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LONDONO UOSTU DARBININKAI STREIKUOJA
Varšuva Teigia Sugyvena su Vatikanu;
Anglai Nenori Išduot Lenkijos Auksą

KARO VETERANŲ ORGANIZACIJA KONGRESE

Teigia Levmas
įžeidė Ameriką

Nutarė Prisidėti Prie Streikieriu
Protestui Prieš Kareiviu Vartojimą

WASHINGTON, saus. 14
- Prokuroras Tom C. Clark | L O NDONAS saus. 14. - Išimtų mažų darbdavių at("Draugo" specialaus korespondento Paryžiuje pranešimas)
yyncusiajam teisme žian- j L o n d o n o PJ0Stų', d a r b i n i n k a i | stovų.
Kaip gerą norą gražiai yra palaipsniui demobilizuo
dien tei*5, jog John L. Le- j m a s i n i a m m i t i n g e giandien
Dalyviai viliasi, kad bus
sugyventi su Vatikanu, Bie- jami ir kad dalis turtui jau
wisas savo elgsena praeito nubalsavo prisidėti prie a- galima greitu laiku užstatyrutas įrodo tuo, kad Lenki perduota Varšuvos vyriau
rudens minkštos anglies
pie 30,000 kitų unijų narių ti mašineriją ir tuoj aiškin
jos mokyklose paliktas ti sybei. Gi aukso klausimas
streike buvo "geidime ". pa
streikuojančių
protestuoti ti ginčą, kuris sukasi apie
kybos pamokų dėstymas, negalįs būfi nagrinėjame
čių J. A. Valstybių". Prašy
prieš kareivių vartojimą iš- algų tarybos nutarimą duo
kad bažnyčios turtai nėra tol, kol Lenkijoje nebus pas
damas aukščiausiąjį tribu
vežiojimui maisto, kuris bū ti sunkvežimių vairuotonusavinami ir jai priklau tovios vyriausybės, nes šis
nolą palaikyti $3,510,000 pa vo rulaikytas Londono sunk- jams algų pakėlimą, bet nesančios žemes neparceliuo anglų banke padėtas auk
baudas uždėtas Lewisui ir vežimių vairuotojų devynių I trumpinti darbo savaitės iš
jamos ir kad jo vyriausybe sas yra lenkų tautos nuosaUnited Mine Workers uni dienų streiko. Nutarimas, 48 iki 44 valandų į savaitę,
paskyrė didelius kreditus jvybė. Kas link laivų grąžijai, Clark teigė, jog valdžia kuris gali paliesti visus Lon- I už ką ir prasidėjo "neofibažnyčių atstatymui
nimo, tai šis klausimas nie
j norėjo vien tik palaikyti val- dono 24,000 organizuotus |cialūs" streikai,
! džios funkcijas,
kuomet
Tokiu būdu Vatikanas y- kad dar nebuvo iškeltas.
uostų darbininkus, buvo pa
•kreipėsi
į
teismą
išgauti
įKongresmonai,
kurie
taip
pat
yra
karo
veteranai,
šio
ra pastatytas prieš dvigu
Voketijos Rytų Sienos
darytas pietų metu susirin
sakymą
prieš
anglies
strei
mis
dienomis
susiorganizavo
sostinėje,
tikslu
"prižiūrėti,
bą klausimą, ar eiti prieš
Opiausia Vieta
kime, kuriame tarp 1,200 ir Atrodo Graikijos
kad agentūros vedančios veteranų reikalus veiktų be pa ką.
Bieruto vyriausybę, kuri
1,400 vyrų ignoravo unijos
Tačiau šiandien opiausia
Vyriausybė Keisis
Lewiso
advokatai
teigia,
persekioja aukštuosius kata
prastų sunkumų." Organizacijos valdybą sudaro, iš kai
vadų
prašymą
nestoti
dir
Lenkijoj tema, tai jos vaATĖNAI, Graikija, sausio
likų dvasiškius ir kunigus,
rės į dešinę: atstovai Francis E. Walter (D., Pa.), pirm.; | jog Norris-LaGuardia aktas bus.
kada šie nesutinka nusilenk . ! ^ - ! r . U ^ ! ! m f : ą f!!!: George W. Andrews, (D., Ala.); Donald L. Jackson (R., i draudžiąs išieškojimą in- BeplintanČlam streikui grę 14. — Šiandien atrodė, jog
greitu laiku kris premjero
ti Maskvos patriarchui, ar vadiname Vokietijos rytų Cal.), &ekr., ir James E. VanZandt (R., Pa.), ižd.
džionkšinų
prieš
unijas
lie
siant maisto ^vežiojimui vi- ; T s a l d a r i s v a l d ž į a , po to kai
palaikyti tą naująją Lenki siena.
(Acme Telephoto) čia valdžią lygiai kaip ir pri
soje Anglijoje, valdžia, vai- ' p r a n e š t a j o g v i c e p r e m j e Dar prieš kelias dienas
ją, kuri vis daugiau paten
vačius darbininkus, ir dėlto dininkai, darbdavių atstovai
anglų
ir
amerikiečių
laik
r a g s t y l i a R O S Gonatas mano
ka į stačiatikių įtaką.
Lewisa g turėjo teise igno ir unijų vadai skubiai pa- a t i t r a u k t i j o nac ionalistųraščiai įdėjo paslaptingą
ruoti U. S. teisėjo T. Alan ruošė mašineriją išderėjimui { hheiVlų
partijos paramą,
Petro Didžiojo Testamentas pranešimą iš Berlyno, trumGoldsborough draudimą ne streiko baigimo. Daugiau ne- K a į k u H e T s a i d a r i s p r i e šai
Kad Bieruto vyriausybe ;P ai pažymėdami, kad Maskstreikuoti. Jie teigia Golds gu 2,000 kareivių - strei- r e i k a l a u j a j o atsistatydini
yra Maskvos visiškoje į t a - l v o s konferencijoje, galimas
borough neturėjęs teisės to kierių vadinami "Juodkoj ai
koje tai niekam nepaslap- i dalykas, bus ginčijamasi dėl
mo.
VTLLARS-SIR-OLLON, |mon. Nežiūrint maisto trū- kį įsakymą išleisti.
(streiklaužiai) uniformose''
tis. Petras Didysis savo po- grąžinimo Vokietijai BranŠveicarija, sausio 13. — A- kūmo dėl kurio UNRRA tu— ir 800 kariuomenės veži
htiškame testamente rašė: denburgo ir Pomeranijos
not autoritetingo lietuvio, rėjo pilti milijonus dolerių GOP Palaikvs Taksus
mų tu 0 tarpu pradėjo antrą i 12 Kraštu Prašo UN
"Reikia padalinti Lenkiją Provincijų, tuo tarpu indus- nesenai pabėgusio iš* Lietu vertės maisto t. Rusiją, daug
dieną išvežiojimą mėsos ir
triš-ka
Silezijos
provincija,
Anf
Kailiu,
Gėrimu
, Bilijono Maistui
ir jos viduje palaikyti ginvos ir dabar pasislėpusio geros žemės nevartojama
kito maisto krautuvėms ap
n
ous ir nesutikimus. Reikia D* «g*» ir dalis Prūsijos šiame šveicarų kalnų kai Lietuvoje ir kitur PabaltyWASHINGTON, saus. 14. tarnaujančioms
LAKE SUCCESS, N. Y.,
10,000,000
bUs
įsteigti vieną partiją kuri |
P i k t o s pne Lenkijos. melyje, kuo sunkiau žmogus je, kadangi rusai mobiliza — Raportuota jog respubli gyventojų didžiosios Londo sausio 14'. — Dvylika karo
išaižytų kraštų p r a n e š ė
būtų' ant mūsų algos, pa- j Anglo-saksai aiškina tuo, I dirba rusų okupuotoje Lie- vo daug sveikų lietuvių į konai nariai atstovų rūmų no srities.
.
siųsti rusų kariuomenę ir ; kad šios dvi provincijos yra . tuvoje, tuo mažiau uždirba, i kariuomenę, o kiti tūkstan būdų ir priemonių komiteto,
Jungtinėms Tautoms, jog
laikyti ją tenai tol, kai bus žemės ūkio ir jų netekda- ūkininkai, kurie per ilgus j čiai pasitraukė į miškus, kuris paruošia taksų bilius, Nori Trumpesnių Valandų ioms bus reikalinga netoli
rasta priežastis, kad ji ga ma Vokietija viena savaime įmetus taupymo ir sunkaus i kur prisidėjo prie partizanų nutarė palaikyti karo meto
Kareivių transportui vei- $1,000,000,000 vertės mais
m a i g t 0 to 1947 metais. Raportuota
lės pasilikti visam laikui. pati negalės niekad išmisti darbo įsigijo gražias nuo- nusistachusių kovoti raudo taksus ant genmų, ka.lių, ; k į a n t > m a ž - ^ ^
Jei kaimyninės valstybės dėl ir jų palikimas prie Lenki- i savybes, yra varomi per so nuosius fašistus iki mirties. brangenybių ir kai kurių ki pradėjo vėl pasirodyti ant jog tų šalių prašymai buvo
tui dalykų neribotam laikui,
to darytų pastabas, tai tu jos, visad būtų priežastimi , vietų spaustuvą, o tinginiai,
krautuvių lentynų. Valdžia patiekti UN ekspertų komi
Neturi Mašinų ir Arklių
Vienas narys, kuris prašė
rime pasidalinti su jomis naujo konflikto rytuose.
I niekuomet nenorėję darbo,
bando kaip nors apeiti trans tetui praeitą savaitę. Einant
Ūkio mašinų ir arklių la būti neišvardintas, sakė bu port 0 darbininkų algų tary bendros sesijos planu, pra
Lenkijos teritoriją ir kada j gitą naujiena yra gal kiek kaip tik pritinka' komunistų
bai trūksta, nes juos paėmė vo manoma jog pratęsimas bą, kuri negali nieko dėl le- šymai bus pasiųsti pavie
būsime užtenkamai stiprūs, įkeista, nes dar New Yorke, tikslui "sulyginti" visus,
rusai pirmos okupacijos me šitų mokesčių "gali būti rei gališkų techniškumų dabar niams U N nariams savano
atsiimsime tai, ką jiems bu- lapkričio 25 dieną Byrnesas
Pasak informanto, kuo di tu, tuomet vokiečiai, ir vėl kalingas, kad būtų galima
riam veikimui.
vome perleidę".
kalbėdamasis su Molotovu
daryti,
ir
užvesti
tiesiogines
buv 0 pripažinęs, kad Ame desnis turimas ūkis, tuo rusai antroje komunistų o- sumažinti pavienių asmenų derybas tarpe streikieriu ir
Tas rodo, kad rusai nie
rika palaikys Molotovo nu daugiau pareikalaujama iš kupacijoje 1944 metais. Ne pajamų mokesčius."
Vietnamiečiai Puola
kad neatsisakė nuo svajo
brėžtą Vokietijos rytų sie- savininko. Pavyzdžiui, bolše turėdami įrankių ar gyvu
vikai reikalauja 120 svarų lių, daug lietuvių apleido ū- Automobilis Užmušė
nės užvaldyti Lenkiją. Šian
Prancūzu Pozicijas
Socialistas
Prancūzu
kviečių už kiekvieną akrą iš kius ieškotis darbo miestuo
dien Maskva ant savo algos ną.
Tad dabar darosi visai
HANOI, Indokinija, saus.
turi Bieruto vyriausybę, taip
Lietuvį
Ir
Pabėgo
12 akrų ūkio savininko. Ū- se
,
. - J - n i i • iaisku kodėl Varšuvos vy- kiai nuo 12 iki 22 akrų tu- j
T .
Seimo Pirmininkas 14. — Kautynės vėl smar
Greitai važiuojąs automo
kaip Lietuvoje sėdi Paleckio !
»
.,
/
vyriausybe, pilna maskolių nausybe non atidėti rinki ri pristatyti 132 svaras nuo.' Lietuvos gyventojai ne- bilis vakar užmušė Juozą
PARYŽIUS, sausio 14. — kiai ii kilo čia, vietnamie
su lenkiškomis ar lietuviš mus, nes nenori iki Mask akro, o nuo 22 iki 34 akrų' drįsta išeiti gatvėn nakties Petraitį, 65, 1229 S. 50th Ct., I Socialistas Vincent Auriol čiams nacionalistams ata
kuojant prancūzų pozicijas
komis pavardėmis ir kurie vos konferencijai
sukelti ūkiai turi atiduoti 154 sva metu, kadangi rusų karei Cicero, prie 51st Ct. ir Roo- šiandien buvo išrinktas pre
viai ir karininkai užpuola sevelt rd., Ciceroje. Liudi zidentu Prancūzijos seimo, aplink kiniečių kvartalą, ir
tetarnauja tik Maskvos in prieš save amerikiečių opi rus nuo akro.
ir apiplėšia juos. Ddžiausie- ninkai sakė automobilis nu- įgaudamas 294 balsus prieš tuo pat metu artilerija ap
teresams.
niją. Nes jei rinkimai bus
Griežtai Baudžia Už
ji kaltininkai yra karinin nešė Petraitį, kuris ėjo į j 194 už MRP kandidatą Ro- rauda įvairias miesto dalis.
pravesti, Lenkijos žaidimas
Anglai Atsisako Išduoti
Nuslėpimą
kai, kadangi jie vieni tegali darbą, beveik bloką tolumo, I bert Schuman. Anksčiau, soAuksą
būtų suloštas ir jai nebebū
PEIPIN^, sausio 14. —
nešiotis
ginklus.
Lietuviai
Kadangi
tokie
ūkiai
nėra
ir
kad
vairuotojas,
atsisucialistų
vadas
Edouard
Her(
Rinkimų propagandos su tų ko tikėtis iš demokratiš kokie dvarai, aiškiai mato- eina gatvėmis vien tik bū kęs pažiūrėti į savo auką, jriot ištraukė savo kandida- Komunistai šiandien pasi
Vyt. Arūnas
traukė nuo Peiping-Tientsin
metimais, Varšuvos vyriau- kų valstybių.
turą.
'si sovietų tikslas sunaikin riais. Elektra veikia labai nudūmė.
olento po savaitės puolimotą, kurioj apkaltino anglus,
ti visus, kurie turi įsigiję nereguliariai. Didžiuma na
^ėgimo taktikos jų nervų
tą, kurioj apkaltno anglus, Komunistai Norėjo
žemės, nežiūrint jos didumo, mų yartoja namie gamintas
kare aplink šį seną siena ap
jie palaiko dar buvusios Si Perversmo Paragvajuj ir padarius visus priklauso žibalo lemputes.
— Rusų laikraštis Berlyne rašė, kad sovietų viršinin suptą miestą, bet judėjimas
korskio vyriausybės narius,
mus
ant
valstybės.
Tokie
ASUNCION, Paragvajus,
kai tariasi su vokiečių politiniais vadais 'didelės svarbos olentu dar neprasidėjo.
kad ne visi Anderso karei
pat
nuošimčiai
vartojami
ir
3 Pasmerkti Mirti
3ausio 14. — Naujas kabi
konferencijose del Vokietijos ateities."
viai demobilizuoti ir kad
netas, sudarytas iš trijų ka mėsai, pienui, sviestui, kiau
KALENDORIUS
— Iš Šanghajaus pranešta, jog d?i Central Air Transnieko nedaroma juos para
Už
Išdavystę
Lenkijoj
šiniams,
vilnoms
ir
kitiems
riuomenės karininkų, jūri
Sausio 15 d.: 6v. Povilas
ginti grįįkti į Lenkiją, bet ir
port
Corp
lėktuvai,
pradingę
per
dvi
dienas,
buvo
surasti^
ūkio
produktams.
VARŠUVA, sausio. 14. —
ninko ir keturių civilių šian
Atsiskyrėlis; senovės: Dai
toliau jie paliekami tarnau
nusileidę
kitose
vietose.
To
lietuvio
papasakojimą
Lenkijos
militarinis
tribunodien valdė Paragvajų kari
lius ir Karijetė.
ti anglų kariuomenėje.
—
Sen.
McCarthy
(R.,
Wis.)
pasiūlė
"
švelnesnę"
užda
galima
sekančiai
suglausti:
las
šiandien
nuteisė
grafą
niame stovyje, kuris, buvo
Sausio 16 d.: Šv. MarceBierutas klausia kodėl iki prezidento Morinigo paskelb tie, kurie bando nuslėpti ja Kawery Grocholskį, Walde- rų įmonių bilių vieton sen. Bali biliaus.
lius; senovės: Jovaras ir
— Argentinos užsienių ministras atakavo buv. valsty
šiam laikui negrąžinti lenkų tgL8 p o ^sekimo sakomo są- vus, griežtai okupantų bau mar Baczak, ir.kapt. Witold
Gedanė.
karo laivai ir 7 milijonai mokslo "anarchistų grupių džiami. Jų ūkių produktai Kalickį mirti už krašto iš bes Byrneso kalbą Clevelande šeštadienio naktį kaipo '' ne
ORAS
svarų aukso, kuris guli An ir komunistų partijos" nu yra konfiskuojami ir jie pa davystę. Visi kaltinamieji teisingą" ir "netolerantišką. '
Dalinai apsiniaukus ir šal
— Indijoje pravesta kratos ant komunistų* būstinių ir
glijos banke.
tys yra grūdžiami į kalėji buvo teisiami kaipo nariai
versti Morinigo.
mus ar deportuojami Sibi organizacijos norinčios jėga privačiuose namuose ieškant slapto vidaus apsigynimo čiau. Saulė teka 7:16; lei
Į tai Londono vyriausybė
džiasi 4:45.
atsakė, kad lenkų kareiviai DUOKIT "DRAUGĄ" DRAUGUI ran ar kitur Rusijos gilu- nuversti Varšuvos rėžimą. plano, kurio dalis komunistų laikraščiai atspausdino.
i

