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("Draugo" specialaus korespondento Paryžiuje pranešimas) 
Visos Europos valstybių ,nijos, Vengrijos ir Suomijos 

kanceliarijos pradėjo ruoš- ; delegacijos, kad pagaliau 
t i s Maskvos konferencijai, j padėjus savo parašus ant 
kur bus sprendžiamas Vo- užbaigtų sutarčių, kurių pa-

ŽEMĖS DREBĖJIMO PADARYTI NUOSTOLIAI 

kietijos klausimas. 

Byrnesa s buvo teisus, ka
da jis pasiūlė sudaryti pa-
gelbinę komisiją iš uKetu
rių" ir Vokietijos kaimyni-

ruošimas užėmė tiek daug 
laiko ir smarkiai prinervavo 
žmoniją. 

Ta proga Paryžiaus madų 
salionai ir papuošalų fabri-

nių valstybių (Lenkijos, Ce kai ruošiasi ypatingai pa-
koslovakijos, Olandijos, Bei- I minėti, išleisdami naujus 
gijos ir Liuksemburgo), ku- papuošalus po taikos ženk
l i paruoštų konferencijai šį lu. Bus suruošti iškilmingi 
klausimą smulkiau išnagri 

Anglo-Saksai 
su Rusai: 

apvaikšeiojimai ir paradai, 
nedarna. Tada buvo nutar ta , I nes Paryžius džiaugiasi, kad 
kad ši pagelbinė komisija j jam teko garbe būti tuo 
susir ink s Paryžiuje, bet ga- miestu, kuriame bus pasira-
limas dalykas, kad ji pos§- syta taika, nors ir ne visiš 
džiaus Londone, nes didžiu- ka, bet tik su penkiais, 
ma atstovų, specialistai Vo
kietijos klausimu, šiandien 
randasi Anglijos sostinėje. 

Šią komisiją laukia sun
kus uždavinys. Pradžioj ji 
turės peržiūrėti Vokiey jos 
sienas rytuose ir vakaruo
se. Rytų siena nesudarys di
delio sunkumo, nes pats Byr 
nesąs, būk per pasimatymą 
su Molotovu lapkričio 25 j £ . - * . _ . - - . - ~ ™ ' i žymėta "užmokėta," ir pa-
New Yorke, susi tarė dėl ry- , bankų, kurie turės panaši; ^ įsitikinimą kad a t 
tų sienos, ypač kiek tai lie- įstatymą į Federal Reserve 
čia Vokietijos-Lenkijos nau- l B *nk ir neleis sucentrali-
ją sieną. Priešingai, komi- ! z u o t i v i s ° s Vokietijos finan-
sija turės daug darbo f O | * t H i t l e r i<> laikais, vokie

čių bankai buvo centralizuo
ti po Reichsbanko priežiūra 
ir t as davė vokiečių vyriau
sybei didelį finansinį pajš-
gumą. Dabar norima pada
ryti taip, kapl kiekviena Vo
kietijos federalinė valstybė 

_^ , . . . kessiais gauta atgal suvirs 
turėtų savo atskirą autono- : 
mišką banką, kuris ne kiek T* 
nepriklausyti! r.vo kitų zo- Raportas pranešė, kad ga 

Žemės Okio Departamentas Pradeda 
« 

Nagrinėti Gamintojų Manipuliacijas 
VVASHINGTON, gruod. 

27. — Žemės ūkio sekreto
rius Andersonas šiandien į-

uias sakė Adamsonas bandė 
•šardyti komitetą, ir kriti
kavo Adamsoną dėlto, kad 

sakė pravesti nagrinėjimą jis viešai paskelbė sa \o ra-
vakar dienos staigaus nukri ; portą pirm negu jis buvo 
timo New Yorko sviesto patiektas komiteto nariams 
kainų. Tyrimas apims pir- Vakar paskelbtas Adam-
kėjų skundus, kad rinka bu- j jono raportas sakė "revo-
vo manipuluojoma, kad iš
vengti nukritimo pieno ga-

iucija" gali būti įvykdyta 
šiame krašte per generalinį 

mintojų kainų mieste pei I streiką ar kitais būdais; 
sausio mėnesį. 

Darant pranešimą apie ty 
rinėjimą, sekretoriaus pagel 

pavadino 17 CIO unijų ko
munistų valdomomis, ir kri
tikavo kongreso knygyną 

bininkas sakė Andersonas kaipo ' ' prieglaudą svetimša-
nenumato sviesto kaino s nu , liams ir svetiminčiams." 
kritime jokių žymių plataus ~ — ~ 

Gatvė Kainan mieste, VVakayama prefektūroje Shikoka saloje, parodo nuostolius nukritimo kainų kitiems ū- | /"TSS U3ZQ MfSlkSS 
padarytus žemė s drebėjimo ir vandens bangos ištikusia, Japoniją. Praeivis čia mato- k i o produktams ar maistui. 
mas vartojąs didelę skarą kaipo paltą. (Acme Telephoto) Sakyta sekretorius jaučia, 

kad maisto kaino s jau bu-; NEWARK, N. J., gruod. 
I \ i • "I A LI v » w » i i i l u - • n I •• l v o pasiekusios aukščiausią 27 Public Service Elec-Ru„gtynia„ja jKaportuoja ?0 NuosiiiiciiĮ Lend-Lease f*w*PBUHHHH I « ^ I * ̂ * > - °» *-!«; & Gas ̂ ^^ de 

Ištiko New Jersey 

vakarų siena, nes čia reiš
kia pretenzijas pradedant 
prancūzais ir baigiant olan
dais. Kiekviena iš šių vals
tybių nori prisiskirti sau di* 
deenę ar mažesnę teritoriją 

Trys Projektai Del 
Vokietijos 

Tačiau svarbiausias klau
simas konferencijoje teks iš 
spręst i ir susi tart i , tai dėl 
būsimosios Vokietijos val-
dymosi formos ir valstybės. 

Amerikiečiai ir anglai no-

Tuo tarpu visai kitokios 
naujienos pasiekia Pary
žiaus miestą iš Berlyno, kur 
anglo-saksai pradėjo rimtai WASHINGTON, gruod 
rungtyniauti su rusa:? kad 2 7- — P r e z - Trumanas šian 
laimėjus Vokietiją. j d i e n painformavo kongresą 

~ . ~, v, . - jog 70 nuošimčių šio krašte 
Generolas Clay uzba.ge J & , . * 

4 H L * L lend-lease pagalbos jau pa 
25 ; perorganizavimą vokiečių \ u 1 1 L ! l l n . M , l i ! 

siskaitymas bus "vienas pa
grindu ekonominei stabiliza
cijai pokariniame pasauly
je . " Savo 23-iam raporte 
apie karo meto savitarpės 
pagalbos programa. Truma
nas sakė Amerika iš viso iki 
rūgs. 30d. suteikė $50,692,-
000,000 vertės pagalbos, ir 
kad bus re ikmenims ir mo-

Sąskaitų Jau Pažymėtos 'Užmokėta' 
tarimui Amerikos plano ato
minės jėgos kontrolei. Dr. 
S. P. Alexandrov, rusų mok
slininkas, užėmė Gromyko 
vietą po to kai pareiškė re
porteriams, kad Gromyko 
"užimtas kitais reikalais." 

Gromyko nebuvimas vėl 
iškėlė spėliojimą, ar Rusija 
dar kartą atsisakys daly
vauti balsavime dėl Bernard 
M. Barucho pasiūlymo. An-

Aoie Graiku Partizanus tas normalus g r ? z i m a s * ?ančii^,,dūw fabrikuose jer 

ninkas buvo liandien cituo
tas kaipo saką3 kariuome
nė " y r a pozicijoje" išnai
kinti anti-valdžios partiza
nus "pačioje Graikijos teri-

uų. 
Steigia Universitetą 

- Berlynf 

Kita žinia, kuri yra ma-

atominių kriminalų nubau
dimo. 

ri maty t i Vokietiją federa- žiau malonesnė prancūzams, 
line i r ekonomiškai suvie- sako, kad amerikiečiai nu-
nyta. 

