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PLIENO DARBININKU STREIKAS PIRMADIENY
Prancūzija Neturi Duonos ir Mėsos; 

Popiežius Ieško Pagelbos Amerikoj
(“Drauao” specialaus lcores- 

pondentn 'pranešimas).

Jau antra savaitė, kaio 
prancūzai smarkiau suveržė 
diržus: duonos norma su
mažinta iki 300 gramu Der 
dieną, o mėsos jau nu? Nau
ju Metų niekas nematė. 
Fabrikai tris dienas per sa
vaitę nedirba, elektros švie
sa neduodama ištisą dieną 
ir Paryžius vakare yra pa
skendęs tamsoie. Gyvento
jai gyvena nešildvtuose kam 
bariuose, nes trūksta ang
lių ir malkų kurui.

Prancūzai klausia, kuom 
geresnė yra taika, jei karo 
metu jie geriau gyveno.

Įteiks Kardinolams 
Skrybėlės

Mes pergyvename dabar 
tokius laikus, kad apie įvy
kius, kurie nekalba apie re
voliucijas ar anie kara. daž
nai ir nepastebime. Bet ši 
kartą mums nereikia praei
ti pro šalį vasari? 18 dieno? 
iškilmingas ceremonijas Va
tikane. Tą dieną Švento 
Petro bazilikoje bus įteik
tos 32 naujiems kardino
lams skrybėlės.

Pirmą kartą bažnyčios is
torijoje Šventoji Collegija 
bus pilname sąstate ir ita
lai joje sudarys tik mažu
mą.

Ši kartą Amerikos žemy
nas turi net 14 nauju, kar
dinolų. Liko neužmiršta nei 
Afrika su Kinija.

Vatikanas Pasisuka 
į Vakarus

Kodėl toks didelis ir stai
gus posūkis Vatikano tra
dicijose? Tas rodo, kad Ita
lija po šio karo nebeturėda
ma jėgo** ir ’jtakos ".ebegali 
apginti Vatikano, ir Popie
žiui teko pasisukti į vaka
rus ieškant pagelbos pas 
amerikiečius, Naujame Pa
saulyje, kur laisvė yra ger
biama.

Po šio karo Rytuose įsi
kūrė nauja slavų-aziatų im
perija vadovaujama Stali
no, kuris su stačiatikių dva
siškuos pagelba ieško įsi
galėti Balkanuose ir Arti
muose Rytuose.

Tas ir verčia Vatikaną 
nuo Rytui pasisukti į Vaka
rus. Vyt. Arūnas.

latą demonstrantai šaukė: 
“Tegyvuoja laisvoji demo
kratiškoji Amerika!”

Minią sudarė apie 20,000 
asmenų, kurių tarpe daug 
studentų ir moksleivijos. 
Demonstracijoje buvo neša
mos tautinės Turkijos vė
liavos, Kernai Ataturko ir 
dabartinio prezidento Ismet- 
Inonu paveikslai ir gieda
mas tautinis turkų himnas.

Jų šūkiai buvo nukreipti 
prieš komunistus ir komu
nizmą, rašo amerikiečių ka
rių laikraštis “S.A.S.,” gre
timoje skiltyje paduodamas 
kuklų pranešimą apie nesi
liaujamą Sovietų Sąjungos 

i spaudimą, reikalaujant iš 
Turkijos Dardanelių ir ma
žiausia keleri metai neduo
dant Turkijai ramybės.

Nuotykis Poznaniaus 
Aerodrome

JAV lėktuvas nusileido 
Poznaniuje (Lenkijoje, į va 
karus nuo Varšuvos—V.C.) 
papuošti tame mieste palai
dotų amerikiečių kapų. Vie
tinis raudonosios armijos 
komendantas pareiškė JAV 
pulkininkui S. Pashley: 
“Teoretiškai, jūs turėtute 
būti internuotas už nusilei
dimą mūsų aerodrome, nes 
tu? jūs pažeidžiate karo 
įstatymus.’’ Pulkininkas at
sakė per vertėją: “Paklausk 
jo, kokio karo? Karas jau
baigėsi! ’’ V.C.

Studentai Demonstravo 
Turkijoje

Daug turkų studentų buvo 
užeisti stiklais ir skeveldra 
nis didelėse antikomunisti- 
įėse demonstracijose Istam 
yule. Dviejų laikraščių—“La 
rurąuie” ir “Tan,” kuris 
mvo prasovietiškas ir kri- 
ikuodavo Turkijos vyriau- 
lybę, namai buvo paversti 
griuvėsių krūva. Pavojus 
ęręsė ir rusų pasiuntiny- 
yei, bet policija ir kareiviai 
Tukreipė šaukiančią minią į 
eitas gatves.

Praeidami pro Amerikos 
Jungtinių Valstybių konsu-

Trys Didieji Svarstys 
Mažųjų Tautą Reikalus

LONDONAS, sausio 18.— 
Valstybės sekr. Byrnes šian 

! dien paskelbė Amerikos, 
j Rusijos ir Anglijos užtikri- 
! nimus, kad mažųjų Europos 
tautų pasiūlymai gaus di
džiųjų valstybių “pilniausį 
apsvarstymą” sudarant Eu
ropos taikos sutartis.

Įsakyta Suimti Kita
11(1 įtariamu Japonu

TOKYO, sausio 18.—Gen. 
MacArthur šiandien įsakė 
suareštuoti kitus 110 japo
nų įtariamų karo krimina
lais, jų tarpe septynis ge
nerolus. Pranešta, kad ali- 
jantai suareštavo Dr. Ba- 
maw, japonų pastatytą Bur 
mes premjerą.

CALIFORNIA STRE/KERIAI SUSIRftMF SU POLICIJA

Vaizdas susirėmimo Los Angeles, (Calif.) policijai vartojant ašarines dujas ir lazdas išsklai
dyti pikietininkų linij ąsuvirš 1,000 CIO elektros darbiniikų susirinkusių prie sustreikuoto fabri
ko. Keli buvo sužeisti ir policija suareštavo ištisas eiles pikietininkų.

(Acme-Draugas Telephoto).

Ragina UNO Išgelbėti 230,000 Lenkų 
Nuo Priverstino Grąžinimo Lenkijon

LONDONAS, sausio 18.— 
Amerikos UNO delegatas 
Šen. Arthur H. Vandenberg 
šiandien ragino pravesti 
tarptautinį pilietinimą pa
bėgėlių Lenkijos kariuome
nės narių, kad apsaugoti 
juos nuo priverstinos repa
triacijos į Lenkiją, kur 
jiems gali ,gręsti mirtis.

Pasėkoje Varšuvos val
džios reikalavimo, kad jie 
būtų grąžinti Lenkijon, Van 
denberg iškėlė maždaug 
230,000 lenkų karininkų ir 
karių gelbėjimą. Tie lenkai 
dabar randasi Italijoje, Ško 
tijoje ir centrinėje Europo

je.
Iranas Paruošia Skundą
Andrei Gromyko, kuris 

užima Vyšinskio vietą UNO 
susirinkime, savo kalboje 
pabrėžė reikalingumą palai
kyti vienybę tarpe didžiųjų^, 
valstybių, nė žodžiu neužsi
mindamas apie Rusijos ki
šimąsi j Irano reikalus.

Irano delegacija gi, ruo
šiasi formaliai patiekti su
sirinkimui savo skundą dėl 
rusų sauvaliavimo šiaurės 
Irane, kur, anot Irano val
džios, rusai sukurstė Azer- 
baidžiano sukilėlius ir rėmė 
jų atskilimą nuo Irano.

Grąsina Sustreikuoti 
New Yorko Transportą

NEW YORKAS, saus. 18. 
—Michal J. Quill, CIO tran
sporto darbininkų unijos 
prezidentas, šiandien sakė 
visi 32,000 darbininkų gali 
sustreikuoti ir tuo nutrauk
ti visą New Yorko miesto 
transportą. Nors unija rei
kalauja $2 dienai algų pakė
limo, Quill sakė streikas į- 
vyks tik protestuoti planą 
parduoti miesto elektros 
stotis Consolidated Electric 
bendrovei.

Ford Derybos su CIO 
Atidėtas Pirmadieniui

Komitetas Atsisakė Kviesti Churchillj
VVASHINGTON, saus. 18.

— Republikcnų pasiūlymas 
pakviesti Winston Churchill 
liudyti apie sutartis, kurias 
a.a. Prez. Rooseveltas buvo 
sudaręs su Anglija dėl ben
dro veikimo pirm negu Ja
ponija atakavo Pearl Har- 
bor buvo atmestas 6 prieš 2.

Šios dienos sesijoje iškel
ta sekanti dalykai: i

1. Adm. Kimmel sakė pa- ! ats. Clark (Dem., N.C.) pa
reiškimas, kad jis buvęs pa- klausė jo ar amerikiečiai 
skirtas Pacifiko laivyno | nepražiopsojo ir leido japo- 
viršininku 3941 metais dėl- nams juos apgauti.

DETROIT, sausio 18. — 
Unijai prašant, atnaujini
mas derybų tarpe Ford Mo
tor Co. ir CI0-UAW šian
dien buvo atidėtas iki pir-

to, kad buvęs “ Prez. Roose- I madienio. UAW sakė Rich 
velto draugas ir Kentuckyiąrd T. Leonard, UAW Ford
demokratas,” yra melas.

2. Kimmel sakė Roosevel
tas stojęs su juo 1941 m. 
birželio mėnesy prieš per
vedimą laivų iš Pacifiko į 
Atlantą.

3. Kimmel atsisakymas 
daryti konkliuzijas, kuomet

Komunistai Prašo Grąžinti 14 Miestu
CHUNGKING, sausio 18. munistai tebelaužė sutartį 

—Kinijos komunistų parti- , taip vėlai, kaip vakar dieną.

Truman Tarpininkavimas Nepadėjo; 
U.S. Steel Atmetė Jo Pasiūlymą

VVASHINGTON, sausio 18. — Valdžios pastangos už
baigti skerdyklų darbininkų streiką, konferencijos būdu 
šiandien susmuko. Prezidento Trumano paskirtoji faktų 
tyrimo taryba pradės abiejų pusių išklausymą Chicagoje 
antradieny.

VVASHINGTON, saus. 18. 
—Prez. Trumano tarpinin
kavimas šiandien nepavyko, 
ir streikas 800,000 plieno 
darbininkų yra numatomas 
pradėti 12:01 ryte pirma
dienyje.

Prez. Trumanas buvo pa

manąs viešai atsišaukė į 
plieno bendroves priimti jo 
pasiūlymą, sakydamas strei 
kas trukdys rekonversijai 
ir bus jaučiamas beveik 
kiekvienoj didesnėj įmonėj.

Bendrovė sakė valdžios 
leidžiamas kainų pakėlimas

siūlęs pakelti plieno darbi- Į už plieną nepadengtų Prezi- 
ninkų algas 18V2 centų va
landai. CIO unija priėmė 
pasiūlymą, bet United Sta
tes Steel korporacija, per 
prezidentą Benjamin F.
Fairless, atmetė pasiūly- 

! mą, pareikšdama, kad ben
drovė negali ir nemano mo
kėti daugiau negu 15 centų 
valandai pakėlimą.

Valdžia Neplanuoja 
Suimti Pramonę 

Prezidentūros sekr. Ross 
sakė Prezidentas neturi pla
nų valdžiai perimti pramo
nę, ir nesvarsto tolimesnių 
žygių streiko išvengimui.

Po pranešimo, Prez. Tųu-

dento siūlomo algų pakėli
mo, ir pareiškė nemato pa
grindo tokio didumo pakė
limui.

Gary, Indiana Liejyklos 
Jau Užsidaro

GARY, sausio 18.—Tarp 
3,000 ir 5,000 darbininkų 
Gary plieno liejyklose ir 
blekės fabrike šiame mieste 
buvo pasiųsti namo vakar, 
o šiandien bus atleista ki
tas 5,000, fabrikams patiems 
užsidarant pasėkoje nepa
vykusių derybų Washin,g- 
tone.

Skerdyklų Streiko Sueiga Susmuko
NEW YORKAS, sausio 18.—Užsibaigus nepavykusiai 

konferencijai išvengimui plieno darbininkų streiko, ir 
U.S. Steel korporacijai atmetus Prez. Trumano pasiūly
mą pakelti algas 18y2 centų valandai, CIO viršininkai 
šiandien išsiuntinėjo pranešimus plieno darbininkų loka- 
lams visame krašte, kad numatytasis streikas prasidės 
12:01 valandą ryte pirmadienyje.

Penkiasdešimts automobi- darbininkams, 
lfet su CIO pikietininkais iš- Civi, Liberties komitetw> 
kirto sposą ir įvažiavo į
skerdyklas vakar. Motori- Praneše’ kad 313 kooPeruos 
zuoti pikietininkai—200 jų su Back O the Yards tary- 
—buvo įleisti jų draugų pi- t>a protestuoti užvakar die- 

spėjo sugrįžti į Detroitą iš Vietininkų, ir išdalino 1,000 nos suareštavimą 17 pikie- 
Washingtono. j skerdyklų raštinės tininkų.

divizijos direktorius, nesu-

KALENDORIUS
Sausio 19 d.: šv. Marijus, 

Šv. Kanr'tas ir Šv. Enrikas; 
senovės: Raivedys ir Ged
vile.

Sausio 20 d.: Antras Sek- 
rrad. po Trijų Karalių, Šv. 
Fabijonas Ir Šv. Sebastijo
nas; senovės: Jurgūnas ir 
Germė.

Sausio 21 d.: šv. Agnie
tė; senovės: Deimantis ir 
Ligita.

ORAS
Apsiniaukus ir 

Bus sniego.
šalčiau.

ja šiandien reikalavo, kad 
valdžia atimtų savo kariuo
menę iš visų tų miestų, ku
rines ji neva užėmė po sek
madienio vidurnakčio, laiko 
nustatyto baigimui Kinijos 
civilinio karo.

Komunistai sakė, jog nuo 
"paliaubų” sausio 10 d., 
valdžios kariuomenė užėmė 
14 miestų—trig Jehol, tris 
Suiyuan, du Hopeh, keturis 
Shansi ir pc, vieną Honan ir 
Kiangsu provincijose.

Komunistai Tebeveikia
Anksčiau šiandien val

džios pranešimas sakė ko-

(Reuter pranešimas gau
tas Londone sakė oficialus 
pranešimas sakęs tūkstan
čiai komunistui karių švais
tosi įvairiose Kinijos daly
se, ir toks pat skaičius ko
munistų puola Taian, 350 
mylių pietuose nuo Peip- 
ing.)

PARYŽIUS, sausio 18.— 
Vienbalsiu nutarimu, Pran
cūzijos seimas šiandien re
komendavo Prancūzijos vy
riausybei nutraukti santy
kius su Ispanijos Franco 
vyriausybe.

laivas Vežąs 2.000 
Kariu Sumušė Miną

LONDONAS, sausio 18.— 
Exchange Telegraph rapor
tas iš Singapūro sakė laivas 
Highland Brigade, vežąs 
2,000 indėnų karių, sumušė 
miną 30 mylių nuo Singa
pūro, ir spėjama pradėjo 
skęsti. Anot raporto, viso
kie laivai skubėjo keleivius 
išgelbėti.-------------- i

Sauckel Kaltinamas 
Vernu Mobilizavimu

NUERNBERGAS, sausio 
18.—Fritz Sauckel, nacių 
vergų darbininkų viršinin
kas, buvo prancūzų kaltina
mas pravedimu priverstinu 
darbininkų suėmimu Pran-

Veteranai Uždarė Anglies Kasyklas
LANSFORD, Pa., sausio ! linijas ir ėjo nam:.

18.—“Kova už darbus” pi- ! Apie 7,000 Panther klo- 
kietavimas kietos anglies, nies angliakasių nedirba
kasyklų buvo praplėstas 
šiandien, kuomet 21 buvęs 
kareivis ir kiti bedarbiai pi- 
kietavo Mahanoy Coal Co. 
kasyklas Centralijoje. Ka
syklų 125 darbininkai atsi-
sakė eiti per pikietininkų Į klose.

trečią dieną iš eilės. Vete
ranų vadai viliasi greit tar
tis su kasyklų savininkais 
dėl reikalavimo atleisti “pa
šalinius,” kurie karo metu 
buvo pasamdyti dirbti kasy-

Vėliausių Žinių Santrauka
—U.S. iždo departamentas pranešė, kad jis jau kuris 

laikas laukia Rusijos notos paskolos reikalu.
—U.S., Anglijos, Rusijos ir Prancūzijos užsienių mi

nistrų padėjėjai vakar vakare susirinko išsikalbėti dėl 
penkių taikos sutarčių aptartų Maskvos konferencijoje.

—Pranešta, kad Prez. Trumanas nemano įsakyti val
džiai perimti sustreikuotas skerdyklas.