Lietuvos Pabėgėlis Sako Kuodaugiau
Lietuviai Dirba, Tuo Mažiau Teturi
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Jonais J. Jakaitis

N. N. iš Sheboygan
25. kaip dideli 0 įspūdžio buvo
Kisieliene iš Sheboygan 10 kuomet Lietuvos valstybė j QJF Wj)jfAf I Swi3t6k
Katauskienė iš Chicago 10 , sudarė Konkordatą su ŠvenOPTEMETRISTAS
Kamandulis, Brockton 10 tuoju Sostu.
2201 W . C E R M A K R O A D
Miestas Roma yra ne vien ; projektas dar nebuvo susiTikimės, kad šitas Popie
Kuto. dr. Juozas Končius,
tVfrl Metropolitan State Bank)
katalikų vadovybes centras; i kristalizavęs L^tuvoje... Pabūdamas Romoje, įteikė $500 žiaus Šv. Kongregacijos raš
TeL CANal 7329
jame irgi yra susibūrusios ti Lietuvos valstybė dar tuo
Vai.: — Kasdien 10 iki 11; 1 iki 5; 7
auką tiesioginiai Lietuviu tas lietuvių tautos reika iki
9 Seštad. 10 ryto iki 6 vak. Sek
pačios aukštosios katalikų met nebuvo pripažinta, Lie
Kolegijos rektoriui kun. dr. lais, juo labiau paskatins madieni 10 iki 12. Trečiad. uždaryta.
mokslo įstaigos, katalikų tuvos katalikų atskira Baž
Amerikos lietuvius dėtie
Ladui Tulabai.
žymieji universitetai. Įvai nytinė Provincija dar nebu
DidžiausAą pinigų sumą prie Lietuvių Kolegijos Ro
rios tautos, norėdamos tais vo sukurta, Lietuvos vysi 1Būkit Malonus
Lietuvių Kolegijai r teikė Lie moje įkūrimo ir jos išvys
garsiais mokslo židiniais pa- | pai jungiančio centro dar
tuvos arkivyskupas metro tymo.
SAVO AKIMSI
sinaudoti, įsikūrė Romoje j neturėjo. Ir iš esmes, karo
politas Juozas Skvireckas,
Tik vieną pora akig gauname gy
savo tautines kolegijas (da- nukankintai tėvynei kolegivenimui.
Saugokite jas, leisdami
paskubindamas kolegijos įiaegzaminuoti Jas moderniškiausių
linai, jas galėtume pavadin- j 03 steigimas Romoje buvo
metodu, kuria regėjimo mokslas
kūrimą. Lietuviui Kolegijos UETUTTS AKIŲ GYDYTOJAS , gali
sutelkti.
ti ''klierikų bei jaunų kuni- suprantamas.
95 Metų Patyrimas
patalpos jau yra nupirktos
87 METAI PATYRIMO
gų bendrabučiais'). Kolegi
Ir taip, kaip Lietuva * >
pririnkime
akiniu, kurie prašalina
Tel. Yards 1829
Romoje, prie gatvės Casal
a
wia%
akių Įtempime,
jos rektoriui vadovaujant, sunaudojo Amerikos li tuvių
Pritaiko Akinius.
Monferato No, 20. Dar rei
Kreivas Akis
studijozai lavinami dvasi- sumanymą — fkurti ^ietuIStaiso.
kės atlikti reikalingi remonniame gyvenime, gauna at- jVoje katalikišką universiteOfisas ir akinių dirbtuve:
tai ir įtaisyti kolerijai rasMroms tautoms reikalingas j tą (tam tikslui sukelta ke3401 S. Halsted S t
Išmestas iš buio karo veteranas John McCarthy su šei | kandai.
Kampas 34th Street
ypatingas instrukcijas, gi liasdešimts tūkstančių doleOPTOMETRISTAJ
ma, St. Louis, Mo., rado prieglaudą miesto kalėjime. Šuns popiežius Pius XII kuris VALANDOS: nuo 10 Iki 4 ir 6 iki 8
1801 So. Ashland Avenue
pagrindinėms pamokoms stu r įų) taip ppt Lietuvos virNedfilioj pagai sutartį.
vietoj dabar žmogus, kurs karo metu visų* buvo skaito- Lietuvių Kolegijai paskyrė
Kampas lto-tos gat.
dijozai lanko teet kurį Ro- šūnės nepasinaudojo iš antTikslus
tyrimas
Contact
Stiklai
mas didvyriu. (Acme-Draugas telephoto)
$10,000 sumą, nenustoja mū Orthoptic Gydymas. Stiklus Atnaujinu* Telefonu CANAL 0628, Chicago
mos universitetą.
i r o j 0 amerikiečių finansuojaOFISO VALANDOS;
sų
nuskriaustai
tautai
rodyKasdien
9:30 a. m. iki 8:30 p. m.
•t . v. . 0 , i , - . ^ r.wvioirtn
Lipfuviu ——
' ' su nusKnaust^i i
J a
M
e C a l
tikslui
8
6
$1(> CQ0
Trečiadieniais
uždaryta
\
"^^f
A S i f o T C o i e ikfirmo
P* ^
'
* > P u i Būčiai, prieš jam g r H t i 8 a T O tėviško paiankume J. RIMDZUS, D. C.
Seštad.
8:30
a.
m.
iki
8:00 p. m
oje jsikure "Colleg.um A- Kolegijos Romoje jkurimo. ; v y k a t a n č i a m ^ ^ ^ m a - šiant į Romą. Ligi šiol, įteik-' i r t o U a u . Kaip Šventajam
moje
UCENSED CHIROPRACTOR
kanadiečiai merieanum
Lietuvos episkopatas pir-; r i j o n ų v y r i a u s i a m vadui J. darni po $1,000 aukas, kole- ! T ėvii yra arti prie širdies
TeL GRO. 1860 (Ofiso h* namu.)
IN STATE OF INDIANA
"Collegium Canadiense", len m ą k a r t ą pasvarstė Lietu- E v y 8 k u p u i p. Bučiui pave- .gijos mecenatais tapo: kun. Lietuvių Kolegijos reikalai,
Home caJls in Indiana
kai — "Collegium Poloni- v i u Kolegijos Romoje ffru- d § p a k v i e ? t i p r i e to suma-1 dr. Kazimieras Urbanavi- parodo neseniai gautas iš
Phene \Ventworth 2527
cunT\ vokiečiai — "Colle rimą 1936 metais, metinėje nymo realizavimo prisidėti čius, kun. Ignas Albavičius, Romos Šventos KongregaciPHTSIGL4N and SURGBOH
PHYSIO THERAPY
gium Germanicum" ir t.t. Lietuvos vyskupų konferen- Amerikos lietuvių kunigus
(Iietavii Gydytojaa)
kun. Jurgis Paškauskas, ku jos SemiMariju ir Studijozų
9
3
6
W
e
s
t
6
3
r
d
S
t
r
e
e
t
Tačiau "Collegium Lituani- j c i j 0 j e Bet ir tuomet, nors į V y S kupas P. Būčys MIC. nigai Pranciškus Juras, ir Universitetuose oficialu? raš
3925 West 59th Street
eum" — Lietuvių Kolegijos tivusios palankios sąlygos a t v y k e s Amerikon tąjį Šven Ame/ikos marijonų iždinin tas, adresuotas kun. dr. Ka HOURS: Daily 6 to 8 P. M. VALANDOS; S — 4 popiet, • : * • —
Saturdays 10 A. M. to S P. M.
I antartl
• : t s vakarais Tr*ctad.
iki praeitų metų Romoje ne- «gVeicarų Kolegijai" įsigyti, j t o j Q T § v o n o r ą p e r d a v e iį e - kas kun. Mikas Jodka, MIC. zimierui Urbonavičiui ir
buvo...
visgi mūsų viršūnėms atro-j t u v i ų k u n i g ų suvažiavimui
Sakantieji Lietuvių Kole kartu taikomu kitiems tame Ofto. TeL
VIR. 1886
Nors Lietuvų Kolegijos de, kad kolegijos reikalas ^ N a u j o j e Anglijoje, lietuvių
pačiame dokumente išvardin
PBYSIG1AN and SURGBON
steigimo reikalas buvo ke- nebuvęs pribrendęs, nes^ jis, kunigų
susirinkimuose Chi- gijai aakojo:
tiems Lietuvių Kolegijos me
6757 S. Western Ave.
liamas nuo seniau, tačiau j atidėtas ateičiai...
( 2 i u r ^ k ! C ago ir Kunigų Vienybės Kun. Aug. Petraitis $200. cenatams — kun. Ignui Al- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso TeL: HEMlock 5849
Kun. Prari. Juskaitis 200.
ta 8 projektas konkrečic ^o- "Draugas" gruod. 30. 19*6)-j c e ntro valdybos tuo reikalu
4204
Archer
Avenue
Rez. TeL: HEMlock 2324
Kun. Jonas Balkūnas 100. bavičiui, kun. Jurgiui Pašbūdžio emė įgyti tik nuo Tik kuomet rusai paver-, sušauktam pasitarimui PhiLIGONIUS
PRIIMA:
Kun. Ignas Kelmelis 100. kanskui, kun. Pranciškui Ju Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. VALANDOS: Trečiadienį ir Šeš
1920 metyi, kuomet lietuvių gė Lietuvą, pradėjo terorą į ladelphijoj. Praeitos vasarom
rui^ kun. Mykolui Jodkai — Trečiad. ir Sekm. tik susitarus. tadieni pagal susitarimą; kitomis
Kun.
J.
Valantiejus
100,
dienomis nuo 2 iki 4 po piet, *
reikalus Romoje neoficialiai prieš katalfkus ir uždarė j m e t i n i g kunigų seimas vienmarijonų
Iždininkui.
Po
do
7—0 vakare.
atstovavo prelatas Jurgis Į v i e ną po kitai visas Lietu- | ^ . ^
j . ^ Kun. Pr. Virmauskis 100. kumentu yra pasirašęs tos
§ ^
Kun, Jokūbas šlikas 55.
Narijauskas. Tasai Lietuvių , v o s seminarijas, ir pakrikę,
e
Šv. Kongregacijos pirminin
J
J
Kun.
Juoz.
Cižauskas
25.
Kolegijos Romoje reikalą iš-! Lietuvos studijozų būriai at-1
°
kas kardinolas Pizzardo ir GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
DANTISTAS
imj
K a i kuri
kuni ai sa
Kun.
N.
N.
25.
kėlė viešai ir tam reikalui j sidūre Europos valstybėse S **
S
sekretorius vyskupas Rossį2420 W. Maraquette Kd. 1446 So. 49th Court, Cicero
vo
aukas
kolegijai
įdavė
vyt'
Msgr.
Pilypas
Dreis
5.
ieškojo paramos nuo AmeAustrijoje, Vokietijoje,
no.
Antradieniaia, Ketvirtadieniais
Ofiso TeL: PROspect 6446
rikos lietuvių. Taip šauniam Belgijoje, Prancūzijoje, Itair Penktadieniais
Rez. TeL: HEAOock 3150
Kadangi šitas, istorinis d o
:
^
VAJU;
10:12
ryte; 2-6» 7-9 P. M.
^,
kultūriniam sumanymui a- lijoje... tik tuomet susigrieVALANDOS:
kumentas bus malonu vi
3147 S. H a t e t e d S t . , C h i c a g o
Nuo 2 ua 4 pouiei, 0 iki 8 vak.; I
merikiečiai šiltai nritarė ! bta, kaip negera neįsikūrus
siems pasiskaityti, todėl jį
Tračiadlenlais
Pirmadieniais, Trečiadieniais
nes patriotizmo bei duosnu- j Lietuvių Kolegijos Romoje,
skelbiame spaudoje ištisai.
ir SeitadieDiaia
m 0 tais laikais Amerikos lie- kuri mūsų
išblaškytiems
Valandos:
3—« popiet
Pasidėkite savo pinigus saugiai prie
Turinyje
šio
svarbaus
do
tuviams netrūko. Ypatingai' studijozams teiktų pastogės,
GROveMU 4020
CHICAGO TAUPIMO BENDROVES kumento tarp kitko pažymė GYDYTOJAS 1B CHIRURGAS TeL:(Ofiso
ir Rezidencijos)
tuo reikalu susidomėjo Bos- !globos, ir lengvatų toliau
ta, kaip lietuvių tauta buvo
4146 Archer Avenue
11'
tono ir Springfieldo vysku-' mokslintus...
ištverminga tikėjime nuo
Offeo TeL LAFayette 3210
pijų kunigai. Jų pastangų j Kuomet Romon subėgo
Kiekvienas indelis yra APDRAUSTAS iki $5,000.00
Rez, TeL REPublic 0054
(JOVAIŠAS)
Didžiojo
Lietuvos
Kunigaikš
Jeigu Neatsiliepiama —
dėka, Bostono " Lietuvių Pre v i r š trisdešimts Lietuvos
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
čio Jogailos laikų, ir kaip
gaukite: KEDzie 2868
kybos Bendrovė" pažadėjo j 8tuc jjį OZU/
kilo problema,
24^3 West Marquette Sd.
Indelius galite prisiųsti ir per laišką.
ta lietuvių ištvermė tikėji
VALANDOS:
Lietuvių Kolegijos patalpų į k u r j U oa patalpinti? Tiesa,
(Dargis Vaistines Name)
Kasdien
auo
1—3
vaL
popiet
me
buvo
dideliu
akstinu
iš
OFIBO VAJLAJTDOi:
Jei pasidėsite pinigus nevėliau kaip 20-tą Sausio,
užpirkimui avansuoti pas- s v e tįngas marijonų vienuoiv auo 6 iki d vai. vakare.
laikyti tautos nepriklauso Trečiadienio vakarais ir taipgi Kaadien ano S iki 4pp. Ir f Iki i y.
gausite dividentus už visą mėnesį.
koloe $20,000. Tų laikų Tau- l y n a s Romoje priglaudė kiek
(T»eaa<l., ir l * l f « , P««ai suUrti)
pagal sutarti.
mybę. Taiposgi pažymėta,
tos Fondo pirmininkas kun. galėjo, bot tų visų karo
Išmokame dividentų 3% ant Paid-Up shares ir
AMERIKOS LIETirVTC DAKTARE DRAUGUOS NARIAI
K. Urbonavičius, atsakyda tremtinių nebuvo galimybes
2y2% ant Optional ir Šeriai shares.
mas kun. J. J. Jakaičiui dėl sutalpinti... Tuomet ištrėmi
Rea. 6958 So. Tafanan Ave.
TeL CANal 6122
DAROME PASKOLAS ANT LKNGVLJ IŠMOKĖJIMŲ
Bes. TeL GROvehiU 0617
'
galimybės paskolos kolegi me esantieji Lietuvos vys
GYDYTOJAS EB CTOURGAS
Ollke TeL HfiMloek 4848
jai, raštu 1920 m. kovo 15, kupai griebėsi realizuoti pa
4729 8a. Ashland Ave.
Insurcd by Federal Savings and Loan Insurance Gorporution,
rašo: ''Romos Kolegijos rei vėluotąjį Porilifikalės Lietu
GYDYTOJAS 1B CHIBUEGAS
Wasbington, D. C.
(2-troa lubos)
kale kalbėjau su Bostoniš- vių Kolegijos Romoje pro
Ofiso Telefonas: YARds 0554
2 2 0 1 W . C e r m a k BdL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Jei neatsiliepia Saukite—
kės Bendrove valdyba. Jie jektą. Laikinai Lietuvos stu*
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8v.v,
Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio 2423 Wesi Marąuette Boad
duoda $20,000 paskolos, kad dijozus-tremtinius s u t i k o
Ees. Tel.: MIDway 2880
vakarais ofisas uždarytas.
OFISO VALANDOS:
ir šiandien, bet reikalauja, (Popiežiaus
6234
S.
Western
Ave.
GRO.
7575
Kongregacijai
OFISO VALANDOS:
REZIDENCIJA
kad kokie keturi klebonai užtarus) priglausti Pietų ANuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Nuo 10 iki 12 v a i ryto, nuo 2 iki 4
JOHN l'AKEL, Pres.
3241
VVest
66th
Place
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus.
vai. popiet; nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
pasirašytų ant notos. Gavęj m e rikos Kolegija "Pium LaTeL REPublic 7868
Sekinari. nuo 10 iki 12 vaL dieną.
^
^
tokį užtkriuimą, jie tuojau tinum Americanum'\ Įsigi- ;
— f
TeL CANal 0257
siųstų pinigus kablegrama". j į m u į gį patalpų savai LieRez. TeL: PROspect 6659
PHYSICIAN AND SURGEON
Dėja, tais laikais Lieti- tuvių Kolegijai, imtasi or4645 So, Ashland Avenue
PHYSIG1AN * SURGBON
vių Kolegijai Romoje dar ganizuoti fondas. Pats Šven
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
OFISO VALANDOS:
nebuvo lemta i?ikurti; Mtas tasis Tėvas Pius XII tarr
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
2560 W. 63rd Street
OFISO VALANDOS:
1821 So. Halsted St.
Sekmad., Trečiad. ir Seštad.
VISA ŠEIMA

