
IŠSIGELBĖJĘ JŪREIVIAI PLUDURUOJA VANDENY

nuo St. Vith iki Roer upės
1-oji ir 3-čioji armijos pra-

Amerikos Pirmoji Armija Įsiveržė 
j Vokietiją 2-jose Naujose Vietose

PARYŽIUS, sausio 31.—Baltai apsirėdę Amerikos 1-os 
armijos kanai šiandien prasilaužė per Vokietijos rube- 
žių dviejose naujose vietose, ir Gen. Hodges komandos 

netvirtai 'laikomą Siegfried

t *

Rusų Armija Okupavo Landsbergą;
Naciai Sako Rusai Pasiekė Soldiną

- k—.

LONDONAS, sausio 31. — Pačių nacių prisipažinimu, 
rusai randasi tik 45 mylias nuo Berlyno. Frankfort sri
ty prie Oder upės. Propagandos Ministras Goebbels sakė 
naciai “nepaliks akmenį ant akmens”, gindami Vokie
tijos sostinę.artilerija pradėjo šaudyti i 

liniją.
Visu 35 mylių ilgio frontu 

šiaurryčiuose nuo Monschau,
veda ofensyvą. Pirmoji armija dasivarė iki priešakinių 
vakarinės sienos pozicijų, o 3-čioji armija pasistūmėjo 
iki penkių mylių gilumos Vokietijoje. <

Vyriausiame štabe mano
ma, kad sekančios valan
dos parodys ar vokiečiai, 
su didelio šalčio ir sniego 
pagalba, galės išlaikyti sa
vo liniją susilpnintom jė
gom.

Naciai sakė Gen. Eisen- 
hower kilnoja savo kariuo
menes pasiruošdamas visuo

dino Monschau srities ofen
syvą ‘‘sąjungininkų pasi
ruošimą laimėti bazes" di- 
džiąjam puolimui.

Pietuose, amerikiečiai ir 
prancūzai kariai iš lėto ver- 

I žiasi arčiau nacių pozicijų 
aplink Colmar.

Raportai iš fronto 
amerikiečiai,

tinei ofensyvai ir sukoncen- į rytuose nuo 
travo 60 divizijų, beveik i do Siegfried 
pusę jų šarvuočių. Jie va- jas apleistas

LONDONAS, sausio 31.—Maršalo Žukovo kariai šian
dien užėmė Landsbergą, 68 mylias j rytus nuo Berlyno. 
Nacių radijo pranešimai sakė rusai prasiveržė iki Soldi
no, 58 mylias nio Berlyno, ir Zlielenzig, 55 mylias nuo 
sostinės.

Landsbergas stovi prie Warthe upės ir yra Berlyno- 
. Danzigo geležinkelio centras. Rusai taipgi užėmė Mese- 

ritz, Schwiebus ir Zullichau. pietryčiuose, ir pralaužė na
cių linijas saugančias Frankfurtą prie Oder upės, tik 39 

I-------------------:-

sakė 
kurie atakavo 
Monschau, ra- 
linijos pozici- 
ir neginamas.

Išsigelbėję HMCS Clayoąuot laivo jūreiviai lipa iš vandens į guminę valtelę. Laivas, 
Kanados minų naikintojas, buvo sutorped uotas ir aštuoni vyrai žuvo. Tai buvo 20-tas 
Kanados karo laivas žuvęs šio karo metu. Šie vyrai buvo išgelbėti Kanados laivoHM- 
CS Fennel. (Royal Canadian Navy nuotrauka; Acme-Draugas Telephoto.)

Amerikiečiai 8 Mylios nuo Bataan
LUZON, sausio 31.—Nau

ja Amerikos armija išlipo 
Luzon saloje be šūvio ir 
tuoj pasivarė iki Bataan 
pusiausalio, kur japonai da
bar vra sugauti tarpe Ame
rikos šeštos ir aštuntos ar
mijų.

Išlaipdinimas įvyko pir
madieny 10 mylių plote va
kariniam Luzon krante, 60 
mylių šiaurvakariuose nuo 
Manilcs.

Kariai pasivarė 10 mylių 
nuo kranto ir nesutiko nė

vieno japono.

Invazijos tikslas buvo ne 
vien uždaryti Bataan. bet 
užimti Olongapo. prie Subic 
įlankos, kaipo laivų bazę 
šiaurėje nuo Manila įlan
kos. Olongapo jau užimtas.

Gen. MacArthur komuni
katas neminėjo naujų pasi
stūmėjimų arčiau Manilos. 
Paskutinieji raportai sakė 
šeštoji armija žygiuoja 
siaurą kelią 30 mylių 
Philippinų sostinės.

per 
nuo

Demokratų Kaukusas
Padėti Wallace'ui

VVASHINGTON, sausio 31. 
—Ryt ryte šaukiamas de
mokratų senatorių kauku- 
sas. kad aptarti Henry Wal- 
lace nominaciją į Prekybos 
Sekretorius.

VVallace rėmėjai atvirai 
pripažįsta, kad Wallace ne
bus užgirtas, jeigu skolini
mo agentūros nebus atskir
tos nuo Sekretoriato.

Kandidato priešai sako 
WaUace kalba New Yorke 
kainavo jam dar kelis bal
sus. ir jie nori greit praves
ti balsavimą jo užgyrimo 
ar atmetimo reikalu.

CHURCHILL, EDEN
IŠVYKO IŠ LONDONO

31.— 
Chui 
Eden 
nepa-

LONDONAS, sausio 
Ministrui Pirmininkui 
chill ir Užsienių Sekr. 
išvykus iš Londono į
sakytą vietą, čia daroma iš
vadų, kad jie vyksta į Tri
jų Didžiųjų konferenciją. 
Kiti sako, kad konferencija 
gal jau yra pradėta.

Stettinius Aplankė
Alijantus Italijoje

ROMA, sausio 31.—Vals
tybės Sekr. Stettinius ir 
Harry Hopkins vakar ir 
šiandien tarėsi sąjungininkų 
štabe Italijoje su dviem 
Amerikos militariniaįs va
dais, ir tuomet išvyko į ne
pasakytą vietą.

Hopkins sakė jų vizitai 
yra pasiruošimai Roosevelt- 
Stalin-Churchill konferenci
jai.

Nacių radijo sakė ‘‘tam 
tikri žinomi ženklai parodė

Naciai Vėl Areštavo
Dr. Hjalmer SchacM

LONDONAS, sausio 31.—
Buvęs nacių finansų Minis- Per Praeitą parą, kad grei-
tras Dr. Hjalmer Schacht laiku ivyks TriJ^ Didžių- 
buvo ir vėl
Berlyne, anot pranešimo iš
Stokholmo.JAPONAI SAKOSI

PERKIRTO KINIJA 
NEW YORKAS, sausio 

31. — Japonų komunikatą? 
sakė jų kariuomenė baigė 
išvaryti kiniečius iš jų lai
komos dalies Canton-Han- 
kow geležinkelio, tuo per- 
kirsdama Kiniją pusiau, ir 
užėmė Suichwan aerodromą 
vakarinėj Kwangsi provin
cijoj.

LĖKTUVAI ATAKAVO
ALIJANTUS ITALIJOJE
•ROMA sausio 31.—Stip

riausioj per kurį laiką ori- 
nėj atakoj, devyni nacių 
lėktuvai vakar atakavo 
jungininkų linijas 5-tos 
mijos fronte. į pietus 
Bolonijos. Sąjungininkų
tuvai vieną nacių lėktuvą 
sunaikino, o kitą sužalojo.

są-
ar-

nuo
lėk

NUMETĖ PADEGANČIU 
BOMBŲ ANT HANKOW

CHUNGKING, sausio 31. 
—Amerikos lėktuvai vakar 
apmėtė Hankow uostus ir 
sandėlius padegančiom bom 
bom, kurios sukėlė daug 
gaisrų. Amerikiečiai neuž
tiko nė vieno japonų lėktu
vo, ir sakė priešlėktuvinių * giųjų_ bombų, 
patrankų šaudymas buvęs 
vidutiniškas

B-29 Lėktuvai Puolė 
Japonų Honshu Salą
NEW YORKAS. sausio 31. 

— Tokyo radijo pranešė, 
kad B-29 lėktuvai nakties 
metu ir šį rytą atakavo 
Osaka sritį Honshu saloje, 
Japonijoje. Anot pranešimo, 
pavieniui lėktuvai numetę 
padegančiųjų ir sprogstan-

i

i

NEVY YORKE TROKŠTA 
MAISTO IR KURO 

ALBANY. N. Y., sausio
31.—Gub. Dewey vakar iš
leido įsakymą taupyti kurą 
ir maistą, kurių New Yorke 
labai trūksta dėl j 
oro sudarytų aplinkybių.

Paskirdamas Charle? H. 
Sėlis netikėtu transportaci- 
jos direktorių. Dewey pri
minė “rimtą" trūkumą an
glių ir pavojų kiaušinių ir 
pieno gamybai dėl 
šėralų.

i

ATSTOVAI ATMETĖ
UNIJOS KLAUSIMA

b

Airiraliečiai Atmušė
Rouęainville Japonus
SAN FRANCISCO, sausio

WASHINGTON, sausio 31. 31.—Australijos radijo pra- 
—Atstovų Rūmai šiandien nešimas sakė australiečiai 
atmetė, 178 balsais prieš kariai atmušė organizuotą 
142, “anti - closed shop” 
priedą prikergtą prie “dirbk 
ar eik į kalėjimą” byliaus.

suareštuotas 3U susirinkimas, jeigu jis 
nevyksta dabar.”

mylias nuo Berlyno.
Soldinas randasi 36 my

lias nuo Stettin uosto prie 
Baltijos, ir yra lietuviams 
atmintina vieta, kadangi 
Soldino miškuose žuvo nar
sieji lietuviai lakūnai Ste
ponas Darius ir Stasys Gi
rėnas, kuomet jie lėktuvu 
skrido iš New Yorko į Kau
ną 1933 metais.

Raportai sakė didelės 
tankų kovos vyksta snie
guotuose laukuose netoli 
Oder upės, o Berlynas sakė 
šaltis siekiąs 20 laipsnių 
žemiau zero.

Maskvos raportai sakė 
rusų kariuomenė yra tik 60 
mylių nuo Koslino, Baltijos 
uosto pusiaukely tarpe Ste
ttin ir Danzigo.

Žukovo daliniai, kurie ver 
žiasi pietvakaruosna, pasie
kė Oder upę apie 38 mylias 
pietryčiuose nuo Zielenzig 
ir netoli Grunbergo. Nacių 
pranešimai minėjo kautynes 
šiaurryčiuose nuo Grunber- i ciai išsprogdino ledą, 
go. bet nesakė, kad Žuko
vas būtų perėjęs per Oderi, 
kad pasiekti Grunbergą.

, Ši armija stovi netoli su- 
sijungimo su Maršalo Ko- kalnuose pietinėj Lenkijoj 
nevo armija, kuri toliau bei centrinėj Slovakijoj.

pietuose, Silezijoj, persikė
lė per Oderį ir gali veržtis 
vakaruosna apeiti Frank- 

I *urtą ir didžiąją Oder lini- 
• U-
1 Matosi vis daugiau ženk- 
: lų. kad naciai mano ginti
Berlyną iš gatvės į gatvę.

