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SEKR. BYRNES ATSISTATYDINO
Kam Montgomery Vyko j Maskva?
Rusiį-U. S. Konkurencija Kinijoje

TRUMANAS DARO PRANEŠIMA 80-TAM KONGRESUI

.

("Droajco" specialaus korespondento Paryžiuje

Trumanas Priėmė Jo Rezignaciją,
Paskirs Gen. Marshall Jo Vieton
WASHINGTON, sausio 7. — Prez- Trumanas šf vakira
pranešė, kad jis priėmė valrtybti sekretoriaus James F.
Byrnes rezignacija, nors s: *'dideliu nenoru, ir nuošir
džiu pasigailėjimv* Tarpe kitko, Trumanas pasakė, kad
Byrnes** dėl nesveikatos r arėjęs atsistatydinti pr. m.
liepos 1 d.
Ta proga, Prezidentas da/ė supranti jog jis naujuoju
valstybės sekretorių paskirs gen. George C. Marshi H, ku
ris grįžta iš Kinijos, ir už 10 dienų ber, Was:iingtone. Iš
Marshallo pareiškimo Kinijos klausima, daroma išvttif
jįog naujasis sekretorr * tuiės aiškią liniją Kinijos link.

pranešimas)

Europos sostinėse didelę | stiprią jtaką turėjo Amerisensaciją
šukele maršalo fkos pasiuntinys
Nankinge
Montgomerio pasiruošimas^jgenerolas Maršalas
kelionei į Maskvą, kur jis j šiai konstitucijai Jsigaliaesąs asmeniškai paties Sta- ivus, maršalas Tchang-Kailino pakviestas vizituoti Ru- I Chekas pasitrauksiąs
iš
sijos sostinę. Londono vy- j valdžios ir užleisiąs vietą
riausybe ši kvietimą patvir- [tautas išrinktam įpėdiniui,
tino, kas rodo, kad maršaNors rinkimų
rezultatai
lo Montgomerio kelione bū dar nežinomi, bet jau spė
sianti labiau oficiališko po jama, kad naujuoju Tchangbūdžio.
Kai-Cheko įpėdiniu būsiąs
jo švogeris Soong, buvęs
Ar šis anglų vyriausiojo
7
finansų ministras, ilgą lai
štabo viršininko
vizitas
ką gyvenęs Amerikoje, proMaskvoje turi kokį sąryšį
WASHINGTON, sausio 7. Amerikos žmonėms bent da
m Bevino kalėdinės kalbos " " t a u t ų tikybos. Tokiu buAmerik
painią
Štai kaip atrodė Prez. Harry S. T r i m a n u i darant savo metinį krašto stovio pra- _ Gen George C. Marshall linai suprasti šią
švelnumu? Galimas daly- > du . *> f ^ e ^ e
«
nešimą bendrai 80-to kongreso sesijai. Kabineto nariai sėdi pirmame suole dešinėje š i a n d i e n p a s m e r k ė
"domi- • problemą.
kas Eina gandai, kad ame- t u r e s d l d e 1 ^
^af
dalyje.
(Acme
Telephoto) j o j a n č i ą reakcinę" grupę
rikiečiai ir anglai yra linkę , Tačiau jei Europos didesKinijos vyriausybėje, pro
padaryti visą eilę naujų nu- | šiuose ar mažesniuose kraštestavo Kinijos komunistų
sileidimų. kurių sąskaiton > tuose kryžiuojasi amerikiePEIPING, Kinija, sausio
"provokuojančią'
politiką,
bus -skaityta Ispanija ir č i u interesai su rusų, tai
7. — Septintas marinų reir sakė yra reikalinga litarp kitko, amerikiečiai su- Į Kinijoje tas turi dar ryšgimentas vakar išplaukė iš
LONDONAS, sausio 7.— Iberalė vadovybė užbaigitiko rusams suteikti dide- k i a j pasireikšti,
j Chinvvangtao uosto trimi a
Šiandien raportuota jog už- jmui karo Kinijoje.
Prez.
lių kreditų.
Komunistai Nepatenkinti
transportais, ir yra laukia
VVASHINGTON, sausio 7 išimtas iš senatoriaus bursienių
sekr.
Bevinas
ir
ko;Trumano
asmeninis
atstoVisa tas atrodo dar p a * j .
Konstitucija
mas San Diego, Calif. sau
— Raportuota jog Prez. nos.
lonijų
sekretorius
Greechj
vas
Nankinge
sakė
reakcilaptingiau, nes kaip tvirtiKinų komunistai, kurie Trumanas pasiruošęs Kong
sio 20 d. Maždaug 3,000
Jone^
'principe
nutarę,"
lonieriai
Chiang
Kai-shekc
narna. Stalinas jau prieš mkosi. kad jie atstovauja resui pasiųsti $37,000,000,•Vyrai yra ant tų laivų, pa
kad
Palestinos
padalinimas
I
vyriausybėje
"matomai
remetus kvietęs Montgomerį, trečdalį Kinijos, nebalsavo 000 biudžetą ir tuo pat iš
liekant apie 16,000 marinų
] arabu ir
NpH^7Phnc l l n i i i d l l
iy^V valstybes Imiasi didele pagalba iš Kinijoje.
o spalio mėnesy per marša- j už naująją konstituciją. Jie eiti prieš taksų sumažini
131
" J * yra Anglijos vienintelė vii- I Amerikos, nežiūrint jų veiklą Vasilevskį
atnaujinęs taip pat atsisako dalyvau- mą. Ši spėliojimo skaitlinė
PHILADELPHIA. sausio tis išaiškinimui šventosios smų. ' •
kvietimą. Bet Londono vy ti naujame parlamente ir nieku nesutinka su ats. Ta7. — Donald R. Richberg. žemės problemos. Spėjama
Valstybės departamentas
riausybe kvietimą laikė gi- vyriausybėje. Kaip priežasoer (K., N. Y.) » M i ™ . | buvęs NRA advokatag, šianjbritų
kabinetas svarstys, paskelbė jo pareiškimą, ku
liai stalčiuje paslėpusi ir |tį tam atsisakymui, jie nu kad valdžios išlaidoms ga
BELGRADAS, sausio 7.tik dabar per Naujus Me- rodo, kad pagal šią konsti- Ii užtekti $29,500,000,000. dien sakė yra civilinio ka- , pasiūlymus Palestinos rei- ris dabar sukelia abejonių
ro pavojus jei darbo unijos kalu ketvirtadieny,
ar jis visai grįš į Kiniją, ir Serbiios vyriausias teismas
tus sumanė jį paskelbti. jtucija norima s t e i g t i KiniXno tarpu, britų vyriau- ar Kinijai bus duota $500,- šiandien pranešė, kad du
Dėl taksų mažinimo, ats. nebus smarkiai pažabotos,.
Gal tam buvo priežasčių ir joje vieną valdžią, tuo tar
Jis sakė, * 'jei milžiniška ; s y b ė gavo Haganos atsi- 000,000 paskola, kurios ji
jugoslavai, buvę Amerikos
škai te, kad tinkamas mo- j pu jie nori. federalistines sis Knutson (R., Mrnn., teigia
jėga darbininkų vadu ne- šaukimą vengti by koKių prašo iš
jog
kongresas
gali
sumažin
Export-Import ambasados samdiniai čia,
mentas dar nebuvo atėjęs temos, kad kiekviena probus
sumažinta
ir
unijos
bei
didesnių
"atkeršijimo
žybanko.
buvo nuteisti mirti už sako
anglų-rusų draugystei.
vincija galėtų autonomiškai ti mokesčius ant pajamų iki
jų
valdininkai
nepriversti
į
"
į
š
žydus
teroristus
$300,000 dvidešimt nuošim
g u
pr e
ma pardavimą
miiltarinių
Praeitą pavasari .Montgo- valdytis.
Vyt. Arūnas
Komunistai Vartoja
reikalą
čių, ir visvien subalansuoti pasiduoti visuomenės inte- Palestinoje. Visa
informacijų ambasados val
mery lankėsi Kanadoje ir „
.
..v
Griežtas Priemones
resui, m e s būsime giliau ir pabrėžė nuolatinis plaukibiudžetą
sumažinant
išlai
dininkams. Tie du vyrai,
Amerikoje, kur tada aptarė /(J ASmCRŲ UZmUSta
giliau įvaromi į politinį ka- m ą s britų kareivių iš ėgipdas, f
Marshall sakė Kinijos MiJutin Stefanovitch ir ZeMi
!
irą, kuris gali tapti civiliniu ' t o ' J: Palestiną, kur Londo- naujai priimtoji konstitucilik 0 Sushin, buvo teisiami
Opiausi Reikalai
!karu."
no sluoksniai pranašavo di- j a s u teiks progą, sudaryt de drauge su šešiais kitais kal
Ar irgi kad išdirbus gini- j
ATĖNAI, sausio 7 . —
Tuo būdu biudžetas, ir
dėlės skales ofensyvą sut- | m o k r a t i n ę vyriausybę, o tinimu, kad jie r'stoję J sve
mosi planą? Jis pats tvirti- į Laikraščiai šiandien rapor- - taksai kartu su streiko įsta
riuškinimui žydų požemio kiek liečia komunistus, jis timos žvalgybos
agentų
na norįs susipažinti su rau- j.tavx>» k a d b e n t 2 0 asmenų tymais tampa opiausi reika
opozicijos.
sakė jie nesidrovėjo varto tarnybą.
donaja
armija. * Kelionėj buvo užmušta
besitęsianlai naujam republikonų val
ti visokiausių priemonių atTrečias kaltinamasis buvo
Montgomeri lydės jo štabo ciuose susirėmimuose tarpe
WASHINGTON, sausio 7.
domam
kongresui.
siekimui savo tikslo, kaip taip pat nuteistas mirti, o
karininkai ir rusai jam at Graikijos valdžios kariuo
—
Italiios
premjeras
AlciKaip dalykai dabar stovi,
pavyzdžiui, sunaikinimo su penki kiti buvo nuteigti ik:
siuntė į Berlyną
specialų menės ir sukilėlių. Anot nesimato sumažinimo exci- de de Gasperi šiandien pa
sisiekimo linijų, kad su- aštuonių metų kalėti.
traukinį kuris j j. atgabeno ! pranešimų, 10 sukilėlių busitarė
su
Prez.
Trimanu,
ir
se taksų ant
liuksiusinių
vo
užmušta
kautynėse
GoDETROIT. sausio 7. — ! griauti Kinijos ekonomiją
—
i Maskvą
dalykų, kaip tai gėralų, kai vėliau sakė Prezidentas pa
f !
Harper's žurnalo rašytojas i ir sudaryti padėtį,' kuri pa- H©rt7' l 0 V ė l VirSUJC
Bet tikriausia šios kelio- nas ir Domohos kaimuose. lių, auksinių dalykų ir t.t. rodęs ' 'didele
simpatiją"
John Fischer, kalbėdamas lengvintui nuversti valdžią.
nes priežastis, bus tai, ap- I o Zarko kaime sukilėliai už
Italijai ir Italijos žmonėms
LA PAZ, Bolivija, sausio
Detroit Economic klubo su- ;
Jis taip pat sakė, kad
tarimas kai kurių Vokieti- Upti* miesto mayorą, jo pa
Kartu su premjeru į Bal- i
7 — Enriąue Hertzog, bu
sirinkime, sakė Rusija šian komunistai nežiūri tiesos,
jos ir Europos klausimų, [vaduotoją ir du kitus gytuosius Rūmus nuvyko ir
vęs kabineto ministras ir
ve
dien yra kraštas griebiąs ypatingai kiek liečia prodar prieš Maskvos konfe^°iu*.
Italijos ambasadorius
Al- i
kandidatas į Bolivijos pre
visų priemonių pasiruošti pagandą
nukreiptą prieš
Nežiūrint neramumo, val
rencijai prasidedant.
berto Tarchia.ni.
zidentus, šiandien vėl užė
karui. Fischer praleido tris [Ameriką. Marshall sakė jis
džia pranešė jog kronprin- i JACKSON, Miss., sausio
mė pirmą vietą rinkimų da
De Gasperi pareiškė, kad j
Kinija Pradeda Naują
mėnesius praeitą vasarą stačiai kalba, kad
duoti
cas Paulius ir princese Fre- |7. — Sen. Bilbo (D.. Miss.).
viniuose. Per kurį laiką vir
diskusijose
p. Trumanas |
. _ .— - ..
Demokratišką Gyvenimą jdrika šiandien išvyko į Ma- i belaukdamas pašaukimo į
šūnę buvo paėmęs revoliu
aiškiai pareiškęs jog Ame
.Siuo metu kada Kinija įkedoniją "asmeniškai suei- !New Orlenas ligoninę, kur rika darysianti ką tik ga
cionierių kandidatas Luis
n o š i a s i suvaidinti didelę ti su šiaurės Graikijos gy- 'jis pasiduos burnos opera lima, kad padėti Italijai. De
—Atstovui rusų m a ^ r ^ o s vadas Rayburn iš Texas pra Fernando Guachalla.
cijai, pareiškė, kad jis ko
rolę Indokinijos dramoje ir ventoiais.
Gasperi atvyko į Ameriką nešė, kad ats. John W. McCormack iš Massachusetts buvo
—
—
vos
"iki
pragaras
užšals,"
KALENDORIUS
savo santykiuose su Amei •• • •
ieškoti ekonominės pagal paskirtas demokratų "bofcpgu,, valdyti demokratus ats
Sausio 8 d.: Šv. Severinas
karQ išaižvtam kraš.
rika, įdomu yra padaryti | L t Q I Q M S IflGOKiniĮOje Už jam užginamą vietą U. ,
tovus.
ir Šv. Apolinaras; senovės:
jos jpolitikos apžvalgą, kaip | PARYŽIUS, sausi 0 7. — S. senate. Jis sake burna ]..
—Rajoniniai
Chicagos
mokyklų
viršininkai
vakar
gavo
Velotas ir Nemira.
ji iš revoliucionieriško peri- i Prancūzai kareiviai kovoja neduoda jam ramybes ir tik j
specialius
įsakymus
kaip
palaikyti
aukštesnes
ir
vokaciMASKVA, sausio 7. —
Sausio 9 d.: Šv. Julijonas;
jodo pereina į naują demo- sukilusiu: vietnamiečių jėgas todėl jis šiuo laiku* nutraunes
mokyklas
atdaras
jei
800
mokytojų
streikuos.
[Britų generalinio štabo virsenovės: Algis, Angonita ir
kratiška epoką.
Indokinijoje buvo sustiprin- kęs kovąu
—Byrd ekspedicijos lėktuvas vakar sugrįžo iš kelionės Gabija.
Medikaliniai šaltiniai New j šininkas feldmaršalas visPo ilgų metų darbo, mar- !ti "svarbių" prancūzų sveir raportavo niekur neradęs žymių ledynuose pradingusio
šalas
Tchang-Kai-Chekas jtimšalių legiono dalinių. Ra- Orleanse sakė Bilbui bus • ceunt Montgomery šiandien
ORAS
lėktuvo
su
9
vyrais
Antarktiko
dykumose.
padaryta
tik
maža
operaci-1
pareiškė
savo
nuomonę
apie
paruoše konstituciją, kuri iportai iš tos Azijoą koloniGiedra. Nebus didelės at
—Ats, Sikes (D.. Fla.) pasiūlė bylių sumažinimui val
yra anglų ir labiau ameri- jos sakė geroki skaičiai ka- ja, užbaigimui chirurgijos j puolimo kareivių rolę momainos. Saulė teka 7:18;
koniškc^E konstitucijos kom- reivių ir reikmenų lėktuvų atliktos rugpiūčio mėnesy- derniniam kare sovietų ge- džios pensijos gavimo amžių nuo 65 metų amžiaus, fedeleidžiasi 4:37.
ral valdžiai mokant $30 mėnesiui.
|'je, kuomet augimas buvo neralinio štabo vadams.
binacija. Joje jaučiama, kad pasiekė Indokiniją.

