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šiaur ryčiuose 
užėmė tris 

dasivarė iki

Į šiaurę nuo 1-os armijos, 
JAV 9-toji ir britų 2-oji 
armijos keliose vietose pa
siekė Roer upę ir prasiver
žė per Siegfried liniją, tuo 
grasindami Ruhr’ui ir'Rein- 
landui ir jų dideliems mies
tams.

Gen. Eisenhower jėgos 
stovi prie pat ar užpakaly

Amerikos Pirmoji Armija Veržiasi
Pirmyn Nežiūrint Gilaus Sniego

PARYŽIUS, sausio 29. — 
Pirmos armijos divizijos 
šiandien pasistūmėjo pir
myn iki dviejų mylių per 
gilų sniegą 
nuo St. Vith, 
miestelius, ir
mylią nuo Vokietijos rube- 
žiaus ir Siegfried linijos j 
priešakinių jų pozicijų.

Užimta Bullange, Herres- 200 mylių Siegfried linijos
bach ir Holxheim miestai. ; nuo Olandijos iki pietinės 

Pietuose amerikiečiai ir Saarlandijos.
prancūzai pasivarė pirmyn Nuo pavakario iki aušros 
daugiau negu dvi mylias iki sąjungininkų lėktuvai ata- 
nepilnai pusę mylios nuo kavo nacių susisiekimo lini- 
Colmar, viršutinės Alsaco jas užpakaly nacių vakari - 
sostinės. Colmar randasi 38 nės sienos, trukdydami na- 
mylios pietvakariuose nuo cių pasitraukimui iš Arden- 
Strasbourgo. į nes įsiveržimo.

Trečioji armija pasiekė į • Septintos armijos frontas 
Vokietijos - Liuksemburgo Alsace ramus—gilus snie- 
sieną pigai aštuonių mylių gas sulaiko didesnius veiks- 
plotą Our upės kranto. 'mus.

LĖKTUVAI ATAKUOJA JAPONUS HONG KONGE

’ 'i*

/'S <

Dūmai kyla iš laivų ir pakraščių įrengimų Hong Kong’e. lėktuvams iš Vile Adm. 
McCain lėktuvnešių komandos numetant savo “kiaušinius” ant įvairių taikinių.

(U. S. Navy nuotrauka; Acme-Draugas Telephoto.)
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Pareigūnai Išbėga, Atbėgėliai Įeina
LONDONAS, sausio 29.—Nacių Darbo Ministas Alfred 

Ley įspėjo Berlyno gyventojus, kad jų miestas “gal tu
rės būti paleistas rusams.” Taip pranešė nacių DNB agen
tūra. DNB taipgi sakė rusai kariai ‘jau įėjo“ į Branden
burgo provinciją.

LONDONAS, sausio 29.—Paryžiaus radijo citavo Stok
holmo raportus, kurie sakė “rimtos riaušės kilo rytinėj 
ir pietinėj daly Berlyno, ir kad policija ir šturmtruperiai 
buvo iššaukti, kad numalšinti augantį nerimą Reicho sos- 
tinėje. į---------- --------- ---------------------

į Briuselio radijo sakė at- Nėra jokio patvirtinimo 
' bėgėliai iš Halle ir Frank- į šiems raportams, 
j furto demonstravo, kuomet; 
; nerado maisto.

Tas pats radijo sakė tūk- 
' stančiai moterų puolė Volk- 
sšturmo barakus Leipzige. 

j protestuodamos prieš įsaky- 
, mą siųsti naminę armiją j 
frontą. SS kariams šaudant 

, į minią daug moterų buvo 
užmušta.

Taipgi raportuota apie
' kautynes Breslaujuje, kuo- Į 
met Voksšturm užstojo pa- . 
bėgėlius prieš šturmtrupe- ’ kančios 

i rius.

Prancūzijos laikra š č i a i 
' rašė, kad Berlyno gatvėse 
i pasirodė plakatai, kurie ra
gino vokietes motinas rei
kalauti taikos dėl savo vai
kučių.I

• Anot DNB, Ley sakė, kad 
(“kovosime Berlyne, aplink 
Berlyną ir užpakaly Berly-

: no.“

Koelno laikraštis Koelnis- 
i cher Zeitung rašė, kad “se- 

j astuonios dienos 
: nulems mūsų likimą.“

(

Atakuoja Vokiečius
Šiaurinėj Italijoj

ROMA, sausio 29. — Ne
žiūrint šalto oro, sąjungi
ninkų lėktuvai vėl puolė 

, priešo susisiekimo linijas 
šiaurinėj Italijoj. Brazilie- 
čiai lakūnai numetė bombų 
ant San Cichele tilto, o a- 
merikiečiai apdaužė Lavis 
geležinkelio tiltą.

Dėl didelio šalčio ir gi
laus sniego 5-tos ir 8-tos 
armijos patruliai vieni te
rodo veiklumo. Didesni veik 
smai kolkas sulaikomi.

I 
i

Ruošiasi Ginčytis

U, S. Kariai Užėmė San Fernando; 
Skuba i Manila iš Trijų Pusių

GEN. MacARTHUR ŠTA- 1 
BAS, Luzon. sausfb 29. — 
Amerikiečiai skuba per že
mutinius Luzon laukus ir 
išlaisvino San Fernando, 
apie 32 mylias nuo Manilos. 
o šiaurėje kiti daliniai ver
žiasi Baguio link ir jau už
ėmė Rosario miestą.

Trišakis amerikiečių va
rymais iš Clark aerodro
mo randasi tik 24 mylias 
nuo Bataan. Vienas dalinys 
jau įėjo į Mexico miestą.

Kiti du daliniai žygiuoja 
iš San Miguel ir Arayat 
sričių.

(Japonų Domei agentūra tuvų motorų;
pranešė, kad dar dvi ameri- į aparatų ir reikmenų, ir di- 
kiečių divizijos išlipo Luzon deli amunicijos, maisto ir 
saloje ir sakė iš viso toje reikmenų kroviniai bei 
saloje amerikiečiai turi sep virš 40 patrankų.

kad 
dalį 
tei-

tynias divizijas, jų tarpe 
dvi šarvuočių divizijas.

(Domei pripažino, 
amerikiečiai ‘ ‘ užėmė 
Clark aerodromo.“ bet
gė, kad japonai tebelaiko 
kitas aerodromo dalis.)

Amerikiečiai rado stiprią 
japonų opoziciją Rosario 
mieste ir turėjo smarkiai 
kautis, kad atimti jį iš prie
šo. Rosario pastojo kelią ’ į 
Baguio. kur, manoma. Gen# 
Yamashita gal turi įsteigęs 
savo štabą.

Clark aerodrome suimta 
daugiau negu 200 naujų lėk 

“daug” radijo

i
i

Į

Japonai Užėmė Kitą 
Dalį Kinijos Kranto 

LONDONAS, sausio 29.— 
Japonų žinių agentūros pra
nešimas teigė, kad visas Ki
nijos Kwangtung provinci
jos krantas yra japonų val
domas po nesenai įvykdytų 
išlaipdinimų Bias įlankoje, 

Į apie 25 mylias į rytus nuo 
i Hongkong.

su- _____________

Hopkins Važinėja oo

B-29 Lėktuvai Puolė lwo ir Sumatra Eunr°°LF?R Reika!aG LONDONAS, sausio 29.— 
! Harry L.
į juonaone

WASHINGTON, sausio 29. 
—Japonai pranešė apie Su- 
perfortress lėktuvų atakas 
ant Tokyo ir lėktuvnešių 
lėktuvų puolimą ant Sumat
ros. o JAV 20-to aviacijos 
dalinio štabas pranešė apie 
ataką ant Iwo Jima salos.

Tokyo radijo sakė pavie
niai B-29 lėktuvai vakar 
atakavo Tokyo apylinkę, bet 
“beveik nepadarė“ nuosto-

I

x
Hopkins jau buvo 
ir Paryžiuje, kur 

su Min. Pirm, 
ir Gen. De Gaulle,

KALENDORIUS
Sausio 30 d.; šv. Marti

nas; senovės: Manvylis ir 
Žibonė.

Sausio 31 d.: Šv. Jonas 
Bosko; senovės; Skirmantas 
ir Kova.

OR*S
Šalta. Bus sniego.

hų.
Japonų valdomas Singa- Londone 

pūro radijo sakė 145 sąjun-! jjs tarėsi 
gininkų lėktuvai iš lėktuv- ! Churchill 
nėšių atakavo taikinius ap- [ jr išvažiavo Romon, kur jis 
link Palembangą, Sumatro- matysis su Popiežių Piju 
roję. Japonai sakė jie 44 
lėktuvus numušė.

Amerikiečių komunikatas 
pranešė tik, kad B-29 lėk
tuvai iš Marianas dienos 
metu atakavo Iwo Jima.

XII. Jo kelionė esanti “pa- 
siinformavimo’’ tikslams, 
pirm negu įvyks “Trijų Di
džiųjų” konferencija.

Iki šiol cenzūra draudė 
pranešimus apie Hopkins 
važinėjimą.

KARO BIULETENIAI
—Gen. Stilvvell sakė ma

nąs, kad japonai b” rėš ap
leisti visą Burmą.

—Penki B-29 lėktuvai ne
grįžo iš didžiosios atakos 
ant japonų.

—Britų lėktuvai 
atakavo nacių geležinkelius j kerį Pacifike, 
vakarinėj daly Ruhr’o.

Japonai Sako Nudėjo
4 Sįjungininkij Laivus

WASHINGTON. sausio 29 
—Nepatvirtintas fokyo ra- 

jdijo pranešimas sakė Japo
nijos submarinai nuskandi

vakare no tris transportus ir tan 
netoli nuo 

į Amerikos vakarinio kranto.

Hitleris Apleidžia
Dėl Darbo Byliaus Ouislrngą. Norvegija

WASHINGTON, sausio 29. 
—Atstovų Rūmai pradėjo 
ginčus clėl dirbk ar kovok 
byliaus, taikomo vyrams 
nuo 18 iki 45 metų amžiaus.

Manoma balsavimas tos 
bylos reikalu įvyks ketvir
tadieny ar penktadieny.

Militarinio komiteto pir
mininkas May sakė jis ne
duos prikergti prie byliaus 
draudimą priverstinam pri
sirašymui prie unijos, jeigu 
draft 
dirbti 
vėj.

board 'as įsako vyrui 
‘uždarytoj” dirbtu-

LONDONAS, sausio 29.— 
Raportuota, kad Hitleris 
pranešęs Vidkun Quisling’- 
ui, nacių pastatytam Norve
gijos premjerui, kad Vokie
tija turi palikti Norvegiją 
ir jos nacius valdokus savo 
likimui. V

(OWI gavo raportą iš 
Stokholmo, kad nacių armi
jos amunicijos krovinys 
ties Horten šeštadieny bu
vo išsprogdintas. Pirmieji 
raportai sakė suvirš 200 as
menų žuvo.)

i

i

I

i t

1,850 Lėktuvu Puolė
Geležinkeliu Centrus
LONDONAS, sausio 29.— 

Dienos metu šiandien 1,150 
Amerikos bomberių ir 700 
naikintuvų atakavo gele
žinkelių centrus prie Cob- 
lenz, Hamm. Munster ir 
Kassel.

Didžiausia atak^ buvo 
ant Kassel. kur kitas taiki
nys buvo tanku fabrikas.