Naciai sakė, kad rusų 
atakos iš pozicijos anapus 
Oder viršutinėj Silezijoj bu
vo sustabdytos, ir kad kau- 
iamasi Oder-Warthe užlen- 

fi •kime.
Rytprūsiuose, Karaftau-

, čius beveik visiškai apsup- . T' 4
tas, ir nacių pabėgimas į 
jūrą užblokaduotas. Mas
kva pranešė, kad toje pro
vincijoje rusai užėmė Heil- 
sbergą, Friedlandą. ir Ma- 
rienvverder, 34 mylias piet
vakariuose nuo Elbingo.

Naciai sakė daug ežerų 
' ir upių užšalo ir rusai dėl
to galėjo skubiau pereiti 
per jas. Kitose vietose na-

Rusai taipgi sakė jie pa
sivarė pirmyn vakaruose ir 

i pietvakariuose nuo Kato- 
wice. Lenkijoje, ir Karpatų

I

Japonai Sako Naciams 
Nėra Ko Išgriauti

LONDONAS, sausio 31.— 
Dr. Hideji Yago, Japonijos 
technologijos tarybos pir
mininkas. pranešė vokie
čiams. kad ‘‘nėra priežas
ties pesimizmui” dėl rusų 
ofensyvos. Tokyo radijo sa
kė jis pareiškęs, jog patys 
rusai “atsilaikė prieš puoli
mus ir išgelbėjo padėtį.” 
kuomet vokiečiai artėjo prie

I

Maskvos.

I

Pranešė Apie JAV-
Kanados Susitarimą

WASHINGTON, sausio 31. 
,—Karo Departamentas pra
nešė eąiygas Amerikos-Ka- 

PraSl-0 nados sutarties pervedimui 
Amerikos įrengtų apsigyni
mo dalykų Kanadoje. Bus 
paskirta abiejų šalių atsto
vai. kurie įkainuose nepa
judinamus įrengimus ir nu
statys jų kainą. Kanada 
tuomet sumokės reikalingas 
sumas 
turtas 
metus 
pereis

stokos

i

tĮ

KARO BIULETENIAI
—Amerikiečiai kariai per 

sikėlė per Roer upę i rytus 
nuo Monschau.

—Gen. MacArthur prane
šė, kad Amerikos kariai iš- 
lipo Grande saloje. Subic i- 
lankos žiotyse.

—Kiniečiai pripažino, kad mė buvusį Premjerą

Amerikai. Judinamas 
paliktas Kanadoje 
po karo pabaigos 

Kanadai nemokamai.

I 
Į 

japonų opoziciją Bougain- j
ville saloje, Solomons saly
ne.

japonai užėmė Kukong. Gan Antonescu, 
ton-Hankow poziciją.

i —Naujoji Luzon invazija
sekasi. Kariai žygiuoja per 
šiaurinę dalį Bataan p”siau- 
salio.

—Rusai šiuo laiku stipri 
na savo pozicijas vakari

į niam Oder upės krante.

Rumunai Suareštavo
Buvusį Premjerą

NEW YORKAS. sausio 31 
—Bucharešto radijo sakė 
Rumunijos autoritetai suė-

Ion
jo pavaduotoją 

Miahi Antonescu, buvusį 
Apsaugos Ministerį Gen. 

iConstantin Pantazi ir kelis 
kabineto narius ir pareigu 
nūs, ir kaltino juos buvimu 
‘‘karo kriminalistais, kuri0 
atsakingi už krašto nelai
mę.

Neitralieji Atideda
Važiavimą Berlynan

MADRIDAS, sausio 31.— 
Kitiems neitralių šalių pi
liečiams atidedant keHones 
į Berlyną iki po savaitės 
galo, daroma išvadų, kad 
jie tikisi ko nors tokio ne
paprasto ateinančiose die
nose.

KALENDORIUS
Vasario 1 d.: 

senovės: Gytis 
j dis.

Vasario 2d.:
I senovės-. Rvtis

I

i

I
Šv. Brigita; Į 
ir Tulege-

Grahnvčios; 
ir Vandenė.

Lėktuvai Puolė lwo, Marcus Salas
PACIFIKO LAIVYNO 

ŠTABAS, sausio 31.—Ar
mijos lėktuvai sekmadieny 
atakavo Iwo Jima salą. 750 
mylių į pietus nuo Tokyo 
su 40 tonų bombų, ir tuo
met pasuko vakaruosna ir 
užpuolė mažąją Marcus sa
lą.

Adm. Nimitz komunikatas 
sakė Iwo Jima saloje buvo 
matytas sprogimas aero-

drome ir gaisrai kilo 
priešo sandėlių.

tarpe

Pirmadieny marinų 
vai rakietom apšaudė 
nų laivus Volcano ir Bonin 
salynuose.

lėktų
japo-

Marinai lakūnai sekma
dieny atakavo pakraščių ir 
uostų įrengimus ties Yap, 
Carolines salyne, ir Babel- 
thuap. Palauš salyne.

Milijonai Vokiečių
Skuba Į Vakarus

LONDONAS, sausio 31.— 
Nacių radijo raportai sakė 
milijonai žmonių bėga Ber
lyno link iš rusų gręsiamų 
apylinkių.

DNB taipgi atsišaukė į 
vokietes moteris ir vaiku-

į čius su prašymu nuvalyti 
kelius ir tuo padėti rezer- sąjungininkė, išskiriant Ru- 

OR*S V3ms vykstantiems į rytinį siją, pripažinti Liublino ko-
Ūkanota. Truputį šilčiau, frontą. mitetą.

ČEKAI PRIPAŽINO
LIUBLINO LENKUS

LONDONAS, sausio 31.— 
Čekoslovakijos vyriausybė 
Londone formaliai pripaži
no Liublino “laikinąją Len
kijos vyriausybę,” ir sakė 
tuoj įsteigs diplomatinius 
santykius.

Čekoslovakija yra pirma

Split by PDF Splitter



2 x ★ * DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, vas. 1, 1945

IS DETROITO LIETUVIU GYVENIMO

Lietuvos 
sukaktu- 

sumą Šv. 
bus mel- 
lie tuvius.

tuvių veikimo, ir vedę seka 
tėvų pėdomis.

Linkime Šilaikiams dar ii- j 
g ai darbuotis lietuvių ta r- j 
pe ir sulaukti auksinio ju
biliejaus.

Pvt. Edivard žaliagiris 
sūnus Jono ir Marijonos, šie 
mis. dienomis kariaudamas 
Belgijoj nepaprastai atsižy
mėjo. Pats vienas sužalojo 
net du vokiečių tankus. Už 
tai apdovanotas Silver Star,

metai nematė. Dar du kiti Bet, štai, nuslinko toliau į rodos pastatus. Labai sun- iš... (ir vėl iškirptas didelis 
Medonių sūnūs tarnauja U. nuo mūsų karo baisybės ir
S. tarnyboj: Vincas ir Rei-
mundas.

Medoniai diug darbuoja
si visame veikime. Ir jų sū
nūs 
bą, 
nis 
ka

prieš išeinant į tarny- 
darbavosi. Capt. Medo- 
turi tenoro balsą ir smui 
groja. Koresp.

kus gyvenimas visiems. Ma- gabalas popierio). O taip tai 
mytė dar sveika, kruta po i būtumėm visi buvę gyvi. Iš- 
biskutį ir prižiūri mano du
krelę, Ramutę, kuri tik bu- į 
vo dviejų metų. Mano vy
ras Stasys gavo darbą kelių 
valdyboje už raštininką. Ten 
pat ir brolis Algirdas tar
nauja, kaipo inžinierius. It 
aš ten dirbu raštinėje. Mū

siunčiau laišką Bronei į Ha- 
milton, Ont., ir tetai Petro
nėlei Adomaitienei į< Phila-

delphia, Pa.
“Sudiev, bučiuojame jus, 

gal, paskutinį kartą.
“Tavo sesutė Aldona Kar- 

pavičienė ir mama Teklė 
Steponavičienė.”

Zinių-Zinelės
Detroito Lietuvių Srovių 

Centras dideliu entuziazmu 
rengiasi paminėti 
Nepriklausomybės 
ves. vas. 18 d. Per 
Antano bažnyčioj 
džiamasi už visus
žuvusius dėl Lietuvos lais
vės. Kleb. kun. I. F. Borei- 
šis deda pastangų, kad baž
nyčioj iškilmės būtų reikš
mingos. Varg. Juozas Bla- kurią tėvams prisiuntė, 
žis su 
vusioj 
panų) 
Bus 
Principaliu kalbėtoju 
Lietuvos konsulas iš Chica
go dr. P. Daužvardis, kun 
I. F. Boreišis, E. Paurazie- 
nė, aav. J. P. Uvick, adv.
Alex Conrad, Paul M. Deac. lietuvaitė, eina pareigas mie 
Free Press Cosmcpolitan sto svarbiam darbe. Jos mo- 
skyriaus vedėjas. American Julija daug darbuoja-
All organizacijos preziden- sj lietuvių veikime ir yra 
tas. Dar negauta atsakas iš 
Detroito miesto majoro, Ed- 
ward Jaffrie. Manome, kad 
ir jis dalyvaus. Turime ži
nių, kad viena žymi solistė 
iš Chicago papuoš Lietuvos 
Dienos programą. Apie tai 
parašysime kitam numery
je.

Varg. J. A. Blažis pri
rengs vaizdelį su merginų 
choru; bus ir kitokių pa- 
marginimų.

Gavo laišką iš
Lietuvos

J. J. Mediniai gavo laišką 
iš Lietuvos (Šiaulių mies- 

Edvardas yra baigęs Šv. to). Laiškas rašytas 1944 
m., rugsėjo mėn. 21 d., o 
gautas rausio 19 d. 1945 m.

Medinienės sesuo Aldona 
Karpavičienė rašo.

“Miel 2 sesute ir
‘ ‘Po keleto metų 

liu jums parašyti 
Jau buvo tokių dienų, kad 
galvojome, iog nebeteks dau 
giau su jumis susirašyti

choru pasižymės bu-
Lietuvių (dabar is- ’ Antano parap. mokyklą ir 
salėj 3 vai. popiet.

patriotinė programa.
bus

buvo gabus mokinys.
Valerija Juškevičiūtė 

(skugė) praeitą savaitę sa
vo gimtadienio proga gavo 
brangią dovaną nuo brolio, 
kuris dabar gyvena Califor
nia vai. Valerija yra veikli

I švogeri! 
vėl ga- 
laišką.

galime jums parašyti. Sku
biu rašyti, nes dar viskis 
prieš akis ir kasdien gali 
užskristi vokiečių lėktuvai 
ir užmušti. Dabar dar už 
Šiaulių, Kuršėnuose tebėra 
vokiečiai. Ten, kur teta Fe
licija ir brolis Romualdas 
buvo nuvykę. Dabar nežino
me, ar jie tenai tebėra gyvi, sų viskas sudegė, tik išbė- 
ar nebėra jų.