KALĖJIME

Lietuvių Kolegijos Romoje Reikalu

i

.i

DR. & StRNER

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

Dr. Waller J. Kirstuk

DR. PETER T. BRAZIS

DR. AL. RACKUS

Dr. F. C. Winskunas

DR. P. ATKOČIŪNAS

PAVIENIAI, DRAUGYSTES IR BIZNIERIAI!

DR. EMILY V. KRUKAS

Dr. Alexander J. Javois

DR. CHARLES SEGAL

DR. BIE2I5

DR. J. i . SIMONAITIS

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

DR. STRIKOL'IS

DR. A. JENKINS

DR. P. Z. ZALATORIS

Kasdien na* 1-4 p.p. h* 7:J»-9 vak.
Vakarais—tik pagal sutarti.
Rezidencija: 6600 S. Arteslan Ave.
Šeštadieniais nuo 2-4 popiet.
Office TeL YARds 4787
Trsčiad. ir Sakmad. uždaryta.
VALANDOS;"
11
v.
ryto
iki
3p.pu
Narna TeL PROspect 1830
Ofiso Tel. — PROspect S6S8

STASYS UTWINAS SAKO:

Bes.

' <P) A R A D

Tai Geriausias Laikas Pirkti

REIKMENIS »*

VISOKIOS R Ū Š I E S N A M A M S
GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — Itisulaotu Plytų išvaizdos Sldings
— Langų — Dure — Tvoroms Materiolo — Maliavos —
Varnišk> — Enamelio — Geležinio Namams Reikmenų
(Hardware — Pleisterio — Cemento — Srnta — Visokios
R ū š i e s Inhaliacijos Materiolo — Š t o r m o Langę^ — K o m b t a a d j o s Durn — Wallboard — P l a s t e r Board — Vamz
džių i r D a u g Kitų D a l y k ų .
APROKAVTMAS I R P R I S T A T Y M A S T E I K I A M A S D Y K A I !

STASYS L1TVVINAS, Pres.

CARR MOODY LUMBER CO.
iQ3& S. HALSTED ST.

T E i . VICTORY 1272

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

TeL — VTRginia

Si2J

DR. JOHN G. MILLA5
GYDYTOJAS IR CHIRUBGAS
Neseniai Sngriięs U

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ
— UŽ ŽEMIAUSI NUOŠIMTI
TURTAS $19,008,000.00--ATSARGOS FONDAS $1,500,000.00
Taupymo skyriuje dabar mokame 2%. Per 37 metus visados
išmokėjome ant pareikalavimo.

STANDARD FEDERAL

and Loan Association of Chicago
UNDER U. S. GOVERNMENT SUPBRVISION

4192 ABCHER AVE. Tel. VIHginia 1141
JTJSTIN MACKIEWIC», Pres. and ItffcT.

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YARds 3146

DR. Y. A. M U S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IR AKINIUS PRITAIKO

Atidarymą Naujo

744 West 35th Street

Ofiso

Vai.: 11—12; 2—4; ir 6:30—3:30
Pirmadieniais: 2—4 is 6:30—8:30
Šventadieniais: 11—12.

5720 W. Cermak Rd.
CICERO. ILLINOIS
Ofiso TeL: OLYMPIC 8650
Rez. TeL: OLYMPIC 5891
Jeigu Neatsiliepia —
Aauldsjt: M1RWYN 6200
VALANDOS:
Kasdien: 2 - 4 pp.; 7 - 9 vak.
rreciad., .Sekniati i>agal sutarti

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS m CIDRURGAS

10758 So. Michigan Avenue
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6 ^ g
Ofiso Tel.: FtTCJLMAN 119$
Namo TeL: PULJLBftAN 8277

Ofiso TeL VIRginia 0036
Rezidencijos TeL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso v a i . : 1—3 ir 6 - ^ 8 : 3 0 P . M . *
Trečiadieniais pasral sutartį.

Dr. A. MontviA MJX
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
West Town State Bank Bldg.
2400 West Madison Street
Ofiso TeL: SEEley 7380
Resb. TeL: BRUnswick 0597
VALANDOS:
1 iki 3 popiet; 6 ilo 8 Takare

DIENRAŠTIS DRAUGAS, feBtCAGO, ICniNOIS

Trečiadienis,« saus • 15 i 1947

——

CLASSIFIED

ADS

00<H>CK>0<><><>00<>00<K>0<KK>00<K>0

D K A Ū O O "
DARBŲ SKYRIUS

i

HELP WANTED

—

PEDES IR ATSARGOS?

"DRAFGAS" HEIJ» W A N T F D
ADVKRTTSING D R P A R T M R N T
127 N a Dearhorn Street
Tel. It \Vi1ol|)h 0 188-9489

Norkeliūnas, Ignas Wiliumas, Pov. Praninskas, Mr.
ir Mrs. Peckus.

