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STOVAS CASE SIŪLO NAUJA DARBO BYLIU 
Rusai Daro Biznį su Franco Ispanija; 

Maskvos Konferencija Bus Triumfas 
("Draugo" specialaus korespondento Paryžiuje pranešimas) 

! UŽGYEE MARŠALL4 BYRNESO VIETAI v, 

Praėjusieji metai buvo 
prasidėję po nepasitikėjimo 
žeknlu. Rusija nepasitikėjo 
atomiška Amerikos politika 
ir atsisakinėjo pradėti derė
tis, kol norai nebusią pa
tenkinti. 

Tačiau visai priešingai 
prasidėjo 1947 metai, kurių 

Per UN sesiją mes matė
me su kokiu įkarščiu Molo
tovas reikalavo v nutraukti I 
santykius su Franco Ispa
nija, tačiau, kaip dabar pa
tirta iš tikrų šaltinių, so
vietai per vieną trečiąją 
valstybę pasirašė su Francu 
sutartį, apsiimdami jam per 

horizontas yra da-ig švie- j šiuos metus pristatinėti di-
sesnis, nes visos pereitais 
metais vykusios konferenci
jos išblaškė nepasitikėjimo 
debesis. 

Ar Tai Ne Stebuklai? 

Paskutinis praėjusių me
tų mėnuo mus labai nuste-

delį kiekį sulfato amoniako, 
kurio Ispanija reikalinga 
produkcijai. 

Gen. Franco iutikc3 su 
sovietų pasiūlymu ir anos 
trečiosios valstybės laivai iš 
Juodosios jūros veš sulfatą 
į- Ispaniją, tuo tarpu kai 

bino smarkiais pasikeitimais I prancūzai ir kitos valstybes 
tarptautiniame politiškame ' uždare savo sienas, 
gyvenime. Niekas visai ne-

Antra Amerikos Nota 
De! Rinkimu Lenkijoje 

VARŠUVA, sausio 9. — 
Amerika šiandien atsišaukė 
i Lenkiją, ragindama ją pa
gerbti savo pažadą laikyti 
laisvus ir nevaržomas rin
kimus. Diplomatinė rota 
Lenkijos užsienių ministrui 
kaltino laikinąjį Lenkijos 
rėžimą besitęsiančiu "prie
vartavimu, baugirimu ir 
prispaudimu" opozicijos par 
tijų, kas sulaužo raidę bei 
dvasia Jaltos ir Potsdamo 
sutarčių. 

Rinkimai Lenkijoje įvyks 
sausio 19 d. Vice premje
ras Stanislavv Miko'ajczyk 
vakar naktį pranešė jog 
Lenkijos liaudiečių partija, 
vyriausioji priešininke Ru
sijos remiamojo rėžimo, iš-

, statys kandidatus prieš val-
Senatas vienbalsiai užgyrė gen. George C. Marshall bu- | ,«. k o a l i c i i a 4 2 iš 52 aps 

% 

Norima Padaryti Unijas Atsakingas; 
Kongrese Atsiranda Daugiau Rėmėju 

WASHINGTON, sausio 9. 
—- Atstovas Francis Case 
(R., S. D.) šiandien pasiūlė 
naują bylių įgaliojantį vai- j 
džią sudrausti darbo unijas 
nuo pravedimo streikų, ku
rie sudaro pavojųj visuome
nės gerbūviui ir padarantį 

Republic šiandien kaltino 
Winstoną Churchillį užsii-
•nantį nauju bandymu suda
ryti anglų-amerikiečių są
junga nukreipta prieš Rusi
ją. Anot Wallace, "Chur-
chill skaito svarbiau atleisti 
naciams, kurie paskandino 

darbininkus taip pat lygiai I pasaulį liepsnose, negu pa-
atsakingus kaip ir darbda- j laikyti bendradarbiavimą su 
Vius už neteisėtus darbo kai- Rusija, su kuriais, dideliu 
tinimus. Case, autorius dar- pasiaukojimu, buvo iškalta 

j bo byliaus, kuris praeitais pergalė." 
metais perėjo per kongresą, Primindamas Churchillio 
bet buvc Prezidento atmes
tas, sakė jo naujasis pasiū
lymas turi tikslą leisti dar
bininkams ir darbdaviams 
taikingai "sugyventi." 

Senato ir atstovų rūmų 
vadai nustatė sausio 20 d 

sitikėjo, kad' lengvai bus su
sitarta ir prieita taip arti 
prie taikos. Tai tiesiog ste 

ku rusai. Molotovas ir jo 
satelitai reikalauja blokuoti 
Ispaniją ekonomiškai, o pa

būklas .kad buvo išvengta j tys daro biznį su Francu, 
ginkluoto konflikto, kuris j Panašiai, kai Italija vedė! 
buvo tiek netolimas, kad karą su Abisinija, visos ša- ! 

buvo galima pirštu pasiekti. 1 lys boikotavo Italiją, tuo 
Pradedant paruošiamąją' t a r P u r u s a i P e r Belgiją 

UN konferenciją Londono, M*1?** jai ginklu8 ir nafta... 1 ELIZABETH, N. J., sau-
kuri vyko pereitais metais šiandien rusai nori i š s - | s io 9. — Policijos viršinin-
sausio mėnesy Londone ir! tumti iš Ispanijos anglosak- Į ko padėjėjas Joseph T. Cou-
baigiant UN sesija Nevvjsus, kad paveržus ispanų ghlin pranešė, kad 24 poli-
Ycrke, visą laiką mes ste- ! rinką. Tuo laiku komunistai cininkų sargyba buvo pas-
bėjome tik "dviejų didžių- j per Maskvos radiją šaukia, tatyta Alexian Brothers li-
jų" Amerikos ir Rusijos j kad Franco rėžimas yra pa- j goninėje, kur Louis Budenz, 

U valstybes sekretorių vietoje James F\ Byrnes (dešine- , £ " j , / £ L ^ Į ^ £ jkaipo vėliausią laiką prade-
šė, kad jo partija galinti įti svarstyti naujus darbo įs-Kas tuo naudojasi? Aiš- jje), tuo nurodant nepakeičiamą vienybę užsienių reika- | " 

jluose. ši nuotrauka buvo padaryta Paryžiuje 1944 metais. 
(Acme Telephotol 

Komunistai Kėsinasi Prieš Budenzą; 
Policija Paskirta Saugoti Ligoninę 

saugos priemdne. Jis nedavė 
jokios priežasties bet sakė, 
kad Budenzas yra saugoja
mas kur tik jis eina. 

Išduoda Komunistų 
Paslaptis 

visiškai boikotuoti rinkimus. jtatymus Case bylius prap
lečia kaikuriose srityse jo 

Londonas Atšaukė 
Palestinos Svarstymą 

kalbą pasakytą Fulton, Mo., 
Wallace sakė Prez. Truma-
nas nežinojęs iš anksto ką 
Churchillis sakys. Jis taip 
pat priminė Churchilio ne
senai žurnale atspausdintą 
straipsnį, kuriame buvęs ka
ro meto ministras pirminin
kas priminė skirtumus tar
pe komunizmo ir Vakarų i-
dėjų, ir sakė Churchillis 
praeitą rudenį Zuriche ra-

ginčus. Nedidel'a tautos se- j ti biauriausia diktatūra, kad 
kė visus šiuos ginčus tylė- ! ispanai kenčia badą ir ūž
damos, neišdrįsdamos ištar- i sienio kapitalistai juos iš-
ti žodžio. Dar per taikos i naudoja kraudamiesi sau 

turtus... 
Maskvos Konferencija Bus 

Didžiausiu Triumfu 

Stalinas veda gudrų žai
dimą. Per nusiginklavimą 

konferenciją Paryžiuje jos 
buvo bandžiusios pakelti 
balsą, bet jis nebuvo toks 
tvirtas kaip Byrneso ar Mo
lotovo. 

Bet matyt pagaliau Krem-. . . . . .. . A. . 
,. .. . , . .. lis stengiasi susilpninti Ame 
liūs įsitikino, kad Amerika lJ.^ , . & . . , r . . . 

, . . inką. Jis nori, kad amenkie-
vis?i nemananti pradėti ne-' w. 7 . . . . . .. . . , . -, .. . , ciai sunaikintų ginklus, o tikėto karo, kad) 11 niekad 1. , . 7 , . *. « .. . i tada iis bus lygus ir gale-pirma nepuls Rusuos ir j . , . - . . , • 1 JT z?u

 K , . . . siąs kalbėti kaip su lygiu. 
Stalinas rado reikalą na- 1 ~ u „ %****A1 « 
. . . » ; . ,. . Dabar jis su Molotovu va-
keisti savo uzsiemo polrti-

ekonomikos profesorius For 
dham universitete ir buvęs 
komunistų organo Daily 
Worker redaktorius, ilsisi 
po sukritimo sekmadienio 
vakarą, bekalbėdamas Elks 
auditorijoje šiame mieste. 

Anot Coughlin, toji sar
gyba esanti paprasta ap-

LONDONAS, sausio 9. -
Britų kabineto posėdis, tu- , j o a n g l i a k a s i ų u n i j ą r e įka 

jau padaryti dėl Šventosios 
Žemės nutarimai "ilgainiui 
paaiškės." Kilo spėliojimų, 

Dr. Rocco Nittoli sakė Bu 
denzas serga vidurių influ- j paliaubas Palestinoje leido 
enza. 

Budenzas daugiau negu 
metus atgal atsistatydino iš 
Daily Worker rediaktorystės, 

anksčiau patiektąjį bylių. 
Tarpe kitko, jis "legalizuo- j g™ęs sustiprinti Prancūzi
ja" leidimą procedūrą kuo-j ja. *r Vokietiją. 

I met valdžia išgavo indžion-1 
Ikšiną prieš John L Levvis i r RgutNer: l l l M d l a S PC 

X^^^5^|^žri^ S** Wa,,8ce K o m u n i s Na 
• , . . . tų sustreikuotąją nuosavy- N nRTPOTT ^nsin ft - -
sauktas, ir ministrui pirm. L T uu,LtHJii. sausio v. — 
Attlee arti sluoksniai sakė ' b ę ' C I ° automobiliu darbininkų 

Būtų Galima Užvesti Bylą unijos prez. Walter Reuther 
Prieš Uniją laišku buvusiam prekybos 

sekr. Henry A. Wallace sa-
kad eandai anie 60 dienu I S i ū l c m a s i s b y l i r a s k a i k u r i kė, kad Wallace redagicja-
paliaubas Palestinoje leido i a p r i b ° t ų

f * f f « ? S ^ I ™ * ™™1™ N e W R e p U b " C 

Attlee ir jo kolegoms atidė- f p 8 a U C t U 3 U t e l S C ^ f ^ k a "dabartinę komunisti-
t | greitus nutarimus iki po *• ^ ^ T ^ V " i ę t a k t i k ą " ^ ^ ^ ^ ^ 
Palestinos konfere-ncijos, ku ^ a i p i k i e t u o t i , bet atim- A m e r i k 0 s d a r b o j § g r u . 

J I f i i r l a p a i i T V i n f i i t o i c o c t e 11111- I ri vėl susirinks čia sausio tų derėjiinosi teises iš uni
jų užsiimančių simpatijos |V i * • r i 
ar savitarpių ginčų strei-1 UUDCmfllOTIUS jflK0 
kais, b^i leistų unijoms už-

ką. To momento ir telaukė 
Byraesas. kad galėtu Molo
tovą r>astatvti prie sienos. 

—Arba Sovietu Rusi i a 
bendradarbiauja tarptauti
niame srvvenime s»\ Ameri
ka, arba teeu pa«iHeka už 
SAVO ^^eležinės uždaneos", 

dovauja paruošiamiesiems 
Maskvos konferencijos dar
bams. Jis norįs, kad ši kon
ferencija turėtų didžiausį 
pasisekimą ir būtų tikru dip 
lomatijos triumfu. Daug da-

užtenkamai sunkumų ir su 
Indokinija, kuri gali būti vi
sos kolomialinės vienybės 
griuvimo priežastimi. 

Anglo-saksai kritikuoja, 

sugrįžo į katalikų bažnyčią ! 
ir buvo priimtas į Notre j Peruviečiu Kabineto 
Dame universiteto fakultetą. 
Vėliau jis išstojo iš Notre . . „ . . ^ . „ . . . ^ . ^ . t w — . w , . ^ . . ' , L .. ' ^ _ . f -» ' vius, ir darbdaviams uzves-Dame ir įstojo į Fordham LIMA, Peru, sausio 9. — ( . ' , . v n n H a _ 
universiteto fakultetą, New | y i sas Peru kabinetas atsis- U £ J " į S S » k T - a r t o -
Yorko mieste. i tatydmo sį rytą pasėkoje ' 

Nariai Atsistatydino vesti bylas prieš darbda 

Budenzas liudijo prieš | tariamai politinio nužudy-
kongresą apie U. S. komu
nistų veiklą, ir šiuo metu 

kad prancūzų priemonės In- j Savo kalbose atidengia vis 
dokinijoje primena nacių į- [daugiau komunistu paslap- j ta po to kai nepažintas šo

riai ir atstovai už tokio by
liaus užgyrimą, ir spėjama, 
kad po išstudijavimo pasiū-mo vieno Peru j aus žymiau

sia laikraščių leidėjo. Masi- . . , 
.. , , ilvmo atsiras ir daugiau re-ne rezignacija buvo padary- l J . T~* A J . ° . v. 

A_ _ f , . vjJl v įmeiu. Kiti atstovai ,taciau, 

lykų joj bus paliesta. Įstei- k u r i e ^ ^ i š į § l ę baltas 
girnas Naujosios Vokietijos, i vėliavas 

Komunistai reikalauja, 

ir tokiu atvedu t e r e ^ a ; ~ ™ " ™ IT" A-VH'Z l k a d B l u m ° v y r i a u s y b ė p r a 

laukti tik trečiojo pasauli- m i į b ^ P a d a ^ d e l ^ i dėtų derybas su Ho Chi 
' radarbiavimo tarp anglo- | M i n h ) k u r i s slapstosi kaž-
saksų ir rusų blokų. 

sakymus Europoje, kada > čių apie jų planus pasauli-i vėjas nudėjo Francisco G r a - | s k a l t o a s e
v

p a s l y n J ą 

kareiviams įsakoma susau- nei revoliucijai ir įsteigimui na Garland, La Prensa liik-
dyti be teismo neuniformuo komunizmo Amerikoje, tad raščio leidėją, antradienio 
tus kovotojus ir pulti namus komunistai jo nekenčia ir | naktį. 