Rusai ieško ekonomiško ir 
politiško suvienijimo. 

Gi prancūzai sutinka, kad 
Vokietija būtų federalinė, 

t a r ė Berlyne at idaryt i didelį 
tarptaut inį universitetą, pa
gal Amerikoj esanti PrLn-
ceton principus, aukštie
siems sociališkiems moks-

bet tik kad ji nebūtų eko- jlams. š i tan universitetan 
nomiškai suvienyta. Tačiau. I patektų 400 ar 500 pačių ga

lutinai susi tar ta su Anglija, 
Prancūzija, Indija, Austra

l i j a , Naująja Zelandija, Bel
gija ir Turkija. Kanados I 
sąskaita skaitoma baigta, j NOfČtd SlfItSIKIflti 
dėlto, kad dominija užmo
kėjo už visus reikmenis ir 
medžiagas. Derybos dabar 
vyksta su Pietų Afrika, 
Norvegija, Graikija ir Olan
dija. 

Rusija Buvo Kviesta 
Atsiskaityti 

j žemesnes kainas, ištekliams ^ y C i t y i r pįS Cataway mies 
ATĖNAI, gruod. 27. — į i idėjant ir reikalavimams t u o s e šiandien sugrįžo į dar-

Graikijos kariuomenės kari- mažėjant. , jDą penkias valandas po to 
Kitos Kainos Krito kai išaiškino ?avo ginčą. Ta

čiau naujas ir "kur kas di-
Staigus nukrit imas svies- jd e s n i s>< streikas dabar vyk-

to kainų, net iki 10 centų L H a r r i son fabrike <|id-
svarui New Yorke ir Chica- U i a u s i o m e d ū ]- ų gamybos fab 

torijoje ir už jos pienų." j goję, įvyko kar tu su kriti- i r i k e v i s o ; j e v a l s t v b ė j e , bei 
Laikrašt is Embros, praneši- • mu kainų už daugelį kitų N e w a r k o fabrike, 
me iš Drama, sakė Įeit. Col- pragyvenimui reikalingų _da- j A F L u n i ; j 0 g p r e z i d e n t a 8 
mansolas pasakęs tai Bulga- tykų. Andersono padėjėjas T p B o y l e s a k ė j Q 4 0 o n a 
rijos maj. Philipoff ir komi- sakė sviesto kainos buvo r i ų i š - j Q i § f a b r i k ų t a m > 
sarui Shesoffui netoli Nev- per visą laiką laikomos ne-
rokop, Bulgarijos, p 0 to kai ] normaliame aukštyje, 

kstyvesniam posėdyje, ku- | pastarieji atsisakė pasira- j Sekant užmetimą apie 
riame planas buvo užgirtas. syti protokolą "pripažįstan- 'kainų "užtaisymą," Dairy-
Gromyko atsisakė dalyviu- tįį," kad nesenai įvykusi men's League Co-operative 
ti, ir Lenkija susilaikė nuo partizanų ataka graikų Tra- Association išleido pareiški-
balsavimo. coje "kilo ir buvo aprūpi- mą sakantį t a s buvo daro- j jpakelimo i r ' su ta r t i es . 

Posėdis prasidėjo Ameri- narna iš Bulgarijos." ma "apsaugot i" dabartines 
kai, tur int Kanados paramą, Raportas iš Belgrado sa- kainas už pieną. Dabar yra 
tvirtai laikantis nusistaty- | kė Jugoslavija pirmą kartą laikas, kuomet pieno ir kiau 
m 0 prieš by kok|v veto dėl 1 oficialiai pripažino, jog grai- šinių produkcija pradeda di-

kų pabėgėliams buvo duota dėti, ir kainos kristi, 
prieglauda. 

kad buvo vartojami kaip 
'streiklaužiai" aname gin

če, kuomet dujos buvo va
romos iš jų fabrikų į sus
treikuotuosius. Boyie sakė 
jo unija taip pat nori algų 

Thornas Reikalauja 
Sustabdyti Imigracija 

Sako Princas Atmetė 
Britu Klubą Egipte i Gen. Franco Pasiūlymą 

CAIRO. gruod. 27. — Po-

kaip prancūzų projektas tu
ri daug panašių linijų su 
anglo-saksų, tai galima bū
ti optimistais, kad šioj sri 

biausių jaunuolių iš Vokieti
jos aukštųjų mokyklų ir pas 
kai toms dėstyti pakviesti 
gyvenę laike karo Ameriko-

ty bus ras tas kompromisas, je ar buvę antinaciais vo-
Jau dabar kalbama Pa- 1 kiečiai profesoriai, 

ryžiuje, kad prancūzai pasi- I Tuo universiteto atidary-
rodys nuolaidūs dėl Ruhro mu amer ik -č ia i ^engiasi 

Ats. Thornas Sako Jis 
Atleis Ernie Adamsoną 

WASHINGTON, gruod. racija į J. A. Valstybes tu 

WASHINGTON, gruod 
27. — Sen. Elmer Thornas 
(D.. Okla.) šiandien iškėlė 
karš ta ginčą į priekį savo 
pareiškimu, kad visa imig-

27. — Ats. J. Parnell Tho
rnas (R., N. J . ) , kuriam iš 

retų būti su c tabdyta tuoiau. 
"Aš nedarau jokio skir

tumo tarpe rasių ir tauty
bių," Thornas pareiškė re
porteriui. "Mes ir taip iau 

Raportas tik trumpai pri
minė Rusija, kuri gavo 23 
nuošimčius visos teiktos pa
galbos. Prezidentas sakė 
Rusija * 'buvo kviesta 

LONDONAS, gruod. 27.--
licija šiandien raportavo ne-I Šiandien raportuota jog Don 
vykusi bandvma sunaikinti i Juan, pretendentas į Ispa- eilės teks pirmininkystė at 
bri tu Picadilly Soldier klū- I nijos nesamą sostą, aštr iu j stovų komiteto priešameri-
ba Por t said mieste Kūčių j " n e " atsakęs į gen. Franco j koniškai veiklai t irti , šian-
vakare. Anot policijos, dvi , pasiūlymą pasiųsti jo 9 me- ! dien pareišė jog jo pirmas ' t u r i m e perdaug zmomų šia-
granatos suvyniotos e°,zoli-: tų amžiaus sūnų į Madri- oficialus aktas tose parei- m e k r a s t e j 

dą kaipo princą ir "augini- gose bus atleisti Ernie Lenkų militarinis tribuno-
mui naujosios Ispanijos Adamsoną kaipo vyriausią- į į a s p a s m e r k § katalikų kun. 

jį komiteto advokatą. Tho- į B o les law Stefanski mirti už 
u Ti

nę mirkytuose skuduruose 
buvo numesti prie klubo. 
Nors skudurai desre, grana
tos neišsprogo. Viena srra-

, o 

krašto, su sąlyga, kad Saa-
ro k raš tas būtų pri jungtas 
prie Prancūzijos, o Ruhro 
kraš te būtų įsteigta griežta 
kontrolė. 