Gen. Marshall Pasmerkė Komunistus
ir 'Reakcionierius Chiang Valdžioj

Republikonai Teigia, Jog Mažinant Svarstomas Planas
Padalinti Palestini
Išlaidas Gali Subalansuoti Biudžetą

U. S. Marinai Išplaukė

Numato Pavoju Jei

Jugoslavai Nuteisė 2
"U.S. Šnious' Mirti

S t ;Z i CPS: Kautynėse Graikijoje

Italijos Premjeras
Aplankė Prez. Trumans

Raportuoja Rusija
Bijanti Invazijos

Bilbo Sako Jis Kovos
: už Ssvo Vietą Senate

Vėliausiu Žinių Santrauka

i
OTT^STT, A e j ^ c ,

• »

ORAHOAS.

CHTCAGO.

ILLINOIS

VIESULAS IŠTIKO PACIFIKO SALAS

MOSU GYVENIMAS IR VEIKIMAS
e . eenfield, Mass.

rie Greenfielde yra žymiai
didesniame skaičiuje.
Šis tolimas nuo Čikagos SALDŽIAUSIOS JĖZAllk
miestas yra Mass. j m l s t y b e - Š I R D I E S VYRŲ DR-JA
je. Turi apie 20,000 gyven
Šiai draugijai prikJauno
tojų, bet vasaros laiku pa
didėja keliais tūkstančiais vien vyrai. Narių turi 50 ir
vasarotojų. Gražūs apylin kapitalo virš $6,000.00. Pir^f
kių vaizdai sutraukia vasa mininkauja šiai draugijai erotojos ne tik is Naujosios nergingas liet ivis Andrim
Anglijos, bet ir iš tolimes Dėdinas, kuris yra chief
cook žymiausiam GreenfieH
nių vietų.
restaurante 4 Mohawk\ Taip
GRAŽI LIETUVIŲ
p?t pavyzdingai gyvuoja ir
KOLONIJA
Liet. Darbininkų Sąjungos
I r šioje tolimoje vietoje t H 3 kuopa. Jai pirmininkauį y r a kad ir nedidelis lietuvių j ja Aleksan. Steponkevičius,
skaičius, bet F*S a l c-av<> e ^ai raštininku ~ Andr. Dėdinas,
eių gal būt geriausiai yra LRKSA 246 kuopai pirmisusiorganizavęs. Turi 3 drau ninkauja Vincas Urniežius
gijas kurios gyvuoja ne tik s ir sekretorium yra Juozas Hilo, Hawaii salų, vienas ugniagesiu ir jūrininkas per įvairias kliūtis bėga toliau
ant popieriaus, bet ir tik- Mičiuta.
įuo jūrų krašto, kurį užliejo viesulo eukelt>s jūrų bangos. Kai kuriose vietose vanr ame veikime.
luo užliejo tūkstančius mylių sausžemio palarydamas didelių nuostolių,. (Acme-DrauMOTERYS TAIP PAT
jas telephoto)
NEATSILIEKA
TURĖJO LIETUVIŲ

Trečiadienis sausio 8 1947
j kevičiene, K. Bagdoniene, M.
Andriuškevičiene, A. Petkevičiene, M. Blažioniūtė, M.
Andruškevičius, J. Narin1
——

kaitė, O. Adomavičiene, T.
Verseckas, R. Stanilionis,\ J.
Į Balkuviene, S. Blažionis, B.
| Petkevičius, J Kavaliauskiej ne, D. Morkūniene, L. Kaz
lauskiene, P. Slacūniene, J.
(Nukelta į 3 pusi.)

DR. G. StRNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

:>

25 Metų Patyrimaa

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius.
Kreivas Akis
Ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtuve:

3401 S. Halsted St.
Kampas 34th Street
VALANDOS: nuo 10 Iki 4 ir « iki 8
Nedelioj pagal sutarti.
Tikslus tyrimas
Contact Stiklai
Orthoptic Gydymas. Stiklus Atnaujinu

Tik vieną porą, akiu gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami
išegzaminuoti jas moderniškiausių
metodu, kurią regėjimo mokslas
gali sutelkti.
87 METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie prašalina
visą akių ftempimą.

Dr. John J. Smefana
Dr. VValter J. Swiatek Dr. J. J. Smefana, Jr.
OPTEMETRISTAS

2201 W. CERMAK ROAD
(Virš Metropolitan State Bank)

Tel. CANal 7329
Vai.: — Kasdien 10 iki 12; 1 iki 5; 7
iki 9. šeštad. 10 ryto iki 6 vak. Sek
madienį 10 iki 12. Trečiad. uždaryta.

OPTOMETRISTAI

1801 So. Ashland Avenue
Kampas l s - t o s gat.
Telefonas CANAIi 0523, Chicago
OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m.
Trečiadieniais uždaryta
Šeštad. 9:20 a. m. iki 6:00 p. m.

J. RIMDZUS. D. C.
Greenfieldo lietuves motePo $ 1 : Z. Stanevičius, Jr. ;
Auka?, rinko Vladas Pau (Lawrence S t ) , Teofilą VaLICENSED CHIROPRACTOR
Dar tik prieš keletą metų rys ir merginos yra susibūlauskas ir Juozapina Narin- lenUniene, Stasys Verseckas J. Čepaitiene, J. VaranausIN STATE OF INDIANA
lietuviai turėjo lietuvių va- rę į Šv. Onos Moterų ir MerPHYSICUN and SURGBON
kaitė, Stasy3 Rindrotas ir 'Stasys Kučinskas, Antanas kas, Sr., V. Ramanauskas, Home calls in Indiana
landą iš vietines radio sto- gmų Draugiją, kuriai pirmi(Lietuvis Gydytojas)
Juozapina
Kavaliauskaite, I Švenčionis.
J. Rusas, Z. Stanevičius, Sr.,
Phone Wentworth 2527
ties. Nors tos radio valan- ninkauja ponia Gikniene,
3925 W e s t 59th Street
Mykolas Andriuškevičius ir j Po $3: Marijona Bujiene A. Daugirdas, S. Jurevičius
PHYSIO THERAPY
VAULND08: 1 — 4 popiet, • : ! • —
dos išlaikymas daug kaina- Nors ir neturėdami lietuvių
(Elm St.), Jonas Šaukimas, S. Bomila, J. Balkus, J. Sa
Monika Blažioniūtė.
1:10 vakarai* Ti^čiad. pasai mitartj
336 West 63rd Street
ve jos vedėjui ir iniciatoriui parapijos, bet neatsilieka viMarijona Kraučiūniene.
HOURS: Daily 6 to 8 P. M.
Sekantieji aukojo:
dauskas, A. Jenuliene, P.
Andriui Dėdinui, bet tokiu suomeniniuose darbuose nuo
Po $2: A. Vilišius, L. Pau
Suturdays 10 A. M. to 8 P. M.
J^ndriu£kevičienė, T. Narinbūdu lietuvi- vardas buvo kitų kolonijų. Stipriai dalyPo $10: Aleksandra Jerelauskas, J. Kasperavičius., B.
PHYS1C1AN and SURGEON
išgar?intas ir jie neapsilei- vavo rinkime rūbų ir mais sevičius, Boleslovas PesliOfis. Tel
VIR. 1886
Narinkeviči is, K. Dzedulio6757 S. Western Ave.
do nei prancūzams nei vo to dalykų pagelbėti kenčian kas, Theophila Senuta, Vla nis, P. Žigelis, K. Drevins- RENDUOJAME GRINDAI
Ofiso TeL: HEMlock 5849
das Paulauskas, Kazimiera?.
kiečiams, nei lenkams, ku- tiems lietuviams.
TRINIMO MASINAS —
kas, J. Bomila, A. Stanevi
GYDYTOJAS IR CMlKUliUAS
Rez. TeL: HEMlock 2324
TIKTA)
mm
DIDELIS SUSIDOMĖJIMAS Packauskas, Simonas Krau- čiene, I.Rameneckas, A. Vo
4204
Archer
Avenue
VALANDOS: Trečiadieni ir Šeš
čūnas.
LIETUVIŲ SPAUDA
veriene, O. Kraučiūniene, S.
tadieni pagal susitarimą; kitomis
LIGONIUS PRIIMA:
dienomis nuo 2 iki 4 po piet,
Po $5: kun. P. V. Stra- Blaževičiūtė, T. Blažioniene.
Nuvyto 3, ? Greenfieldą
Kasdien
nuo
2:00
iki
S:00
vai.
7—9 vakare.
f
DIENA
P.
Zapnickiene,
P.
Šumskaika
iškas,
Jonas
Tamašaus
Trečiad.
ir
bekm,
u
a
susitarus.
" D r a u g o " atst. Andriui Dau
— INC. —
girdui vietos veikėjas An kas, Petras Saulanas, Ceci- te, R. Šumskiene, A. StraRakandai, Radios drius Dėdinas suteikė nepa lija Bujiene, Magdalena Sta- ! kauskiene, M. Slevauskiene
DANTISTAS
keliūniene, Martinas ŽukausiR. Kasparavičiene. S. Kanprastą
pagelbą,
kad
išplatin
ir Jewelry
1446 So. 49tn Court, Cicero
Jonas Narinkęvičius drotas.
ti katalikišką dienraštį lie kas,
2420 W. Maraquette Kd.
Antradieniais, Ketvirtadieniai*
tuvių tarpe/ I r reikia tikė
ir Penktadieniais
Oliso Tel.: PROspect 6446
^
tis, kad Greenfield propor- rf
Rez. TeL: HEMlock 3150
VAJL: 10-12 ryte; 2-6, 7-9 P. M.
cingai imant bu3 labiausiai
VALANDOS:
8147 S. Halsted St., Chicago
. 1 U U dt UU t i A / p t O l , O O U O Vi—mg
paplitęs dienraštis "Drau
pirmadieniais, Trečiadieniais
M t* Eaame A G E M A I Dčl
L rt>Cnm««iiiii»Mi 0H0ĘŠ
uuuru
gas".
A. D. Pasidėkite savo pinigus saugiai prie
ir Šeštadieniais
IMKJIJAMIN MOORE MALIAV\
TeL GRO. 1800

KAIMO VALANDA

(Ofteo Ir namu.)