. ^^ .atnaujinimas anglų-rusų su-
finnkl-odama savo s a t e l i ^ ! t a r t i e g į r v i s a e i l - n u s i l e i d i . 

nic karo. 
Kiti Pešasi, Sovietai 

Naudo ia si 
Stalinas suprato, kad tuo 

jos nieko nelaimės. Jis nu-

Tačiau visai kitaip atro
do šie naujieji metai Pran
cūzijai, kuri dar neturi su-
sidiariusi savo užsienio poli-

tarė padaryti kaikuriuos j tikos linijos. Jei ji pakryps 
nedidelius nusileidimus Eu
ropoje, nes jis skaitė, kad 
čia komunizmas jau esąs 
stipriai įsišaknėjęs ir pakan 
karnai stiprus kovai su ka
pitalistų įtaka. Jis galvoja, 
kad laikas dirba jo naudai 
ir su laiku viskas pasikeis 
pagal jo norus. Priešingai, 
Artimuose ir Tolimuose Ry-

į vieną ar kitą pusę tas 
daug gali nulemti Europoje, 
tad kaip vienas dip^matas 
išsitarė, šie metai ham Pran
cūzijos metais, nes Europos 
tikroji taika ir ate ;tis pri
klausanti nuo to, kokią li
niją vesianti Prancūzija. 

Prancūzija turės daug sun 
kūmų Maskvoje. Ji ten tu-

l 

tuose jis nutarė laikytis'^ės pareikšti savo tvirtą 
savo pozicijų, nes ten Ame- nuomonę dėl Vokietijos ir 
rika yra stipresnė. Į Centrinės Europos. Ji turi 

kur miškuose po nepasiseku
sio puolimo. Maskvai irgi 
patiktų, kad Ho Chi Minh 
atsisėstų vyriausybėje, bet 
deja, atrodo, kad jam ne
teks tos laimės. 

Vyt. Arūnas 

Tebekovoja Graikijoje 
ATĖNAI, sausio 9. — 

Šiandien raportuota iš Tra-
cos, kad didelės grumtynės 
tarpe Graikijos kariuome
nės dalinių ir partizanų, ku-
rios prasidėjo antradienio 
rytą, dar tebevyksta šian
dien, ir kad bent 49 vyrai 
žuvo abiejose pusėse. 

j norėtų jam bolševikišku įp
ratime "užčiaupti burną." 

Streikuoja Indijos 
Lakūnai Sugrįžo 

NEW DELHI, sausio 9.— 
Šešiasdešimt Royal Indian 
Air Force narių sugrįžo prie 
savo pareigų šiandien pc 
keturių dienų bado streiko 
Vizagapatam stotyje. Nieko 
daugiau nepranešta apie 
panašu streiką Indijos lai
vyno naru* Cochine. 

BOMBAJUS, sausio 9. -
Šiandien iškilo didelė? riau
šės tarpe indusų ir "neĮie-
čiamųjų," kuriose apie 50 
žmonių nukentėjo. Naujas 

Politiniai sluoKsniai sakė 
Prez. Bustamente bus pri
verstas priimti rezignacijas, 
ir kad politinė krizis pas 
tat o i o vvripusvbe sunkio
je padėtyje. Garland prieši-

Wa!lace Savo i m t i s 
Atakuoja Churchillį 

NEW YORKAS, sausio 9. 
— Buvęs prekybos sekr. 

nosi davimui Kanados ben- Henry A. Wallaee savo re-
drovei aliejaus koncesijų, ,'dagucjamame žurnale New 

Yėi Paskirs Bilbo 
JACKSON, Miss., sausio 

9. — Gub. Wright vakar 
naktį sakė jis planuoja pas
kirti Theodore G. Bilbo lai
kinu senatorių, jei senatas 
užgins jam vietą be išklau
symo. Gubernatorius paaiš
kino, kad jis pasakęs tai ry
šium su pasikalbėjimais su 

. -. , . Mississippi valdininkais, ir 
daug gnertai nukreiptu \ ^ ^ ^ ^.^ . 
pnes unijas. I argumentą Washingtone. 

Darbiedu Vyriausybė 
Perspėjo Vairuotojus 

' LONDONAS, sausio 9. — 
Darbo ministerija šiandien 
atsišaukė į 13.000 Londono 
sunkvežimių vairuotojų su-
errįžti į darbą kol ju strei
ko reikalas bus išaiškintas. 
Darbininkų atsisakymas ve
žioti prekes jau sumažino 
miesto ir taip mažus kiekius 

VėKausiu Žinių Santrauka 
4—Valdžiai panaikinus kainų kontrolę viešbuč.ų kam

bariams, namų savininkai reikalau.% to paties. 
—Italijos socialistų partijoje vyksta skilimas dėl ben- | m §sos ir kitų maistų. 

dradarbiavimo ar visiško skyrimosi nuo komunistu. 
—Gavus algų pakėflimą, Chicagros aukštesniųjų mokyk 

lų vyrai mokytojai atidėjo savo planuotą streiką, bet pra 
nešė jie darbuosis gauti 30 nuošimčių pakėlimą. 

i . . . 

KALENDORIUS 
Sausio 10 d. : Šv. V i l ius ; 

— I t a i i j į premjeras Alcide de Gasperi vakar buvo vai- ,senovės: Ginvilis ir Jorigis. 
šintas Chicago je, kur matėsi su Kardinole Stritch, ir bu V ! Sausio 11 d.: Šv. Hyginas; 
Kelly priimtas bankietu vakare. I senovės: Audris ir Gintė 

—Nežiūrint pakartotinų pralaimėjimų, Kinijos komu
nistai yžbltokadavo judėjimą Peiping-Tientsin plente, ir 
anot raportų, jie dabar grasina Tientsin-PuJiow geležinkeli. nerimas vėl sukomplikavo 

ir taip rimtą nesugyvenimą —Maskvoj pranešta, ka& maršalas Vasilevskis priėmė 
tarpe indusų ir musulmonų, feldmaršalo Montgomery kvietimą aplankyti Angliją. 

.ORAS 
Dalinai debesuota. Trupu

tį šilčiau. Saulė teka 7:18; 
leidžiasi 4:40. 

\ * 
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OHIO UETUVIU ŽINIOS 
Cleveland dži0 8 d ' šv Jursio 9***-
vlt# CiailU pijos salėj turėjo sėkmingą 

VISA EILfi PRAMOGŲ parengimą. Gryno pelno li-
Gruodžio 14 d., Šv. Jurgio ko $118.26. Aukų gauta $26. 

parapijos salėj buvo suruoš- j Atakoj o sekantieji: "Kauno" 
ta kelių draugijų kortavimo I Klubas, per Ch. Zūrį, $20, 
pramoga (card party). 2mo- Al Banis $2, U. Kazlauskas , , . ^ „ _ 
niu atsilankė nemažai bet $2, A. Kuzas $1, Venckaus- j I e n akompanuojant pianu., P 0 $5: S. S a l d o k a s , J. 
ne tiek kiek buvo tikėtasi kienė $1 ir Petrauskienė $ U P o t o j ^ ° kalbėti kleb. kun. Sadaruskas, l \ Uikuraitienė, 
S f S S ; S E į S T S S D i d ž i a u s i a s ačiū p r * l a u - j ^ ? * « * • M pa- M.Kuėin,kienė J. K u ^ s , B. 

tus riedėti. Taip nei nepa- gos pasiklausyti labai įdo-
sijatom, kaip prabėgo pus- (mios kalbos, kuri visokius 
antros valandos. • {bolševikų pliurpalus ištaško 

Padarius pertrauką rink- j i. vbas puses, 
ta ^lukšn. Sirinkta viso — Per prak^bas aukojo se-
$168.40. I kautieji: 

Atlikus au'rų rinkimą, so
lo padama"o ^ \ Geldokien!-

Kleb. kun. V. O. Vilkutai-
tis ir M. Drosutis, po $10. 

Brunaitytė. jos dukrelei He-1 Al. Bani s $6. 

Juozaitis, M. Kazlauskienė, Stepono Nemanio, nuo \~~ — — — — — — 
M. Traskienė, K. Tartinskie- Whitney gat., šeima antrą I Qr ^ g | | g f J, SW1316k 
nė, J. Metonis, A. Balutienė, Kalėdų vakarą surengė yar-
J. Savickienė, S. Vasiliaus- duvių pokylį. į te ikta/kele-
kiene, J. Klimavičienė, J. tas dovanėlių nuo artimųjų 
Gražulis, P. Paulikevicius, P. giminių. Vienas dalykas bu- j 

lyg apmirę, nusenę, nejaut- so kleb. kun. V. Vilkutai 
rūs. Žinoma, visi einame se
nyn. Bet reikia ir senatve, 

č'tti už davimą dykai salės 
ir garsinimą pramogos be3-

kiek galima, išnaudoti gra-1 nyčioje, toliau visoms mote-
žiems tikslams. Namie «e- rims, k-arios daug prisidėjo 
dėdamas žmogus greičiau I darbu ir aukomis, ypatin-
sensta. gai Kancienei ir Nemanienei. 

Miela pažymėti, kad Šv. Komisija atsiprašo, kad, dėl 
Jurgio parapijos moterys, v i e t 0 3 stokos, negali čia iš-

triotingą, kalbą, paprašė p*- iYatskienė. A. Buknisj 

mamytės kaip bitelės. Jos 
visuomet prisiruošia, kad 
atsilankusius patenkinus. 
Tik labai gaila, kad ne visi 
įvertinam tą jų darbštumą. 

* 

Gruodžo 28 d. buvo tokią 
pat pramogą surengus LRK 
SA 142-ji kuopa, Šv. Jurgio 
parapijos salėj. 

* 

Sausio 4 d. Amžinojo Ro
žančiaus dr-ja rengia kor 

vardinti visų aukojusių naš-

daryti antrą kolektą ir pa 
ragino žmones dar sudėti 
aukų tam pačiam tikslui. 
Pz^kmes buvo tokios: su 
dėta $21.60. Viso tad pasi
darė $190. 

Paskutinei savo kalboj 
Svečias daugiausiai atsaki-

| nėjo į, klausimus, kokius tik 

A. Šimkienė $3 

OPTEMETRISTAS 
2201 W. CERMAK ROAD 

(Viri Metropolitan State Bank) 
TeL CANal 7329 

Oiyenė, P. Samienė, J. Vi-, ro įdomu*; Yurgilališ Mass. i ™ ; - * g » ^ m t m * i 
naitis, A. Pakaitienė, S. Jm-1 valstijos atvežė keliolika 
cikevičius, J. Urbšaitis, M. svarai šviežios stirnien 
Ambroziene, M. Žilinskienė, ria, negalima buvo atsigar-
A. Statutienė, E. Kavaliaus- džiuoti. 
kienė, A. Vyšniauskas. 

madlenj 10 Iki Trert1art. uždaryta. 

Smulkiais surinkta $5.35. 
Kadangi kolektuota dviem 

t atvejais, tai galima tikėtis 
Po $2: K. Platakienė, K. k i a i d U t Pastebėjus klaidą 

\ I Butkienė, C. Liutkui, J. Vai- m e i d ž i u p r a nešt i M. Drosu-
čius, J. Baltrušaitienė, M. 
Damukaitienė, J. Grigalevi-
čiene, P. Sutkuj V. Yrjrge 

(Nukeltaį 3 pusi.) 

laičių "labui: Našlaičių k o - ' ^ kas iš publikos statė. At-
mitetą sudaro sekantieji: E. fakvmais buvo visi paton-
Kanaliauskienė, S. Nemanis, kinti. 

čiui. 

Tad, vardan ALT ir šv. 
lis, Mr. ir Mr*'Zaruba,~J. J u r * i o *?• i r v i » u l i e t u v h * 
Zauhis. 

Ona Bugužauskienė $1.50. 

trokštančių paramos ir lais 
vės visiems vienu žodžiu — 

DR. G. SfcRNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

2S Metų Patyrimas 

G&F 
Tel. Yards 1829 
Pri ta iko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir akinių dirbtuvė: 
3401 S. Halsted St. 

Kampas 34 th Street 

Po $1: E. Šimkus, M. Liut
kus, J. Yurgelis, J. Bernato
nis. K. Masiliūnienė. A. Ste-

nuoširdi* ačifi. Komitetas . V A ^ D O S ^ U O ^ I M ^ ««,. s 

B. DrosuAenė, V. Katkaus-1 Prakalbos, baigtos "God; ^ j A m u ž i e > j Kary, 
- ..«• r»;-i--: s RLo.an Am*»rir»D" k u r i a i v a . ! ^ —» - —- — kienė, M. Cicienienė. 

• 
Biess America", kuriai va 
dovavo M. Geldukienė, o a-

Gruodžio 29 d., pr. metų, i komponavo kun. V. Vilta-
Šv. Jurgio parapijos salėj t a i t l s -
Amerikos Lietuvių Tarybos Apie B. Budginą reikia 
Cleveland skyrius surengė Į pasakyti t kad tai vienas į-
prakalbas. Kalbėtoju buvo | spūdingiausių kalbėtojų. La-
stud. B! Budginas. Į prakal- bai gerai, kad ALT jam su-

U v 7 m 7 p r ^ ą ~ š T Jurgio' b a s atsilankė apie trys Sim- ruošė prakalbų maršrutą. Vi 
parapijos salėj. Dovanų bus 
prie įžangos tikietų ir prie 
kiekvieno staliuko. Bus taip 
gi vaišes. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Įžanga 35c. 

Šios draugijos pramogą 
reiktų ypatingai paremti. 
Nepamirškime, kad tos dra'i 
gijos pastangomis apdėti 
minkšta guma laiptai Šv. 
Jurgio bažnyčioje. Vadinas, 
draugijos ruošiamų pramo
jau pelnas eina parapijos rei 
kalams. 