Sako Prez. Roosevelt 
Važiuos oas Popiežių 
LONDONAS, sausio 29.—

Briuselio radijc raportas

Valdžia Apeliuos
Teisėjo Nuosprendi

CHICAGO, sausio 29. — 
U.S. prokuroras J. Albert 
Woll sakė valdžia apeliuos 
Federalinio Teisėjo nuo
sprendį. kad Prez. Roose- 

Į velto įsakymas armijai per- 
i imti Ward krautuves buvo 
neteisėtas.

Unijos studijuoja tą nuo
sprendį, bet kol kas nieko 
nemano daryti.

i \ į

Mussolini Aplankęs
Šaltą Italijos Fronl?

LONDONAS, sausio 29.—

i

1
J

Rusų Armija Įėjo į Karaliaučių;
Rusai Sako Galas Naciams Artėja

NEW YORKAS, sausio 29.—Vokiečių DNB agentūra 
perdavė nacių komandos pranešimą, kuris sakė rusai pra
laužė nacių linijas ties Karaliaučių, ir kad aršios kauty
nės vyksta abiejose pusėse Rytprūsių sostinės su tais 
rusų daliniais, kurie jau įsilaužė.

Nacių pranešimas taipgi sakė naujoji amerikiečių ofen
syva šiaurryčiuose nuo St. Vith iki Vianden buvusi sulai
kyta.

Naciai pripažino, kad 
rusai veržiasi pirmyn Stei- 
nau srity, vakariniam Oder 
upės krante, kur, anot rusų 
raportų, jų kariuomenės pa
sistūmėjo pirmyn šešias

Tarp Cosel ir Breslaujos

vokiečiai sakė jie atmušė 
pakartotinas sovietų atakas. 
Jie taipgi pripažino, kad jie 
evakuavo Klaipėdą po to, 
kaip sunaikino visus svar
biuosius militarinius įren
gimus.

Į

MASKVA, sausio 29.—Ir taip stovint nepilnai 95 my
lias nuo panikos apimto Berlyno, Maršalo Žukovo kariai 
šiandien perkirto didžiąją geležinkelio liniją, kuri jungė 
Vokietijos sostinę su Danzigu, tuo sugaudami lideles 
priešo jėgas.

Paryžiaus radijo sakė visi aukštieji naciai pareigūnai 
jau išvyko iš Berlyno į Miuncheną ir pareiškė, kad tas 
miestas ateityje bus “vokiečių priešinimosi centras.“ 

Maskvos radijo raporta-
sakė Vatikanas dabar ruo- Berlyno radijo pranešimu, i Vo, kad Hitleris šiuo laiku 
šiasi priimti Prez. Roose- Mussolini tik ką grįžo iš 
veltą, kuomet jie atvyksiąs trijų dienų vizito Italijos 
aplankyti Šv. Tėvą. fronte

rytini

didelius 
pralau-

eitą savaitę pasivarė 30 
mylių į Brandenburgą, kas 
reikštų, kad rusai stovi tik 
60 mylių nuo Stettino, prie 
Oder upės žiočių.

Siemens, 
pramonininkas.

turi būti besąlyginis, ir kad 
mes už Rusijos nugaros ne
sudarysime taikos su Vo- 

‘ kietija.
Į

Sako Naciai Norėjo Atskiros Taikos
LONDONAS, sausio 29.— 

London Daily Mail kores
pondentas Stokholme pra
nešė, kad Hugo

. Vokietijos
dvi savaites atgal atvyko į 
Švedijos sostinę su įgalio
jimu iš vokiečių vyriausy
bės išgauti atskirą taiką su 
Anglija ir J. A. Valstybė
mis.

Anot korespondento. Sie
mens grįžo Vokietijon su 
supratimu, kad pasidavimas

Nepatvirtintas rapor tas 
sakė tūlas diplomatas Stok
holme sakęs Vokietijos ge
neralinis štabas pranešė 
Hitleriui, kad militarinė pa
dėtis nebesuvaldoma, ir pa
tarė jam ieškoti taikos, bet gatvę. 
Hitleris griežtai atmetęs tą 
pasiūlymą.

lankosi ir apžiūri 
frontą.

Rusams užimant 
plotus Silezijoje ir
žiant Vokietijos sieną dau
gely naujų vietų, Rusijos 
pareigūnas sakė priešas ne
galės sudaryti naujos lini
jos prieš Berlyną.

Nacių pranešimai pripa
žino, kad Schneidemuehl, 
penkias mylias Vokietijos 
gilumoje ir 140 mylių į 
šiaurryčius nuo Berlyno, yra 
rusų apsuptas.

Poznanijoje tebevy k s txa 
aršios kautynės iš gatvės j

Rusų žinių agentūra sakė 
Žukovo armija šiaurėje pra-

Opozicija Wallace
Paskyrimui Didėja

WASHINGTON, sausio 29. 
—Atrodo, jog Senatas nepa
tvirtins Henry Wallace į 
Prekybos Sekretorius, jeigu 
jis priešinsis atskyrimui 
paskolos agentūrų nuo sek
retoriato. Wallace priešai 
nori tuoj balsuoti 
rimo reikalu.

Manoma Prez. 
tas išeis viešai už 
paskyrimą.

jo užgy-

Roosevel-
Wallace
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
MALDOS UŽ LIETUVĄ 
NEW YORKO KATEDROJi

“i
New Yorko Lietuvių Ta

ryba praneša, kad Kunigų 
Vienybės 
išrūpino 
vyskupo 
sutikimą
Prayer for Lith^ania
Patricko katedroje.

Pamaldos įvyks sekma
dienį, vasario 18 d., 4 vai. 
popiet. Dalyvaus arkivysku
pijos atstovas, asistuojant 
prelatui Ambotui iš Hart- 
ford, Conn. Giedos klierikų 
choras. Pamokslą pasakys, ukrainiečių veikėjai, 
savaitraščio ‘ ‘ America’ ’ re - 
daktorius, kun.

Rytų Provincija 
New Yorko arki- 
Francis Spellman 
suruošti Day of 

Šv.

Paskaita įvyko sausio 11 
vakare, Club House patal
pose, 150 West 85th Street. i 
Paskaitą rusų kalba laike 
žinomas V. M. Zenzinov, pir
mininkavo eserų šulas V. M. 
Cernov, buvęs trumpalaikic 
Rusijos Steigiamojo Seimo j 
pirmininkas. Salė buvo pri- i 
surinkusi apypilniai. Atvy
kusiųjų tarpe buvo daug ru
sų emigracijos, jų tarpe tiek 
Nepriklausomo P a o a 1 č i o j 
draugų, tiek priešų. Svečių 
tarpe matėsi ir keli žymes
nieji Lietuvos draugai, seni

VAIZDAS IŠ PARYŽIAUS
.............. ......

L. ..rxit<Wh ' ly*

Antradienis, saus. 30, 1945

Ties šia išvada labiausiai
ir kįilo baigiamosios disku- ke profesoriaus Pikšt? 

, sijos.
Ilgesnį ta tema ž:dj tarė 

prof. K. Pakštas, užginčy
damas tikslingumą ir reika- 
lą Lietuvai eiti į federaci
nius ryšius su Rusija, ir tai 
nepaisant kokios spaivos 
Rusija bebūtų.

Prc'esoriaus žodžiais, 
derc-otis galėtų mažas
mažu, didelis su dideliu. Ma
žojo federacija su dideliu 
prilygsta vedyboms ‘‘dram
blio su zuikiu”, vadinasi, ne 
natūrali, priešgamtinė. ’u 

! je mažasis netenka visko

— "■=
Labai vykusi ir savo lai-1 

in
tervencija iššaukė prezidiu
mo pasiaiškinimus.

Neginčydami demokrati 
nės Rusijos norą federuotii 
su Pabalčiu tiek čen«»x

tiek Zenzinov pabrėžė, kad 
žodį “federacija’” jie supran 
ta kaipo abipusi, laisvą tau
tų valios išreiškimą, vadi
nasi, be jokio prievartavimo 
prado.

(Nukelta į 3 pusi.)

fe
su

Trumpai nupasaxojęs Pa- 
John La I balčio nepriklausomybių pra 

Farge, S.J. Po pamaldų bus džią, prelegentas perėjo prie 
sugiedotas Lietuvos himnas. 
Dalyvaus lietuvių dvasiški- 
ja iš New Yorko, New Jer- 
sey ir Connecticut vyskupi
jų. Tvarkdariais kviečiami 
lietuvių choristai. Į pamal
das kviečiami draugingų 
valstybių ir miesto atsto
vai, bei visa patriotiškoji 
lietuvių amerikiečių visus- 
menė.

Tuo būdu, New Yorko lie
tuvių visuomenė vasario 16

• d. sukaktį pažymės dviem 
iškilmėmis: vasario 11 d.,
3 vai. popiet Webster Hali 
salėje, kame kalbės Lietu
vos, Latvijos ir Estijos at
stovai ir vienas lietuvių a- 
merikiečių kalbėtojas. Mu
zikavę programą išpildys 
Sue Griškaitė.

I

UŽ YPATINGĄ VĖLESNIO
Modelio, Mažai Išvažinėtą

VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ

Mokėsiu
JŪSŲ KAINĄ

CASH PINIGAIS I 
----- ★------

Sulyg Jūsų patogumo — at
vyksiu i Jūsų namus pasita

rimui. — Tik pašaukit:

ROY KLIMAS

CRAWFORD 832?

Paprastas vaizdas, kokių kasdieną Paryžiuje galima 
matyti. Tūkstančiai karo ir okupacijos paliestų gyven
tojų negauna ne tik maisto, bet ir kuro, ši vargšė išma- 

1939-1940 metų įvykių. tose įe{į:o sušalusių, supuvusių bulvių. (Acme-Draugas
lino susitarimą su Hitleriu, /telephoto) 
pasidalinimą įtakų sferomis, 
1940 metų birželio mėnesio 
agresiją, ir t.t.

Kiek ilgiau prelegentas 
sustojo ties pirmąja sovie
tų okupacija, ypatingai už
akcentuodamas sovietų so- 
ciales reformas, tikybinę pa
dėtį ir žmonių deportavimus.

Prelegento patiekti fak
tai. daugiausiai, buvo ima
mi iš Informacijos Centro 
paskelbtos medžiagos.

Nebuvo pamiršta nušvies
ti ir dabartines Sibiran de
portuotų kančias.

Antroje paskaitos da!yje 
V. M. Zenzinov pravedė p^ 
ralėlę tarp vokiečių ir su 
vietų okupacijų.

Girdi, žydiškąją visuome
nę išskyrus, vokiškas oku
pantas vietos gyventojus 
traktavo žiūrint jų naudin
gumo kariškajam ūkiui ir 
pačiam karui, ko negalima 
pasakyti apie soviet us, ku
rie besivadovaudami savais 
specifiniais išskaičiavimais, 
kitaip mąstančius, be ato
dairos, eliminuodavo bei de
portuodavo.