—Lt. Gen. Morgan, kuris Vokietijoje sukėlė triukšmą 
savo pareiškimu apie žydų bėgimą iš Europos, pakvies-cūzijoje ir Belgijoje, nežiū

rint vokiečių militarinio ko- tas į Washingtoną pasiaiškinimui.
mendanto protestų. Prancū-1 —Turkijoje antradienio naktį įvyko didelis gaisras, ku-
zai prokurorai nacių karo rfj| $7,0«0,00« vertės ką tik atvežtų iš Ameri-
kriminalistų teisime sake , .. .___o , , , , .. „ kos reikmenų ir mašinerijų,Sauckel planavo laikyti ver _________ ____________ _________________________

feU''nMiaĮ?ne!‘7er^j,aT-ii°' Lietuva turi būti vėl Nepriklausoma Valstybė!
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W1SCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
Milvvaukee
METŲ SVARBIAUSIAS

Pats svarbiausias metų 
Šv. Gabrieliaus parapijos 
susirinkimas įvyks rytoj, 
sausio 20 d., parapijos sa
lėje. Bus išduota apyskaita 
iš praeitų metų veiklos. Reik 
paminėti, kad praeiti metai 
buvo gana sėkmingi. Smulk
menišką raportą išgirsit su
sirinkę.

Šiais metais parapijos 
žmonės turės nusitarti, kiek 
ir kokius pagerinimus da
ryti parapijos bažnyčioj ir 
klebonijoj. Svarbu, kad kiek 
vienas parapijonas atsilan
kytų į susirinkimą. 
NAUJOJI VEIKLA

Trečiojo Ordino draugiją, 
gruodžio 8 d. Tikimės, kad 
narių skaičius greit augs.

Nuo dabar tretininkių me- 
, tinė šventė bus gruodžio 8- 
, ji. Be to, kiekvieną mėnesį 
pirmas penktadienis bus pa
švęstas tretininkėms. Tą 
dieną narės tos draugijos 
gaus absoliuciją.

Matilda Žukauskas, 
Draugijos pirm.

Šiais metais pradės veik
ti daugiau parapijos drau
gijos. Pirmas parapijos pa
rengimas bus “Card Party’’ 
kurią rergia Maldos Apaš
talystės Draugija, sausio 2'< 
d., parapijos salėje.

Parapijos sekmadieninei 
rinkliavai yra įvestas nau
jas būdas, vokeliai. Kiek
vienam sekmadieniui yra iš
siųsti vokeliai ir paskuti
niam sekmadieniui mėnesir 
ypatingos spalvos, kad pri 
minus parapijonams, jog 
įeik daugiau aukoti tą die
ną. Nuoširdžiai prašoma vi
su naudoti šiuos vokelius.

Šv. Gabrieliaus parapija 
rengiasi paminėti Lietuvos7 
Nepriklausomybės šventę 
Paminėjimą rengia BALF 
ir Amerikos Lietuvių Tary
bos skyriai. Komisija, kurią 
sudaro kun. P. P. Cinikas 
MIC., Pr. Markūnas ir Juo
zas Mitka. Kviečia žymius 
kalbėtojus ir chorus iš sve
tur. Diena ir laikas bus pra
nešta ateinantį sekmadienį 
LIETUVIAI ATVYKSTA

Praeitą antradienį, į Mil- 
vvaukee atvyko visa grupė 
Chicagos lietuvių biznierių 
su Juozu Mozeriu pirkti di
delį vasarnamį su vėliau
siais įrengimais. Vieta tie
siog .yra rojus vasaros me
tu. Kiek vėliau bus praneš
ta daugiau detalių apie lie
tuvių didelę laimę.

Aplink Milwaukee ir Ke- 
nosha yra daug lietuvių, ku
rie turi puikius vasarinius 
viešbučius prie ežerų. Ištir
ta, kad jie duoda geriau val
gyti. Paprastai lietuviai sa
vo vasarnamiuose duoda ge
resnį patarnav! ą, geresnė 
švara ir t.t. XXX

Kenoshos Kronika
Šv. Petro parapijos meti

nis susirinkimas praėjo su 
‘ dideliu pasisekimu. Pirm su
sirinkimo buvo paruošti ska 
nūs pietūs mūsų rūpestingų 
gaspadinių. Tuojau po pie- 

j tų, metinį susirinkimą ati- 
1 darė klebonas. Praeitų me
tų raštininkas Jonas Druk- 
tenis ir kasininkas Peter 
Phillips išdavė metinius ra
portus, kurie buvo priimti 

į be jokių pertaisymų.
Toliau ėjo rinkimai. Nors 

labai prašėsi paliuosuoti nuo 
dabartinių pareigų, vienbal
siai tapo perrinkti ir rašti
ninkas Jonas Druktenis ir 
kasininkas Peter Phillips.

Komitetninkai irgi vien- 
talsiai palikti kitam termi- 
iUi: Ant. Lauraitis, V. Kar
bauskas, Jungis Pocius, K. 
larauskis, Pov. Plutas, Vin. 
Ališauskas, Pr. Vitkus. Prie 
jų išrinkti dar trys komi 
tetninkai, kurie atstovautų 
parapijos jaunuomenę: St. 
Seianas, John Donavan ir 
Ben. Gudžiūnas.

Kolektoriai: Pet. Pilitaus- 
kas, Vik. Mandravickas ir 
Juoz. Vyšniauskas, Vin. Col- 
lins ir Frank Vitkus.

Racine
ĮVESDINTA DRAUGIJA

Šv. Kazimiero bažnyčioje 
kleb. kun. A. Jeskevičius, 
MIC., padedamas Kęnosha 
lietuvių parapijos klebono, 
kun. J. Pauliukonio, MIC., 
įvesdino Šv. Pranciškaus

ATPAŽINTAS lė Šumskaitė. Prie stalų ma kinkyti į savo propagandinį i Vilniuje pradėsiąs eiti sa- SKAITYKITE “DRAUGĄ! 
loniai patarnavo sodalietės. aparatą, bolševikai įsteigė j v.aitinis laikraštis “ Litera- (J2SISAKYKIT “DRAUGĄ”

---------- net rašytojų klubą. Kas sa-'tūra ir menas’' į_______________________
šv. Petro Draugija viena vaitę ten laikomi literatu- ;

seniausių, kuri rūpin;si pa- riniai vakarai. Kaip ir rei-j 
rapijos įkūrimu, tą pačią kėjo laukti, vienas iš pir- 
dieną irgi turėjo savo me- mųjų jų vakarų buvo skir
tinį susirinkimą. Išrinkti:1 tas vertimams į rusų kalbą 
pirmininkas Pr. Stankus, aptarti...
vice pirmininkas Tadas Kir-_______________________
klis, iždininkas Vik Mandra 
viekas, nutarimų raštinin
kas Rapolas Stankus, finan
sų raštininkas Jonas Druk- 
tenis, iždo globėjai Juozat 
Vaičeliūnas ir Kaz. Lukaus- 
kas.

Jaunųjų Moterų Draugija, 
susirinkusi praeitą pirma
dienį, nutarė paaukoti $50 
apmokėjimui parapijos išlai
dų už gėles ir pagražinimus. 
Parapija joms širdingai dė
koja.

lst Lieut. Stanley M. Rose 
water, iš Omaha. -Nebr., vie
nas iš trijų Militarės Vy
riausybės Oficierių, kurio____________
lavonas šiomis dienomis ras _ w , .
tas apdegęs Passau apylin- KflŠytOJŲ VflkflfSI 
kėje, Vokietijoj. (Acme-Dr 
telephcto)

Parapija dėkoja rengėjų 
komisijai, kurią sudarė ko
mitetninkai. Vaišių komisi
ją sudarė Teklė Balčaitienė, 
Ona Lauraitienė, Stasė Ali
šauskienė, Eleonora Barodi- 
čienė, Ona Sokelienė ir Tek

New York (LAIU) — Siek 
darni Lietuvos rašytojus į-

Savymeilė yra pamatas, 
ant kurio išdygsta pavydas

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 5.

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

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

SJMI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Daugiau Negu
Li uoluotojo
Tankiai Reikia

Kada jaučiate 
nerangus nervuoti 
ar kenčiate nuo 
galvos skaudėjimo, 
gazų, išpūtimo, ne
virškinimo ar ne
turėjimo apetito, 
kur _ gali būti iš 
priežasties veiks
minio užkietėjimo
— įsigykite Dr.
Pater’s Gomozo '— 
laikų-išbandyto vi
durių toniko vai
stų. Sudėtinis 18 
pačios Gamtos 
vaistinių šaknų, 
žolių ir augmenų.
Maloniai ir švel
niai Gomozo prad
eda nerangias žar
nas veikti ir pa
gelbsti joms pra
šalinti užkietėju
sias išmatas, pa
gelbsti prašalinti 
užkietėjimo gezus, 
priduoda skilviui 
tą malonų jausmą 
šilumos. Persergė
jimas: — vartok 
taip kaip nurody
ta. Būkit sumanūs
— suraminkite savo 
skilvį palengvinant 
nuo užkietėjimo, 
įsigykite Gomozo 
šiandien.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siųskit prašymą dėl mūsų “susipažini
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite —

60c vertės 
Bandymui Bonkutes

DR. PETER'S OLEJO LINIMENT —
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas — 
palengvina laikinai nekuriuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
nevirškinimas ir rėmuo.

CR. RITO S*
GOMOZOauum,**7 • i

I-:.■**•*•* jį ~**~*_

PRIEDO

Siųskit šį “Special Pasiū
lymo” Kuponų — Dabar

□ įdėtas $1.0-0. Atsiųskit man apmo
kėtą regulerį II uncijų $1.00 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 
—60tf vertės — bandymui bon
kutes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos).

Dr. F. C. V/inskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 W. Marųuette Kd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Res. Tel.: HEMIock 3150 

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

Trečiadieniais pagal nutartį.

I. RIMDZUS. D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
.lome Calls in Indiana—

Pitone YVENtvvorth 2527 
PHYMO THERAPY 

5526 S. Racine Avė.
HOI’RS Daily 4—8 P. U 

SaturdaTH 9 A. M. to 8 P. U.

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

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

Ofiso Tel.: CICERO 8650 
Rez. Tel.: CICERO 5891 

Jeigu Neatsiliepia — 
Šaukite: BERVVYN 6200

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

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik vieną porą aklų gauname gy
venimui. Saugokite Jas, leisdami 
lfiegzamlnuotl Jas modernlfiklauslu 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą akių Įtempimą.

Dr. John J. Smelana 
Dr. J. J. Smelana, Jr.

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: GAN AL 0523, Ohicngo 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:80 p. m. 

Trečiad. ir šeštad. 9:30 a. m. 
iki 7:40 p. m.

LIETUVIAI DAKTARAI

PASKOLOS 
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
Už pigesnį nuošimtį — be 

knmišino — pas

MUTUAL
FEUERAL
SAVINGS and LOAN 

Assn. oi Chicago
2202 West Cermak Road 

Telefonas CANAL 8887 

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt.

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVE
3241 So. Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS

Tel. CALumet 7237
Pas mus rasite didelį pasirin

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

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

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADI0 
PROGRAMŲ VALANDOS:

VVCFL, 1000 k. Nedėlios vak. 9:30 
VVHFC 1450 k. Ketvergo vak. 7:00

DR, V, P. SLEPIKĄS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

* * ♦
6803 W. Cermak Road 

BERW¥X, ILLINOIS

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

Jeigu neatsiliepiama — 
šaukite: Berwyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS
rZ

Pirk Victory 
Bonus!

- --—7-

Moa Panknim T ra Daromo* —
Remontą rimui, Reflnansarlmal —Statybai, Remontą rimui. Retinamai____

ANT LKNGVŲ MtUVESINTŲ IAMOKH.ITMVI 
Paalnandokite temom* NuoAlmAlų Kainoms. 
TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI t
TAUPYKITE tnflmi įstaigoje. Indėliai
rflpentlngal globojami Ir Ilgi Sft.OOO.OO ip- 
drausti per Federal Karingi) and h«n In- 
Hiiranee Corporation.. Jflsi, pinigai bu* grei
tai ItmoUnml įunu. ant parelkalartmn.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU 
ITNANSlNft IŠTAIGA.

— 47 Metai sėkmingo Patarus rimo t —

KEISTUTO SAVINGS AN D LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 1118 Josepli M Mozeris, Sec’v 3236 S. Halsted St.

22 mėty praktika vlmaa 
jftaų garantavimas

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

Kreivos akys aptaisomos.
▼ALANDOS; nuo 10 ryto iki I r. ’ 

vak. Sekmad. pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.
4712 South Ashland Avė. 

Telefonas YARDS 1378

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

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

Vardas----

Adresas....

Pašto Ofisas...................— —-................
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.

Dept. «n-a»J 
2501 VVashington Blvd., Chicago 12, III. 
256 Stajalev St.. Winnioea. Man.. Can.

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayetto 3210 
Rez. Tel. REPnbUc 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais. Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

Tel. — HEMIock 5524
(Dieną arba Naktį)

Dr. Conslance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE

2108 West 63rd Street
VA L.: nuo 7 iki 9 kas vakaras. 

Dienomis tik pagal sutartį.

~dE wm. m. tully
DANTISTAS

4740 So. Ashland Avė.
(Virš į'Andes Candies" krautuvės; 

Chicago, Illinois

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

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

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

Dr. A. Montvid, M.D. iSekmad nuo 10 iki 12 ,al aie“'*
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West Town State Bank Bldg.
2400 VVest Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Res. Tel.: BRUnswick 0597

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

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

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskiriant trečiad. Ir sekmad.

Iš fabriko į jus-pirkit tiesiog ir taupykit
VISI NAUJOS MADOS IR 

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

OPTOMETRISTAI IR AKINIŲ IŠDIRBĖJAI 
EGZAMINAVIMAS AKIŲ IK PRITAIKYMAS ARIMŲ 

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

(kampas Marsbtleld) (kampas North)
YARDS 4499 IIUMBOLDT 9368

STASYS LITVVINAS SAKO:

11

3S

Tai Geriausias Laikas Pirki i 
ISOKIOS RCSIES NAMAMS 

GERAS PASIRINKIMAS:
DABAR - I

REIKMENIS”. -
Stogams Reikmenys — Insiiluotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
(Hardaare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuiiacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom- 
biaacijos Durų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS LITWINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
803!) S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

TeL CANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 
vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA 
3241 VVest 66th Place 

Tel. REPublic 7868

Tel. CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tek GROvehill 0617 
Office Tek HEKlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

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

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

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

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

Office Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

4
23

Tel. YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

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

šventadieniais—11-12.

Tek YARds 5921
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

žmogus be tikėjimo,
arklys be žaboklių.

kaip

Tel. YARds 2246

DR. C, VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso Tek VIRginia 0036
Rezidencijos Tek: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193
Namu X«U PUli-man 8277
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HELP WANTED
“D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS S
"DRAUGAS” HFI.P WA!UFD 
ADVKBnSINO DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdulpb 818S D1KS

HELP AVANTED — VYRAI

UWR AMŽIO ARBA SENYVO 
VYKO dirbti rakandu d virtuvėje. 

EENSKE BROS.
16(10 N. Tliroop Street.

CORRUGATED BOX CO. 
SAMDO

VYRUS
Proga užsidirbti $50 ir suvirš 
į savaitę.

NĖRA ATLEIDIMŲ 
8:30 RYTO IKI 4 PP.

J. H. Stone 86 Sons
4200 W. 42nd PLACE

PORTERIO 
Retail Krautuvėje

Turi būt švarus darbininkas ir at- 
sakomingas. Pastovumas ir gera 
mokestis.

A. BISHOP & CO.
143 N. Wabash Room 700

Prašykite Mr. Rich

HELP AVANTED — MOTERYS

MOTERYS PIRMIAU BUV
KARO DARBININKES

AR JCS IEŠKOTE 
- DARBO?

TELEFONŲ KOMPANIJA 
TURI KELETĄ DARBŲ

DŽENITORKŲ
Valymo Darbai Moterims 
Visose Miesto Dalyse 
Vai.: 5:30 vak. iki 12 Naktį.

★ ★ ★
Cafeterijoj Virėjų

Valgykloj Tarnaičių
taipgi reikia 
ATSIŠAUKITE

ILLINOIS 
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Samdymo Ofisas Moterims

. STREET FLOOR 
309 W. WASHINGTON ST.

REIKIA VYRŲ
PASTOVIEMS DARBAMS 
85c j Valandą Pradedant. 

Pilnos Unijis Naudos. 
MALONUS lSLAUKO DARBAS 

IŠTISAI METUS 
Matykit Mr. Eggert (Ofise)

KEDZIE AVĖ. & 87th ST. 
Piet-vakarinis kampas. 

TEL.—PROSPECT 8434

MERGINŲ
Prie lengvų darbų dirbtuvėje iš
dirbant moterims sporto drabužių. 
Pastovumas ir gera mokestis.

