir Kravčenko, ir Aleksiejevas, ir visi nuo bolševikų pa
bėgusieji tais pačiais žo
džiais pasakojo, pasakoja ir
pasakos apie baisų terorą,
siaučiantį Rusijoj, apie krau
ją, apie skurdą, apie kon
centracijos stovyklas.
Pamiršta tas Pflaum ir
"V* dar vieną "smulkme
ną,'': amerikiečius, perėju
sius priešo pusėn ar bent
pasitarnavusius priešo pro
pagandai, galima ant vienos
(Nukelta į 5 pusi.)

MŪSŲ BENDROVĖ SKIRIA $1.000,000,00
VETERANŲ PASKOLOMS!
Šią pinigų sumą KEISTUTO TAUPYMO BEN
DROVE yra .pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO
VETERANAM^, paskolos būdu, kad padėti Vete
ranams įsigyti naują arba seną namą, stalyti naują
arba įremontuoti dabartinį savo namą — be ilgo
atidėliojimo ir be išlaidų, pagal G. I. Bill of Rights
patvarkymus.
Šios bendrovės vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS,
yra pilnai patyręs ir kvalifikuotas visiems Vetera
nams šiame reikale suteikti patarimus ir patarna
vimą. Pasinaudokite pirma proga!

y

tt

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI
ATSILANKYTI PASITARIMUI.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
Tel. Calumet 4118 3236 6. Halsted St Chicago 8, 111.
-

JOSEPH M. MOZERIS, Secretary

Ketv* :,ad.! sausio 3tf 1947

( A t k e l t a iš 4 p u s i )
rankos p i r i t ų suskaityti. P a
bėgusiųjų m i 0 bolševikinio
rėžimo yra milijonai. Ką pa
sakė ar parašė Kravčenko
ar Aleksiejevas, tą patį pa
s a k y s apie bolševizmą šim
tai tūkstančių Baltijos trem
tinių, po v i s ą Europą išblaš
kytų, tą patj p a s a k y s šim
tai tūkstančių lenkų, ukrai
niečių, jugoslavų. V i s u bal
s u apie nežmonišką terorą
ir ž m o g a u s paniekinimą
š a u k t ų kiekvienas Rusijos
g y v e n t o j a s , jei tik galėtų.
* •
*

D I E N R A Š T I S D R A U G A S , CHICACO, IELINOTS

tinių atžvilgiu klausimai.

CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA
Mergaičių grupė, vadovysi tej Konstancijos SkeUy, per
statė trumpą bet l«domų vei
kalėli iš pietinių valstijų gy
venimo.

Graliai Pavyko
Bendradarbiu

Vakarienė
Marquette Park. — Sau
sio 19 (i parapijos salėje įvyko Tėvų Marijonų Bendra
darbių 5-to skyriaus vajaus
vakarienė, kuri pilnai pavy
ko. Gausiai atsilankę žmo
nės tikrai gėrėjosi skania
vakariene ir gražia progra
ma.

K. Mickienę, skyriaus ir
šeimininkių vardu, padėkojo
visiems, kurie aukomis ir
atsilankymu ar kitaip prisi
dėjo prie vakaro pasisekimo.
Dar vienas dalykas vi
siems labai patiko, būtent,
kad vakarienė laiku pradėta
ir anksti viskas užsibaigė.
Per vakarienę kalbėjo pro Žmonės smagiai praleido va
vincijolas lenu. J. Jaučius, karą ir a-iksti grjžo namo.
" V " bent stengiasi įrody- MIC, kun. P. Lapelis, kun. Geras pavyzdys kitoms drau
ti, kad Aleksiejevas buvo j A. Jagminas, MIC, kun. P. gijoms.
paprastas raštininkėlis, Pa- j Malinauskas, MIC. ir kun. Į Malonu matyti, kad žmoprastam raštininkėliui, drau j A. Miciūnas, MIC, adv. C nes įvertina Tėvų Marijonų
gai, tėvelis Stalinas nebūtų į Chesnulis. Vakarą labai su darhus ir juos savo atsilan
leidęs pasiimti į užsienį sa- i maniai vedė kun. A. Zaka- kymu ir aukomis paremia.
Ir 5-am skyriui bus dabar
vo šeimos — žmonos ir vai- rauskas.
kų... Net Kravčenko, kuris
didesnio noro toliau uoliai
,
. . .
~
Tarp žymesniųH svečių ma- , .
.
buv 0 mirusio komisaro Or\ į
.;
..darbuotis ir skynaug narių
,v , . , i i_
tesi laidotuvių direktoriai * . .x. , , , .
^«,. M
džonikidzes globotinis ir
*
skaičių dar labiau padidinti
• , ! Antanas Petkus ir J. Evana- Reikia taipgi pasveikinti
draugas
tos malones
negašeimininkes už jų sunkų dar
Vo.
Barminas,
anot <4Tr
"V",
** ' .
„ "bu Evanauskas
su savoirzmonomis, E. Giedraičiai
Anta