Bi?s Pas i rašy ta Garsioj 
Laikrodžio Salėje 

Šiuo metu Paryžiuje smar 
kiai ruošiamasi taikos su
tarčių pasirašymo ceremoni
jai , kur i įvyks vasario 10 
Prancūzijos užsienių reika
lų ministerijos rūmuose gar 
šioje "laikrodžio" salėje. Tą 
dieną į Paryžių suvažiuos 
Italijos, Bulgarijos, Rurau- ; DUOKIT "DRAUGĄ" DRAUGUI į slaptą posėdį galutinam ap

vesti derybas" atsisk:..:./- ! na ta buvo italu gamvbos 
mui, bet nepasakyta kam ntroji britu Grana*' 
sulaikė tų derybų pradžią. 
Taip pat pranešta, kad "da r 
nebuvo galima pradėti ak-

~»e 

nusverti kul tūros svarstyk 
les ji savo pusę, nes ne taip 
senai rusai at idarė Berlyne ! tyvias derybas ' ' su Jugos-
universitetą, kuriame visi lavija, Lenkija ir čekoslo-
profesoriai y ra rusai ir t i k i v a k i j a . 
paskutiniu laiku buvo pak-

£ , « «*»! P~<- Syjr$te k m p|afl? 
yS^LS^t 1 B« Sovietu Delegato 
lyn, tuo labiau yra tikresni, LAKfi SUCCESS, gruod. 
k a i iš šio ka ro išeina di- 27. — Sovietų delegatas U. 
dėsniais laimėtojais. j N. atominės energijos komi-

Vyt. Arūnas, ri joje Andrei Gromyko ne-
: buvo pasitarime šiandien, 

- — — — — — - k u o m j e t komisija pradėjo 

-^iai p^ssniko. 

Argentina Siunčia 
Atstovą Ispanijon 

BUENOS AIRES, gruod. 
27. — Dr. Jose Arce, kuris 
vadovavo Argentinos dele
gacijai Jungtinių Tautu sė
si joje,\ vakar naktį sakė Ar
gentina nevykdys U. N. re
komendacijos atimti atsto
vus iš Franco valdomos Is
panijos, ir k a d ' naujas ar
gentiniečių ambasadorius, 
grei tu laiku vyks į savo pos
tą Madride. 

principų dvasioje. 

Vėliausių Žinių Santrauka 
--Valstybes pasekr. Acheson sakė jis nedarys nuos

prendžio apie Dąiren incidentą, kol nebus g a r t a s rapor
t a s iš U. S. laivo kapitono apre n:sų ultimatumą. 

—Prancūzai kovoja viet-namiečių sukilimą raportavo 
* eržimąsi į Hanoi dalis, bet da r nepradėta jokios svar
besnės operacijos kiniečių-anamiečii| rajonuose. 

—George E. Allen vakar atsstatydino iš Reconstruction 
Finance Corp. pirmininkystes. 

—Devyni asmenys b:7\o sužeisti vakar Kuomet tuščias 

vadovavimą požeminei "te
roristų gaujai ." 

KALENDORIUS 
Gruodžio 28d.: Nekalti 

Berneliai; senovės: Rymas 
ir Permė. 

Gruodžio 29d.: P i rmai 
Sekmad. po Kalėdų, šv. To
mas, K?«terburietis; seno
vės: Linksmuolis ir Gajutė. 

Gruodžio 30d.« šv. Euge
nijus; senovės: Davis ir Au-

gatv ėkaris įvažiavo j kitą prie Anni tage ir Mihvaukee dronė. 
cves. Antras buvo pilnas žmonių važiuojančių į miestą. | ORAS 

—Keli chioagiečiai buvo tarpe 40 ik* 50 sužeistu keleiviu 1 r ; i e d r e i a n t i ir daug šal-
vakar, kuomet Illinois Central t raukinys Panama Limited j - ^ N a k t v S e a t e i g 5 v i r š 

nušoko nuo begu* 40 myUų nuo. New Orleans. j ^YQ š i l t i s S a u l § teka 7:17; 
—Kalnuose 65 mylias rytuose nuo San Diego surasta j leidžiasi 4:28. Numatoma 

griuvėsiai Kūčių vakare pradingusio lėktuvo. Pirmasis j sekmadieniui — dalinai de-
raportas sake jame suskai tyta 10 lavonų, du jų apdegė, besuota ir netaip šalta. 
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Lietuvai Vaduoti 
Aukos surinktos ALT sky

riaus prakalbose gruodžio 8 
d.f 1946 m., lietuvių parapi
jos svetainėje. 

A u k o j o : 
Jusevičiai $25.00. 
M. Sinkevičiai $10.00. 
Po $5: A. Savickai, P. G. j 

Aleksynai, V. Gruteliai, P. i 
A. Deltuvai, M. Domeikiene. 
S. Sanvaitiene, S. Keliotis, 
S. J. Petrauskas, J. Bacevi
čius, L. Čepulis, R. Mitchell. 

Po $2: A. Andriejausk.ii, 
J. Kareckas, J. U?as, S. Kas
putis, A. Gerdauskas. 

B. Šimaitiene $3. 
Po $1: A. Stankus, J. Šeš

tokas, E. Merkelis, J. Mer
keliene. D. Misiūnas, P. Mi
siūniene, J. Marma, O. Mar-
miene, K. širvinskas, N. Bag 

doniene, A. Bekiiene, D. E 
vans, D. Ivanauskiene, G 
Miklitonienė, J. Briedis, J 
Grikis, J. Semenas, J. J a n 
kevičius, M. Vyšniau?kienl 
J. Zubinas, S. Kaceniene, V. 
Juškiene , K. Malinauskiene, 
A. Kairys , M. Pažėra , J. Ka-
napka, Pr. Krikšč iūnas , E 
Pataš iene , P. Vyver ienė , M 
R iz iene. Pr. R imkus , A. An 
driuška, J. Karvel i s , D. Va-
raš ius , J. Guokas , P. R33 
kevič ius . 

Smulkių aukų $10.00. 
V i s o — $152.60. 

A L T skyr ius i š iždo pri
dėjo $47.40 ir v i so — $200 
pas iuntė Am. Liea. Tarybai . 

A u k o j u s i e m s š irdingai a-
čiū. 

P . A. De l tuva , 
A L T «kyr. sekr. 

Pakrantėje lūšna, mažytis 
žvejo luotas, 

O ežero geimen pažvelgus j 
taip ramu. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 Metų Patyrimaa 

Tel . Y a r d s 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akįs 
Ištaiso. 

Tylios nakties ir gėlos už
liūliuotas, 

Matau aš tėviškę ir sodą 
prie namų. 

Klajūno naktis, p. 32 

(Bus daugiau) 

•A v * 

šiurpi nelaime šiomis dienomis įvyko net oli Newl erry, So. Carollna. Silvcrstreet mo
kyklos bucui važiuojant per gelžkelio kryžk elį, užvažiavo traukinys. Dešimts vaikų žu
vo ant vietos. (Acme-Draugas telephoto) 

Ofisas ir akinių dirbtuve: 
3401 S. Ha l s t ed St. 

Kampas 34th Street 
VALANDOS: nuo 10 iki 4 ir 6 iki 8 

Nodelioj pagal sutartį. * 

Tikslus tyrimas Contact Stiklai 
Orthoptie Gydymas. Stiklus Atnaujinu 

Dr. Walter J. Swiatek 
OPTEMETRISTAS 

2201 VV. CERMAK ROAD 
(Virš Metropolitan State Bank) 

Tel. CANal 7329 
Vai.: — Kasdien 10 iki 12; 1 iki 5; 7 
iki 9. Bettad. 10 ryto iki 6 vak. Sek-

KAS GIRDĖT WAUKEGANE 
L. Andriekus Ir tas medis pažystamas j madienį 10 ua 12. Trečiad. uždaryta. 

Tėvynė Tremtinio Poeto Dainoj 
cs Draugijos meti- rinko 250 vaikučių. Kalėdų / P E T R Q BABICKO EILĖRAŠČIŲ RINKINIO "TOLI NUO 
inkimas įvyk? sau- senelis jucs apdovanojo. Sy- i TĖVYNES" ANTROSIOS LAIDOS PASIRODYMO 

Šv. On 
nis susirinkim 
sio 5 d.. Lietuvių svetainūj, kiu apdovanojo ir seseles, 
12:30 vai. popiet. Bus rinki- taip p it kun. Valančių 
m*s naujos valdybos ir 
svarstymas draugijos reika
lu. 