H. HYMAN & CO.
230 S. FRANKLIN

MEKANIKŲ

MERGINŲ — MOTERŲ 
PAKUOTI SALDAINES

Švarūs, pastovūs darbai. Gera mo
kestis. Patyrimo nereikia.

E. J. BRACH & SON 
4656 W. Kinzie St.

Patyrusių prie trokų pageidauja
mi. Pastovumas, gera mokestis. 
Atsišaukite:
DIAMOND T MOTOR CAR CO. 

320 S. Sangamon St.

ASSEMBLF.RS 
lengvi dirbtuvės darbai,Pastovūs,

AMERICAN PHOTO LABORATO- 
RIFS. 28 N. Loomis.7

BELT SANI»ER 
ATSIŠAIKITE

ALONZI FI'.RNITIRE CO, 
1832 W. HCBBARD ST.

Medžio Dirbėju 
Reikia 

Patyrusiu
S A XI) E R I f A NI )S—D R U M—

TRIM S A W VERS 
JOINER KANOS 

MALKINE KANOS

DOETSCH & BAUER
1534 W. ALTGELD

OPERATORIŲ
PRIE SINGER SIUVIMO MAŠI
NŲ. GERA MOKESTIS. PASTO
VUMAS. ATEIKITE PRISIREN
GUSIOS STOTI PRIE DARBO.

NORTHAVEST I.EATHER 
GOODS CO..

711 W. LAKE ST.

TARNAIČIŲ IR 
VALYMUI MOTERŲ 

ATSAKOMINGU. PASTOVIEMS 
DARBAMS. GERA MOKESTIS. 
AUKŠTOS RŪŠIES KLIUBUI
ARTI NORTII SIDfiS.

ŠAUKITE — HOUSEKEEPER
WHITEHALL 4850.

MEDŽIO DIRBĖJŲ
MILE HANDS 

ROUTERS 
FINISHERS

Aukščiausia Mokestis
Bonai ir viršlaikis mokant laiką 

ir pusę. Moderniška dirbtuvė.

Jackson Industries
1708 S. State St.

MERGINU — JAUNŲ 
MOTERŲ

$27.60 — 31.80 į Sav.
Lengvi švarūs dirbtuvės darbai. 
Ateikit pasirengusios stot darban.

AMERICAN DECAL CO. 
4334 W. FIFTH AVĖ.

Paieškojimai
Skvarčinskas Antanas, ki- J 

lęs iš ščiūrų km., Imbrodo j 
vai., gyvenęs New York N. 
Y.

Skrebutis Kazys, kilęs iš 
Skriaudžių ir gyv. Čikagoje.

Sobutas Simočius, kilęs
Stanaitis Jonas, kilęs iš 

Obirūtų km., Vilkaviškio 
apskr., gyvenęs Brooklyn, 
N. Y.

Stankevičiūtė Adelė, duk
tė Vinco, kilusi iš Namajū- 
nų km., Birštono vai., Aly
taus apskr., gyvenusi Nevv 
York, N. Y.

Staugaitis J., gyvenęs 
1445 S. 50th Avė., Cicero, 
III.

Stauniula Leonas, kilęs iš 
Žeimių vai.

Stočkcs Jokūbas, kilęs iš 
Telšių, gyvenęs Baltimore, 
Md.

Strolia Alfonsas, sūnus 
Vlado, kilęs iš Pienagalio 
Troškūnų.

Stuksienė - Onusaitytė O«- 
na, kilusi iš Plokščių ir gy
venusį Milvvaukee, Wis.

Stul gi nskienė - Poškaitė 
Agota, kilusi iš Alksnupių 
km., Šeduvos vai., Panevėžio 
apskr.

Svirskis Julius, gyvenęs 
New Yorke.

šacauskas Aleksandras, 
sūnus Juozo, kilęs iš Vizba
rų km., Vainuto vai., gyve
nęs Čikagoje.

Šaliganienė - Shaligan- 
Grakauskienė, prieš ište
kant Čemevskaitė, Apoloni
jos ir Romualdu černevskų 
duktė, gimusi Liepojuje, Lat 
vijoje, gyvenusi New Yorke.

Šapoka Adomas, kilęs iš 
Utenos, gyvenęs New York, 
N. Y.

Šarka - Jarmalavičius Ig
nas, sūnus Jurgio, kilęs iš 
Bardiškių-Siesikų ir gyve
nęs Boston, Mass.

Ščegauskas ar ščiagaus- 
kas Konstantinas, kilęs iš 
Levakalnių km., Šiluvos v., 
Raseinių apskr.

Šečkus Juozas, sūnus Juo
zo, kilęs iš Pilviškių vai., 
Vilkaviškio apskr., gyvenęs 
Brooklyn, N. Y.

Šinkevičius Pranas, gyve
nęs Belden, III.

Šimkevičiūtė Linda, dūk-

r
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HELP AVANTED MOTERYS

REIKIA MERGINŲ
Daužyti kiaušinius. Mokestiss pa

kėlimas geroms darbininkėms 
Atsišaukite:

HANSEN & MATSON CO. 
1230 W. RANDOLPH

RANKOMIS SIUVftJŲ IR 
ATRAITŲ PRIKIMSEJŲ
PRIE VYRŲ DRABUŽIŲ

STANFORD UILLIAMS CO 
222 W. North Bank Dr. 

Merchandise Mart

FAKTAMS TIKTI

■

James H. Douglas, Nathan P. Feinsinger ir Roger Mc- 
Conough prezidento Truman paskirti faktų tyrimo tary- 
bon plieno darbininkų ginče, sugrįžę į Washington, kad 
padaryti prezidentui pranešimą. Feisinger yra tarybos 
pirmininkas. (Acme-Draugas telephoto)
iš Varnupio km., Pakuonio( Deltuvos vai., Ukmergės ap., 

gyvenęs New York, N. Y.
Vaškelevičiai, Vaclovas ir 

Juozas, Amerikoje žinomi 
kaip Walter Waskel ir Jo- 
seph Waskel, gyvenę Oma
ha, Nebr.

Viltrikytės, Katarina ir 
Magdalena Valilionienė, ki
lusios iš Majoriškių kaimq 
Vilkaviškio apskr.

Visockiai, tėvas ir brolis

vai., gyvenęs Čikagoje ar 
Netv Yorke.

Švilpa Juozas, kilęs iš Bai- 
riškėlių km., Panevėžio ap.

Talandis Jonas, gyv. Či
kagoje.

Tamašauskas Jonas, kilęs 
iš Telšių, gyvenęs Čikagoje.

Tamošaitis Adomas, kilęs 
iš Smilgių par., Naurašilių 
km., gyvenęs Čikagoje.

Tamulionienė - Aržuolai- 
tytė Jevanė, gyvenusi Scran- 
ton, Pa.

Tiesevičius Stasys, sūnus 
Kazio, kilęs, iš Rozalimo vai., 
gyvenęs Čikagoje.

Tilienė -Burčikaitė Adelė, 
duktė Elenos Markūnaitės 
ir Antano Burčikų, gyvenu
si Philadelpria, Pa.

Trakimienė - Juodeikaite 
Elena, kilusi iš Pašakių km., 
Baisogalos vai., Kėdainių a.

Tauklonienė - Sabutytė 
Pranciška, gyvenusi Toco- 
ma, Wash.

Tvarijonai, Zigmas ir A- 
domas, sūnūs Prano, kilę iš 
Pašakių km., Baisogalos v., 
Kėdainių apskr.

Tverega-Srslavičiūtė Mal
vina, duktė Vinco, kilusi iš 
Trakų apskr., gyvenusi Nevv į 
Yorke.

Tumasonis Aleksandras, 
kilęs iš Noragėlių km., Sei- 

į rijų vai., Alytaus apskr., gy
venęs Kanadoje.

Kur dingo prof. Kampi
ninkas?

Mes jo pasigendame. Pas 
mus daugelis spėja, kad jis 
kur nors sekretnai išvažia
vo ir aiškina fiūčerį kokiam 
politikieriui iš savo delno... 
Kiti sako, būk išvažiavęs 
vakacijų į pamarį, pasivo
lioti šiltose pieskose. žmo
nės visaip spėlioja. Dar vie
nas: “Šiur”, girdi, “tikrai 
pažinojau, kad Kampininkas 
sėdi ant ledo leikoje ir, pra- 
sikirtęs per skylę žuveles 
gaudo.

Na, ar yra teisybė šiuose 
ganduose? Prašau atsakyti.

Tautos Kukutis

Kazio Visockio arba Charles 
Visockio. Tėvas dirbo Hotel 
Delmonico Nevv Yorke, o 
brolis Down Town Athletic 
Club, taipgi New Yorke.

Vitauskas Antanas, kilęs 
iš Viduklės, Raseinių apskr.

Wally arba Valilionienė- 
Viltrikaitė Magdelena, kilu
si iš Majoriškių km., gyve
nusi Floridoje.

Wiltrak arba Viltrakytė 
Katarina, kilusi iš Majoriš
kių km., ir gyvenusi Ten 
Eyck Street, Brooklyn, N.Y.

Wimerienė - Ramanaus
kaitė Otilija.

Woit Leon, kilęs iš Joniš
kio, Šiaulių apskr., gyvenęs 
Nevv Jersey valst.

Zdanavičius Mykolas, sū
nus Jurgio, kilęs iš Žiežma
rių vai., Trakų apskr., gy
venęs Boston, Mass.

Zigmantavičius Petras, sū 
ius Juozo, kilęs iš Daujėnų 
ir gyvenęs Čikagoje.

Zove Ferdinandas, kilęs 
iš Svėdasų, Rokiškio apskr.

želvys Vladas, sūnus Pra
no, kilęs iš Padubisio km.,
Šiluvos vai.

žemaitis Jonas, sūnus Ta
mošiaus, kilęs iš Juozapavo, 
gyvenęs Shenandoah, Pa.

žilvytis Jonas, gyvenęs 
Čikagoje.

žvirblis Stasys, sūnus Mo
tiejaus, kilęs iš Remeišių, 
Ukmergės apskr., gyvenęs 
Brooklyn, N. Y.

Ieškomieji ar apie juos ži
nantieji maloniai prašomi at
siliepti:

Consulate General of 
Lithuania

41 West 82nd Street 
Nevv York 24, N. Y.

FOR SAI.E — FOR KENT

REiNDON AR PARDAVIMUI— 
Hardware krautuvė, 4938 W. 
15th St., Cicero, iš priežasties 
senatvės. Biznis išdirbtas 30 me
tų. Šaukite — CICERO 689.

Kas Met Vis Gražiau!
Nepraleiskite Progos Dalyvauti —

įenraščio U 95

METINIAME

KONCERTE ŠOKIUOSE
Juozas, kilęs iš 
ir gyvenęs Ne-

DARBININKĘ lengviems dirbtuvės 
darbams. 51/, dienos j savaitę: lai
kas ir pusė virš 40 vai. WESTFRN 
FOLISHING CLOTH CO. 62 7 W. 
Lake.

MERGINŲ — MOTERŲ
Lengviems dirbtuvės ir assembly 
darbam. Nereikia stovėti. Apmo
kami poilsio laikotarpiai. VAL.: 
S rvto iki 4:30 pn.
JENSEN RADIO MFG. CO.

6601 S. La rami e St.

tė Mykolo, kilusi iš Rietavo Tumelis 
vai., Telšių, apskr., gyvenu- Alksnėnų 
si Čikagoje. j wark, N. J.

Šipelytė Marė, duktė Jo-' Tumelytė - Grinslauskienė 
no, kilusi iš Panevėžio iri (?) Ona, kilusi iš Alksnėnų 
gyvenusi Čikagoje. 1 gyvenusi Newark, N. J.

Šležas Povilas ar Sies! Tyla Jonas ar Juozas, ki- 
Paul, kilęs iš Pumpėnų mies- lę iš Anykščių, gyvenęs Či-

Slaugėms Padėjėju
Naujas Įdomus Darbas

Atdara moterims amžiaus tarp 
20 ir 38 vietinėje ligoninėie. 

Tikra proga su puikia ateitimi. 
Puikus lavinimas—geros balandos
DEL INFORMACIJŲ RAUKITE: 

Pcr>onnel Dirrkntrių 

MICHAEL REESE 
HOSPITAL

CALumet 5540 — Ext. 604
____ Ofbas atdaras Sckmad , Sausio 20 d,

Room 1281 !Ir *‘as <larbo dienų tarp 8:30 ryto ir 5 pp,

MUSIC VVHILE YOU WORK!

GIRLS - WOMEN
HERE 18 JUST THE ,IOB YOU 

1IAVE BF.F.N LOOKING FOR 
Bonus — Group Awards — Free 
Coffee — Ręst Periodą — Cafe- 
teria — Permanent Job — Paid 
Vacation and Siek Benefits for
full time workers.

Full 6 Day Week
or Part Time Evenlngs. 

TRANSPARENT 
PACKAGE CO.
3520 S. Morgan

VALYMUI MOTERŲ
Darbas tiktai ofisuose. 6 dienos 
3 arba 4 vai. kas vakaras. 65c į 
valandą. Matykite Mr. Jackson.

Vienna Model Bakery 
1212 W. Congress

VYRAI IR MOTERYS

MOTERŲ IR VYRŲ
AMŽIAUS 18 IKI 40 

Gera mokestis, puikios darbo 
sąlygos, gera transportacija.
BLUE ISLAND BAG CO.

1004 Maxwell St. C

telio ir gyvenęs New York, 
N. Y.

Šonta Jonas, iš Lietuvos 
išvykęs 1936 met.

Štaitokiūtė Veronika, duk
tė Andriaus, kilusi iš Būd
viečių km., Linkuvos vai., 
Marijampolės apskr., gyve
nusi New Yorke.

Štaras Juozas, kilęs iš 
Naujabakainių km., Servi- 
liškio vai., Kėdainių apskr., 
gyvenęs Melrose Park, III.

Šukaitienė - Labanauskai
tė Monika, duktė Vinco, ki
lusi iš Alėjų km., Raseinių 
apskr.

Šukys Antanas, kilęs iš 
Debeikių, Utenos apskr., gy
venęs Čikagoje.

Šulskis Edvardas, kilęs 
iš Slaveinų km., Anykščių 
vai., Utenos apskr., gyvenęs 
Brooklyn, N. Y.

šuntaitė Ieva, iš Lietuvos 
išvykusi 1932 m. ir 1939 m. 
gyvenusi Kalifornijos valst. 

šuntaitė Stasė, išvykusi
iš Lietuvos 1929 m. 

šveinickas ar švunuekas
\N. 8022. Ju°®as. sūnus Adomo, kilęs

kagoje.
Tylienė - Vasiliauskaitė 

Domicėlė, gyvenusi Čikagoj.
Urbštytė Marija, kilusi iš 

Raudonės vai., Raseinių ap., 
gyvenusi Čikagoje.

Vaicekauskaitė Julė, kilu
si iš Viliosiu km., Šiaulėnų 

'vai., gyvenusi Kingston (?)
Vainauskai, sūnus Jono 

Vainausko, gyvenusio Vidu
klėj, Raseinių apskr.

Vakulskaitė Morta, kilusi 
iš Pagraušių km., Anykščių 
vai., Utenos apskr., gyvenu
si Brooklyn, N. Y.

Valaitis Jonas, sūnus Juo
zo, kilęs iš Bagotosios km., 
Pilviškių vai., Vilkaviškio a.

Valentinas Julijonas, gy
venęs Brooklyn, N. Y.

Valentinavičius Antanas, 
kilęs iš Griškiškio vai., Kė
dainių apskr., gyvenęs Phi- 
ladelphia, Pa.

Valienė - Kaladžinskaitė 
Veronika, duktė Alekso, ki
lusi iš Kuršėnų vai., Šiau
lių apskr.

Valuckas Antanas, sūnus 
Kazio, kilęs iš Kašarkų km.,

I • . f > '

Sekmadienį, Vasario (February) 10-tą d., 1946 m.
ST. AGNĖS' GRAŽIOJE SALEJE

Prie So. Rockvvell St. ir Archer Avė.

Bus Statoma Scenoje —
GRAŽI OPERETE - "Sveikam Ligos Neįkalbėsi"

Taipgi Dalyvaus Populiarus Ir Garsus

UKRAINIEČIŲ CHORAS
Ir Mūsų Lietuvių Plačiai Pagarsėjusi

ŠV. KAZIMIERO AKAD. ORKESTRAS

BOB
ŠOKIAMS GROS 
PHILLIPS ORKESTRĄ

KONCERTAS: 4:30 vai. popiet 

ŠOKIAI: 8:00 vai. vakare

ĮŽANGA: —
Koncertui ir Šokiams .. $1.25 
Tiktai šokiams .....................75

I
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Darbininkų Vadas Smerkia Staliną
GANA RAMINIMO POLITIKOS

Darydamas metinį pranešimą nariams, Matthew Woll, 
Amerikos Darbo Federacijos vice prezidentas, padarė 
rimtų pastabų ir Jungtinių Valstybių vyriausybei ir 
organizuotųjų darbininkų vadovybei. Jis ragina vy
riausybę “sustoti raminti Staliną". Kalbėdamas apie 
darbininkų kovą dėl geresnio būvio, p. Woll dari per
spėjimą nepasitikėti, kad vyriausybė ir politinės parti
jos išspręstų jų problemas. Jo manymu, geriausias tam 
kelias, tai darbininkų ir darbdavių konferencijos, ku
rios turi būti pagrįstos ‘ industrijos kooperacija, abi
pusiu pasitikėjimu ir gera valia’'.