v o irgi ' l a b a i ž e m a s " pa nas Giedraitis,
inžinierius bą. Garbė t a i p p a t ir mer
reigūnas — tik Rusijos at A n t a n a s Rudis su žmona Ma gaitėms, kurios patarnavo
s t o v a s Graikijoj... Juk tai rijona, biznierius Al. Shim- prie stalų ir visiems kitiems,
kurie vienu ar kitu būdu pri
beveik tokia pat vieta, kaip kunas su žmona ir kiti.
sidėjo prie šio parengimo.
lėkščių plovė j o restorane...
Programą išpildė Edvar
Buvęs
•
•
*
das ir Antanas Giedraičiai,
Maskva tuoj suriko, kad
Konstancija Skelly, Helen
A l e k s i e j e v a s yra vagis. Rei
Patriotizmas, kuris neneša
Domkus, Dolores Yerkes,
su savim aukų, yra per pi
kia ką nors originalesnio iš
i Sylvia Skelly, akordionistai
galvot.. T a s k o k o j i m o u *o- R B r a z f t U a k a s . , B V a , o n i a gus.
dis pergerai pažįstamas. Va- j

gim, žmogžudžiu, fašistu,
naciu bolševikai apšaukia | į s i g y k i t e S i q IKIUjq
kiekvieną, kuris drįsta pa
sakyti j i e m s : "Jūs esate tik' Katalikiškoji
Lietuva",
rieji žmogžudžiai, v a g y s , fa
šistai ir komunaciai!
Jūs didela, 757 puslapių kun. dr.
K. Gečio parašytą ir išleisesate žmonijos priešai!'
Dėl Aleksiejevo pabėgimo ** veikalą, jau galima įeigy" V
redaktorius
matyt, i « " D r a u g o " knygyne. Kny-

•

Valdyba
Cicero. — Federacijos 12'
to skyriaus metinis, labai
svarbus susirinkimas ifvyks
penktadieni, sausio 31 d.,
7;30 vai. vakare, parapijos
mokykloje. Susirinkimas la
bai svarbus šiuo momentu.
Ne tik bus renkama nauja
valdyba šiems metams, bet
svarstoma aktualūs šių die

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS

PLATINKITE DRAUGĄ

LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIUS
A M B U L A N C E DUGNĄ IR N A K T Į
A.
A.
ANTANAS PULEIKJS

4605-07 1 Hermifage

Gyveno: 3316 S. Union Ave.

Avenue
Yards 1741-2

Mirė Sausio 28d., 194?m., 5:25 vai. ryte, sulaukęs pusės
amžiaus.

—

Gimė Lietuvoje.
Kilo iš
Taui-agės apskr., Kveoainos pa
rapijos, Usin&a kaimo.

A.
A.
JERONIMAS ZEPALTAS
Gyv.: 4351 S. Pairtield Ave.,
tel. VIRginia 3087.
Mirė Saus. 27d., 1947m.. $
vai. ryte, sulaukęs pusės amž.
Gimė Lietuvoje.
Kilo iŠ
Tauragės apskr., Kaltinėnų pa
rapijos, GerceUų kaimo. Ame
rikoje išgyveno 35 metus
Paliko dideliame nuliūdime:
žmoną Kazimierą, (po tėvais
VilčinskaitS); sūnų Joną ir
marčia Roaaliją ir anūkus —
Johanie ir Nancy; dukterį Sophie ir lenta Juosapa Duchowic8 ir anūką Joseph Jv.; seserj Marijoną Mikutienę ir jos
šeimą; 3 pusseseres Marijoną
Paplauskiene ir švogerj Kazi
mierą, Agatą KUkienę ir švo
gerj Pranciškų, ir Joaephine
Ciparienę ir jų šeimas; 2 pus
brolius Joną Žūk* ir Antaną
Košj ir jų šeimas ir k. gimines.
Priklausė prie Saldžiausio*
širdies Viešpaties Jėzaus drau
gijos No, 1.
Kūnas paša motas J. Liulovu-iaius koplyčioje, 4348 So.
California Ave. Laidotuvės įvyks penktad.. Saus. 31d. Iš
koplyčios 8:30 vai. ryto bus
atlydėtas ) Nekalto PratotdCjlmu švenčiausios Panelės Ma
rijos parap. bažnyčią, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos , ui
\-elionio sielą.
Po pamaldų
bus nulydėtas i šv. Kazimiero
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyivauti šiose laidotuvėse.
Nuliddę: Žmona, Sūuu- ir
Marti. Duktė Ir žemas. .Vuūkai ir visos kitos Uiniinės.
Laki. Direkt.: J. Liulevičius
— tei. LAPayette 3S72.