• 
Amerikos Lietuvių Pilie

čių Klubas rengia kortavi
mo pramogą (card party) 
Lietuvių svetainėj, sausio 4 

tai žmonių. Pagal Cleveland 
lietuvių skaičiaus, i i per-
mažai. 

M. Drosučiui atidarius 
prakalbas ir pakvietus sve
čią, jam pradėjus kalbėt sve 
tainej pasidarė mirtina ty
la. Kalbėtojas pirmiausiai 

si lietuviai turėtų išgirsti 
jo kalbą. Labai naudinga y-
ra pasiklausyti ir lietuviams 
vienoj Hasaboj" dviejų dik
tatorių garbintojams, tai y-
ra naciams-komunistams. 

Beje, buv0 paskelbta, kad 
B. Budginas kalbės sausio 

atpasakojo rusų komunistų ] 26 d. VVaterbury, Conn.( o 
Lietuvos okupaciją, komu- j ištikrųjų kalbės tą dieną A-
nistų klastas ir negirdėtus; kron, Ohio. To miesto lietu-
komunistų elgesius sru pa
vergtais gyventojais. Klau-
sant jo kalbos vietomis te
ko juoktis, o vietomis ir 
verkti. 

Paskui kalbėjo apie vokie
čių okupacijos baisenybes ir 
savo kančias, kurias išken-

viai turėtų nepraleisti pro-

P. Komaras, M. Stmas, C. 
Stonis, J. Vaičius, P. Ra
gauskas, V. Amšiejis, M. 
Blujus, A. Kubilius, A. Vi* 
buklia, J. Eidukevičius, L. 
Valutkevičienė, P. Taškevi-
čius, M. Barzdila, J. Balu-
buls, V. Mačiulis, J .Miliu
kas, B. Emusės, K. Vilkie
nė, M. Liutkus, L. Vasiliaus
kas, B. Liauka, M. Gužaus-
kienė, R. Bliūdžiuvienė, U. 
Bendokienė, O. Trainauskie-
ne, Ch. Brach, E. Liaske, A. 
Bella. K. Magilienė, J. Lin-
cevičius, A. Kunigiškis, M. 
Malonienė, M. Aluskienė, P. 
Liukevičius, A. Suopis, A. 
Pleikys, B, Gliaugienė , M. 
Geldikienė, J. Yurgelis, J. 
Rumbutis, A. Akelienė, J. 

J —r 

d., šių metų. Prie kiekvieno l tėjo pereidamas net dešimtį 
staliuko bus naudingos do- kalėjimų, net mirties nuos-
vanos. Pradžia 8 vai. vakare, prendį už pogrindžio veiki-
Įžanga 50c. im% d^l Lietuvos laisvės. Cia 

• i tai ne vienam klausytojų 
Našlaičių komitetas gruo-( pradėjo ašaros per skruos-

r^ 
Naudokitės Sausio Men. Išpardavimu 

NUO SAUSIO 11 DIENOS IKI SAUSIO 18 DIENOS 

Nuolaida iki 75% 
Vaikučių sniego suitas, kaina $9.98, Dabar. $4 .98 
Mergaičių sijonėliai, kaina $2.69 Dabar. . $ .98 
Mergaičių sukneles, kaina $5>iW, Dabar.. $1 .98 
Moterims suknelės, kaina $5.50, Dabar. . $1 .98 

(Sizes nuo 12 iki 52) 
Mfoterims bluškos, kaina $5.55, Dabar. . $2 .98 
100% v.lnų sweater'iai, kaina $5.00, Dabar. . $8 .29 

Turime ir daug kitų vaikams ir moterims naudingų dalykų, 
kuil? šia proga yra parduodami su didele nuolaida. Pasinaudokit! 

ELIZABETH LINGERIE SHOP 
1904 So. Cicero A ve. Cicero, Iii. 

ELZBIETA LANKAUSKIENfi, Sav. 

^ 

a 

PAVIENIAI, DRAUGYSTES IR BIZNIERIAI! 
Pasidėkite savo pinigus saugiai prie 
CHICAGO TAUPIMO BENDROVES 

î: 

KiekvteaM indelis yra APDRAUSTAS iki $5,000.00 

> 

Indelius galite prisiųsti ir per laišką. 

Jei pasidšsite pinigus nevėliau kaip 20-tą Sausio, 
gausite dividentus už visą mėnesi. 

Išmokame dividentų 3% ant Paid-Up shares ir 
%lĄ°/c ant Optional ir Šeriai shares. 

DAROME PASKOLAS ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 

Insured by Fedeial Savings and Loan Insurance Oorporatiou, 
Washington, D. C. 

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
6234 S. Western Ave. GRO. 7575 

JOHN PAKEL, Pres. 
i ^ — — — — — — ^ — — i i ii • • • — m * m 

JOS. F. BUDRIK 
— INC. — 

Rakandai, Radios 
ir Jewelry • 

NUOŠIRDŽIAI 
KVIEČIAME VISUS 

ATSILANKYTI. % 

• 
TELEV1SION demonstruoja

ma kasdien. Naujos 1947 m. 
Radios, Lietuviški Rekordai ir 
Rašomos Mašinėlės. 

PATYHCS LAIKRODININKAS 
Gerai Sutaiso Laikrodžius 

Krautuvė atdara Pirmadienio ir 
Ketvirtadienio vakarais iki 9:00 

valandos vakare. 

BUDUIKO RADIO VALANDOS 
Kas Sekmadienį. iŠ VVCFL Radio 
stoties — 9:30 vai., o Ketvirtad. 
vakarais iš WHFC Radt0 stoties 
nuo T iki 8 valandos vakare. 

Tikslus tyrimas Contact Stiklai 
Orthoptic Gydymas. Stiklus Atnaujinu' 

J. RIMDZUS. D. C. 
UCENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Home caUs įa Indiana 

Phone Wentworth 2527 
PHYSIO THERAPY 

936 West 63rd Street 
HOURS: Daily Z to 8 P. M. 

Saturdays 10 A. M. to 8 P. M. 
— — — — — _ _ i — — — . — — — — — — ^ — — — _ 

Ofis. Tel Vm. 1886 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
UGONIUS PRIIMA: 

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI 

Tik viena pora akiu gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
i&eg-zaminuotl jas moderniškiausių 
metodu, kuria regėjimo mokslas 
gali suteikti. 

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinti}, kurte prašalina 

vls4 akių Įtempimą. 

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetona, Jr. 

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas lb-tos gat. 
Telefonas CANAL 0523, Gnicago 

OFI«0 VALANDOS: 
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m 

Trečiadieniais uždaryta 
Seštad. »:S0 a. m. iki 6:00 p. m 

JOS. F. BUDRIK 
— INC. — 

3241 SO. HALSTED ST. 
Tel. CALUMET 7237 

~ 

Dr. F. C. Winskunas 
GYDYTOJAS LR CHlltUKGAS 
2420 W. Maraquette Kd. 

Ofiso TeL: PBOspect 6446 
Bez. TeL: HEMJock 8160 

VALANDOS: 
.NUO ^ Utį * yoy*m.t o Ja b vmk., u 

TraciadtenJals pagal sutarU 

DR. EM1LY V. KRUKAS 
GYDYTOJAS IK CHlfiUKGAft 

4146 Archer Avenne 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Bes. TeL KEPaoiic 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
fiaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—3 vaL popiet 

ir nuo 6 iki 0 vai vakare. 
nreftiadieak> vakarais ir talpr 

Sekmadientato oa«a> sutarti 

TeL GBO. 1800 (Ofiso Ir aama) 

Dr. WaHer J. Kirstuk 
PHY8ICIAN and SURGHOB 

(Lietuvis Gylytojas) 

8925 West 59th Street 
v a t a i v i x t 8 « — 4 popiet, € : • • — 
i : f •akaralB Tračtad pagal sutarti 

DR. PETER T. BRAZIS 
PUYSICIAN and SURGBON 

6757 S. Western Ave. 
Ofiso TeL: HEMlock 5849 
Bez. TeL: HEMlock 2324 
VALANDOS: Trečiadieni Ir Šeš
tadieni pagal susitarimą; kitomis 
dienomis nuo 2 iki 4 po piet. 

7—0 vakare. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
VAL.: 10-12 ryte; 2-6, 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted St^ Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandnfi % s popiet 

rei.; GBOveniil 4020 
(Ofise ir Rezidencijos) 

Dr. Aleiander J. Javob 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIBUBGAb 
2428 YVest Marąuette Ed 

(Dargiu Vaistinė* Name) • 
OFISO VALAJIDOa: 

Haaulao ano 1 Iki «pp Ir • ifc) * « 
<Tra«ad Ir SoStad paga safyru 

/ 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Ave. 

(2-tros lubos) 
Ofiso Telefonas: YABds 0554 

Jei neatsiliepia saukite— 

B e s . Tel.: MLDway 3880 

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

nuo 10 iki 12 vai. dieną. 

I t M t a A M M 

AUKRIBO** L I E T U V U I D AKT AB ̂  DRAUGIJOS NAB1A1 

(r 

STASYS L1TW1NAS SAKO: 

" R A R A R T a i Geriausias Laikas Pirkti 
U A \ D / A I \ — VISOKIOS RCSIES NAMAMS 

KEIKMENIS". O ERAS PASIRINKIMAS: 
^ 

stocara** Reikmenys — Insutaoto Plytų išvaizdos Sldmgs 
— Laagu — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — GeleiUio Namams Beikmena 
(Hardware — Plefcrterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliaeijos Materiolo — Šturmo Langu — Kom
binacijos Daru — Wallboard — Plaster Board — Vams> 
dihj ir Daug Kitu Dalyką. 

APROKAVTMAS LK PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITVVINAS, Pres. 

CARR MOODY LUMBER CO. 
i039 S. HALSTED ST. TEL. VICTOBY 1272 

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

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ 
— UŽ ŽEMIAUSI NUOŠIMTI 

TURTAS $19,000,000.00—ATSABGOS 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 AVE. Tel. VIRginia 1141 
JUSTLN MACK1EWICH, Pres. and Mgr. 

DR. A. JENKINS 
PHYSIdAlf * SURGBON 
(LJBTUVIS GYDYTOJAS) 
2500 W. 63rd Street 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien nuo !•« p.p. Ir T :8d-9 rak. 

šeštadieniais nuo 2-4 popiet 
Trečlad. Ir Sekmad. uždaryta. 

Ottso TeL — PROspect S8SS 
Res. TeL —- VTRainia 8421 

DR. JOHN G. MULAS 
GYDYTOJAS LB CHIRUBflAS 
Vaaaaiai Sugriies ii Tarnybos 

PRANBSA 

Atidarymą Naujo 
Ofiso 

5720 W. Cermak Rd. 
CICERO, ILLINOIS 

Ofiso Tel.: OLYMPIC 8650 
Bez. Tel.: OLYMPIC 5891 

Jeigu Neatsiliepia — 
Saakite: B£SWTN 6200 

VALANDOS: 
Kasdien: 2 - 4 pp,; 7 - 9 vak. 

rrečiad., Sekmad. pagal sutarti 

TeL OANal 6122 

DR. BIE2IS 
GYDYTOJAS LB CHIRURGAS 

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

Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 
vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA 
8241 West 66th Place 

TeL REPubUc 7868 

TeL CANal 0257 
Bez. TeL: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS LB CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare. 

TeL YABds 8146 

DR. Y. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

LR AKINIUS PRITAIKO 

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

Šventadieniais: 11—12. 

DR. L E. MAKAR 
GYDYTOJAS BB CHIRURGAS 

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

Ofiso TeL: PULLMAN 1193 
Namq TaLt PITIJ.MAN «277 

Bes. 6858 So. Talman Ave. 
Bes. TeL GROvehUl 0617 
Office TeL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Eoad 
OFISO VALANDOS: 

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

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SLRGEON 
4645 So* Ashland Avenue 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak, 

Sekmad., Trečiad. ir Seštad. 
Vakarais—tik pagal sutarti. 

Office TeL YABds 4787 
Namu TeL PROspect 1930 

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos TeL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIBURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vaL: 1—3 ir 6—8:30 P. M. 

Trečiadieniais pagal sutartį. 

Dr. A. MontvicL M.D. 
GYDYTOJAS LB CHIRURGAS 
West Town State Bank BLdg. 

2400 West Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7390 
BesK TeL t BRUn»wksk 0597 

VALANDOS: 
Nao 1 iki 3 popiet: A Iki A vakar. 
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" D R A l GAS" H E L P WA.\TF,D 
ADVFHFITISIXG DKPART.MF.XT 

127 N'o. D e a r b o m Street 
Tol. RA.ViloIpli 9488-948f> 

H E L P W A N T C D — V Y R A I 

P A T C H E R S 
FOR CABINET DIVISION ' 

EXCELLENT PAY 
(Plenty of overtime) 

GOOD WORKING CONDITIONS 

MOTOROLA 
GALVIN MFG. CORP. 

4545 W. AUGUSTA BLVD. 

Veteranai ir 
Jauni Vyrai 

IŠMOKITE GER£ AMATĄ 

Gumo ir Plastiko 
Mes išmokinsime. Gera mokestis 
pradedant, apmokamos atostogos 
po vienų metų. Gyvybes apdrau-
da pastoviems darbininkams. 
KREIPKITĖS PRIE MR. LEEDS 

THE FROST 
RUBBER WORKS 

1407-15 N, DAYTON 
1400 NORTH 850 VVEST 

V Y R Ų 
Su mąchinia* supoly ir 
hardv/are patyrimu, prie 
stocfc, orderių išpildymo. 

. PULVER 
MACHINISTS SUPPLY CO. 

%1 No. Jefferson 

S.\>IM.LON — a^Lvv.u dri:-iH 

Single Needle 
Operatorių 

PRIE MOTERIŲ SPORTSWEAR 
Malonios darbo sąlverns Apmo
kamos ptoctocos. švari dirbtuve 
ir aplinkybes. 