Mama labai ver... (iškirp
ta keletas eilių vietoj, kur 
buvo kas tai parašyta apie 
brolį Povilą, kuris gyvena 
Panevėžy). Toliau seka —

“‘Vos tik stumem dienas.
Mūsų namus sudegino, bet 
ką padarysi... ne mūsų vie
nų; sudegė daug namų ir 
pats Šiau'ių miestas t^i^ nu
laužytas, sudegintas. Sudau 
" ir šv. Petro ir Povilo baE*

I
nyčią. Dabar mes g>| 
užmiestyje toje pusėj, kur 
buvo pasiūlyta pastatyti pa-

I gome kaip stovime, tik tą 
išsinešėm, ką turėjom ant 
savęs. Dabar nieko nebetu
rime. Kad tik tas karas pa
sibaigtų ir išliktumėm gy
vi, tai su Dievo pagalba, ir 
vėl, gal, prasigyvensime, jei

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDfiS
• SlTM’O

I
i

Todėl Detroito ir apylin
kės lietuviai ruoškitės da
lyvauti vas. 18 d. Lietuvos 
nepriklausomybės paminėji
me.

---------------------------------- r o ■

Antanui ir Grasildai Šilai
kiams jų sūnūs ir dukterys 
sausio 27 d. pas švogeriu? 
Puodžius buvo surengę 36 
metų vedybinio gyvenime 
sukaktuvių proga viišes. 
Svečių dalyvavo skaitlingai 
ir sudėta linkėjimų bei do
vanų.

šilaikis veda kriaučių biz
nį, Šilaikienė priklauso prie 
visų veiklesnių organizacijų 
ir jose darbuojasi. Šilą iki ii 
visur ir visada remia lie
tuvių reikalus. Yra išaugi
nę didelę šeimą. Vaikai jau
nose dienose dėjosi prie lie- laukę sūnų, kurio virš du

nuoširdi kat. spaudos rėmė
ja. Veik kas met užrašo sa
vo gerai draugei “Draugą”. 
Dabar užrašė Antaninai Žiu 
kevičienei. 1503 Green Avė., 
kuri džiaugsis per metus ge
ru draugu.

Alice Savickienė, veikli 
darbuotoja, atnaujino “Drau 
go” pren. Ji labai mėgsta 
skaitymą. Jos du sūnūs in
žinieriai, tarnauji U. S. tar
nyboj, ir viena dukrelė. Mo
tina didžiuojasi, kad gali 
šiai šaliai kuo nors pasitar
nauti.

S. Sgt. Brus Pūdžius, sū
nus Alfonso ir Sofijos Po- 
džių, 5137 Reuter Avė., Dear 
born, Mich., savo laiškuose 
tėvams ir žmoni i rašo is 
karo lauko. Philippine sa
lose. Vienoj invazijoj tik 
Dieve malone išlikęs kulkų 
nepaliestas. Prieš išvykda
mas į U. S. tarnybą buvo 
žymus Šv. Antano par. cho
ro narys.

Capt. Peter G. Medonis, 
Jr., sūnus Petro ir Petronė
lės, sugrįžo iš Anglijos, U. 
S. Air Corps, atostogų pas 
tėvus. Dabir vyks į Chicago 
užsirekorduoti Air Corps o- 
fise ir kurį laiką gaus pa
silsėti. Tėvai džiaugiasi su

l

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

UŽ YPATINGĄ VĖLESNIO
Modelio, Mažai Išvažinėtą

VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ

Mokėsiu
JŪSŲ KAINĄ

CASH PINIGAIS 1
------★------

Sulyg Jūsų patogumo — 
vyksiu į Jūsų namus casita- 

rimui. — Tik pašaukit:

ROY KLIMAS

ĮCRAWFORD

NATIIAN 
KANTER 

“Lietuviškas
žydukas”

• GIN
• VYNO
• KO KD LALŲ

• KRUPNIKO
Bos Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH

LIQUOR

STORE
3529 So. Halsted St.
Phone: YARDS 6054

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUG-iJOS NARTAI

praktika vmiM 
j«są ganmtaTiauB 

Optemetrieany Aktą 8peei»!H»
Palengvina akių įtempimą, kurie 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 ▼. 
rak. Seredomis nuo pietų, o Ne- 

dėlioj pagal sutartį.
Dasgely atsitikimų akys atitaiso- 
ams ba akiaių. Kafcaoa pigtea kalų 

4712 South Ashland At.
PhMaa YABDS 1371

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami j 

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

I

I

Didžiausi? lietuvių 
Jewelry Krautuve

Parduodame Laikrodžius, Laik- 
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius 
kitokius auk
sinius daiktus 
už PRIEINA
MAS JUMS 
kainas:

I
I

<•.

JOS. F. SUDRIK, |
ENC.

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

TeL CALumet 7237

Turime dideli 
ir gerą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muįikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius. 
Laikrodėlius, žiedus. Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In 
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
’EVTELRY — VFATCHMAKEB 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

TeL YASds 4641

J. RIMDZUS, D. C.
CHIROPRAKTORIUS

19 Metu Patyrimo

1649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
šeštadieniais visa dieną.

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURC
4645 So. Ashland Avė..

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

vakarais — tik pagal sutartį.
Office Tel. YARds 4787
Namų Tel. PROspect 1930

Šercdomis ir Subatos

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

2423 West Marąuette Road
OFISO VALANDOS: 

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

i

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

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

3B METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą akių įtempimą.

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

OFTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampai 18-to.
lei. runis: OANAL 0523, Chicago 

OFISO VALANDOS:
Kudien 9:>0 m. iki 8:30 p. m.

Trečiad. 9:30 a. m. iki 1 p. m. 
šeštad. 9:80 a. m. iki 7 p. m.

I
i

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

Ofiso Tel. YTRginia 0036
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 VVest 66th Place
Tel. REPublic 7868

f

f

REIKALE PASINAUDOKI!

Ateikite

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visu Prieš-karę Padirbtų Daiktui

BUDRIKO RADIO VALANDOS: 
WCFL, 1OOO K., Nedėlios 
vakare — 9:30 P. M.
VVH1C, 1450 K., Ketvego 
vakare — 7:00 P. M.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

2310 VVEST ROOSEVELT ROAD
FURNITURE COMPANY

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI 
springsals, 
trba jūsų 
senas setas 
ar matrosas 
padarytas 
perdirbtas ir 
kaip naujas.

PIRMŲ MORGICIU PAS MUS -
Statybai, Remontąvintui, Refinansavimui— 
AKT LENGVU MĖNESINIU IŠMOKĖJIMU!

Panaudokite Proca Dabartiitema žemoms 
N ooAlmCio Ratoma.

TAUPYKITE mflsų įstaigoje. Jfisp indėliai 
riipotingai globojami ir ligi S5.000.00 ap
drausti per Federal Savings and Loan In- 
aurance Oorporation. Jūsų pinigai bus greitai 
temokami Jnnw ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU 
FINANSINE IŠTAIGA

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

AND LOAN ASSOCIATION
Joseph M. Mozeris, Sec’y. 8236 S. HALSTED ST.

iki S vaL popiet
KITOMIS DIENOMIS — B1M

9:30 vaL vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas;

--------★--------
Užlaikome didelę krau

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

Čia rasite didelį ir j vai 
rų pasirinkimą viršnuro- 
dytų dalykų — už priei
namas kainas.

rnARGUTiJ'
•utrtntntbt.tr AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS

RAnTO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos
RT.KM A PUTNIAIS — BUO 1

6755 S. Westem Avė
Telefonas — GROvehill 2242

Chicago, I1L

šiandie!

Telefonas SEELEY 8760

PASKOLOS YRA DAROMOS

KEISTUTO SAVINGS
TEL. — CALUMET 4118

Tel. YABds 5921
Bes.: KENvvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

reClAdlenlo Ir S.# tądien lo vakanir 
Ofisai yra uždaryta®.

Ankok savo kraują sužeis
tiems kariams per A. Rau
donąjį Kryžių.

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

Tel. CANaI 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. YABds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street 

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

Šventadieniais—11-12.

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

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

. DR, PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(155 So. Kedzie Avenue

VALANDOS:
nuo 2—4 tr nuo 7—9 kasdien, 
teškinant 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 susitartus.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YABds 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.I

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
Valandos; 3^-8 popiet.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 

R**. Tel. REPublic 0054 
Jeigu .neatsiliepia — 
šauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį

/

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pami: 
klas. (Jablonskis)

Split by PDF Splitter
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iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii

B“ D R A U G O * * (h 
DARBŲ SKYRIUS
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•■PRAFGAS" HKI.P VVAVTED 
YDVERTTSTNG DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9189

HELP WANTED — MOTERYS

DŽENITORKŲ 
VALYMO DARBAI 

—DĖL—
HELP WANTED — VYRAI

VYRŲ
UŽIMTI TVARKYMĄ

STOCK RUIMO

MOTERŲ
Valandoms:
5:30 vak. iki 12 naktį

KARO PRAMONĖJE
Patyrimo prie China (dišių) 

pageidaujama bet nereikalinga.
PASTOVUS DARBAI
SVARBI PRAMONĖ

ALBERT PICK CO., INC.
2159 Pershing Rd.

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ 

TAIPGI REIKIA
Atsišaukite

ILLINOIS

DŽENITORIUI
Lengvas švarus darbas šviesioj ga 
mybos dirbtu^-je. Pastovus darlMLs, 6 
dienos i savaitę. Laikas ir puse virš 
40 valandų. j

CHICAGO CAKDBOAKD CO.
670 W. tVashington

BELL TELEPHONE 
COMPANY

309

HEI.P WANTED — MOTERYS

Employment Ofison Moterims
Street Floor

W. VVASHINGTON 
CHICAGO

ST.

REIKALINGA
Apysene Moteris

Pabūti prie ligonio ir lengvam 
namų darbui. Gyvenimui kamba
rys ant vietos. Atsišaukite vaka
rais po 6 vai.

2715 W. 36th St.
LAFAYETTE 7368TEL.:

OLSON RUG CO
REIKALAUJA

MERGINŲ — MOTERŲ
(Vedusių ar Nevedusių) 

Patyrimo nereikia.

Prie lengvu švariu darbų mo
derniškoj dienos-šviesos dirb
tuvėje.
Gera pradinė mokestis ir dar
bo sąlygos—užtenkamai pro
gų isidirbimui—dieną ar naktį 
šiftai.
Dykai apdrauda ir ligoninės 
aprūpinimas.
Lengvai pasiekiama PULAS- 
KI (Crawford) STREET ~ 
vėkariais, DIVERSEY 
WRIGHTWOOD busais.

Gat- 
a r

apie 
vak. 

ištisai šeštad.

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

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 
MEG. CO.

1103 N. BRANCH ST
VYRAI m MOTERYS

MERGINU - MOTERŲ 
IR VYRŲ

100U KARO DARBAI
Sudaužyti ir išdžiovinti kiau
šinius pasiuntimui mūsų ka
reiviams.
Maistas taipgi svarbus kaip 
ir amunicija, kurią jie var
toja.
ATEIKIT IR PRISIDĖKIT 
PRIE SVARBAUS DARBO

MAROUETTE
FOOD INDUSTRIFS
59 E. Illinois St.

CHICAGO, ILL.

TVPISTS — CLERKS
NO EXPERIENCE NECESSARY 

Post-war future; Will train. 
Gali Mr. Dennis 
MONROE 5266

TRANSAMERICAN 
FREIGHT LINES 
1130 W. Cermak Rd.<»
VYRAI IR MOTERYS

VAIKINU IR MERGINŲ
VIRŠ 16 METŲ

PASIRINKIMAS 3 ŠIFTŲ 
ĮDOMŪS DARBAI 
GERA MOKESTIS

CHICAGO 
ROTOPRINT CO.