Dr. VValter J. Kirstuk

DR. PETER T. BRAUS

DR. AL RACKUS

$150

JOS. F. BUDRIK

Dr. F. C. Winskunas

DR. P. ATKOČIŪNAS

r

PAVIENIAI, DRAUGYSTĖS IR BIZNIERIAI!

CfilCAGO TAUPIMO BENDROVES

Prakalbos Sušelpimui
Lietuvos Tremtiniu

NUOŠIRDŽIAI
KVIEČIAMI
VISUS
ATSILANKYTI.

Kiekvienas indelis y r a APDRAUSTAS iki $5,000.00

LoweU, Maes. — Gruodžio
8 d., parapijos svetainėje_įvyko prakalbos ir aukų rin
TELEV2SION
demonstruoja kimas sušelpimui Lietuvos
Prakalbos buvo
ma kasdien. Naujos 1947 m. pabėgėlių.
Radios, Lietuviški Rekordai ir remiamos iniciatyva LietoRašomos Mašinėlės.
vių Tarybos.
PATYRĘS LAIKRODININKAS
Gerai Sutaiso Laikrodžius
Krautuvė atdara Pirmadienio Ir
Ketvirtadienio vakarais iki 9:00
valandos vakare.
Bl'DRIKO RAMO VALANDOS
Kas Sekmadienį, y> \VCFI. Radio
stoties — 9:30 vai., o Ketvirtad.
vakarais iš WHFC Radio stoties
nuo ? iki 8 valandos vakare.

JOS. F. BUDRIK
— INC, —
3241 SO. HALSTED ST.
TeL CALUMET 7237

IK VARNI6Ų, taipgi —
MARTIN SEItOUR MALIAVŲ
ER VARNIiŲ, Ir —
K E M - T O I E YAL6PAR.

MAROUETTE
PAINT & HARDWARE

Indelius galite prisiųsti ir per laišką.
Jei pasidesite pinigus nevėliau kaip 20-tą Sausio,
gausite dividentus už visą mėnesi.

2547 VVest 63rd Street
TeL: — HEMlock 8262

Išmokame dividendų 3 % a n t Paid-Up shares ir
%y%% a n t Optional ir Šeriai shares.

DR. CHARLES SEGAL

DAROMK PASKOLAS ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIME

Įžanginę kalbą pasakė ku
nigas Jonas J. Jakaiti T, M.
I.C., iš Mar'anapolio Kole
gijos. Vakaro vedėja b'ivo
vietos klebonas kun. Pr. V.
Strakauska3, Žmonių atsi
lankė suvirs 200.

•

•

•

•

•

i

'

i

m

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Insured by Fedcral Savings and Loan Insuranca Oorponation,
VVashington, D. C.

CHICAGC SAVINOS & LOAN ASSOCIATION
6234 S. Western Ave.

Lowellio kolTtnijds lietu
viai gan skaitlingai atsilan
%
kė į tas prakalbaa. Dr. Bro- I
niaus Kazlausko kalba bu-;
vo vaizdinga ir jausminga
kas link lietuvių tremtinių
padėjimo.

GRO. 7575

JOHN PAKEL, v Pres.
#

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEUOAMAS DYKAI!
Pres.

CARR MOODY LUMBER CO.
^039 S. HALSTED ST.

TEL. VICTORY 1272

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

VALANDOS:
Kasdien nuo l—a vai. popiet
ir nuo ti iki U v a i vakare.
rreciadMUO vakaran ir taip©
htotmiritoman pasai autam.

Dr. Alexander J. Javou
,
(JOVAIŠAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2428 VVest Marquette Kd.
(Dargis Vaistines Name)
OFISO VALAJTDOfi:
iUadlan auo 1 lai 4pp. Ir « -ftt S f.
(Traciad.. Ir Seitad.. pasai
mittitį)

AJftKRJLJiOtt ULKTUVlt DAKTARE DkLAVUUOH NARIAI
TeL CANal 6122

Res. 6958 So. Talman Ave.
Res. Tel. GROvehili 0617
Office Tel. HEMlock 4848

DR. BIEZIS

(2-tros lubos)
Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—

GYDYTOJAS UJ CHD2URGA&

DR. J . J. SIMONAITIS

2^01 VV. Cermak Kd.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 1—3-popiet ir 7—8v.v.
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio
vakarais ofisas uždarytas.

2423 VVest Marquette Roag

Res. TeL: MIDway 2880
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
vai. popiet; nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

PHYSICIAN A SURGEON
(LIETUVIS GYDYTOJAS)

2500 W. 63rd Street

REZIDENCIJA

3241 VVest 66th Place
TeL CANal 0257 •
Rez. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. 2ALAT0RIS

6 iki 9 vai. vakare.

Tai

UTVVINAS,

Ufkso Tel. LAFayette 3210
Rez. Tel. REPuoUc 0034
Jeigu Neatsiliepiama —
Saulute: KEDzie 2868

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

DR. STRIKOL'tS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

GYDYTOJAS DS CHIRURGAS
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Kasdien nuo 2-4 p.p. ir 7:80-9 vak.
1821 So. Halsted St.
Sekmad., Trečiad. ir Sestad.
Šeštadieniais nuo 2-4 popiet.
Trečiad. Ir Sekmad. uždaryta.
Vakarais—tik
pagal sutartį.
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ave.
Ofiso Tel. — PROspect 28S8
Office TeL YARds 4787
Res. Tel. — VIRginia 2421 VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

Stogams Reikmenys — I n su luotu Plyta išvaizdos Sidings
— Langu — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos —
Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų
(Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios
BOAies Insuliactjos Materiolo — Stnrmo Langų — Kom
binacijos Dury — VVallboard — Plaster Board — Vamsdžis ir Daug Kito Dalyku.

STASYS

4146 Archer Avenue

ioL; UROvebill 4020
(Ofiso ir Rezidencijos)

4729 So. Ashland Ave.

DR. A. JENKINS

Geriausias Laikas Pirkti
U / \ D / \ l \ — VISOKIOS
VISOKIOS BfTŠIES
ECŠIES NAMAMS
NAMAMS
»»
GERAS PASIRINKIMAS:
REIKMENIS

^

OkDiTUtlAft IR C U i R i J R l i A d

3—8 popiet

Tel. RJCPublic 7868

STASYS UTVVINA8 S.AKO:
" H A D A D

Turime Gražų Išsirinkimą
l N I m . 8 I E M N £ 8 POFLEROS
Duodame 10% Nuolaida!

0R. EMUY V. KRUKAi

Valandos

DR. JOHN G. MILUS

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ
—

vi

ŽEMIAUSI

NUOŠIMTĮ

TUMAS ^19,000,000.00—ATSARGOS FONDAS $1,500,000 00
Taupymo skyriuje dabar mokame 2%. Per 37 metus visados
išmokėjome ant pareikalavimo.

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

4192 ARCHER AVEL Tel. VIRginia 1141
JUSTIN MACHOEWICH, Pres. and Mgr.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Neseniai Sugrįiea iš Tarnybos
PRANUfiA

Atidarymą Naujo
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO. BLLINOIS
Ofiso TeL: OLYMPIC 8650
Rez. TeL: OLYMPIC 5891
Jeigu Neatsiliepia —
Saukite: RERYVYN 6200
VALANDOS:
Kasdien: 2 - 4 pp.; 7 - 9 vak.
frečiad., Sekmad. nagai sutarti

Tel. YARds 8146

Namu TeL PROspect 1930

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos 1>L: REVerly 8244

DR. Y. A. ŠIMKUS

DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS JR CHIRURGAS
m AKINIUS PRITAIKO

GYDYTOJAS IR CIURURGAS
4157 Archer A v e n u e

744 VVest 35th Street
Vai.: 11—12; 2—4; ir 6:30—8:30
Pirmadieniais: 2—i is 6:30—8:30
Šventadieniais: 11—12.

DR. L E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

10758 So. Michigan Avenue

Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
Trečiadieniais pagal sutartį.

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

2400 VVest Madison Street
Ofiso TeL: SEEley 7SS0
ResL<- TeL: BRUn*wick 0597
VALANDOS:

VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—3
Ofiso TeL: PULLMAN 1198
Nuo
Namu TeL; PULLMAN 8277

1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakari

a

l*^

^Z:

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ITXINOIS

įiečiacHenis sausio 8 1947

HELP

i

WANTED

CKH>0<KK>00<XKKKX>0<K>000<>00<>0
M

D K A U G O"

DARBŲ SKYRIUS

t

CK>0<KK><X>0<>0<X><><><><>00<K><>0^-^0

HFXP WANTED —

_ Duosnios Aubs
F I Lietu vai Išlaisvinti
MOTERYS

AR IEŠKOTE GEROS

3

KELEIVIAI IiLIKO GYVI

Lowell, Mass.
>

SURINKTA $500!

(Atkelta iš 2 pusi.)

Kavaliauskaitė, G. Grendienė, K. Tunevičienė, I. Perednienė, A. Dzedulionis, F. Bomilienė, A. Sasnauskienė, K.
Sedleskas, J. Šimonis, A.
Zapnickas, J. Prakapas, A.
Kulesza, J. Slaicūnas, M. Ma
linauskienė, A. Raudeliūnienė, B. Stepanavičius.
Smulkiais — $2.05.
Viso — $220.05.
•
40 NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Šiomis dienomis ' 'Drauio" agentas, Andrius Dau
girdas, baigė čia savo kata
likiškosios spaudos platini
mo darbą. Gauta 40 naujų
" Draugo'' skaitytojų.
Skrajojanti Plunksna