MARLO JUNIORS 
115 So. Market 

4th Floor 
« — • — — — ^ ^ — II • • — — n n n, 

FILE CLERK 
Good sa^nrv. 5 dav vr-eek. Pleos-
ant workin£T cond'tions. Good 
chance for advancement. 

See Mr. Olson 
BRIDGEPORT BRASS CO. 

3453 W. 47th PJace 

M O T E R I Ų 
SKIRSTYTI SKUDURIUS 

Gera mokestis Pastovumas 
PEOPLES IRON & METAL CO. 

5835 So. Loomis Blvd. 

PAIEŠKOJIMAS 

HETiP W A N T E D MOTERYS H E L P W A N T E D — MOTERYS 

ANGLŲ FIELDMARŠALAS MASKVOJ 

AR IEŠKOTE GEROS 
PEDES IR ATSARGOS? 

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ 

- D Ė L -

DŽENITORKŲ 
UŽDARBIS 72 H I VAI;. PRADŽIAI 

11H I V A I J . P O 3 MfiN. 

8 2 ^ I VAIi. P O § MfiN. 

VALYMO DARBAI MOTERIM.* 

VISUOSE MIESTO DALYSE. 

V AL.: 5:30 VAK. IKI 12 NAKTĮ. 

ATSIŠAUKITE 

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO. 

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS: 

S T R E E T FLOOR 

309 W. WASHINGTON ST. 

Vv A N T E D 

GENERAL OFFICE AND 
FILE CLERK 

5 day week 
Experience not necessary 

Phone for appointment 

Y A R D S 3 3 2 2 
T Y P I S T S 

For seneral office w>rk. Experien-
cod and beginners. Ages 16 to 35. 
Plcasant diversif ie l work. Good pay 

and opportunity. 
Sce Mr. Patterson botweon 9 and 4. 
SERVIdKED PRODUCTS CORP. 

($051 W. «5th ST. 
— _ ^ — — — — — — — — — — — — — — 

Nei vienas nesigailėjo ui 
tai, kad valde liežuvį. 

Niekauos nekilk aukštyn 
priešo sparnais. 

Cleveland 
• y 1S 

Bemard L. Montgomery, baltam apsiauste, pastarame kare pasižymėjęs britų ka
riuomenės vadas kovose su vokiečiais Afrikoj, nufotografuotas Maskvos aerodrome. 
Cia jį pasitikęs rusų maršalas A. M. Vasilie vski (kairėje). (Acme-Draugas telephoto) 

MOTERIŲ REIKIA 
RINKTI DEŠROMS ŽARNAS 

Geros darbo sąlygos. 
Laikas i r puse virš 40 vai. 

Patyrimo nereikia. 

CANADA 
CASING CO. 

825 W. 47th ST. 

GIRI. FOR 

General Office Work 
One-gir! office 
5l/2 day week 

Good pay 

MAJOR SPRING 
& MFG. CO. 

4^8 W. 38th Street 

T Y P I S T 
Permanent position. 

5 day week. 
GRINNELL CO. 
4425 SO. WESTF.RN 

GENERAL OFFICE GIRL 
With ligrht diotation and typingr 
ability. Wlll considėr briirht begin-
ner or experienced. Attractive work-
ingr conditions. Alternate Saturdays. 
Apply now. 

SOPPERS CO., INC. 
80 E . J A C K S p y or phono H AR. 0«62 

R E I K I A M E R G I N Ų 
DIRBTI RANKOJE 
Patyrimo nereikia 

Šaukite —' 

CANAL 1955 
STENOGRAPHER 

AND 
GENERAL OFFICE WORK 

5 H days. — $50.00 a week. 

DUO OFFICE SERVICE 
BOARD OF TRADE BLDG. 
141 \V. Jaokson Room 855 

V Y R A I I R MOTERYS 

JAUNŲ VYRŲ IR MOTERIŲ 
Bendriems Dirbtuves' Darbams 

Patyrusių arba ne. 
MODERNISTIC 

GLASS & MIRROfi HORKS 
4104 W. Roosevelt Rd. 

Padėkos Laiškas ' 

Iš Indo-Kinijos Tropiškyju Džiunglių 
KLAIKIAM PRANCŪZŲ SVETIMŠALIŲ LEGIONE 
VIENATINIS LIETUVIAMS NUSIRAMINIMAS YRA 
DIENRAŠTIS "DRAUGAS", ARBA LIETUVIŠKOJI 
KNYGA 

Paeiškau pushro'io PETRO BRAZ
DŽIŪNO. PruAeliu kaimo. Geležių j 
paAto, Panevėžio apskr. Amerikon ! Prie 
atvyko pirm pirmutinio karo ir . ;>-
sifryver.o Chicacoje. Ji<* p i t s ar kas 
k i tas žino apie ji prašau pranešti— i 
ANTANI VA HR \ 7 I >/ 11 \ . \ S - M A L I -
N A I S K I K N f t 2 HaiK <k Park .Cam- ! 

brfrl«»*, Maso. 

REIKIA 6 DARBININKŲ 
Renderingr darbų. Pastovumas 

ir g-era mokest is 
M R. E D . K E I L 

CHICAGO BUTCHERS 
CALFSKIN ASSN., INC. 

3208 S. © A M E N AVE. 

PLATINKITE DRAUGĄ PLATINKITE "DRAUGĄ* 
^ETP^WANTT^'^TYTŽAI' 

BATTERY ASSEMBLERS 
PLATE RACKERS LEAD BURNERS 

SEPARATOR STICKERS 
PATYRIMO NEREIKIA. 53 VAL. Į SAVAITĘ. 

95 CENTAI Į VAL. PRADINE RATA. 

U N I V E R S A L BATTERY CO. 
3410 S. LaSalle St. 

— 

Karas ir siaubingoji ko
munistų invazija j Lietuvą 
desėtkus tūkstančių lietuvių 
išvijo iš savo tėvynes ir iš
blaškė po įvairius kraštus. 
Skurdo, vargo ir pavojų ne
patekti i kruvinas komunis
tų rankas, nep|tekti į Sibi
ro katorgą, šimtai jaunų lie
tuvių buvo priversti rašy
tis į prancūzų svetimšalių 
legioną, kuris, kaip žinoma, 
siunčiamas į Prancūzijos ko
lonijas, Afrikoj ir kitur, kur 
kareiviams tenka kęsti ek
vatorių karštjv dainas smil
čių viesulas ir dieną bei nak
tį budėti nuo pasalingo vie
tos gyventojų puolimo bei 
plėšriųjų žvėrių. Be to, ir 
legiono karine disciplina yra 
labai sunki. 

į 

žemiau dedame laišką Vy
to Kranausko, kuris tarnau
ja prancūzų svetimšaliu le
gione ir yra išsiųstas į Indo-
Kiniją. Ne jis vienas lietu
vis tame korpuse. Randasi 
ir daugiau. 

Prieš kiek laiko jam atsi
šaukus į Amerikos lietuvius 
dvasinio peno, tai yra laik
raščiu ir knygų, atsirado ge
radarių, kurie užprenumera
vo dienrašti "Drauerą" ir 
kartkartėmis pasiunčia kny
gų. Kaip tie legionieriai yra 
dėkingi lietuviams gerada
riams, duodame kalbėti pa
čiam Vytui Kranauskui. 

Gerb. Redakcija! 
"Gyvenimas mūsų legio

nierių yra klaikus ir liūd
nas, tarp Indo-Kinijos džiun
glių plėšriųjų žvėrių ir vie
tinių gyventojų, kurie kas
dien mus puola iš įvairių 
kampų, o čia dar saule tro
piko krašte, mus svilina be 
pasigailėjimo. Bet nežiūrint 
visų tų sunkumų, dienos vis 
bėga praeitin ir metai kei-, 
čiasi. 

"Štai, rodos taip nesenai 
pradėjo mus lankyti į Indo-
Kiniją, mylimas ir laukia
mas iš Amerikos 'Draugas', 
o jau spėjo prabėgti septy
ni mėnesiai nuo pirmo 'Drau 
%hs' apsilankymo įf taūsųi 
varg0 pilkąją pastogę. 

Dėkingi esame gerb. 'Drau 

gas' redakcijai, kunigui J. 
Gutauskui ir visiems gera
dariams, už šių metųj mums 
paaukotas dovanas "Drau
gą" ir knygas, kas siunčia
ma šiuo adresu: (S. P. 54,206 
France) ir maloniai prašo
me mūsų vienų nepalikti ir 
šiais ateinančiais — 47-tais 
metais. 

Mylimas mūsų "Draugas" 
mums teikia iš plataus pa
saulio įvairias _žinias, apie 
mūsų tėvynę, pasako, kaip 
ten dabar gyvena mūsų bran 
gūs tėvai, broliai ir seses, 
apie kuriuos, be "Draugo" 
mes nieko nežinotumėm, nes 
iš tėvynes negaunam jokių 
žinių, nei laiškų. 

Reiškiu pagarbą 
Krana:!skas Vytas 
Secteur PostaJe 54,206, 
France. 

LAUKIAME DAUGIAU 
GERADARIŲ 

Prie "Draugo" redakcijos 
yra įsteigtas Ištremtųjų Lie
tuvių Spaudos Fondas, iš 
kurio apmokama "Draugo' 
prenumeratos lietuviams į-
vairiuose kraštuose, kurie, 
taip kaip ir mes čionai, nori 
žinoti, kas dedasi lietuviš
kame pasaulyje ir kaip ve
dama kova už išlaisvinimą 
Lietuvos. Bet, palyginti, ma
žas skaičius lietuvių parodg 
gražią širdį suteikdami auką 
minėtam fondui. O prašymų 
siuntinėti dienraštį "Drau
gą" administracija gauna 
kasdien1 *net' po kelis. 

Pavyzdingiausiu to fondo 
rėmėju ir išvietintųjų lietu
vių geradariu pasirodė Pr. 
Pocius, gyvenantis Chicago j , 
Town of Lake kolonijoj. Pas 

(Atkelta iš 3 pusi.) 
Švenčių p r o g a l a n k ė s i 

Mass. valstijos pas muzk. Al 
Nemanius jo uošvė Mrs. 
Yurgiliene su sūnum W. ir * 
jų giminaičiai W. Bastik su • 
žmona ir kūdikiu. Pasivažį-' 
nėję keletą dienų nauju1 

l Cheveroletu išvyko atgal 
: namo. 

. * 

Dom. Litvaitis pasidavė 
Glinvell ligoninėn operaci
jai. Linkime greit pasveikti. 

• 
Šiomis dienomis pasimirė 

trys lietuviai. Jų farpe Pet
ronėlė Kundrotienė, nuo E. 
140-tos gat., kuri buvo ne
nuilstanti darbuotoja kata
likiškoj visuomenėj, ypač 
naujoj parapijoj. Paliko vy
rą Frank, duk. Teresę, se
serį Mortą Vištartienę ir ke
turias seseris Lietuvoj. 

• 
Klemensas Nemanis, nuo 

E. 149-tos gat., buvo susir
gęs, bet dr. A. J. Kazlausko 
rūpesčiu jau rengiasi prie 
savo kasdieninio darbo. 

• 
Kat. Mot. choras, praei

tais metais neveikęs dėl mo
kytojos Ad. Miliauskaitės 

Vienas gramas meilės mamytės mirties, dabar vėl 
atsveria svarą įstatymų. a t | ? į j 0 . Pirmą praktiką ren-

* giasi turėti sausio 17 d., 
Juo mažiau žodžių, juo j Black Cat's Cafe. Visos na-

geresnė malda. j ^ prašomos atsilankyti. 
Geriau pasivėlinti į baž-; Naujas mokytojas bus K. 

nyčią, negu niekad neiti. |št'aupas. M. D. 

nienė, P. Grigaliūnas", iš Chi 
cagos, A. Petkus iš Cicero 
ir P. Slaveikis iš Amster-
dam, N. Y.; po $1 F. Žeb
rauskas, P. Giržaitis ir B. 
Linkienė iš Chicagos, D. Pu
lokas, Thorp, Wis., S. Gu-
žauskas, Keno?.ha ir M. Ma-
tejūnas iš Cleveland. 

Kas daugiau? 

t? 

Linkime "Draugo" redak- jtaruoju laiku jis vėl paau
kojo fondui $25. Tokiu bū
du jis iki šiol tam kilniam 
tiksliu yra paaukojęs jau 
$75. 

Pastaromis dienomis aukų 
tam fondui prisiuntė dar se
kantieji lietuviai geradariii* 

J. Braknis, Rochester, N 
Y., $13; po $10: N. N., iš 
Chicago ir A. Dimulis iš 
Gardner Mass.; A. Brazins-
kas iš Somersville, Conn. $9; 
po $8 M. Varkalienė iš Lo?. 
Angeles ir Ig. Staradomskis 

cijai, kun. J. Gutauskui ir 
visiems Amerikos broliams, 
sesėms lietuviams-tėms lai
mingų Naujų Metų, daug ge
ro pasisekimo kilniuose dar
buose, kad Jūsų nepailsta
mai vedamai kovai už Ne
priklausomos Lietuvos at
statymą būtų vainikuota per 
galės, laurų vainikais, kad 
kitas didingas šventes, jau 
švęstų Nepriklausoma Lie
tuva, o jos išblaškyti vaikai,, 
po platųjį pasaulį, grįžtųj tė-

AUTOMOBILIŲ 
APDRAUDA 

PASKOLOS 
ANT NAMŲ 

NAMŲ 
APDRAUDA 

^ h 

SHULMISTRAS & Co 
INSURANCE 

Šates LO<*R» 

>:^ stment 

i%K»r*l«» mm+9 I n I Km 
4004 S. ARCHER AVE. 
..CHICAGO 32 , I tL . 

LAfareite 6200 

ARCHER 
CURfcENCY 

\ EXCHANG£ 
C 4 * J M H ( 

M t i i u f Ox. 