Pažymėtina, kad p. Woll nuoširdžiai ir rimtai reko
menduoja vyriausybei ‘ vesti užsienių politiką visišku 
atvirumu ir teisingumu". Diktatoriaus Juozo Stalino 
užsienių politiką šis darbininkų vadas pavadino "diplo
matine agresija’’ ir pareiškė, kad

bet koks mėginimas Staliną nuraminti bus taip nesėk
mingas, kaip nesėkmingos buvo pastangos Muniche 
Adolfą Hitlerį nuraminti.

Net ir politikoj nesą galima teisingumą pakeisti kuo 
kitu. Ir teisingai. Jei iš valstybinės ir tarptautinės po
litikos išmetamas tėisingumo dėsnys, greitai prieinama 
prie nesusipratimų, prie katastrofų ir karų.
AKTUALIEJI DARBININKŲ REIKALAI

Svarstant toliau darbininkų reikalus, p. Woll sako, 
kad karo pabaiga išblaškė kai kurių darbo vadų viltis 
tikėtis, kad federalinė vyriausybė apsaugotų darbinin
kus nuo žiaurios gyvenimo tikrenybės. Anot jo,

darbininkų jėga glūdi jų pačių organizacijoj, jų pačių 
narystėj, jų pačių institucijose, jų pačių spaudoj, jų 
pačių išmėgintuose ir pasitikėtinuosc lyderiuose.

Amerikos Darbo Federacija visuomet laikosi šitokio 
nusistatymo. Prezidentas Trumanas išmintingai darąs 
šaukdamas darbininkų ir darbdavių pasitarimus. Įsidė
mėtina ir ši p. Woll pastaba:

“Daug kas dar reikia atlikti ir kelias, kuriuo eisi
me gali pasirodyti tarpais sunkus. Bet darbdaviai, ku
rie stovi ant kelio šiai kooperacijai, kurie remia prieš- 
darbininkiškus įstatymus ir kursto klasinės kovos ug
nį, yra tiek pat pavojingi Amerikos santvarkai, kiek 

ir subversyviai komunistai, dabar slapta sąmoks
lai ją paimti į savo rankas mūsų industriją ir vyriau
sybę’’.

Džiugu, kad yra tokių darbininkų vadų, kaip p. 
Woll, kurie labai rimtai žiūri į mūsų valstybės gyve
nimą ir organizuotuosius darbininkus veda geru, tvir
tu keliu, turėdami galvoje ir valstybės ir darbo žmo
nių gerovę.

★
Gražus Užsimojimas

Stiprėjanti Lietuvos Vyčių organizacija, stengiasi gai
vinti ir kultūrinę veiklą. Mes sveikiname tos organi
zacijos apskritį Chicagoje, kuris užsimojo atgaivinti 
Vyčių chorą, savo laiku platų barą išvariusį kultūri
nėje dirvoje. Linkėtina jam pasisekimo ir vėl sutraukti 
gražų būrį balsingo jaunimo ir džiuginti mūsų visuo
menę darniu, harmoningu dainavimu.

★
Šiemet neturi likti nė vienos lietuvių apylinkės, kur 

nebūt surengtas Lietuvos Nepriklausomybės Akto pa
skelbimo sukaktuvių paminėjimas.

Lietuvos Operai ŽS Metai
Rašo J. Žilevičius 

I

GRAŽUS KULTŪROS ŽIEDAS

Ne taip, rodos, seniai įvyko Lietuvos Operos pirmas 
vaidinimas, o jau 1945 m. gruodžio mėn. 31 d. suėjo 
25-ki metai. Ta proga norisi su gerbiamais skaityto
jais pasidalinti žiniomis apie operos pirmuosius žings
nius, kuri vėliau išaugo į gražų kultūros žiedą. Muzi
ka, matyk, yra toks ‘‘sutvėrimas”, kurį supranta įvairių 
tautų žmonės visiškai nežinodami tos kalbos kokioje 
opera yra atkuriama. Todėl, kas tik atvažiuodavo iš 
užsienių Lietuvon, pirmuoju žygiu skaitydavo už pa
reigą pamatyti operos vaidinimus. Nors opera buvo 
jaunutė įstaiga, bet ji taip žengė pirmyn, kad neužsi- 
leisdavo senoms Europoje savo draugėms, nuo seniai 
gyvuojančioms. Operoje buvo pasaulinio masto daini
ninkų, kurie kart-kartėmis Lankėsi Vakarų Europoj, 
net Pietinėje Amerikoje, su koncertais ar dalyvaudami 
operose: K. Petrauskas, VI. Grigaitienė, V. Jonuškaitė- 
Zaunienė, M. Rakauskaitė ir visa eilė kitų. Operos ba
letas buvo kviečiamas gastroliuoti Londonan, Monte 
Carlo ištisomis savaitėmis. Operos dekoracijas piešė 
tokios garsenybės kaip M. Dabužinskas, archit. Dube
neckis, A. Varnas, A. Galdikas ir kiti žymieji tapyto
jai. Todėl netenka stebėtis, kad mūsų jaunutė opera 
taip greit prasiskynė sau kelią į platųjį pasaulį. Už 
visa tai priklauso didžiausia garbe buvusiai Lietuvos 
valdžiai, kuri nuo pat pirmos dienos rėmė operos vys
tymąsi iš visos širdies. Štai eilė faktų, kurie patys už 
save kalba.
PRADŽIA SUNKI, BET TIKRA

Mintis apie operos organizavimą Lietuvoje gimė 1920 
m. vasaros pradžioje, kuomet pradėjo iš Rusijos ir ki
tur spiestis Lietuvon dainininkai. Tą vasarą sugrįžo 
Lietuvon Smolensko Operoje dainavusi VI. Grigaitienė, 
Skalskaitė-šukevičienė, J. Bieliūnas, K. Petrauskas, A. 
Sodeika (iš USA), Al. Kačanauskas, J. Byra. Kaune 
tuo metu jau gyveno Ad. Niezabitauskaitė-Galaunienė 
ir P*. Oleka; žiemos metu atvyko J. Dvarionaitė, Jodidio- 
Eugenieva. .*'

Pirmieji bendri pasitarimai tuo reikalu įvyko Lietu
vių Meno Kūrėjų Draugijoje, muzikos sekcijoje; ši 
draugija tuosyk buvo lyg koks meno departamentas, 
kur veikė visų menų sekcijas, o jų darbuotė rėmė val
džia: vienus moraliniai kitus materialiniai sulyg lėšų 
ištekliaus, K. Petrauskas pirmuosiuose pasitarimuose 
nedalyvavo, ignoruodamas šį sumanymą. Matyk, jis 
su savo broliu Miku ir A. Sodeika galvojo Vilniuje 
atidaryti nuolatinę operetę ir kai tik Vilnius buvo lie
tuviams prieinamas, jie ir nusikraustė ten pradėti su
manyto darbo.

J. Bieliūno ir Al. Kačanausko buvo siūloma pradžioje 
statyti ne ištisai operą, bet atskiras dalis tų operų, 
kurios jauniems dainininkams jau buvo žinomos. “Eu
genijaus Onegino” ir “Demono”, ir tik iš lėto eiti prie 
visos operos pastatymo, nes apie platesnį darbą ir ma
nyti nebuvo manoma — nebuvo nei choro, nei orkest
ro, nei dirigentų, nei vertimų, nei dekoracijų, o kas 
svarbiausia — nebuvo teatro. Visi tie pastatymai buvo 
numatyti be orkestro, tik pianu pritariant. Buvo ap
sistota prie operos “Demonas” ir VI. Grigaitienės bute, 
Laisvės alėjoje, prasidėjo mokinimasis partijų. Mokė 
vienas kitą. Muzikalinės dalies vedėju buvo, kaipo dau
giau su ansambliu darbavęsis, A. Kačanauskas. Piano 
partija buvo tik viena; poetas F. Kirša buvo kai ką 
iš tos operos išvertęs.

Tokiu būdu, viena dainininkų grupė varė šį darbą — 
operos — Kaune, o kita — operetes — .nusikraustė į 
Vilnių, kurs jau tuosyk buvo mūsų rankose — pradėjo 
organizuoti chorą ir ruoštis prie operečių statymo.
TURIMOS JĖGOS TELKIAMOS KRŪVON

Kauniečiai matė, kad pasidalinimas ir taip nedidelės 
grupės į dvi dalis silpnina vienų ir kitų darbuotę; jie 
įgaliavo Al. Kačanauską vykti Vilniun tartis su nais 
dainininkais dėl jungimosi su likusiais Kaune, kad pra
dėti rimtą operos darbą, bet nesusitarta. Kuomet gi 
Vilnių lenkai pačiupo, vilniečiai dainininkai ir nekvie
čiami jau atsidūrė Kaune.

Kaune pradėtas darbas ėjo labai iš lėto dėl virš su
minėtų trūkumų; prie to ir ūpo nebuvo. Kitaip sakant, 
kažko trūko. Nebuvo reikiamo gyvumo, tur būt ir dėl 
to, kad nė vienas iš tų dainininkų platesnio darbo sėk
mingumų netikėjo, gi siaurame matė daug triūso, o 
mažai naudos ir malonumo. Be to, kai kurie iš jų buvo 
užimti tarnybomis ir tam darbui tik vakarines valan
das galėdavo pašvęsti. Per menko spartumo didele prie
žastimi buvo dar ir tai, kad nesirado nė vieno iš dai
nininkų, kuris būtų gerai ir sąmoningai arčiau susi
pažinęs su visa operos pastatymo technika — nebuvo 
vieno kitu pasitikėjimo.

Rimties
VALANDĖLEI.

Pjautynės Dėl Žemės 
Tūrių

Londone tautos susėdo 
prie vieno stalo aptarti kas 
darytina, kad pasaulyje bū
tų ramiau, saugiau gyventi. 
Suvažiavo dauguma ne dėl 
bendros naudos, bet bandy
ti sau rasti pritarėjų, savus 
planus pravesti apsnudusiųi 
dalyvių tarpe.

Tikrai nesmagu, kai iškil
mingiems pietums atvyksta 
svečiai suteptais drabužiais, 
vyrai neskustom barzdom, 
moterys palaidais plaukais, 
visi purvinom rankom. Kas 
dar labiau gali suerzinti ki
tus, bus asmuo, kuris nepa
miršta atsinešti pokyliui sa
vo paties sutaisytus užkan
džius ir bonkutę arbatos.

★ ★ ★
Reik pasakyti, kad Lon

done kaip tik suvažiavo pa
našios minties atstovai, de
rėtis, kaip pasidalinti nuga
lėtų tautų turtais. Kas iš
drįs priešintis milžiniškai 
tautai, jeigu ji reikalaus, 
kad mažesnė tautelė užčiaup 
tų sau burną, nesiskųstų, 
kad jai sunku gyventi ne
oficialioje vergijoje? Jau 
patys susitarimo įstatymai 
draudžia tautoms spręsti 
panašius klausimus, jeigu 
didesnė tauta tam priešin
ga.

★ ★ ★

U
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(Tęsinys)
— Gal jis manęs visai ne

myli, gal pergalvojo... Bet 
kogi jis čia būtų atvažiavęs? 
Juk ne dėl Zosės ar Danu
tės — tas aišku. O gal jis 
tik taip sau atvažiavo? — 
pradėjo ilgėtis jo meilės.

Norėjo išgirsti tuos mei
lės žodžius, kuriuos girdėjo 
Kaune. Neaiškus jausmas ū- 
mai patraukė ją prie jo. La
bai norėtųs būti mylimai... 
Kai priėjo jiedu kampinę, 
saulutė jau buvo netoli gi
rios viršūnės. Reiktų jau 
grįžti namo, bet nepasigerė
ti tokiu žavėtinu gamtos 
kampeliu reikėtų būti be
jausmiu.

— Tai tokią gamtą turim 
Lietuvoj, panele Maryte! 
Kas Italija, Ispanija ar ki
tos garsios savo gražumu 
šalys, kur šiuo laiku jau 
viskas išdegę, apnuogėję 
nuo kaitrios saulės negai
lestingo spirginimo ir nėra 
net tos puikios žalumos, ku
rią turime po savo kojų. Nė
ra stebuklingų lakštingalų 
balsų, kurios, štai, viliote vi
lioja atsisėsti ir paklausyti 
jų dainų. Jeigu ten pasiro
do koks paukštelis, tai pas
kui jį vejasi 10 medžiotojų, 
o nusišovę, visi 10 su savo 
šeimynomis jį vieną valgo, 
su įvairiais lapais pritaisę, 
— nusijuokė daktaras. Pa
sižiūrėk tik į šitas išsike- 

Jeigu kas turi daug, tas rojusias liepas, ąžuolus, dre-
nori dar daugiau, nepaso
tinamas menku kąsneliu. 
Darbininkas gavo gerą al
gą, netrukus nori daugiau. 
Darbdavys, gerai pasipelnęs 
parduotomis prekėmis, nori 
dar daugiau. Taigi, reik pri
spausti darbininką. Vienas 
kitam nebando nusileisti, bi
jodami, kad tuomi pasiro
dys. be stipresnės valios. Tę
siasi nesusipratimai per mė
nesius.

bules ir kitus gražiai iškar
pytais lapeliais medelius. Ar

dainelę. Per girią aidėjo pie
menų dūdelių garsai.

Daktaras nutilo. Jo vei
das surimtėjo. Susimąstė. 
Kad užpildytų tylą, čiauš
kėjo savo maloniu balseliu 
Marytė. Ji nepastebėjo, kad 
daktaras maža jos teklausė, 
dirbtinai retkarčiais nusi
šypsodamas, ar palenkda
mas galvą pritarimui.

Jeigu, iš viso, gamtos iš
statymai vykdomi gamtoje, 
tai tokia graži gamta vaka
ro prieblandoje dar daugiau 
veikia savo gamtiškus pa
darus. Marytei nebuvo ne
malonus daktaro artumas. 
Dar daugiau. Jis buvo taip 
jai artimas, šalia jos sėdįs. 
Kada jis nejučiomis prislin
ko arčiau ir padėjo galvą 
ant jos kelių, Marytė nema
tė nieko blogo, kaip nema
tytų nieko blogo, jeigu jai 
ant kelių padėtų galvą jos 
brolis ar kitas artimas žmo
gus. Ji buvo perdaug skais
ti, kad pastebėtų daktaro 
dažną kvėpavimą, ar pasi
keitusią akių išraišką.

— Aš taip mėgstu tą kam
pelį, — tarė ji: — kad nau
dojuos kiekviena proga čia 
ateiti su kuom nors, nes vie
na bijau: gali šuva koks 
pasiutęs atbėgti ar durnas 
koks iš krūmų išlysti, — 
čiauškėjo ji linksmai, pin
dama pradėjusią ardytis sa
vo geltoną kasą.

Marytė buvo apsivilkusi 
šviesiai melsva, lengva, kaip 
silpnas vasaros vėjelis, suk-

jie ne gražesni už palmes nele, gražiai pritapusia jos 
ar fikusus! grakštų liemenį ir rodančią

gražų jos kūno sudėjimą. 
Vietoj rankovių buvo tik 
trumpos plačios, gumuke su
rauktos, bufos, kurios bai
gėsi daug aukščiau alkūnių,

— Negaliu su tamsta gin
čytis, nes nesu anų garsiųjų 
kraštų mačiusi. Tik, kad 
čia gera, gražu ir malonu, 
tai jaučiu visa savo siela.

Besidžiaugdami, besigėrė- palikdamos visą gražią ran
dami susėdo ant šieno ku- dairės ran-
petos, prie pat upelio kran- kos žibėjo apirankė, kurią 
to taip, kad net atsispindė- nupirko jai tėvai, gimnazi- 

★ ★ ★ * j0 vandenyje. Pievutėj čirš- baigus. Jauną jos krūti-
Ar,gi neapgailėtina, kad kė žiogeliai, pajesyj kūmsė- nę Pu°šė didelis grynų, kaip 

krikščionis, patyręs džiaugs jo varlės. Marytei ant ran- Yras vandenėlis, geltonų 
mo, širdies ramybės dėl ge- kos užlipo boruška. Marytė, Sintar° karolių šniūras. Per 
rai atliktų darbų, nesisten- prisiminusi vaikystės laikus,
gia visomis pastangomis at- uždainavo: “boruška, boruš
likti daugiau panašių girti
nų darbų, štai, viena, šaka 
žmogaus veikimo, kur ne
randama jokių streikų. Žmo
gus nestreikuoja prieš Vieš- 

. patį Dievą ieškodamas dau
giau malonių, kryželių, ku
rių dėka galėtų daugiau pel
nyti danguje.