Paliko dideliame nuliūdime:
2 brolio dukteris Cecilia Gac
cionis ir šeimą, ir Oną; 3 bro
lio sūnus Felix, Bruno, Peter ir
jų šeimas; pusseserę Sophie
Dadonis ir jos vyrą Antaną
ir jų šeimą; giminaičius —
Strumskiu šeimą ir kitas gimi
nes, draugus ir pažįstamus.

4330-34 S. California
Avenue
Lafayette 0727

Priklausė prie Chicagos Lie
tuvių draugijos.

Koplyčios VELTUI Visose
Chicagos Dalyse

Kūnas pašarvotas Mažeika ir
Evans koplyčioj, 8319 S. Lltuanica Ave. Laidotuvės jvyks
penktad., Sausio 31d. Iš koply
čias 8:00 vai. ryto bus atly
dėtas j šv. Jurgio parap. baž
nyčią, kurioje jvyks gedulingos
pamaldos už velionio sielą. Po
pamaldų bus nulydėtas j šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
NulifKtv: Brolio Dukterys ir
Hunai, Pussesere tar Jos Vyras
ir visos kitos Gimines.

Radio Programai WGE3
(1390 k.)
DABAR KAS ŠEŠTADIENI,
nuo 9:15 iki 9:30 v. ryte.

Veteranų Perlaidojimo Reikale

Laidot. direkt.: Mažeika ir
Evans, tel. YARds 1138-1139.

Kreipkitės prie ANTANO B. PETKAUS, Laidotuvių Direk
toriau*. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums
norint, kūnai žuvusių ar mirusių veteranu — JŪSŲ mylimųjų,
bus parvežti perlaidojimui Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks
į jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas.

B. A. L A C H A W I C Z
Laidotuvių Direktorius
ROSELANDE
KOPLYČIA RANDASI:
10756 So. Michigan A v e .
Tel. PUL. 1270 arba CAN. 2515
Rez. tel — COMmodor* 5765

KREIPKITĖS PRIE
A N T H O N Y B.

ir įdomią knygą

greitoji pagavo... Iš to strioko jie k n y g o s *'I Chose Freed o m " autorium Barminą pa
darė...

YOU ARE THE

REDCROSS!
OU, tiuough
locd
Y
chtptcr,auLk«itpo$sibl«
for the Red
to h«lp
JOTU

CTOM

our SAnriceoMO, Tetėnai
•nd our owa here it bome.
GWe todajr!

TIH REB CROSS • « ' MII! «l GIVEf

SENOMS, ATDAROMS,
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
m ODOS IŠB£KLUA>LS
Kenčiantieji nuo senų, atdarų
ir skaudžių žausdų, žino kaip- sun
ku yra ramiai pasfich tl. ir kaip
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda
niežt ir skaudė
ti — užtepkite
UfiGULO Ointment palengvi
nimui skausmo
ir niežėjimo tų
i sen-į, atdarų ir
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmą
prašalinančios ypatybe* suteiks
Jums
tinkamą
nakties poilsi ir
pagelbės išgydyt
senas, atda
ras ir skau
džias žaiZr
daa. Yaitokite J) irgi skaudiems
nudegimams, šašų ir su t rūkau u
prašalinimui. Ir kad palengvinti
Psorta&is niežėjimą.. Atvedina va
dinamą Atklete's Foot degimą, ir
niežėjimą, sustabdo jo plėtimąsi,
sulaiko auo odos r.udziQvia»o Ir
sutrūklmo t a r p piritų; geras ir
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negal&cag iš lauko pu-

'
LEOULO OINTMENT parsiduo- |
la po 1125 ir po $3.50.
Siųskite josų Money Orderi tie
siog l —

•4B.

LEGULO, D E P T . — D .
4847 W. U k h S t r e e t
C I C E R O 50. I L L I N O I S
Arba atvykite į vaistine:

1

Stem Pharmacy

4847 VV. 14th SU Cicero 50, UL

gos tikslas, kaip autoriaus
Pratartyje pasakyta: "yra
supažindinti skaitytoją su
katalikiškąja Lietuva, su jos
kovomis praeityje dėl kata
likybės, su jos originaliais
krikščioniškais
papročiais^
iaviu religingumu, katalikiš
kos dvasios persunkta kul
tūra, liaudies menu, katali
kybės galiūnais, katalikiško
mis organizacijomis ir aps
kritai su katalikybes reiški
niais visose lietuvių srity- I
se". Knyga yra audeklo gi*,
žuose apdaruose, kurie įvy-!
nioti į dail. Vijeikio pieštą I
lietuviškų kryžių viršelį.
Knygos kaina $4.
^__^_—_———__—————__

Grūdas prie grūdo, suda
ro aruodą.