Tam įrodyti, prelegentas 
pacitavo žinomą Sibiro ins
trukciją, bei perskaitė kate
gorijas tų, kurie sovietų bu
vo laikomi “priešingu ir so
cialiai pavojingu elementu’’. 
Vokiškosios okupacijos me
tu, Pabalčio ekonominė eks
ploatacija buvo pasiekusi 
aukščiausio laipsnio. Ne vie-

I

Vasario 18 d. 4 vai. po
piet, New York St. Patrick’s 
CathedraI, kame bendradar
biaus Kunigų Vienybės K' 
misija, pirmininkaujama ki. 
nigo Jurgio Gurinsko, Auš
ros Vartų parapijos New 
Yorke klebono, ir New Yor
ko Lietuvių Tarybos Komi
sija, vadovaujama Jono Bui
vydo. Lietuviškieji laikraš
čiai prašomi šį pranešimą 
paskelbti.
PASKAITA APIE 
PABALTI

New Yorke gyvenančių ru 
sų socialistų — revoliucijo- 
nierių iniciatyva, buvo su
ruošta paskaita apie Pabal
ti-

nas desetkas tūkstančių žmt 
nių buvo išvežtas darbams 
į Vokietiją. Kalbėdamas a 
pie žydiškąją visuomenės da 
lį, V. Zenzinov, skaitlinė
mis pasiremdsmas. primins 
kad čia vokiečiai k’, črū 
siškos eksterminacijos prin
cipo.

Kai kam iš susirinkusių 
aukščiau minėtas pa'ygini- 
mas ne visai patiks. Per 
vėliau kilusias diskusijas,; 
vienas asmuo užmetė šalis 
ką dalyko nušvietimą, pre
legentui primesda’'1-Ls ten
dencijų ir Hitleriui labiau 
naudingą spalvų sustatymą!

I

Paskaitos pabaigoje, V 
Zenzinov pacitavo 1940 ir 
jam asmeniškai pasakymą 
vieno Pabalčio veikėjo nuo 
menę: ‘‘Girdi, geriausia Pa- 
balčiui išeitis būtų gyventi 
federacijoje su demokratim- 
Rusija.'

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARTĄ Į

i

v

ii Didžiausia lietuviu Į

Jewelry Krautuvė i
Parduodame Laikrodžius, Laik- i 
rodėlins. Auksinius ir Deipian- ■, 

jiius Žiedus, Rašomas Plunks- I 
nas ir įvairius 
kitokius auk
sinius daiktus 
už PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

Tel. VAKds 4641

J. RIMDZUS, D. C.
^HIROPRAKTORIUS

19 Metu Patyrimo

1649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 6 iki 8 vaL vakare, 
šeštadieniais visa diena.

I

I

3241 S. Halsted St.'
CHICAGO, 8, ILL.

Tel. OALumet 7237

Turime dideli 
a- gerą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius, 
^aikrodėlius, Žiedus, Rašomas 
piuuksnas. ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
TEWELRY — VVATCHMAKEB

— MUSIC
1216 ARCHER AVENUE

Phone: LAŲĄYETTE 8617-—- - -  - »

i 
i

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik vieną porą akių gauname gy
venimui. Saugokite jas. leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti;

30 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą akių Įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-toa’ 
ivlcfonas: CANAL 0523, Chicago

OFISO VALANDOS:
Kasdien >:J0 ą. m. Iki 1:30 p. a,

Trečiad. 9:30 a. m. iki 1 p. m. 
šeštad. 9:30 a. m. iki 7 p. m.

n

DR. STRIKOL IS
PHYSICIAN AND SURC
4645 So. Ashland Ave_.

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

vakarais
Office Tel.
Namų Tel.

Seredomis ir Subatos 
— tik pagal sutartį.
YARds 4787
PROspect 1930

Jei. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

1

I
Vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 

Trečiadienį pagal sutartį.
į Ofiso Tel. VIRginia 0036

Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

i DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
į Ofiso vai.: 1—3 ir 5—8:30 P. M.

Trečiadieniais pagal sutartį

I

i 
I 
i

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMiock 4848

DR. J. J.
GYDYTOJAS

2423 VVest Marąuette Road
OFISO VALANDOS: 

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

Tel. CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA 

3241 VVest 66th Place 
Tel. REPublic 7868

-------------------------------*-----------------------------

Užlaikome didelę krau
tuvę Rakandų, Jewelry, 
Rekordų ir Radio Setų mū
sų baltame name. Visi de- 
partmentai po vienu stogu.

čia rasite didelį ir įvai
rų pasirinkimą viršnuro- 
dytų dalykų — už priei
nama* kainas.

I

-
I

i

REIKALE PASINAUDOKI!

I

f
I

BUDRIKO RADIO VALANDOS: 
U ui'L, 1OOO K., Nedėlios 
vakare — »:30 P. M. 
W:HFO, 1450 K., Ketvego 
vakare — 7 :OO P. M.

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

/

Telefonas SEELEY 8760

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
%

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsals. 
arba jūsų 
senas setas 
*r matrosas 
padarytas 
perdirbtas ir 
taip naujas.

Ateikite šiandie!

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

rAPGLIU
VIENINT8LIS AMTCRTKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAfiTIS, JSTEIGTAS RAR 11, 1933 M.

WHFC -1451 kilos.
SEKMADIENIAIS — buo 1 

iki S vai. popiet.
/lllti KIT0M1S DEEN0MI8 — ™ ? ^90 9;30 vaL vakare.
MĮMy EXTRA PROGRAMAS Penk
Si? ' tadleniaiz nuo 7 Iki 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas;

6755 S. Westem Avė., Chicago, 11L
Telefonas — GROvehill 2242

Tel. YARds 5921 
Res.: KENirood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

-----------------------=----------------------‘ 

Trečiadienio ir šeštadienio rakarala 
Ofisai yra uždarytas.

Aukok savo kraują sužeis
tiems kariams per A. Rau
donąjį Kryžią.

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

I

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMU M0RG1ČIŲ PAS MUS -
Statybai, Bemontavlmul, Refinansavimui— 
ANT LENGVŲ MĖNESINIU IŠMOKĖJIMU!

Panaudokite Progą Dabartinėms Žemoms 
NuoUmčio Ratoma.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAUPYKITE m tiso įstaigoje. Jftsp indėliai 
rūpestingai globojami ir ligi S5.OOO.OO ap
drausti per Federal Savings and Ix>an In- 
suranee Corporalion. Jūsų pinigai bus greitai 
išmokami jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU 
FINANSINfi ĮSTAIGA

■— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTOJO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
TEL- — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y. 3236 S. HALSTED ST.

I
I

Tel. CANal 0257
Rez. Tel.: PROsnect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 314A

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.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis. '

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMiock 8700
Rez. tel. PROspect 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

OR. PETER J. BARTKUS 
gydytojas ir chirurgas 

So Kedzie Avenue
VALANDOS:

nuo 2—4 ir nuo 7—9 kasdien, 
išskiriant trečiad. ir sekmad.

Ofiso Tel......... VIRginia 1886
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4204 Archer Avenue

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarius.

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 įįtf'įek

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Bes. Tel. REPublic 0054 

Jeigu neatsiliepia — 
Sauk KEDzle 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais Pagal sutarti.

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pamii. 
klas. {Jablonskį^
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-DRAUGAS” HELP ffAVTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 94S8-S488

HELP WANTED — MOTERYS

DŽENITORKŲ
VALYMO DARBAI 

—DĖL—
HELP VVANTED — VYRAI

VYRŲ
UŽIMTI TVARKYMĄ

STOCK RUIMO

MOTERŲ
Valandoms: 
5:30 vak. iki 12 naktį

KARO PRAMONĖJE
Patyrimo prie China ((ližių) 

pageidaujama bet nereikalinga.
PASTOVUS DARBAI

SVARBI PRAMONĖ

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ 

TAIPGI REIKIA '
ALBERT PICK CO., INC.

2159 Pershing Rd.
DŽENITORIUI

Lengvas švarus darbas šviesioj ga
mybos dirbtuvėje. Pastovus darbas. 6 
dienos j savaitę. Laikas ir puse virš 
40 valandų.

CHICAGO CARDBOARD CO.
670 W. Washington

HELP AVANTED — MOTERYS

Skalbykloj Darbininkių
SVARBUS KARO DARBAI

POKARINĖS PROGOS DĖL’

LANKSTYTOIŲ 
PADAVĖJŲ 

Prosų Operatorių
KREIPKITĖS—ROOM 310

135 E. llth PI. 
ILLINOIS CENTRAL R. R.
(Roosevelt Rd. and Michigan Avė.)

OLSON RUG CO.
REIKALAUJA

MERGINŲ — MOTERŲ
(Vedusių ar Nevedusių)

Patyrimo nereikia.

Prie lengvų švarių darbų mo
demiškoj dienos-šviesos dirb
tuvėje.
Gera pradinė mokestis ir dar
bo sąlygos—užtenkamai pro
gų įsidirbimui—dieną ar naktį 
šiftai. e

Dykai apdrauda ir ligoninės 
aprūpinimas.
Lengvai pasiekiama PULAS- 

Gat- 
a r

KI (Crawford) STREET 
vėkariais, DIVERSEY 
WRIGHTW00D busais.

Ateikite ir pasitarsime 
tai nuo 8 ryto iki 5:30 
nuo Pirmad. ištisai

apie 
vak. 

šeštad.

Olson Rug Co
2800 N. Pulaski

(Crawford) prie Diversey

STENOGRAPHER
Capable of shorthand and general 

work in small Tannerv office.
NO BOOKKEEPING 

Pleasant Surroundings 
40 Hour Week

PHONE:— MOHavvk 1963

AMERICAN RAWHIDE 
MFG. CO.

1103 N BRANCH ST

Atsišaukite

ILLINOIS
BELL TELEPHONE

309

msncTA^, rmcsco, ieetnots

BRANGUS TURTAS

kaip pa- 
kuomet 

iš sąna- 
pasitaiko

IŠ VAKARŲ FRONTO

SVEIKATA

KRAUJOTEKIS IŠ GAL
VOS AR IŠ KAKLO i

COMPANY
Employment Ofison Moterims 

Street Floor

W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

REIKIA
Siuvimo Mašinoms

Operatorių 
Cafeteria Darbin.

Dženitorkų 
Assemblers

Neapleiskime savo tarnyboje 
vaikinų dabar!!!

Dirbkit už gerą mokestį ir 
•bonus

UNIFORMOS DUODAMA
Dykai Busais Patarnavimas

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION

4951 W. 66th ST.
PORTSMOUTH 6277

Amerikiečių Trečioji Motorizuotoji Divizija pabėgusių vokiečių pėdomis praeina 
sugriautą Mont-Le-Ban miestą, Belgijoj. (Signal Corps photo; Acme-Draugas teleph.) j

asmens, lietuviai, 
estai prie žydų 

prisidėjo daugiau 
vokiečius.

Paskaita apie Pabalti
(Atkelta iš 2 pusi.)

Tuom diskusijos ir buvo 
baigtos, jei neskaityti vieno 
svečio mėginimą urmu kal
tinti lietuvius, latvius ir es
tus už žydų naikinimą.

Anot to 
latviai ir 
naikinimo 
už pačius

Atsižvelgiant į daugiau 
nei tendencingą ir miglotą 
kaltinimą, ir į aplinkybę, 
kad kalbėtojas savo kalti
nimus negalėjo paremti jo
kia apčiuopiama medžiaga, 

i tolesnės ta tema diskusijos 
buvo nutrauktos.

Iš publikos tarpo girdėjo
si pastabos, kad panašus

i

kaltinimas visai tautai yra, 
iš viso, neleistinas. Girdi, 
būdavo pogromai ir caristi- 
nėje Rusijoje. To nepaisant, 
niekam ir į galvą neateida
vo kaltinti rusų tautos, ru
sų žmonių. Dažniausiai, tai 
būdavo daroma saujalės pro 
vokatorių. kriminalistų ar 
šiaip neatsakingų atmatų.