MOTERYS

AR IEŠKOTE GEROS

•OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCH

MOŠŲ GYVENIMAS IR VEIKIMAS

"GOOD BYE, MR. BYRNES"

Lietuvos Ir Trem
tinių reikalams

Po $5: Mikas Bartulis, Jo
nas P. Levickas, Kaz. Sta
TELEFONŲ KOMPANIJOJ
šaitis, Ther. Stukas, Jonas
SURINKTA $800.00
RANDASI DARBŲ
Valeska, Reimariene, K. Šau
HFXP WANTED — VYRAI
Rochester, N. Y. — Ame
lis, A. VVarner, Stan. Kie— DfiC —
N A K T I M S SARGAS
rikos Lietuvių Tarybos sky
Pastovumas.
Gera m o k e s t i s .
liauskas, Sim. Valiuk, E. Periaus
pasidarbavimu,
sausio
A M E R I C A N V V R N I S H CO.
lekaite, Anna Kazlauskas, V.
1140 No. l\ a m h
5 dieną įvyko prakalbos Šv. Apanavičius, K. Baronas, V.
Jurgio parapijos svetainėje. Saunoras, Skilinskiene, A.
PORTERIŲ
U Ž D A R B I S 72 H J VAL. P R A D Ž I A I
Publikos buvo pilna svetai Vaitonis, A. Patašinskiene,
8 vai. ryto iki 4:30 popiet
17% I VAI/. P O S MftN.
Geras pastovus darbas.
ne. Kalbėjo Bronius Budgi- J. Rieki, Pr. Gribaitis, Pau
85 centai j valandą.
82 H J V A L . P O 6 MftN.
nas, nacių koncentracijos la lina Dausevičiene, Pr. Ar
CHICAGO ROTOPRINT CO.
VALYMO D A R B A I M O T E R I M S
gerio kankinys.
4601 W. Belmont
lauskas, Mare Levickiene, F.
VISUOSE MIESTO DALYSE.
Susirinkimą gražiai pra Paluikis, Kulbiene Petr. Ka
H E L P WANTET> — M O T E R Y S
VAL.:
5:S0 V AK. I K I 12 N A K T Į .
vedė ir įtikinančiais žodžiais minskiene1, Pr. šūkis, JenSTENOGRAPHERS
kvietė aukomis remti rau čius.
ATSIŠAUKITE
F o r greneral offico work. Bxperiencod
donojo slibino pavergtuosius
or bopinnei-s. 5 day wook; for sinall
Po $3: A. Lidkauskas.
IJOOP offico.
Attractivp salary. ApILLINOIS
BELL
tautiečius
jų
žūtbūtinėje
ko
ply now.
P 0 $2: M. Samoliene, Ga
CONTINENTAL RIJBBER
voje už laisvę, kun. Jonas doniene, Gudeli, Berner, M.
W0RKS
TELEPHONE CO. Bakšys. B. Budgino kalba Valiukonaite, Ona Kovas, O.
10 W. Hubbard St.
O R PHO.VK — S I P E R I O R 2848
visiems labai patiko.
SAMDYMO OFISAS
Mockevičiene, Juze Leona
MOTERIMS:
STENOGRAPHERS
Aukų
surinkta
$538.00.
vičienė, Mikas Ventis, V.
STREET PliOOR
EXPERIENCED
Pinigai pasiųsti Amerikos Paluikiūte, A. Pavilonis, Jo
309 W. VVASHINGTON ST.
w i t h one of Ohlcapro's 'ar^rost \ e w
Lietuvių Tarybos centro ižd. nas Juška, Francis Kozak,
car doalers.
Plea«ant w o r k i n g CJT\R
E
I
K
I
A
M
E
R
G
I
N
Ų
ditions, pcoo<l salary. rapid a d v a n c e Prieš pora savaičių bend- Jos. Brown, Teofile Karalie
ment.
Penrianent.
Bendriems
dirbtuvės
darbams.
Gera mokestis. Pastovumas di- ro f o n d o r e i k a l a i s k a l b ė j o ne, Kaze Letkauskienė\ Ona
BOULEVARD BUICK
dėlėje sportswear dirbtuvėje. Pa- j V a l a i t i s . A u k ų s u r i n k t a
Eismantiene, Stella Chapin,
2257 So. Michigan
Ave.
tyrimo nereikia.
$270.00. Auka s pereme Va Ch. Saulis, Danele Stugis,
S E E MK. J. H. MAYOTTE
HILLSDALE MEG. CO.
P H O N E C A L I M E T 4620
1416 W. 37th Street
laitis. Tai iš viso trumpu Miglinas, Vin. Stašaitis, M.
YARDS 2090
C L E R K
I laiku Rochester lietuviai su Urbonas, Ed. Valeska.
General Office Work
C L E R K —- T Y P I S T
aukojo $800.00.
Good at figruros. to assiat tellers.
Po $1: Mastauskiene, M.
PERMANENT POSITION
Single — not over 25.
AUKOTOJŲ
VARDAI
GOOD SALARY
Vezelis, Mrs. Benner, Ant.
CONCORDIA
36 HOUR WEEK
S A V I N G S & liOAN ASSOCIATION
P 0 $50: Joseph Braknis, Žiemis, Senkevičiene, VadeiNATIONAL ORGANIZATION
9 0 0 W. 6Sr«l ST.
kiene, Margelis, Steponaitis,
START IMMEDIATELY
Fel. Šlapelis.
FINANCE
Po $25: Joseph Dirso, Ma Čepienė,- V. Butrimaitis, P.
Merginų ir Moterių PERSONAL
COMPANY
Pikūnas, J. Malsevičfta, J.
re Urmilaite.
2408 W. 6Srd St.
Lengvi Elektras Assembly
Po $20: Kl. Jonas Bakšys, Bitten, J. Bertman, Mrs. A.
REPUBLIC 7229
Brown, Ona Bertašienė, M.
Mikas Kanapickas.
Ir Pakavimo Darbai
VVANTED TYPISTS
Po $10: J. Dauda, Kast. Trilikauskas, Fel. Logory,
Gera pradinė ratą. Dykai ligoni
Good salary. Steady work.
Stašaitis, Chr. Šilinis, Vik Saunorienė, J. Avižinis, Jul.
nės apdrauda. Apmokamas atos
Large
sportswear
factory.
1
togos ir šventės.
torija Dirso, Jos. Šūkis, Pet. Avžinis, Pikūniene , Žemai
HILLSDALE MFG. CO.
tienė, Ch. Valeska, I. Kovai
1416 W. S7th Street
U.-C.-LITE MFG. Co.
te, Marg. Platt, Dom. RoYARDS 2090
vas, Hik. Vaičiukinienė, Em1050 W. Hubbard st.
VYRAI IR MOTERYS
ma Svetikienė, Ona Gude
JAUNŲ VYRŲ IR MOTERIŲ
lienė, E. Matulevičienė, M.
Zrazinienė, J. Stirnienė, Ma
Bendriems Dirbtuvės Darbams
REIKIA KAIPO
Patyrusių arba ne.
linauskienė, A. Denis, V.
ASSEMBLERS
MODERNISTIC
Zlotkus, Ch. Zlotkus, YurGLASS
& MIRROR VVORKS
BENCH HANDS
kas, Pet. Krajeris, Lillian
4104 VV. Roosevelt Rd.
Užtenkamai darbo.
Patyri
želnis, Lucy Kupčiūnas, Ka
mas nėra reikalingas čionai
zakevičienė, Urbonienė1, YurMUMS REIKIA
TELETYPE CORP.
gelionienė, Pr. Andrews, HeVYRŲ IR MOTERŲ
SAMDYMO OFISAS
len Urban, Frances Urban,
2600 Southport
Genė Dominas, Julė BalaiFOUNDREJE DARBAMS
šienė, Ieva Cickevičius, TanVISIEMS ŠJFTAMS
DRUG
kienė, J. Gudienė, UrbonieGeros darbo sąlygos, atostogos,
nė, Rimkienė, Bubnienė, An
Orderių Rinkėjų
ligoninės pienas.
na, Kazlauskas, Mrs, S. Bert
18 IKI 25
UNIVERSAL CASTINGS
man, J. Inčiūras, Andr. BeCORP.
Patyrimo nereikia
liuk, P. Gudelis, Brazis, EMes išmokinsime.
Pradinė mokestis
5821 W. 66th St.
milia Kazlauskas. V. J. A.
62c j valandą. A u t o m a t i š k a s algos

DŽENITORKŲ
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MOTERIŲ - MERGINŲ

FIGHT

INFANTILE
PARALYSIS

APMOKAMOS ATOSTOGOS
PERTRAUKOS LAIKAS
Puiki proga įsidirbimo su augan
čia firma. Laikas ir pusė už virš
40 valandas. Pradiniai darbinin
kai abelnai uždirba apie $30.00 į
savaitę.

LAG DRUG CO.
4601 S. Wentworth
MATYKITE

MR.

GOLDSMITH

REIKIA MERGINŲ
DIRBTI RANKOJE
Patyrimo nereikia
Šaukite

—

CANAL 1955
HELP

PARDAVIMUI
P A R S I D U O D A — HAMILTON U P R I G H T P I A N O . Labai g e r a m e sto
vyje, prieinama kaina, š a u k i t e se
kančiai — COMmodore 2054.

Liežuvis yra menkas są
narys, bet padaro didelius
daiktus. €v. Jokūbas.
Niekados netikėk draugui,
kurs apleidžia nelaimėje.
Vienas gramas
meiles
atsveria svarą įstatymų.
Juo mažiau žodžių, juo
geresne malda.
Duok liežuviui daugiau po
ilsio, negu rankoms ar akims. Sheridan.
.

WANTED

—

PLATINKITE DRAUGĄ

PATYRIMO NEREIKIA. 58 VAL. Į SAVAITĘ.
95 CENTAI Į VAL. PRADINĖ RATA.

BATTERY CO.

3410 S. LaSalle St.

Lietuva Turi Būti Laisva!
NAUJŲ METŲ REZOLIUCIJA

RENDUOJAME GRINDŲ
TRINLMO MASINAS —
TIKTAI

Kreipkitės Ekspertyvo
Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St.

«% •

«

•

—
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i

*

—

INSURANCE

'A

PASMKITE PINIGUS DABAR
MOKAME 3% DIVIDENDŲ

a

UNIVERSAL

^

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:"SAVAS PAS SAVĄ"

$150
I DIENĄ.

Jilftin

Dirbtuves

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Pirkite Ten, Kur Gausite
Pilną Patenkinimą ir
Puikiausius Rakandas
U i Prieinama* Kainas!

1739 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, ILLINOIS

m

DABAR tai laikas pagrąitntl savo namus su geriausios
rūšies RAKANDAIS. Mes turime didel) pasirinkimą, mūsų
paeln ISdirbimo, visokios rūšies klasiškų ir moderniškų
rakandų. Pasinaudokite proga!
GARANTUOTA MED2IAOA IR DARBAS TEIKIAMA
Vt LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

AGKNTAI D6I
BBUrJAMIN M O O R E
BiALIAVŲ
I R VARNISŲ, taipgi —
MARTIN 8KNOUR MALIAVŲ
I R V A R N H Ų , Ir —
KEM-TONE
VAI^PAR.

— HEMlock 8262
%K

MARGUČIO Ofiso Adresas:

Chicago 32, 111.

Telefonas — EAFayette 8516
Savininkas — JOB KAZIK—KAZIKArns

2547 We»t 6Srd Street

J

ITIARGIJTI^

m

SEKMADIENIAIS: n n o 1-mos
iki 2-ros valandos popiet. —
KITOMIS DIENOMIS: nno 9:30
valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS: Penk
tadieniais nuo 7 iki 8 v. vak.

— PARLOB SUITE UDIRBfiJAI —

4140 Archer Ave.

i£

WHFC - m kilocycles

Archer Avenue Furniture Co.

MAROUETTE
PAIKT & HARDWARE

P H O N E C A N A L 8500

VIENINTELIS
AMERIKOS
LIETUVIŲ
KASDIENINIS
R A D I O L A I K R A Š T I S . — Į S T E I G T A S B A L . 11d., 1 9 3 3 . ^

TUnteattri Pnaai PaleaUBtų PlrUJ« Ugmnbmm KM. —
Pils Progos Pskls—kits Jų!

Pasirinkimą
Turime
l t 4 « m . 8EKNTN
POPIEROS
D u o d a m e t 0 % Nuolaida!

Tel.:

Radio Sugedęs?

HULMISTRAS & CO.

: A

VYRAI

BATTERY ASSEMBLERS
PLATE RACKERS LEAD BURNERS
SEPARATOR STICKERS
UNIVERSAL

IANUARY 15-30

JŪSŲ

Cieoro, IU.
Naujų Mettį sveikinimuo- aukos. Kiekvieno lietuvio
se ir linkėjimuose buvo tar- moralinė pareiga yra prisi- T I 1 A I D A R B A I GARAJfTOOTAS
Taiaom Visu IMlrbysčIų
ta daug žodžių Lietuvos ad- j dėti prie savo tautos didžioVlftokliu Modelio*
resu: buvo linkėta Lietuvai šios kovos — prie kovos už
DYKAI APKAINA VTMAS
laisvės ir nepriklausomybės, valstybes gyvybę ir tautos
P a i m a m l i n a m u Ir pristato m
Linkėjimai yra geras da- garbę. Prisidėti tenka darPARDUODAME NAUJUS
RADIOS
lykas. Jie reikalingi Lietu- bu ir auka pagal savo išga
Mes t a r i m e Radiju į ataką Ir
lę, pagal tą, kiek kas gali. J o n u nereikės laukti dėl Jūsų. _
vai ir Lietuvos žmonėms.
T&lpffl P a s i r i n k i m a s Vėliausių
Prie linkėjimų ir gražių O patrijotingoji lietuvių tau
Muslkos Rekordų.
žodžiui dar reikalingi geri tos dalis yra skaitlinga ir Nusipirkite Ir P a s i i m k i t e s o Savim
darbai — visokiausi pasiau galinga. Ji gali daug, tik
TELEFONTJOKITE:
kojimai. Lietuvoje gyvenan turi sujudėti.
CIOHRO 4 1 1 8
Atdara Vakarais lkl • : • • vai.
tieji Laisvės Kovotojai au
Darbininkai reikia pasą
koja ir turtą ir gyvybę tau
=^5s
tos aukščiausiam idealui — r ^ =
PASKOLOS
AUTOMOBILIŲ
NAMŲ
laisvei ir nepriklausomybei.
ANT NAMŲ
APDRAUDA
APDRAUDA
Užsienyje ir laisvėje gyve
nantieji lietuviai turėtumėm
ir privalėtumėm paaukoti
bent dalelę savo darbo ir
turto Lietuvos laisvinimui.
Kiekvienas lietuvis, pra
džioje metų, turėtų pasiža
dėti kuo-nors prie Lietuvos
ARCHEI?
'V{.i i . : - ; c « i ; ! i t
CUfiftEHCV
laisvinimo prisidėti, ir me
H •rtįRajfM
4004 S. ARCHER AVE.
EXCMANG£
tų eigoje savo pažadą išpil
CHICAGO 3 2 , ILL,
dyti.
stment
LAFayettc 6300
Pirmoje vietoje turėtų bū
ti tvirtas kiekvieno lietuvio
nusistatymas: Lietuva turi
būti laisva ir nepriklausoma
vaJstybe. Rusija neturi jokios teises ją valdyti ir pa
vergime laikyti. Šitas dės
nis turėtų būti kiekvieno lie
tuvio širdyje ir mintyje. To
reikalauja valstybės gyvybė
JEI PASIDESITE PINIGUS IKI SAUSIO
ir tautos garbė.
Sekantis punktas turėtų
10, TAI DIVIDENDUS GAUSITE
būti
kai
ku
Žmogus be linksmumo yra
,
P w
o prisidėti
UŽ VISA MĖNESI
kaip vežimas be supinių, ku- P^e Lietuvos gyvybes ir lieris ant kiekvieno žingsnio tuvių tautos garbes gynimo,
gali skaudžiai sutrenkti.
Į Čia, aišku, įeina darbai ir
—

pakėlimas.