\ : P 

vynėn ramūs su meile širdy 1 iš Chicago; Kaz. Valantis, 
ir dirbtų Tėvynei ir žmonių | Chicago $5; P. Mazonis, Chi-
gėrybei... Icago, $3; po $2 P. Gudžiū-

* * 

įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:-
-SAVAS PAS SAVĄ" 

Tiesiog Joms 
I I Hflav Dirbta?!* 

Pirkite Ten, Kur Gausit* 
Pilną Patenkinimą Ir 
Puikiausius Rakandas 

Už Prieinama* Kalnas' 

DABAR tai laikas pagrąžinti savo namus su geriausios 
rūšies RAKANDAIS, lies turime didelj pasirinkimą, mfiso 
pačių Išdirbinio, visokios rūšies klasišku ir modernišku 
rakandų. Pasinaudokite proga? 

GARANTUOTA MEIM5IAOA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LARAI PRIEINAMAS KAINAS? 

*akstaa«a! PBaal Pataakttf PlrUJą Ilgintu* Mat -
Prie Progo* P*kl*a*Ht* J*? 

Archer Avenue Furniture Co. 
— PAKLOS StriTE BDIBBBMI — 

4140 Archer Ave. Chicago 32. III. 
Telefonu — LAFayette 8516 

•tevbUnkaa — JOS KAZIK—KAZEKATTIS 

PASIDĖKITE PINIGUS DABAR 
MOKAME 3 % DIVIDENDŲ 

JEI PASIDĖSITE PINIGUS IKI SAUSIO 
10, TAI DIVIDENDUS GAUSITE 

UŽ VISA MĖNESĮ 

UNIVERSAL 
SAVINGS & LOAN ASS0OATI0N 

1739 SOUTH HALSTED STREET 
CHICAGO, ILLINOIS PHONE CANAL 8506 

BE ^ • ^ 
^ 

IUAPGUTI^ 
VIENINTSUS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS 8AL, 11<L, 1933, 

WHFC -1450 kilocycles 
SEKMADIENIAIS: n u o 1-mos 

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

valandos vakare. 
EXTRA PROGRAMAS: Penk
tadieniais nuo 7 iki 8 v. vak. 

MARGUČIO Ofiso Adresas; 

3» 

" 

6755 So. Westera Ave., Chicago, I1L 
Telefonas — GROvehill 2242 

pog — ' i • • • a ^11} 
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D R A U G A S 
T H E I J T H U A N I A N D A I L Y FIIUEND 

2334 So, Oakley A ve., Chicago 8, HL Tel. CANfti 8010-9011 

Entera* fu S«cond-ClM» Mattejr Mareh 81. 1118 at ClUoa#o. Illinois. 
Und«r the Act of March 8, 1878. 

Published dally, except Sundaya, 
by the 

Utl^uuiian CaOiaUe Press Societj•. 
Member of the Catholic Prese Ase'n 

Subscrifrttan iUtee; 
85.00 per year outside of Chicago: 
$7.06 per year in Chicaffo & Cicero; 

4 cents per copy. 

Prenumeratos kala* Chicagoje ir 
Cioeruje per paštą: 

Jungt. Valstjbese, bet ne Ctiicagoje: 
Metams « 11-00 
Pusei Metų . . . . . •••* 
Trims Mčnealftnųi 175 
Dviem Mėnesiam* % 1*M 
Vienam Mėnesiui .71 

ūisieniuose: 
Metams « ' f ' f f 
Pusei Metų *>M 
THms Mėneaiams *•&<> 
Pinigu* reikia siųsti Pašto Money 

Orderiu su užsakymais. 
Metams $7.00 
Pusei Metu 4.00 Bkelbimų kainos bus prisiunčiamos 
Trims Mėnesiams 8.00 
Dviem Mėnesiams 1.50 
Vienam Mėnesiui 75 

tuojauą gavus prašymą. 
SKELBKITtS DIEN, "DRAUGE" 

Prezidento Pranešimas Ekonominiais Reikalais 
Atrodo, kad Prezidentą* Trumana*, kiek tik leidžia 

sąlygos, taikoai prie nauju gyvenimo aplinkybių. Ir ant
rasis jo pranešimas kongresui (ekonominiaii reikalais) 
daromas tokiu tonu, kad sudaryti galimumus bendra
darbiavimui su respublikonų partijos dauguma kon
grese. Dabar jau tikrai yra aišku, kad garsiąją Pre
zidento Roosevelto įvestą ir ugdytą "New Deal" (nau
josios dalybos) politiką užsimojo pribaigti patys de
mokratai, nelaukiant kol respublikoniškas kongresas 
ją pradės smaugti. 

Prezidentas savo pranešime apie ekonominio krašto 
reikalus aiškiai ir ganėtinai stipriai pabrėžė, kad tau
tos gerovė pareina nuG gamybos gausumo ir žemų 
kainų, bet tik jau ne nuo taip vadinamos planuotos 
ekonomikos. Atsakomybe už pilną gamybą ir darbą, 
ir taip pat už išsprendimą algų ir kainų problemos 
krinta ant paties darbo, darbdavių, ūkininkų ir var
totojų. Visi turi dirbti sutartyje ir į jų reikalus ne
privalo kištis vyriausybė. % 

Vyriausybės žemes ūkio politika turi būti pagrįsta 
gausumo principu, bet ne trūkumo skatinimu. Vyriau
sybe turi rūpintis, kad išvengti kitos žemes ūkio de
presijos. Nepatartinas vyriausybes kišimasis į ūkio 
reikalvs ir kuo mažiausiai turi būti naudojamos val
džios subsidijos. 

Tarp kitko Prezidentas siūlo ekonominę programą, 
kad kiek galint daugiau naudoti darbo jėga ir gamy
bos resursus. Taip jau jis skatina įmonių laisvę ir tarp 
jų lenktyniavimą. Be to, esą reikalingas tarptautinis 
ekonominis bendradarbiavimas. Tuo pačiu kartu reika
linga ugdyti bendroji visuomenės gerovė, sveikatingu
mas ir apsauga. 

Prezidentas Trumanaa pripažįsta, kad dabartiniai tak
sai yra dideli. Tačiau, jo manymu, tuo tarpu jie ma
žinti nėra galima. 

Esąs reikalingas kainų numažinimas. Tai paskatin
tų didesnį gaminiui vartojimą. Yra reikalingas susilai
kymas ir nuo algų kėlimo, kad nepakelti kainui ant pre
kių. Tačiau patartina pakelti darbininkams dabartini 
atlyginimo minimumą (40 centų į valandą) ir praplėsti 
"fair labor" standardo aktą tiems darbininkams, ku
rių jis ligšiol dar nelietė. Prezidentas paprašė, kad ir 
nuomų kontrolė būtų pratęsta iki birželio mėn., nes 
nuomų kėlimas esą numuštų pirkimo pajėgumą. Kai 
visi ekonominiai reikalai tinkamu būdu susitvarkys, 
stabilizuosis, tuomet ir taksų numušimą bus galima 
greičiau realizuoti. 

Prezidentas pažadėjo ir biudžetą subalansuoti. O tai 
yra svarbus dalykas. 

Daugeliui Prezidento pasiūlymų kongresas, be abe
jonės, pritars. Dėl kai kurių galės kilti aštrių ginčų. 
Vienas iš tokių bus taksų mažinimo klausimas. 

• 
Baisus Laikraštininko Pergyvenimai 

Tūkstančiai lietuviui liudija apie bolševikų ir naciu, 
okupacijos žiaurumus. Daug lietuvių liudija apie bai
sias ištremtųjų į Rusiją kelionėj., apie baisias gyveni
mo sąlygas kalėjimuose ir koncentracijos stovyklose. 
Nemažai ir pačių rusų yra, kuriem* vienu ar kitu bū
du pavyko ištrūkti iš raudonojo fašizmo pradaro. Jie 
irgi yra gyvais liudininkais to, kas dedasi Sovietų Ru
sijoj. , 

Jei kas netiįėjo lietuvių liūdimams, jų aprašytiems 
pergyvenimams (kaip Antano Toli© HMirties Kolona"), 
tas negali netikėti patiems rusams. 

Pagaliau, rusiškojo komunizmo "rojaus" paragavo ir 
kįtų tautų žmonės: Ukrainai, baltgudžiai, latviai, estai, 
suomiai, lenkai ir kiti. Ir jie tuos pačias vargus gyve
na ir kuriems pavyko iš ten pasprukti, lygiai taip liu
dija apie Rusijoj siaučiantį terorą, kaip ir lietuviai, Yra 
ir vokiečių, kuriems teko paragauti "komunistiškųjų 
pyragų." 

štai, Chicago Tribūne korespondentas Hal Faust va
kar dienos laidoje iš Berlyno trumpai paduoda vieno 
vokieči0 redaktoriaus skaudžius pergyvenimus Rusijos 
ištrėmime. Jis per aštuoniolika mėnesių kentęs badą, 

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. 1 * * 1 1 . <•! K 
S BOB 

siaurumus, paniekinimą. Sale jo mirtis nuolat siautė
jusi. Iš jo apylinkiui, netoli Oder pjpeto, visi vyrai tarp 
16 ir 65 metų buvo priversti rusyi keliauti į rytus. Re
daktorius buvęs NKVD (slaptosios bolševikų policijos) 
suareštuotas. Poznaniuje jis pora savaičių buvęs lai
komas rūsyje. Iš čia jis drauge su kitais buvęs išimtas, 
įgrūstas Į prekinį vagoną, uždarytas ir išvežtas į Bo-
bruiską. čia jis buvęs uždarytas į vergų stovyklą. Buvo 
verčiamas keliolika valandų į parą sunkiai dirbti, žan
darų mušamas # ir spardomas. Jokio poilsio, nes rei
kėjo miegoti ant plikų lentų, neapšildomose palapinėse. 
Maisto tiek maža, kad reikėję badauti. Tokiose sąly
gose gyvenant ir dirbant per kelias savaites iš 600 
internuotųjų 75 mirę. Iš čia buvęs perkeltas į kitą sto
vyklą, kurioj nė kiek nebuvę geriau. Tuose varguose 
jo svoris nukritęs 65 svarais. Kai susirgęs, jį pasiuntę 
į ligoninę netoli Minsko. Bet ir čia būklė baisi. Atrodę, 
kad .i šią vietą mirčiai nukamuoti darbo vergai suvežti. 
Pagaliau kai kuriuos jų suvertę į prekinį vagoną ir ki
tur vežę lyg kokius gyvulius. Vagone buvo tokios są
lygos, kad 12 žmonių mirę kasdien. Gydytojas tik at
silankydavęs tam, kad paklausti, kiek yra mirę ir ofi
cialiai konstatuoti jų mirtį. 

Iš šio vokiečio pergyvenimo mes šioje vietoje šį tą 
paduodame, norėdami užakcentuoti tą faktą, kad vis
kas, kas ligliol buvo rašyta ir kalbėta apie vergų dar
bo stovyklas Rusijoj ir apie tragingas tremtinių kelio
nes yra šventa teisybė. Ir visi Antano Tolio pergyve
nimai, surašyti "Mirties Kolonoj", kuriuos dabar spaus
diname dienraštyje "Drauge", yra tikras dalykas. 

—— 
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APŽVALGA 
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Juozas Laukis 
""•' • i » i 

Gal ne vienas iš senesnėse* kartos lietuvių nustebo, 
kad Juozas Laukis, kurio vardas jiems buvo gana ge
rai žinomas, mirė aprūpintas šventais sakramentais ir 
yra laidojamas S v. Kazimiero kapinėse įš Šv. Jurgio 
parap. bažnyčios. Nustebo dėl to, kad šis senas lietu
vis, veikėjas ir rašytojas daug metui pašventė tokiam 
darbui, kuris griauja religiją ir ypač katalikybę. 

Jis savo laiku dirbo nekatalikiškų! laikraščių redak
cijose. Redagavo IWW (aidoblistų) žurnalą, kuris sėjo 
socialanarchistiškas idėjas. Jis buvo to pavojingo anar-
chistiško sąjūdžio lietuvių tarpe vadas. 

Velionis yra parašęs ir iš kitų kalbų išvertęs nema
žai knygų. Jų tarpe yra knygų priešreliginio turinio. 

Po pirmojo pasaulio karo a. a. Laukis aplankė Lietu
vą. Iš ten grįžo gerokai pasikeitęs. Jis atsisveikino su 
aidoblistų sąjūdžiu ir ieškojo naujų kelių savo veik
lai. Bet negreit juos eurado. Ilgai dar klaidžiojo, bet 
aktyviai visuomeninėj veikloj tebedalyvavo. Pastarai
siais keleriais metais velionis labaį domėjosi religiniais 
klausimais, kuriais išleido brošiūrėlę ir rašė "A. Lie
tuvyje". Pagaliau, cyvenimo saulei besileidžiant, sura
do tikrąjį kelią, pažino tiesą ir supratęs šio gyvenimo 
tikslą, susitaikė su Dievu, priėmė šventus, sakramentus 
ir mirė kaip tikras krikščionis katalikas. 

A. a. Juozas Laukis mirė sausio 7 d, šv. Kryžiaus 
ligoninėj, sulaukęs 80 metų amžiaus. Amerikon atvyko 
1892 metais. 

Rengiasi Prie Maskvos Konferencijos 
Vienas mūsųi bendradarbis iš Europos mums pra

neša: 
"Jei praeitais metais diplomatinis veikimas buvo 

smarkiai išvystytas, tai šiais metais, jis bus dar la
biau paspartintas, nes bus sprendžiami tokie klausimai 
kaip Vokietijos ir visos Centrinės Europos problemos. 

Jau kelios dienos, kaip iš Maskvos pasiekia paslap
tingi pranešimai, tvirtiną, kad Stalinas sugrįžęs Mask
von, ir kad jis su Molotovu ir Višinskiu svarsto Euro
pos politišką padėtį. 

Iš gerai patikrintų šaltinių tako patirti, kad §talįnas 
puošiasi Maskvos konferencijai patiekti visą eilę kon
krečių pasiūlymų, kiek tai liečia Vokietiją įr abelnai 
Europos politiką. Jis nori, kad ši konferencija turėtų 
didžiausį pasisekimą. 

Jei tikėti kai kuriems paslaptingiems šnibždėjimams, 
rusai žada padaryti visą eilę nusileidimų anglo-sak-
sams Europoje ir Azijoje." 