★ ★ ★
Krikščionis dažniausiai 

tenkinasi tuomi, kad dar 
smarkiau neprasikalto Die
vui; sunku jam kalbėti apie 
gailestingumo darbus, kai 
neišvengia mažiausios nuo
dėmės. Lenktyniavimas ge- 

< rame tikrai retas įvykis. 
Kas gali pražūti, kaip tur
tai, garbė, žemė, to žmogus 
labai nori ir kraunasi; kas 
pasiliks amžinai — rodos, 
kad lieka nepastebėta. Plau
nasi tarp savęs tautos ne 
dėl dorybių, bet žemės tur
tų. A.B.C.J.

ka, lėk namo, namai dega, 
vaikai verkia, lašiniai spir
ga”. Boruška, padariusi ke
letą turų per ranką, ir ne
radusi patogaus susisiekimo 
pėsčia, pakėlė sparnelius ir 
nulėkė savo namų žiūrėti. 
Toli pagiry ant Jesios plau-

pečius drybsojo dvi geltonos 
kasos. Gyvenimo džiaugs
mas tryško iš jos veido.

— Ach, brangioji, ir pro
tingas durnu gal pavirsti, 
su tavim čia pasėdėjęs, — 
širdingas “tu” vietoj tuš
čio “Jūs” išspruko jam iš 
lūpų.

Marytė buvo gerai nusi
klojo laukinės antys, o laks- teikusi. Vis juokės, krizeno, 
tingalos vis dainavo savo nesuteikusi tiems žodžiams 
linksmą, kartais ir liūdną, jokios prasmės.

Lietuva turi būti vėl Nepriklausoma Valstybė!
FIGHT ŪN
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Lietuviai studentai

SAUKIASI PAGELBOS!
JIE BADAUJA IR SKURSTA — DAUGELIS IŠ JŲ VAL

GO TIK KAS ANTRĄ DIENĄ — AR GALIMA 
PRAGYVENTI IŠ 60 DOLERIŲ, KADA PIGIAU
SIAS PRAGYVENIMAS KAŠTUOJA 100 DOLERIŲ.

Mayoras Bernardas Samuel ir Kapt. Tadas Kuligovskis

Niekad Prancūzija neper
gyveno tokius blogus metus, 
kaip dabar po karo. Pinigas 
kas dieną vis krenta ir kai
nos pasakiškai kyla. Jei dar 
vakar krautuvės lange ma
tėsi prie išstatyto daikto 
kaina pažymėta 100 frankų,: 
tai šiandien ji jau yra 150 1 
frankų.

Maisto produktų pardavi
mas yra reguliuojamas kor
telėmis, tačiau ir korteles 
turint, tenka po keletą kar
tų eiti į krautuvę, nes ne vi
sada krautuvė užtenkamai 
gaunanti dėl visų klijentų. 
Kambarių ir butų klausimas 
yra kriziškas ir didelios šei
mos gyvena viename kam
barėly, kuris yra šaltas, nes 
trūksta anglių. Yra tamsus, 
nes elektros šviesa po keletą 
kartų j parą “kerpama'’, nes 
elektros stotis nepajėgia duo 
ti daug elektros energijos.

Ir štai tokiame Paryžiu
je mokosi keliasdešimt lie
tuvių studentu, kurie tebetę
sia per karą nutrauktus 
aukštuosius mokslus. Nei 
vienas iš jų neatbėgo su ka
pitalu Prancūzijon. Daugelis 
iš jų atvažiavo taip kaip 
stovi, su vienu švarkiuku, 
be patalinių, be baltinių...

Amerikiečiai lietuviai bu
vo mielaširdingi ir per Uni
ted Lithuanian Relief Fund 
juos aprengė ir davė mažutę 
stipendija po 60 dolerių per 
mėnesį.

Jeigu tai būtų tarp savų
jų, savajame krašte, tai gal 
ir galima būtų išsiversti dar 
su kokia kita nedidele pašal
pa iš šalies.

šešiasdešimt dolerių A- 
merikoj tai didelė sumą ir už 
tą pinigą galima lengvai 
mėnesi pragyventi, bet 
Prancūzijoje nėra ko ir ban
dyti. • - T

Dabartiniu kursu 1 doleris 
kaštuoja 50 frankų, tad to
kiu būdu lietuvis studentas 
gauna į rankas 3,000 frankų 
mėnesiui. Iš tos sumos jis 
turi apsimokėti kambarį, ku
ris kaštuoja 1500-2000 fran
kų (tai yra 30-40 dolerių), 
reikia ir valgyti, nes vien 
oru negyvensi. Rytą dar nu
sipirkus pačiam duonos ke
pykloje už dešimt frankų ga
lima šiaip taip prastumti al
kį, tačiau jei jis jau bandys 
kas diena eiti į valgyklą, 
tai jam tų trijų tūkstančių 
neužteks. Nes paprastoj val
gykloj pietūs kaštuoja 45-60 
frankų, o dar vakarienė tiek 
pat. tad vien silpnai valgant 
per diena išeina vien už val
gį po 2 dolerius. Aš čia te
kalbu apie tas valgyklas kur 
galima gauti patiekalą su 
mėsa. Ten reikėtų dvigubai 
daugiau. O kur dar sąsiuvi
niai, knygos, imatrikuliacija 
ir mokestis už moks'ą. Pa
prastas sąsiuvinys kaštuoja 
pusę dolerio, knygos ruo ke
turių iki šešių dolerių, o įs
tojamas į universitetą 30 do
lerių. Ir visa tai studentas 
turi sumokėti iš tų 60 gau
namų brangių dolerių.

Aiškus dalykas stipendijų 
komisija negali daugiau mo
kėti. nes ji neturinti lėšų. 
bet reikėtų atrasti išeiti, kad 
kokiu nors būdu padėti stu
dentams.

labiau, kad būdamas sve
timšalių jis negalįs jo gauti.

Paprastas gatvės šlavėjas 
Paryžiuje gauna 5200 fran
kų. Paprasta mašininkė už
dirba 8-9000 frankų. O fab
riko darbininkas uždirba 
tarp 10-20000 frankų. Ir jie 
vis dar skundžiasi, kad jų 
algos esančios mažos, nes ne
gali pragyventi, o kaip turi 
pragyventi mūsų vargšas lie
tuvis studentas su 3000 frau 
kų per mėnesį.

Nenuostabu, kad kai kurie į 
jau nebenešioja laikrodėlių. 
Pilvas reikalauja savo duok
lės. Aš mačiau vieną išalku
sią lietuvaitę, kuri namie 
susiviriejusi nuo šalčio į 
kaldrą, atsisėdusi prie kny
gos mokėsi, stengdamosi ne
galvoti apie pietus ir vaka
rienę nes jos piniginėje jau 
pusmėnesis kaip nebeliko nei 
vieno franko. Aiškus dalykas 
viena kitą mėnesį jai galės 
kas nors paskolinti, bet vė
liau? Kas bus tada kada ji 
įsiskolins?

Nekurie jau nustoję vil
ties, nori grįžti į stovyklas. 
Jie jau nebepajėgia kovoti 
su gyvenimo sunkumu. Ki
tas dalykas kovoti, kada ži- 1 
rai, kad gal ryt galima bus 
prasimušti, bet dabar, jie ži- j 
no, kad ryt, poryt ir užporyt 1 
tekia pat bus padėtis ir mū- Į 
su studentai nusilpsta, pro
tas nebegali prilygti tiems j 
studentams, kurie linksmi 
ateina į paskaitas, išraudu
siais veidais, nes tėvai jiems 
iš kaimų atsiunčia siunti
ni us.

Ir visos šios nelaimes yra 
atsiradusios tik Prancūzijo
je. Belgijoje, Olandijoje. Da- 
n joje ir net toj pačioj Vo- 

i k etijoj, gyvenimas jau yra 
įėjęs į normalias vėžes, rin
koje galima visko rasti, ka
di čia juoda rinka viską 

ws:naugia ir verčia kainas kil
ti į milijonines skaitlines.

Vaikščiolamas gatve vie
noj krautuves vitrinoj aš 
p imačiau išstatyta “jeep” ir 
prie jos kaina 12000 frankų, 
tai išvertus būtų 240 dolerių. 
Bet tai nebuvo tikra “jeep”. 

i o tik vaikų žaislas, padary
tas vaikui žaisti. Lėlės vai
kams kaštuoja net po 100 
d< lerių. Ir tai paprastos lė
lė i padarytos iš medžiagos 
ir prikimštos skudurų ir 
piūvenų. Aš tai rašau tik dėl 
palyginimo kainų, kad ame
rikiečiai lietuviai žinotų ko
kiame krašte gyvenama.

United Lithuanian Re'ief I 
F ;nd turėtų pagalvoti apie 
lietuvius studentus Paryžiu
je kad šiems nereikėtų ba- 
d; uti. Jei juos ir kitus lie- 

i tuvius buvo galima apreigti 
s; atsiųstais rūbais, tai ko
dėl nepabandyti pagelbėti 
studentams siunčiant po ke- 

i le ą siuntinėlių maisto.
Čia tėra tik vos 40 stu- 

d( ntų. Argi neatsirastų A- 
m ori ko j keturiasdešimt lie- 

į tuviu šeimų, kurie galėtų 
“įsisūnyti” po studentą ir 
jam per mėnesį pr siųsti ke 
lėtą siuntinėlių su kenser- 
vr is. Tas jį galėtu nuo bade 
išgelbėti. Arba gal pati Re
lief Fund vadovybė galėtu 
per krautuves užsakyti ir 
tiesiog studentams pasiųsti 
po siuntinėlį.

Atrodo, kad Dr. Končius

Phi’.a., Pa. — Kad įatmin- 
tinus Amerikos pergalę ir 
užbaigą karo, mūs mieste 
esamas įgudęs skulptorius 
Karolius Kuligovskis paga
mino labai gražią skulptū
rą-plaque su atitinkamu 
tekstu, kuris prasideda žo
džiais: “God Bless through 
the world the Day of Peace”

ją per savo jaunutį sūnų, 
garbės kapitoną Tadą Kuli- 
govskį padovanojo dabarti
niam mūs miesto majorui 
Bernardui Samueliui.

O kad šį gražioji skulp
tūra kuo plačiausiai visuo
menei būtų matoma, visą 
mėnesį buvo išstatyta pa

rodos lange taip vadinama
me Corner’e of Freedom.

Gale prie šios progos pa
stebiu, kad mūs miesto ma
yoras Bernardas Samuelius, 
kiek tai teko įsitikinti, yra 
labaį palankus lietuviams. 
Čia kalbama, kad jo tėvai 
Amerikon atvyko neva tai 
iš Lietuvos. K. V.

Studentai — krepšinio pio
nieriai Švedijoj — Gruodžio 
7 d. Eriksdahlshaleje lietu
vių studentų kreipšio ekipa, 
atstovaujanti vieną švedų 
klubą, gražiai sukovojo prieš 
stipriausią estų krepšinio 
komandą Švedijoje, laimėda
ma 19:18-/8:14. Pirmą kėlinį 
vedė estai, baigdami aiškia 
persvara; mūsiškiams sto
kojo susižaidimo. Antras kė
linys sužaistas daug geriau.

Pažymėtina, kad prieš šią 
estų komandą ir pavasarį į- 
vykusiam turnyre, dalyvau
jant amerikiečių, švedų, es
tų ir lietuvių komandoms, 
buvo laimėta ir tuo pačiu 
tame tarptautiniame turny
re iškovota pirma vieta. Taš
kus įmetė V. Vilkenas 8, 
Alf Rimeika 4, P. Lapė 2, 
J. Jonutis 2, Ed. Varnaus- 
kas 2. Be to dar žaidė J. 
Dankis, ir B. Purvėnas, Tei
sėjavo latvių rinktinės žai
dėjas Šmidtas. Rungtynės 
plačiai paminėtos švedų lai
kraščių sporto skiltyse, į- 
dėtos net nuotraukos. Jas 
suorganizavo karaliaus klu
bo vyr. teniso treneris B 
Purvėnas.

Budriko Radio 
Programa

Sausio 20 d. bus leidžia
ma nuolatinė Budriko radio 
programa per didžiąją stotį 
WCFL-1000-k., kaip 9:30 v. 
vakaro Chicagos laiku (vie
na valanda vėliau Rytinėse 
valstybėse). Programoj da
lyvauja geri dainininkai ir 
didžiulė Budriko radio or
kestrą. Bus daug gražių 
liaudies dainelių ir smagios 
muzikos.

Kita Budriko radio va
landa yra leidžiama kas ket
virtadienio vakarą, kaip 7 
vai., per Cicero stotį WHFC- 
1450-k. Čia girdėsite juokų 
romaną, pranešimus, vėliau
sias žinias, ir smagią muzi- 
kalę programą.

Leidėjai šių programų, 
Juozo Budriko gerų rakan
dų, auksinių daiktų ir mu- 
zik:s krautuvė, 3241 S. Hal- 
sted St., kviečia visus pasi
klausyti šių įdomių progra
mų. Pranešėjas

i SKEL3KITES “DRAUGE”

DABAR GERA PROGA ĮSIGYTI - 
Angliškg-Lietuviškg

Lietuvišką-Anglišką

ŽODYNĄ
Nebūkite be Marlborough's 

LITHUANIAN DICTIONARY
Kaina.... $6.00

i Klimavičius, prof. Abraitis. 
prof Janickas, prof. K. Bar- '

' šauskas, prof. Br. Sidaravi- 
Alfonsas Lip- rusiųjų yra palaidotas, visi i čius, prof. V. Vaičiūnas,!

kiti buvo sudeginti kremą-1 prof. K. Sleževičius, doc. i 
toriume. Rič. Mironas, mokslų kand.

, .M. Banevičius, doc. J. Vid- 1Vienuolika iš buvusių 
Stutthofo kalinių yra Švedi
joj. Keli atsirado Lietuvoje 
(rašytojas Balys Sruoga),

Iš Vokietijos Lietuvių Gyvenimo
Mirė kun. 

niūnas. Tik dabar teko pa
tirti, kad kun. Alfonsas Lip- 
niūnas, ilgą laiką kankintas 
Stutthofo koncentracijos sto 
vykioje, mirė 1945 m. kovo 
31 d.. Didįjį šeštadienį, ru
sams besiartinant, iš stovy
klos išsivadavęs. Išėjęs iš 
stovyklos, jis apsikrėtė šil
tine. susirgo plaučių užde
gimu, ir jo koncentracijos 
stovykloje palaužta sveika
ta nebepajėgė tų dviejų sun
kių ligų nugalėti. Kun. A. 
Lipniūnas iš stovyklos išsi-

mantas, doc. L. Kaulakis, 
vyr. dėst. J. Stanaitis, vyr 
dėst. J. Kaunas, vyr. dėst.

..... , L. Gastila, vyr. dės. Mingau-kiti atsiranda Vbkietiioie ar , XT ., x , das vyr. dest. N. Milenskis.kitose valstybėse Apie dau
gelį dar trūksta žinių, bet 
manoma, kad visi yra gyvi.
KAUNO UNIVERSITETO 
MOKOMASIS PER- 
SONALS

Kauno Universiteto mo-

vyr. dėst. K. Labanauskas 
vyr. dėst. T. Šiurkus, doc. 
Deksnys, vyr. dėst. J. Mi- 
kuckas. vyr dėst. Kumpi- 
kas, vyr. dėst. St. Vasaus- 
kas, vyr. dėst. Barzda, vyr. 
dėst. Kuprys, vyr. dėst. Ces-

laisvino tą pačią dieną, kai komasis personalas paskel-1 "Ulevičius, vyr. dest. P. Kan- 
jam sukako 40 metų am- bė atsišaukimą. smerkiantį kulevicius, vyr. dest A Ro- 
ziaus- “bendradarbiavusius” su vo-! “"Niurnas. prof. Grybaus-

Per daug gerai Lietuvai, kiečiais lietuvius. Atsišauki- ^as’ Zubovas, in.
ypač jos jaunimui, kun. Lip- mas bendro pobūdžio nieko ^oc;,Gravrokas, vyr. dest. 
niūnas buvo pažįstamas. Į nesakąs, tikriausia partijos ^elb
kad mes ką nors naujo apie 
jį galėtume pasakyti. Nenu- 
ilsdamai kovodamas už lietu
viškumą atgautame Vilniuje 
paskutiniais laisvės metais, 
paskelbęs griežtą kovą rau
doniesiems ir rudiesiems o

padiktuotas, ir jis mums į- člus; doc„ ,St, Stulginskis, 
domus tik tuo, kad iš para- Pro£- May’18' Pr°f'. J'i 
šų po juo sužinome, kas da- doc;.. Batautas.,
bar sudaro Kauno Universi- doc' C- Vabalevicms. 
teto mokomąjį personalą. Studentų Atstovybė pra-

Atsišaukimą pasirašo — neša. kad Lietuvių Šalpos 
prof. J. Indriūnas, techn. Komitetas yra numatęs pa- 

kupantams, jis palūžo savo fak. dekanas, prof. V. La- tikrinti studentus, kiek jie 
kovoje ir nebematė visiško šas, prof. A. Purenąs, rėk- yra pažengę švedų kalboje.