Išvadoje, tenka pasakyti, 
kad tiek paskaitos turinio 
planingumu, tiek įvykių ob
jektyviu nušvietimu, prele
gentas savo uždavinį atliko 
visai vykusiai. Po paskaitos, 
publika buvo aprūpinta In
formacijos Centro kai ku
riais ] 
peal”, 
Appeal ’ ’, 
Church” ir t.t. I

Keleiviams gręsia 
nepatogumai

Washington, D. C. — Pik. 
J. Monroe Johnson, Apsau
gos Transportacijos Įstaigom 
direktorius, įspėja keliaujau 
čius į Floridą ir kitas žie
mos poilsio vietas ir iš tei. ■ 
sugrįžtančius, nesitikėti ke 
lionės sąlygų pagerėjimo ar
timoje ateityje. Pulk. Joun- 
son pareiškė, kad pervežio-. 
j a nt karo sužeistuosius. nor_ 
ir bus stengiamasi vengt 
sudarymo nepatogumų ke 
liaujančiai civilei visųomc- į 
nei, bet jis jaučia pareigą j

leidiniais, kaip “Ap- . būs.mus keliautoju.
“Supplement to the ypač keiiauJančius į fe.Jrol.

.1”, “Situation cf the. tų kafJ jjem3 gręsia

VYRAI IR MOTERYS

OPPORTUNITY
FOR BEGINNERS

For tvork in PersonneI office. Some 
typing and filing. 40 hour week. 

GOOD PAY
S. KARPEN & BROS.

636 W. Cermak Rd.

MERGINŲ
STOCK IR ORDER RINKĖJŲ 

5 dienų, 40 vai. į savaitę. Laikas 
ir pusė už viršlaikį. 60c į vai. 
Atsišaukite.
207 S. WABASH — 4th Floor

i
VYRAI IR MOTERYS

VAIKINŲ IR MERGINŲ
VIRŠ 16 METŲ 

PASIRINKIMAS 3 ŠIFTIJ
ĮDOMŪS darbai 
GERA MOKESTIS

CHICAGO
ROTOPRINT CO.

4601 BELMONT
REAL ESTATE FOR SALE

PARSIDUODA — 2 aukštų mūro 
namas, 3 fletai. karšto vandens ši
luma, mūro garadžius. Mažas (mo
kėjimas, balansą lengvomis sąlygo- 
1,‘s. Arti 72nd ir Maplewood. At- 
sisiukit prie — JOS. M. MOZERIS, 
323« S. HALSTED ST., Tel. CAL- 
nmet 4118.

MERGINŲ 
MOTERŲ

LENGVIEMS DIRBTUVĖS 
DARBAMS

PASIRINKIMAS VALANDŲ
GERA MOKESTIS

TRANSPARENT
Package Co. I

3514 S. Morgan St. .1
* I

Kančia 
mokykla.

2

Moterų - Vyrų
NEAPRIBOTO AMŽIAUS 
PATYRIMO NEREIKIA 
PILNAM AR DALINIUI 

LAIKUI
ŠIFTAI "KASDIEN:

7:30 RYTO IKI 4 PP.
4 PP. IKI 12:30 RYTO

Prie progos, pravartu 
stebėti, kad V. Zenzinov y- 
ra autorius daugelio rimtų 
mokslinių veikalų. Paskuti
nis jo veikalas “Vstrieča s 
Rosijej”, tik išėjo iš spau
dos.

pa
garantuota galimybė kur 
nors būti priverstiems pa- Į 
likti traukinį kelionei dai 
nepasibaigus, net ir tuo at
veju, kai visos kelionės iš
laidos buvo iš anksto apmo 
ketos. (OWI)

PLATINKITE “DRAUGĄ

ABELNU 
DIRBTUVES

DARBININKU

iš namų
Chicagos policija praeitą 

sekmadienį prašė padėti su
rasti Miss Mary Therese 
Brooks, 16 metų, iš Dowa- 
giac, Mich., kuri dingo iš

Dokumentale medžiaga pa 
siremdamas, daugiausiai per 
pirmąjį sovietų-suomių ka
rą jo skaitytais rusų belais
vių ir rusų nukautųjų laiš
kais, autorius pasakoja apie1

i žmonių gyvenimą Sovietų į namų. Ji atvyko į Chicagą. 
i Rusijoje.

Praeitą trečiadienį patie
kiau pamokinimų, 
vartoti turniketą, 
kraujas švirkščia 
rio. Bet kartais
žaizdos galvoje ar kakle, 
kuomet turniketo negalima 
vartoti. Kas tada daryti?

Visupirma reikia turėti o- 
menyje, kad kuomet kraujas 
teka iš pakaušio, ar iš smil
kinio, ar iš veido, ar iš kak-

pro j lo, tai būtinai reikia pakelti 
i nelaimingojo galvą aukštyn, 

o nepaguldyti.
Kraujotekį iš pakaušio, ar 

smilkinio, ar veido galima 
pasekmingai kontroliuoti 
tiesiog užspaudžiant žaizdą 
tampriai su gniužuliu au
deklo, ar su vata, ar su švel
niu popierių.

Sunkiausia
Į pa sužeistas 
reikia labai 
syklingai, kad išgelbėti žmo 
gaus gyvastį. Pagalvok, ką 
darytum jei pamatytum sa
vo artimą su perplautu kak
lu, (ar su sužeista gerkle? 
Ar mokėtumei kaip gelbėti? 

Suprantaptieji kaklo ana
tomiją, apkabina nelaimin
gojo kakla ir tuč tuojau su 
nykščiu spaudžia kaklinį 
dubenį, tąją duobutę, kuri 
yra tuoj virš krūtinkaulio. 
Reikia žiūrėti, kad neuž- 
spaustum koserės (alsavimo 
latakus), kad žmogų neuž
smaugtum. Persitikrinus jog 
žmogaus nesmaugi, spausk 
kaklo įdubimą linkui nugar
kaulio, spausk dikčiai. To
kiu būdu užspausi didžiąją 
arteriją, kuria kraujas iš 
širdies teka į kaklą; tokiuI I

i 
būdu sustabdysi smarkų 
kraujo šmirkštimą.

Kaip tik pavyksta su nykš 
čiu kraujotekį iš kaklo su
stabdyti, arba jei ir nepa
vyktų, — kimšk tiesiog į 
kaklo žaizdą bile švarią me
džiagą, bile audeklo gabalą. 
Jei neturi po ranka švaraus 
audeklo, negaišk, kimšk ; 
žaizdą ką turi! vistiek žmo
gaus gyvastį turi skubiai 
gelbėti. Laikyk nelaimingą
jį, kontroliuok kraujo plūdį 
tol kol daktaras atvyks.

Kai daktaras a*7yks, tai 
ar jis žaizdą užsius, ar krau 
jo tr.ansfuziją darys, ar ko
kius vaistus duos, tai jo pro
fesijos dalykas.

Daktaro atsakymai į 
klausimus

yra kai tam- 
kaklas. Veikti 
greitai ir tai-

Atsakymas K. B. — Sul- 
fathiazolis yra stebėtinai 
puikus vaistas tūloms infek
cinėms ligoms, jei yra var
tojama daktaro nurodymais 
ir esant nuolatinėje daktaro 
priežiūroje. Šiaip perdidis 
kiekis ar netikslus to vais
to vartojimas yra labai pa
vojingas, nes naikina krau
jo naujagimes celes. Sulfat- 
hiazolo mostis yra lygiai ge
ras ir pavojingas kaip ir ta
bletes.

Atsakymas R. J. — Vai
ko žvairias akis galima ati
taisyti su prizminiais aki
niais. Akinius jūsų vaiku
čiui patarčiau įsigyti pas 
medicinos daktarą akių li
gų specialistą, o ne pas bile 
“šakar-makar” optometris- 
tą.

Paragink savo pažįstamus, 
kad jie 1945 metams užsisa
kytų dienraštį “Draugą”.

Namų Taisytojas 
Kontraktorius

Atostogos po vienų metų tarnys
tės. Ligoninės ir gyvybės ap- 
draudos planais galima naudotis 
Pastovūs darbai.

ATSIŠAUKITE

ATLAS
Boxmakers, Ine 

2555 W. Diversey 
1385 N. Branch S tI

tai didvyrių
Maironis TEL.: ARMITAGE 1060

VYRŲ REIKIA
PRIE KRITIŠKŲ KARO DARBŲ
Materiolo vartymo ir štoko rinkimo, darbai lauke 
dirbant prie bar štoko, kastingų ir metalinių formatų. 
Nuolatiniai gerai apmokami darbai. Gera transporta- 
cia.

Doaglas Park “L”, Westtown busais, Westtown 
gatve kariais tiesiog prie durų.

DANLY MACHINE SPECIALTIES, INC
2100 S. 52nd AVĖ. ------ CICERO, ILL.
Kreipkitės EMPLOYMENT OFISAN — 8 RYTO IKI 6 VAK.

1925 S. 52 n d Avė. ------ CICERO, ILL.

J

REMKITE “DRAUGĄ

IŠ RUSŲ OFENSYVOS RYTŲ FRONTE

Nuotrauka iš Pultusk miesto,'už kelių mylių nuo Var- 
» šuvos. Rusų kariai vejasi pasitraukusius vokiečius. (Acme- 
Draugas telephoto)

Pertaiso Senus ir Stato 
Naujus Namus. Turi Pil
ną Apdraudą Savinin
kams ir Darbininkams

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED. 1739

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI 
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
Už MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. 8. GOVERNMENT 8UPERVISION

4192 Archer Avė.
JUSTTN MACKCEWICH.

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND \ 
LOAN A8SOCIATION 

OF CHICAGO

Virginia 1141
Prea. and Mgr.
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DRAUGAS
• THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

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

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

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

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

, Vienam mėnesiui ........................................... 75
Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:

Metams ..............................................................  , $6.00
Pusei metų ............................................................................ 3.50
Trims mėnesiams .................................................................. 1.75
Dviem mėnesiams ............................„.................................. 1.25
Vienam mėnesiui ................................................................. .75

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

* Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklu. Redakcija 
paailatKo sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
1-orespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąją mašinėle), paliekant, dideliu* 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

- Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, I1L 
Under the Act of March 3, 1879.

Lietuva, naciai ir bolševikai
RUSAMS KLAIPĖDĄ PAĖMUS

Sekmadienį ir pirmadienį per radijo ir dienraščiuose 
buvo ypatingu būdu akcentuojama, kad raudonarmie
čiai paėmė Klaipėdą. Šis rusų laimėjimas karo atžvil
giu yra gana svarbus. Jis pagreitins Karaliaučiaus ir 
viso Rytų Prūsijos krašto paėmimą.
.' Klaipėda, turinti 43,000 gyventojų, yra vienintelis 

Lietuvos uostas. Tai miestas, kurį vadindavo Lietuvos 
plaučiais.

Klaipėdos miestas su uostu ir visas kraštas buvo 
išlaisvintas 1923 metų pradžioje. Sukilę vietos gyven
tojai, pareikalavo prisijungimo prie Lietuvos. Dėl to 
per kai kurį laiką ėjo kova tarptautinėj arenoj. Paga
nau Tautų Sąjunga paskyrė Klaipėdos klausimui iš
spręsti komisiją, kurios priekyje pastatė amerikietį 
Norman Davis. Klausimas buvo išspręstas Lietuvos 
i.audai, suteikiant vietos gyventojams autonomijos tei
ses.