Gal būt, kad Stalinas su Molotovu ir Višinskiu nori, 
kad Maskvos konferencija pasisektų, bet tik,., jų nau
dai bet ne pasaulio taikai. 

Vasario 2 d., Aušros Vartų parap. salėj, įvyksta Tė
vų Marijonui Bendradarbių metinis seimas, į, kurį kvie
čiamos draugijos įr visi veikėjai, Planuojant platesnio 
mąsto darbus, yra reikalinga visuomenės moralinė ir 
medžiaginė' talka. Šiam tikslui seimas ir šaukiamas. 

i 

T A R K A I N I U K A I 
Rašo Nolėčių Vidikas 

Katalikas nepyksta, jei 
kas ji pavadina kataliku; 
priešingai, jis tuomi didžiuo 
jasi. Juo aukštesnio mokslo 
katalikas, tuo labiau jis pa
brėžia savo krikščioniškus 
idealus. 

Ir nė vieno gydytojo dar 
neužtikau, kurs raukytųsi, 
jei kas jį pavadina dakta
ru. Kiekvienas etiškas as
muo nerausta dėl savo ama
to ar įsitikinimų, 

Savo įsitikinimų, ar savo 
profesijos sarmatytis niekas 
neprivalo. Tik tamsūnėliai, 
ar sukčiai, ar nešvarios są
žinės žmonės sarmatijasi. O 
jei nesisarmatija, tai pyks
ta kai parodai jiems veid
rodį... Na gi pasakyk į akis 
girtuoklėliui, kad jis yra 
girtas, tai jis rūsčiai tau at
šaus: "Ką? Ar aš girtas? O 
kada tu matei mane gir
tą- . ... 

Bet mūsieji komunisčiokai 
baisiai pyksta, jei kas juos 
pavadina bolševikais, ar rau-
donf ašis tais, ar maskolių 
rabotninkais. Raudonfašisto 
psichika yra tokia pat kaip 
girtuoklėlio... 

- * • • 
Bolševikų "diadka" Troc

kis buvo ne menkesnis už 
"tatką" Staliną. Ir jų lyde
ris Browderi« buvo daug di
desnis bulaių šiška Ameri
koje, nagu dabartinis jų mas 
kabulskis Fosteris. Kas gi 
nepamena Browderį„ kurs 
net buvo bolševikų kandi
datu į Amerikos preziden
tus? Ir kas gi nepamena to 
ultra bolševiko Leibos Troc
kio? Juk Trockis buvo dide
lis galvariezas, toks kaip 
tikram bolševikui pridera; 
bet visgi neišskerdė tiek 
daug milijonų žmonių, kiek 
Kaukazo razbaininkas iš
skerdė... O kaip dabar? 

* * * 
Bet tru pasakyk tokiam 

Bimbai, ar Prūseikai, kadte 
buvo Trockininkai, kad bu-

(Nukelta i 5 WlM X 
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Mirties 
• 

(Tęsinys) 

Einame mišku, kuriame knibždėte knibžda pabėgu
sių rusų kareivių, bijančių ir .saviškių, ir vokiečių. Dau
gelis iš jų sužeisti, apsiraišioję žaizdas atplėštomis pa
laidinių rankovėmis arba laikraščiui popieriais. Kru
vini, apžėlę bandomis, apskretę purvais, peralkę, per
vargę, — tiesiog širdis plyšta, juos matant. Bet jie 
labai bailūs: vos tik mus pamatę (nors mes savo iš
vaizda nuo jų nė kiek nesiskyrėme), tuojau sprukdavo 
tolyn i miško gilumą. Tik vienas išdrįso užkalbinti, pir
miausia paprašydamas "machorkos", bet sužinojęs, kad 
mes taip pat nieko neturime, apsivylęs buvo beeinąs 
į miško gilumą. Dabar aš jį, paklausiau, kodėl jie slaps
tosi miškuose, ar ir jie yra buvę kaliniai. 

— Ne, mes esame dezertyrai, — atsakė. 
— Tai kodėl jūs sėdite miškuose? — paklausiau. 
— Ogi bijome vokiečiams į nelaisvę patekti, nes jie, 

sako, negeresni už mūsiškius, — atsakė. 
— Bet jūs galite persirengti, nuplėšyti visus sovie

tiškus ženklus, o jūsų čia niekas nepažįsta, tai ir ga
lėtumėt drąsiai kaip civiliai vaikščioti, — pasakiau 
jam. 

— Taip tai taip, bet štai kas neleidžia mums viešai 
rodyti*, — rodydamas į plikai nukirptą galvą, aiškino 
mūsų sutiktasis dezertyras. — Be to, mūsų daug yra 
sužeistų,, todėl laukiame miškuose, kol apgys žaizdos 
ir paaugs plaukai, o tuomet gal kaip nors išsisuksime 
nuo belaisvio mirties. Reikia labai atsargiai, nes tie 
"frica*" taip pat nedurni! — reikšmingai mirktelėjęs, 
dingo miško tankynėje. 

Einame toliau. Cia, matyt, jau vokiečių būta, nes 
pakely tankiai pamatydavom vokiškų cigarečių nuo
rūkų ir dėžučių. Išėjus iš miško, ir Smolevičių mies-
tukas pasirodė, Pagreitinome žingsnius, išeidami į di
dįjį, kelįą. Čia judėjimas didžiausias. Nuolat zuja vo
kiečių kariški autovežimiai pakeltais priešlėktuviniais 
ginklais. 

Vietiniai gyventojais apsikrovę skarmalų ryšuliais, 
vaikų būriais vedini, ėjo iš kažkur miestelio link. Ma
tyt, buvo pasitraukę, bijodami mūšių, į laukus ir miš
kus. Eidami nuolat lankstėsi arba kilnojo kepures pro 
šalį pravažiuojantiems naujiems "viešpačiams", kurie 
į jų sveikinimus nė nepažvelgdavo. Jei kuris iš tų varg
šų išsiblaškęs pasipainiodavo kokiam vokiečiui po ko
jomis, tas jį tuojau į, šąla nuspirdavo, prakeiktu išvė-
pėliu iškoliodamas. 

— Tai mūsų dalia! — prašnekau į kapitoną. — Iš 
vienos žmogžudžių gaujos ištrūkę, pateksime, atrodo, 
į ne geresnes rankas... 

Kapitonas tik patraukė pečiais, pridurdamas: 
— Pamatysime! 
Įėjome į miestuką, kurio vienos lentos šaligatviai 

buvo tokie siauri, kad dviem greta eiti ar prasileiikti 
buvo neįmanoma. Einame vienas už kito ir matome 
priešais ateinantį vokiečių karininką. Rizikuodami bū
ti apspardyti, nutarėme Jį užkalbinti. Jis priartėjo prie 
mūsų siauruoju šaligatviu, aukštai galvą iškėlęs, ma
tyt, būdamas tikras, kad jam cia visi turį bėgti iš 
kelio. 

(Bus daugiau) 
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"Draugas" buvo ir bus jūsų draugas ! 

MŪSŲ BENDROVĖ- SKIRIA $1,000,000.00 
VETERANŲ PASKOLOMS! 

w •*• W 
• 

Sį* pinigų sumą KEISTUTO TAUPYMO BEN
DROVE yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS JCARO 
VETERANAMS, paskolos būdu, kad padėti Vete
ranams įsigyti naują arba seną namą, statyti naują 
arba įremontuoti dabartini savo namą — be ilgo 
atidėliojimo ir ne išlaidų, pagal G. I. Bill of Ri§hts 
patvarkymus. 

Šios bendrovės vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, 
yra pilnai p? tyręs ir kvalifikuotas visiems Vetera
nams šiame reikale suteikti patarimus ir patarna
vimą. Pasinaudokite pirma proga! 

# * 

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 
ATSILANKYTI P A S I T A R U S I . 

KEISTUTO SAVING3 and LOAN ASSOCIATION 
Tel. Calumet 4118 3236 S. Halsted S t. Chicago 8, 111. 

J OS KPH M. MOZERIS; Secretary 

"-""^-^•^^^^^"•••f^ 1^^"^lB»z tm^m^r^ • — • ' • 

Dienraščio "Draugo" Koncertas ir Šokiai Įvyksta Vasario (February) 9d., 1947 - St. Agnės Ballroom, 3916 Archer Avenue 
. 
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Trumpai i 

Nauji Metai, 
Nauji Darbai 

Brighton Park. — Mote
rų Sąjungos 20 kuopos su
sirinkime iš buvusio paren
gimo pranešimą padare J. 
Kiikiene. Pasirodė, kad nors 

i sibaigus, darbas sumažėjo, 
' tad pastarame vieneto su-

* 

— . . « <• CHOGOS LIETUVIU VEIKLA 
vo Browderininkai, — tai 
jų raudonos mordos dar 
smarkiau nuraus... Jie pyks, 
ir teisinsis, ir keikdami už
sigins. Tokie jie man čia 
raudonbulšiai, kad lyg mon-
kės ragožium vartaliojasi. 
Ką šiandie jie aukština ir 
giria, tai negarantija, kad 
rytoj jie nekeiks, nesmerks 
ir nesisarmatys... Bolševikų 
viera, ir raudonf ašistų prin
cipai, ir maskolbernių "so-

.*~T ,, * i pačios atsilankė ir dovano-
ciahzma8 yra taip pašto-! . , . . ~ . . . 

J • . _ mis prisidėjo. Pa v. pati pir-
vus, kaip perrūsusio jovalo ^ j ^ . R girvinskienė 

daug darbo įdėjo ir gausiai 
dovanomis prisidėjo. Dėlto 
netikėtai gražios sėkmės pa
sirodė. 

Pirm. H. Širvinskienė pra
nešė, kad aplankė narę A-
nastaziją Radkęt kuriai įtei-

Norfhsidės Organi
zacijų dėmesiui 

North Side. — Chicagos 
Lietuvių Tarybos skyrius 
rengia koncertą vasario 2 

sirinkime nutarta likviduo
tis. Buvę ižde $22 nutarta 
paaukoti BALF, kuris rūpi- jd-» parapijos svetainėj tiks-
nas Lietuvos pabėgėlių naš-1 l u , k a d sukėlus piniginę kvo-
laičiais. Šiame susirinkime, **» k u r i j * nustatė Amerikos 
gautas per Helen Statkienę j L i e t - Taryba šiai kolonijai, 
padėkos laiškutis iš BALF I Koncertas bus labai Jyai-

uz tikietus daugelis narių į R e i k i a M | r » i tvariniu, nes, be dainų, 
užsimokėjo, bet i pačią pra- ^ ^ į s t e i g i m u i r j o ^ j bus dar kalbos ir vaidini-

laikymu daugiausiai rūpinos 
ir veikė Helen Statkienė. 

Nauja Lietuvos Istorija 

THE STORY OF 
LITHUANIA 

mogą mažai atsilankė. Ži
noma buvo narių, kurios ir 

Paraše 
KUN. TOMAS CHASE (Cižauskai) 

Išleido Strafford House, Inc. 
Žemėlapiai, kronologlja, 8V0 pusi. 

puškanti burbulai. Fui! 
• • • 

Komunistų partijos jova
lo fermentacijai, bile supu
vęs fruktas yra "good". Sve 
timtaučių komunistų; fruk-
tai yra tokie pat kaip ir li-

Tartasi apie suruošimą ką 
nors minėjimui kuopos 30 
m. sukakties nuo įsisteigi-
mo. Ištikrųjų, graži sukak
tis. Visos narės, manau, jaus 
pareigos piftaid'Sti prie to 
minėjimo. Sudaryta komisi
ja iš Helen Statkienės, Onos 
Paurazienes, M. Paukštie
nės, S. Jonukienes, V. Ged-

mas, o programai pasibai 
- , . . %.. ' KAINA: $3.&0 

gus — šokiai, na, žinoma, užsakymus siųskite j — 
ir užkandis su gėrimais. D R A U G A S -

Todėl skyrius prašo drau- ! 2334 S. Oakley Ave. 
gijų ir klubų įsitėmyti tą Chicago 8, Illinois 
dieną ir nerengti pramoge- Please send me postpaid 
lių. Taipgi sav 0 susirinki
muose paraginti narius da
lyvauti šiame koncerte, ku
rio visas pelnas eis Lietu
vos išlaisvinimai! 

Vėliau bus smulkmeniškai 
aprašyta apie patį koncer-

tovskų. Bolševikų c h e b r a h . , . . . ' , 
^ ^ JI^JU J k e dovanelę kuopos vardu, 

susideda didžioje daugumo- ^ ^ ^ . ^ d ž i > ' minienes. š i komisija, pasi-1 t o ^ ^ ^> 
je is chuliganų, apgavikų,! _ . „ _ _ _ . „ _ a _ _ t i k i m s a v o D a r e į C a s atliks, d % *' y P 

copies of your book THE STORY OF 
LITHUANIA. Enclosed * o u wiL 
find $. 
N a m e . 

Address 

p l ė š i k ų , s a d i s t ų , ž m o g ž u d ž i ų ! , . 
ir vergų kupčių. Tai yra \ iįnome 2 0 ^ 
kruvinų banditų saiką, ku
rie organizuotai pištaketinį 

tikim, savo pareigas atliks 
kuo geriausiai. 

''rojųM Rusijos žmonėms da
vė, kurie j vedė darbininkų 
klasei vergiją ir faktinai už
laiko katorgose 30 milijonų 
beteisių vergų. 

• • • 
Ginkluoti raudonieji ban

ditai užpuolė Lietuvą ir jie 

Valdybos sąstatas 1947 m. 

A. A. 
KAZIMIERAS PETRULIS 

Gyv.: 346 \Y. 31st Tlacc. 
Mirė Saus. 7d.. 194?m.. 6:-

20 vai. ryte, sulaukęs 63 ni. 
amžiaus. 

Gimęs Lietuvoje. Kil© iš Pa
nevėžio apskr., Berčunu kai
mo, Naujamiesčio parapijos. 

Amt-rikoj išgyveno 3 5 metus. 
Paliko nuliūdę: mylima drau

gė Eleanora Vešotienė ir jos 
šeimą; brolį Povilą Ir šeimą, 
Grand Kapids, Mich. Ir kitas 
gimines. 