4601 BELMONT

Moterų — Vyrų
NEAPRIBOTO AMŽIAUS 
PATYRIMO NEREIKIA 
PILNAM AR DALINIUI 

LAIKUI
2 ŠII TAI KASDIEN:

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

ABE1NU
DIRBTUVES

DARBININKU

TEL.: ARMITAGE 1060
Mums Reikia

CAFETERIA
DARBININKŲ

COUNTER MERGINA
BUS MERGINŲ 

ŠTYMO STALUI VYRO

ŽINIOS 15 GRAND RAPIDS, MICH. Auka Marianapolio 
Kolegijai

Bayonne, N. J. — Maria
napolio mokyklos principalo 
kun. dr. V. Andriuškos at
silankymo proga Bayonne. 
N. J., lietuvių katalikų pa
rapijoje sausio 28 dieną vie
tos lietuviai katalikai įteikė 
$254 auką Marianapolio Ko
legijai paremti.

Aukotojų priešakyje su 
stambia 50 dolerių suma bu
vo klebonas kun. M. Kerne- 
žis<, maloniai pritaręs šiam 
žygiui.

Kun. M. Kemešiui ir jo 
duosniems parapijiečiams 
reiškiame nuoširdžią padė
ką už gausią auką.

Kun. A. Markūnas,
Marianapolio viršininkas

San Fernando 

Baguio*

I n ton to eCuyopo
Mongotarcm^ • Comtlmg 

nto-Cruz

• Boyombong

• Alomino

mgoyen

l-

i

Bolango

J

Sohto Tomas
Ko sarto

«• vum

i j^GeronaZ, x ’ 
CorpsĮ ’orloc

O'DonnelI

San Manuel

Rosolei

Cuyapo

jHsDosolP..

Manila

BATAAN

MILĖS

Clork Field

LUZON
L>cab
• Cabanafuan 

•Copo»f Zorogoio
• San Isidro

San Fernond

• San Miguel

Mololos Mt. Angelo

SUSIŽEIDĖ
Marcelė Gilienė. 

way Av., praeitą savaitę, ei
dama iš darbo, paslydo ant. 
ledo ir smarkiai sužeidė ran 
ką. Apie mėnesį laiko ran
ka turės būti į “caste”.

i gliją. Pastaruoju laiku bu- 
Broad-į vo Prancūzijoj, o dabar ran

dasi Belgijoj. Major Agota 
Martin turi taipgi ir jau
nesnį brolį, Pfc. Benedict, 
kuris šiuo laiku yra Pran
cūzijoj.

i 
l

1 SUŽEISTAS KAREIVIS 
Sausio 22 d. buvo laido-!

tuvės sene gyventojo Domi
ninko čižausko, 64 m. amž.,; 
kuris mirė savo namuose 
prie Broadway Av. sausio 
18 d. Po gedulo pamaldų pa
laidotas parapijos kapuose. 
Paliko liūdėti žmoną Mari
joną; tris sūnus — Edward. 
Stanley ir Louis; vieną duk
terį Mrs. Judson Helder; dvi 
seseris —- Mrs. Matthew Nor 
kus į Cedar Springs ir Mrs. 
Wm. Senuty, Martinez, Cal.; 
ir 9 anūkus.

LAIDOTUVĖS

šeštoji Amerikos Armija be paliovos eina pirmyn Luzon 
saloje ir jau, kaip matome iš šio žemėlapio, randasi ne
toli Manila, Philippines salų sostinės. (Acme-Dra aga.s te- j 
lephoto)

PITTSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS
North Side f

Teko nugirsti, kad sausio 
28 d., Mokslo Draugijos na
me, įvyko bolševikų “disku
sijos”. Susirinko apie 50 
Stalino garbintojų ir su di
deliu malonumu pasmerkė 
visus lietuvius, kurie dar- 
buojasi Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės reikalais. 
Ypač kliuvo Gabaliauskui ir 
Grigaičiui bei kitiems.

i “Diskusijose“ dalyvavo V. 
Količienė ir Gabaliauskienė. 
Pastaroji tylėjusi, o pirmo
ji negalėjusi “atsispirti” 
Miliausko, Mažuknos. Urbo
no ir poros kitų dideliam 
“razumui”. Tiems vyrukams 
tik ir sapnuojasi šelmystės, 
vagystės, meklerystės, sve
timas doleris, įsigytas dva
ras ir t.t. Tuose dalykuose 
jie, matyt, yra ekspertai.

Gaila, kad tų komunistė
lių tarpe randasi ir vienas, 
kitas suklaidintas, sukvai
lintas žmogus.

I Visgi reikia tik stebėtis,

I

i

su kokiu fanatizmu lietu
viški bolševikėliai gina 
ir kruviniausią Stalino 
litiką.

kad
po-

na-Sunkiai serga savo 
muose Teodora Senulienė. 
Pabuvus po pora savaičių 
šv. Pranciškaus ir Šv. Jono 
ligoninėse ir nesuradus pa
lengvinimo sugrįžo į save 
namus.

Pittsburghe yra daug snie 
go ir dar vis sninga. Žemes-j 
nėse vietose gyvenantieji 
jau pradeda nugąstauti dėl 
potvynio pavasarį. 1936 m. 
potvynis kovo mėnesį žmo
nėms padarė daug nuosto
lių. |

A. a. Petronėlė Stulgins- 
kienė palaidota šv. Tomo 
kapuose, o ne Šv. Kazimie
ro, kai anksčiau buvo rašy
ta. Koresp

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 St.

VIRĖJUI
UNITED AIRLINES

I Turi vietos

PATYRUSIAM VIRĖJUI

Mūsų Cafeteria erdvi, gerai įreng
ta, modemiška visose srovėse. I M
GERA MOKESTIS IR VALGIS 

UNIFORMOS DUODAMA
DYKAI BUSAS PATARNAUJA.

i

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVTSION

4951 W. 66th St
PORTSMOUTH 6277

Praeitą savaitę Paulina
Vešiotienė, nuo Webster St.,; 

į gavo telegramą, kad jos sū- 
■ nūs Cpl. Anthony J. Vežio
ta. marinas, buvo sužeistas 
rugsėjo 24 d., Peleliu salo
je. J aunuolis rašė laišką mo • 
tinai pranešdamas, kad cor- 
poral laipsnį gavo nuo laiko 
sužeidimo, ir kad šiuo laiku 
geroj sveikatoj. Jis yrą bai
gęs parapijos mokyklą ir 
Davis Tech. High School. 
Dirbo Imperial Fum. Co. iki 
įsirašė į tarnybą, rūgs. 8. 
1942. Užjūryj randasi nuo 
kovo, 1943. V. M. K.

4

GAVO AUKŠTĄ LAIPSNĮ
Slaugė Agota Martin, ci

te Juozo ir Agotos Martin
kevičių. gruodžio 1 d. pakel 
ta į Major laipsnį. Ji įsira
šė į Dėdės Šamo tarnybą 
1936 metais. Baigus Union 
High mokyklą, įstojo į St. 
Mary’s Sehool of Nursing. 
Po to išbuvo slauge 3 me
tus Mich. Soldiers Homc. 
Paskui kelis metus išbuvc 
Denver, Colorado. Birželio 
mėnesį, 1944 išvyko į An-

J

Pašalpa Lietuvai
Levviston, Maine. — Rū

bų rinkimas praėjo dideliu 
pasisekimu. Nedidelėje lie
tuvių kolonijoje surinkta ge
rų rūbų 1565 svarai. Tėvą. ’ 
Pranciškonai, at jausdami 1
sunkią lietuvių tremtinių ir 
Lietuves žmonių padėtį, iš 
savo kuklių pajamų nupir
ko už $215 naujų rūbų 100 
svarų. Tuo būdu Lewistono 
lietuvių kolonijoje surinkta 
rūbų 1665 svarai. Visi rū
bai pasiųsti į Bendrojo A 
merikos Lietuvių šalpos 
Fondo Rūbų Sandėlį, Brook 
lyn, N. Y.

Rūbų rinkimą gerai tvar
kė Rūbų Rinkimo Komite
tas, vadovaujant Mrs. J. 
Baltrus. Prie rūbų rinkimo, 
jų tvarkymo ir išsiuntimo 
uoliai prisidėjo visi, kurie 
myli Lietuvą ir atjaučia 
sunkią lietuvių tremtinių 
padėtį.

Gražus svečiu

Patarlės

Dirbti kompanijos Commissary pa
ruošiant valgius orlaiviuose pa
tarnauti skraidant.

Pastovus Darbas
Su Tikra Proga Įsidirbti

DARBAS DIENOMIS

48 VAL. Į SAVAITĘ

TURI BŪT U. S. PILIETIS

Atsišaukit

DABAR GERA PROGA ĮSIGYTI -
Angliškg-Lietuviškg

Lietuviška-Angliška

ŽODYNĄ
Nebūkite be Marlborough's 

LITHUANIAN DICTIONARY

Kaina.... $5.00
Mokinkitės Lietuvių Kalbos su Anglišku Vadovėliu!

Įsigykite Marlborough's 
LITHUANIAN — SELF-TAUGHT

Kaina.... $2.00
Siųskite Jūsų Užsakymus Sekančiai:—

''DRAUGAS"
2334 South Oakley Avenue

CHICAGO 8, ILLINOIS

L
! JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant

Nuoširdi padėka
širdingai dėkoja švento 

Pranciškaus seserys ir kun. 
J. V. Skripkus kun. M. švar- 
liui, šv. Petro ir Povilo par. 
klebonui už didelį gerumą, 
kad leido atsilankyti ir pa
rinkti aukų naujos koply 
čios fondui.

Šv. Petro ir Povilo para- 
pi jonai labai g rūsiai auko
jo: bažnyčioj sudėjo $246.02 L nn f erta C

Tarpe geradarių atsirado ^ūnCeiIaS 

ir garbės rėmėjų, kurie ta- 
, po amžinais nariais: Ona 
žilvitienė paaukojo $200.00, 
Pranciškus ir Valerija Ra- 
davičiai $100.00, Jonas Shur komp. A. Aleksio choras iš 
na — $100.00. Viso kartu Waterbury, Conn. Programą 
$646.02. ; ir visą vakarą rengė para-

Teatmok# Visagalis Die- pijos choras. Tik gaila, kad 
vas gausiai klebonui ir pa- dėl labai blogo oro publikos 
rapijonims už tokį gerumą, mažai atsilžmkė. 
Tas nebus pamiršta tol, kol 
Šv. Pranciškaus koplyčia 
stovės.

Didžiai dėkingos šv. Pran 
ciškaus seserys ir kapelio
nas —

Kun. J. V’. Skripkus

Bridgeport, Conn. — Sau
sio 7 d. įvyko labai graži 
muzikos, programa parapi
jos svetainėj, kurią išpildė

Užmuštas vaišėse

Pirkite tose krautuvėse, 
kurių savininkai skelbiasi 

| “Drauge”.
i

GUADALAJARA Meksi
ka. — Rosendo G. Castro, 
valdžios kongresmanas iš 
Sinaloa, buvo pašautas ir už
muštas sausio 27 dieną lai
ke ginčo, kai buvo suruoš
tos jo garbei vaišes. Vaišes 
suruošė cukraus darbininkai.