Bet vokiečiai, ypač po to, kai Vokietijoj įsigalėjo 
Hitleris, pradėjo siųsti į Klaipėdos kraštą savo agen
tas ir kurstyti gyventojus. Tai Lietuvos vyriausybei 
darydavo daug nesmagumų. Pagaliau, kai prasidėjo 
Hitlerio siautėjimas ir jungimas prie Vokietijos “vo
kiškų žemių” naciai 1939 metais kovo mėnesyje ir 
Klaipėdos kraštą atplėšė nuo Lietuvos. Bet po penke- 
įių metų jie, kaip matome, buvo priversti iš ten pasi
traukti.

VISA LIETUVA IŠLAISVINTA”...
Maždaug tokius pranešimus skaitėme vakar ir už

vakar. Vadinas, išvijus vokiečius iš Klaipėdos, visa 
prieškarinė Lietuva jau yra išlaisvinta iš nacių oku
pacijos. Dabar ir Vilnius, ir Kaunas, ir Suvalkai su 
Sainais, ir net Tilžė su lietuviškomis apylinkėmis yra 
laisvi nuo nacių.

Visos Lietuvos žmonės, be abejonės, nesigaili, kad 
vokiečiai jau yra išvyti iš jų žemės. Jie vokiečių žiau
rios okupacijos nekentė. Jie prieš tą okupaciją kovojo. 
Jie kovojo su ta viltimi, kad išvijus nacius iš jų kraš- 

‘ to, tuoj bus įgyvendinami Atlanto čarterio principai, 
keturios laisvės ir tuoj sudaryti visi galimumai atsta
tyti laisvą, nepriklausomą ir demokratinę respubliką. 
Kovojantieji prieš nacius lietuviai visą Atlanto Carte- 
rio tekstą atmintinai buvo išmokę.

Bet kaip dabar dalykai stovi, Lietuvos žmonės savo 
būkle dar nesidžiaugia. Sovietų Rusijos diktatūra at
virai pasisako, kad jos kariuomenė į Lietuvą atėjo ne 
kaipo išlaisvintoja, bet kaipo pavergėja. Keliais atve
jais ir pats Stalinas ir jo kontroliuojami laikraščiai 
r' eibė, kad, girdi, nei Lietuva, nei kitos Baltijos 
v lstybės nebus laisvomis ir nepriklausomomis, bet 
s jungtomis su Sovietų Rusija. Vadinas, Rusijos pa- 
vc gtomis. Maskva daro spaudimą (tai niekam nėra 
p”slaptis) į Amerikos ir Anglijos vyriausybes, kad jos 
piipažintų nieku nepagrįstas Stalino pretenzijas į Bal
tijos valstybes. Tų pretenzijų ligšiol nepripažino nei 
A glija nei Amerika.

STATYKIME REIKALAVIMUS
Mes aiškiai žinom, kad Lietuvos žmonės nenori nei 

nreių nei bolševikų vergijos. Jie nori būti laisvi ir ne
priklausomi. Ir atsižvelgiant į tai, kad visos Lietuvos 
teritorijos jau yra Amerikos sąjungininkės Sovietų Ru
sijos, pasirašusios jungtinių tautų deklaraciją, žinioje, 
mes turime prašyti ir reikalauti, kad mūsų krašto vy

riausybė paveiktų į savo sąjungininkę Rusiją sudaryti 
galimumus ir duoti Lietuvos žmonėms tinkamas sąly
gas atsisteigti savo laisvą ir nepriklausomą respubliką.

Reikia prašyti ir reikalauti, kad Jungtinių Valstybių 
ir Anglijos vyriausybės paskirtų specialę komisiją (ko
kias skiria išlaisvintoms tautoms Europos vakaruose), 
kuri laikinai perimtų civilinę valdžią Lietuvoje ir pra
vestų rinkimus demokratiniu, lygiu ir slaptu balsavi
mu. Jei bus leista vieniems rusams Lietuvoje ilgiau pa
šeimininkauti, bus padaryta ir kraštui ir žmonėms 
daug nuostolių ir skriaudų.

Reikia manyti, kad tokį prašymą mūsų vyriausybei 
patieks Amerikos Lietuvių Taryba. Tokį žygį ji galės 
gerai ir efektingai atlikti savo suvažiavimo Vašing
tone (vasario 16 ir 17 dd.) proga.

Turint galvoje tuos ir daug kitų Lietuvos laisvini
mo reikalų, ALT suvažiavimas šaukiamas labai laiku.
★

Popiežius ir Prez. Rooseveltas
Praėjusį sekmadienį buvo pasklidę gandų, kad Pre

zidentas Rooseveltas planuojąs aplankyti šventąjį Tė
vą Pijų XII-tąjį ir dėl to Vatikane esą daromi tam 
tikri prisirengimai.

Vatikanas tuos gandus tuoj paneigė, tačiau buvo 
konstatuota, kad, jei Prezidentas aplankytų Romą, Jc 
Šventenybė Popiežius maloniai jį priimtų.

Mes veik neabejojame, kad Prezidentas Rooseveltas 
jei jis tik lankytus Romoj, padarytų vizitą ir šven 
tajam Tėvui. Jei taip įvyktų, tai būtų istoriškas įvy 
kis. Tai būtų pirmas Jungtinių Valstybių prezidentas 
aplankęs Popiežių.

Prez. Rooseveltas, kiek žinoma, aukštai vertina Po 
piežiaus taikos pastangas. Jis yra pirmas iš prezidentų 
kuris pasiuntė savo asmeninį atstovą (Myron Taylor 
į Vatikaną. Katalikų priešai dėl to jo žygio reiškė ne 
pasitenkinimų ir net protestavo, tačiau Prezidentas į 
tai nekreipė dėmesio ir savo atstovą prie Vatikano ligi 
pat šiol palaiko.

Jo Šventenybė Pijus XII griežtai stovi už teisingos 
ir pastovios taikos atsteigimą. To paties tikslo siekia 
ir Prezidentas. Tuo būdu tuose siekimuose yra daug 
bendro. Ir, nėra abejonės, jų susitikimas labai daug 
naudos padarytų taikai.
★

Labdariai ir seneliu prieglaudos statyba
Tenka reikšti užuojautą Labdarių Sąjungos 8 kuo

pos veikėjams, kurių vardus kažkokia užkulisinė poli
tika labdariuose pradėjo valkioti po nekatalikišką spau
dą. Tai ir netikslu ir, pagaliau, negarbinga. Ar tai da
roma su jų žinia, ar ne — mes to nežinome. Mums 
tikrai gaila, kad jų garbingi vardai panaudojami ka
talikiškos organizacijos skaldymui ir užsimojimui pa 
kenkti lietuvių senelių prieglaudą greičiau baigti.

Visi sieksniniai straipsniai, kurie dedami ‘Sandaroje’ 
apie Labdarių Sąjungą, ligoninę, senelių. prieglaudą ir 
statybos komisijos pirmininką Kun. A. Linkų, yra ra
šomi su tendencija, su tam tikrais asmeniniais sumeti
mais, bet ne su noru pagreitinti senelių prieglaudos rū
mus greičiai užbaigti. Kraipyti organizacijos istoriją, 
kelti insinuacijas, kurstyti ir pulti vieną ar kitą asmenį, 
stovintį Sąjungos priešakyje, tai nėra rimtas ir konkre
tus darbas. Tai yra noras griauti tai, kas ligšiol buvo 
pastatyta.

Jei tų straipsnių autoriai manė, kad jie geriau ga
lėjo vairuoti Labdarių Sąjungą ir sėkmingiau baigti 
prieglaudos statymą, jie galėjo tą darbą imti į savo 
rankas, einant teisėtu keliu, gaunant daugumos prita
rimą organizacijoj. Tam yra labdarių centro mėnesi
niai, pusmetiniai ir metiniai susirinkimai. Jų gi raš
tai nekatalikiškoje spaudoje padėties nepakeis. Dabar
tinė valdyba yra teisėtai išrinkta. Visos labdarių są
jungos valdybos praeityje buvo teisėtai išrinktos. To
dėl ir visi ligšiol padaryti sąjungos darbai yra teisėtai 
atlikti. Tie atlikti darbai mūsų visuomenei neša garbę 
ir pasididžiavimą. Mes neabejojame, kad ir dabartinė 
labdarių valdyba, kuri yra išrinkta teisėtame susirin
kime ir teisėta eiga, nudirbs darbų, kuriais galėsime 
didžiuotis. Ji dirbs su visuomenės pritarimu ir para
ma. Ji, kaipo katalikiškos organizacijos vadovybė, da
rydama žygius prie senelių prieglaudos užbaigimo, 
veiks su J. E. arkivyskupo Samuel A. Stritch patari 
mu ir pritarimu. Ir tai duoda garantijų, kad prieglav 
da bus pastatyta gerai, praktiškai ir kad jos išlaiky 
mas bus užtikrintas. Eiti kitokiu keliu ir ieškoti kito
kių priemonių, yra netikslu ir reiškia eikvojimą laiko 
ir energijos.
★
Mūsų skaitytojams, prieteliams ir rėmėjams vasario 

4 d. yra įsidėmėtina ir svarbi, nes tai “Draugo” tradi
cinio koncerto diena. Dienraščio vadovybė nuoširdžiai 
prašo vasario ketvirtos pusdienį ir vakarą praleisti su 
ja metinėj puotoj.
★
Rusų-vokiečių didžiųjų mūšių metu Lietuvoje ap

griauta daug miestų, miestelių ir kaimų. Lenkų spau
dos agentūra (PAT) sausio 17 d. pranešė kad didesnė 
Vilniaus miesto pusė sunaikinta.

=

★ ★VAIDILUTE

TĖVIŠKĖ ROMANAS
PIRMOJI DALIS

KUR NEMUNAS BANGUOJA

*

(Tęsinys)

Viktutė, mano jausmas 
rimtas, ir jei aš tave aplei
siu, pajuoksiu pats save. Ne 
tik dėl tavęs, bet ir dėl sa
vęs turiu eiti ligi galo... Jei 
būčiau vienintelis sūnus, 
tuomet kas kita — turėčiau 
pirmučiausia tėvais ir tė
viške susirūpinti. O dabar 
— aš nenoriu tų namų, ir 
tiek; žinau, kas man daryti, 
ir niekas manęs nei prikal
bės, nei atkalbės. Nesirū
pink, neraudok ir lauk. E- 
same jauni.

Naktis buvo tamsi ir pil
na žavinčio širdį grožio, juo 
du abu buvo jauni; sėdėjo 
tačiau šalimais nesiglausda- 
mi, nesiglamonėdami. Atro
dė kaip vyresni, gyvenimo 
audinį į nežinomą krantą iš
mesti žmonės, kurie rūpina
si vien tolimesniu keliu.

Išsiskirdami atsisveikino 
be pasibučiavimų, be priža
dų. Abu buvo tvirti, kaip 
ąžuolai, ir paprasti, kaip 
vaikai.

Klemensas suprato, kad 
brolio santykiai su “pleci- 
ninke”, anot motinos, ne e- 
pizodas, ne žaislas, bet bū- 
simasai įvykis, kurs su
griaus senio Daugėlos tra
dicijas.

IV.