Priklausė prie Teisybės My
lėtoja, Simano Daukinto ir 
Liet. Piliečių kliūbo organi-
sacljų. 

Kūnas pašarvotas Ant. M. 
Phillips koplyčioj, 3307 Šo. 

Lituanica Ave. Laidotuvėm j -
vyks šeštad., Saus. 11d., 8:30 
vai. ryto iA koplyčios j švento 
Jurgio parap. bažnyčia, ku
rioje j vyks gedu inįos pamal
dos už velionio siela. Po pa
maldų bus nuiydėtas i Sv. Ka
zimiero kapines. 

Visi a. a. Kazimiero Petru
lio giminės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnarimą ir 
atsisveikinimą. 

Nuliūdę lieka: EleaTora Ve-
šoticoė, Brolis ir Giminč>. 

Laid. dirt-k t.: .Antanas ^1. 
Phillips, tel. YARds 4968. 

tenais plėšikauja ir su piš-
talietais tenai įvedė baudžia
vą, o iš laisvų lietuviui pa
darė savo beteisiais vergais. 
O mūsieji raudonfašistai 
tam pritaria. 

Neilgai tie plėšikai Lietu
voje poną vos, neilgai jie 
žmones ten kotą vos! Dan
gus bolševikams niaukiasi... 
Artinasi atsiskaitymo die
nos. Ir kai neš savo kuda
šių kacapai iš Lietuvos, kur 
tada judašiai maskolberniai 
pasidės?... Bene dums jie vi
si paskui tą Kaukazo raz-
baininką? 

buvo išteistas Raudonoj- j m a ž a i pasikeitė. Tik pirm. 
Kryžiaus vienetas. Karui pa j H gįrvinskiene griežtai at

sisakius jos vieton išrinkta 
Ona Paurazienė, kuri tas pa
reigas gerai atliks, nes tai 
nuoširdi simpatinga mote
ris; be to, ir veikime pasi
žymėjus. Taigi, tikimės, kad 
ir šie metai kuopos veikime 
bus našūs. 

Sergančioms narėms dova 
nų nupirkimu ir įteikimu, 
kaip ir pernai, rūpinsis J. 
Kilkienė ir H. Sirvinskienė. 

Dukra 

J. Naujalis, 
Spaudos komisijos narys 

Paviršius, kurio nepažįsti, 
dažnai apgauna. * 

Su kuo sutapsi, tokiu pats 
patapsi. 

Patriotizmas, kuris neneša 
su savim aukų, yra per pi
gus. 

Perskaitę 'Draugą", duo
kite jį jūsų giminėms, drau
gams ar pažįstamiems. 

B. A. L A C H A W I C Z 
Laidotuvių Direktorius 

KOSELANDE 
KOPLYČIA RANDASI: 

10756 So. Michigan Ave, 
Tel. PUU 1270 arba CAN. 2515 
Rez. tel. — COMmodore 5765 

Aukščiausias Michigan 
valstybės teismas uždraudė 
moterims dirbti saliunuose 
už baro. 

L1CIDĖSIO VALANDOJ 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. VVestem Ave. 3319 Lituanica Ave. 
PROspect 0099 YARds 1138-1139 
Tiems kurie gyvena b toj* miesto dalyse gausime koplyčia, arčiau jOsu. namu 

2 Metų Mirties Sukaktis r ^ = : ^ i 

A. A. 

lst Lt. Domininkas Varnas 

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
ĮR ODOS IŠBĖRIMAMS 

Kenčiantleji nuo senų, atdaru 
ir Bkaudšių žai*dų, žino kaip sun
ku yra ramiai p e r d ė t i Ir kaip 
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet 
žaisdos pradeda 
nieit Ir skaudd-
ti — užtepkite 
USGUL.O Oint-
tnent palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
senj . atdaru Ir 
skaudžių iaiadvi. 
Jo atgaivinan
čios Ir skausmą 
prašalins nčiosy-
patybec suteiks 
Jums tinkamą 
nakties poilsį ir 
pagelb&s išgydyt 
senas, atda
ras Ir skau-

Jau sukako dveji metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą sūnų ir brolį, Domininką Varną. 

Netekome savo mylimo Sausio 15d., 1945 metais. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingasis Dievas suteikia jam amžiną atilsį. 

Mes, atmindami jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, už
prašėme gedulingas šv. Mišias Šeštad., Sausio 11d., 1947m., 
Nekalto Prasidėjimo švenčiausios Panelės Marijos parap. 
bažnyčioje, 8:00 valandą ryto. 

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti 
šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. Do
mininko sielą. Po pamaldų kviečiame į namus po numeriu 
2630 W. 40th Stfeet. 

Nuliūdę: TĖVELIAI, BROLIS IR GIMINES. 

das. Vartokite Ji Irsjl skaudlema 
nudegimams, sąsu Ir sutrūkimų 
praaalinimui. ir kad palengvinti 
Psoriasis niežėjimą. Atvedina va
dinamą Athlete's Foot degimą ir 
niežėjimą, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos nudžiflvimo Ir 
sutrūkimo tarp pirštų: geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalim* Ls lauko pu-
gSjĮ 

LEGULO OINTMENT paraiduo-
la po $1.26 ir po $3.50. 

Siųskite JOsu Money Orderi tie-
*o* 1 — 

LEGULO, DEPT.—D. 
4847 W. 14th Street 

CICERO 50, ILLINOIS 
Arba atvykite į vaistinę: 

Stem Pharmacy 
4B47 W. 14411 SL, Cicero S0, IU. j 

1 0 , 0 0 0 B O N K Ų 
DEGTINES 
BRANDES Ruaro 

GIN 
VYNO 
KORDIALŲ 

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama 

SPECIALEMIS KAINOMIS 
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas 

M O N A R C H 
L I C U O R 
STORE 

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054 

JEIGU DAR NETURIT, TAI ĮSIGYKIT 
Vėliausią Anglišką-Lietuvišką 

• Lietuvišką-Anglišką 

ŽODYNĄ 
Nebūkite be Marlborough's 

LTTHUANIAN DICTIONARY 
Kaina.. . . $6.00 

Mokinkit^s Lietuvių Kalbos su Anglišku Vadovėliui 

Įsigykite Marlborough's 
LITHU ANIAN — SELF-TAUGHT 

Kaina • •. • $2*25 
Siųskite Jūsų Užsakymus Sekančiai:— 

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

CHICAGO 8, ILLINOIS 
" ^ 

= ^ 

• l i e t u vlškns 
Žydukas** 

PIRKITE: TIESIOG NUO — 
MB. NELSON 

— Savininko — 

Si. Casimir Monument 
Company 

3914 West lllth St 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Tiesiog Ten, Kur Bosai 
Sustoja. 

Telefonas: CEDARCREST 6 3 35 
• y n .i i» Į »» n f - p 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ |STAIG06 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

4605-07 1 Hermitage 
Avenue 

Yards 1741-2 
4330-34 So California 

Avenue 
Lafayette 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtas* 
8 vai. vak. 

Veteranų Perlaidojimo Reikale 
Kreipkitės prie ANTANO B. PETKAUS, Laidotuvių Direk

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar joms 
norint, kanai žuvusio ar mirusiu veteranų — jūsų mylimųjų, 
bus parvežti perlaidojimui Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks 
i jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas. 

NULIŪDIMO VALANDOJE 
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B. 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

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

6812 So. Western Ave., Chicago, 111. 
Telefonas — GROVEHILL 0142 

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

N A I I A U 

G k I s s g s s 
L I • t • t I i 
L s l d a t o v l u 

D i r e k t o r i ų 

A s s e l a e l l s s 

A M B C L A N C l 
Pitftniijis 
d l e n ą n - a a k t l 

Mes Tar ias 
K o p 1 y o I m • 

K l u s i 
M I i i U 

• MAŽEIKA - ir - EVANAUSKAS 
3319 LITUANICA AVE. 
6845 & VVESTERN AVE. 

Phoneo: YABds 1138-39 
PRO. 00N 

LACHAWICZ IR ŠONAI 
2314 WEST 23rd PLACE 
lB7fi6 & M1CU1GAN AVE. 

Ehones CANai 2516 
COMmodore 576fi 

PUl iman 1210 
^ • ^ 

L L BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. TeL PULlman 9661 

ANTANAS Me PHILLIPS 
3307 S. LITUANICA AVE. Phone YARds 4908 

J. UULEVICIUS 
4348 S. CAULFDRNIA AVE. TeL LAF. S578 

P. J. RIDIKAS 
8854 8. HALSTED ST. * 710 W. 18th STREET 

Teiephone YARds 1419 

L J. ZOLP 
1646 WEST 46th S t Phone YARds 0781 

!• *m ms> 
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Ar jums patinka muzika? 
Pasaulyje yra parašyta kviečia visus atsilankyti j 

labai daug geros muzikos. O koncertą ir išgirsti nepap-
kiek kartų galima išgirsti ! rastą programą. Atsilaiiky-
tikrai geros muzikos? RE- darni į šį koncertą, jūs pa-
TAI. Ir tai daugiausia tik rodysite suprantą jaunas 
per radio arba plokštelėmis, menininkes, keliančias lietu- laužę dviejų seifų užraktus 
Retai galima išgirsti gyvus viską kultūrą Amerikoje, virš $11,000 pinigais ir ki 

Užpuolė ir apiplėšė 
Bent šeši ginkluoti pieši-1 

kai įsiveržė į namą 1538 
Adams, suvarė visus 12 jo 
gyventojų į rūsį, per pus
antros valandos šeiminin
kavo namuose ir pagrobė su 

ĮVAIRIOS 
DOMIOS ŽINIOS 

menininkus išpildant tuos Kartu ir paremsite jas, nes 
nuostabius kūrinius. kiekvienam jaunam meni-

Tačiau sausio 23 dieną ninkui parama yra reikalin-
Lietuvių Auditorijoje, 3133 £a-
S. Halsted St., įvyks pui-! Taigi, Stefanija ir Anita 
kus ir rimtas koncertas. Tai jūsų laukia sausio 23 dieną 
bus pirmas meniškas kon- Chicagos Lietuvių Auditori-
certas šiais metais. Jame j c je. Koncerto pradžia lygiai | moteriai leido pasilikti jos 

tomis vertybėmis. Tačiau iš 
namo nuomininkų nieko ne
atėmė, apipiešė tik savinin
ką, kuris tuo metu nebuvo 
namie. 

Plėšikai buvo labai man
dagus, nes vienai nėščiai 

Verčia išdavinėti 
- i 

8 metai už meilę 

bendrai pasirodys dvi sese- 4 vai. 
rys, Stephanie ir Anita No-
vicky. 

Stephanie laimėjo pirmą 
vietą kaipo pianiste Chica-
goland Music Festival šią 
vasarą, turėdama tik 19 me
tų amžiaus. Ji skambino 
95,000 asmenų Soldier's 
Field. 

Dabar Stefanija ir Anita 

kambaryje, vieną sergantį 
vyrą perkėlė iš antro aukšto 
į lovą pirmame aukšte, o 
vienam vyrui, kuriam skau
dėjo koja, davė rūsyje kėdę. 
Kitų rankos rūsyje buvo su
rištos. 

Aukštyn ir aukštyn 
Kirpėjų unija praneša, 

Kas Girdėt^ 
Chlcagoje • 

Užmušti, sužeisti 
Vienas vyras ir moteris kad jos nariai nori aukštes-

RENDUOJAME GRINDŲ j buvo užmušti, o penki kiti j niu atlyginimų. Kirpėjai rei-
asmenys sužeisti, susidūrusi kalaui j a $50 į savaitę plūs 
automobiliams ties Central 70 nuošimčių nuo tos sumos, 
Park ave. ir Jackson blvd. kuri susidaro virš jų už-

Užmuštieji, abu to paties j dirbtu $50. Jie taio Dat rei-
automobilio keleiviai, yra j kalauja penkių dienų darbo 
Mrs. Betty Pavlowski, 43, ir I savaitėje ir vienos savaitės 

; Anthony Bandazzo, 42, vai- apmokamų atostogų po me 

TKINBUO MASINAS — 
TIKTAI 

ruotojas. 
Tame pačiame automobi

lyje dvi mcterys buvo su
žeistos. Kito automobilio 
trys keleiviai buvo taip pat 
sužeisti. Sužeistieji turėjo 
būti nugabenti ligoninėn. 

Mes Esame AGENTAI JOSI 
BBMJAMIN MOORE MALIAVI 

IR VARMfiŲ, taipgi — 
MARTIN RENOFR MVLIAVr 

IR V ARAMŲ. Ir — 
KEM-TOME YALtiPAR. 

Tarime Oraig Pasirinktina 
IMCm. 8 I K M \ £ 8 PO PI Kitos 

Duodame 90% Nuolaida! 

tų darbo ir dviejų savaičių 
po dviejų metų. 

Šiuo metu kirpėiai gauna 
$35 savaitei plūs 60 nuošim
čių nuo uždirbtos virš $50 
sumos 54 valandų darbo sa
vaitėje. 

Savaime aišku, pakeltas 
algas turės apmokėti tie, 
kuriems želia barzdos ir au-

Z ga plaukai. Kaincs neseniai 

Berlin, Vienas Berlyno 
gatvėkario konduktorius pra 
nešė savo partijos būstinei, 
kad bolševikų NKVD (poli
tinė policija) privertė jį pa
sirašyti pasižadėjimą, kad 
jis teiks tai policijai žinias. 

Jis pasakė, kad du NKVD 
pareigūnai, civiliškai apsi
rengę, atėjo į jo namus ir 
pakvietė jį į NKVD būstinę. 
Jam buvo pasakyta, kad jis 
yra buvęs Gestapo agentas, 
nors tai yra netiesa. Išsigel
bėti jis galįs tik sutikdamas 
bendradarbiauti su NKVD. 
Jam buvo pasakyta, kad jis 
diu kartu s savaitėje turi at
eiti į NKVD būstinę ir pra
nešti pavardes tų asmenų, 
kuriuos jis nugirsta gatvė-
karyje ką nors kalbant prieš 
bolševikus. Jam buvo pa
kištas popieriaus lakštas pa
sirašyti. Lakštas buvo para
šytas rusiškai, todėl jis ne
žino, kas ten buvo parašy
ta. 