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. 8. GOVERNMENT SUPERVISION

• v
ICIŲ

BE KOMIŠINO

4192 Archer Avė.
L. i ■ i

JUSTTN MACKIEWICH.

STANDARD 
sFEDERAL 
SAVINGS 

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

Virginia 1141
Pres. and Mgr.

Namų Taisytojas 
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS

10546 S. Artesian, CED. 1739
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'Trijų Didžiųjų" konferencijos proga
KUR IR KADA?

Šiuos žodžius rašant dar nebuvo žinoma, ar Prezi
dentas Rooseveltas jau konferuoja su Churchilliu ir 
Stalinu ar tebėra pakelyje. Bet galime būti veik tikri, 
kad šiuo momentu jo mūsų sostinėje nėra. Kai šiuos 
žodžius skaitysite, gal jau bus žinoma ir vieta, kur 
įvyksta “Trijų Didžiųjų" konferencija. Dabar tik spė
jama, kad gali būti ar Maskvoj, ar netoli Rusijos sie
nų ar net Romoje.

Politinių žinių komentatoriai pakartotinai teigė, kad 
diktatorius Stalinas iš viso nenorėjo konferencijos. Bet, 
po didelių įkalbinėjimų, sutikęs trumpam laikui į kon
ferenciją atvykti. Ilgai joje negalėsiąs būti, nes jam 
tenka diriguoti didžiajai ofensyvai rytuose prieš vo- 
1. iečius.

Stalino padėtį galime savotiškai vertinti. Rusijoj šian
dien jis yra visa valdžia. Jis yra diktatorius, kuris re- 
tem kuriam savo adjutantui pasitiki. Taikos metu dik
tatoriui tenka akylai žiūrėti, kad nepasidarytų kur p’.y- 

/ s ys ir kad kas nors nepradėtų kritikuoti diktatorių, 
ar teisių ir laisvės pareikalauti. Karo metu tokių pa
vojų diktatūrai yra daugiau, nes kariuomenės vadai 
pasidaro drąsesni. Diktatorius, tad, kad ir trumpam 
laikui bijo pasitraukti ir kitam bent dalį savo pareigų 
patikėti.

YRA IR DAUGIAU PRIEŽASČIŲ
Bet Stalino nenorą dalyvauti pasitarimuose su Roose- 

valtu ir Churchilliu galima ir kitaip aiškinti.
Reikia turėti galvoj neužginčijamą faktą, kad Stali

nes, kaip ir visi kiti diktatoriai, nėra linkęs su kitais 
tortis. Jis nori veikti vienas, nes turi tokius planus, 
s i kuriais demokratijų atstovai nesutinka.

Demokratijos skelbia, kad po šio karo visos tautos, 
ar jos didelės ar mažos, turės būti atsteigtos laisvo
mis ir nepriklausomomis. Stalinas elgiasi priešingai: 
iš’aisvintas iš nacių tautas jis jungia prie Rusijos.

Demokratijos siekia atstatyti pokarinį pasaulį taip, 
kad jame pastovi ir teisinga taika viešpatautų ir šiam 
tikslui planuoja steigti tarptautinę organizaciją, į ku
rią turėtų įeiti visos taiką mylinčios tautos, nepaisant 
to, kaip jos būtų didelės ir galingos, kaip mažos ir 
silpnos. Stalinas iš esmės tokiai organizacijai lyg ir 
p Įtaria, tačiau einant prie susitarimo ir planavimo 
rimtai ir praktiškai, atsisako visa pilnuma kooperuoti.

‘ TVARKO ’ “IŠLAISVINTUS” KRAŠTUS
Yra dar ir trečia priežastis, kodėl Stalinas norėjo 

n* kelti dar toliau didžiųjų sąjungininkų vadų pasita
ri aą.

Jisai siekia kuo daugiausiai žemės plotų Europoje 
u. imti ir ten savo komunistiškus komitetus (Maskvo
je sudarytus) įgyvendinti, vienu ar kitu būdu likvi
duojant •‘anti-sovietinius’’ elementus, ši procedūra vis 
ti ’ užima gerokai laiko. Tad. pasitarimą su kitais są- 
j gininkais delsti Stalinui yra nemažas išrokavimas. 
K i jau jis įstiprins “kvizlingų” valdžias Baltijos val- 
st; bėse, Lenkijoj, Balkanuose, o gal ir Vokietijoj, tuo
met jis, atvykęs į pasitarimą su amerikiečiais ir an
gį.' is, pasakytų, kad jis savo “taikos” planą įvykdė. 
Jei norit jam pritarti — gerai, jei ne — žinokitės. Ko 
Stolinui daugiau bereiktų, jei jam pavyktų pasidaryti 
Ev-opos diktatorium.

Šios Stalino ambicijos kaip tik yra didžiuoju stab
džiu sąjungininkų užsimojimams atstatyti teisingą ir 
pastovią pasaulio taiką.

MILŽINIŠKA KONFERENCIJOS SVARBA
Vašingtone ir Londone buvo nusistatyta nekelti sie

nų ir kitokių tarptautinių ginčų tol, kol karas nebus 
užbaigtas. Pirmiau siekti sutriuškinti nacių-fašrstų siau
tėjimą ir japonų militarizmą, o paskiau kalbėtis dėl 
sienų ir kitų dalykų.

Bet gyvenimas parodė, kad, turint tokį partnerį, kaip 
Stalinas, reikia ir karą vesti, ir taiką planuoti, ir dėl 
sienų kalbėtis tuojau. Kitaip visi planai gali nueiti 
vėjais.

Aišku, kad šioj “trijų didžiųjų” konferencijoj visi 
šitie klausimai iškils. Jie turės surasti tinkamą atsa
kymą. Jei' tasai atsakymas bus visų bendras ir nuo
širdus, jei ir Stalinas sutiks išsižadėti savo ambicijų 
ir artimai kooperuoti įgyvendinant Atlanto Čarteno 
dėsnius ir Keturias Laisves, galime laukti, kad pasąu- 
lis susilauks taikos ir gerovės. Bet jei Stalinas užsi
spirs ir toliau eiti imperialistiniais keliais, likviduoti 
mažąsias tautas, laužyti tarptautines sutartis, nuodyti 
pasaulį komunizmu, viltys apie gražesnį, ramesnį, tei
singesnį pasaulį taip suduš, kaip jos sudužo po pirmojo 
pasaulio karo.

«

Sunku, todėl, ir įsivaizduoti, kaip svarbi bus “trijų 
didžiųjų” konferencija. Prezidentui Rooseveltui linki
me geriausio pasisekimo! Jam linkime ištveriųės ir 
drąsos nepajudinamai stovėti už pastovią ir teisingą 
taiką, už visų tautų laisvę ir nepriklausomybę, nes už 
tuos tikslus mūsų vyrai lieja savo kraują karo fron
tuose.

Hitleris vis dar spardosi
Minint nacių siautėjimo Vokietijoj dvylikos metų su 

kaktį, nacių tėvas ir vadas Hitleris pasakė trumpą, be< 
labai kovingą kalbą. Pripažinęs, kad Vokietija yra tra 
gingoj padėtyje, pašaukęs į karą prieš sąjungininku 
visus vyrus (senus ir ligonius), moteris ir net vaikus 
pažadėjo Vokietijai “pergalę". Esą, nežiūrint kaip bas 
ir kas bus. vokiečių tautą jisai išvesiąs į laimėjimą.

Kaip pačioje savo siautėjimo pradžioje, kaip per vi 
sus dvylika metų Hitleris melavo ir Vokietijos žmo 
nes apgaudinėjo, taip ir dabar, kuomet jau visai yra 
priėjęs arti liepto galo, vis dar tebeskelbia melagystes 

Tik nesveiko proto žmogus gali žadėti Vokietijai pe. 
galę-šiuo metu, kuomet galingos sąjungininkų armijos 
iš rytų ir vakarų jau nebesulaikomai žygiuoja vokie 
čių teritorijomis arčiau Berlyno (rusų armija jau til. 
apie 50 mailių nuo Berlyno). Dabar jau ir mažiausiai 
nusimanąs apie karo dalykus gali pasakyti, kad Hit
lerio siautėjimo dienos yra suskaitytos. Tačiau Hitle
ris to “nemato” ir vis dar spardosi ir skerėčiojasi. Bet 
tai, aišku, yra paskutinieji desperatiški diktatoriaus 
Hitlerio pasispardymai.

Ta pačia proga paminėtina, kad Vokietija, kuomet 
Hitleris pagrobė jos valdžią, turėjo 185,889 kvadratines 
mailes žemės plotą.

1941 metais, kada vokiečių armijos grąsino Maskvos 
paėmimu, kuomet gen. Rommel grąsino Egiptui, Vo
kietija jau turėjo keturis milijonus kvadratinių mailių. 
Ji buvo pasigrobusi Prancūziją, Baltijos valstybes, Aus
triją, Graikiją. Balkanus, Lenkiją, Norvegiją, tyaniją, 
Belgiją, Olandiją ir kitas. Nacių įtakoje buvo Italija 
ir jos posesijos.

Bet šiandien, kada sąjungininkai iš trijų pusių vo
kiečius spaudžia, Vokietijos plotas jau susitraukė iki 
375,000 kvadratinių mailių. Ir tasai plotas kasdien ei
na mažyn. Netrukus visa Vokietija bus sąjungininkų 
kontrolėje ir bus daromi planai naujai Vokietijai, kuri 
bus išvalyta nuo kruvinųjų nacių ir kurioj visi pilie
čiai turės lygias, teises ir. laisvę ir medžiaginę bei dva
sinę gerovę.

Ir juo greičiau bus padarytas galas hitlerizmui. juo 
greičiau ir patys vokiečiai susilauks taikos ir gerovės.
★

Popiežiaus kalba "Congressional Recorde”
Jungtinių Valstybių kongreso oficialusis organa? 

“Congressional Record” šaunią Šv. Tėvo kalėdinę kal
bą ištisai persispausdino.

Popiežiaus kalbą atspausdinti kongreso ougane pa
siūlė senatui senatorius James E. Murray (iš Montana). 
Senatas vienbalsiai pasiūlymą priėmė.

Šen. Murray savo kaitoj pabrėžė, kad ši Popiežiaus 
kalba prilygsta enciklikoms “Rerum Novarum” ir “Qua 
dragesimo Anrio”. Anot jo, ši kalba daug prisidės prie 
tikslaus galvojimo ugdymo siekiant atstatyti pasauly
je demokratiją ir taiką. Kiek aukščiau suminėtos po
piežių enciklikos prisidėjo prie inteligentiškos minties 
išugdymo darbo ir socialiniais klausimais, tiek kalė
dinė Popiežiaus Pijaus XII kalba pasitarnaus taikai ir 
demokratijai.

Reikia pasakyti, kad Popiežiaus kalėdinė kalba bu
vo tiek svarbi, kad ji viso civilizuoto pasaulio dėmesį 
į save atkreipė.