Vieną sekmadienį išvažia
vo abu Daugėlos, Klemen
sas ir Jovita į atlaidus, į 
kaimynę parapiją, kur gy
veno vyresnioji sesuo Ade
lė. Iš namų išsirengė anks
ti, nes abu senukai rengėsi 
išpažinties. Keliu nedaug 
kas tevažiavo, kiūtino dau
giausia pėsčios moterėlės — 
davatkos, negalėjusios nu
vykti iš vakaro.

Senis Daugėla pats vėži
no, leisdamas arklius vieno
da, greita risčia. Ties kiek
vienu kryžium, kurių pake
lėje buvo apsčiai, pakeldavo 
kepurę, kiekvieną praeivį pa 
sveikindavo senu papročiu:
— pagarbintas Kristus.

Važiuodamas šnekučiavo 
daugiausia apie laukus ir 
ūkius, parodydamas čia vie
ną, čia kitą sodybą, minė
damas jų gyventojus ar nuo
tykius, kurių kadaise būta. 
Žinojo daug įvykių, dėl ku
rių išnyko viena bei kita 
šeimyna, dėl kurių suskur
do gražūs kadaise ūkiai.

— Štai, Šneiderienė, — 
parodė botagu į kairę; — 
ak, koks tai buvo ūkis, kaip 
senis Šneideris gražiai gy
veno... Nors vokietis buvo, 
bet geras žmogus.

— Kodėl gi taip nunyko?
— susidomėjo Klemensas, 
žiūrėdamas į nušiurusius so
dybos stogus ir apgriuvu
sias tvoras.

— Pavedė sūnui, o tas. 
bizūnas, nuo jaunų dienų 
pratęs buvo sielius į Prū
sus varinėti, tinginiauti — 
ir nutinginiavo.

— O dar klesaunas vyras 
buvo, ar dvi žiemas Kaune 
studentavo.

— Ką jis ten klesaunas... 
prasivilkiojo po gatves ir 
tiek to mokslo tematė.

— Nei tėvas žinai, nei 
šnekėk... profesorius laikė, 
kaip ir mes prie savo vaikų 
kad laikėm... Mokė žmonės 
vaikus gražiai... mergaitės 
kuo negeros ?... Visos gra
žiai nutekėjo, gražiai gyve
na. Tik tas sūnus... bet ar 
jį tas Nemunas su sieliais 
ištvirkino?

— Kad jau dabar nebe sū
nus gyvena... rodos, žentas, 
— pastebėjo Jovita.

— Tai, mat, merginų jau
niausiąją paėmė toks vokie
tis, kalvis ir susidėjo, bet, 
kad jau visa apleista, sugriu 
vus rado.

Iš dešinės pasirodė dvaro 
trobesiai, didelis, aukštas 
rūmas vidury parko ir bal
ta koplytėlė iš kitos pusės 
sodo, su keliais kryžiais.

— Arba va, Smilgynė... 
Koks dvaras, koks turtas 
buvo prie senojo pono Smil

gevičiaus. Dirvos, javai, 
kaip auksas, galvijų tabū
nai. Bravaras dirbo, tarto- 
kas, malūnas... Tokių dvarų 
nedaug... vienos pievos Pa
nemunyje — aukso aruodas.

— Oi, tai dvaras,* tai po
nas buvo... Baliavojo dieną 
naktį, — vėl patvirtino se
nutė.

— O nenubaliavojo; dėl 
to, kad su protu gyveno. Tą 
vieną dukterį turėjo, Var
šuvoje mokė... Nutekėjo ten 
už tokio pliko karininko — 
tas ir prašvilpė.

— Ar jau visai nubaigė, 
tėte?

— Tebegyvena, bet kas iš 
to... Visas dvaras hipoteke. 
laukai apleisti, trobos su- 
krypusios, galvijai vos pas
turgalius pavelka.

— Kiekvieną pavasarį, sū
neli, turi galvijus už uodegų 
prikelti. Mes, žinai, nema
tėm, bet žmonės šneka.

— Ką, kad nematėm... Iš 
kur begali būti pašaro, kad 
visus javus dar nuo lauko 
žydams parduoda. Ar vieną 
pavasarį ubagaudavo pas ū- 
kininkus duonos?... Savos 
neužtekdavo.

— Ką gi jis, tas ponas 
Kochanauskis, geria?

(Daugiau bus)

REMKITE “DRAUGĄ”

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Mojgičių, 
Už Pigesnį Nuošimtį — Be Komišino 

PAS ŽYMIĄ —

MUTUALFEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD.....................  Tel. CANal 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas
^=-- - - -------- ?

WHOLESALE
FURNITURE 

BROKER 
Everything in the Bne et

Furniture

AL C. ALLEN 
(Alešauskas) 
Factory Represent&ttve

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT 
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

%

STASYS LITWINAS SAKO:
'TiS'RfiR Tai Geriausias Laikas Pirkti 

— visokios rūšies namams
REIKMENIS.” ------------ GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos 8y- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namam* Reik- 
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Plaster Board— 
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas.
CARR MOODY LUMBER CO?

3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vaL pp.

Galingai dirbkime už Lietuvos neprikausomybę!
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PIRMIEJI PASIRODY-

Draugo koncerte Sokol saleje

Dainos kylanti žvaigždė - Adelė 
Druktenytė

GYVENIMO BRUOŽAI.
MAI. — VĖLESNIEJI PASISEKIMAI.

Iš jaunųjų artisčių, kylan
čių į aukštybes, turime A- 
delę Druktenytę, kuri pas
taruoju laiku yra padariusi 
stebėtinos pažangos. Čikago 
lietuviams bus progos pasi
klausyti ir pasigerėti jos j kuri jai daug ką padėjo. 

Pirmą metą turėjo vyriau
sią rolę kaipo- Prince Charm 
ing operetėje “The Slip of 
a Slipper.” Antram mete 
dainavo Mabel rolę Gilbert 
ir Sullivan operetėje “The 
Pirates of Penzance.” Tais 
pačiais metais laimėjusi pir
mą vietą kompeticijose, dai
navo solo muzikos festiva
le Civic Opera salėje. Para
pijos perstatyme “Hearts 
and Gowns” dainavo Ellos 
rolę. Sekančiais metais Ni- 
kolai Malko, žymus rusas 
vedėjas, Adelę išrinko kai
po pirmaeilę solistę pana
šiame konteste Civic Opera 
salėje, kur dainavo su or
kestrą Malkui vadovaujant. 
Paskutiniais akademijos me 
tais vėl dainavo karalaičio 
rolėje “The Fire-Prince,” 
vaidinime.

dainavimu “Draugo” kon
certe, vasario 4 d., Sokol sa
lėje.

Trumpai supažindinsime;
lietuvišką visuomenę su A- 
dele. Jos mamytė, kilusi iš 
Tryškių. Šiaulių apskr., tu
rėjo gražų balsą Lietuvoje, 
kurio, dėl susidėjusių aplin
kybių, negalėjo toliau lavin
ti. Jos tėvelis, kilęs iš Kel
mės, Raseinių apskr., rūpi
nasi, kad jo dukrelei būtų 
progos toliau lavinti balsą. 
Iš dviejų brolių ir keturių 
seserų Adelė jauniausia. 
Anksti linko prie muzikos 
ir nuo vienos sesers pramo
ko pianu skambinti.

VIEŠIEJI PASIRODYMAI
Pirmą kartą viešai pasi

rodė ‘ ‘Draugo” radio kon
teste, turėdama devynis me
tus. Ten atstovavo Mar- 
ąuette Parko mergaites dai-

Rastas peršautas
John Moran, 55 metų, že- 

nitorius, buvo rastas per
šautas galvon, savo name, 
1436 W. Monroe str., praei
tą sekmadienį vakare, it po 
dviejų valandų mirė ligoni
nėje. Revolveris buvo lovoje, 
prie jo šono.

Desplaines stoties policija 
buvo iškviesta. Jie pareiškė, 
kad buvo aišku, kad Moran 
buvo gėręs.

I

nininkes. Po kelių metų tik
rai gražią pradžią padarė 
muzikos karjeroje Šv. Ka
zimiero Akademijoje, kur 
per keturis metus lavinosi 
po sesers Bernardos globa,

PASKUTINIEJI 
PASISEKIMAI

Prieš kelis metus su atei
tininkais dalyvavo Tautų 
Festivale Philadelphia ir 
paskui Pittsburghe. Yra dai 
navus ir kituose miestuose. 
Pernai laimėjo pirmą dova
ną Morris B. Sačh's radio 
valandoje, kur jai įteikta 
piniginė dovana ir auksinis 
laikrodėlis. Rudenį dainavo 
vyriausią Violetos rolę ope
roje “La Traviata” italų 
kalboje. Ten tikrai meniš
kai išpildė savo dalį, ir da
lyvavusieji teigia, kad vien

Adelė Druktenytė
jos nuopelnais opera pasi
sekė. Adelė dalyvavo 
ir bonų pardavimo vajuo
se. Įvairios kolonijos ir or
ganizacijos jai dėkingos ir 
ja gėrėjosi už dalyvavimą 
įvairiuose programuose ir 
parengimuose.

TĘSIA MOKSLĄ TOLIAU

Adelė nesitenkina padary
ta pažanga, nes dar ir to
liau tęsia balso lavinimą. 
Dabar repeticijas daro po 
globa Mae Graves Atkins 
Chicagos Konservatorijoje. 
Ten apart balso lavinimo 
ima ir piano lekcijas. Ke
lis kartus savaitėje lankosi 
De Paul universitete kur gi
lina studijas prancūzų kal
boje. Nors ir taip užimta 
savo darbu ir pamokomis, 
A. Druktenytė apsiėmė da
lyvauti “Draugo” koncerte. 
Jos pasiklausyti laukiama 
atvažiuojant minių minios.

Čikagiečiai, atvykę į dnr. 
“Draugo” 
nesigailės, 
turininga, 
programos
baras ir bufetas. Rezervuo
kite vasario 4-tą “Draugo” 
metiniam koncertui. NAP

Pavykęs vakaras į
Bridgeport. — šv. Pran-' 

ciškaus Vienuolyno Rėmėjų, 
Dr-jos Chicago apskrities 
vakaras pavyko.

Programa visiems patiko. 
Kalbas pasakė llun. M. švar- 
lis ir kun. J. Skripkus. Va
karą vedė veikėja ir apskr. 
pirm. A. Snarskienė. Visas 
pelnas paskirtas seserims 
pranciškietėms Brazilijoje.

Svetainėj per rinkliavą su 
dėta keletas šimtų dol.

Vakaro pasisekimui daug 
pasidarbavo apskr. pirm. A. 
Snarskienė, rašt. J. Pukelie 
nė, M. Ambutienė, M. Kon- 
drotienė, V. Radavičienė, A. 
Leščinskienė, E. Gedvilienė, 
Širvinskienė ir kitos.

Po programos, pasidarba
vimu Ambutienės ir Snars- 
kienės, pagerbti veikėja Ju 
lija Pukelienė jos vardadie 
nio proga. A. Snarskienė pa 
sveikino ir nuo visų susirin
kusių įteikė dovaną. Dalyvė

koncertą tikrai 
Programa įdomi, 
pamarginta. Po 
bus šokiai. Veiks

Iš treko pavogė...
John Webb, skalbyklos 

troko vairuotojas, pranešė 
policiaji. kad trys ryšuliai 
skalbinių buvo pavogta

SVARBU ŽINOTI
Brighton Park. — Parapi

jos salėj Šv. Pranciškaus 
Vienuolyno Rėmėjų Dr-jos 
skyr. rengia vakarą, vasa
rio 18 d., 6 vai.