VVorcester Mass. — A. L.
R. K. Federacijos Šv. Kazi
TELEFONŲ KOMPANIJOJ miero parapijos skyrius 22
d. gruodžio suruošė Lietu
RANDASI DARBŲ
HELP WAXTED — VYRAI
vos išlaisvinimo vajaus pra
— D£Lkalbas. Jų pasiklausyti su
sirinko per 250 žmonių. Įspūdingas ir kupina?, kovos
dvasios prakalbas pasakė dr.
UŽDARBIS 72 H I VAL. PRADŽIAI
A. Gervydas, nacių koncen
77 H I VAL. PO S MEV.
tracijos lagerio kankinys, ir
82** J VAL. PO 6 MffiN.
prof. Padalskis, aktyvus da
FOR CABINET DIVISION
lyvis Lietuvos pogrindžio ko
VALYMO DARBAI MOTERIMS
vų prieš nacius ir bolševi
VISUOSE MIESTO DALYSE.
EXCELLENT PAY
VAL.: 5:30 VAK. IKI 12 NAKTĮ. kus. Susirinkimą gražiai pra
i
Dėl sniego pūgos, netekęs kuro American Airlines lėktuvas buvo priverstas nusileisvedė ir įtikinančiais žodžiais
ATSIŠAUKITE '
(Plenty of overtime)
kvietė remti aukomis rau :i ant Jonės vardo maudynių aikštės, netolitfew York miesto, šešiolika keleivių išliko
jyvi, kai kurie tik lengvai sužeisti. (Acme-Draugas telephoto)
donojo
smako
pavergtuosius
ILLINOIS BELL
GOOD WORKING CONDITIONS
tautiečius jų žūtbūtinėje ko
TELEPHONE CO- voje už laisvę klebonas kun. Lietuvai Gelbėti
"Kalifornijos Lie
Iš Nelietuviu Spaudos
Aug.
Petraitis.
Jautriai
į
sat\
Grįžta Į Sveikatą
SAMDYMO OFISAS
Philadelphia,
Pa.
—
Čio
MOTERIMS:
sirinkusius dar kalbėjo adv. (• rflKflIDOS n 311/0)6
tuvio" numeris
GALVIN MFG. CORP.
STREET FLOOR
Philadelphia, Pa, — Vie
nykštės La Salle Kolegijos
A.
Mileris
ir
perskaitė
rezo|
Aflflllinip
Pirmasis ir vienintelis Ka žurnale tilpo garbės kapito tos veikėjų, Prano ir Pauli
4545 W. AUGUSTA BLVD.
U C
309 W. W A S H I N G T O N ST.
liucijas prezidentui Trumą- Į ^ J J
lifornijos lietuvių laikraštė no Tado Kuligovskio atvaiz nos Pūkų, jaunesnioji dukIš N e w Y o r k o
nui,
Valstybės
sekretoriui
j
h
N.
AngliMOTERIŲ REIKIA
lis "Kalifornijos Lietuvis," das ir aprašymas.
tetė Florencija, kuri praeitą
Byrnes
ir
padėkos
laišką
išj
J*
atvažiavo
du
kalbėtojai:
padarė pažangos tiek išvaiz
RINKTI DEŠROMS ŽARNAS
rudenį jau būtų pradėjus mo
ALL-AROUND
tikimam lietuvių draugui se dr. A. Gervydas ir prof. dr. dos, tiek turinio atžvilgiu.
Suprantama,
apie
jį
yra
Geros darbo sąlygos.
kyti s Seserų Kazimieriečių
natoriui D. O. Walsh. Susi Pr. Padalskis, kurie nese Nu© š. m. gruodžio mėnesio kas rašyti, nes įvairios kul
Laikas ir puse virį 40 vai.
akademijoje, Newtown, Pa
Mašinistų ir
Patyrimo nereikia.
rinkusieji vienbalsiai jas pri niai atvykę iš Europos.
jis pradėtas
spaustuvėje tūrinės draugijos ir įstaigos, rimtai sunegalejus, teko il
CANADA
ėmė ir įgaliojo pasirašyti
Gruodžio m. 15 d. juodu spausdinti žurnalo formoje. lenktyniuodamos kviečia ji
Vise Hands ,
goką laiką išbūti ligoninėje
CASING CO.
adv. Milerį ir Žemaitį.
sake prakalbas Brocktone, Kalėdiniame numeryje be dalyvauti programose jų pa
ir taipgi išgulėti namie pas
8 2 5 W. 4 7 t h ST.
L A M M E R T & M A N N CO.
Lietuvos išlaisvinimo by Mass. ir Cambridge, Mass. nuolatinės Los Angeles ir rengimų. Jis ne tiktai kad tėvus. Dabar sveikata ant
WOOD & \ V A L N U T STS.
GIRL FOR
lai vesti surinkta $500. Tos Brocktone prakalbas para- San Francisco lietuvių vei- gali pagriežti smuiką ir pa- j tiek pagerėjo, kad jau gali
Šv. Kazimiero pa- į PiJos salėje suruošė klebo- kimo apžvalgos dar telpa šie dainuoti, bet sulyg savo am- i pavaikščioti. Tėvams ir vy
General Office Work duosnios
n
rapijiečių
aukos
bus
persiųs*s k™, švagždys. Klausy įdomesni straipsniai: nese
WAREHOUSE VYRU
One-gir? offįce
resnei dukteriai, tas teikia
tos A. L. Tarybai. Aukojo: tojų buvo susirinkę virš 200. niai iš Europos atvykusios žiaus, dar ir neblogiausiai
5M> day week
Auk
prakalbėti. Tas labai sužavi didelio džiaugsmo.
44 VAL. Į SAV.
Good pay
Kazimieras Banis $50.
U sudėjo $375. Cam- tremtinės Julės
Liesytės
XX
Kazys Vidikauskas
Ligonines priežiūra, gera apMAJOR SPRING
Šv. Kazimiero K. F. sky- bridže prakalbos įvyko taip straipsnis "Kūčios", Milton klausytojus.
drauda, pensija, atostogos ir
& MFG. CO.
rius $50.
P a t parapijos salėje. Joms C. Stark — "Saint Casimir's
automatiškas pakėlįmas.
428 W. 38th Street
^
Kun. klebonas Aug. Pet- vadovavo adv. J. Grigalius of Los Angeles", Algis Re ^
NAMŲ
AUTOMOBILIŲ
PASKOLOS
ir Daukantas. Dalyvavo apie gis — "America is turning
PUPE OIL CO.
raitis $25.
APDRAUDA
APDRAUDA
ANT NAMŲ
T
Y
P
I
S
T
Po
$10:
Šv.
Kazimiero
Ve5°
žmonių,
kurie
sudėjo
$87
Westward",
M.
C.
Stark
—
4800 So. Harlem
teranų1 organizacija, J. Dir- | aukų.
"Who is punishing the RusPermanent
position.
S T A N L E Y 7700
5 day week.
K. P. Jurgeliūno iš Brock- sian war criminals", A. F.
sa, Juzė Steponkaitė, Ona
GRINNELL CO.
Dobrovolskiūtė, Ona Ridi- ton, Mass., pastangomis, pra Tamulis — "Won't you read
VYRŲ
4425 SO. WESTERN
kienė, Lietuvos Vyčių 26 kp., kalbos buvo surengtos ir this", Peter Bogin — "LookSu machinis 4 supply ir
GENERAL OFFICE GIRL
Petras Kisielius. Gertrūda mažesnėse lietuvių kolonijo ing around California" (San
hardware patyrimu, prie
ligrht dirtation and typing
« With
se: West Hanover, Bridge- Francisco city), "Territory
ahtlity.
Will ronsider brig'ht begin- Savickienė, Apolonija Vai
stoek, orderių išpildymo.
P t opert f
npr or *-xporienoed. Attraotive workwater ir Stoughton.
of Alaska", Jean Grazis —
KCiAL tJ) I rt I fc ARCHER
čiulį
onienė,
Charles
Rochka,
ingconditions.
Altrrnate
Saturdays.
PULVER
CURREHCY
I Apply n<»\v.
Gruodžio 18 d. VVest Ha- "Christmas" (eilėraštis), bi
S*orii<a{. e
Adamskiai
ir
N.
N.
4004
S.
ARCHER
AVE.
EXCHANO£
MACHINISTS SUPPLY CO.
KOPPERS CO., INC.
noverytje kalbėjo abudu kai-1 ografijos ir fotografijos ku$8
aukotojo
pavardė
ne
CHICAGO 3 2 , ILL«
80 E. .PACKSON or phonc HAR. 0««2
27 No. Jefferson
bėtojai
Lietuvių
klube.
Auj
nigo
dr.
Juozo
Končiaus
ir
įskaitoma.
LAfayeite
6300
REIKIA VYRO
REIKIA MERGINŲ
kos nebuvo renkamos. Klū-1 prof. Kazio Pakšto,
$7
Antanas
Valatkevičius
Pardavinėti la ik rastiną Valgris, knmDIRBTI RANKOJE
bas pasižadėjo aukų surink
baris ir $3 0. i mėnesį. Atsiginkite
$6 Matas Linauskas.
J?
"Kalifornijos Lietuvio" a- %.
prie — PETER GENTIIJ.A. M946
Patyrimo nereikia
ti
ir
iš
savo
lėšų
skirti
viso
Po $5: kun. B. Mažukna.
U'est 56th Street.
dresas — 2721 Logan Str.
Šaukite —
$500.
kun. M. Tamulevičius, Mr. ir
Oakland 1, Gal.
Gruodžio 19 d. dr. Gervy
Mrs. Mažukna, Kazys Matu
CANAL 1955
Prenumerata $2.00 me
lis, V. Parulis, Ip. Kontake- das kalbėjo Bridgevvateryje,
x
vičius, Marija Valinskas, K. o prof. Padalskis Bostono tams.
STENOGRAPHER Ališauskas, S. Mancevičia, Lietuvių Klube.
Bridgewateryje buvo apie Komunistai taip pat pareiš
Fr. Lengvinas, J. Galevičius
AND
50 klausytojų. Po prakalbų kė, kad rusai iš Lietuvos iš
GENERAL OFFICE WORK ir N. N.
225 DARBININKAI DIRBA
JEI PASIDĖSITE PINIGUS IKI SAUSIO
dar kalbėjo ir vietos komu eitų ir kad Lietuvai būtų
$4:
J.
Ramanauskas,
K.
5te days. — $50.00 a week.
PRIE ĮDOMAUS DARBO
nistai, kurie stengėsi įrodi grąžinta laisvė. Taigi, su
Kirminas.
10, TAI DIVIDENDUS GAUSITE
DUO OFFICE SERVICE
CLEARING RAJONE
tarta.
Aukų
surinkta
$75.
$3: V. Galinis, O. Čepu- nėti, kad Lietuva dabar yra
BOARD OF TRADE BLDG.
UŽ VISA MĖNESĮ
liūtė, K. Pilipavičienė, K. laisva. Po ilgesnio pasikal
141 W. Jackson
Room 855
Johnson Suture Korpora
bėjimo, jie pripažino, kad
Pats garsinkis "Drauge'
Statkienė.
cija, 5001 W. 67th St., di
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Prezidento Pranešimas U. S. Kongresui
VALSTYBINE IR PATRIOTINĖ LINIJA
Praėjusį pirmadienį Prezidentas Trumanas darė svar
bų, metiki pranešimą apie krašto būklę abiem Jung
tinių Valstybių kongreso rūmams. Sį kartą Prezidentui
teko kalbėti kitokiam kongreso sąstatui. Per keliolika
metų, nuo prez. Hooverio laikų, visos valdžios šakos
buvo išimtinai vienos demokratų, partijos kontrolėje.
Todėl ir į kongresą prezidentas galėjo kalbėti kitokiu
tonu ir daryti savo rekomendacijas, pasitikėdamas, ka>l
jos bus priimtos, šiuo kartu Prezidentui Trumanui jau
tenka susidurti kongrese su vakarykščia opozicija, ku
ri turi daugumą ir kongresą kontroliuoja. Tuo būdu
Prezidento ir vyriausybė pozicija pasidaro pusėtinai
sunki ir kebli.
Bet, su pasitenkinimu tenka konstatuoti, kad Prezi
dentas, darydamas kongresui ilgą pranešimą, nekrei
pė dėmesio į tai kuri partija kongrese daugumoje ir
kuri mažumoje. Jis turėjo galvoje didžiuosius ir svar
biuosius krašto reikalus. Jo pasirinktoji valstybinė ir
patriotinė linija, bent mums taip atrodo, duo? galimu
mus sugyventi, duos galimumus kongresui ir vyriau
sybei bendradarbiauti bent pačiuose svarbiausiuose vi
daus ir užsienio politikos reikaluose.
DARBININKŲ REIKALAI IR SKOLOS
Prezidentas savo kalboje lietė darbininkų, streikų
klausimą ir jį gvildeno vis tik gana dideliu atsargumu.
Jo noras yra, kad neapgalvotai iššaukti streikai neparaližuotų krašto ekonominio gyvenimo ir kad nebūtų
pažeistos laisvų derybų teises, žodžiu, Prezidentas pa
geidauja, kad pravedant naujus įstatymus, į tuos da
lykus būt'j atsižvelgta. Be to, jis siūlo praplėsti so
cialinės apsaugos aktą, įsteigti medikalinės priežiūros
sistemą ir padidinti atlyginimo minimumą.
Šiuo metu Jungtinės Valstybės turi užsitraukusios
milžiniško didumo skolą. Kadangi naujojo kongreso
vadai jau yra pasiūlę projektą federalinius mokesčius
(taksus) numušti dvidešimčia procentų, todėl Prezi
dentas, nors ir nedavė specifiškų nurodymų, bet vis
dėlto pažymėjo, kad vyriausybės^ rūpestis bus suba
lansuoti biudžetą ir, be to, skolą mažinti. Dėl to f, taksų
reikalus kongreso prašė labai rimtai atsižvelgti.
TREMTINIŲ KLAUSIMAS
Prezidentas Trumanas, nurodęs, kad ligšiol į Jung
tines Valstybes teįleista 5,000 tremtinių, prašo suda
ryti galimumus tą skaičių žymiai padidinti. Apie tai
jis yra kalbėjęs spaudos konferencijoje ir taip pat
užsiminęs pasikalbėjime su Amerikos Lietuvių Tary
bos delegacija, kai ji lankėsi Baltuose Rūmuose spa
lių me-n. pabaigoj.
Reikia manyti, kad į šį reikalą kongresai kreips
rimto dėmesio. Nebūtų padaryta klaidos, jei visi trem
tiniai Europoje būtų atgabenti į Ameriką, nes jų: pa
dėtis yra nepakenčiama. Tuo būtų atliktas didis žmo
niškumo ir krikščioniškosios artimo meilė3 darbas, ku
ris Amerikos vardą ir garbę dar aukščiau iškeltų.
JKKASTO