Nuotraukoj diplomatinis korpusas, VVashingtone, atsi
sveikina su savo "bosu", buvusiu Valstybes Sekretorium,
James Byrnes. (Acme-Draugas telepfyoto)

kyti, Li e t u v o s reikalams
duodat gana daug; profesio
nalai-ir biznieriai nepakan
kamai. Iš jų laukiama ir ti
kimasi daugiau.
Mūsų profesijonalai ir biz
nieriai turėtų pasekti Ku
dirką, Basanavičių, ir kitus
patrijotus tautos darbe. Iš
jų turėtų tekti Lietuvos rei
kalams ne penkinės ir dešim
tinės, bet šimtinės ir tūks
tantinės. Taip daro kitų tau
tų žmonės, taip turėtų dary
ti ir lietuviai. Lietuvių tar
pe, reikia pasakyti, yra daug
pr6fesijonalų ir biznierių,
kurie prie tautos reikalų yisai neprisideda, nors prisi
dėti gali. Tas, aišku, nege
rai.
(Nukelta į 5 pusi.)

i

6755 So. Western Ave., Chicago, 111.
J

Telefonas — GROvenUl 2242
^

\

MĖNRAŠTIS BEAUGĄS, CHICAGO.
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Tremtiniai Ir Vergų Darbai
Henry Wales, Chicago Tribūne korespondentas Pary
žiuje, rašo, kad šiomis dienomis Prancūzijos užsienių
reikalų ministerijoj įvyko Jungtinių Valstybių, Didžio
sios Britanijos ir Prancūzijos atstovų susirinkimas, kad
surasti priemones, kaip Prancūzija galėtų gauti trem
tinius ir civilinių vokiečių kasyklų ir žemes ūkio dar
bams. Tie asmenys su laiku turėtų pakeisti 700,000
vokiečių belaisvių, kurie buvo suimti karo metu ame
rikiečių ir atiduoti "vergų darbams" Prancūzijai.
Amerikos, Prancūzijos ir Anglijos atstovai tarėsi,
kad įsteigti "bendrą keliavimo tarybą" (combined travel
board — CTB) su centru Berlyne.
CTB leistų išimtinai per savo rankas visus asmenis,
turinčius teisę išvykti iš Vokietijos bet kuriam tikslui.
Jie peržiūrėtų rekordus ir "sijotų" aplikantus, kad jų
tarpe nebūtų eks-nacių. CTB pirmoji pareiga būsianti
iškvosti ir duoti leidimus 20,000 internuotų tremtinių,
kuriuos Belgija nori parsigabenti dirbti jos kasyklose.
Tas pats korespondentas pakartoja jau visiems ge
rai žinomą faktą, kad Sovietų Rusija darė ir tebedaro
didžiausių pastangų, kad priversti tremtinius grjžti į
savo kraštus, kurie rusų bolševikų yra okupuoti. Ame
rikos ir Anglijos vyriausybes oficialiai yra nusistačiu
sios repatriacijai nenaudoti prievartos. Tačiau UNRRA,
kaipo tokia* kuri rūpinasi tremtiniais Amerikos zonoj,
skatina juos grįžti į savo kraštus, pažadant, kad sovietų
autoritetai jų nebaus. Henry Wales rašo, kad tie, ku
rie priešinasi grįžimui ir atsisako pasiduoti rusų "ma
lonei", yra pasalinami iš stovyklų ir uždaromi į «pecialines vietas, kad jie netrukdytų UNRRA repatriacijos planui.
*
Šios vėliausios žinios aiškiai pasako, kad baltiečių ir
kitų tremtinių padėtis Europoje nė kiek nėra švieses
ne. "Trijų" pasitarime Paryžiuje lyg ir einama prie
konkrečių dalykų tremtinių reikalu. Deja, daromi pla
nai jokiu, būdu nėra suderinami su demokratijos prin
cipais ir paprasčiausiu žmoniškumu.
Nepadoru ir nežmoniška buvo ligi pat šiol laikyti
vergų darbuose Prancūzijoj 700,000 vokiečių belaisvių.
Nepadoru ir nežmoniška būtų juos pakeisti tremti
niais, kurie ne dėl savo kaltės neteko tėvynės. Jei de
mokratiškai ir žmoniškai rišti tremtinių klausimą, te
būnie jie vežami * Prancūziją ar kitą kraštą, bet tik
jau ne vergauti, bet dirbti tokius darbus, kokius jie
patys pasirinks, kokie tinka jųi sveikatos stoviui, luo
mui, profesijai ar amatui. Juk ir Amerikon yra atvy
kusių tremtinių, bet jų čia nieks nevaržo ir nevaro prie
varta dirbti kasyklose ar kur kitur. Jie patys savo
valia darbą pasirenka.
# Kaip, pagaliau, tremtinių klausimą išspręsti, turi bū
ti tariamasi ir su pačiais tremtiniais. Bet visų geriau
sia priemonė — sudaryti sąlygas ^grjžti jiems į tėvy
nę. Jau laikas daryti žygius, kad Rusija ištrauktų
savo kariškas jėgas iš Baltijos valstybių rr *rtų kraš
tų, kad patys žmonės galėtų būti savo krašto šeimi
ninkais ir kad tremtiniai be jokios baimės galėtų grįžti
namo.
r -e.

Susmugdė Lietuvos Uki
E. R: Noderer, Tribūno korespondentas Šveicarijoj,
padarė pasikalbėjimą su tik ką iš Lietuvos atbėgusiu
asmeniu, kuris daug dalykų papasakojo apie Lietuvos
ekonominį gyvenimą. Apie tai skaitykit pirmame pus
lapyje. Noderer savo raportaže patvirtina tą faktą,
kad okupantai nualino Lietuvos žemės ūkį ir aplamai
visą ekonominį gyvenimą.
šiemet Lietuvos Nepriklausomybės Akto paskelbimo
diena (vasario 16-toji) pripuola sekmadienį. Todėl be
jokių išsikalbėjimų visur turi būti surengti minėjimai.
Neužmirškime, kad tą pačią dieną bus ir Pasaulio
Liefcuvių Maldos Diena. Tai šaų metų Vasario Šešio
liktai dar didesnės reikšmes priduoda.
Didysis *'Draugo" draugų saskridis bus vasario 9 d.
St. Ągnes auditorijoj, tradicinio koncerto metu.
i
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Mirties Kolona

Rašo prof. K. Pakštas
(Tęsinys)
Alaskos pietinis trečdalis turi keletą įvairių klimatų.
Labiau amerikiečių apgyvento Alaskos siaura "Ranke
na" (Panhandle), turinti daug salų arti Kanados pa
sienio, pasižymi gamtos gražumu ir labai dideliu lie
tingumu. Čia lietaus iškrinta (dažnai ir sniego) apie 3,
net 4 kartus daugiau kaip Lietuvoje. Sitkoje esti 235
lietingos dienos, bet Skagvvays prie Kanados ribos jau
tik 85. Šio kraštelio geografinė platuma būtų tarp Aly
taus ir Helsinkio. Žiemos temperatūra čia tokia kaip
Klaipėdoje ir Dancige, bet vasaros šiluma tokia, kaip
Suomijos Laplandijoj arba kaip centrinėje Norvegijoj
nuo Bergeno iki Trondheimo. Šios dalies klimatas ne
labai ir svarbus žmogui, nes nuostabus kalnų statumas
visai nepalieka vietos jokiai žemdirbystei: Rankena tai
pirmiausia žuvies karalystė. Daug žvejų čia susikrovė
puikaus turto. Tai gilių fjordų ir stačių, miškingų kal
nų kraštas, ūkiškai kolonizacijai neteikiąs jokių pers
pektyvų.
Kiek skirtingą klimatą ir daugiau lygios dirvos ran
dame pietinės Alaskos centriniame ruože, aplink Prince
William ir Cook įlankas, kur guli Cordova, Valdez,
Seward, Anchorage ir Matanuska miesteliai ir Kodiako
sala. čia žiemos šalčiai būt panašūs į zonos nuo Dan
cigo iki Zarasų, bet vasaros šiluma vis dėlto labai men
ka: apie 11 ir 12 C, t. y. kaip gegužės mėn. vidury
Lietuvoje. Čia kai kur mažuose slėniuose galima gyvu
lininkystė, daržovių ir pašarų auginimas.
Į vakarus nuo 154 meridijano turime siaurą, kalnuo
tą Alaskos pusiasalį ir Aleutų salas, kurios eina Japo
nijos link. Ši zona guli tarp 60 ir 52 parai., taigi pa
siekia Varšuvos ir Berlyno geografinę platumą. Šilta
Japonijos srovė čia labai sušvelnina žiemą, bet čia
nėra ir tikros vasaros, nes liepos mėn. temperatūra čia
esti nuo 10 iki 12 C. Šioje zonoje visai nėra miško,
bet auga gera žolė ganykloms. Kai kuriose salose jau
užveista.šiek tiek a^ių.
Upes Alaskoje didelės ir vandeningos, ogi mažesnės
upelės teikia didžių galimybių elektrofikacijai. Milži
niškoji Yukon upė turi ilgumo 3700 km. ir apima 855,000 k v. kilom, baseiną. Ji beveik 4 kartus ilgesnė ir
9 kartus didesnio baseino negu Lietuvos Nemunas. Bet
Nemunas naviguojamas beveik 9 mėnesius, ogi Alas
kos Yukon ir Kuskokwim tik apie 4 men.
Mineralais Alaska nuostabiai turtinga. Labai daug
jau gauta ir gaunama aukso. Yra daug akmens an
glies, vario, žibalo, nemaža sidabro, švino, cinko, antimonijaus, asbesto, grafito, marmuro, žėručio, gipso.
Bet suprantame, kad tie dideli mineraliniai turtai juk
nėra skirti biednam kolonistui. Juos naudoti tai reikia
turėti daug savo kapitalo ir geologinio-inžinieriško pa
tyrimo.
' Ii
Miškai auga geriausia Rankenoje ir neblogai kai kur
pietuose bei centre. Statybinis Alaskos miškas dengia
apie 8 milijonus hektarų, t. y. tiek, kiek visa Lietuva.
Jį nukirtus pasigamintų 85 milijardai kub. pėdų me
džio. Kurui tinkamų miškelių yra arti 30 mil. hektarų.
Kai kas galėtų nusistebėti, kodėl Aiaskoje taip ma
ža miškingo ploto, vos apie 25 huos. O tai dėlto, kad
šiaurinėje pusėje miškai neauga dėl baisaus šalčio,
amžinos žiemos. Kalnuose temperatūra irgi labai že
ma ir laikosi ten mlžiniški ledynai. Persiritus per pie
tinio pajūrio kalnų grandinę, lietus labai staigiai eina
mažyn. Tadgi vienur dideli šalčiai, kitur sausoka dirva
neleidžia miškui augti. Kai kur miškai kirvio dar nepa
siekiami, nes nėra dar gero susisiekimo. Gana bus pa
sakius, kad Alaska vis dėlto turi miško gana, kad ap
rūpintų valstybę kokių 7 ar 9 milijonų gyventojų.
<;>-vilija. Ekonominiu atžvilgiu Alaskos pats didžiau
sias turtas tai žuvis, daugumoje lašiša. Jaunas, tvirtas
žvejys Alaskoje tikrai turi progų praturtėti. 1943 m.
Alaskoje pagauta žuvies už 66 milijonus dolerių, skai
tant už svarą vietos rinkoje tik 8 centus. Juk tai pa
sakiškas turtas saujalei žmonių. Po žuvies — seka mi
neralai, ogi paskiau žvėrių brangieji kailiai. Karo me
tu Alaskos lapių ir kitų žvėrių ūkiai buvo gerokai ap
leisti, bet jie atsigaus. Alaska — puikios medžioklės
kraštas: daug briedžių, elnių, kelių rūšių meškų ir la
pių, laukinių avinų, baltųjų kiškių ir beribiai skaičiai
visokių paukščių. Jaunas, stiprus ir taiklus medžio
tojas galėtų puikiai pragyventi vien iš savo sporto. Bet
gyvenimo ir pragyvenimo sąlygos čia vis dėlto neleng
vos, ypač senesniam ir silpnesniam žmogui.
Baltijos tremtiniai, kolonizuodami Alaska, turėtų im
tis visai naujų, kai kam gal netinkamų profesijų. Jie
turėtų virsti žvejais, reiktų bent penktadalio žemdir
bių, reiktų miško kirtėjų ir medžio pramonės bei sta
tybos darbininkų, kailinių žvėrelių augintojui ir dauge
lio geologų-prospektorių. Stipram mūsų jaunimui Alas
ka greičiausia patiktų, kaipo didelių galimybių, didelio
vargo, didelių laimėjimų, nesuskaitomų gamtos stebuk
lų ir grožybių kraštas.
;
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(Tęsinys)