Visos narčs turi būtinai 
atsilankyti į susirinkimą. A-
teidamos į susirinkimą turi 
atsinešti savo atvirutę. 

• 
Serga narą I. Akromiene. 

Teduoda Dievas jai greit p i -
sveikti. 

PROGA) 
(Tęsinys) kančia taip perima visą po-

Vaik učiai Pagiedojo kalė- Tocįel nors čia žaliuoja lau- eto sielą, kad j » i* r-vetur 
dinių giesmių. I.lykolas But- i r a i > linguoja palmes, žydi a- visur mato tėvynes dangų, 
kur, parodė judomų paveiks- p s lsinai. tačiau apie tikrą jo s jūrą ir laukus. Net sve

timo kramto medžiai, upės ir 
pavkšteliai jam gyvai prime- j kusi tėviškė ir sodelis: 

lų pritaikintų Kalėdų šven
tėms. 

Komisijoj kalėdinės puo
tos buvo: Pranas Bujanaus-
kas, Mykola3 Butkus, Bene
diktas Mačiulis, Vytautas 
Rajūnas, Stanislova Butkiū-
tė, Ona-žigien!, Ona Stul-

Vaikų kalėdinė puota, ku- Š a k i e n ė . Pranciška I t a f i e -
rią s u r e n g ė katalikiškos 
draugijos, buvo šauni. Susi- Pirm. šv. Onos Dra'gijo* 

ĮDOMIOS ŽINIOS IŠ TOLIAU 
Lietuviu Tarybos 
Veikla 

\Vaterbury. Conn. — Gruo 
džio 8 ir 15 dd.. Lietuvių Po
litinio Klubo pa ta lpe^ Jvy-
ko Lietuvių Tarybos įdomūs 
susirinkimai, kuriuo?- nu- I k i m a s : v v k s sausio 12 d., 3 
statyta ALT vi jaus sekanti! vai. pcpiet, Nemuno svetai 

išrinkta Mariutė Kašėtaitė, 
Nele Jenušaitiene, Marijona 
Stankevič ienė , Ona Šmotie-
nė, Matilda Bekerienė, B. 
Petrauskas J. Jakštas J. 
Vilčiauskas, J. Žemaitis. 

Sekantis tarybos susirin-

poilsį negali būti kalbos: 
Žydroj Italijos šaly, 
Kur saulė žėrinti, auksinė, na brangiąją tėviškėlę: 
Nė pailsėti negali 
Tarp laurų, palmių, apel

sinų. 
Ten pat 

Bet poetas, nors būdamas 
toli, arti jaučia tėvynę, ku
rios dabartinę negimę jisai 
šitaip nusako: 

Niūri naktis nūn dengia 
tavo veidą, 

Tu taip toli, nors, kaip 
kančia—arti. 

N u t i l o kanklės, laisvės 
saulė leidcs, 

Paliko tik grandines ir 
mirtis. 

Pavergtai Lietuvai, p. 22 
Ir toji gimtosios šalies 

bus, 1 
Ir tcs mieles mažylės 

paukštytės Į 
Net ir jos min vis mena: 

namus. 
Svetur, o5 

Jo siela neranda ramybės 
net naktį, užtenka pažvelg
ti į ežero pakrantėje stovin
čią vienišą lūšnelę ir jau 

timo kramto medžiai, upės ir; prieš akis stojasi toli pali-

j. RIMDZUS, D. C. 
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Home calls į n Indiana 

Phone Wentworth 2527 
PI1YSIO THERAPY 

936 VVest 63rd Street 
IIOl'KS: l>aily G to 8 1\ M. 
Satunlays t t A. M. to 8 P. M. 

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS! 

Tik vieną porą. akiu gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išt'gzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kuria regėjimo mokslas 
gali suteikti. 

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visą akių įtempimą. 

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas lb-tos gat. 
Telefonas CANAL. 0523, Chicago 

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

Trečiadieniais uždaryta 
Šeštad. 9:30 a. m. iki 6:00 p. m. 

Kur einu čia svetur, kur 
tik žiūriu, 

Tik tave, Lietuva, aš regiu, 
Šviesų dangų ir mėlyną 

jūrą, 
Kvapią žemę ir lauką ru-

giU-
Ir ta upe kažkur man ma-

tyta, 

DR\ VAITUSH, OPT. 
1JTCTTT1. _r; 

prakalbų pregrama. 
Sausio 5 d. kalbes d-ras 

Pranas Padol3kis ir d-ras 
Antanas Gerdvilas. Sausic 
26 d. kalbės Brcniu* B įdgi 
nas, o vasario 16 kaibes tenm 
Jonas Balkūnas iš New Yor'* 
ir kiti. Pirmieji trys kalbe 
tojai yra neseniai atvykę iš 
Europos ir yra gerai susi
pažinę su lietuvių tremtinir 
vargais, kuriuos kenčn nuc 
komunistines Rusijos žiau
rios priespaudos. P rak i lbc 
įvyks Šv. Juozapo parapi jos 
auditorijoje. Pradžia 7 vai. 
vakare. Nuoširdžiai kviečia
me skaitlingai dalyvauti ir 
kiek tik galima duosniai au
koti. Aukų rinkėjai pasieks 
kiekviena VViterburįo lietu-! 
vių šeimą nuo dabar iki \ a-
sario 16-tos kada minėsime 
Lietuvos nepriklausomybes 
sukaktį. Tad, gelbėkime Lie
tuvą, DABAR! 

Į 1947 metų valdybą iš
rinkti šie asmenys: kun. J. 
J. Valantiejus — garbes 
pirm.; komp. A. J. Alekse 
— pirm.; J. Trečiokas ir E-
Iena Devenienė — vice pirm.; 
Morta Zailckiene — pret. 
rast.; Stefanija Sa^mieno 
ir T. Matas — ižd.; A. Oran-
tas — fin. rast.; P. Joku-
bauskas, J. Bernotas ir J. 
Kairys — iždo globėjai; A. 
Šambiris ir P. Motiečius — 
maršalkos; Marcelė Andri-
kytė" spaudos sekretorė. 
Taip pat į veiklos komisiją! 

"Gelbėkime Ką?" 
Pittsburgh, Pa. — ' J a u 

nieji Lietuviai Pittsfcurghe" nėję, 48 Green St. Į šį susi
rinkimą yra kviečiami atsi
lankyti visų draugijų atsto-
vai-ės, nes tada 
bus nustatytos gairė 
metų darbuotės. VVaterburic kiti pamarginimai. 
Lietuvių Tarybos vardu, lin- " . . OA 
kime visiems lietuviškos vei T e a t r a s Wk* S r u o d z l ° 2 9 

Mano 22 metų praktikavimas 
JŪSŲ garantavimas 

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, I 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo-
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys-
tę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas < 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Ave. 
(2-tros lubos) 

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 

Res. Tel.: MlDway 2880 
OFISO VALANDOS: 

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

DR. A. JENKINS 
PHYSICIAN A 8URGEON 
(LIKTLn^lS GYDYTOJAS) 
2500 W. 63rd Streot 

OFISO VALANDOS: 
Kaadlen nuo 2-4 p.p. ir 7:30-9 rak 

šeštadieniais nuo 2-4 popiet. 
Trečlad. Ir 8ekmad. už-laryta. 

Ofiso Trl. — i'ROspect SH38 
Res. Tel. — V'IIUriuia 2421 

Ofis. Tel VIR. 1886 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIMA: 

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

Dr. F. C. Winskunas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 W. Maraąuette Rd. 

Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Rez. Tel.: HEMlock 3150 

VALANDOS: 
i\uo 2 Ifcl« pupiei, o Ud 8 vak.; U 

Trečiadieniais DA««J sutarti. 

rengia teatrą su tautiškais 
šokiais. Stato scenoje trijų j daromas 8Û  elektra parodančia m* 

„1..1J,, • .. . ,.. UZ ., . įausias klaidas. SpecialS atyda 
galutinai veiksmų komediją 'Jaunikis j atkreipiama i mokyklos vaikus. 
re? 1947 ; į§ Kauno". Bus ir šokiai bei KREIVOS AKYS ATITAISOMOS 

Jaunuoliai, kurie nepriimami j 
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 

H Pr.ari*r * 71CI ^7o 1 TJ*ttt. | o^dness), kreipkitės prie manęs, 
k los bendradarbiams l a i m i n - ; d : P ^ d z ! a 7 - 3 0 v a l J : " J * » MiHjrti 
^u N a u i u 1947 M e t u ' M A ;V11* P l l l e c i u s v e t i n ė j e . 1723'Daugely atsitikimų akys atitaiso-

'Jane St., South Side. Paron- mos be akinių. Kainos pigesnės 

S t ik las po s t ik lo — Jur
ginio pelnas bus skiriamas 
šelpimui lietuvių pabėgėlių. 

•?is tape girtas. Lietuviu pa Prašome visų dalyvauti. 
tarle. Vakaro Rengimo Komisija 

kaip pirma. 
4712 S o u t h Ash land A v e . 

Telefonas YARDS 1373 
VALANDOS.- nuo 10 ryto Iki 8 v. 

vak. Sekmad. pasai sutarti. 

DR. JOHN 6 . MULAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
*f*<winla! Sugrįžę* Ii Tarnybos 

PRANEŠA 

Atidarymą Naujo 
Ofiso 

5720 W. Cermak Rd. 
CICERO. ILLINOIS 

Ofiso Tel.: OLYMPIC 8650 
Rez. Tel.: OLYMPIC 5891 

Jeigu Neatsiliepia — 
gaukite: BERWYN 6200 

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

Trečiad.. Sekmad. pacal sutarti 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer A v e n u e 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Rez. Tel. REPublic 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
gaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniai pagal rjtarti. 

Tel. GRO. 1800 (Ofiso ir namą.) 

Dr. Walter J. Kirstuk 
PHYSICIAN and SURGBON 

(Lietuvis Gydytojas) 
3925 VVest 59th Street 

• • L A N D O S ; S — 4 popiet, C:It — 
1:1d Takarala. Tr«člad. pe«al vatartl. 

DR. PETER T. BRAZIS 
PHYSICIAN and SURGEON 

6757 S. YVestern Ave. 
Ofiso Tel.: HEMlock 5849 
Rez. Tel.: HEMlock 2324 

VALANDOS: Trečiadieni ir Šeš
tadienį pagal susitarimą; kitomis 
dienomis nuo 2 iki 4 po piet, 

7—9 vakare. 

DR. R. 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 
• i 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos* 3—-8 popiet. 
l e i . : GROvehi i l 4 0 2 0 

(Ofiso ir Rezidencijos) 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
242$ VVest Marąuette Bd. 

(Dargis Vaistinės Name) 
OFISO TAJLUfDOS: 

KaiKUen auo 1 lkl 4pp. Ir t Iki 4 • . 
(Trečla-d., Ir ftettad., pasai miUrti) 

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 

Taupymas Visada Moka Gerus 
D I V I D E N D U S 

Al h. m i n u e per 41 metus savi» taiipvtojains išmokėjo kiekvieną 
Mitaupytą doleri su gerais dividendais. 

Kiekvieno musg taupytojo taupinli i yra apdrausti iki $5,000.00. 
per P'oderal Savinas & Loan Insurance Corp., W^ashin«rton. D. C. 

Paskolos Ant Morgičių Už 4% 

si 

Mutual Federal Savings 
A M ) LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

l NI»ER U. 8. GOVERNMENT 8UPHRV1SIOH 

2202 W. CERMAK ROAD Tel.: CANal 8887-8999 
JOHN i. KAZANAUSKAS President k Manager 

Office hours: Daily 9A.M.-5P.M.; Thursdays 9A.M.-7P.M. 
Wednesday 9 A. M. - 12 Noon 

r • ą- - '•JOū 

WESTW00D LI0U0R STORE 
2441 West 69th Street. 

4 • 

D I D E L I S P A S I R I N K I M A S 

VYNO, DEGTINES IR ALAUS 

• • • 
pristatome { namus: 

Geriausių rūšių alų 

buteliais, bežemis Ir 

statinėmis. 

• • Vr 

Tel. CANal 6122 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868 

A L . Š I M K Ū N A S 
Savininkas 

Telefonas PROspect 5951 
^ & 

Tel. CANal 0257 
Rez. TeL: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare. 

Tel. YARds 3146 

DR. Y. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR 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. I. E. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 

Res. 6958 So. Talman Ave. 
Rea. Tel. GROvehiil 0617 
Office TeL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Road 
OFISO VALANDOS: 

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

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

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

Sekmad., Trečiad. ir Šeštad. 
Vakarai*—tik pagal sutartį. 

Office Tel. YARds 4787 
Namu TeL PROspect 1930 

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos TeL: iSEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį. 

Dr. A. Montvid, MJ5. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West Town State Bank Bldg. 

2400 West Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Resb. TeL: BSUnswick 0507 

VALANDOS: 
Namu TeL: PULLMAN 8277 Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare 

mm 
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HELP W A N T E D 
H F I . P W A N T E D — VYRAI 

$ "D K A U G O" M 
DARBŲ SKYRIUS įįį 

"DRAUGAS" H E L P WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

117 Ho. Dearborn Street 
Tel. RANdolDh §488-9489 

H F X P WANTED — MOTERYS 

HEI.I* WAltTED VYRAI 

P A T C H E R S 
FOR CABINET DIV1SION 

EXCELLENT PAY 
(Plenty of overtime) 

GOOD WORKIN<G CONDITIONS 

MOTOROLA 
GALVIN MFG. CORP. f 

4 5 4 5 W . A U G U S T A B L V D . 

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS? 

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ 

•— DftL — 

DŽENITORKŲ 
UŽDARBIS 72 H I VAL. PRADMAI 

77 H I VAL. PO S MftV. 
82 H I VAL. PO 6 MftN. 

VALYMO DARBAI BIOTERTMS 

VISUOSE MIESTO DALYSE. 

VAL.: 6:30 VAK. IKI 12 NAKTĮ. 

ATSIŠAUKITE 

ILUNOIS BELL 
TELEPHONE CO. 

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS: 

STREET FLOOR 

809 W. WASHINGTON ST.j 

P A T Y R U S I Ų M E R G I N Ų 

Prie lengvų elektros dirbtuves 
darbų. 3 0 s e k u n d ų n u o "L." s t o 
t i e s . Pu ik i pradine m o k e s t i s . 

Sotus Šuo Ir Alkanas Žmogus 
(NETOLIMOS PRAEITIėS VAIZDELIS) 

MIRĖ 

Į didelį seno barako kam
barį, pro išpuvusias, palan
ges, skverbėsi šalto oro sro
ves. Ant medines, pilkos la
gerio lovos, išblyškusio vei
do, šviesių garbanuotų plau
kų tūnojo susitraukęs jau-

rago ir ducnos* Lėkštėse 
telkšojo lydiniai riebalų ir 
kaž-koks kepsnys. Prie sta
lo susėdo kepyklos darbinin
kai ir gardžiai valgė. Gi čia 
pat prie stalo sėdėjo ir mar
gas, didelis, šuo, kirj šaukė 

nas lagerio šlavėjas Links-'vardu Rex. Jo dideles akys, 
maitis ir kaž-ką galvojo 

Tuo tarpu dideliame kam
baryje maišėsi apie aštuo
niasdešimt, išblėsusiais vei
dais, žmonių. Vieni skubėjo 
į darbą, kiti buvo ką tik grį-

storos, nukarę lūpos ir bu 
kas snukis Linksmaičiui pri
mine išrinktąją veislę. 

— Rex! — pašaukė jį šei
mininkė. 