SAUGUMAS IR UŽSIENIŲ POLITIKA

Į krašto saugumą atkreipta daug dėmesio. Ragina
ma palaikyti pakankamai didelę kariuomenę ir laivy
ną. Prezidentas, kaip žinoma, siūlo privalomą militarinę tarnybą.
Ir užsienių politikos reikalams kalboje pašvęsta ne
mažai vietos. Prezidentas pasiūlė ratifikuoti taikos su
tartis su Italija, Bulgarija, Rumunija ir Vengrija. Nors
tos taikos sutartys nesančios visai patenkinančios, ta
čiau tiek geros, kokias esamomis sąlygomis buvo ga
lima sudaryti. Vedant dėl jų derybas, vyriausybė žiū
rėjusi, kad nebūtų pažeisti teisingumo principai, ku
riais remiasi taikos pastovumas. Prezidentas stipriai
pabrėžė faktą, kad Jungtinių Valstybių vyriausybė ne
besitrauks į izokacionizmą. Kad taikos sutarčių suda
rymas yra vežiojamas, Prezidentas dėl to kaltino So
vietų Rusiją. Taip jau ji3 ragino, kad būtų paskubinta
taika su Vokietija, Austrija ir Japonija, nes sulaikyti
jas nuo apsiginklavimo bus galima ir tada, kai jos
pačios tvarkys savo reikalus.
Pažymėtina, kad Prezidentas reikalauja, kad visos
jėgos pripažintų Austrijo3 nepriklausomybę ir kad iš
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ten tuoj būtų ištrauktos svetimosios militarinės jėgos.
Ta proga reikia pasakyti, kad Prezidentas tikrai datng
butęi pasitarnavęs teisingai ir pastoviai taikai ir net
paprasčiausiam žmoniškumo ir teisingumo principui, jei
būtų pareikalavęs, kad Sovietų Rusija tuojau ištrauk
tų savo kariuomenę ir šnipu.* iš Balti jo, valstybių ir
kitų kraštų.
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"Bet mes turime aukštesnius uždavinius ir didesnę
atsakomybę, negu pasiekti tautinį saugumą. Mūsų tiks
las yra kolektyvinis saugumas visai žmonijai.
"Jei mes galėsime dirbti supratimo ir abipusės pa
garbos dvasioje, mes galime išpildyti šią kilnią obli
gaciją, kuri yra mums uždėta.
*'Amerikos žmonių dvasia gali nustatyti pasaulio
istorijos eigą. Jei mes palaikysime ir stiprinsime savo
branginamus idealus ir jei mes dalinsimės savo gau
siu turtu su karo nukentėjusiais žmonėmis visur pa
sauly, tuomet mūsų piliečių tikėjimas į laisvę ir de
mokratiją plėsis visoj žemėj ir laisvi žmonės visur da
linsis mūsų prisirišimu prie' tų idealų.
"Turėkime geros valios ir kantrybės dirbti šį darbą
drauge.
"Tesustiprina Viešpats mūsų tikėjimą.
"Teduoda Jis išmintį vesti pasaulio žmones Jo tai
kos keliais."

Komunistų Pavojaus Pripažinimas
Šią savaitę 80-tas kongresas pradėjo savo darbus.
Žemesniųjų kongreso rūmų naujai išrinktas pirminin
kas Joseph Martin savo vedamoje kalboje tarp kitko
pasakė:
"Jungtinių Valstybių vyriausybėje nėra -vietos nė
vienam, kuris vietoj Amerikos sistemos pasirenka ko
munistinę sistemą ar bet kurią kita absoliutizmo formą.
"Tie, kurie netiki j gyvenimo priemonę, kuri mus
padare visais laikais stipriausi*?) tauta, neturi būti pri
leidžiami nžimti Amerikos vyriausybėje vietas, reika
laujančias ištikimumo ir galės.
'Juos reikia pašalinti ir jie turi būti pašalinti/
Kongr. Martin šitaip kalbėjo, nes supranta, kad ko
munizmas yra pavojinga? ir pražūtingas demokratinei
santvarkai. Dirbdamas kongrese per daugelį metų, pats
patyrė, ką reiškia komunizmas. Be to, taip kalbėdamas
jis rėmėsi ir kitų patyrimais.
Nieks geriau negali pažinti komunistų, kaip juos pa
žįsta J. Edgar Hoover, federalinio investigacijų biuro
direktorius. Komunistų veikla, veikėjai ir jų tikslas
jam yra puikiai žinoma. Ir šis vyras yra padaręs tokį
pareiškimą:
'Laisvę mylintieji amerikiečiai per daug dažnai pa
laiko raudonojo fašizmo pavojų nekonsekventišku.
'• J i e p a m i r š t a , k a d k o m u n i z m a i y r a sa.lt.aj, š i : ? r k š t i i r

žirari sistema, kuri iširto, bet nepermaldaujamai ren
giasi prie tos dienos, kuomet mūsų demokratinė vy
riausybe bus pakeista bedieviška, tironiška, komunis
tiška diktatūra Jungtinėse Valstybėse."
Daug kas šiandien iš valdžios žmonių jau aiškiai ma
to, kad per pirštus žiūrėti į tai, kaip komunistai knisa
demokratinės santvarkos pagrindus, yra pavojinga. Rei
kia imtis stiprių priemonių, kad tam užkirsti kelią. Bet
kovoti su tais pavojais ne vien vyriausybės pareiga. Ir
spamda, ir organizacijos,, ir radijo, ir mokyklos turi
įsikūnyti į tą darbą.

•

Susirūpinimas Atomine Bomba
U. S. kongrese pradėtas geras ir patriotiškas sąjū
dis. Abiejų politinių partijų, vadai tariasi, kad sulai- .
kyti nuo išdavimo užsieniui atominės bombos paslap
ties.
Kaip žinoma, Sovietų Rusija jau seniai sušilusi dar
buojasi, kaip išgauti tą paslaptį diplomatiniais keliais.
Kadangi tais keliais ligšiol jai nepasisekė ją išgauti,
todėl ji paleido į darbą savo šnipus, v
Pasaulis bus saugus tik tada, jei Jungtinių Valsty
bių rankose pasiliks atominės energijos paslaptys.

"^-^»

-»—

——

(Tęsinys)

DAUG KAS BŪTŲ GALIMA NUVEIKTI
Prez. Truman savo kalbą baigė šitais žodžiais:
''Tautinis saugumas susideda ne vien iš armijos, lai
vyno ir aviacijos. Tai remiasi daug platesniu pagrin
du. Ji pareina nuo sveikos kainų ir algų ekonomijos,
nuo žemės ūkio sėkmingumo, nuo patenkintų ir pro
duktyvių darbininkų, nuo kompetityvių privatinių įmo
nių, laisvų nuo monopolitinių represijų, nuo tęsimo vie
ningumo pramonėj ir gamyboj, nuo civilinių ir žmo
gaus laisvių...
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Aplink Meksika
Rašo Žvalgas
POLITINIS GYVENIMAS
Teko lankytis Meksikoje
kelias savaites po visuotinių
valstybinių rinkimų. Meksi
kos prezidentu buvo išrink
tas Miguel Aleman.
Teko keliauti maždaug apie 3500 mylių Meksikos ke
liais ir galima aiškiai pa
sakyti, kad matėme Alemano pavardė išbraižyta ant
tvorų, medžių, sienų, kelių,
ir net ant viešų įstaigų ne
mažiau kaip 25,000 sykius.
Mes manome, kad Ameri
koje partijų kandidatai la
bai plačiai išsigaišina, bet
tai yra baiko3 palyginti su
Meksikos išgarsinimu tik
vieno kandidato, Aleman.
Tikrai manėme, kad nebu
vo kito kandidato tai aukš
tai valdžios vietai. Buvo ant
ras, kuris šiek tiek pasiro
dė: tai buvo kandidatas Padilla. Jis labai mažai balsų
surinko.
KEISTUMAI POLITIKOJE
Pasakojama, kad visa ta
milžiniška kampanija kan
didatui, Miguel Aleman, kai
navo beveik nieko. Jis buv 0 "oficialios demokratiš
kos"
partijos kandidatas.
Padilla, antrasis kandidatai,
buvo 4 'institucinės revoliu
cinės partijos" rinktinis. Bu
vo ir kitų kandidatų, bet jų
reikšmė buvo begalo maža.
Kiekvienas pilietis Meksi
koje buvo priverstas balsuo
ti, nes kiekvienas turėjo iš
siimti balsavimo kortelę ir
po balsavimo ta kortelė bu
vo atitinkamai paženklinta.
Jei kas nusikalstų ar ki
taip būtų susektas, kad ne
turi paženklintos kortelės,
gali būti sunkiai nubaustas.
Tačiau, piliečiai neišrenka prezidentą, bet pareiškia
pageidavimą dėl tokio ar to
kio kandidato. Tik kongre
sas galutinai jį išrenka.
KANDIDATO
IŠGARSINIMAS
Kai kurie pasakoja, kaip
Aleman buvo taip plačiai iš
garsintas.
(Nukelta į 5 pusi.)
>» m
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Cha, cha, cha! Neapsimesk, paukšteli, manęs nepa
žįstąs! Juk aiškiai prisimeni Pozniakoyą: anais laikais
tekdavo mums kai kur susitikti..."
Įsižiūrėjęs į jo bruožus, prisiminiau, kad tai tas pats
Poeniakovae, įkuris už muštynes ir vagiliavimus nuo
lat trankėsi po kalėjimus ir buvo pramintas "Fomka
Kinžal" (durklas). O dabar jis geležinkelio milicijos
komisaras! <4Na, balandėli, šį kartą toli nenuskrisi!"
— šaipydamasis nuėjo Pozniakovas.
Iš tikro, rytojaus dieną sulaukiau NKVD svečių, ku
rie visą mano šeimą išdrabstė nežinia kur... Aš buvau
nuteistas neribotam laikui priverčiamiesiems darbams,
kur išbuvau iki dabar, dirbdamas nežmoniškai sunkiai
ir pusbadžiu dvėsdamas. O mano mylimoji Nadia ir
abu vaikai dingo nežinia kur. Gal ir gyvų seniai jau
nėra. Paskutiniu metu dirbau vieno aerodromo staty
boj. Prasidėjus karui, čekistai kaip šunes išlakstė, nes
fronto lūžimas toje vietoje buvo toks staigus ir ne
tikėtas, kad čekistai vos spėjo savo kailį, išgelbėti, ne
turėdami laiko mus likviduoti.
— O kur dabar manote eiti? — paklausiau išklau
sęs jo liūdną istoriją.
— Etai! — akimirką patylėjęs, atsakė Marčenko, —
ogi trauksiu pas vokiečius! Jei tik gausiu progą at
keršyti tiems budeliams už savo tėvų mirtį ir šeimos
sunaikinimą, nė minutės nedvejosiu! Skersiu juos be
pasigailėjimo, kaip jie visą laiką ,mūsų tautą pjovė!
— Ar Jūs bent kiek pažįstate dabartinius vokiečius?
Jie, aš manau, yra kitokie, negu buvo tie, kurie Jųs
aname kare sužeidė, — bandžiau jam aiškinti.
— Tegu jie būna bjauresni už patį velnią! Man tai
visai nerūpi. Aš gyvenime jau nieko patirti nebesiti
kiu, bet vien tik keršto trokštu. Ir keršysiu iki pas
kutinio atodūsio! — ašarodamas b a i g ė ukrainietis,
kumščius spausdamas.
Jau artėja vakaras. Saulė darosi didesnė ir vis la
biau blykšta.
— Gal užeisime į kolchozą pernakvoti? — rodyda
mas į priešais matomą kolchozą, pasiūlė Marčenko. —
Iki Smolevičių šiandien vistiek nenueisime, o pailsėti
jau reikia, nes kojos pavirto į kalades.
Mes su kapitonu su tuo pasiūlymu sutikome. Ne
trukus priėjome apsamanojusias kolchozo trobeles ir
ėmėm prašytis tai vienur, tai kitur priimami nakvy
nėn. Mūsų naujasis pažystamas pasiliko vienoj bakū
žėj, o mes su kapitonu gavom nakvynę pas vieną apy
senę moteriškę su penkiais vaikais. Ji mus prieš gu
lant pašėrė įprastu kolchozninkų valgiu — bulvėmis
su druska.
— Ar dar toli iki Smolevičių? — paklausėme.
— O, jau nėra toli: bus dar apie vienuolika kilo
metrų. Jūs, vyrukai, ten einate? — domėjosi moterė
lė. — Ten, 3ako, jau vokiečiai yra. šj rytą kelios mūsų
bobelės buvQ į Smolevičius nuėjusios, tai jau ir vo
kiečius matė. Nežinia, kuomet jie į mūsų kolchozą ateis.
Gal duos po gabaliuką žemės, kad nereikėtų tame
Gal duos po gabaliuką žemės, kad nereikėtų tame
vergyste!