VAIDILUTĖ

1 t V 1 □ K L ROMANAS
PIRMOJI DALIS

KUR NEMUNAS BANGUOTA

★ ★ ★

INVAZIJOS METU

(Tęsinys)

— Linksmiau kaime, sū
neli... Būdavo, mūsų augi
me, kas vakaras susirenka 
būreliai čia vieno, čia kito 
darželyje ir dainuojam sau, 
kaip strazdai — net laukai 
skamba. Nedėldieniais, iš 
bažnyčios sugrįžę, pašokam, 
pažaidžiam, pasiaučiam. O 
darželiai! darželiai!... Tik 
viena už kitos merginos puo 
šia dabina, kad tik būtų gra
žesnis, kad tik margesnis. 
Na, tėvai, ar ne linksmiau 
buvo, kai mes dar pradžio
je gyvenimo kaime gyveno
me? Ar vestuvės, ar krikš
tynos. ar šermenys — vis 
visu kaimu, vis išvien... Da
bar nei tų svodbinių dainų, 
nei tų šermeninių jaunieji 
nebežino. Išisiskirstėm, išsi- 
blaškėm ir nebesusisiekiam 
per laukus.

Taip bešnekučiuodami pri 
važiavo kelio išsišakojimą. 
Vieškelis bėgu toliau per 
tiltelį, į bažnytkaimį, kurio 
bažnyčios bokštas kyšojo 
tarp medžių, ant aukštoko 
kalno. Kitas, siauresnis ke
lias lipo kalnu į šlaitą, į se
sers sodybą. Senukai išlipo, 
pasirengdami toliau eiti pės
ti, o jaunieji paliko vežime

— Gal būtume užvažiavę ?
— klausė Klemensas, paim
damas vadžias: — sunku 
bus užlipti į kainą.

— Užlipsim... šitoks čia 
kalnas. Varyk dabar ark
lius prieš vieną kainą, pas
kui vėl prieš kitą.

— Arkliai nepatruks.
— Važiuok tik ir žiūrėk, 

tuoj paprašyk Adomo, kad 
iškinkytų... Ot! brudai! — 
pliaukštelėjo delnu per ku
melės strėnas, užmušdamas 
vapsvą.

— Tai dar šiandien puola.
— pastebėjo motina.

— Prieš lietų, biaurybės... 
Na, tai eime, motin.

— Žiūrėkit, nepalikit be 
mišių... Sumos ateikit, — 
pagrasė senutė vaikams.

Tėvai nukiūtino per tiltą, 
o Klemensas, persėdęs į pa
sostę, pasuko vežimą į šlai
tą. Tuą pačiu laiku jojo pro 
šalį, į tiltą, jaunas vyras 
ant nedidelio bėro arklio. 
Prisiartinęs stabtelėjo ir, 
kepurę nusiimdamas, sma
giai pasveikino:

— Labą dieną, Jovitėle!
Sėsdamas šalia sesers. Kle 

mensas pastebėjo, kaip toji 
paraudo, nusišypsojo.
taip pat smagiai padėkojo 
už “labą dieną”.

— Ar dar į Atgajus. — 
šūktelėjo jaunuolis.

— Į... Dar anksti melstis. 
Brika nuvažiavo, raitelis 

nujojo.
— Kas čia tokis.' — pa

klausė Klemensas.
— Alseikų Petras iš Pu

nios kaimo. Iš to, kurį pra
važiavom.

—Ūkininkas?
— Kaip ir visi Punios ūki

ninkai. Turi -ar trisdešimt

margų žemės, bet vientur
tis — tik motina ir jis.

Pastebėjo sesers veide 
kažką nauja, o jos balse, ka
da tą aiškino, negirdėtą ai
dą. Bet nebeklausinėjo ir ty
lėdami užvažiavo per gražų 
šlaitą į kalną, kur prie pat 
kelio tupėjo Atgajų sodyba, 
vyresniosios sesers vyro. A- 
domo Skaisgirio, tėviškė.

Vos tik į kiemą įvažiavo, 
į juos išbėgo dvi Skaisgirai- 
tės, devyniolikos ir šešioli
kos metų mergaitės, o už jų 
kokių dvylikos metų berniu
kas, Adelės vienturtis. Vai
kai puolė sveikinti tetą, bet 
tuoj kaimiškai susidrovėjo, 
pastebėję svetimą, beveik 
nebeatmenamą dėdę.

— Ko gi taip išsigandot7 
-— paklausė Klemensas, iš
lipdamas iš vežimo.

— Mat. svetimas, — juo
kėsi Jovita: — žiūrėk, ko
kios panelės be tavęs išau
go. Čia — Verutė, čia — 
Judita, o štai — jaunasai 
Skaisgirių Vincukas.

— Ištisos panelės, — pa
sveikino seserietes: po me-

Vienas Amerikos marinų 
pilnai apginkluotas iškeltas 
į krantą vienoj Pacifiko sa
lų. Visa, ką tik jis turi sa
vo kuprinėj, yra pagaminta 
Am e r i k o j. Įsivaizduokit, 
kaip jis su vienu šautuvu 
galėtų priešą nublokšti nuo 
kranto. Kad netrūktų mari
nams ir jūrininkams įvairių 
ginklų, pirkime daugiau ka
ro bonų.

tų kitų teks vestuvėse šok
ti... štai, su teta lygios.

— O ar nepašoksi, dėde . 
Neką už mus ir senesnis. Aš 
dar .gražiai atmenu, kaip ba 
sas iš Rasų atbėgdavai, — 
atsakė vyresnioji.

(Daugiau bus)

"paskolos
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių, 
Už Pigesnį Nuošimtį — Be Komišino 

PAS ŽYMIĄ —

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

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas
-------------------- ... --

WHOLESALE 
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Fumiture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas) 
Factory Representattve

SHOVFROOMS IN 
MEKCHANDISE MART 
For appointment call —

REPUBLIC 6051

^STASYS LITWINAS SAKO: M

W H Ts A R Tai Geriausias Laikas Pirkti
L'ADnn — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

ĮI] REIKMENIS.” -----------  GERAS PASIRINKIMAS:
X Stogams tieikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sy
ti dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia- 
A vos — Vamišio — Enamelio — Geležinių Namams Eeik- 
v/ Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — šturmo Langų 
M — Kombinacijos Durų — VValiboard — Plaster Board— 
W menų (Hardware) — Meisterio — Cemento — Srutų 
m Vamzdžių ir tt

4,

t

b

I
APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI!

STASYS LITUI N AS, Vedėjas.
CARR MOODY LUMBER CO.‘

3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. pp.
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CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
Iš parapijos 
susirinkimo

Be medžiaginio parapijos 
stovio, klebonas kreipė pa- 
rapijonų dėmesį labiau į 
dvasinį parapijos stovę. Pa
reiškė, kad mūs parapijos 
dvasinis stovis yra aukšta
me laipsnyje. Taip jau pri
minė, kad Brighton Park 
lietuvių kolonija yra lietu-

lietuvių kalboje, išėmus 12 
vai., nes tų šv. Mišių išklau
syti ateina ir kitų tautybių 
katalikai.

atskai

Parapijos trustisai ir kc 
mitetai patiekė susirinkimui 
eilę šių metų parapijos dar 
bų. Visi pritarė ir pasiža
dėjo, sulyg savo išgalės, pa 
dėti jų pasiryžimuose.

Baigiant susirinkimą kle 
bonas dėkojo visiems už 
skaitlingą susirinkimą, gra- ] 
žius sumanymus už rėmimą 
parapijos ir uždarė malda.

Namiškis

Brighton Park. — Sausio 
28 d. buvo Nekalto Prasi
dėjimo Šv. Panelės parap. 
metinis susirinkimas. Klebo
nas kun. A. Briška, parapi
jos trustisai P. Pumputis viškiausia. Visos pamaldos 
J. Valskis, komiteto nariai 
kunigai vikarai ir parapijo- 
nai užpildė parapijos svetai
nę. Trustisas P. Pumputis 
vedė susirinkimą, o J. Vals
kis raštininkavo. Vikaras J 
Stankevičius pradedant su 
sirinkimą atkalbėjo maldą. 
Tą pačią dieną buvo išda
linta par a pi jonams metinė 
atskaita, iš kurios visi pa
matė parapijos medžiaginį 
stovį. Be to, susirinkimo ve
dėjas pakvietė kleboną pa
aiškinti atskaitą žodžiu.
$70.000.00 parapijos ižde

Klebonas aiškino
tą ir prašė, jei kam kas ne
aišku, kad atsilieptų. Pareiš
kė, kad kiekvienas parapijo- 
nas turi teisę bile kada pa 
tikrinti parapijos medžiagi 
nį stovį ir kad parapijos 
knygos yra atviros visiems 
parapijonams. Atskaita ro
dė, kad parapijos ižde gruo
džio 31 d. buvo $65,702.01 
Pridėjus sausio mėnesio pa
jamas (iki sausio 28 d.) pa
rapijos ižde jau randasi 
$70,000.00. Susirinkusieji sa 
vo džiaugsmą išreiškė ran
kų plojimu.

P. Vaicikauskas įnešė, kad visokias svarbias ir ac- 
kiekvienas parapijonas pa
aukotų po šimtinę į para
pijos iždą naujos bažnyčios 
reikalams. Įnešimas vien
balsiai priimtas. Susirinki
me atsiradb ir tokių, kurie 
žadėjo po tūkstantinę auko
ti. Nors karo metu negali
ma naujos bažnyčios staty 
ti, bet parapijonai pasiry
žę ugdyti iždą ir eiti prie 
užbrėžto tikslo. Reikia tikė
ti, kad Brighton Parko lie
tuviai savo užsimojimą iš
pildys ir prakilnųjį tikslą 
atsieks.

Lietuvių katalikų parapi
jos įstaigos randasi gražio
je ir tinkamoje geografinė
je Chicago miesto dalyje ir 
padėtyje: prie pat Califor- 
nia bulvaro ir 44 gatvės. 
Šiais keliais diena iš dienos 
pravažiuoja tūkstančiai au
tomobilių. Taagi ant šio 
kampo testoja lietuvių tau
tai ir Dievo garbei toks pa
minklas. kuris trauktų prie 
savęs ne tik lietuvių akį ir 
širdį, bet ir tų žmonių, ku
riems teks pravažiuoti.

Gražus užsimojimas kil- I
niam tikslui tenebūna 
mirštąs. Visi eikime prie to 
tikslo. Sujungtomis jėgomis 
dirbant pasiryžimai virs tik
renybe.

Visi senieji komiteto na
riai vienbalsiai išrinkti 
toliau darbuotis; be to. da* Į 
trys nauji išrinkti iš jauni 
mo tarpo.

Cunard linijos 
manadžeris

bematė- j 
kompa 
jų Jyg 
Cunard

Jau gana seniai 
me žinių apie laivų 
nijas. Atrodė, kad 
ir nebėr. Bet, štai,
White Star laivų kompani
ja praneša, kad mirė jos 
generalinis manadžeris Jung 
tinėse Valstybėse Robert H. 
Blake ir kad jo vieton pa
skirtas Harold B. Barei. 
Ligšiol jis toj kompanijoj

sakomingas pareigas. Nau
jasis Cunard manadžeris su 
save šeim*' gyvena Great 
Neck, N. Y. Užaugino tris 
sūnus, kurių du yra U. S. 
kariuomenėj. Pranešta, kad 
vienas iš jo sūnų yra din 
gęs karo fronte, bombarduo
jant Formosa salą.

t

Kančia 
mokykla.

tai didvyrių
Maironis

už-

ir

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

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

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

T
RESTORANO EKSPLI OZUOS VAIZDAS

Si. Casimir Monument

AA
AGNĖS MASIULES

S

Lafayette 0727

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

f*) Icimail vakare. J. Pukelienes na- Skyrių atstovėj 
muose, 7332 So. Lowe Avė. atsilankyti.