Šuo atsistojo ir iš lengvo 
žę iš fabrikų po naktines | uždėjo snukį ant stalo. 
pamainos. 

Kambario pasieniais dunk 
sojo pilkos spintelės, o kam
pe rusenosi maža, niekad ne
pajėgianti apšildyti kamba
rio krosnelė. 

Tuo metu šeimininkė per-
piovė dvilypę bulkutę, pada
žė ją riebaluose, užtepė mar-
molado ir įdėj0 į prasižio
jusio Rex nasrus. Šuo ryjo 
bulkutę po bulkutes, kol pa-

x: 

DONAL.D P. MOSSMAN, INC. 
730 N. Franklin S t 

GENERAL OFFICE 

MEDŽIO D I R B Ė J Ų 
CABINET ASSEMBLERS 

KLEJUOTOJŲ 
MAŠINŲ DARBININKŲ 

r i V K H F R < Q i \ n F R < 4 Fairly speedy typist to send out 
l l . M M l l M t t i fcAJ*UU,K» notices. Light dictation helpful. 

40 hour week. Good salary. 
\VINTER & HIRSCII. INC. 

1842 S. Michigan 
4912 Valandon j Savaitę. 

Pastovūs darbai. 

1147 W. Ohio 
DEŠRŲ DIRBĖJAS . I 

Pilnai patyrusio (neteikia maišyti) . Į 
Taipgi jauno vyro išmokti amato. 
Turi būt jaunas ir norintis dirbti Ir 
mokintis. Atsišaukite fleita d. iki pie
tų. Tolimesnėm informacijom palau
kite — CANal 368S. 

ATLAS MARKET 
1860 Blue Kianti 

CABINET MAKEKS 
WO(>l>W<)RKlN(; MACHINE 

HAXI>S 
FENKKE BROS. 

!««« X. THKOOP STREET 

PARDAVIMUI 

VYRAI I R MOTERYS 

GROSERNĖ ir BUCERNi 
PARSIDUODA 

Auksine proga Lietuvių 
šeimai. Užtenkamai stako 
(prekių), geras lysas (nuo
mavimo ir puiki uždarbio 
pramone. Kreipkitės adre
su — 

2316 S. HOYNE AVE. 

Pats pusryčių metas. Iš I galiau vieną jų išmetė iš sa-
karto prie spintelių sugūžė-! vo nasrų. Dar kartą taukš-
jo aštuoniasdešimt šio kam- į telejo savo aštriais dantimis 
bario gyventojų ir veik vie-; apsilaižė ir nusisukęs į pa 
nu kartu atsidarė spintelių j s i e n i šme lakti iš baltos lėks 

tes jam skirtą pieną. 
Per visą valgymo metą 

vargšas Linksmaitis stovė
jo kamputyje ir visa tai ma
te. Jį kankino alkis dar dau
giau, o širdyje netilpo pyk
tis. J 0 nepaklausė nei iš kur 
nei vardu nepašaukė ir net 
nenumetė jam bulkutės, nors 
Linksmaičio akys taip pat 
sekė ant stalo sudėtus val
gius ir sočiai valgančius žmo 
nes. Grįždamas namo, Links-
maitis vėl nuklydo į myli
mos tėvynės laukus. — Kiek 
tų kviečių laukų pasiliko ir 
svetimieji iš auksu žėrinčių 
javų brandžių varpų susikū
rė sau sotų gyvenimą. Mes 
gi alkani, net šuns varde 
neverti, likome žmonės. Ir 

W. C. Field, 67 m. amžiaus, 
vienas žymiausių Amerikos 
scenoj komedijantų, šiomis 
dienomis mirė Pasadena, 
Calif. (Acme-Draugas tele-
photo) 

durys. Prie spintelių rymojo 
žmonės, vertė maisto liku
čius ir ieškojo duonos kam
pučio ar mažo, dar iš tėvy
nės atsivežto, spirgučio lie
kanų. 

— Kiek čia daug skurdo 
matau šioje išbadėjusioje ir 
nuo sunkaus darbo išseku
sioje žmonių masėje. Kaip 
čia nemiela, nyku ir šalta. 
Juk šie žmonės kadaise bu
vo taip pat laisvi, gražiai ir 
ramiai gyveno savo tėvynė
je. Dabar gi gručkų sriuba, 
sunkus juodas darbas ir štai, 
šitas dvokiantis barakas. 
Ach, tikra gyvenimo ironi
ja. Ir už ką? — mąstė sau 
vienas Linksmaitis. 

Staiga prasiveria lagerio 

griautą kepyklą, o apie griu
vėsių krūvą vaikščiojo Rex. 
vienišas ir nusiminęs. Pama
tęs iškeliaujantį Linksmaitį, 
Rex skausmingai suunkštė 
ir jį palydėjo kaikiu žvilgs
niu. 

Miestas skendėjo dūmuo
se, aplinkui siautė mirtis ir 
klaikuma, tačiau alkio kan
kinamas Linksmaitis pašu
ko plačiais svetimais vieš
keliais tęsti tsnamio sun
kaus gyvenim0 dalią. — 

Jurgis Janušaitis 

Po sviete pasidarius 
Vieną dieną Stalinas ne

surado savo kišeninio laik
rodžio. Pasišaukęs NKVD 
viršininką, davė įsakymą su
rasti kaltininką. Praslinko 
24 valandos, viršininkas ra
portuoja — 

— Visų šviesiausias, ir t.t., 
dar nesuradom kaltininko, 
bet progresą darom, greit 
grąžinsime laikrodį. 

Stalinas prisipažino pats 
suradęs laikrodį — kitų ke
linių kišeniuje. 

Viršininkas klausia — 
"Ką daryti su 137 areštuo
tais?" 

Stalinas — "Paleisk". 
Virš. — "Bet, kad visi pri

sipažino kaltais. 

—Taip, čia yra mano vie
ta ir aš galiu tai įrodyti... 

— Kokiu būdu? 
— Eidamas pasiimti ka

vos puoduką, aš ant sėdynės 
padėjau gabalą pajaus. Žiū
rėk, tu ant jo sėdi. 

• • • 
SKAITYKITE "DRAUGĄ' 

Lira Italijoj, kaip doleris 
Amerikoj. Dabar lira taip 
nukrito, kad už vieną Ame
rikos dolerį biržoje galima 
gauti 805 liros. 

Aną dien man bevalgant 
restorane įėjo nepažystamas 
kostumeris ir, radęs tuščią 
vietą, greit atsisėdo. Už mi
nutės prieina prie jo kitas 
žmogus ir sako: 

— Sei bud tu atsisėdai 
i mano vietą... 

— Ką tu kalbi? Kaip tu 
gali sakyti, kad tai tavo vie
ta:' . 

JOS. F. BUDRIK 
— INC. — 

Didelė Krautuve 
Rakandų, Radio 

ir Jewelry 
3241 SO. HALSTED ST. 

Chicago 8, Illinois 
Kalėdų dovanas pirkdami 2'^c 
sratfiLupysite. F$lizgra.r»<-"iOK š p i l k o s , 
p e r l i n i a i k a r o l i a i , a u k s i n i a i i r 
deimantiniai žiedai, uiuksinės 
plunksnos, sidabro daiktai, ran
kiniai laikrodėliai, vyrama ir 
moterims muzikalės d«žutes. ir 
rekordai. 

Uncle Sam Says 

CLEAN WORK 
Men - Women 

Good Pay 
Steady Work 

Experience not necessary 
Daytime work in modern box 
plant. Time and one-half over 
40 hours. Paid holidays. 