Kaip

būtų

gera,

.kad

žmogois

£avo

žemės

nors truputį turėtum, tai gal'nors karvutę išmaitin
tum, ir pieno nors vaikams būtų. O dabar nė lašo... —
svajojo apie geresnį gyvenimą vargšė moteriškė. —
Tur būt, labai nuvargę esate f Gulkite štai čia ant
suolo — bus geriau, negu ant plikos žemės.
Sugulėme ant plataus pušinio suolo ir bematant užmigome.
/ y į į j
(Bus daugiau)

——

BENDROVE SKIRIA $1,000,000.00
VETERANŲ PASKOLOMS!
*

Šią pinigų sumą KEISTUTO TAUPYMO BEN
DROVĖ yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO
VETERANAMS, paskolos būdu, kad padėti Vete
ranams įsigyti naują arba seną namą, statyti naują
arba įremontuoti dabartinį savo namą — be ilgo
atidėliojimo ir be išlaidų, pagal G. I. Bill of Rights
patvarkymus.
Šios bendrovės vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS,
yra pilnai po tyręs ir kvalifikuotas visiems Vetera
nams šiame reikale suteikti patarimus ir patarna
vimą. Pasinaudokite pirma proga!
-

LRKSA Reikalais
•
wi
Pranešama, kad Lietuvių R. K. Susivienymo Ąmerikoų senųjų narystės certifikatų perrašymo darbas sėk
mingai eina. Ligšiol jau persirašė apie 5,500 narių.
Netrukus, manoma, ir likusioji narių dalis tai padarys
ir apsirūpins gerais, moderniškais apdraudos certifikatais. Kai šis darbas bus atliktas, šioj mūsų stiprioj
fraternalinėj organizacijoj prasidės naujas, gyvas vei
kimas.

#

#

#

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI
ATSILANKYTI PASITARIMUI.

SĘISJŲTO SAVINGS cmd LOAN ASSOCIATION
Tel. Cglumet 4118 3236 S. Uolsted St Chicago 8, UI.
elOSEPH M. MOZERIS, Secretary

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHECAGO, ILLINOIS

Trečiadienis . sausio 8. 1947

PAGROBTOJI ATSIRADO

CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA

Perskaityta sveik i n i m o | rius, kuriems galą netekti
laiškelis iš vienuolyno.
patėmyti šio pranešimo. Po
Valdyboje didžiumoje pa susirinkimo bus ir vaišės.
B. J. Jakaitis, pirm.
siliko tos pačios narės. Val
F. Naujokas, rast.
dybą sudaro: dv. vadas kun.

Malonu yra parašyti, kad
Marquette Park
bėgyje poros savaičių nau
jos bažnyčios statymo fonJ. Prinskis, pirm. O. Kaz
dan aukojo sekantieji: Sta
Bridgeport. — TT. Mari
Kalėdų švente mūs para
lauskaitė, vice pirm. Z. Girnislovas ir Veronika Kuojonų Bendradarbių 10 sky
pijos bažnyčioje praleista
žaitis
ir
E.
Jonaitienė,
sekr.
gai ^100 (karo boną), Pet
riaus susirinkimas .įvyks
labai gražiai ir iškilmingai.
O.
Antikauskaite,
fin.
sekr.
ras ir Albina Švagždžiai
penktadieni}, sausio 10-tą d.,
Žmones labai skaitlingai per
A.
Linkus,
ižd.
S.
Rudman,
$100 (karo boną), Vincentas
7:80 v. vak., parapijos mo
visas 15-ka šv. Mišių ejo
pagelb.
M.
Samoška
ir
A.
Gerčas ir Petronėlė Menzokyklos kambary. Malonėki
prie šv. sakramentų, 0 yP a ^
Zyzys,
maršalkos
A.
Vaice
rienė padarė savo mirusius
te visi dalyvauti ir naujų
12 vai. naktį. Parapijos cho
kauskas
ir
T
T.
Petraitienė.
tėvus — Praną ir Petronėlę
nariu atsivesti.
Vaidyba
ras, muz. B. Jančiausko ge Gerčus pilnais naujos baž
Susirinkime Asiras š kele
rai išlavintas, labai gražiai nyčios fundatoriais paauko
tas naujų narių. Pranešta,
Draugystės
Palaimintos
giedojo. Klebonas kun. J. A. dami $200.00 (cas.h), Petras
kad 1946 m. sirgo šešios na Lietuvos mėnesinis susirin
Paškauskas dėkojo chorui ir ir Malvina Mitchell aukojo
rė?,. Vienos dar tebeserga, kimas, r vyks trečiadienį, saru
chorvedžiui už gražų giedo $200 ir tapo pilnais funda
o kitos jau pasveiko. Die sio 8 d., 7:30 vai. vak., Chijimą, taip pat dėkojo mo toriais. J. Gailius kalėdo
vas pašaukė pas save J.
cago Lietuvių Auditorijoj.
kytojoms Šv. Kazimiero se jant įteikė pirmą mokestį
Naujoką, buvusį amžiną na
Visi nariai būkite, nes šis
sele mg už papuošimą bažny $5. Josephine Wirtel atmin
rį ir Ievą Kriščiūnas. Už jų
yra metinis ir svarbus su
čioje altorių. Parapijos žmo čiai kare žuvusių sūnų — ,
j sielas užprašyta šv. Mišios.
Mar
sirinkimas.
nės Kalėdų dienoje sudėjo Staff Sgt Edward VVirtel ir
^ V i r £ i n i a Kimberley,
Vajaus
vakariene
bus
ko
aukų $4,600.51. Vadinasi, Lt. Chester VVirtel - auko- | i š Columbus, O, buvus per
Lucille S. Shotas rast.
vo 23 d.
Rėmėja
naujos bažnyčios statymo jo naujos bažnyčios statymo | N a u J u s M e t ^ s P ^ r o b t a eksfondas žymiai padidėjo.
fondan $50 Alfonsas But- | k a U n i o i r v e d u s i o v y r o ' 8*4Išmokime vertinti sielos
žo namo
Jos
kus ir Bernice Rupšlaukis !
Pagrobikas suišganymą labiau kaip pelną,
imtas
(kurie tuoj sueis į m o t e r y s - |
Cleveland, Ohio.
o teisingumą labiau, kaip
Trumpai
Specialus ir labai svarbus
tė3 luomą) aukojo $100 (kasusirinkimą? 11 Wardo Lie naudą. — F. W. Foe-rster.
(Atkelta iš 4 pusi.)
ro boną). Klebonas visiems j | j RėmėjlJ VeiklITlO
tuvių Demokratų organiza
Vienas aiškina, kad išgar- I u ž žymias aukas yra bėga
Bridgeport. — ARD 2-ras cijos įvyksta ketvirtadienio B. A. L A C H A W I C Z
sino Aleman visi mažieji po- \Q dėkingas ir atsimena vivakare, sausio 9 d., 8 vai.,
Laidotuvių Direktorius
litikieriai, turintieji maža3 j 8 U s s a v o m a l d o s e prie aJto- skyrius priešmetiniam susi
ROSELANDE
rinkime padarė eilę naudin- Chicagos Lietuvių Auditori
pareigas valdžioje. Jie veikė r į a u s #
KOPLYČIA RANDASI:
gų nutarimų. Šiame susirin joj. Visi nariai prašomi būau viltimi, kad tokiu būdu
^
tinai
kimo narė Paulina Kanka- i
dalyvauti. Kame svar
10756 So. Michigan A ve.
bus palikti senosiose pareiba?
Patirsite
pačiam
susi
Tel. PUL. 1270 arba CAN. 2515
Sausio 4 d. vakare, pa%ra- lienė įstojo į amžinus na
gose
rinkime.
Prašau
pavadinti
į
Rez. tel. — COMmodore 5765
Jie'.žuliai garsino Aleman. PiJos salėje vėl prasidėjo rius įmokėdama $100 (sta
šį susirinkimą ir tuos na
Gražiausias namas ar sie- • parapijos jaunimo rengiami tybos fondan).
na apie puiku daržą buvo!šokiai, kurie tęsis kas šeš-% Po susirinkimo buvo sa
apmurzinta Aleman pavar-! tadienio vakarą iki gavė vybės " C h r i s t m a s " pramodė raidėmis keista spalva. n i o s - Šokiams grieš labai ge-1 ga, per kurią ir seserims suLIŪDESIO VALANDOJ
Savininkas pykdavo, bet n e - ! r a orkestrą. Kviečiamas jau- j dėta $13 dovanų ir šv. Mi,galj>jo panaikinti Jurašą, Etoaa ir iš kitur.
Rap. šioms aukų $18. »
kad nebūtų pavadintas prie- —
Jei nori būti išmintingas
šu pi įčiai garsinamo kanatsimink penkis dalykus
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
didato. Jei ji3 būtų išrink
apie ką kalbį kam kalbi
6 8 4 5 So. Western Ave.
3 3 1 9 Lituanica Ave.
tas, tai reiškia taptų prie
kaip kalbi, kada kalbi ir kir
PROspec* 0099
YARds 1138-1139
lelis, naujojo prezidento. ^
kalį>i, .
Tiems kurie gyvena kitose miesto dalyse gausime koplyčia arčiau jūsų namu
Toliau pasakojama, kad
OU, through your locaJ
Ychapter.makeitpossibis
kai kuriose vietose dažnai
for ths Red cross to help
our sedPicemen, retersnt
buvo surinkta daugiau bal
and our owo here at homs.
#
sų negu būdavo gyventojų.
G i vetoday!
DABAR GERA PROGA ĮSIGYTI Visi žinodavo, kad moteryr
A.
A.
w " RED CROSS • • « MIIT nu GIVEI
KAZIMIKKAS PKTRtIJS
negalėjo balsuoti rinkimuo
Angliškę-Lietuviškę
Gyv.: !>4ti \V. 81 st Place.
se.
Mirt' Saus. 7d., li)47in.. 6:Perskaitę '"Draugą", duo
:'u vai. ryte. sulaukęs 6'S m.
Lietu viškq-Angliškq
Kalbėjau su keliais ir jie
amžiaus.
kite jį jūsų giminėms, drau
Gimęti Lietuvoje. Kil 0 Ii l'udžiaugėsi, kad Aleman bu gams ar pažįstamiems.
nevėžto upskr.. Bt rvunų kaimu. Naujau iesčio parapijos.
vo išrinktas ir kitas (mūsų
Amerikoj išgyveno 35 metus.
I'aliko
nuliūdę: mylima drau
vedėjas po Meksiką) sakė.
go Klrunora .YVAotiune ir jos
šeimų; brolf Povilu ir šeimų,
kad Aleman rezignuos arba
(Jrand Kapids, Mich. ir kitas
gimines.
bus išvarytas per šešius mė
Priklausė prie Teisybės My
nesius. Aleman užėmė pre
lėtojų.
Simano Patikinto
ir
Nebūkite be Marlborough's
lAvt. Piliečių .kliūbo organi
zidento pareigas praeito mė
zacijų.
Kūnas pašarvotas Ant. M.
nesio pradžioje, pamatysime
UTHUANIAN DICTIONARY
Phillips koplyčioj. 3307 So.
Lituanica Ave. Laidotuvėm j kas bus.
vyks šeštad.. Saus. 11d., 8:30

Naujienos

SBHAuSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
AMBULANCE D I E N 4 DR NAKTĮ

4605-07 i Hermifage

Avenue
Yards 1741-2
4330-34 S. California
Avenue
Lafayette 0727
Koplyčios VELTUI Visose
Chicagos Dalyse
Radio Programai WGES
(1390 k.)
Pirmadieniais ir Ketvirtai
8 vai. vak.