PETKUS

B R U N O MONDEIKA
(pensijonuotas New
podueuiau)

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIUS

York

Oyv.: 4347 S. Campbell Av«.
Mirė Saus. 27d., 1947ni.. 2:30
vai. popiet, sulaukęs 53 me
tų amžiaus.
Gimė (.'hieago, Ulinois.
I'aJiko dideliame nuliūdime:
mylimus tėvelius Juozapa ir
Oną; 2 brolius Krank ir jo
moterj Lena ir jų šeima, ir
Joną; pusseserę* Ona Mažrimas
ir jos vyra Ignace ir jų šeima;
2 pusbroiįus Povilą ir Frank
Stoškumis ir jų šeimas ir daug
kitų giminių, drauge Ir pažjstaiuų.
Kūnas bus pašarvotas šį va
karų. J. Li'UleviOiaus koplyčioj,
4348 S. California Ave. Laido
tuvės Įvyks šeštadienį. Vasario
ld. I i koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas j Nekalto Pra
sidėjimo švenčiausios Paneles.
Marijos para*, bažnyčia, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos ui ve,kH>n»o siekį. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
NuJUūde: T * \ * l Utottai, *»**>se*e*e, Pusbroliai ir viNVn ki
to*. Giminės.

A.

A.

D V I MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
J Ū S Ų PATOGUMUI:

JOSEPH RUBIS (RUBY)
(0>"ve»o adresu 6330 S. Kildare Ave.)

1410 S a 50th Ave., Cicero, 111.

Mii-e Sausio 27d., llW7m., 7:45 v. vaj<., suUukes 62.ra. amž.
Gimė IJetuvojc. Kilo m Raseinių apskričio. Amerikoje
i%yveno 50 metus.
Paliko didoiiame nuliūdime: žmonii Elizabeth (po tėvais
Sliolis); 3 SŪBUS \Vaiter, ir Leonard ir mareią Betty; dukti^vĮ Maigaret iir žentą Jolm Rymszą; 3 anūkus; bi*olius William ir brolienę Johanna, ir Walter; seserį Stella Ramaaauskas ir joti vyrą Michaei ir jų šeimas ir kitas gimines.

Telefonas T O W N H A I X 2109

6812 So. Western Ave., Chicago, 111.
Telefonas — GEOVEHIUL 0142
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir
jūsų iinansiškam stoviui prieinamas!

D61 platesnių informacijų, saukite HEMtock 773S.
Kūnas pašarvotas Egan koplyčioje, 5908 S. Ked»e Ave.
Laidotuves jvyjks peiiktad., Sausio 31d. Iš koplyčios 9 vai.
ryto bus atlydėtas į Augros Vartų parap. bažnyčią, kurioje
jvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų
bus nulydėtas į Švento Kazimiero kapines.

S E K A N T I E J I Y R A N A R I A I CHICAGO L I E T U V I Ų
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Nuoširdžiai kviečiame visu# gimines, draustas ir pažįstamus
dalyvauji šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Žvipna, Sūncri, Duktė, Marti, ZtĄtat ir Giminės,
haid. direkt: Ig. J. Zolp, telephonas YARcte 0781.

LIŪDESIO

LACHAV/ICZ ir SŪNAI

VALANDOJ

Mirė Sausiu 27d, i&47m., sulaukęs pusės amžiaus.
Hune Lietuvoje.. Kilo is Tauragės apskr., Tauragės mies
to. Amerikoje išgyvenu ?>1 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: 2 dukteris Amelija ir ltegiuaj*; ses«trk Amelija Nausėdoei^ ir joj* sūaus. Dar. Bi iNaiLsėdjį
ir jo žmoną. .Juluį dr šeima, ir Leo Nausetį^ ir j<os dukterį
Pfeail Jouakaii ir jos vyrą, Vineeatų. ir šeima^ iteokadijį, B.

MAŽEIKA ir EVANS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
6 8 4 5 So. W«$t«m Ava.

3 3 1 9 tituonico A v « .

PROspect 0099

YAR4* 11384139

Laidotuvių direktorius Ant. B. Petkus, tel. GRO. 0142.

Phones: YARDS 1138-30
PROspect 0090

3310 UTUANICA AVE.
084d S. VVKSTEJRN AVE.

LEONARDAS L BUKAUSKAS

Tiesu h i M gyvtn* kkou aut

10821 S. MICHIGAN AVE.

Phone: PULknan 9661

ANTANAS M. PHILLIPS

PIRKITE TIESIOG NUO —

: YARds 4908

3907 S. LJTUANICA AVE.

XrLkšeiuoieny, vyrų, I \ ) v i l ą iir j o s sūiuiii D r . E. F . K r i k i e i ū nų, j o žinotu* Feai'l ir šeii»ą ir LVvUįą KrikK-iujuą J<r., jo^