Iš Šen Bei Ten

Mums yra reikalingi keli žmones, moką rusų kalbą,

Rašo Tadaušas Dūdele
Susirašinėjimas su Lietu
va — sekluma, ant kurios
vis užkliūva Holstryčio di
džiųjų vadų1 propagandos lai
vas. Ne tik kad n£ vienas
žmogus neparašo laiško, kad
"mes, esam laisvi, laimingi,
sotūs ir apsirengę ir kaitinamės Stalino saulės spin
duliuose", bet ir tie laiškai
taip retai ateina, visuomet
"trumpi, kaip telegrama",
ir taip suktai parašyti, kad
negali iš karto suprasti. O
kai supranti ar net techniš
kų priemonių pagelba tą laiš
kuti išskaitai, jo žodžiai vi
suomet taip nenaudingi bol
ševikinei propagandai, kad
nors pasikark.
• * *
Matyt " V " jos skaitytojų
nuolat bombarduojama laiš
kais tuo klausimu. Ką gi,
dauguma skaitytojų yra iš
tikimi Stalino batų valyto
jai, o čia negalima su "lai
mingiausiais '' broliais ir se
serimis, gyvenančiais Stali
no prieglobsty, susirašinėti.
Todėl "V" per Kalėdas ir
įdėjo laišką iš Lietuvos, kad
įrodžius, jog susirašinėjimas
galimas. "'V" rašo:
"Daugeliui vis dar tebesiskundžiant, jog su giminė
mis Lietuvoje negalima su
sirašinėti, jog amerikiečių
laiškai nepasiekia Lietuvoj
giminių, ir iš Lietuvos ne
sulaukia laiškų, sekantis
laiškutis (Įsidėmėkit: ir 'V
sak 0 laiškutis, ne laiškas:
todėl, kad jis kaip telegra
ma... T. D.) patvirtina, jog
galima susirašinėti, ir laiš
kai kaip ten, taip ir čia gau
nami".
Skaitau tą telegraminį
laiškutį ir staiga sustoju.
"Laukiame Velykų šventės
ir jums -linkiu linksmai pra
leisti Velykų šventę".
Vos nenusikeikiau visu
balsu: ' k Tai pardavėja vietoj
kalėdinio numerio užsilikusj
velykinį Ąkišo!" Atverčiu
(Nukelta į 5 pusi.)

kurie parašiutais nusileistų į, priešo užfrontę tam tik
rų uždavinių atlikti. Ką Tamstos apie tai manote? —
baigdamas klastingai paklausė vokietis.
Kapitonas O. žd. jau buvo besutinkąs, tik pikto ma
no .žvilgsnio buvo laiku sustabdytas. O aš, stengda
masis atrodyti labai draugiškas, apgailestaudamas emiau aiškinti, kad mes mielu noru atliktumėm mums
patikėtą uždavinį, bet tai tuo tarpu neįmanoma dėl
to, kad mes esame dar nepanašūs į žmones, kad mūsų
plaukai visai trumpi, kas, nusileidus priešo užfrontėj,
duotų pagrindo mus įtarti kaliniais arba dezertyrais
esant, ir mes tuojau bolševikų būtume sutvarkyti. Visa
tai mums ir neleidžia imtis tokio atsakingo uždavinio,
o nusileisti tik tam, kad būtume bolševikų paskersti,
nieko nenuveikę, yra visai beprasmiška.
— Hm, hm, — krapštydamas nutukusį pasmakrį,
mukčiojo vokietis. — Taip, žinoma, aišku! Tokiu būdu
nėra prasmės! — baigė pasitarimą jis ir jau buvo be
einąs savo keliais, kai staiga sustojo ir pasakė:
— Mano ponai! Tai, apie ką su jumis kalbėjau, turi
būti tuojau pamiršta! Supratote?
Tai sakydamas, reikšmingai uždėjo ranką ant pisto
leto ir dingo už medžių.
Palike vieni, kurį laiką tylėjome, nežinodami, nuo
ko pradėti pasikalbėjimą. Paskui nuėjome prie auto
buso, galvodami, kokiu būdu greičiau iš čia ištrūkti.
Pakeliui sutikome viršilą, kuris mus nuvedė į kitą
vietą — į paprastą palapinę, pasakydamas, kad nuo
šio laiko mes turėsime gyventi čia, kol atsiras galimy
bė važiuoti namo. Pasitraukus viršilai, kapitonas nu
siminusiu balsu prabilo:
— Gal jau patekome į vokiečių nemalonę?
— Geriau paiekti į vokiečių nemalonę, negu patekti
vėl ant bolševiko durtuvo ar kartuvių! — atsakiau.
Neturėdami ko veikti, nuėjome prie kareivių paple
pėti. Vienas iš kareivių tampė akordioną, kiti jam pri
tarė, dainuodami populiarią vokiečių kareivių tarpe
dainelę "Wenn die Sonne scheint, Anne Marie!" Kiti,
susikišę pirštus į burnas, švilpė tą pačią melodiją.
Įgrįsus dainavimui, kareiviai ėmėsi "politikos". Visų
pirma su vokiečiams įgimtu išdidumu §mė tarpusavy
girtis, kad jų kariuomenė yra stipriausia pasauly, kad
jų niekas neįstengs sulaikyti ir kad vėliausiai už trijų
savaičių jie parado maršu žygiuos Maskvos gatvėmis.
Ši tema jiems, matyt, labiausiai patiko, nes jų akys
ėmė blizgėti kažkokiu entuziazmo blizgėsiu. Vienas iš
kareivių pasakė:
— Aš manau, kad ir pats Fuehreris atvyks priimti
mūsų paradą Maskvoje.
— Žinoma, žinoma, kaip gi be Fuehrerio! — suklego
visi. — Jis būtinai priims paradą. O tuomet bolšsvikaras jau tikras galas. Kur gi jie pasidės? Mes nužy
giuosime iki Uralo, o toliau mums nėra reikalo eiti.
Tegu jie sau sėdi taigose, kol ten juos japonai po vieną
išgnaibys.
Galop kareiviai kreipėsi į mus, visą laiką tylėjusius:
— Ar netiesa, vyručiai? Mat, kaip jums pasisekė!
Dėka mūsų ir jūsų tėvynė liko laisva nuo bolševikų!
Ką gi sakysi, patvirtinau, kad tai tikra tiesa.
(Bus daugiau)

MŪSŲ BENDROVĖ SKIRIA $1,000,000.00
VETERANŲ PASKOLOMS I
Šią pinigų sumą KEISTUTO TAUPYMO BEN
DROVE 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. L Bill of Rjįghts
patvarkymus.
Šios bendrovės vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS,
yra pilnai patyręs ir kvalifikuotas visiems Vetera
nams šiame reikale suteikti patarimus ir patarna
vimą. Pasinaudokite pirma proga!
*

*

&

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI
ATSILANKYTI PASITARIMUI-

.
.*/

KEISTUTO SAVIfiGS and LOAN ASSOCIATION
Tel. Calumet 4118 3236 S. Halsted St. Chicago 8, 111.
JOS K I'II M. MOZERIS, Secretary
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO

Trečiadienis, saus. 15. 1947
POILSIAUJA

(RUMPAI

ligoninėj. M. Malakauskienė
gydosi namuose. Pasimels
kim per Sopulingosios noveną už jų sveikatą.
•
Kalėdų šventėse mūs baž^
nyčioj aukų sudėta $4,029.80. Kleb. kun. A. Linkus la
bai dėkingas už gausias baž
nyčios reikalams aukas.

•

ILLINOIS
profesijonalą ir biznierių at
lankyti, ir iš jų aukas gauti.
Kiekvieno profesijonalo ir
biznieriaus auka turėtų bū
ti paskelbta laikraščiuose,
kad žmonės žinotų, kurie
profesijonalai ir biznieriai
yra su lietuviais, ir kurie
prieš lietuvius.
P. Paulius

(Atkelta ii 4 puri.)
pirmą puslapi — viakas
tvarkoj, aiškiai kalėdinis nu
meris. O gal akys i senatvę
nusilpo, galvoju, raidės su
simaišė, fciūriu dar kartą ir
dar kartą — vistiek Vely
kos. Griebiu akinius — tas
pats galas. Išsigandau. Gal
*
voju, kad jau baltltepe susir
Šv. Cecilijos choras ren
gau, kad vietoj Kalėdų Ve
gias šokių vakarui sausio
lykas matau.
31 dieną, parapijos salėje. MAŽAI KOPIJŲ TELIKO
Kviečiam ne tik choristus
Mano nerimą išblaškė ki
dabarties, bet ir "oltaimeti, kurie pasakė, kad ir jie
rius" atsilankyti.
Velykas mato. Jie mato dar,
*
kad laiškas rašytas 1946 ba
Nauja sodaliečių pirm. *p**^*> Paraše O W E N J. C. N O R E M
landžio 18, o Ameriką pa
Cecilija Kirvį ima planuoja
siekė gruodžio pabaigoj —
Žemėlapiai, paveikslai, 300 pusi.
platesnį veikimą. Geriausio
"tik" po aštuonių mėnesių
KAINA: $2.00
pasisekimo, Cecil!
su virš.
Gen. George Marshall, naujas Valstybės Sekretorius,
Užsakymu* (siųskite į —
• * *
prieš išvykstant į Washington perimti atsakomingas kraš
Anna Stulgaitė, gyvenan
D R A U G A S
Teko palaikyti korespon to pareigas, su savo žmona poilsiauja vienam Honolulu,
ti
pas
varg.
V.
ir
S.
Daukdenciją per Atlantą prieš Hawaii salų, parke. (Acme-Drau,gas telephoto)
2334 S, OaMey Ave.
,
šus,
prieš
šventes
susilaukė
vainas. Tada laiškas tą ke
C h i c a g o 8, IHinois
savo brolienės. Dabar deda
lią atlikdavo per 2 savaites. yra daug išblaškytų ir din
pastangų, kad ir brolis at Pleasa send m e postpaid
Mat, tekdavo vargšui laivu gusių be žinios". Kodėl ne
vyktų į Ameriką. Jis randa- ! coples of y°*r t>ook
TUMELESS
plaukti, nes lėktuvai dar ne
Si V o k i e t i j o j e
UTHUAKIA.
E n c l o s e d you will
rašo jis kad ir taip: "Mano T0WI1 Of Laite
skraidė. Susirašinėju ir da brolis (sesuo, sūnus, marti i
find $.
bar. Laiškas iš Prancūzijos, — tftir vistiek) tas niekšinKun. J>r. Jurgaičio tryli
, , . < Kun. J. Vyšniauskas su N a m e .
Šveicarijos, Švedijos mane
Addross
gas smetonininkas» fašistas, kos metų mirties sukaktis Į.
_ A'
*
. .
pasiekia per 2-3 dienas. Švenacis, banditas vagis pabė- ,
-i.
i v mytė
kun. S.
Adommu
ir io ma
vazkioja
į Floridą
pa- Į
dna, sakysim, yra tam pa-,
. »
?,
# »
Mišiomis,
sausio
7
dieną.
buvo
paminėta
gedulo
sv.
čiam Europos kampe, kaip |S°. * Votaetij* .r dabar nesilsėti. Linksmų atostogų. ! < V W J W W W W W W W W W V W ^
Omega,'
' '
—*•
ir Lietuva. Tai kodėl toks |jm«ta._ , b ^ f t ^ ™ * °
liaudies kerito"? Arba koŠvenčių proga pas tėvus
skirtumas? Atsakykite į tai,
B.A. L A C H A W I C Z
del ir ne taip: 'Tas išnau-lbuvo parvykę klierikai A.
LIETUVA TURI BŪTI
gerbiamieji Kremliaus triūLaidotuvių Direktorius
dotojas, buožė, liaudies prie jčepanis ir V. Meškėnas,
LAISVA
bos ant Holstryčio!
ROSELANDE
šas mano uošvis išvežtas Ru(Atkelta iš 3 pusi.)
KOPLYČIA RANDASI:
Amerikos Lietuvių Tary
žinoma jie pasakys, kad I * * * u ž k * «* l a b a i d * k i n '
Rašant šiuos žodžius ser
10756 So. Michigan Ave.
nenormalus laikas, susisieki- S a « s a u l e i Stalinui"? Juk ga: I. Žukauskaitė. Guli šv. bos ir Bendro Amerikos Lie
Tel. PUL. 1270 arba CAN. 2516
mas ir daugybę kitų prie-l t a i b ū t * J*«* s t i l i u s ' d r a u " Kryžiaus ligoninėj. H. Žem- tuvių šalpos Fondo rinklia- Rez. tel. — COMmodore 576C
žasčių išras. Nenormaliems f a i n u o Hobtrydio...
gulienė) randasi Woodlawn vininkai turėtų kiekvieną I
taip sakykit! Cenzūra, bai
mė parašyti tiesos žodį, už
Tvirtas silpnam ne drau
Perskaitę d r a u g ą " , duo
kurį gali susilaukti ištrėmi gas.
kite jį jūsų giminėms, drau
mo visam gyvenimui Sibiran,
Už duoną niekam nemesk
gams ar pažįstamiems.
neapsakomas teroras ir ver akmeniu.
gija, kuri yra baisesnė už
"Draugo'* administracija kasdien gauna latakų iš pa
bėgusių lietuvių prašant siuntinėti jiems "Draugą", nes
senėjų amžių galeras, —
būdami atskirti nuo savo tėvynes, nori rasti suraminimo j
štai kas uždare mūsų bro
skaitant lietuviškus laikraščius iš kurių sužino kas ir kur
liams Lietuvoje burnas, su
yra daroma, kad pagelbėti Lietuvai vel atgauti prarastą
pančiojo rankas, atskyrė nuo
laisvę. "Draugo" Administracija jau- siunčia nemažą skai
A.
A.
mūsų geležine uždanga, pro
čių "Draugo" lietuviams ištrėmime, bet negali visų prašy
A.
A.
kurią tik per stebuklą tiesa
FELIKSAS MOCKUS
mų patenkinti del didelių išlaidų.
ELZBIETA
TARUL1EN£
342 8 S. Halsted Street.
prasiskverbia. Ir vėl nebe
,Mir« Saus. 14d.. iU47m., 6
Kreipiamės į mielus "Draugo" skaitytojus atjausti
( p o t ė v a i s V tikiu* ė )
bus jokių kliūčių susižinoti
vai. ryte, s u l a u k ė s ?2m. amž.
C'.yv.: 2-'2« West 23rd Place.
savo brolius esančius be pastoges ir tarpe svetimųjų ir su
Gimęs Lietuvoje.
Kilo iš
su Lietuva, kai bus perplėš
Mirė saus. 12d., 1947m., 1:30
teikti jiems nors moralinį suraminimą duodant progos
Raseinių
a p . kr.,
Nemakščių
vai. ryto. su a u k u s pusėd amž.
parapijos
ir
kaimo.
ta ta uždanga, kai grius tas
Gimus Lietuvoje.
Kilo iš
skaityti lietuvių spaudą. Tam tikslui yra organizuojamas
Panevėžio
apskr.,
Ramygalos
l'aliko dideliame nuliūdime:
NKVD durtuvais ir naga
para p. Amerikoje išgyveno 43
'Ištremtų lietuvių spaudos fondas" iš kurio sumų būtų
gimines, draugus ir p a ž į s t a m u s
metus.
Amerikoje ir Lietuvoj.-.
nais pastatytas vergijos rū
galima siųsti "Draugą" tiems kurie jo labiausiai reikalin
P a l i k o d.deliame įjuliūdime:
Priklaus* prie Apaštalystės
vyrą
Kazimierą:
2
s
ū
n
u
s
Myko
mas!
gi. Jeigu visi "Draugo" skaitytojai nors maža auka prisi
Maldos dr-stėa ir Labdarių. Sa
lą ir Bronislovą; dukterį Delg o s 5-tos kuopos.
dės prie šie fondo, tai esame tikri, kad galėsime patenkin
phiną; marčią Ir anCka; pus
• •
•
brolius A n t a i ą ir Povilą Vil
K ū n a s pašarvotas Mažeika ir
ti prašančiųjų norus.
kas ir jų š e i m a s : ir daug kitų
Yra tame laiške vienas
E
v
a
n
s
koplyčioje,
3319
s.
Ligiminių, draugų ir pažįstami;.
tuanlca Ave. Laidotuvės į v y k s
trumpas, bet reikšmingas
Kūnas pašarvotas L,aelviwiez
Aukas šiam tikslui prašome siųsti "Draugo" Admi
penktad.. Sausio 17d. Iš koply
koplyčioje. 2314 VV. 2Srd l'laee.
čios
8
vai.
ryto
bus
atlydėtas
į
sakinys: "Iš mūsų giminė*
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį,
nistracijai, pažymint "Ištremtų lietuvių spaudos Fondui n
šv-.
Jurgio
parap.
bažnyčią,
k
u