BRUNT & CO. 
6935 W. 65th Street 

kambario durys ir priešais už ką? Už tai kad mylėjau 
Linksmaitį pasirodo rudųji tą pilką lietuvišką žemelę 
plaukų, stora, biauraus bū-r ir jos našius laukus, už tai. 
do vokietė — lagerio virėja., kad nepanorau būti budeliu 

— Senai Tu privalėjai par i savo krašto laisvės, už tą aš 
nešti bulkutės, juk jau tuo- j ir daugelis mūsų alkani ii 
jau pietūs. O Tu čia riog- j vergai — galvojo eidamas 
sai. Atsimink, kad esi ber-1 maišelį bulkučių nešinąs 

BUY Y0UR 

EXTRA 
SAVINOS 
BONDS 
N0W 

PR0UCT YOUR FUTURt 

Niekados netikėk draugui,; 
kurs apleidžia nelaimėje. 

HELP WANTED MOTERYS 

BOOKKEEPER — PAYROLL CLERK 
To post accounts payable and accounts receivable 

on Burrough'a poating machine 
and make up payroll 

KM ALI, OOXGENLAL OFFICE 

FIVE DAY, 40 HOUR WEEK. $40 TO START 

H. P. COOPER & CO. 
308 So. Green 

BY-PASS THIS CAN 

- « Otprive your waeta can of ALL 
uMd cooking fat. Drain it inttead 
i n to your fat aalvagt can. Meat 
dealert now pay aubatantially mora 

PLATINKITE "DRAUGĄ** 

YOU ARE THE 
RED CROSS! 

YOU, through your local 
chapter.makcitpossible 

for the Red cross to help 
oor fervicemen, veteraną 
and our own bara at homa. 
Give today' 

** RED C R O C S « " CMIV m GIVE! 

Menka dorybe siūlyti tai> 
ko pats negali sunaudoti. 

nas ir privalai uoliai pildy
ti visus mano paliepimus, o 
kad ne, tai tuoj atsidursi, 
kur visi neklaužados ir mū
sų pergalei kenkia, sėdi. 

— Linksmaitis kaip įgel
tas pašoko nuo lovos ir ma
tydamas šią baisią žmogys
tą, bandė nusišypsoti. 

Tačiau virėja dar daugiau 
įtūžo, biauriai nusikeikė ir, 
numetusi maišą po kojų, iš
dūmė lauk. 

Į trukšmo vietą susirinko 
kambario gyventojai ir do
mėjosi įvykiu. Gi Linksmai
tis pasiėmė maišą ir su skau
džiausia širdimi išėjo... 

Kas šeštadienį šio lagerio 
gyventojai, kaip ypatingą 
priedą gaudavo po 2 po 50 
gramų bulkutės, kurias iš 
kepyklos turėdavo parnešti 
vargšas lagerio šlavėjas. To
dėl ir dabar jis susimąstęs 
eina į tą pačią kepyklą, ku
rioje vėl užuos kvapsnų švie
žios duonos kvapą. 

Kepykloje darbas eina pil
nu tempu. Riebūs, įraudę vy
rai sukasi po kepyklą; ke
pa duoną, bulkutes ir pyra
gą. Duonos ir pyrago kva
pas vėl suerzino Linksmai
čio dirksnhis ir nepaprastai 
didelis alkis ėmė jį kankin
ti. 

— Teks palaukti, kol mes 
pavalgysime — tarė kepyk
los šeimininkė; riebi, išpūs
tais žandais moteris. 

— Prašome čia pastovėti 
— parodė Linksmaičiui kam
puti prie valgomojo durų. 

Ant stalo buvo pridėta ga-

Linksmaitis. 
« Bulkutes atidavė virėjai ir 
nieko netaręs grįžo pakurs
tyti beblėstančio krosnies. 
Čia ir vėl vargšą Linksmai
tį ištiko nesėkmė. Virėja^ 
patikrinusi bulkutes, r̂ a'dc 
dviejų^trūkumą. Jis buve 
apšauktas vagimi ir dėl to 
virėja Linksmaičiui nutrau
kė šios savaitės ypatingąjį | 
priedą — dvi bulkutes. 
* Slinko dienos lėtai. Alkis 
vis daugiau kankino žmo-] 
nes. Iš spintelių pasibaigė 
iš tėvynės atsivežtos atsar
gos. Beliko keletas gramų 
duonos ir gručkų sriuba. La
gerio šlavėjas Linksmaitis 
vis rečiau benusišypsodavo. 
Gi veidai ėmė dar daugiau 
blėsti. Tik toje kepykloje 
Linksmaitis daug kartų ma
tė sočiai valgančius žmones 
ir jų ištikimąjį Rex. Rex 
dažnai pažvelgdavo į alkio 
iškankintą Linksmaitį ir, lyg 
suprasdamas jo vargus, pa
siųsdavo jam rexsišką, ne
piktą žvilgsn|. Tačiau šei
mininkė nei vieno karto ne
paklausė Linksmaičio vardo 
ir kilimo šalies ir nei vieną 
kartą nenumetė nu0 stalo 
bulkutės šiam alkanam ver
gui. 

Kartą šį puošnų miestą 
per vieną naktį bombos pa
vertė į pelenus ir griuvėsių 
krūvas. Linksmaičio šluoja
mą lagerįt sugriovė. Jis nu
tarė daugiau nebepasilikti 
čia ir, pasiėmęs ant pečių 
savo ryšulėlį iškeliavo į Va
karus. Eidamas ta pačia 

RENDUOJAME GRINDŲ 
TRINLMO MASINAS — 
TIKTAI 

I DIEN£. 

NotbJng tella the story of oui 
cotmtry's strength better than tlu 
sight of cbildren at school. Multiplj 
the scene you will vvitness this montl 
by thousands. Backing up the dreami 
and hopes of millions of youngsten 
and their parenta for a sound futurf 
mušt be reality. United States Sav> 
ings Bonds are formidable chunks o/ 
reality. A few dollars saved regu-
larly e r t i ? pay day and invested i t 
U. S. Savings Bonds have the powei 
to provide education, business op» 
portunity, travel, better housing, 
health, or any other vital asset yon 
waat for your children. 

U, 5. Trtatury Dtpartmtni 

Mes Essm« AGENTAI Dči 
BfiNJAMIN MOORi: MALIAVT 

IR VARNIŠU, taipjri — 
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

IR VARNIfiŲ, Ir — 
KEM-TONE VALSPAR. 

Tarime Gražu Pasirinkimą 
l t 4 6 m . 8 I E M N Ė 8 POPIEROS 

Duodame 30% Nuolaida! 

MARGUETTE 
PAINT & HARDWARE 

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMlock 8262 

BLIZGANTIS DAIMONTAS 
"Keepsake", nuo 

$49.00 iki $600.00 

•%2L •II I III I I 

LAIKRODĖLIAI, PO 

$10.00 iki $1000.00 

INSURED 

ruojančių bulkučių, balto py (gatve, Linksmaitis matė s-u-

PASINAŪDOKITE PROGA! 
TAUPYKITE PINIGUS • ATEIČIAI • BEDARBEI • PIRKIMUI 

NAMO • PAGELBAI LIGOJE • IR SENATVĖJE. 

ČIA ĮDĖTI PINIGAI NEŠA 3%. 
Kiekvieno indėliai yra apdrausti iki $5,000; o vedusi pora gali In

dėlius sukombinuoti taip, kad bus apdrausti iki $15,000.00. 
.IŠIMTI GALIMA LENGVAI, PAGAL PRIIMTAS TAISYKLES. 

Indėliui galima atnešti arba pasiusti laiškais. 
'DUODAME PASKOLAS ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 

'UNIVERSAL 
Savings and Loan Association 

1739 So. Halsted St Tel. CANal 8500 
Atdara kasdien nuo 9 ryto iki B vakaro. Ketvirtadieniais nuo • 

ryto iki t vakaro, šeštadieniais nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

Naujai išrastas Muzikalinis in
strumentas, automatiškai groja 
rekordus ir radio, 1947 metų. 
Tik paspaudei g-uziką ir groja 
labai gražiai. 