žiiioutį Jean ir dukterį Dolores, Stefaniją Leouard, jovs v y »
LeonarU ir suuų Ueojamiii Wuriuaili, jo »»WWį L«v<uj. ir
šeima, Alarijouą .Vlaekev ir jos simų Kk-liar^; bi^oiį Albįrt^
KosinajįLik^ ir biolLeu^ Alargarelą ir kitas gimines \\s d'raugiKS.
Kūnas pašarvotas Ant. £J. Petkaus koplyčioj, 6812 S. Western Ave. Laidotuves įvyks peiiktad., Sausio 3ld. tš kopryeiioti ^:.'J^ vak ry|o bus atlydėtas j Llimimo Šv. Paneles Maa*ijos par. bažnyeiy, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velio
nio sie.Ji. Po pamaldų bus nulydėtas > &v. Kazaai«fo kapines.
Nuoširdžiai kvieeiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Dukterys, ISancryn, Brolis ir in&ts mūatį GinUnčs.

Phones — CANai 2515
COm 5765; PUL 1270

Z$U W. 23rd PLACE
10756 S. MICHIGAN

MAŽEIKA « EVANS
»

Mes turime koplyčias
visose Ckicagos ir
iiostiando dalyse ir
tuojau pataruaujam.

Auibulansu patarna
vimas yra teikiamas
dieną ir naktį. Rei
kale, šaukite mus.

Laidotuvių direktorius Julius
Li Ulevičius, tek — LAFayetta
357*.
*

a*
ONUPRAS
KOSMANSKAS
(Gyveno Utiea, New Yotfk)

VALANDOJE

NULIŪDIMO

JULIUS LIULEVICIUS

•

Si. Casimif Monument
Company

4348 & CAUTOBNIA AVE.
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POVILAS J. RIDIKAS

3914 West lllth SL

3354 S. HALSTED ST.
710 W. 18th STREET
TiplEpb—e: YARds 1419

Vienas Blokas nuo Kapinių
.'NĮO*TW^^^^^^^^^^^^^^

^

IGNACAS J. ZOLP

Tiesiog Ten, Kur Bosai
Sustoja.

Ifi^tt WESI 4(»m S L . .

Plione: YABds 0781|

Telefonas: CEDARCREST 63 35
'

•

•

•"

'

•

-nr-

TMK

VAIRIOS
DOMIOS

ŽINIOS

Prisipažino nužudęs

I Išvengė nelaimės

Los Angeles. — Vienas
33-jų metų amžiaus vyras
pasidavė antradienio vakare policijai ir pasisakė, kad
jis nužudė Elizabeth Short.
"Black Dahlia".
Vyras pasisakė esąs Daniel S. Voorhees. Jis pasisa
kė nukankinęs merginą, bet
atsisakė papasakoti nužudymo smulkmenas. Pasisa
kė, kad jis ser^a.
Policija nelabai tiki jo
pasakojimu ir mano. kad
jis nėra tikrasis žudikas.

Oakland, Calif. — Vienas
keturmotori s transokeaninis
lėktuvas su 10 keleivių ir
igula iš septynių žmonių
nusileido saugiai Oakland
aerodrome, atlydėtas dviejų
hidroplanų. Lėktuvas pra
nešė, kad vienas jo moto
ras sugedo, ir šaukėsi pagelbos. Tuoj buvo išsiųsti
du specialūs lėktuvai, ku
rie, nukritus lėktuvui į jū
rą, būtų galėję paimti jo
keleivius. Tačiau lėktuvas
ir su trimis motorais už
baigė kelionę. Motoras su
gedo už 630 mylių nuo
kranto. Lėktuvas skrido iš
H'alton, Ind. — Valstybės Manilos, Filipinų salų.
policijos detektyvai mano,
kad Pennsylvania Railroad
keleivinis traukinys nuėjo
Išsėdėj
JoMat
k^jime
nuo tepu Ari sabotažo. Vie- 3 g m
^
licinjnko nu.
los ritinys, svęriąs 400 sva- .
1907 metais. Charrų pats negalėjo ant beg.ų , e g H a f l s
dabar ?4 metu
užlipti. Taip pat negalėjo
v.
. v , ,-..
%_•
•
• •
amžiaus, įsejo iš kaleiįmo,
J
traukinys jo pagauti, jeigu
. .
.r
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,
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pasiryžęs rasti garbingą darbutų gulėjęs salia bėgių.
^_ ™
^
ir j " ^
Traukinio garvežys ir še
Dabar jis tapo aukle —
ši vagonai nuėjo nuo bėgių. vaiko prižiūrėtoju. Jis pri
Traukinys susidėjo iš aš žiūri 5 mėnesių amžiaus kū
tuonių vagonų.
Iš viso dikį ir namus, kai jo tėvai
4 žmonės buvo užmušti, o yra darbe. Savo darbu jis
ne 6, kaip anksčiau buvo labai patenkintas ir sako
pranešta. Sužeistų buvo 36. ! k ū d i k j myų