sausio 16d. Iš koplyčios 8:30
rioje įvyks gedulingos pamaldos
Z3M So. Oakley Ave. CHICAGO 8. Illinois.
vai. ryto bus atlydėta į Auš
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TIMELESS
|jL LITHUANIA

Žiupsneliai Iš

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
AMBULANCE DIENĄ IR 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.

t£

Pagelbėkite Ištremtiems Lietuviams Apturėti
"Draugi", Kurk) i e Yra Labai Pasiilgę !

a

SENOMS, ATDAROMS, f
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS j
IR ODOS I&BfiBIMAMS
Kenčiantieji n u o semj, atdari*
ir skaudžiu žaizdų, žino kaip sun
k a yra ramiai pasėdėti. Ir kaip
n a k t i e s m e t u n e g a l i m a gerai Išsi
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda
niežt ir skaudStl — užtepkite
LEGUL.O Ointm e n t palengvi
nimui s k a u s m o
tr niežėjimo t ų
sen i, atdarų, ir
skaudžių žaizdų.
Jo
atgaivinan
č i o s ir s k a u s m ą
prašalins nčios ypatybėe s u t e i k s
Jums
tinkamą
n a k t i e s poilsi ir
pagelb»» išgydyt
9»oas, a t d a i<as ir s k a u 
d ž i a žaiz
das. V a r t o k i t e JJ l r f l s k a u d l e m s
n u d e g i m a m s , sasų ir sutrūkimų
prasalinimui, ir kad palengvinti
Psortasis niežėjimą. Atvėdina va
d i n a m ą Aihlate's F o o t degimą ir
nležgjimą, sustabdo jo plėtimąsi,
sulaiko nuo odos nudžiūvimo Ir
s u t r ū k l m o tarp piritų; g e r a s tr
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, n u o darbo išbėrimams ir ki
toms odos n e g a l a m s iš lauko pu-

ros Vartų parui>. bažnyčią, k u 
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už veli< u'-s stelą. Po pa
maldų \.\xa nulydi ta į šv. K a 
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
g i a s i n e * draugrus ir p a ' į s t a m u s
dalyvauti šiose laidotuvėse.
N u l i ū d ę : V y r a s «*• ūiuii. DukU's
Marti, A n ū k a s ir kitos Giminės.
LaKl. direkt.: Liuhavvkz ir
Sūnai, tel. CANal 2515.

Stem Pharmacy i

a

DRAUGO" ADMINISTRACIJA

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse?.
Ntiliūdv: G i n i » s ,
l'ujp-fcanii.

Laidot. .direkt.: Mažeika ir
Evans, tol. VAKds U3&-1139.

1

, LIODĖSIO VALANDOJ
Šaukite

MAŽEIKA & EVANS
10,000
DEGTINES
BRANDES
BUMO

•

Kreipkitės prie ANTANO B. PETKAUS, Laidotuvių Direk
toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums
norint, kūnai žuvusiu ar mirusiu veteranu — jūsų mylimųjų,
bus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks
į jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamas pilnas utilitarinis laidojimas.

VALANDOJE

NULIŪDIMO

KREIPKITĖS PRIE
ANTHONY B.

PETKUS

•SSHMHHMBMItflMHBSflHHBSVasnBHBHHSasaBBHMM^B

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mes turime koplyčias
visame Chicagos ir
Košt lando dalyse ir
tuajau j>atarnaujam.

Ambulansu patarna
vimas yra teikiamas!
dieną ir naktį. Kei-[
kale, saukite mus.

Diaigaiir

SMš

BONKŲ
• GIN
# V¥NO
KORDIALŲ

lAIDOTl/VIŲ

DIREKTORIAI

6845 So. VVestern Ave.

PRQ$p#crO099

3319 Litoanica Ave.

."

YARds 1138-1139

Tieau kurie gyvena kitose mie»t© dalyse gtusime kop!yči« amau jįtoų namu

LACHAWICZ ir SŪNAI
2314 W. 23rd PLACE
Phones: CANal 2515
10756 S. MICHIGAN
Phones: COM 5765; PUL 1270

MAŽEIKA ir EVANAUSKAS
Phones: YARDS 1138-39
PRO*pect 0099

3319 LITUANICA AVE.
6845 S. VVESTERN AVE.

L. L. BUKAUSKAS

KRUPNIKO

10821 S. MICHIGAN AVE.

Bus Parduodama
PIRKUS TIESIOG NUO —
Ū k NELSON
— Savininko «•

SPECIALEMIS KAINOMIS
lirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

Phone: PLUman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
Phone: YAKds 4908

3307 S. LITUANICA AVE.

-

MONARCH
LICUOR
STORE

L E O U L O O I N T M E N T parsiduo
t a po $1.25 ir po *S.50.
Siųskite jūsų Money Orderi tie-

UEGULO, DKPT.—D.
4847 W. Uth Street
CICERO 50, ILLINOIS
Arba atvykite į vaistinę:

už veiksnio sielą. Po pamaldų
bus nulydėtas 1 Šv. Kazimiero
kapines.

Veteranų Perlaidojimo Reikale

NATHAX
EANTUR
«Iile«aviika
Žydukas"

3523 So. Halsted St.
Phone: YARDS 6054

JULIUS LIULEVICIUS
•

-••^•^"iKi^es

Company

3914 West lllth St
Vienaa Blokas nuo Kapinių
Tiesiog Ten, Kur Bosai
a^Sas^v • • " * * * * "

Sustaja,

Telefonas: CEDARCREST 6 335

4348 S. CALIFORNIA AVE.

POVILAS I. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST.

710 W. 18th STREET

Telephone:

YAKds

1419

IGNACAS J. ZOLP
Phone: YARds 0781

1646 H^ST 46th ST.

4 S 4 7 W . 1 4 t h SU, C i c e r e 5 0 , HL Į
^t

•

Phone LAFąyette 3572

\

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, HXWOTS
-.

Vedė "kūdikį"