Mokinkitės Lietuvių Kalbos su Anglišku Vadovėliu!

Įsigykite Marlborough's 
LITHUANIAN — SELF-TAUGHT

Kaina.... $2.25
Siųskite Jūsų Užsakymus Sekančiai:—

"DRAUGAS"
2334 South Oakley Avenue

CHICAGO 8, ILLINOIS

Paprastai gyvenant stu
dentas į mėnesi išleidžia turi atvažiuoti Prancūzijon 
5000 frankų. tada jis pats asmeniškai pa-

Tęsdamas studijas jis re- matys tragišką padėtį, tik 
galįs dirbti jokio darbo, tuo, ar nebus jau tada vėlu.

laimėjimo. Mes, kurie girdė
jome jo pamokslus beveik 
kiekvienoje Lietuvos bažny
čioje, kurio žodis ypatingai 
sustiprindavo ir uždegdavo 
mus Šv Jono bažnyčioje Vil
niuje, ties jo kapu pasižada
me tęsti kovą tol. kol iš Lie
tuvos bus išguitas paskuti
nis atėjūnas. Tada ir kun. 
Lipniūno palaikai galės būti 
parvežti į Lietuvą, aą jo 
draugai, žerdami žemės ant 
jo kapo, jam pažadėjo.
STUTTHOFO KONCEN
TRACIJOS STOVYKLOJE

Buvo laikomi 46 lietuviai, 
daugumoje vadovavusieji 
Lietuvos gyvenimui asme
nys, apkaltinti už naujos 

j Europos išdavimą. Pirmų 
penkių savaičių laikotarpyje 

I (1942), iš jų mirė devyni: 
maj. St. Puodžius, du bro- 

i liai Tumėnai, adv. Kerpė, 
Vilniaus miesto viceburmis- 
t.ras Grigas. Marijampolės 
gimnazijų direktoriai M.a- 
□uitis ir Jaruškevičius. Ka
zys Riauba, agr. Budrys 
Jau laisvėje mirė kun. Lip
niūnas ir maždaug tuo pat 
metu — dr. Germantas, kun. 
Lipniūnas viennitėlis iš Kli

torius prof. J. Kupčinskas,1 Patikrinimas numatomas ne- 
prof. V Mošinskas, medic. j tolimoje ateityje. Taip pat 
fak. dekanas, prof. A. Janu- bus rekialaujama pristatyti 
laitis, istor. — filolog. fak. I iš universitetų ir specialių 
dekanas, doc. A. Bistras, mokyklų pažangumo pažy- 
stat. fak. dekanas, doc. V.! mėjimus.

Ogden Radio & Appliance Co.
C. GEORGE PECHO, Manager

1645 W. 63rd Street Tel. Hemlock 6466
RADIO IR ELEKTRINIŲ ĮTAISYMŲ 

PATAISYMO PATARNAVIMAS

NAUJI Stalinio Modelio RADIOS 
Dabar Parsiduoda !

• šaldytuvai
• Skalbimu Mašinos
• Dulkių Valytuvai
• Prosai

• Bro’eriai
• Pečiai
• Elektros Daiktai
• Fluorescent Įtaisymai 

ir taipgi daug kitų.
TURŲ — DALIŲ — PATAISYMAS 

EKSPERTYVAS RADIO PATARNAVIMAS

PIRKITE ANT IŠMOKĖJIMO !

Ogden Radio & Appliance Co. H
1645 W 63rd St., Hem. 6466

3a

THE BOARD OF DIRECTORS
OF THIS INSTITUTION 

takes pleasure tn announcing

a Diuidcnd
ot the rate of2l-%

per atinum

1

For the tix-month period ending 

December 31, 1945.

WE INVITE YOU to start 
an account Kere; Enįoy cor.sistently 

liberal dividends, paid semi-onnually.

Member Account! INSURID wp *o $5.000 hy o prmonenf 
initrumentality of the United Stotos Oevtrnmanf F
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CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
30 Mėly Biznyje

Marquette Park. — Biz 
nierka Juozapina Pilkis 
6601 S. Western A ve., šio
mis dienomis prisimena 2C 

metu, kaip turėjo krautuvr 
drabužių. Dabar mini r 
metų, kaip turi užeieą sa 
vam name, vienam iš era 
žiausiu tarpe lietuvių šio 
kolonijos. •

Juozapinos Pilkis tėvą' 
bus vieni pirmųjų lietuvi’ 
atvykusių į šią šalį. Tėvą/ 
10 metų yra miręs, o moti 
na, Marijona Lebzikiene 
augusi Šilalėj, stipri žemai 
tė, amžiaus turi 79 metu*- 
ir gražiai atrodo; gyvena 
sykiu su dukterim Juozapi 
na.

Juozapina atvežta į Ame 
riką 3 metų amžiaus. Čir 
augo ir mokslus išėjo. Gali
ma pavadinti amerikoniška 
žemaite.

Dievo Apvaizdos parap. 
bažnyčioj klebonas kun. Ste
ponavičius (mirę?) Juoza- 
piną su Povilu Pilkiu suri
šo moterystės ryšiu. Povi
las mirė prieš 14 metų; pa
liko jauna našlę su dviem 
dukterimis: Elena ir Kristi
na. kurios išmokslintos ka
talikiškose mokyklose; abi 
yra vedusios. Elena yra vais 
tininkė, dirba Billings Hos 
pital; augina dukterį, An- 
drey, 10 metui. Vyras buvo 
Juozas Zabella, taipgi vais
tininkas, prieš metus žuvo 
kare Belgijoj. Elena ir An- 
drey gyvena pas motiną ir 
grandmą.

Kristina tik pusė metų, 
kaip yra ištekėjusi už inži
nieriaus Jono Drazdži? iš 
Rožių, Žemės; gyvena South 
Side; turi gerus darbus.

Juozapina turi ir daugiau 
giminių Amerikoj, bet svar
bu paminėti, kad Tėvų Ma
rijonų ūky, Hinsdale, III., 
Juozas Baublys yra Juoza
pinos pusbrolis. Juozas Bau
blys yra pasižymėjęs Ame
rikos lietuvių tarpe, kaipo 
geras artojas ir ūkio darbu 
žinovas. Tėvų Marijonų 300 
akerių ūkį Juozas išaria ir 
apsėja javais. Tai stiprus 
žemaitis. i

Juozapina Pilkis yra duos- 
ni moteris, gerus darbus vi
sada paremia aukomis.

Velykų sveikinimą i dnr. 
“Draugą’’ pažadėjo dėl sa- 
’O kostumerių ir pažįstamų 
lar gražesni ne<ru buvo Ka- 
’ėdoms ir Naujiems Metams.

Rap.

SPORTAS

33 Metu Sukaktis
Cicero. — Jonas ir 

Stašaičiai, 1413 S. 48 Ct.. ( 
’ausi-’ 19 d. mini 33 metų 
’edvbinio gyvenimo.

Moterystės ryšiu buvo su- į 
’išti Dievo Apvaizdos baž- i 
ayčioj. Kurį laiką gyveno 
\ušros Vartų parapijos ri
bose. Dabar jau 28 metai 
uap gyvena Šv. Antano pa-1 
urpijoj, Cicero.

Jonas Stašaitis yra para-1 
->iįo° komiteto narvs. A^nes 
— darbuojasi katalikiška
me veikime, ypač pasižymi 
Moterų Sąjungos 48 kp.

šiomis dienomis Stašaičiai 
laukia savo sūnaus Stanlio 

i pargrižtant iš fronto, dabar 
okupuotos Vokietijos zonoj.;

Stašaičiai jubiliejaus pro
ga gavo sveikinimų ir do
vanu nuo brolio kun. J. Sta-. 
šaičio. saleziečio; nuo žento 
Husarik ir dukters Olgos ir 
anūkė? Petronėlės ir nuo ki- 

j tu savo giminių ir kaimynų. i 
Visiems dėkingi už pasvei-' 
kinimus ir dovanas. Rap.

West Pullmano 
Naujienos

Prabėgo keletas savaičių 
’r nieko iš West Pullmano 
dienr. “Drauge” nebuvo pa
rašyta. Mat, raporteris bu
vo truputį sunegalėjęs. Pra
leista daug svarbių įvykių.

Kalėdų švenčių įspūdžiai 
gražūs. Parapijiečiai sudėjo i 

i parapijos reikalams $1,020.- 
Tai stambi suma pinigų pa
gal skaičių parapijonų. Kas 
svarbiausia, praleista apie 
mirtį ir laidotuves a. a. Ma- 
teušo Kiupelio. Velionis bu
vo iškilmingai palaidotas 

j Kalėdų antrą dieną iš ŠŠ. 
Petro ir Povilo parap. baž
nyčios Šv. Kazimiero kapi
nėse. Reikia pažymėti, kad 
a. a. Mateušas Kiupelis pra
gyveno daug metų West 
Pullmane ir organizuojant 
ŠŠ. Petro ir Povilo parapi
ją buvo pirmutinis jos rė
mėjas bei komiteto narys ir 
per visą laiką priklausė prie 
parapijos žymia auka prisi-

PRALEIDŽIA NE STREIKUOJANČIUS

Svvifto gyvulių skerdyklų, Kansas City, Kansas, streikuojantieji darbininkai polici
jos praskiriami, kad praleidus į darbą 50 nestreikuojančių Independent Packinghouse 
Wcrkers’ Union darbininkui. (Acme-Draug as telephoto)

dėdamas. Paliko liūdesyje 
žmoną, tris dukteris, tris 
sūnus, marčias, žentus anū
kus ir daug giminių. Be to, 
buvo platintojas katabVįš- 
kos spaudos, o ypač dienr. 
“Draugo” ir “Laivo”. Te
gul ilsis ramybėje.

mūsų jaunuoliai sveiki grįž
ta. Visi trys priklauso prie 1 
Šv. Vardo dr-jos.

chorai: sąjungiečių ir suval
kiečiui, solo Norkai ir Šatū- 
nienė; pianu akomp. O. Met- 
rikienė. Kalbės kleb. kun. A. 
Linkus, kun. Vyšniauskas, 
taipgi centro ir apskritie? 
valdybų narės ir bus suloš
ta komedija “Čigonės atsi- 
lankymas”.

Per programą bus pagerb 
ta narės, išbuvusios kuopoj 
10 ir daugiau metų.

Kuopos pirm. J. Čepulie 
nė ir komisija darbuojasi 
vakaro pavykimui. Pirm. Če 
pulienė yra užsipelnius daug 
pagarbos, nes per visą 30 
metų; kuopai pirmininkauja 
ir daug savo brangaus lai- • 
ko pašvenčia sąjungos ge
rovei. Ji yra šulas mūsų są
jungos. Džiaugiamės darbš
čia pirm. J. Čepuliene ir ją 1

gerbiame. Minint kuopos 30 
netų gyvavimo sukaktį, sy
kiu bus pagerbta ir ilga
metė pirmininkė J. Čepulie
nė.

Gyvuok ilgus metus ir dar 
bučkis toliau Dievo ir Tė
vynės labui, ir sąjungiečių 
aaudai. Sąjungietė

Rytoj, sausio 20 d., West 
oide svetainėje, 2144 W. 23 
?1., 1 vai. pc-piet, įvyks drau 
’ijos Lietuvos Ūkininko me 
tinis susirinkimas. Išgirsi
me metinį finansinį rapor
tą ir pranešimą iš rengia
mo baliaus komiteto. Pra
šoma narių susirinkti.

Antanas Valonis, pirm. 
Antanas lunkus, rast.

Praeitą sekmadienį Šven
to Vardo Dr-ja bendrai ėjo 
prie šv. Komunijos, o po Mi
šių parapijos salėje turėjo 
pusryčius ir mėnesinį pasi
tarimą. Dvasios vadas kun. 
Juozas Makaras pranešė, 
kad gavo laišką nuo Lew 
Fonseca, su pranešimu, kad 
judami paveikslai su gar
siakalbiu apie baseball čem- 
pijonų — Chicago Cubs ir 
Detroit Tigers praeito ru
dens žaidimą ir su unistu 
operatorium bus pasiųsta 
vasario 24 d., 7:30 vai., va
karo, parapijos salėje. Taip 
pat pranešė, kad gavo gra
žią ir naudingą dovaną iš 
Pecples Store, kuri bus leis
ta. “ant giliukio”. Vadinasi, 
pasidarbavimu mūsų: dva
sios vado, Šv. Vardo dr-ja 
vasario 24 d., 7:30 vai. va
kare turės šaunų vakarą. 
Visi kviečiami dalyvauti. Į- 
žangos nebus.

Ateinantį sekmadienį 3 v. 
popiet, parapijos salėj bus 
parapijos metinis susirinki
mas. Klebonas kun. M. Švar- 1 
lis pranešė ir parapijos sa
vaitiniam laikraštėlyje “ŽŽ 
Ž”, buvo pažymėta, kad pa
rapijos stovis kuo puikiau- j 
sias, visos bilos apmokėtos 
ir viskas geroje tvarkoje; 
be to parapijos ižde yra pi
nigų $8,000.00. Bravo!

Praeitą sekmadienį, šv. 
Kazimierą seselių name AR 
D turėjo pasitarimą. Ką jos 
nutarė, neteko sužinoti. Pa
skelbsime vėliau. Rap.

Praeitą savaitę iš U. S. 
kariuomenės visiškai paliuo 
suoti sugrįžo: Jonas An- 
druška, Edvardas Pase o ir 

' L. Rimkus. Linksma, kad

Serga Povilas Zabitis — 
tai Šv. Vardo dr-jos narys 
ir geras paj-apijonas. Pada
ryta jam operacija. Guli Šv. 
Kryžiaus ligoninėje po prie
žiūra dr. S. Biežio.

Jubiliejinis Vakaras
Town of Lake. — Sausio 

20 d. Moterų Są-gos. 21-moji 
kuopa švenčia. 30 metų gy
vavimo sukaktį. Ta proga 
rytą per 9 valandą šv. Mi
šias “in corpore” priims šv. 
Komuniją. Visos narės pra- 
š:mos susirinkti 8:30 vai. 
ryto į žemutinę parap. salę. 
Iš ten eisime bendrai į baž
nyčią. Po šv. Mišių bus pus
ryčiai parap. salėje.

Vakare 7 vai. įvyks pa
rapijos salėje sąjungiečių 
vakaras. Programoj dainuos

Kodėl Pasilikti 
Sergančiu?

(NKSTŲ, PŪSLES, SOCIALES
LIGOS PASEKMINGAI 

IŠGYDOMOS.
Mrr Jau pagr^lbėJnme 
kurie kentAJo dėl NERVTftKUMO OT>. 
n<3 KP a TTJO T.TATTKTT TR PRTVATT- 
NTTJ T.TOTJ. Gydome Slopinimo kone'f 
simetmlavImnA nutakAJImua. pertenku 
vertima tuštinti pūslę, nuolatini kėlima- 
sl nakčia 1M lovos.
Fizrvft TR FT.rORO^KOPTftKA 
MTKROSSKOPTfiKAS KR ATT.TO TR 

ST.APTAfO TSTVRTMA?

VISKAS TIK UŽ $3.00 
PILĖS (Hemoroidai)

IAGTTM1M.A SM’Mr MRTODFbk oPF,n*n.io«
X-RAY EGZAMINACIJA

BE SKATTSMO
BE PIOV1MO. RE nROTNTMO. 

Didžiumoje a t. vėju palengvina nuo 3 
Ik’ 6 dienų laikotarpyje.

Gydymo kaštai prieinami kiekvienam 
darbininkui.

PATENKINIMAS GARANTUOJAMAS 
; KIEKVIENAM KTTRI PAIMAM GYDYTI 

DIRBANČIŲJŲ PATARNAVIMUI 
ATVIRA VAKARAIS

DR. E. E. CULP
202 SOUTH STATE STREET

Kampas Adams—Šeštame Aukite 
VALANDOS; Nui 9 ryto Iki 8 Vakare 

Sekmadieniais nuo 10 Iki 1.

Didžiausia Lietuvių į
Jewelry Krautuvė į

Parduodame laikrodžius, laik-1 
-odelius, auksinius ir deimanti- j 
nius žiedus, rąžomas plunksnas į

I r {vairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus 
už Jums Prieina
mas Kainas!