Sabotažo darbas

Garbingas darbas

Filmos apie Lietuvą Chicago j e

Ieško senai mirusio

Ne iš keršto žudė i
Mrs. Irene Shawsky, kuri
buvo rasta nužudyta Gary,
greičiausia buvo nužudyta
ne iš keršto dėl apviltos
meilės, bet iš baimės, kad ji
neišduotų jos "draugo" kai
kurių paslapčių. Mat, įtaria
masis nužudyme Muscarello
turėjo santykių su gangste
riais ir manoma, kad yra įveltas į kai kuriuos nužu
dymus. Kai jo ir Mrs. Shawsky santykiai pablogėjo, ji
gal būt pagrasino papasako
ti, ką ji apie jo veiklą žino.
Muscarello bute rasta po
rą purvinų batų. Bus tyrinė
jam, ar tai nėra purvas iš
tos vietos, kur rastas nu
žudytosios lavonas.

Visą pelną atiduoda
<«i

L" Lcunge, 418 S. Halstecfl st., visą šios dienos pel
ną skiria dėl March of
Dimes.
Tai yra kasmetinis papro
tys savininko Leo Karris,
kurio sūnus, dabar 6 metų
amžiaus, sirgo infantiliniu
paralyžium.

Visi keleiviai žuvo

Chicago policija
ieško
"dingusio" katalikų vysku
po, bet turi maža vilties at
rasti jį gyvą.
Celestine Rene Guynemre
de la Mailandiere buvo Vincennes diocezijos vyskupas
maždaug prieš šimtą metų.
Ta diocezija tuomet apėmė
visą Illinois valstybę. Dabar
vieną prancūzė, de Villiers
de la Noue, gyvenanti New
Yorke, parašė policijai, kad
vyskupas buvo jos prodėdė
ir ji norėtų aplankyti jo ka
pą.
Policija nerado jokių ži
nių apie vyskupo palaidoji
mą. Švento Vardo katedroje
policijai buvo pasakyta, kad
žinias apie vyskupą gal bus
galima rasti Vincennes; ta
dalis dabar priklauso Indianapolis diocezijai.

Dėl ko skiriamasi
HolIy\vood. — Miss Hele
na Patricia Hali, 20, gavo
divorsą nuo savo vyro, Eddie Hali, 34, aktoriaus, ka
dangi vyras norėdavo, kad
jų šuniukas miegotų kartu
su jais lovoje.

Daugiau mokėti

Bogota, Kolumbija. — Vi
Springfield. —
Illinois
si 17 asmenų, jų tarpe trys
amerikiečiai, žuvo lėktuvo valstybės seimely pirmasis
nelaimėj. Lėktuvas nukrito įneštas įstatymo projektas
siūlo nustatyti
valstybės
prieš savaitę džiunglėse.
mokytojams algų minimumą
$1,800 į metus. Iki šiol mi
nimumas buvo $1,200.

Tik vienas kambarys

"Electric Cooking is Cleanest!"

Viena 40 metų amžiaus
našlė, jos aštuoni vaikai ir
du anūkai vakar išsikraustė
iš trijų menkų kambarių
buto rūsyje, 2810 S. SpauldV
ing ave.
Tačiau išsikraustydami jie
nesidžiaugė, nes našlė ir vai
kai butą paliko ne savo no
ru, o savininkės išvaryti,
nes tą butą turi užimti jos
duktė ir dukters vyras.
O našlė, Mrs. Plummer, su
visais 10 vaikų turėjo susi
talpinti vienam kambaryje,
kurį jie gavo 2740 Troy ave.
Ir vaikai nėra visi maži, bet
suaugę: Anna, 22, Rose. 19;
Dorothy, 18; Thomas, 17;
Richard, 14; Robert, 12;
Betty Jane, 10, ir Shirley, 6
mėnesių. Jos anūkai yra
Ronald, 2, ir Kathleen, vie
no mėnesio.
Moderniškoj
Chicagoj
žmonėms nebėra kur gyven
ti.