Šv. Pranciškaus Vienuoly 
no Rėmėjų Chicago apskr’- . 
ties susirinkimas įvyks šes I 
tadienį. vasario 3 d., 8 vai

Puošniam ir plačiai žinomam Phil Smidt and Son restorane, Chicago priemiestyje 
(Hammcnd, Ind.) ištikus didelei gazo ekspliozijai, sugriovė didelį pastatą. Sužeista 
virš 20 asmenų tuo laiku buvusių viduje, ir kelių pasigendama, greičiausiai, bus žu
vę griuvėsiuose. (Acme-Draugas telephoto)

prašomo:-
Valdyba

S

G y v.: 3531
Mirė Saus, 

vai. vak., sulaukus pu:
Gimus Lietuvoje. 

Raseinių apskr.. 
rapijos. Jurbarko

Amerikoje išgyveno 
Paliko dideliame 

vyrą Kazimierą; sūnų Pfc. John 
Demereski ir posūnį 
<l". S. Navy) ir jo šeimą: duk
terį Marie Jankovvski 
vyra John; 2 anūkes Florence 
ir Vivian; ir daug kitų gimi
nių. draugi; ir pažįstamų.

Velione priklausė prie Da
riaus-Girėno Kareivių Motinų 
kliūbo.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko koplyčioj. 3354 S. Hals
ted St. Laidotuvės įvyks šešta
dienį, Vasario 3d. Iš koplyčios 
9:30 vai. ryto bus nulydėta j 
kapines.

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

Nuliūdę: Vyras. Sūnus. Po
sūnis. Duktė-. Žentas. Anūkės 
ir i įsos kitos Giminė-'.

Laidot. din kt. — I*. J. Ri
dikas. tel. YARds 1419.

S. Emerald 
30d.. 1945m„

- '-s a 
Kilo

Jurbarko pa- 
niiesto.

35 m. 
nuliūdime:

i
Charles

ir jos

Šeimininkes! Jeigu Jūs Norite Gaminti Gerus 
Valgius, Gėrimus, ir Gerai šeimininkauti, 

Įsigykite šią Puikią Knygą —

VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ 
PRIŽIŪRĖJIMAS

Šioj knygoj yra nurodymai, kaip . pagaminti visokias 
sriubas, mėsas, daržoves, kiaušinienes, pyragus ir pyragai
čius, pajus ir pudingus, žuvis, duonas, konservus, prezervus, 
paukštienas, prieskonius; taipgi, kaip pagaminti vyną ir 
midų; ir daug kitų naudingų paaiškinimų.

$1.25Kaina, su persiuntimu, tiktai

"D R A U G A S"
2334 South Oakley Avenue

Chicago 8, Illinois

• ALFRED VASAITIS •
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

1926 So. Cicero Avė. Tel.: CICERO 1003
KOPLYČIA Arti Visų Transportacijų CICERO.!^!!

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

Gelbėkite U. S. kareivių gyvybes — 
aukokite savo kraują per Raud. Kryžių.

Phone Virginia 9493 * Moterims Trečiadienį

SOUTH PAULINA
RUSSIAN TURKISH BATHSl U----- ...... wr,..w

M ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ
& Naujai įrengtas rusiškas kambarys su 
W akmenų krosnimi. — Kambarėliai dėl 

pagulėjimo. Kainos labai prieinamos.
ELEKTRIKINIS GYDYMAS

Mineralinės, sulferinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku
liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

PIRKIT TIESIOG IS
ŽMONIŲ, KURIE PATYS
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

3914 VVest lllth St
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

•* ’» *i.KVT! m *

KREIPKITĖS PRIE MUF 
TIESIOG IR SUTAUPY 
SUVIRS 200 PAMINKLU 
RANDASI PAS MUS TUSŲ 
^ASIRINKTMUL

Materk»M» tr Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pn 
davė daugelius mūsų Lietuviais 
Vilentams pilna patenkinimą.

IMdysis OftMaa ir Dirbu

VENETIAN
MONUMENT COŠtai vienas iš mūsų gražių 

paminklinių produktų.
DIDY^ > Dirbtuvė. 52 J N VHCNTKKN OF

NHU.»b A ve .
,-»WONE: SEELEY 6103

KLAUSYKITE
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 

MUZIKOS — DAINŲ
Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARCUS=L
Iš Radio Stoties

W G E S — 1390 Kilocycles
KAS RYTA: Nuo 8:45-9:15,SS

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

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

PRANEŠIMŲ —

LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue 

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

NULIUDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2100

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

Tarp galingų pergalės ginklų yra malda!

Prisidėkite prie J.A.V. karo laimėjimo — 
pirkite kuodaugiausia Karo Bonų.

Split by PDF Splitter



u yronura™ draugas, chicago, illijtois

Iš šeimų gyvenimo >

Dukrelės mirtis sutaikė motina ir tėvą, 
kai jie budėjo prie jos lovos

TRAUKIAMAS Į TEISMĄ

MOTINA IR TĖVAS STEBĖJO DUKTERS KOVĄ 
GYVYBĘ. — PLANUOJA STOTI Į VV AVĖS

Jie apsivelė. Sulaukė dukrelės. Jai vardas duotas 
Patricia. Tai buvo Mr. ir Mrs. Attaway dukrelė. Bet juos 
divorsas išskyrė. Mrs. Florence Attaway ištekėjo už Jo
seph Nokučio. kirpėjo. Buvęs jos vyras Mr. Attaway, 
chief petty offiier, tarnauja Dėdės Šamo kariškose jėgo
se, kaipo Seabees.

Bet mergytė Patricia, 6 metų amžiaus. 1944 m. susir
go lymphatic leukemia liga. Dukterės liga vėl suvedė kar
tu motiną ir tėvą.

Ilgas budėjimas laikė juos 
kartu prie mažos dukrelės 
Patricijos lovos, kai mergy
tė kovojo su mirtimi, ir bu
dėjimas sutaikė kūdikio mo
tiną ir tėvą.

Sausio 29 dieną buvo pra
nešta, kad iškelta divorso 
byla aukštesniame teisme.

Mrs. Florence Attaway 
Nokutis. Patricijos motina, 
kaltina dabartinį savo vyrą 
Joseph Nokutį, 4521 Malden 
avė., kad jis liko žiaurus iš 
pavydo, jog ji budėjo prie 
dukters lovos. Auroroj ligo
ninėje.

f

Trijuose karo frontuose

1,702 amerikiečiai kariai sužeisti
/ Žmona mirė netoli savo 

vyro karsto

I-

: I Kai Girdit? 
I Chicagoje ♦

Atėmė $10
Du plėšikai iš Mrs. Mar- 

garet Schreiber atėmė de
šimt dolerių, prie 43rd str. 
ir Artesian avė.

* * *

Apiplėšė

IŠ ILLINOIS VALSTIJOS SUŽEISTŲJŲ SKAIČIUJE 
YRA 129 VYRAI. IŠ JŲ 74 YRA IŠ CHICAGOS 
JOS APYLINKES.

IK

Harwey Stemmer, vienas 
dviejų asmenų, kaltinamas 
papirkimu penkių Brooklyn 
College besketbolo žaidėjų, 
kad atsisakytų žaisti prieš 
Akron, U., Bostone, sausio 

j 31 d. (Acme-Draugas tel^- 
photo)

1945 m., sausio mėn. 25 d.

I VISUS
c.

BŪTINAI PERSKAITYKI
TE ŠĮ LAIŠKĄ, NES JIS 
LABAI ĮDOMUS

i

WASHINGTON, D. C. —Į 
Karo departamentas sausioį 
30 dieną pranešė 1,702 Jung-Į 
tinių Amerikos Valstybių; 
kareivių pavardes, kurie bu
vo sužeisti Europos, Vidur
žemio ir pietvakarių Pacifi
ko apylinkių karo frontuose. 
Dauguma jų sužeista Euro-

Restoranui sprogus
■

Ištraukė lavoną iš griuvėsių

Į

pos karo laukuose.
Sužeistųjų skaičiuje

Illinois valstijos yra 129 
rai. iš jų 74 vyrai iš Chica
gos ir jos apylinkės.

Iš Indianos valstijos 
žeistųjų karių skaičiuje
21 vyras, iš Wisconsin — 24.

iš

vy-

su- 
yra

■d'“1

i

NEW YORK. — Mrs. Ne- 
llie Kuebler, 60 metų, mirė 
sausio 30 dieną laidotuvių 
name. arti prie savo vyro 
William karsto neštuvų, va
landą prieš laidotuvių pa
maldas.

Sūnus Harold buvo su sa
vo motina laidotuvių koply
čios prieškambaryje, kai ji 
sukrito Sūnus sužinojo iš 
ambulanso gydytojo, kad jo 
motina mirusi. Sūnus nuvy
ko dalyvauti šv. mišių auko
je už jo tėvo sielą į netolimą 
bažnyčią, ir paskui sugrįžo 
susitarti dėl savo motinos 
laidotuvių.

VIENOS MOTERS LAVONAS RASTAS RESTORANO 
GRIUVĖSIUOSE. — KITA MOTERIS MIRĖ NUO 
SUŽEIDIMŲ.

Šešiolika vaiky 

žuvo gaisre j

• * * *

Lapkričio 7 dieną, — ji 
pareiškė, Nokutis nuplėšė 
rūbus nuo jos kūno ir ją 
privertė jį apleisti.
- Mrs. Nokutis advokatas 
Dankel A. Covelli pranešė, 
kad pirmasis jos vyras chief 
petty officer M F. Attaway. 
Patriicjos tėvas, susitaikė, 
kai jie stebėjo jų kūdikio 
kovą už gyvybę.

Covelli pasakė, kad Mrs. 
Nokutis planuoja įstoti į 
WAVES, kai gaus divorsą. 
ir po karo vėl 
Attaway. kuris 
masis vyras.

* *

H. D. Rundąuist važiavo 
automobiliu, ir prie 47-tos 
gatvės ir Raeine avė. įšoko 
plėšikas į jo automobilį ir 
privertė jį važiuoti iki 52-os 
gat. ir Ashland. Plėšikas at
ėmė iš jo $37.

* * *

Rado negyvą

1 

i

i

I
|

prašo vi- 
kūmus!

paskutinį

ištekėti už 
yra jos pir-

e
Charles Dubiel. 45 metų, 

nedirbantis pardavėjas, buvo 
rastas negyvas basemente.

* * *

Patraukė teisman

me-
pa-

Pa-

*

Attaway atvyko iš pietva
karių Pacifiko. kai jis per
skaitė Honolulu laikraštyje, 
kad jis yra ieškomas. Jis 
skubėjo į namus, dalį kelio
nės atliko lėktuvu, ir laiku 
atvyko, kad Patricijos gyve
nimo paskutinėmis savaitė
mis suteikus džiaugsmo, lai
mės. Ji mirė sausio 9 dieną. 
Jis nuo tada sugrįžo prie pa
reigų.