Po vakarienės bus juokiu 
gas vaidinimas ir pašau, 
smagus pasilinksminimas.

Turėsime nepaprastą sve 
čią, net iš pat Pittsburgho, 
kun. J. V. Skripkų, šv. Pran 
ciškaus vienuolyno kapelio 
ną. Valdyba

Pavyko pramoga
Town cf Lake — Šv. Mc 

nikos Našlių draugijos bur 
co party sausio 21 d., para

pijos naudai gerai pavyko į 
Draugija dėkingi visiems, 

kurie prisidėjo prie šios pra
mogos. Parapijos naudai pa
daryta apie pora šimtų do
lerių. Rap,

Moters nuoširdumas, o ne 
jos veido grožio išraiška te- 
laimės mano meilę. —

Shakespeare

I Platinkite “Draugą .

i

Mirtis gatvėje
Max Horwath. 55 metų, 

3253 Lakewood avė., tapo 
užmuštas praeitą sekmadie
nį, kai jis buvo sutrenktas 
Southport avė. gatvekario, > 
prie Melrose st.

I
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KLAUSYKITE
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ — 

MUZIKOS — DAINŲ
Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARČUS^a. PROGRAMA

Iš Radio Stoties
W G E S — 1390 Kilocycles
KAS RYTA: Nuo 8:45-9:15,2^

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TAČKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

Nebeatsimena kiek?
LOS ANGELES, Calif. — 

Francis H. Van Wie, 58 me
tų, sausio 25 dieną prisipa
žino. kad jis tiek daug buvo 
vedęs moterų, kad neatsime
nąs jų skaičių, bet niekada 
nebuvo gavęs divorsų.

“Aš nesu tikras kiek ve
džiau moterų”, — jis pasa
kė “Aš manau, kad jų buvo 
aštuonios”.

Policija mananti, kad Wie 
brvo vedęs vienuoliką! Jis 
patrauktas teisman už daug 
patystę.

I

Į

Bet kur tau

j
i
I 

rytinįAudra palietusi 
miestą sutrukdė susisiekimą, 
ir šimtai automobilių neju
dėjo nė iš vietos. Policija, 
kuri gaudo automobilių va
gius. manė, kad galėsianti, 
keletą dienų ramiau pagy
venti. Bet kur tau. Nors 
praktiškai imant susisieki
mas neveikė, bet trys auto
mobiliai buvo pavogti. ir va 
gys nuvažiavo savo keliu... (

8:-

PETROĖLĖ 
JANKAUSKIENĖ

Mirė sausio 29d.. 1945m„
30 vai. ryto, sulaukus 63 metų 
amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Telšių apskr.. Plungės parap.. 
o Amerikoje išgyveno 36 m.

Paliko dideliame nuliūdime: 
2 sūnus — Beneventūrą ir 
marčią. Sofiją, ir anūką Ken- 
neth. ir Joną ir marčią VVillie 
Lee; anūkę Dolores Kubita ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas J. F. Pa
džiaus koplyčioj, 668 W. 18th 
St. Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
vasario ld.. 1945m. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atly
dėta į Dievo Apvaizdos parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po paniaidų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose

Nuliūdę 
čios. Anūkai

Laidotuvių 
Radžius, tel.

f 
f

JUOZAPAS GOGUS
Mirė sausio 28d., 1945m„ su

laukęs pusės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 

Ukmergės apskr., Deltuvos pa
rapijos. Jurginių kaimo. Ame
rikoje išgyveno 33 metus.

l’aliko dideliame nuliūdime: 
brolienę Antaniną Gogienę: bro
lio dukterį Bronislavą; brylio 
sūnų Cpl. Juozapą (U. S. Army) 
ir daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas: Antano 
H. Phillips koplyčioj. 3307 S. 
Lituanica Avė. Laidotuvės j- 
vyks ketvirtad., vasario ld., 
1945m. Iš koplyčios 8:00 vai. 
ryto bus atlydėtas J šv. Jur
gio parapijos bažnyčioj, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugu^ ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę-— Brolieiiė. B:olio 
Duktė, Brolio Sūnus ir kitcs 
Giminės.

Laidotuvių direkt : Antanas 
M. Phillips, tel. Y.lRds 4908. 
bM.ab(,.K

I

/
1

Į
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PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PARTICULAR PEOPLE PREFER TROOST PRODUCTIONS 
DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 

Most Beautiful—Most Enduring—Strongest—Best In The Worid. 
BUY U. S. WAR EONDS WITH THE SAVINGS

KRELPKITES PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
—THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce 
and Darius-Girenas American Legion Post No. 271, 

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9—9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9—6 vaL

Aukokite savo kraują su
žeistiems kariams per A. R. 
Kryžių.

B. A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pull. 1270 —Canal 2515 
Rez. tel.: Commodore 5765.

PIRKIT TIESIOG 18 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

PETER TROOST MONUMENTS

St. Casimir Monumenl 
Company 

3914 West lllth St
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas: 

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimom 

Rankose!

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue 

Yards 1741-2
F.

• ALFRED VASAITIS •

I

i

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

kviečiame

laidotuvėse.

lieka; Sūnai. Mar- 
ir Giminės.

■direkt.:— J.
CANaI 6174.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
1926 So. Cicero Avė. Tel.: CICERO 1003

KOPLYČIA Arti Visų Transportacijų CICEROJE!!

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA 
PRUZIN FUNERAL HOME 

Geriausias patarnavimas. — Moteris patarhauja. 
PHONE. 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

NULIUDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

i

fgi 
įgj.

4330-34 S. California 
Avenue

Lafayette 0727

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių • 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.

J. LIULEVIČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAE. 3572

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

Telephone YABds 1419

L I. ZOLP
1646 WEST 46th ST
MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

Phone YARDS 0781
EVANAUSKAS
Phone YABds 1138-39

LACHAWICZ IB SUNAI
Phones: CANaI 2515 

COMmodore 5765 
PULlman 1270

2314 VVEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YABds 4908

Split by PDF Splitter
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Kalendorius •••
LIETUVIAI Kariai Kovoj u ■ • ■ ~. . 
f — v tt o t nTn-rr. . Kjl KUROS ZlflIOSHužU.S. LAISVĘ ir

Įvairi o a-.Įdomi— 
• •••ŽINIOS

Karo lauke

2,980 amerikiečių karių sužeista
■ ■ ■

Pavergtųjų Išlaisvinimą aPie r3Clonavima
Atvyko pas draugus

SGT. ROMAS POCIUS
* * ♦

Sgt. Romas Pocius atvyko 
iš Lietuvos į Jungtines Ame-

rikos Valstybes prieš šešius 
metus. 1943 m., lapkričio
mėnesį, jis išvyko į Dėdės 
Šamo kariuomenę, buvo pa
skirtas į pėstininkų dalinį. 
Taip pat kurį laiką buvo su 
parašiutistais.

Sgt. R. Pocius prieš Kalė
das buvo garbingai paleistas 
iš armijos tarnybos. Poilsio 
laiką praleidžia Chicagoje 
pas savo draugus. Vėliau jis 
mano grįžti į Los Angeles. 
Calif., kur pirmiau kurį lai
ką ten gyveno.

i
i

SVARBU ŽINOTI IR ATSI-I 
MINTI ŠIOS PAŽYMĖTOS 
DIENOS

PROCESUOTAS MAIS
TAS. — Ketvirtos knygelės 
mėlynos stampos nuo X5 iki 
Z5 ir A2, B2 geros iki kovo 
31 dienos; nuo C2 iki G2 ge
ros iki balandžio 28 dienos, 
10 punktų kiekviena. Nuo 
H2 iki M2 įsigalioja vasario 
1 <L, ir geros iki birželio 2 
dienos.

* * *
SŪRIS, RIEBA 

KENUOTAS PIE

/

Kiek pastatė?

SAN FRANCISCO.
— Pacifiko pakrantės 
kiemai pastatė netoli 
laivų per tris karo 
baigiantis 1944 m.

Calif. 
laivų 
2,000 

metus,

Rasta aliejaus
MEXICO CITY. — Alfon

so Cornejo, Meksikos petro- 
leum administracijos inžine- 

I rius. pranešė sausio 27 die
ną, kad netoli Jungt. Ameri
kos Valstybių rubežiaus 
rasta aliejaus šaltiniai.

at-

Europos karo lauke

amerikiečiai
LIETUVIAI KARIAI AMERIKIEČIAI MINIMI SUŽEIS

TŲJŲ SĄRAŠE, KURĮ PASKELBĖ KARO DEPAR
TAMENTAS.

MĖSA.
LAI IR
NAS. — Ketvirtos knygelės

♦

raudonos stampos nuo Q5 
iki S5 geros iki kovo 31 die
nos; nuo T5 iki X5 geros iki 
balandžio 28 d.; Y5, Z5, ir 

i nuo A2 iki D2 geros iki bir
želio 2 d., kiekviena 10 punk
tų.

Mrs. R. Tiger, 41 metų, 
pirklio žmona, mirė Engle- 
wood ligoninėje nuo per- 
dauginimo miegui vaistų, 
kuriuos ji per klaidą paėmė 
vietoje vaistų nuo šalčio.

VVASHINGTON. D. C. — 
Karo departamentas sausio 
27 dieną pranešė 2.637 Jung
tinių Amerikos Valstybių 
kareivių pavardes, kurie bu
vo sužeisti Europos karo 
fronte.

Sužeistųjų 
vyrai yra iš 
jos.

Sužeistųjų
Chicagos yra pvt. lst class 
Tony L. Adomaitis, jo žmo
na Mrs. Rita S. Adomaitis 
gyvena 7010 So. Campbetl Į 
avė.; Anton Delkus, jo moti
na Mrs. Adella Delkus gyve
na 2124 W. 24th str.; pvt.

skaičiuje 185 
Illinois valsti-

Joseph F. Petrauskas, jo tė
vas Anthony Petrauskas gy
vena 5712 So. Nottingham 
str.; pvt. lst class Alphonse 
J. Skupas, jo žmona Mrs. 
Helen Skupas gyvena 3429 
S. Union avė.; ir pvt. John 
A. Jasukonis, jo žmona Mrs. 
Loretta Jasukonis gyvena 
Necedah, Wisc.

* * *
— Cukraus 
knygelėje), 5 
iki vasario 28 
įsigalioja va-

ir gera iki birže-

skaičiuje iš
I

NELAIMES
Kai paslydo...

CUKRUS, 
stampa 34 (4 
svarams, gera 
d, Stampa 35 
sario 1 d.,
lio 2 dienos.

* * *
BATAI. — Airplane stam

pos 1, 2. 3 (3 knygelėje) ge
ros neribotam laikui, kiek
viena gera vienai porai ba
tų.

KURO ALIEJUS. — Ku
ponai 4 ir 5 (1943-44) metų 
periodo/ geri iki rugpjūčio i 
31 d.; kuponai 1,2, 3 (1944- 
45 m. periodo) gėri iki rug
pjūčio 31 d.; kuponai 4 ir 5 
įsigalioja vasario 5 d.

iš * * *

18,080 kiaušiniu...
Trokas buvo pastatytas 

prie 6515 N. Mozart str. Iš 
troko vagys paėmė 18.080 
kiaušinių. Apie tai pranešė 
troko savininkas Fred 
ghard policijai.