Susirinkimai

—
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MAŽEIKA s EVANS

YOUARETHE
RED CROSS!

SENOMS, ATDAROMS,
SKAUDŽIOMS^ŽAIZDOMS
IK ODOS IŠBĖRIMAMS
Kenčiantieji nuo senų, a t d a r u
ir skaudžių iaiidų, žino kaip sun
ku yra ramiai pavedėti, ir kaip
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuorast
žaizdos pradeda
niežt ir skaudė
ti — užtepkite
i^EGU-LO Ointm e n t palengvi
nimui skausmo
ir niežėjimo tų
Į, a t d a r ų ir
udiių žaizdų.
Jo
atgaivinan
čios ir skausmą
prašalinsnčios ypatybes. suteiks
Jums
tinkamą
nakties poilsį ir
pagelbės išgydyt
senas, atda
ras ir skaudiias iaisdas. Vartokite \\ irgi skaudiems
nudegimams, Šašų ir suirūkimų
prašalinimui, ir kad palengvinti
Psoriasls niežėjimą. Atvėdina va
dinamą Athlete's Foot degimą ir
niežSJimą, sustabdo Jo plėtimąsi,
sulaiko nuo odos nudžiūvimo ir
sutrūkimo t a r p piritų; geras ir
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalėms iš lauko pusts
LEGULO OINTMENT parsiduo^
l a po $126 ir po $3.50.
Siųskite jūsų Money Orderį tie•iojr i —

Skurdas ir perteklius yra
nusikaltimo šaltiniai. — Ro-1
mas Strįupas.
J

10,000

4847 W. 14th St, Cicero 50, Ui

l

Kaina . . . • $6*00

BONKŲ

Mokinkites Lietuvių Kalbos su Anglišku Vadovėliu!

Įsigykite Marlborough's
LITHUANIAN — SELF-TAUGHT

Kaina

$2.25

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

}0r;

KANTER
"LictuTiJkaa
feydtlkas"

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

VALANDOJE

NULIŪDIMO

KREIPKITĖS PRIE
ANTHONY B.

PETKUS
i

- — ^ - ^ — • — - ^ — s s —

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th Ave., Cicero, 111.
Telefonas TOWNHALL 2109

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

NARIAIi

AMBCLANCU
Pitinio]iH

Ckimii

dienąkriftktl

Llaftuli

Mes T u r i m i
Koplyčiai
KI• a m i
M l e i U

/

Direktorių.
Aiftolacljii

MAŽEIKA

- ir -

8319 LITUANICA AVE.
6845 S. W£ST£BN AVE.

EVANAUSKAS
Phonee; YARds 1138-39
PBO. 0098

LACHAWICZ

i

DRAUGAS"
2334 South Oakley Avenue

2314 WEST 23rd PLACE
10766 S. MICHIGA& AVE.

CfilCAGO 8, ILUNOIS

ehones CANal 2516
COMmodore 576fi
PULlman 1270

L L BUKAUSKAS
10821 S. MICmGAN AVE.

Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS

m

L m I d a t u v Ių

Siuskite Jūsų Užsakymus Sekančiai:—

DEGTINES
GIN
BKANDES
VYNO
KŪMO.
KOBDIALŲ
• KRUPNIKO

LEGULO, DEPT.—D.
4847 W. 14th Street
CICEBO 50, ILLINOIS
Arba atvykite i vaistine:

Stem Pharmacy

vai. ryto iš koplyčios j švento
Jurgio parap. bažnyčia, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bais nu.ydėt ;s i šv. Ka
zimiero kapines.
Visi a. a. Kazimiero P a t r u 
lio gimines, draugai ir pažįs
tam i nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse * ir suteikti
jam potkutin] patarnavimų ir
atsisveikinimų.
Nuliūdę lieka: Kl< a*ora Ve•.i.iii n."-. Biolte ir <;iminės.
I.aid. diit-kį.: A n t a n a s & 1 .
Phillips, tel. YAKds 4968.

—

PIRKITE TIESIOG iVUO —
MB. NELSON
— Savininko —

MONARCH
LICUOR
STORE

Si. Casimir Monumeot
Company.

3529 So. Halsted St.
Phone; YARDS 6054

Tiesiog Ten, Kur BustJ
Sustoja.

3914 West lllth St
Vienas Blokas nuo Kapinių

Telefonas: CEDARCREST 633 5

/

TeL PULlman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVE.

Phone YARds 4908

J. LIULEVICIUS
TeL LAF. 8573

4348 & CALIFOBNIA AVE.