Be to. turime | 
didpli ir gera pa- i 
sirinkimą Muzik-Į 
aliSku instrumen- j 
tu. Muzikos Kny- j 
erų. Stygų. Re-Į 
kordu ir kitu Mu- I 
zikalių daiktų. j

Taipgi taisome laikrodžius ir I 
’aikmdėiius žiedus. Plunksnas, 
ir muzikalius instrumentus..

| JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

JEVVET.RV _ MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAEAYETTE 8611

(HARGirnu
! VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

Ai RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11. 1933

WHFC - USD kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nuo 7 iki 8 vai. vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas: v

I 6755 So. Western Avė.. Chicago. III.
Telefonas — GROvehiil 2242

NELAUKITE— ]
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1558-54

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALINIAI AGENTAI Šių Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PH0ENIX INDEMNITY COMPANY

------  ■ • ------------------- ----- . S?

Jos. Banko Vėl 
Ristynių Ringėj

Jos. Banko (Bancevi^iusl. ' 
sūnus “drapiežn- dzūko”, 
krr? vra žvaigždė iš lietu
viu toie srorto ”akoi° ir 
snarčiai kvla i čarnriio”us. 
vėl ristvniv, ringei. Sausio 
11 d. jis naguldė stintų ir 
vikrų ristiką “prince .Si’A”. 
o šį karta pasukinės sąna
rius ir palaužys kaukis l**n- 
kui Tony Kozakiewic.z Šio®, 
ristynės bus sausio 23 d., 
Prudential Hali, N. E cor- 
ner North ir Halsted Sts.

Be šios poros, dar tą va- I 
karą risis kelies žymių ris- 
tikų poros, kaip John Mar- 
shall, James D’Apie®?. Denis 
Zink, Claude Kitowski ir ki
ti.

Ristynių fromotorium yra 
veteranas ristikų sporte 
Tom Rulevvicz. Ristynės eis 
kas antra savaitė.

Prieš ristynės tikietų ga- j 
Įima gauti Subway Tavern, 
adresu 1601 N. Halsted St., I 
o ristynių dienoje salėj prie ' 
langelio. Tikietai po $1.20 
ru taksais. Rap I

r TTTTTTT’T A T I Ne vien tik DARBO Prakaitu galite LiIKj 1 U V 12x1 • užtikrinti savo Gyvenimo PASEKMĘ 
— nes tas kelias yra ilgas ir sunkus ir gana vargingas .. .

BET PAGREITINKIT SAVO PASEKMĘ

Investuojant Savo Pinigus
Į Saugius Gerai Apmokančius 

Investmentus

GARANTUOJAMI NUOŠIMČIAI 6%

Didelis Pasirinkimas Gerų PIRMŲ MORGIČIŲ, ANTRŲ MORGI- 
ČIŲ ir SUTARČIŲ—KONTRAKTŲ ant PELNINGŲ NUOSAVY
BIŲ, kaip tia APARTMENTINIŲ NAMŲ, COTTAGES, BUNGA- 
LOWS, BIZNIO NUOSAVYBIŲ ir ĮVAIRIOS RCSIES NAMŲ. 
Ateikite Pasikalbėti ir Persitikrinti apie šiuos INVESTMENTUS
su LIETUVIU—M R. CHARLES JANULIS.

I
MORTGAGE EXCHANGE
III W. Washington St. kamb. sss-ago-asą Chicago, Illinois 

Arba Pašaukite Telefonu — STA te 6385-6-7.



i

Šeštadienis, sausio 19, 194$ DIENRA8TIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

So. Chicago Žinutės
PARAPIJOS SUS-MAS

Sausio 13 d. įvyko para
pijos metinis sus-mas.

Kleb. kun. V. Černauskas 
pasveikinęs visus parapijo
mis, padėkojo už 1945 mt. 
darbuotę, aukas, nudžiugino 
susirinkusius, kad atmokėjo 
stambią sumą skolos, papuo
šė parapijos trobesius ir 
pranešė, kad skolos lieka 
tik $7,500.00. Vienybėje dirb 
darni, šiais metais tikrai de
ginsime morgičius.

Rarapijonys dėkingi savo 
dvasios vadui už grasų pa
rapijai vadovavimą. Po sus- i 
mo atsilankusieji sudėjo au- ; 
ką šv. Mišioms už klebono Į 
sveikatą.
PAAUKOJO

Duosnus, ilgametis para- 
pijonas D. Gudaitis suteikė 
atmintinę dovaną bažnyčiai, 
įtaisydamas puikią albą, o 
neperseniai įrengė ir kopą. 
Klebonas ir parapija dėkin
gi geradariui.
SUGRĮŽO

Buvęs choro, parapijos ko 
miteto bei Šv. Vardo Dr-jos 
narys A. RadaviŽHus (Ro- 
gers) paliuosustas iš ka
riuomenės, sugrįžo namo ii 
vėl imasi darbuotės savo pa
rapijoje. Sveikiname!
NAUJI VARGONAI

Parapijonai nudžiugo, ka
da klebonas pranešė, jog ne
trukus bus įrengti vargo
nai. Dėl įvairių trūkumų 
vargonų negalėjome gauti 
anksčiau, bet Velykoms tik
rai jau bus įrengti. Visų pa- 
rapijonų prašoma prisidėti 
prie įtaisymo vargonų. Au
kas reikia priduoti klebonui.
DRAUGO KONCERTAS

Vasario 10 d. rezervuoja
me ‘‘Draugo” koncertui, ku
ris įvyks St. Agnės Audito
rijoj, Rocksvell ir Archei 
gat. Pradžia 4:30 vai. po
piet. Tikietų kaina $1.25 ir 
75c. Tikietų galima įsigyti 
klebonijoje arba pas So. Chi
cago raporterį. Dienraštis 
“Draugas” tarnauja mums, 
dėdamas žinias, pranešimus 
ir t.t. Atsilyginkime jam da
lyvaudami koncerte.
VAIKUČIAI DIRBA

Mūsų parapijos mokyklos 
vaikučiai darbuojasi platin
dami laimės knygutes, kad 
įrengus ministrantams. rei
kalingus bažnytinius drabu-

Rytoj Rinksimės Į 
Gildos Pramoga

Rytoj, sausio 20-tą dieną,, 
kaip vietiniai, taip ir sve
čiai iš kitų kolonijų, rinksis 
į Nekalto Prasidėjimo Sese
rų Gildos rengiamą pramo
gą, kurį įvyks Vincento ir 
Agotos Balsių name, 4355 
So. Artesian Avė., 2-trą va
landą popiet, Brighton Par
ke.

Kas turite paėmę dovanų 
knygutes, malanėkite neuž
miršti jas sugrąžinti tam, 
iš kurio esate priėmę.

Daugybe gražių dovanų 
laukia visų laimingųjų.

Taip pat iš anksto pra
nešu, kad namų šeimininkė, 
A. Balsienė su savo dukte
rimis, ruošia skanių užkan
džių.

Taigi, visi sveiki sulaukę 
viršminėtos dienos, atsilan
kykite, kur rasite sau ma
lonumą, ir tuo pačiu, pa- 
remsite Nekalto Prasidėji
mo Šv. P. Marijos seseris- 
vienuoles. J. K.

Pranešimai
Brighton Park. — BALF 

6-to skyr. metinis susirin
kimas įvyks sausio 18 d., 
7:30 vai. vak., mokyklos 
kambary. Visos moterys ir 
vyrai, mylį tėvynę Lietuvą 
ir trokštą ją sušelpti auka, 
maistu, drabužiais, avaline, 
ar kuo kitu, galite ateiti ir 
prisirašyti. Metinė mokestis 
vienas doleris. Valdyba

Marųuette Park. — Tėvų
Marijonų Bendradarbių 5- 

j tas skyrius laikys metinį 
susirinkimą sekmadienį, sau 
šio 20 d., 2 vai. popiet, pa- 

! rapijos svetainėje. Rėmėjai, 
bendradarbiai prašomi nepa
miršti atsilankyti į susirin
kimą. Kviečiame ir nauji 
rėmėjai. Mokestis tiktai $1 
metams. Valdyba

Marųuette Park. — BALF 
5-to skyriaus susirinkimas 
įvyks sekmadienį, sausio 20 
d., 2 vai. p. p., Gimimo P. 
Šv. parapijos svetainėj, prie 
68-tos ir Washtenaw Avė. 
Visi nariai prašomi būtinai 
atsilankyti, taipgi kviečiami 
kiti geros valios lietuviai 
atsilankyti. Valdyba

SENOMS, ATDAROMS,

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Tikietai tik 50 centų. Ma
lonėkite skaitlingai dalyvau- 

' ti, nes turėsite smagų lai
ką. Renginio Komisija

Išmintis yra geras pirki
nys, nors kartais labai bran
giai kainuoja.

Nedėlioj, sausio 20 dieną, 
Marąuette Namų Savininkai 
turės šokių vakarą su gra
žia programa, parapijos sve
tainėj. ,

Durys atsidarys 4-tą va
landą popiet.

B. A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.

NULIODIMO VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTBONY B.

žius. Be abejo, parapijonys 
atjaus jų triūsą ir parems 
vaikų darbą. '
UŽUOJAUTA

Praeitą savaitę iš mūsų 
tarpo mirties angelas paė
mė jauną moterį Oną Dug- 
nienę, 28 m., ir M. Martin- 
kienę, ilgametę So. Chica
gos gyventoją. Reiškiame 
nuoširdžią užuojautą šei
moms, Rap.

Draugija Šv. Elzbietos, 
Town of Lake, laikys meti
nį susirinkimą sekmadienį 
sausio 20 d., 1 vai. popiet, 
mokyklos kambaryje. Visos 
narės prašomos susirinkti.

Valdyba

Protestuos Siuntimą 
Telegramų Per Paštį

į NEW YORKAS, sausio 18 
1 —CIO telegrafistų viršinin
kai sakė jie protestuos val
džiai dėl Western Union 
Co. apėjimo jų streiko. CIO 
sako bendrovė paštu išsiun- 
tinėjusi gautąsias telegra
mas. Streikas 8.000 telegra
fistų tęsiasi 11 dienų.

Indokiniečiai Nori
Derėtis su Van Mook
BATAVIA, sausio 18. — 

Premjeras Sjahrir šiandien 
sakė jo nepripažintoji indo- 
kiniečių nacionalistų vy
riausybė pageidauja vesti 
derybas su Olandija per vei 
kiantį gubernatorių Van 

j Mook. Olandijos žemieji 
j valdžios rūmai nesenai su
kritikavo Van Mook kaipo 
ne tinkamą asmenį derėtis 
su indokiniečiais.

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

Kenčiamieji nuo ienų. atdaru 
Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sSdėO, ir kaip 
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet
Žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Oint- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tu 
senu. atdaru Ir 
skaudžiu žaizdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybčs suteiks 
Jums tinkama 
nakties polis) Ir 
pagelbės išgydyt 
senas, atda
ras ir skau
džias žaiz

das. Vartokite J) irgi akaudlems 
nudegimams, ftųšų Ir nutrūkimų 
prašai inlmul, ir kad palengvinti 
Psoriasls nležCJImų. Atvgdtna va
dinama Athlete’s Foot degimą Ir 
niežėjimą, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
sutrOklmo tarp pirštų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui. nuo darbo lSbfirimamR Ir ki
toms odos negalėms iš lauko pu-*- 
sės.

LEGULO OINTMENT parsi
duoda po 1.76, ir S.OO.

Siuskite Jūsų Money Orderi tie
siog J:—

LEGULO
1941 No. Pi,lanki R<t 

Uept. I). Chicago 39, III.

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Dr-jos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, sausio 20 į 
d., 2 vai. p. p., šv. Kazimie-1 
ro akademijoje. Visų ARD 
skyrių praš:me prisiųsti at
stoves susirinkiman, nes rei
kės pasitarti apie metinį 
bankietą, kuris įvyks vasa
rio 24 d.

A. Nausėdienė, ARD pirm.

Labai didelė eibė yra kal
bėti apie kitų ydas ir už
miršti savąsias.

PAPĖKONE

*• + A.

e*.

IRENE WARANOVICZ
Kuri mirė Sausio 3 d,., 1946 

m., ir tapo palaidota Sausio 7 
d., 1946 m., o dabar ilsis šv. 
Kazimiero kapinėse amžinai 
nutilus ir negalėdama atidė
koti tiems, kurie suteikė jai 
paskutinį patarnavimų ir pa
lydėjo jų į tų neišvengiamų 
amžinybės vietų.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimų iš mū
sų tarpo, dėkojame mūsų dva
siškam tėvui kun. kleb. J. 
Raškauskui kur atlaikė įspū
dingas pamaldas už jos sielų.

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių 
aukotojams.

Dėkojame graboriams St. 
Mažeikai ir J. Evanauskui ku
rie savo geru ir mandagiu pa
tarnavimu garbingai nulydėjo 
jų į aiužinastį. o mums pa
lengvino perkęstl nuliūdimų ir 
rūpesčius. Dėkojame grabne- 
šiams Šv. Kitaros 3-čio sky
riaus mokiniams ir visiems, 
kurie paguodė mus nuliūdimo 
valandoje ir pagalios, dėkoja
me visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonė i s: o tau. my
lima duktė ir sesuo, lai Vieš- 
puts suteikia amžina ramybę.

Nnllūdę lieka; Tėvai, Sese
rys, Dėdė Boleslovas Varana
vičius ir visos kitos giminės.

A.

VINCENTAS KAZLAUCCNAS
Gyveno 1237 W. Madison St. Mirė Sausio 17 d., 1946 m.,

11 vai., vak., sulaukęs pusės amžiaus. Gimęs Lietuvoje. Kilo 
iš Panevėžio apskričio ir parapijos, Pinavos kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 2 Seseris Kotriną Skrabis 
ir švogerj Simoną, Apaloniją Kaminskas ir švogerj Antaną 
ir jų šeimas; 2 pusseseres Petronėlę Kairienę ir Uršulę 

Ręst ?nis švogerj Stanislovą ir jų šeimas; 4 pusbrolius Kazi
mierą Karecką, Joną, Bruno ir Simoną Gasparūnus ir jų šei
mas ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Mažeiko-Evanausko koplyčioje 
3319 S. Lituanica Avė. Laidotuvės įvyks antrad. — Sausio 
S2 d., 1946 m. Iš koplyčios 8:00 vai., ryto bus atlydėtas į 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa

maldos už velonio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę. Seserys, švogeriai, Pusseserės, Pusbroliai ir 
Kitos Visos Giminės.

Laidotuvių direktoriai Mažeika-Evanausko. Telefonas 
YARds 1138-1139.

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

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

Daugelis Lietuvių yra pilnai 
patenkinti tais mena iedevrais 
kuriuos mes padirbome jiems.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų

Prie pirmos progos atvykll 
į mūsų didįjį ofisą ir dirb- 

f tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
827 NO VVKSTEKN AVĖ. TEL.: SEELEV 6103

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

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

PETER TROOST MONUMENTS
Naujoje South Side Vietoje

WVWW7UW;VJVZAW«V.-.W.'

STEPHENS
* * * FUNERAL HOME

Graži — Erdvi — Su Vargonais
7918 SOUTH PARK AVĖ.

• i..
TRIANGLE 3055

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLĖJAI
ŽENKLAI

Štai Yra Mumis 
Pasitikėjimo 

Rekordas:
Si Firma suvirš 50 

metų tos pačios 
šeimos rankose.

WAWA*AW?.7.V.,.V.,.V//1
ŽENTAS, LIETUVIS — ADOLFAS IVAN IVANAUSKAS) IR 

|JO ŽMONA SARAH STEPHENS IVAN SUTEIKS JUMS
GERIAUSI PATARNAVIMĄ

GAItY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

ĖMfcMNM

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSOU 

— Savininko —

St. Casimir Monument 
Company

3419 West Uth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6335

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Laiayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

PERSONALIZED MEMORLALS AT NO ADDITIONAL COST!
Particular People Prefer TROOST Prodnctions.

DISTRIBUTORS OK THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Mosi, Reautiful and Endurlna — Strongest and World’s Best. 

BUY U. S. VICTORY BONDS WTTH THE SAVINGS
KREIPKITĖS PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
— THE UTHUANIAN MONUMENT MAN —

Hember of ttae Llthuanlan Chamber of Commeroe 
and Darius-Girėnas American Leglon Post No. >71

MODERNI IŠVIDINE PARODA. NAUJOJ VIETOJ:
2548 West 63rd St. Tel. GROvehill 3745
Automobiliu Transportacijos Patarnavimas Ten ir Atgal

VALANDOS: Kasdien 9—9 vai. vak.; Sekmad. 9—6 vai. vak.

NARIAI:

Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

AMBULANCU 
Pa t arnauj am 

dienąir naktį 
Mes Turime 

Koplyčias 
Visame 
Mieste.

I. LIULEVICIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572

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

Telephone YARds 1419

IGNACAS I. ZOLP
1646 WEST 46th ST._____________ Phone YARds 9781

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

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

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L. L. BUKAUSKAS
11)821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULlman llfiSl

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. UTUANICA AVĖ. Phone YABds 418)8

Lietuva turi būti vėl Nepriklausoma Valstybė!
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Poetas Kossu-Aleksandravičius 
atvyksta Amerikon

MOKYTOJAUS MARIANAPOLIS COLLEGE

Žinomas lietuvių poetas 
daktaras JonJas Kossu- 
Aleksandravičius, kuris pas
kutiniais metais išleido po 
slapyvarde J. Aistis eilė
raščių rinkinį “Be Tėvynės 
brangios”, ilgai ruošėsi va
žiuoti Amerikon, kur yra 
pakviestas profesoriauti Ma- 
rianapolis College. Tačiau j 
dabar jam pasisekė sutvar-J 
kyti popierius ir sausio 10 
dieną iš Bordaux (Prancū
zijoj ) išplaukė ant ameriko- Į 
niško laivo “Tarry Stephen-i 
son” į New Yorką.

Su juo kartu vyksta jauna 
žmona.

Aleksandravičius Ameri
koje žada be savo tiesioginio 
darbo mokykloje, dar pasi
švęsti poezijai ir yra numa
tęs išleisti keletą naujų 
knygų.

V. A

KENČIANTIEJI
— nuo —

Arthritts — Kheumatizmo — 
Lumbago — Muskulų Skausmo 

. Vartokite . . . 
HEALTH KESOKT M1NEKAL 

BATH DRISKĄ
1 maišukas užtenka 10 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00

Prašykite jos vietinSj vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog į —

Bath Products Co.
Laboratories — Chfcago, III.
Southsaidiečiai kreipkitės j UNION 
I)KUG CO., 3459 So. ILUsted St.

J?

f

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

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

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

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

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

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

ji

Tiesiog Jums 
Iš Mūsų Dirbtuvės

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

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

.F” • , * - • -y- >■■■«

Archer Avenue Furniture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

Karo teismas už 
degtinę

Sydney, Australija. — Čia 
karo teisman patrauktas R. 
A. A. F. kapitonas Clive 
Caldwell, komendantas Mo- 
rotai bazės, nes iškelta, kad 
karo metu tos grupės kari
ninkai amerikiečiams karei
viams labai brangiai parda
vinėję degtinę. Kai kurie 
šmugelninkai yra padarę 
daugiau kaip po $6,500 į 
savaitę.

Suregistruos
ginklus

Washington, D. C. — Paš
to viršininkas įsakė visiems 
uostų egzaminieriems padėti 
muitinėms suregistruoti gin
klus, kuriuos kareiviai iš 
užsienio siunčia dovanų na
miškiams.

Sakoma, kad iki šiol iš Eu
ropos ir Pacifiko salų tūks
tančiai automatinių revolve- 
rių, net kulkosvaidžių ka
reiviai yra parsiuntę namo 
dovanų. Daugelis tų ginklų 
yra patekę į piktadarių ran
kas, kaip jau yra patirta.

Taigi, nuo dabar kiekvie
nas gautas iš užsienio gin
klas bus užregistruotas ir 
gavėjai bus atsakomingi, 
jei tuo ginklu būtų įvykdy-^ 
ta kokia piktadarybė.

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas!

Mr. and Mrs. John Oeser su SVeatside, Iowa,
vidur-vakarinių valstybių farmėrių išrinkti “tipiškiausiais 
farmeriais”. Jiems apmokėta kelionė į Washington, kur 
juos sveikina prez. Truman.i (Acme-Draugas telephoto)

Pabrangs vyriški 
drabužiai

Krautuvėse visur dabar 
stoka vyriškų drabužių 
(Suits). Stoka yra ne dėlto, 
kad kas nors ir kur nors 
juos laikytų, arba siuvyklos 
nepagamintų, bet dėlto, kad 
stoka žalios medžiagos, vil
nų, kaip praneša audyklų 
savininkai.

Washington’e OPA ofise, 
kaip pranešama, eina pasi
tarimai dėl pakėlimo lubų 
kainų vyriškiems drabu
žiams. Manoma, kad viena 
vyriškų drabužių eilė pa
brangs nuo $2.50 iki $3.

Nauji dešimtukai
Vasario mėnesį apyvarto

je pasirodys nauji dešimtu
kai mirusiam prez. Roose- 
velt’ui pagerbti. Vienoje pu
sėje bus velionio prezidento 
galvos profilis.

Milvvaukee, Wis. — U. S. 
regionalis miško užvaizdą 
Jay H. Price praneša, kad 
Wisconsin, Michigan ir Min
nesota miškuose praeitais 
metais buvo per pus tiek 
gaisrų, kiek butą 1944 m.

LINKSMA NAUJIENA— 
NAUJA MOSTIS!

SIXTIANA
Trade Mark Reg. U.S. Pat. Off 
DEL SUAUGUSIU IR VAIKĮ

Sixtlana Mostėje Nėra Narkotiku 
Nei Nuodingi) val»tų.

8IXTIANA mostis greitai pa 
gelbsti nuo visokių skausmų, kair 
tai — rheumatiškij skausmų, kaip 
meniniu Skausmų Kojose, Ran 
koše, Sąnariuose, KrūtinSs, Ger 
klės, Raumenų Lumbago, Sciati- 
ca. Neuralgijos iš priežasties 
skersvėjo ir sruSalimo, Ištinimo 
Skaudančių Raumenų, Mažų 
Bronchial Nesmagumų nuo balčio 
Pūslių, Spuogų. Vočių. Degančiu 
ir pavargusių Kojų, Mažų Apde- 
glmu ir žaizdų.

Sljdlnna Mostis parsiduoda po t?.(10 
ii dideli pilna - stiklini puoduką Siųskit 
jūsų pinigus tiesloz 1 —

SEKTIANA OINTMENT CO.
2319 W. Charieston Street 

Chicago 47, III.
SEKTIANA MOSTTS vartojama 

Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Amerikoje ir Europoje.

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

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

y
, į r

AK /

HATHAN 
KANTER 

“Lietu viškaa 
Zydukan"

TIPIŠKI FARMERIAI” Nosinaites

Pėdsakas S. Degnan žmogžudžiui 
susekti

IŠ SKALBYKLOS ŽYMIŲ SPĖJAMA, KAD JI PRIKLAU
SO KAREIVIUI.

Tremtinių gyvenimo 
nuotrupos

New York (LAIC) — Ha- 
nau stovykloje gyvenantieji 
lietuviai įsteigė pašto agen
tūrą. Pineberge gyvena 50 
lietuvių privačiai, turi ko
mitetą. Hannoverio veteri
narijos Akademijos rekto
rius pažadėjo priimti lietu
vius studentus. Lietuviai 
buvo prašę 60 vietų. Tiek 
daug nepažadėta. Schleswi- 
ge gyvena 324 lietuviai. Tolk 
stovykloje gyvena 152 lietu
viai, ten atidaryta vaikų 
darželis ir pradėjo darbą 
pradžios mokykla. Dordeno 
atidaryta pilna, gimnazija su 
8 klasėmis. Veikia pradžios 
mokykla. Braunsweige lietu
vių yra apie 300, o Watens- 
tedte per 1,000 Ravensburgo 
apylinkėse privačiai gyvena 
per 300 lietuvių. Susiorgani
zavę. Jau yra suruošę 4 kon
certus ir vieną vakarą su 
vaidinimais. Naujai įkurtoje 
stovykloje Dodenwerderyje 
gyvena 80 lietuvių. Jie lei
džia savo dienraštį ‘Naujie
nos’.

Ir basam nevalia 
eiti per sniegą

Moterų teisme šimtu dole
riu nubausta Mrs. Mary 
O’Meara, gyv 7912 Prairie 
Avė., kurią policininkas ra
do basą gatvėje.

Teisėjui ji pasisakė, kad 
jos kojos labai lepios ir vi
suomet devinti didesnius, ne
gu reikia, čeverykus, ku
riuos kaž kur pametus ir 
dėlto basa ėjusi namo. Gir
di, eiti basa per sniegą yra 
jos pačios, ne kieno kito, 
biznis.

• GIN
• VYNO 

KORDIALŲ

MONARCH
LIQUOR

STORE
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

Netoli Degnan namų ras
tas dvi nosinaitės policija 
dabar skaito vienu svarbiau
siu pėdsaku baisiam žmog
žudžiui susekti.

Kariuomenės viešųjų rei
kalų ofisas policijai patiekė 
žinių, kad duodant skalby
kloms kareivių skalbinius, 
jie pažymimi paskutiniais 
keturiais numerais iš karei
vio serijos numerų. Taigi, 
spėjama, kad tą baisų dar
bų, gal, bus atlikęs kareivis 
tarnyboje, ar jau paliuosuo- 
tas iš tarnybos.

Nesitenkindama tuo, po
licija ir toliau suima ir kvo

Pirmadieni bus priimamos aplikacijos
Mayoras praneša, kad ap

likacijos karių-veteranų, no
rinčių tapti ekstra miesto 
policininkais, bus priima
mos nuo pirmadienio, sausio 
21, distriktų policijos stoty

40 mėty kalėjimo
Daniel Patrick Hurley, 19 

metų, St. Louis merchant 
seaman, kriminalio teismo 
nubaustas kalėjimu 40 me
tų, už nužudymą Shirley 
Stone, 28 metų, vienos vais
tinės iždininkės, kurią buvo 
užpuolęs tikslu išgėdinti. 
Merginos lavonas rastas 
prieangyje namo 1452 East 
63rd St.

Padaugėjo gyventoju

Remdamasis 1940 metų 
federaliu cenzu, Frederick 
Rex, miesto knygininkas, 
skelbia, kad nuo 1940 metų 
gyventojų skaičius Chicago j 
paaugęs 200,000. 1940 m. fe- 
deralis cenzas rodo, kad 
Chicago turėjo gyventojų 
3,396,808. Dabar manoma y- 
ra 3,594,889 gyventojai.

Ir kinai paskyrė 
dovanu

Chicago Kinų Prekybinin
kų Sąjunga paskyrė $1,000, 
o vienas kinietis $500 dova
nų tam, kas nurodys polici
jai piktadarį, nužudžiusį 
King Lee, jo paties skalby
kloje adresu 643 N. Cicero 
Avė., sausio 14 d.

Sugavo moron?
Prie savo namų, 5320 So. 

Aberdeen Avė. Rose Stazak, 
21 m. mergina, buvo pagrob
ta negro R. White. Merginos 
riksmą išgirdo trys praeiną 
kareiviai. Pametęs merginą 
negras bandė pabėgti, bet 
kareiviai jį pavijo ir nutem
pė į Stockyards policijos sto
tį.

Nuotraukų paroda
Chicago Historical Socie- 

ty rūmuose, Lincoln parke, 
sausio 20 d. bus atidaryta 
5-ii Tarptautinė Nuotraukų 
(Fotografijų) paroda, ku
rioj dalyvauja fotografai iš 
visų Amer. Jungtinių Vals
tybių ir užsienio.

Dievas davė giedrą, duos 
ir lietaus.

čia kiekvieną įtariamą. Su
ima net tuos, kurie, iš žin
geidumo, ar kitais reikalais, 
nuvyksta į tą apielinkę pa
sidairyti. Pavyzdžiui, vienas 
tokių patekusių į bėdą yra 
jaunuolis iš Highland Park, 
Chicago Univresiteto medi
cinos studentas, kurį polici
ja sulaikė jam besidairant 
arti Degnan namų.

Kadangi yra paskirta keli 
desėtkai tūkstančių dolerių 
dovanų tam, kas suteiks po
licijai informacijų apie 
žmogžudį, daug eina įvairių 
kalbų, kurios vis tik pasilie
ka niekas.

se. Karo Departmentas yra 
davęs leidimą tiems polici
ninkams einant pareigas dė
vėti kario uniformą. Polici
ninkai bus apginkluoti.

Be sustojimo
United Airlines planuoja 

įvesti be sustojimo oro lini
ją tarpe Chicago ir Wash- 
ington ir tarpe Chicago ir 
Boston. Sumanymas patiek
tas Civilės Aeronautikos 
Bordui.

Besiskubindamas žuvo
Niekam nepatariama sku

bintis. kad “pagavus” gat- 
vekarį. Hugh Lenox, 307 Ar- 
mitage Avė., bėgdamas sker
sai gatvę, kad spėtų įšokti į 
State St. gatvekarį, pateko 
po troku ir vietoje žuvo.

Delko sviesto trūksta
Senatorius Wheeler (de

mokratas iš Montana) kal
bėdamas savo valstybės pie
nininkų suvažiavime pareiš
kė, kad daug Amerikos 
sviesto plaukia į užsienį, kur 
net nežinoma, kas jis yra ir 
daugelyje vietų žmonės jį 
vartoja vietoj aliejaus gal
vos plaukams tepti.

Honolulu, P. I. — Laivyno 
Departmentas praneša, kad 
daugiau kaip 21,000,000 sva
rų cukraus, pasiųsto karo 
metu kariuomenei, grąžina
mas atgal į Ameriką.

NUTEISTAS MIRTI

Pfc. Joseph E. Hicswa, iš 
VVallington, N. J., U. S. ka
ro teismo nuteistas mirti už 
nužudymą dviejų japonų 0- 
saka mieste. Sakoma, jis tai 
įvykdęs būdamas neblaiviam 
stovyje. (Acme-Draugas te
lephoto)

i mus
X Dr. Constance O’Britis 

neseniai parvyko iš Dhaha- 
ran pietrytiniam pakrašty 
Persijos įlankos, kur ji bu
vo U. S. lėšomis pasiųsta 
karo metu būti vienos ka
rališkos šeimynos gydytoja. 
Į Afriką vyko lėktuvu. 12,- 
000 mylių kelionėje, sako, 
nieko nemačius, nes lėktu
vas visą laiką skridęs Jabai 
aukštai. Atgal grįžo laivu 
Pramoko šiek tiek ir arabų 
kalbos. Dabar vėl atidarė 
savo ofisą toj pačioj vietoj, 
kur turėjo prieš išvykdama 
į Afriką.

X Stasys Pieža, Heralū- 
I American korespondentas, į 
Rcmą vyks tą pačią dieną 
ir tokiu pat lėktuvu, kaip 
ir kard. S. A. Stritch. Pas
taram lėktuve bus vien tik 
spaudos atstovai, kurių iš 
visos Amerikos vyksta net 
28. Lėktuvas su žurnalistais 
pakils iš New York aerodro
mo. Vakario 6 d., Darius-Gi- 
rėnas salėj L. V. Senjorai 
ruošia S. Piežai išleistuves, 
į kurias- visi kviečiami.

X “Draugo” metinis k-n 
eertas artėja, o su juo au
ga ir didesnis žmonių susi
domėjimas nepaprasta pro
grama. kurią išpildys rink
tiniai lietuvių menininkai ir 
svečias, — ukrainiečių cho
ras. Šįmet ir šokti bus kam, 
nes daug yra grįžusių jau
nuolių iš kariuomenės.

X Petronėlė žičkaite, dūk 
tė Juozo ir Petronėlės Žič- 
kų, iš Marąuette Park, į 
Floridą išvyko atostogų. Už 
kelių savaičių pas dukterį 
vyks ir motina. Jei gamta 
patiks, žada ilgiau ten pa
buvoti.

X L. Vyčių Chicago aps
kritis pagerbė buvusią aps
krities pirmininkę M. Dau- 
nytę. Nutarė jos vestuvėse, 
kurios įvyks gegužės mėne
sį, įteikti atminčiai dovaną. 
L. Vyčiai įvertina kiekvieną 
savo darbuotoją.

X E. Brazauskiene, iš Ci
cero, šiomis dienomis gavo 
laišką iš Lietuvos nuo savo 
sesers. Rašo, kad sveiki, bet 

J žinių mažai. Iš laiško gali
ma suprasti, kad žinių pa
rašys tada, kada Lietuvoj 
nebliks nei vieno maskoliaus.

X American Legion Au- 
xiliary Darius-Girėnas Unit 
271 sausio 20 d., posto sa
lėje, 4416 S. Western Avė., 
rengia didelę pramogą — 
kauliukais lošimą (bingo). 
Bus nepaprastų dovanų. Pra 
džia 5 vai.

X Juozas ir Jadvyga Bal- 
taragiai, gyv. 815 West 51 
St., tapo biznieriai: pirko 
taverno biznį. Kaip ir vi
siems lietuviams, linkime 
pasisekimo.

X Charles Bell (Balčiūno) 
krautuvėj, 5022 W. 16 St., 
Cicero, kasdien nuo anksty
vo ryto galima gauti dienr. 
“Draugo” atskirais nume
rais. Priimamos taipgi ir 
prenumeratos.

X Matt Kas, sūnus J. ir 
E. Kas, savininkų jewelry 
krautuvės, 4216 Archer Av., 
paliuosuotas iš kariuomenės, 
kurioj tarnavo optometrijos 
departamente. Jis yra bai
gęs tą mokslo šaką.