Skelbkitės “Drauge”.

/
GAZOLINAS. — A 14 ku-

Bur-

I
Ko* Girdit?

Chicagoje ♦
• i

Joan L. Hoye, 8 metų,
Rockdale, III., buvo sužeis
ta troko, kai ji paslydo gat- ponai baigiasi kovo 21 d.; 
vėje.

■

Iš automobilio
f

Automobilis buvo pastaty
tas prie 317 Sherman str. Iš 
automobilio radijas pavog
tas.

Stevens viešbutyje, 24-tam 
aukšte. Chicagoje, praeitą 
pirmadienį buvo kilęs gais
ras. Sakoma, kad gaisras 
sukėlė $1,000 nuostolių.

B5. B6, C5, C6 kuponai geri 
iki būsimo pranešimo.

VARTOTI RIEBALAI — 
Kiekvienas svaras vertas 
dviejų raudonųjų raiionavi- 
mo punktų ir 4 centų.

Galva plika, tarp padu 
buvo pinigai

* * Kai susidūrė...

4740 
polici-

Nuo gatvės •••
Raymond Schultz, 

Union avė., pranešė 
jai, kad jo automobilis buvo
pavogtas, kai jis buvo pasta
tytas prie 448 W. 72nd str.

♦ • *

2 laikrodžiai...
Walter Sperks, 5438 N. 

Lamon avė., pranešė polici
jai, kad vagys iš jo 
pavogė du laikrodžius.

♦ • *

Keistas vagis!
Vagis įėjo į Mrs. Margaret

Tanzer namą. 8056 S. Ash- į 
land avė., ir pavogė apati
nius rūbus, už $75 vertės. 
Bet vagilius nelietė nei kai
lių, nei kitų rūbų.

* *. *

Ištraukė

Anksti praeitą pirmadienį 
du “L” traukiniai susidūrė 

‘ prie Normai ir 69-tos. 17 as
menų

-

buvo sukrėsta.

namo

Irvin Sąuires prisipažino 
nužudęs Marilyn Kirkey, 14 
metų amžiaus. Seattle’je. 
Jaunuolis buv0 pavydus, kad 
mergaitė nustojo su juo su
sitikti prieš du mėnesius, 
bet susitikdavo su kitais jau
nuoliais.

apva-
Side apartamen- 
policijos pareis-

Lemus. 43 metų, 
buvo detektyvų

Kai Mrs. Anna Leja, 1002 
N. Wood str., ėjo N. Wood 
gatve, koks tai vyras iš jos 
atėmė rankinuką, kuriame 
buvo $2 ir $30 čekis.

IŠ ILLINOIS SUŽEISTŲJŲ SKAIČIUJE YRA 196 VY
RAI. Iš JŲ 112 YRA Iš CHICAGOS IR JOS APYLINKĖS

VVASHINGTON, D. C. —
Karo departamentas sausio 
28 dieną pranešė 2.980 Jung
tinių Amerikos Valstybių 
kareivių pavardžių, kurie 
b~vo sužeisti Europos karo 
lauke.

Sužeistųjų skaičiuje iš Illi- 
nois valstijos yra 196 vyrai, 
iš jų 112 yra iš Chicagos ir 
jos apylinkės.

Sužeistųjų skaičiuje yra 
pvt. Alphonse S. Jaskunas. 
jo motina Mrs. Patricia S. 
Jaskunas gyvena 1524 So. 
50ar avė.. Cicero.

Iš Indiana valstijos su
žeistųjų skaičiuje yra 22 vy
rai ir iš Wisconsin — 58.

i

Kai nusiskundė...
24Miss Virginia Watkins, 

metų, ir Henry Saeli. taip 
pat 24 metų, abu 1125 Hud- 
son avė., buvo sulaikyti po
licijos sausio 29 dieną, ve
dant tardymą dėl Sam La- 
gardo nusiskundimo, kad 
jis buvo sumuštas ir apiplėš
tas. Lagardo pasakė, kad jis 
buvo užpultas po kelių minu
čių, kai jis išėjo su mergyte 
iš taverno. Lagardo pareiš
kė. kad iš jo atėmė $150 ir 
laikrodį už $75.

I

LONDONAS. — Charlie 
Rovvling, 70 metų, negras du
rininkas prie Glasgovv teat
ro. laukia savo 34-to vaiko, 
London Express pranešė 
sausio 28 d. Rovvling, kuris 
vedęs tris kartus, turėjo 23 
vaikus iš pirmos savo žmo
nos. šešis iš antras ir keturis 
iš dabartinės Mrs. Rovvling.

Pakliuvo vyrelis... i

Chicagoje vienas vyras, 
turįs 42 metų, pakliuvo į po
licijos rankas už tai, kad jis 
buvo'vedęs tris žmonas, ne
turėdamas divorso. Jis pa
trauktas teisman už daug
patystę.

Trys areštuoti

Woodlawn stoties policija 
praeitą sekmadienį areštavo 
tris jaunuolius, kurie prisi
pažino, kad apvogė daugiau 
kaip 10 namų laike šešių sa
vaičių, paimant daugiau 
kaip $3.000 — $1,000 iš to 
karo bonais.

METINIS “DRAUGO” KONCERTAS
SEKMADIENĮ, VASARIO (FEBRUARY) 1 D., 1945 M

(4:30 valandą popie+ų)

ŠIE GABŪS ARTISTAI DALYVAUS “DRAUGO” KONCERTE!

SYLVMA SABONIS- 
McELROY, Pianistė

NEW YORK. — Policija 
sausio 28 dieną areštavo pli
kagalvį vyrą, kuris savo pli
kę buvo paslėpęs dirbtinais 
plaukais (paraku), kad pa
keitus savo išvaizdą 
gi ant East 
tus, pasak 
kimo.

Rudolph 
ir draugas
sugauti, kai jie išėjo iš na
mo. Parakas nebuvo vien tik 
Lemus’o paslaptis. Įsakius 
nusirengti stotyje, jis pareiš
kė: “atiduokite man batą 
atgal; ten yra pinigų”. De
tektyvai pareiškė, kad tarp 
padų buvo 12 bumaškų 
šimtą dolerių.

i

pc

ARKOLfi, Pa. — Septy
niolika asmenų sveiko nuo 
žaizdų sausio 29 dieną po to, 
kai vietos autobusas nusiko-1 
čiojo žemyn kalne, išmušė 
vieno namo porčių ir įvažia
vo penkias pėdas į kitą na
mą, pramušus sieną. Vienas 
keleivis buvo užmuštas.

Kilus gaisrui
SOUTH BEND, Ind.

Floyd Lee, 45 mttų, negras, 
mirė sausio 28 dieną, kai ug
nis palietė jo vieno kamba
rio namą, South Bend, Ind. 
Manoma, kad mirtį atnešė 
garai. Trys kiti gyventojai 
pabėgo iš gaisro.

RENALDAS LEIVA, 
Smuikininkas

J

ADELE DRUKTENIS, 
Dainininkė

— Dalyvauja Taipgi —
NAUJALIO JUNGTINIS VYRŲ CHORAS (iš VVaukegan, III. ir Kenosha, Wisc.) 

ATEITININKŲ DRAUGIJOS ŠOKĖJAI ir DAINININKAI!

Jaunosios lietuviškos meniškos jėgos žavės “Draugo” koncerto kiaušy-
I

Sylvijos McElroy, bus daug kitų įvai-
tojus per šią metinę dainų šventę.

Be Druktenytės, Leivos, ir 
rūmų, artistų ir juokdarių.

“Draugo” koncrtai kasmet 
tiais geriausios ir naujausios menjškos

Rezervuokite Vasario (Feb.) 4 d 
niam koncertui, Sokol Salėje.

patenkina visus lankytojus ir šiais me- 
jėgos bus perstatomos visuomenei.

., 1945 m., “Draugui” ir jojo meti-

TIKIETŲ KAINOS: Rinktinis Skaičius, po $1.50 su Taksais; visi kiti tikietai $1. su Taksais. 
Tikietai vien tik šokiams (po koncerto) — po 40c.

SOKOL CHICAGO HALL
2345 So. Kedzie Avė. Chicago, Illinois

I(

X J. Daužvardienė, Lie- 
tuvos konsulo dr. P. Dauž- 
vardžio žmona, šiomis die
nomis buvo išvykus į Ry
tus :. dalyvavo giminės laido
tuvėse ir ta proga aplanke 
savo gimtinį miestą Worces- 
ter, Mass. Pasakojo, kad 
Rytinėse valstybėse žmonės 
maisto atžvilgiu tikrai jau
čia karą. Pav. daugelis yra 
net pamiršę sviesto skonį.

X Kun. Nikodemo Saldu- 
ko, S.S., sveikinimas redak
cijos Kalėdų proga atėjo 
tiktai vakar, sausio 27 d. 
Kun. Saldokas yra. salezie
tis ir darbuojas Cdombijoj. 
Pietų Amerikoj. Sveikinimas 
išsiųstas lapkričio 7 d.

X T. Sgt. Stanley Bender 
už pasižymėjimą karo veiks
muose apdovanotos Congres 
sional Medai of Honor. Ben- 
der yra lietuvis. Seniau gy
veno West Virginia vai. Pas 
taruoju laiku gyveno Chica- 
goj, Brighton Parke.

X “Draugo” koncerte, So
kol Hali, žemutinė j salėj, 
galima bus gauti “pilno kur 
so” vakarienę. Visą laiką 
grieš Budrio ir Kriaučiūno 
“Palangos” orkestras. Va
dinas, bus kaip kokiam vieš
butyje.

X Roselandiečiai veikėjai 
ir veikėjos: K. Draugelis, L. 
Paliulienė, B. Pivariūnaitė 
ir E. Čepulionienė smarkiai 
darbuojasi po koloniją pla
tindami “Draugo” koncerto 
tikietus. Pastaroji nori su- 
bytinti visus tikietų platin
tojus ne tik Roselande, bet 
ir Chicagoj.

X Karys Edvardas Pūke
lis, Jurgio ir Aleksandros 
Pūkelių sūnus, iš Marąuette 
Park, po daugiau metų lai
ko Dėdės Šamo tarnyboj, 
garbingai paliuosuotas, ir 
praeitą savaitę parvyko na
mo pas savuosius.

X Mykolas Abromavičius, 
policininkas ir Aušros Var
tų parapijos komiteto na
rys, jau grįžo iš ligoninės 
po operacijos. Ilsisi namuo
se 2139 West 23 Place.

X Šv. Kazimiero Akade
mijoj įvyks mergaičių reko
lekcijos sausio 29. 30, 31 
dienomis. Rekolekcijų vedė
jas bus Rev. Pius, C.P.

X M. Vaičiūnienė, Mote
rų Sąjungos centro sekre
torė, rimtai serga plaučių 
uždegimu. Daktarų priežiū
roj guli namuose 1927 So. 
49 Avė., Cicero.

X Bernadetos Piežaitės, 
dukters Stasio ir Onos Pie- 
žų, gimtadienio proga praei
tą sekmadienį į Piežų butą 
buvo atsilankęs būrys bi
čiulių, visuomenė*' veikėjų, 
laikraštirJnkų.

X Juozas Kulbis, pirmo
jo pasaulinio karo vetera
nas, šiomis dienomis susir
go. Jis gyvena sesers M. 
Petre itienės namuose. 2145 
Wcst 23 Place.
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