K Š i ŽINIOS

•

Trečiadienis, saus 15 1947
—

-

111 metu amžiaus

Kai GirdS t
Chicagoje

Nėra durų voniose

New Kensington, Pa. —
Uncle Bob Wilson pirma
Jim Schuffert,20, kuris buvo
dienį tikrai jautėsi laiminr
gas. Elgin State ligoninėj jis
pasamdytas kaip auklė sau
šventė davo jpmtadienį. Ka
goti "kūdikį", ją vedė.
dangi jis yra jau 111 metų
Tas kūdikis yra Deloris
amžiaus, trūko vietos žva
New York. — Policija, jėWashingtoo.
Aukščiau- i Losman, 13. Jun ją vedė
kėms ant gimtadienio torto.
jusi į vieną penkių kambarių šias Teismas nusprendė 5 prieš aštuonis mėnesius, kai
apartamentą Brooklyne, ra- balsais prieš 4, kad Willie ji dar tebebuvo pradinėj mo
Raymond W. Walton, 38, Gimtadienio puotoj dalyva
do štai ką:
i Francis, 17 metų negras, tu- kykloj. Jų jungtuvių pas gyv. 5728 Bernard ave., pra vo visi ligoninės tarnauto
jai.
Charles Edwards, 77, La- ri antrą kartą liouisjana laptis iškilo aikštėn, kai De nešė policijai, kad jis buvo
Uncle Bob, anksčiau gy
voną. Jis buvo miręs jau valstybėje atsisėsti j elek- loris apskundė savo vyrą plėšiko sulaikytas prie 546
teismui už apleidimą ir ne Mihvaukee ave., priverstas venęs Chicagoje, ligoninėj
apie dvi dienas.
| tros kėdę.
Jo seserį, Anna, 67, kuri
Pirmą kartą į kėdę jis davimą paramos. Tačiau by važiuoti 16 mylių į Evanston gyvena jau penkis metus.
buvo arti mirties nuo išba- buvo atsisėdęs gegužės me- la laimingai pasibaigė, nes ir ten apiplėštas.. Nuo jo at Tačiau jis yra paimtas ten
ne dėl to, kad yra nusilpnė
dėjimo.
n e s į t ^ t kėdės mechanizmas porelė susitaikė ir laimingai imta $1,165.
Jo kitą seserį, Delia, 63, buvo sugedęs. Nors elektros gyvena Jim motinos namuo
Walton, vienos kompani jęs jo protas, bet dėl to, kad
,
kuri irgi ne ką geriau atro- | s r o v ė buvo du kartus pa- se.
jos šoferis, dalyvavo kompa jis yra labai senas.
Dokumentai iš Richmond,
Jų meile prasidėjo, kai nijos vaišėse nurodytu adre
dšleista, nusikaltėlis išliko gyDeloris motina, kuri dirbo su. Išėjęs iš namo, buvo su Va., rodo, kad jis yra gimęs
Buvo taip pat atrasta tu- v a s
zinas banko knygučių mirųnumato, kad naktimis, paprašė Jim pa laikytas ir priverstas važiuo 1836 sausio 13. Jis gimė ver
Istatymai
sio senio vardu. Iš knygučių a s m u o k u r i s i š l i e k a g y v a s būti naktį jos namuose su ti. Priemiestyje plėšikas įli gu. Jo ponas buvo vienas
paaiškėjo, kad sems turėjo e l e k t r o s k š j e j e , antrą kartą vaiku. Mergaitės motina da po į kitą automobilį, kuris karininkas Civiliniame ka
vė raštišką sutikimą jiems visą laiką paskui juos va re. Jis buvo to karininko
banke apie $75,000.
^
n e begali būti kėdėn sodinalekajus.
To dar negana Buvo at- m a s T a č i a u į s t a t y m a i taip apsivesti, bet neleido duk žiavo.
teriai apsigyventi pas jį.
rasta bonų, vekselių ir neišt n u m a t 0 ) k a d nusikaltėlis
Delores greitai bus 14 me
keistų čekių,
vertų apie t u r i b - t i t i n k a m a i n u b a u 8
tų. Tada jos dėdė jai ir vy
$175,000.
tas.
Coroneris A. L. Brodlie sa
VVillard pradinės mokyklos
rui žada parūpinti namus.
Delia, kuri buvo nuga
nužudė
Minėtas negras
mokiniai, Evanstone, surin vo metiniame raporte pra
benta ligoninėn, pasakė, kad
v .
1/
,
v vaistininką
Andrew Thoko infantilinio paralyžiaus nešė, kad 1946 metais Cook
visa seimą pragyvendavo uz
* oo*
•
*-io
mas gyv. Martinsville, La.
fondui $350, kuriuos įteiks apskrityje daugiausia žmog
B
$36 per menesj — $12 pen- ( r i ^ ' f .. ,
,
./. 1 K
Youngstown, Ohio. — Du Evanston ligoninei trečia žudysčių atliko automobiliai.
sijos ir $24 gaudavo iš so-! Tuomet J.s buvo d a r . t i k 15 jauni vaikinai prisipažino, dienį.
Iš viso praėjusiais metais
me
dalinės apdraudos.
}* t U z n , f u d y m ą b ' a V 0 kad jie nužudė vieną žmogų,
Už tuos pinigus bus nu apskrityje žuvo 2,179 žmo
"Nė pats ėda, nė kitam nuteistas mirti.
paėmusį juos pavežti, ka pirktas vienas
medicinos nės. IŠ to skaičiaus 674 nu
duoda", sako mūsų patarlė.
Mirties bausmė jam ir bus
O tokių žmonių nemaža yra. įvykdyta, jei neįsikiš prezi dangi jie patys norėjo turė aparatas jų draugo, Gary žudė automobilistai.
Nuo kitokių nelaimingų
Geiger, 9, atminimui, kuris
i dentas Truman. Louisiana ti automobilį.
valstybės aukščiausias teis
Nužudytas
VVilliam C. mirė nuo infantilinio para atsitikimų mirė 637 žmo
mas ir valstybės gubernato
nės. Nusižudė 431 žmogus,
Speith iš Ashtabula. Jis bu lyžiaus lapkričio 8.
rius
atsisakė
daryti
žygius
Windsor, Ont. — Vagys
Pinigus mokiniai surinko o tikrų žmogžudysčių buvo
vo peršautas du kartus į nu
įsilaužė į VVindsor Beverage n u s i k a l t ė l i u i i š g e l b ė t i .
garą vieno 16 metų vaikino, pardavinėdami senus laik 310.
Co., atidarė seifą ir išsinešė
kuris sėdėjo
užpakalinėje raščius ir rinkdami aukas iš
$4,000, nors prie spintos TlkraS OTO milZinaS
sėdynėje. Kitas nusikaltėlis aplinkinių gyventojų. Miru
sargyboje stovėjo šuo, kurį
sio vaiko tėvai paaukojo ka
San Diego. Calif. — Čia j y r a 1 7 m e t u Du ginkluoti vyrai įsiver
Wind&oro policija laikė bai buvo galima pirma kartą
Tik P r i eš kelias dienas ro boną
žė į namus 5009 N. Troy st.
siai piktu.
neoficialioje parodoje pama-! tavo pranešta beveik apie
ir pusantros valandos gąsdi
Kad jis tikrai piktas, tai tyti milžinišką lėktuvą, sta- toki pat įvyki iš kitos vieno aštuonis žmones, reika
jis policijai įrodė. Jis atė tomą karo aviacijai. Lėktų- tos, kur paėmęs pakeliui du
Kodėl
Pasilikti
laudami atiduoti
$50,000.
jusių paimti nuo spintos vas bus naudojamas kariuo- vaikėzus
buvo
pririštas CSOTDTMOS. 8U PEN1CILLTN
Tačiau, jie pataikė ne į tą
pirštų nuospaudų policinin menės transportui ir galės i P r į e medžio ir nušautas. Tai
Sergančiu?
butą. Jie norėjo užnulti Isakų jokiu būdu neprisileido. paimti iš karto 400 karių. I <lar kartą perspėja visus elg(NKSTTJ. POSLfiS, SOCIALSS
dore Hirshberg, 37, kuris
Tik savininkui šunį nuveLėktuvas bu s šešių moto-,'tis atsargiai su norinčiais
LIGOS PASEKMINGAI
praėjusį mėnesį už išviliotus
dus. tai buvo galima padą- •
MM
jau
pacelMJom*
tQk«tu«lam»
Į r d v i a u k š U s v i e t o j 4 0 0 veltui pavažiuoti.
kurt* kentėjo d*l NBRVieKTmO. OTV
iš žmonių $100,000 neva
O a KRAUJO. MAUKU. tR PRIVATT
ryti. Jis, matyt, geriau drau karių jis galės vežti 100,000
NIU U O Ų Ordom* ilaptntmo kan*lr
pirkti automobiliams ir na
•unetalavlmua.
nutctoAjtmus.
pertankn
gauja su vagimis, ne su poli
vertima tu#tmtt pflsla. nuolatini kalimasvari; krovinį.
mams buvo nuteistas 20 me
•i nakčia ti lovoa
cininkais.
tų kalėti. Užpultas buvo jo
Frznr* m F I ^ O R O S K O P I A K A
Stockholm. — Buvęs Es X-RAY EGZAMINACMA giminaitis Joseph Victor, 39,
tijos karo akademijos mo MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO IR gyvenantis tame pačiame na
3?
3E
ftLAPTMO TflrrTRTMAS
kytojas Hans Wilper įteikė
me, tik kitame aukšte.
VISKAS TIK UŽ $3.00
Švedijos valstybinei biblio
NORIU PIRKTI UŽ CASH Užpuolikai reikalavo ati
PILĖS (Hemoroidal)
tekai virš 1,000 paveikslų,
I M T D O M a *TKU HAUAir kOOTOOr
duoti jiems $50,000, nes vie
rodančių bolševikų terorą
na ormtAciJOfl
nam iš jų draugų tas Hirsh
B l SKAUSMO
Estijoje
ir
estų
gelbėjimąsi
Namus
B»
P i o v m o . na DMOTHIMO.
berg nusukęs $8,500. Jie ne
Didžiumoj* atvajų pai«m*-vtna nao t
nuo mirties ir persekiojimų,
tai I dienų lalkotarprJ*.
klausė aiškinimų, kad kalti
Gydymo kaltai pritinami klekrlMuun
bėgant iš Estijos.
Formas
darbininkui
ninkas jau kalėjime. SustaPATMNKTNIMA8 GARANTUOJAMAS
Du paveikslų
albumai
tę pakeltomis rankomis vi
KURI PAIMAM GTDYT1
Automobilius
vaizduoja vaizdus iš bolševi K1KKVIBVAM
DIRBANČIŲJŲ PATARNAVIMUI
sus ten buvusius prie sienos,
ATVIRA VAKARAIS
teroristiniais tikslais
•• kų
o vėliau suguldę ant lovos,
pulto Talino, estų sostinės
DR E. E. Culp
jie išieškojo visą butą, bet
kuris įvyko 1944 metų rude
mažų sumų pinigų neėmė.
nį. Taip pat yra daugybė DR. A. E. Kroening Pagaliau išėjo tuščiomis ran
SOUTHOTATESTREET
vaizdų, rodančių estų bėgi 202
Kampai A dama—Saitam* Aukit*
komis.
mą laiveliais iš Estijos per VAL.: kasdien nuo t ryto Iki I vakar*
Sekmadieniais uždaryta.
jūrą į Švediją.

Turtuoliai badauja

St. Joseph,Mo. — 19 ve
teranų šeimų, kuriuos įsikrausto šią savaitę į naujus
namus prie Rqsecrans Field,
truputį nustebs, kai ras, kad
vonios yra be durų. Tai gali
sudaryti ir kai kurių nepa
X TT. Marijonų Bendra
togumų. Durys neįtaisytos
darbių Draugijos seimo rei
dėl medžiagų stokos.
Tačiau vis geriau, negu kalu spaudoje mažai rašo
parke ant suolo miegoti.
ma, bet kolonijose ypatin
gai skyriai ruošias. Draugi
jos, klubai taip pat renka
atstovus. Tikimės, kad šį
New York. — S. S. Ame
rica, veliavinis . Amerikos met seimas bus skaitlinges•laivas, atvyko iš Europos 60 nis. atstovais ir našesnis au
valandų pavėlavęs. Kapito* komis, negu praeitais me
nas sako, kad pavėlavimas tais. Tėvai Marijonai ruoįvyko dėl labai audringos j šias dideliam žygiui, kuris*
jūros. Tokios audros jis ne- bus reikalingas visų Amematęs per 34 tarnybos juro-1 r i k o s l i e t u v i u p a r a m o s
j e metus.
Bangos buvusios nuo 50: X Kleb. k m . A. Martiniki 60 pėdų aukščio.
\ kus, Dievo Apvaizdos para
pijos klebonas, ir visi paraAukokite drabužių, avaly- pijonai džiaugias didele panes. maisto ir kitokių daik- j rapijos 1946 m. pažanga, ytu lietuviams tremtiniams.
patingai finansų atžvilgiu.
Pajamų per ištisus praeitus
metus buvo $41,392.50. Iš
laidų $23,986.32. Parapijos
ižde liko $17,406.18. Kaip
— INC. —
žinome, praeitą metą para
Rakandai, Radios pija atmokėjo visą skolą.
Taigi, gražaus pinigo yra
ir Jewelry
bažnyčios reikalams.

i mus

i Antrą kartą atsisės

Pasivažinėjęs apvogė

Draugo atminimui

Audra Atlante

Žmogžudystės apskrity

Norėjo automobilio

JOS. F. BUDRIK

Jis padeda tik vagims

X Draugijų dėmesiui. Vi
sų žinomų lietuviškų, patrio
tinių draugijų bei klubų su
sirinkimų pranešimai 'Drau
ge'
skelbiami nemokamai.
Tačfcau pasitaiko, kad vienos-kitos draugijos, sekreto
rius, pamiršęs pasiųsti pra
nešimą, arba pervelai pa
NUOŠIRDŽIAI
siuntęs, draugijos susirinki
KVIEČIAME
VISUS
me skundžia "Draugą", būk
ATSILANKYTI.
jis nededąs jų draugijos pra
I nešimų apie
susirinkimą.
TELEVISION demonstruoja Tam nereikia tikėti. Jei tik
ma kasdien. Naujos 1947 m. redakcija gauna pranešimą
Radios, Lietuviški Rekordai ir laiku, visuomet jįt įdeda.

Užpuolė ne tuos

Teroras paveiksluose

Rašomos Mašinėlės.

n

PATYRUS LAIKRODININKAS
Gerai Sutaiso l a i k r o d ž i u s
K r a u t u v ė a t d a r a Pirmadienio ir
Ketvirtadienio v a k a r a i s iki 9:00
valandos vakare.
BITPRIKO RADIO VALANDOS
Kas Sekmadienj, iŠ W C F L Radio
stoties — 9:30 vai., o Ketvirtad.
vakarais iŠ W H F C Radio stoties
nuo 7 iki 8 valandos vakare.

JOS. F. BUDRIK

AL. C. ALLEN
(Alešauskas)

— INC. —
3241 SO. HALSTED ST.
Tel. CALUMET 7237

DSl Susitarimo Sauk:

Republic 6051

WESTW00D UOUOR STORE
2441 West 69th Street.
DIDELIS

I

VYNO, DEGTINES IR ALAUS
•

Bijosi konkurencijos

pristatome i namas:
Geriausių rūšlij alu
buteliais, dėžėmis Ir
statinėmis.

•
AL.

•

*

ŠIMKŪNAS
Savininkas

Telefonas PROspect 5951
^

Miami. — Aaxico Vega,
kuris gimė šeštadieni rytą
7,500 pėdų aukštumoje ore,
visą savo gyvenimą
galės
praleisti lėktuve.
Kūdikis gimė lėktuve pa
keliui iš Nevv Yorko į Fuerto Rico. Jam vardas duotas
pagal pirmąsias
lėktuvų
kompanijos raides — Ame
rican Air Export-Import Co.
— Aaxico. Kartu jam išduo
tas nemokamas bilietas nau
dotis kompanijos lėktuvais
visą amžių.

1

PASIRINKIMAS

* •

Visą amžių skris

I

Hollywood.
— Samuel
Goldwyn, filmų gamintojas,
pareiškė kad Anglijos fil
mų gamyba pasiekė tokį taš
ką, kad jau darosi pavojin
gas konkurentas amerikoniš
koms filmoms.
Gal būt, anglai dar nepra
lenkė Hollywoodo technikos
atžvilgiu, bet turinio atžvil
giu Hollywood yra jau toli
atsilikęs, ypač paskutiniais
metais.

Planingas Taupymas Visada
Moka Gerus Dividendus
Partrauksim jūsų pinigus iš kitur, Jei atnešite savo bankinę knygutę
>•* ,-*" v

*««::

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
UNDEB C . S. GOVERNMENT

SUFERVISION

2202 W. CERMAK ROAD

TEL. CANAL 8887-8999

•

JOHN J. KAZANAUSKAS, President and Manager
——————i————rtw—t————.——~

—^mmmi—^^—

———

i

i

X Visockas Stasys, švie
sus, išsimokslinęs lietuvis,
karo ir įvairių pavojų išgui
tas iš tėvynes, dabar tar
naująs prancūzų svetimša
lių legione, labai norėtų su
sirašinėti su Amerikos lie
tuviais ir lietuvaitėmis. Jo
adresas: Stasys Visockas, S.
P. 53343, 12Cie, ExtremeOrient.
X H. Mickeliūniene ir E7
Kass, L. Vyčių; seniorų kuo
pos nares, šį vakarą L. Vy
čių seniorų kp. susirinkimo
bus "hostess". Šj vakarą
susirinkime seniorai rinks
direktoriatą, kuris pąsiskirs
tęs pareigomis vadovaus šių
metų seniorų veikimui.

SI BENDROVE PER 42 METUS SAVO TAUPTTOJAMS ISMOKftJO KIEKVIENĄ SUTAUPYTĄ DOLERĮ SU GERAIS DIVI
DENDAIS. KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI YRA A P 
DRAUSTI IKI $5,000.00 PER FEDERAL SAVINGS AND LOAN
INSURANCE KOMPANIJĄ.
%

PASKOLOS ANT MORGICIŲ UŽ 4%

X Pas Širvuiskus, žino
mus Brighton Park veikė
jus, brightonparkiečiai jau
gali gauti dienr. ' 'Draugo''
ruošiamo koncerto tikietų
Koncertas, kaip žinoma, bus
vasario 9 d., St. Agnės Au
ditorijoj, kuri randasi Brigh
ton Parke.

i

Office houn: Daily 9 A. M.—5 P. M.; Thursdays 9 A M.—7 P. M. Wednesdayg 9 A M.—12 Noon.

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

X Kun. V. Mikolaitis, Ne
kalto Prasidėjimo Šv. P. Ma
rijos parapijos vikaras ir
Quigley Preparatory Seminary profesorius, kurs, kaip
buvo rašyta, sunkiai sirgo
plaučių uždegimu Šv. Kry
žiaus ligoninėj, krizę nuga
lėjo ir sveiksta.
X Kun. A. Linkaus, Šv.
Kryžiaus parap. klebono, me
giamiausias šventraščio teks
tas tilps vedamajame pus
lapyje Chieago Herald-American. Tekstas paimtas iš
Mork. 11, 24.
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