. . . soy Chicago users of electric rangės

I

štisai per visą Chicagą naujos varto-to jos elektrinių pečių sako, "Dėkui mano
moderniškam pečiui, mano virtuvė būna švaresnė negu kad pirmiau buvo J"
Be liepsnos! nėra jokių dūmų arba suo-džių. . . nėra purvinų driežų aptemdinti
sieną užpakalyje pečiaus. Net ir baltos verankos palaiko savo gražumą ilgiau!
Taip, ištikrųjų. . . jūsų virtuvė pasilieka blizganti ir
švari jums kepant ar verdant su elektra. . . Tai yra
švariausias būdas atlikti virimą!
Puodai ir bliūdai pasilieka švaresni ir atrodanti
nauji! Panaikinate turėjimą apjuodintų bliū"\
dų kada verdate su elektra. Valymo laikas
|v
žymiai sumažintas. • . tą gražų, baltą
pečių galima nušluostyti švariai taip
lengvai kaip ir china lėkštę. Nėra abe
jonės tame. . . baigsite virtuvėje darbą
greičiau vartojant elektrą.
mk

ffeMrfa*., sausi© H . 1917 * *

Nėra kito būdo virimo taip švaraus. . .
nė joks kitas virimo būdas
neapseina be purvo ar dū
mų. Prisidėkite prie tūks
tančių kitų Chicagos šeimi
ninkių, kurios dabar verda
su elektra ir gėresitės tik
rai ŠVARIU virimu.

ff

"Ten, kur Nemunas banguoja

Kurie matė brolių Motuzų iš Lietuvos atvežtas filmas
1938 m., visi gėrėjosi ir ilgai minėjo. Dabar atvyksta jau
niausias Motuzų brolis — Vytautas Beleckas. Jis pergy
veno bolševikų ir vokiečių okupacijas Lietuvoje, o antru
kart bolševikams prie Lietuvos artėjant, jis, kaip ir daur
gelis kitų, iš Lietuvos pasitraukė. Vytautas Beleckas tu
rėjo progos fotografuoti ir filmose įamžinti ne *tik Lietu
vos vaizdus, bet ir bolševikų žiaurius darbus ir lietuvių
bėgimą nuo jų bei.gyvenimą stovyklose.
Iš New Yorko, Detroito, Clevelando ir iš kitur, kur
filmos jau rodytos, girdisi gražūs atsiliepimai. Chicagoje
jos bus rodomos šeštadienį, vasario 1 d., 8 vai. vakare
Lietuvių Auditorijoje.
Filmą skirstoma į keturias dalis:
1. "LITHUANIA" — garsinė spalvota anglų kalboje
apžvalgine filmą.
2. "KODĖL MES BĖGOME?" — bolševikų teroro
vaizdai iš 1941 metų pavasario Lietuvoje.
3. "BE TĖVYNES — IŠTRĖMIME" — vaizdai iš
tremtinių gyvenimo Vokietijoj.e
4. 'TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA" — garsinė
spalvota Lietuvos vaizdų filmą.
Nors už tokias filmas bilietai turėtų būti brangesni,
tačiau dabar bus tik po 50 centų. Norima duoti progios vi
siems, kas tik norės, pamatyti filmose tai, ką mes senai
skaitome spaudoje.
Todėl nepamirškime šeštadienio vakarą atsilankyti į
Lietuvių Auditoriją. Filmas aiškins pats Vytautas Belec
kas.
Laisvutė.

Vėl lėktuvo nelaimė

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS LITWINAS, Pres.

CARR MOODY LUMBER CO.
S039 S. HALSTED ST.

TEL. VICTORY 1272

VALANDOS: Nuo 8-tos vai. ryto iki 6-tos vai. vak.

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ UŽ 4%
—

MUTUAL FEDERALSAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
UNDKB V. *. OOVE&NMENT S UPERVISION

1201 W. CERMAK ROAD

C0MM0NWEALTH

TEL CANAL 8887-8999

JOHN J. KAZANAUSRAS, Prtsident and Manager
Ottict hourt: Daily 9 A. M.—5 P. M.; Thursday* 9 A. M.—7 P. M. Wednesdayg 9 A. M.—U Noon.

TURTAS VIRS $2,900,000-ATSARGOS kapitalas virš $200,000

EDISON COMPANT
l ^

X B. Rimkienės namuose,
4348 S. Artesian Ave., ARD
6-tas skyrius vasario 2 d.
turės kauliukais žaidimo pra
mogą, kurioje bus taipgi na
rių tarpe pasitarimas, ko
kius valgius reikės gaminti
svečiams u Draugo' > koncer
te. Brightonparkietės yra pa
sižymėjusios šeimininkes

•

Antras lėktuvas dingo

II BENDROVE PER 42 METUS SAVO TAUPYTOJAMS IŠMO
KĖJO KIEKVIENĄ SUTAUPYTĄ DOLERI SU GERAIS DIVI
DENDAIS. KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI YRA AP
DRAUSTI IKI J5.000.00 PER FEDERAL SAVINGS AND LOAN
INSURANCE KOMPANIJĄ.
Partraaksim Jūsų pinigus ii kitur, jei atnešite savo bankinę knygutę

Thm many eomvmmmmcmt of thm
*rk cooking thm modmrn, carmfr— way to coofc Thm k onm of
fmaturms of •k*&rkal tivmc, thm bmttmr woy to

- X Antanas Rabačauskas,
žinomas Cicero veikėjas, pas
taruoju laiku rimtai sunegalėjo. Gydosi namie. Se
nam savo veikėjui ciceriečiai linki greit pasveikti.