P. J. RIDIKAS
3854 8. HALSTED ST.
710 W. 18th STREEI
Telephone YARds 1410

L J. ZOLP
1646 WEST 46th S t

Phone YAKds 0781

n

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, I I M N O I S

Jrecladicaift, aausio &y j.y4i

^r

T::i gali būti ir Tavo istorija
>ri
lgi

Jaunoji pora buvo lai
minga. 1945 m. sausio men. Sudegė lėktuvas
jiems, gimė dukrelė Linda
Keturiasdešimt vienas as
Lee. Praėjusį liepos mėnesį muo vos išvengė, mirties,
jie susilaukė sūnaus, kuri kai Northwest Airlines keGreitai auganti Chicaga tarp daugelio rekordų pasie- pakrikštijo Jonathan.
turmctoris keleivinis lėktu
kė dar vieną. Tačiau fcso rekordu nėra ko didžiuotis* 1946 '
vas, besileidžiant nulūžus jo
Nušautas žmogžudys Didelis sprogimas
metais buvo daugiau automobilių nelaimių, negu kuriais GAVO GERA DARBA
važiuoklei, užsidegė Chieago
•
kitais metais. Daugiau žuvusių ir daigiau sužeistų.
New York. — Alphonse
Quincy, Mass. — Sprogus
Norėdamas dar daugiau Municipal aerodrome pirma
Rocco,
kurio
pagaminta dviem tūkstančiam tankų
Saugumo organizacijos kalba skaičiais. Tie skaičiai lavintis, Paul padavė pra dienį vakare.
x Veikėjai, dėmesio, šį
sako, kad, jeigu automobilių nelaimes nemažės, Chicagoje šymą į Roosevelt kolegiją.
Lėktuvas atskrido iš Min- "kamera" buvo pašauta jo deguonies' Air Reduction vakarą, sausio -8 d., 8 vai.,
ir Illinois valstybėje sekančiu 10-ties metų Jbegyje 22,000 j Jo tėvas pardavė krautuvę, neapolis. Sugedus kairiajai žmona praėjusį antradienį Sales Co. pastate, tas dviejų Aušros Vartų parapijos sapožeminio su puse aukštų pastatas bu
žmonių bus užmušta ir 750,(K 0 sužeista.
o jis pats gavo darbą kaip važiuoklei, vienas sparnas Times Square
lej įvyksta svarbus Federa
Tačiau gatvėse dėl ^neatsargaus vaikščiojimo ir važia apdraudos agentas.
atsitrenkė į žemę, o gazoli traukinio platformoj, pir vo visiškai sugriautas, stik cijos Chieago apskrities su
vimo, ne skaičiai užmušami. Vyrai, moterys ir vaikai yra
Tačiau tą darbą jis tedir nas tuojau užsidegė. Degda madienį pats buvo valsty lai išdaužyti ir sudrebinti
nelaimių aukos. Tokie pat žmonės, kaip Tu arba Tavo kai bo keturias dienas. Rugpjū mas lėktuvas lėkė nusileidi bės milicijos nušautas Cats- pusės mylios atstumu, o sirinkimas, kuriame reikės
mynai.
čio 21, pačiame .vidurdieny mo taku apie du trečdalius kill kalnuose. Jis toje vieto vienas gretimas namas pa pasitarti svarbiais šių dienų
Gatvėse kasdien vyksta didžios tragedijos. Mirtis, in je, 12:30 vai., jis su kitu mylios. Dvi lėktuvo patar je, apie 120 mylių nuo New stumtas į šalį trimis inčais. reikalais mūs pačių ir Lie
Šeši gaisrininkai sužeisti, tuvos atžvilgiu. Skyrių, drau
validumas visam amžki, našlystė, tėvų ir globėjų neteki agentu, pas kurj jis mokėsi, nautojos ' atidarė pagrindi Yorko, buvo {msislėpęs. Įsa
mas yra tų tragedijų pasekm s. Jos visiškai sudrasko šei stovėjo ant apsauginės sale nes duris ir du atsarginius kius pasiduoti, jis šovė į mi vienas darbininkas sunkiai gijų, organizacijų atstovai
mas.
lės ties VVestern ir George išėjimus ir patarė kelei licininkus, bet nekliudė. Ta apdegęs, viena moteris su
gatvėmis ir laukė tramva viams paskubėti, bet nesi da milicininkai, iš viso 22, keista. Manoma, kad vienas prašomi skaitlingai atsilan
"..-UŽMUŠTAS AUTOMOBILIO NELAIMĖJ T I E S . . "
kyti.
jaus.
jaudinti. Netruko nė trijų paleido į jį šūvus, iš kurių darbininkas užmuštas, bet
tikrai nežinia. Šeši aplinki
Tai visiems įprasti žodžiai, j socialogija, tautiniais klauTuo tarpu
automobilis, minučių, kai keleiviai iš lėk 9 kliudė, trys į galvą.
X "Draugo" Metinio Kon
Savo
žmoną,
Olgą,
28,
per
niai
namai
apgriauti.
Juos kasdien užtinkame lai- simais, žmonėmis. Jo di- kuriuo važiavo šeši jaunuo tuvo pasišalino, nekilus pa
certo sąstatas beveik pa
šovė
ne
jis
pats,
bet
pasam
kraščiuose. Aukos vardas vi-1 džiausiąs
troškimas buvo liai, užšoko ant salelės, ir nikai. Jiems teko šokti žeruoštas, taip, kad neužilgo
dyta mergina, Pearl Lusk,
sucmet naujas, nes žmogų? * tapti rašytoju — novelistu. Paul buvo ratų sumaigy-mėn apie 10 pėdų.
bus pranešta kokie bus to
19. Jis tai merginai, prisi ICSKO p3SK6ndUūllŲ
juk vieną kartą temiršta bet
±...
..
T* .
tas.
Kitas agentas buvo
Lėktuvas ugnies visiškai
«
_'.
koncerto ir šokių margumyT v.
statė kaip apdraudos agen
staigios mirties istorija pa- . fc J « * " » « k l ° ™^
»™ lengviau sužeistas.
sunaikintas.
Sudegė taip tas, ieškęs pavogtų brang
San Diego — Ieškoma n a i K o n c e r t a s į v y k s s e k m a .
prastai yra ta pati.
Amherst Junct.on W,s., kaiPolicijos seržanto praneši- j pat visas keleivių bagažas akmenių. Jai davė kamerą ir paskendusio lėktuvo vande- d i e n į v a s a r i o 9 d s t A g n e g
..v.
_
.
mo i Chieago atvyko juon
Rugpjucio menes* pasiro- d a p I a u k § Carla Kjer, palik- mas partrenkė jo žmoną, i ir paštas. Lėktuvas apkai- prašė nufotografuoti jo žmo nyne, kadangi pranešta, kad Į d i d ž i u l e j salėj, 3916 S. ArCarla atskubėjo į St. Eli- j nuojamas $450,000.
de kelios» eilutes apie Paul d a m a t § v ų ū k į ^
kart
nos suknelės diržą, ant kurio buvo matytos naktį lėktuvo, c h e r A v e Šokiams paimta
Pierce Oberman žuvimą. ž u - | s a v o g y v e n i m e . Mat karas zabeth ligoninę. Keturiasde-|
buvo papuošalų.
Mergina šviesos apie mylią nuo kran- j g a r s i M į c k e y Prindl's orkes•
V
I
•
vo
automobilio
nelaimėj | r e į k alavo daug darbininkų, šimt penkias valandas Paul
vėliau
užgeso.motoKai j t r a . Rezervuokite, tat, vas.
paėmė kamerą. Jon ? pasiro- to,
kas kurios
tvirtina
girdėjęs
aiškėja
Paslaptis
kankinosi,
bet
nebegalėjo
Western ir George gatvių. i r fi g t • . d a r b
kariškoj
do, buvo įtaisytas revclve-1 rus, kurie staiga sustoję, 9d. "Draugui"!
kampe. Tai ir viskas. Tačiau; : ' &
praverti akių ir pamatyti
Praėjusį ketvirtadienį ras
X Juozas Adominas, vie
„v v: . ..
.. v.
. . . įmonėj,
ris.
Vietoj
fotografijos
žmo
ir
matęs
žalią
ir
raudoną
uz sių kelių eilučių
slepiasi |
savo žmoną ar pasakyti jai ta negyva nėščia moteris
nas Cicero ugniagesių, ga
kai kas daugiau
Paul karo pradžioj stojo bent vieną žodį. Rugpjūčio alėjoj už 1844 W. Supe- na buvo pašauta. Jai turėjo lėktuvo sparnų šviesą. Kiti
vęs atostogų, išvyko į Flo
šeimos bei namų židinio j į n o r i u į armiją, bet svei- 23 jis mirė. Laikraščiai pra rior st. atpažinta. Tai Mrs. būti amputuota kairė koja. sako, kad tai buvęs meteo
ridą.
ras.
•
griuvėsiai, jauna našlė ir du ! k a t o s sumetimais
nebuvo nešė apie naują "nelaimin VVardenga Kurgan, 39, gyv.
viename gą įvyki".
4940 S. Wolcott ave., divdr- Visi keleiviai žuvo
našlaičiai kūdikiai, visa tai priimtas. Vėliau
X Adomas Bruknis pra
pobūvyje
jis
susitiko
su
suota moteris.
atsitiko dM to, kad automo
šomas atsišaukti į Oną PaLAIŠKAS
PER
VfiLAI
Shanghai. — Gelbėjimo Mirė senas indėnas
Carla.
Po
metų,
1943
birže
bilis užvažiavo ant apsaugiSulaikyti du vyrai, kurie būrys, įėjęs į komunistų
Alton, 111. — Marcue La balienę, adresu 3359 S. Lowe
lio
12,
tą
pačią
dieną,
kurią
Paul
laidotuvių
dieną
atė
n ės salelės (safety i šlami).
įtariami jos nužudymu. Tai teritoriją
netoli Tsingtao, Fayette Hill, kuris tvirtino Ave. Jam yra atėjęs iaiškas
jis
baigė
YMCA
kursus,
ji?
jo
laiškas
iš
Roosevelt
ko
Chicagoje yra tūkstančiai
VViiliam Kiss, 30, ir jo drau praneša, kad visi 42 asme* esą s 106 metų amžiaus ir iš Europos. Prašomas greit
apsivedė.
Abu
turėjo
po
23
legijos.
Laiške
buvo
rašoma,
;
tokiu šeimų, kaip Obermagas Ted Makowski, 28.
pusiau
Choctaw
indėnas,
nys,
kurie
skrido
kiniečių
atsisaukt
metus.
kad jis priimtas kolegijon
no. Tokia šeima gal yra Ta
Kiss prisipažino, kad jis lėktuvu, nukritusiu sekma mirė St. Joseph ligoninėj.
Jie
išsinuomavo
gražų
busekančiam
semestrui.
vo kaimynų tarpe, gal tam
yra Mrs. Kurgan negimusio dienį, yra žuvę. Gelbėjimo Gimimo vietą jis buvo nu
X Lietuvos Vyčių senioru
pačiam name, kur Tu gyve- tą 1820 Juneway. Vakarus
Mrs.
Oberman neturėjo kūdikio tėvas. Jis pasi grupei vadovavo Capt. Ha- rodęs Calhoun County, UI.
kuopos dviejų metų tradici
ni. Mažas neatsargumas gali J Jie praleisdavo kartu na patyrimo, kad galėtų gauti sakė, kad ją matė paskutinį rold R. W. Walder, iš Chiea
nis sukakties bankietas įurnose skaitydami, kiaušy- j g e r e g n į d a r b ą
Tačiau ji ir kartą vakare prieš tai, kai
tą tragediją pakartoti.
vyks vasario 23 d., Vyčių
darni radio, Paul rašydavo.! n e b ū t ų norėjusi palikti savo ji buvo rasta negyva. Tą go-Trys žuvusieji yra ameriJIS NORĖJO GYVENTI
name. Tą vakarą laimingieji
Savo uždarbį sunaudodavo k ū d i k i u s k i t ų priežiūroje,
vakarą jis, Makowski ir ji i kiečiai, vienas italas ir vie- J
gaus dovanas, kurioms da
Paul Oberman baigė aukš baldams ir knygoms pirkti
nem)riu
bu_
užėjo į taverną 1941 W. Chi- i nas britas. Kiti kiniečiai. JŪSŲ Radio Sugedęs?
I
bar pardavinėjamos knygu
tesniąją mokyklą ir dirbo - šimtams knygų. Vyras
cago ave. ir kelias valandas Žuvusieji amerikiečiai yra
Kreipkitės Ekspertyvo
įenimQ
tėvo krautuvėje.
S t u d i j a ^ menkai sumai aosidraude.,
tės (chance book).
yb^.o
risimi
gėrė. Išėję iš saliūno, Kiss pilotas Charles J. Sharkey,
F
*£silieka>
^
Patarnavimo Prie
i
Illinois Universitete, vėliau Kai žmogus yra 23 metų, ^
su moterimi susiginčijo, ir iš Lawrence, Mass., John T.
Bet aas
X Antanas Stakulis, gyv.
YMCA kolegijoj. Domėjosi apie mirtį mažai galvoja
jis
smogė
jai,
parblokšdaEtchison,
21,
UNRRA
tar
neišgaliu jį išlaikyti".
RADIO SERVICE CO. Ciceroj, kas savaitę per iš
Jį perėmė kita šeima ir jin mas ją ant žemė3 toje vieto nautojas, iš Crawfordsville,
tisus metus prisimins savo
6244 W. 25th S t
3E?
įsikraustė. Carla Oberman, je, kur ji rasta negyva. Ta Ind., ir sesuo Elizabeth CeCIMTO. Iii
anūką Joną Antaną Miko26 metų našlė, su savo vai da jis su Makowski paliko cile, katalikų vienuolė.
f U A I DARBAS GARAlfTOOTA0 lainį, taipgi iš Cicero, kuris
NORIU PIRKTI U2 CASH —
kais išvyksta ten, iš kur ji ją ten gulėti.
Talsom Ttaj Iidlrbys8Lq
Naujų Metų proga jam už
atvyko. Į ūkį VVicconsin'e.
Visokios
Modelius
Emigruoja Svedijon
prenumeravo dovanų "La^Ji pasiima su savim Paul
Namus
Antri
dvynukai
DYKAI APKAINAVIMAS
Stockholm. — Švedija su
vą".
knygas. Jis nespėjo jų visų
Paimam
iš
namu
Ir
prlstatom
%
Mrs.
Alice
Freiman,
28,
tiko įsileisti 1,500 emigrantų
perskaityti.
Formas
PARDUODAME NAUJUS
X Rapolas Juška, žinomas
gyv. 6710 S. Claremont ave., iš Vokietijos — vyrų, mote
"
RADIOS
Tokios tpegedijos slypi už pagimdė
dvynukus.
Abu rų ir vaikų. Emigruojantieji
Mes tarime KadiJu | stak* tr dainininkas, girdėtas ir Chitų paprastų ir trumpų žo berniukai. Toje pačioje ligo vokiečiai turi pristatyti iš fams nereikės Įsukti dėl įūsų.
cagoj per "Draugo" koncer
Talpai Pasirinkimas Vėliausiu.
džių "...užnr štas automobi ninėje ji prieš tris metus dviejų patikimų Švedijos pi
tą, šiandie atvyksta j Chi
MuMkos Rekordulio nelaimėj ties,.."
pagimdė taip pat dvynukus liečių garantiją, kad jie nė Nusipirkite tr Pasiimkite su 8sTim eago dainuoti TT. Servitų
— mergaites. Jų tėvas An- ra buvę naciai ir retarnavę
TELEFONUOKITE: ^
radio programoj. Sužinoję
Danijoj ar
thony J. Freiman, 30, yra kariuomenėje
CICERO 4118
radio stotį ir laiką paskelb
gazolino stoties operatorius. Norvegijoj.
Atdara Vakarais lkl t:to Tai.
sime <k Drauge". Svečiai su
stos Morrison viešbutyje.
Oftl Snsltarimo Aauk
X Kun. S. Valuckas, Ne
Republic 6051
kalto Prasidėjimo Šv. Panos
| Marijos parapijos vikaras,
i Trijų Karalių šventėje paUžmušė patėvį
^P
lliko "dėdė". Pranas ir Ona
Užvakar buvo sulaikytas
<r
" ^ James BeaTilieu, 16, kai jis
(po tėvais Stonytė) Valucmėgino iškeisti bevertį čekį.
kai susilaukė sūnaus. Drau
Jis prisipažnio, kad lapkri
gai ir pažystamieji sveikina
SI BENDROVĖ PER 42 METUS SAVO TAUPYTOJAMS IŠMO
čio 20 smogė savo miegan
tėvus'ir "dėdę" kun. ValucKĖJO KIEKVIENĄ SUTAUPYTĄ DOLERI SU GERAIS DIVI
čiam
patėviui,
Alfred
Wen2441 West 69th Street.
DENDAIS. KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI YRA APką.
semann, 45, alaus kuteliu ir
DRAUSTI IKI $5,000.00 PER FEDERAL SAVINGS AND LOAN
INSURANCE KOMPANIJĄ.
X Cicero 'Draugo ' skai
plaktuku į galvą jų namuo
Partrauksim
jūsų
pinigus
iš
kitur,
jei
atnešite
savo
bankinę
knygutę
se Aldrich, Minn., bet jis ne
tytojų armija nuolatos didė
DIDELIS
PASIRINKIMAS
galvojęs, kad smūgiai buvę
ja. Šiomis dienomis dienraš
VYNO. DEGTINĖS IR ALAUS
mirtini.
tį užsiprenumeravo K. GaJis patėvį sumušęs todėl,
siūnas, E. Petrošienė ir Kaskad jis mušdavęs jį ir jo
mauskai, o "Laivą" Ona Ka
* • *
brolį. Sumušęs jis pabėgo
reckas. "Draugo" prenume
patėvio automobiliu, paėmęs
pristatome į namus:
ratas atnaujino sekantieji:
iš jo tavern&s $143. Palikęs
J. Tekorius, R. Mockievičius,
automobilį Donovan, PI., jis
Geriausių rūšių alų
Jr. (savo motinai), S. Bu
atvyko į Chieago, kur tikėję
a
kauskas, P. ir K. Zakaraus
sis surasti savo motiną, .ku
buteliais, dėžėmis Ir
» ''į
kai, B. Kelpšas, P. Benaitis,
rios adreso jis nežinąs. Ke
letą kartų prašė pagelbos iš
A. Jurgelaite, A. ir K. Lazstatinėmis.
UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION
Travelers Aid Society. Jo
dauskai, J. Jančius, S. ir A.
r
2202
W.
CERMAK
ROAD
TEL.
CANAL
8887-8999
\
dažnas pasirodymas sukėlė
Šileikiai', P. P. Stanaičiai, F.
FT
ir w • /
JOHN J. KAZANAUSKAS, President and Manager
įtarimą. Buvo pranešta po
Lapinskas, J. ir K. Naumalicijai,
kuri
jį
ir
pačiupo.
AL. ŠIMKŪNAS
Office hours: Daily 9 A. M.—5 P. M.; Thursdays 9 A. M.—7 P. M. Wednesdays 9 A. M.—12 Noon.
i
vičiai, J. Liaugaudas, J. ir
Savininkas
•
M. Gribauskai, o "Laivo"
Aukokite drabužių, avaly
TURTAS VIRŠ $2,900,000—ATSARGOS kapitalas virš $200,000
pren. — J. Liaugaudas ir
Telefonas PROspect 5951
lės. maisto ir kitokių daik
Gribauskai.
{? tų lietuviams tremtiniams.

Tragedijos gatvėse ir keliuose

i mus

3fi

AL. C. ALLEN
(Alešauskas)

Planingas Taupymas Visada
Moka Gerus Dividendus

WESTW00D UOUOR STORE

PASKOLOS ANT MORGICIŲ UŽ 4%

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

\