Devynių mėnesių bėgyje 
jau 218*žmonių t o s partijos 
centrui pranešė, kad jie bu
vo verčiami šnipinėti bolše
vikams. O kiek dar neprane
šė? 

Spartanburg, S. C—R. C. 
Watt, 79, buvo nuteistas 8 
metus kalėti, kadangi jis 
prie vienos kavinės lango 
padėjo dinamito, kuris su
darė pavojų 35 asmenų gy
vybei. Mrs. Bessie Haynes 
Melehes, kavinės patarnau
toja, buvo truputį sužeista. 
Watt norėjo ją nužudyti, 
nes prieš tai jis parašė jai 
laišką, kad jis ją yra įsimy
lėjęs, ir jeigu ji jo atžvilgiu 
liksianti šalta, jis jai atker
šysiąs. Jis norėjo ją iš
sprogdinti. 

Jis apkaltintas pasikėsini
mu prieš žmogaus gyvybę. 
Kadangi tuo pačiu kaltinimu 
jis buvo kaltinamas prieš 
53 metus — 1893 m. — jam 
paskirta didesnė bausmė. 

Japonai grąžinti 
Tokyo. —(japonai, kurie 

karo metu buvo išvykę iš 
Japonijos įvairioms parei
goms Pacifiko salose, visi 
buvo grąžinti atgal į Japo
niją. 

Pranešama, kad nuo karo 
pabaigos 922,570 japonų grą 
žinta į Japoniją iš Filipinų 
Havajų, Ryukyus, Pietų Ko
rėjos, Marianų, Gilberts, Bo-
nins ir Marshalls. 

/mus 
X Domininkas Rudakas, 

vyras žinomos Brighton Par 
ko veikėjos Onos Rudakie-
nės, šiomi3 dienomis turėjo 

120 japonų, o Filipinuose 
649. Jie kaltinami kaipo ka
ro nusikaltėliai. 

MARGUETTE 
PAINT & HARDVVARE 

2547 We*t 63rd Street 
1>l.: — HEBflock K262 

Sunaikins mašinas 
Kriminalinio teismo tel 

sėjas Harold G VVard įsakė I ^ v r ^ ^ W ~ T ^ i o ~ a ^ S t o 
sunaikinti 155 losimo masi-! m o k e s č i o ^ p l a u k ų a p k i r p i . 

mą, ypač už barzdos nusku-
timą, niekur pasaulyje nėra. 

nas (slct machines), konfis
kuotas Skokie. 

Mašinos yra sukrautos 
Skokie kaimo salėje. Šešta- j ( 

dienį jos bus iš ten paimtos,| | s | j j į o aMIljOlI 
sudaužytos kūjais, apipiltos 
gazolinu ir padegtos. 

• • 

tt 
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NOlftU PIRKTI U2 CASH 
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-

Namus 
Fanuos 

Automobilius 

AL. C. ALLEM 
(Alešauskas) 
Oel Susitarimo ftank 
Republic 6051 

* 

Sterling Feenev, 26, ku
ris neteko kare daliem deši
nės kojos kovoje prieš vo
kiečius Olandijoje, vėl įsto
jo i armiją. Jis neri sekti 
savo tėvo pėdomis, kuris iš 
armiios išėjo į pensiją 1925 
metais, ištarnavęs 30 metų. 

Feenev yra pirmas vyras 
Illinoi9-Wisconsin- Michigan 
valstvbėse, įstoies armijon 
paeral karo departamento 
nutarimą, kuriuo dalinai in
validiems veteranams lei
džiama stoti į armiją tam 
tikroms pareigoms. 

Prieš diskriminacija 
Washington. — Atstovas 

Dawson (Dem., 111.) įnešė 
į Kongresą įstatymo projek
tą, kuris turi priversti Dis-
triet of Columbia teatrus, 
restoranus ir kitas viešas 
vietas atidaryti duris visų 
spalvų ir tikėjimų žmonėms. 

Už įstatymo i:e3ilaikymą 
numatomos bausmės pini
gais nuo $10 iki $100 ir 
areštu nuo 10 iki 100 dienų 
u i kiekvieną atvejį. 

Tas įstatymas, jei būtų 
priimtas, butų taikomas 
viešbučiams, restoranams, 
krautuvėms, ligoninėms, te
atrams, koncertų salėms, 
parkams ir viešiesiems pas
tatams. 

Praktikos nemeta 
Phoedx, Ariz. — James 

Burton Smith buvo nuteis
tas kalėti nuo 7 iki 14 metų 
už beverčių čekių išrašinėji-
mą. Tačiau jis ir kalėjime 
tos praktikos nepameta. Vie 
nai merginai atėjus ji aplan
kyti, jis davė jai $63.87 sa
vo paties parašytą čekį ir 
paprašė, kad ji nupirktų 
jam prekių iš vienos Los 
Aftgeles krautuvės. 

sunkią operaciją. Draugai ir 
Marianų salose pasiuko „nXi , . .. .. . . . 
n <*JL„ *Z P I I W I tl*<t«tamieli linki jam kuo 

greičiausiai pasveikti. 

X Stefanija Navickaite, 
iš Melrose Park, žinoma pi-

Labai pabrango amste, sausio 15 d, sso 
Pagal Darbo departamen-!v a l- vakare, skambins piano 

to statistikas, kainos labai j radio stotyje WGNB Oppor-
pakilo visiems reikmenims, j tunity Time pr o g r a m o j. 
Palyginus su prieškariniais j Skambins -5 minutų. 
1939 metais, maistas pabran i ' 
go dvigubai, apie 100 su virš j X Ona Zylienė, S. Juno-
nuošimčių, rūbai apie 70 kienė ir O. Navickienė, žino-
nuošimčių, o visi kiti gyve- mos Brighton Park veikė-
nimo reikmenys virš 50 nuo- i jQs, daug rūpinasi, kad Ka-
šimčių. Vien tik butų n u o - | r e i v i ų Motinų Draugijos pa
mos paliko beveik toj pačioj r e n g i m a s sekmadienį, sau

sio 12 d., parapijos salėj, aukštumoj, kurioj buvo 1939 
metais. 

Kaincs ir dabar nerodo 
tendencijos kristi, bet vis 
kyla. 

pasisektų. Parengime bus 
užkandžio, žaidžiama "bin-
g o " ir kitokių pamarginimų. 
Pradžia 2 vai. popiet 

X Kun. J. Balkūnas, iš 
Maspeth, N. Y., pakeliui į 

Žudikas apiplėšė 

Milijonas namu 
Washington. — Komerci

jos departamentas sako, kad ia.muš sustojęs Chicagoj da-
1947 metais bus pradėta sta-1 lyvavo Federacijos Chicago 
tyti 1,000,000 namų ir apie j apskrities susirinkime ir pa-
900,000 tais metais bus už- darė įdomių pranešimų iš 
baigta privačių statytojų. 

Praėjusiais metais buvo 
pradėta statyti 675,000, o 
užbaigta apie 450,000. Milwaukee, Wis. — Henry 

Pierce, 37, chieagietis, kuris 
gatvėkaryje nužudė savo gi- į DUOKIT "DRAUGĄ/* DRAUGUI 
minaitę, apiplėšė vieną taksi 
šoferį ir gazolino stot j . Tak
si šoferiui jis pasisakė, kad 
jis nužudė merginą. Iš šofe
rio atėmė $1.50, o iš gazoli- : 

no stoties, kurion ji nuvežė • 
priverstas šoferis, pagrobė' 
$15. Paskui jis privertė šo-1 
ferį vežti jį toliau. Pakeliai j 
jis išlipo ir nuėjo šalin. 

Dar biio karo 

Atsistatydino 
Lima, Peru. — Trumpai 

pranešama, kad Peru vals
tybės ministerių kabinetas, 
susirinkęs aptarti laikraščio 
redaktoriaus Francisco Gra
ną Garland nužudymą, po 
keturių valandų posėdžio vi
sas atsistatydino. 

Ketvetukas mirė 
Brigend, Wales. — Neiš

sigąskime, Amerikos ket
vertukas gyvena. Tačiau ne
seniai ir Anglijoj Mrs. Peg-
gy Thomas buvo pagim
džiusi ketvertuką. Tačiau 
du berniukai ir viena mer
gaitė mirė apie 20 valandų 
nuo gimimo praėjus. Dabar 
mirė ir paskutinis kūdikis, 
mergaitė. 

JŪSŲ Radio Sugedęs? 
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie 

RADIO SERVICE CO. 
5244 W. 25th S t 

CiMro. m. 
TIMAM D A R B A S OARANTOOTA.B 

Tfctoom rimt lldlrbys&Ų 
Tlaokln* Modeliu* 

DYKAI APEAINAVHCAS 
Paimam U namu Ir prlrtatom 
PARDUODAME! NAUJUS RADIOS 

Mes tarime Kadijq | staka tr 
fonu nereikės laukti dėl Jūsų. 

Taipgi Pasirinkimas Vėliausiu 
Mu«iko« Rekordų. 

Nusipirkite ir Pasiimkit* m 

TELEFONTJOKITE: 
CICERO 4118 

Atdara Vakarais Iki • : • • Tai. 

=35P 

WESTW00D UQU0R STORE 
2441 West 69th Street. 

1 
OIDEIJ9 PASIRINKIMAS 

VYNO, DEGTINĖS IR ALAUS 

* * * 

pristatome | namus: 

Geriausių rūšių alų 

buteliais, bežemis Ir 

Htatineniis. 

* 4r -

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas 

Telefonas PROspect 5951 

Paryžius. — Prancūzijos' 
dailiojo meno ministerija 
galvoja, kad Europcje dar 
tebėra nuolatinis karo pavo
jus. Vienas ministerijos vai- j 
dininkas pareiškė, kad ne-' 

\ įkainuojami meniški langai, 
| padėti apsaugai požeminėse { 
slėptuvėse nuo 1939 metų, | 
kai prasdiejo karas, dar iri 
(fiabar tebėra tose'slėptuvėse | 
ir pasiliks ten, kadangi tarp- j 
tautinė situacija yra labai 
neaiški ir sukelianti rūpe3-
cių. 

^ : tf. 

Per 48 valandas 
Gereva. — Chicago Tri

būne r rar»eša, kad laikraščio 
numeriai pasiekia Šveicariją 
per 48 valandas. Chicagos 
laikraščiai Šveicariją grei
čiau pasiekia, negi t Loncto-
no, nors Chicago nuo Švei
carijos yra už 4,000 mylių, 
o Londonas tik už 480 my-

Mokestis už vieno nume
rio persiuntimą yra nuo 
$3.50 iki $4. Žinoma, siun
čiama oro paštu. 

Planingas Taupymas Visada 
Moka Gerus Dividendus 

SI BENDROVE PER 42 METUS SAVO TAUPYTOJAMS IŠMO
KĖJO KIEKVIENĄ SUTAUPYTĄ DOLERI SU GERAIS DIVI
DENDAIS. KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI YRA AP
DRAUSTI IKI $5,000.00 PER FEDERAL SAVINGS AND LOAN 

INSURANCE KOMPANIJĄ. 
Partrauksim jūsų pinigus iš kitur, jei atnešite savo bankinę knygutę 

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ UŽ 4% 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATtON OF CHICAGO 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION 

2202 W. CERMAK ROAD TEL. CANAL 88878999 
JOHN J. KAZANAUSKAS, President and Manager 

Office hours: Daily 9 A. M.—5 P. M.; Thursdays 9 A. M.—7 P. M. Wednesdays 9 A: M.—12 Noon. 

TURTAS VIRŠ $2,900,000—ATSARGOS kapitalas virš $200,000 

PLATINKITE "DRAUGĄ'' &££* 

lietuvių katalikų veikimo 
Rytuo3e, Federacijos, BALF 
(jis yra Našlaičių Komisijos 
pirm.) ir kitais klausimais, 
kuriais buvo apipiltas sky
rių, draugijų ir organizaci
jų atstovų. 

X Elzbieta Lanka-jskiene. 
1904 S. Cicero Ave., kur ran 
dasi -jos biznio krautuve, 
Elizabeth Lingerie Shop, 
per šventes nuo sunkaus dar
bo jaučiasi pavargus, bet 
rengiasi sausio mėnesį užsi
likusių daiktų išpardavimui 
nupigintomis kainomis. Pa
stebėję "Drauge" jos barge-
nų skelbimą, kviečiami kaip 
vietiniai ciceriečiai, taip ir 
čikagiečiai pasinaudoti pror 

ga. Biznierka E. Lankaus-
kiene yra žymi ir duosni rė
mėja visų katalikiškų ir tau
tos reikalų. 

X Kongr. A. J. Sabath 
prašo paskelbti, kad jo var
du yra laisva vieta jaunuo
liui į Jūrų Akademiją, An-
napolis, Md. Kandidatai tu
ri gyventi 5-me kongresi
niam distrikte, Chicagoj, ne 
jaunesni kaip 17 metų baigę 
high school ir turi tikėtis 
išlaikyti fizinius kvotimus. 
Aplikacijas ne vėliau sausio 
18 d. reikia pasiųsti į A, J. 
Sabatho ofisą Chicagoj šiuo 
adresu: 10 LaSalle St., Chi
cago, 111. Lietuviai, naudoki
tės proga. 

X Dr. Anthony J. Willi-
ams, dantistas, kuris per ke
letą metų tarnavo leitenanto 
rangoje U. S. laivyne, gar
bingai paliuosaotas ir lai
mingai grįžo namo pas tė
vus Kazimierą ir Oną Vili
mus, Marąuette Parke. Dr. 
A. J. VVilliams šiuo laiku ati
darė savo ofisą adresu 2403 
West 63rd St. (Room 3), kur 
pradėjo dantų taisymo prak
tiką. Jo mamytė yra darbšti 
ir žymi veikėja Marąuette 
Park kolonijoj. Tikimasi kad 
ir jos sūnus, daktaras, susi
lauks iš jos prietelių gausios 
paramos. 