X Kasto Zaromskio, žino
mo visuomenes veikėjo iš
Brighton Park, pastangomis,
neužilgo į Ameriką atvyks
dail. Kazimieras Zaromskis,
Kasto dėdes sūnus, kurį ka
ro metu vokiečiai buvo iš
vežę į) Vokietiją, jo profesi
jos darbams. Po karo jis gy
Albuquerque. — Vienuo
Shanghai, Kinija. — Vie veno amerikiečių zonoje.
lika karių, jų tarpe du pa
nas Kinijos keleivinis lėk
sižymėję karo metu lakūnai,
X Justinas ir Marijona
tuvas su 27
asmenimis,
žuvo pirmadienį, nukritus
kurių tarpe buvo 11 ameri Matkevičiai, buvę biznieriai
jų
B-29 lėktuvui
netoli
kiečių ir kanadiečių misio Marąuette Park ir So. Chi
Kirtland oro bazės, New
nierių, dingo tarp Hankow cago, šiuo metu atostogauja
Mesuco. Tai septinta di
ir Chungking.
Miami, Fla. Rašo, keletą die
delė lėktuvų nelaimė penkių
Lėktuvas, valdomas ame nų viešėjo pas žinomą čikadienų bėgyje. Tose nelaimė
se žuvusių skaičius pakilo rikiečio, yra antras Kinijos gietį Bill Popeli, kuris Flo
lėktuvas, dingęs šioje srity ridoje įsigijo biznį. Su Matiki 90.
Vienas iš 12 tame bombo je paskutinių kelių dienų kevičiais sykiu atostogauja
tebeieškoma
nešyje buvusių lakūnų išli bėgyje. Dar
ir Rapolas Puslis, buvęs irgi
ko gyvas ir turi vilties pa pirmojo lėktuvo, dingusio Marąuette Park biznierius.
gyti, nors yra taip pat sun šeštadienį su 19 asmenų.
X V. Jaukštis, B. Papšys,
kiai sužeistas.
DUOKIT "DRAUGĄ" DRAUGUI
J. Dorinąs C. Druktenis, A.
Urbonas, M. Abromavičius,
E. Alekniene, E. Zaurienė,
STASYS LITWINAS SAKO:
West Side veikėjai, jau pa
Tal
žadėjo talką "Draugo" kon
"HADAD
Geriausias Laikas Pirkti
certe, vasario 9 d., St. Agnės
U / \ D A \ I \ — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
Hali,' Kaip žinome, "Drau
REIKMENIS".
GERAS PASIRINKIMAS:
go" koncertai kasmet su
Stogams Reikmenys — Insnluota Plytų išvaizdos Sidings
traukia tūkstančius publi
— Langę — Punj — Tvoroms Mateiiolo — Maliavos —
Varntfio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų
kos, kuriai reikia patarnau
(Hardware — Plelsterio — Cemento — Srutų — Visokios
Rd&ies Insnliacijos Mateiiolo — Šturmo Langų — Kom
ti: bufete, virtuvėje, reikia
binacijos Durų — WaIlboard — Pl&ster Board — Vamzdaug darbininkų.
džlu ir Daug Kitų Dalykų.

Planingas Taupymas Visada
Moka Gerus Dividendus

s

i mus

.

X V. Paukštis, žinomas
Brighton Park veikėjas, sa
vininkas geležinių reikmenų
ir maliavos krautuvės adre
su 2714 West 47 St., įsira
šė į Lietuvos Vyčių seniorus. Jaunose dienose jis ir
jo brolis po pirmojo pasau
linio kar 0 išvykęs į Lietuvą,
buvo žymūs veikėjai L. Vy
siu organizacijoj.
X J. Enčeris, žinomas vi
suomenės veikėjas iš Brigh
ton Park, pastarame Lietu
vių R. K. Susivienymo Chi
cagos apskrities susirinkime
išrinktas apskrities pirmi
ninku. Vice pirm. paliko J.
Mickeliūnas,
sekretorium
tas pats I. Sakalas, ižd. K.
Rubinas, iždo globėjais M.
Šaučuvėnas ir V. Paukštis,
daktaru kvotėju dr. J. Poš
ka. Dvasios vadą paskirs
Kunigų Vienybės Chicagos
Provincija. Apskrities susi
rinkimai bus laikomi pato
giame Lietuvos Vyčių na
me.
Sausio 30 d. piliečiai su
sirinks Dari/us-Girėno salėn
diskusuoti Al. G. Kumskio
kandidatūrą į aldermonus
13-tam Warde. Tą patį va
karą Demokratų Lyga Copk
County turės metinį susirin
kimą ir rinks valdybą. Po
susirinkimo vaišės.
Dem.
-
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