Mažoji Patricia nuvyko į 
kitą gyvenimą, į kitą pasau
lį, kur amžina meilė ir tiesa 
viešpatauja. O jos motina ir 
tėvas susitaikė šioje žemėje.

Šis įvykis tepamokina 
kiekvieną moterį ir vyrą, 
kad moterystė yra šventas 
dalykas. Šis įvykis tepasako 
kiekvienam: “Ką Dievas su
jungė, žmogus teneperski- 
ria”.

Henry Osmulski, 38 metų, j 
buvęs kalinys, patrauktas 
teisman, kaltinant pavogime 
pašto taupmenų certifikatų 
už $2,000.

* * *

Gaisras sandėly -
Sandėlyje, 146 W. Kinzie 

str., buvo kilęs gaisras. Sa
koma, kad ugni3 
$2.000 nuotolių.

Žuvo lakūnas

’ Gražiai sugalvota I
I

Max Alexenberg, mėsos 
krautuvės savininkas. 1455 
E. 53rd str., padėjo penkis 
kartūnus cigariečių ant sta
lo su. parašu:, “nepardavi- 
mui”. Netoli padėjo vaisių 
puodą su kitu parašu: “pa
aukok dešimtuką maršui ir 
gausi nemokamai pakelį ci
gariečių”. Per dvi dienas 
vaisių puode atsirado $51, ir 
cigariečių nebebuvo. Di
džiausia auka atėjo iš vienos 
moters, kuri į puodą įdėjo 
penkis dolerius.

sukėlė

Įkrito lėktuvas į
restoraną

LĖKTUVAS PERKRITO 
STOGĄ. ŽUVO RESTORA
NO SAVININKO ŽMONA 
IR VIRĖJAS

.-------------------------------------------

i SANTA MARIA, Calif. M 
Flight officer Elmer R. Ste- 
ffey Jr., 21 metų, iš Chica
gos. staiga žuvo sausio 30 
dieną, kai jo P-38 kovos lėk
tuvas įsimušė į restoraną. 
Santa Maria. Calif. Taip pat 
tapo užmušta restorano sa
vininko žmona ir virėjas.

Apie nelaimę pranešė 
Santa Maria armijos oro ba
zės pareigūnai. Steffey bu
vo pilotas, kuris tarnavo 
Santa Maria armijos oro ba
zėje.

Krintantis dviejų inžinų 
bombonešis perkirto restora
no stogą pietų laike, stebuk
lingai nepalietė keletos sta
lų. prie kurių buvo pietauto
jai.

Buvo jau rašyta, kad Phil 
Smith restoranas, 1170 In- 
dianapolis blvd., Hammond. 
Ind., explodavo pirmadienio 
vakare. Praeitą antradienį 
teko sužinoti, kad vienos mo
ters lavonas buvo rastas 
restorano griuvėsiuose, ir ki
ta moteris mirė nuo sužeidi
mų, Šv. Margaritos ligoni
nėje, Hammond.

Buvo ištrauktas iš griuvė
sių Mrs. Marie Hart. 30 me
tų. iš Calumet City, lavonas. 
Kai minimos moters lavonas 
buvo ištrauktas iš griuvėsių.

' ‘ ■■ ■ ■
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Rašau kol dar karšta nuo 
ugnies. Buvau * užsukus va
kar į BALF Apskr. komite
to susirinkimą ir skubu 
jums pranešti ką nugirdau. 
Už savaitės visuomenė suži
nos iš laikraščių. (Jūs man 
irgi iš anksto viską praneš- 
kit). O kas? Ogi 
sus, jus ir mane į 

į: * *

Aš atsimenu
kartą, kai man teko būti kū
ma. Tai buvo kada gegužės 
sniegas krito. Sodai tais 
tais norėjo žiemai gėdą 
daryti.

Važiavau iš Kauno į
svalį. Vežiausi visą kraitelį 
savo naująjam “sūnui”. Kiek 
ten visko prisiuvinėta, pri- 
megsta. pripirkta būta. Tre
jetukams būtų užtekę. Be to, 
vežiausi “kūmos pyragą”. 
Bevažiuojant traukinėliu nuo 
Šiaulių traukinys nuo bėgių 
šmakšt — pyragas trakšt — 
ir štai trys pyragai vieno 
vieton stojo.

-: * *

Bet šį sykį taip nebus. Ši
tos žmonelės sako nereiks 
važiuoti toli traukiniu, nei 
pyrago kept. Vaišės veltui, 
kaip visuomet, per krikšty
nas. Tik kraitelį tai reik at
sinešti. Kur tai esu skaičius 
kas sudaro kraitį. Aš trupu
tį savaip padarysiu. Dar įdė
siu klijonkės šmotą, žinot 
kūdikiai... ir muilo, lai jis 
gardžiai kvepia, planelinių 
palų 36’x40’. na ir keletą 
“safety pins”. Vieno daikto 
iš to sąrašo neįdėsiu. Įspėkit 
— užfundysiu.

C * *

Štai, Jonai, Barbut, 
ir kiti, proga atšvęsti 
tynas! Ir tai puikios
tynos žada būti. Musėt tik 
Amerikoj ir tegali būti to
kios didelės bendros krikšty
nos. Klek džiaugsmo ir dė
kingų ašarų mūsų kraiteliai 
sukels. Manau, kad ir mus 
pačius malonus jausmas ap
ims.

Tad iki pasimatymo 4 va
landą po piet, vasario 25 d.. 
Dariaus-Girėno salėje.

Aldona
P. S. Jeigu krikšto duktė, 

tai Rūtele vadinsiu, o jei sū
nus — Jonuku.

Onyt, 
krikš- 
krikš-

I

maždaug po valandos mirė 
Mrs. Isabel Morgan. 38 me
tų, 7020 Jeffery avė., ligoni
nėje nuo vidaus sužeidimų, 
ji buvo motina laukianti kū
dikio.

Buvo ieškoma trečioji au
ka, tai yra Werner Petrie. 
35 metų, iš Hammond, kuris 
buvo matytas įeinant į res
torano basementą neužilgo 
prieš exploziją, sprogimą.

AUBURN. Me. — Sausio 
31 dienos anksti rytą Au- 
burn vaikų name kilo gais
ras. Pranešama, kad mažiau
sia kokia šešiolika vaikų žu
vo 
ve

liepsnose. Ugnis sugrio- 
vaikų namą.

X National High School 
Poetry Association suruošė 
tarp studentų eilėraščių ra
šymo kontestą. Vertingesni 
eilėraščiai atspausdinami 
tam tikroje knygoje, kuri 
paskleidžiama po visą Ame
riką. Ri|ošiaraoj naujoj kny
goj tilps eilėraščiai šių šv. 
Kazimiero Akademijos stu
denčių: Nancy Mason, Anne 
Niedvares, Alice Walsh, Ma
ry Harmon, Ruth Daukas 
ir Mary Durnik.

X ‘Draugo” metinis kon 
certas šįmet išpuola Užga
vėnių išvakarėse, šaunios 
šeimininkės dėlto žada iš
kepti lietuviškų blynų. Į 
anksčiau paskelbtoms šeimi
ninkėms į talką ateina dar: 
V. Papšienė, O, Vilčauskie- 
nė, E. Brazauskienė, B. Ku- 
ličienė, J. šaltenienė, O. An- 
tikauskaitė, Adelė Aleknai
tė ir kitos.

Skelbkitės “Drauge”

I Platinkite “Draugą”

Trys žuvo kelyje
Grįžtant iš darbo Gary, 

trys vyrai buvo užmušti ir 
kitas sužeistas, kai jų auto
mobilis susitrenkė į pasta
tytą troką U. S. highway 41, 
šešios mylios šiaurėje nuo 
jų namų. Morocco. Ind.

ir 
dukteris, kurių vie- 
vienuolė šv. 
vienuolyne 

Litvinaičiai 
“Draugo”

Kazi- 
(sesuo 

yra 
skai-

METINIS “DRAUGO” KONCERTAS
SEKMADIENĮ, VASARIO (FEBRUARY) 1 D., 1915 M.

(4:30 valandą popie+ų) •

ŠIE GABŪS ARTISTAI DALYVAUS “DRAUGO” KONCERTE!
i

RENALDAS LEIVA, 
Smuikininkas

ADELE DRUKTENIS,
Dainininkė

X S. ir P. Litvinaičiai, iš
Cicero, neužilgo minės 50 
metų, kaip gyvena Ameri
koj. Išaugino du sūnus 
penkias 
na yra 
miero 
Beata),
ilgamečiai 
tytojai, o pastaruoju laiku 
įsirašė ir į TT. Marijonų 
Bendr. Draugiją, kad gauti 
gražų savaitraštį ‘‘Laivą.”

X Paulina Zaurienė, gy
venanti Cicero, džiaugias ir 
tikrai gali pasigirti, kad tu
ri net 13-k.a anūkų. Viena 
jos duktė yra šv. Kazimie
ro vienuolyne (sesuo Evan
gelistą). Vyras mirė prieš 
24 metus. Be to. didžiuoja
si dar ir tuo. kad ‘‘Draugą” 
skaito nuo pat pirmojo nu
merio.

SYLVIJA SABONIS- 
McELROY, Pianistė

X A. Zaleckis ir J. Marti- 
šiūnas, savininkai Universal 
Shoe krautuvės, 3337 So. 
Halsted St., pavasarį žada 
Krautuvę atremontuoti taip, 
kad atrodytų kaip “down- 
town”. Universal Shoe krau
tuvėj galima gauti šiušų vi
dutinės kainos ir brangių 
geros kokybės.

Edgewater 
į Navy 
išvyko į 
Išleistuvių

Dalyvauja Taip
NAUJALIO JUNGTINIS VYRŲ CHORAS (iš Waukegan, III, ir Kenosha, Wisc.) 

ATEITININKŲ DRAUGIJOS ŠOKĖJAI ir DAINININKAI!

Jaunosios lietuviškos meniškos jėgos žavės “Draugo” koncerto klausy
tojus per šią metinę dainų šventę.

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

“Draugo” konertai kasmet
tiais geriausios ir naujausios menjškos

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

Sylvijos McElroy, bus daug kitų įvai-

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

L, 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

I

X Bernice Leketas, buvu
si anesthetiste 
Hospital, įstojo 
Nurse Corps ir 
Great Lakęs, III.
puota jai buvo suruošta tė
vų namuose, 1222 S. 48th 
Ct., Cicero. Bernice yra se
suo kun. P. Leketo.

ir Valerijos Pa-X Bruno
pšių, gyvenančių adr. 2303 
S. Leavitt St., šeimoj serga 
dukrelė ir sūnelis. Bruno 
Papšys yra Aušros Vartų 
parapijos komiteto 
Susivienymo 100 
pirm.

X ARD centro
vakarienė įvyks vasario 25 
d., šv. Kazimiero Akademi
joj. Tikietai jau platinami.

X Emilija Kelpšienė, iš 
Cicero, ilgametė ‘‘Draugo
skaitytoja, šiomis dienomis 
grįžo iš ligoninės ir silsė

dama atgauna sveikatą.

narys ir 
kuopos

tradicinė
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