Kaina. . . . $79.50 
Lengvais Išmokėjimais 

KITI R A D I O S , N U O 

$25.00 iki $400.00 
"TKL.EVISION" — Matoma ak
is Paveikslai — galima pamatyt 
demonstruojant kožną. popietį. 
Pas Budrika parduodami ir tuoj 
pristatoma KALRDOMS. 
K A L Ė D I N E S A T V I R U T E S 

Gražiai spalvotas Budriko Ka
lendorius ateinantiems metams. 

JOS. F. BUDRIK 
— INC. — 

Didelė Krautuve 
Rakandų, Radio 

ir Jewelry 
3241 SO. HALSTED ST. 

Chicago 8, Illinois 
Krautuve atdara kiekviena v 

iki Kalėdų. 
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Su b M -riptton Kates: 
$6.00 per year outside of Chicago; 
$7.00 per year in Chicago & Cicero; 

4 cents per copy. 

Prenumeratos kaina Chicago je ir 
Ciceruje per pa-i.i: 

Metams $7.00 
Pusei Metų 4.00 
Trims Mėnesiams 2.00 
Dviem Mėnesiams l . i i 
Vienam Mėnesiui 75 

Jungt. Valstjbe.=e, bot ne Chleagaj*-: 
Metams M«JJ 
Pusei Metų J.oO 
Trims M&nesiams *••• 
Dviem Mėnesiams i \ 
Vienam Mėnesiui 7 5 

Užsieniuose: 
Metams *J*JJ 
Pusei Metų J J J 
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Pinigus reikia siųsti Pašto Money 
Orderiu su užsakymais. 

Skelbimų kainos bus prisiunčiamos 
tuojaus. gavus prašymą. 

SKELBKITES D1EN. " D I U l ' U E " 

Svarbi Popiežiaus Kalba 
KUR DINGO ATLANTO ČARTERIS? 

Jo šventenybė Popiežius Piju s XII Kalėdų išvakarė
se pasakė tradicinę kalbą, kuri buvo aktuali, stipri ir 
realistiška. Šventasis Tėvas nurodė taikos kliūtis ir 
priemones, kaip ją būtų galima įgyvendinti. Mes čia 
atpasakosime svarbesnes kalbos dalis. 

Popiežius aštriai kritikavo taikos planavimo prie
mones. Nepasitikėjimas vieni kitais, įtarinėjimas, vai
dai tarptautinėse taikos konferencijise ir daromi nuo
sprendžiai pasiremiant politinio pajėgumo prestyžium, 
nieko gero pasauliui nežada. 

Pagaliau, kas atsitiko su Atlanto Čarterio dėsniais — 
klausia Jo Šventenybė. Žmonis, kurie tiek daug tikėjo
si iš Čarterio dėsnių, aiškiai buvo prigauti. ' 'Keturios 
Laisvės", apie kurias tiek daug ir taip garsiai kalbėta 
karo metu, dabar atrodo tik šešėliu arba prigavyste. 

Pasaulis rimtai perspėjamas. Nuslydus nuo kilniųjų 
moralinių principų, įvairiuose pasaulio kraštuose plinta 
neramumai, kurie sudaro pagrinlą naujiems konflik
tams. Atsižvelgiant į padėties rimtumą, Šventasis Tė
vas padaro keletą pasiūlymų. 

TRYS PASIŪLYMAI 

Pirmoje vietoje yra reikalinga skubiai sudaryti tai
kos sutartis, kad atstatyti normalius ekonominius, ju
ridinius ir dvasinius santykius tarpe tautų. Toliau tęs
ti užimtų ar nugalėtų teritorijų okupavimą padidintų 
žmonių kančias. Jau ir dabar žmonių dauguma nebe
gali pakęsti susidariusių sunkumų ir gali pasiduoti 
tamsiosioms blogumų jėgoms. Tos tamsiosios jėgos — 
tai komunizmas. 

Kitas svarbus žingsnis, kuris turi būti padarytas tai
kos link, tai užsimojimas tarnauti visai žmonijos šei
mai. Tas užsimojimas turi būti paremta s pavyzdingu 
teisingumu. Nugalėtiesiems turi būti sudaromos pro
gos įeiti į tautų šeimą. Perdaug stipri politinė ir eko
nominė kontrolė nugalėtose tautose sukeltų neapykan
tą nugalėtojams. Tai vestų prie keršto ir ieškojimo 
progų ' 'atsi lyginti ' \ 

Jo Šventenybe siūlo ir tai, kad pasaulio taikos lipdy
tojai, sudarydami taikos sutartis, paliktų vietos patai
symams, amendmentams. Padėtys pasaulyje keičiasi. 
Kas tinka šiems laikams, tas gali nebetikti tada, kai 
sutarties dėsniai bus vykdomi į gyvenimą. Tuo būdu 
ir sutarčių laužymų būt galima lengviau išvengti. 

Tuos ir kitus panašius pasiūlymus daryti Bažnyčia 
turi teisę, nes jai rūpi visų tautų ir visų žmonių iš
ganymo reikalai. Ji negali, kaip Jo Šventenybe pabrėžė, 
būti vienpusiška, nes ji yra visų motina. 

AR IŠGIRS JO BALS£? 

Jau netoli du metai, kai karas baigėsi, tačiau taikos 
dar nesimato. Tiesa, šiek tiek pažangos jau padaryta, 
bet patsai darbo procesas perlėtas. Perdaug trukdymų. 
Trūksta vieningos programos ir humanitarinių idealų. 

Popiežius rodo rimto susirūpinimo ir prieš religine 
kampanija. Religijos priešus reikia kovoti aktyviai, bet 
ne pasyviai. Kovoje prieš Bažnyčią priešai naudoja vi
sokiausias priemones. Prieš juos visur ir visuomet rei
kia kovoti. Priešreliginių gaivalų kampanija prieš Baž
nyčią ne nauja pasaulyje. Bažnyčia visuomet laimėda
vo. Ji ir vėl laimės. 

Savo kalbos pabaigoje Šventasis Tėvas kreipėsi į tau
tų vadus prašydamas, kad rūpintųs badaujančių žmo
nių šelpimu. 

Pasaulis būtų tikrai laimingas, jei jo valdovai, at
statydama taiką, kreiptų rimto dėmesio į Jo šventeny
bes nurodymus. 

• 
Komunistai Planuoja Nuversti U. S. Valdžią 

Paskutinėmis dienomis spauda daug rašo apie tai, kad 
komunistai Amerikoje veda planingą kampaniją, kad 
sugriauti demokratinę santvarką ir paimti į savo ran
kas valdžią,. 

Tos kampanijos priešakyje stovi Amerikos komunis
tų partija, kuri yra tiesioginė Maskvos agentūra. 

Komunistų planus patyrė kongreso komisijos, tyri

nėjančios priešvalstybinę veiklą, nariai. Ner a abejonės, 
kad taį bus iškelta U. S. kongrese, kuris susirinks nau
jųjų metų pradžioje. 

Ligšiol Amerikoje buvo labai daug tokių naivių žmo
nių, kurie jokiu būdu negalėjo tikėti tam kad komu
nistų partija yra Maskvos agentūra ir kati ji ruošiasi 
prie visuotinos revoliucijos Jungtinėse Valstybėse. Daug 
kas netikės t am ne po to, kai visi faktai oficialiniais 
keliais bus iškelti. 

Visiems tiems, kurie bent kiek arčiau yra susipažinę 
su komunizmu ir jo siekimais, yra seniai žinoma, kad 
komunistai dirba priešvalstybinį darbą, kad jie gud
riai ir labai planingai rengiasi prie revoliucijos, kuri 
sugriautų demokratinę santvarką ir jos vietoje Vašing
tone pastatytų raudonąjį diktatorių. Ne naujiena, kad 
to siekdami komunistai veržiasi į darbininkų unijas, 
į spaudą, į radiją, į filmų pramonę, į mokslo įstaigas ii 
net į kariuomenę. 

Gerai, kad laiku komunistų tikslai yra iškeliami. Ir 
visuomenei ir vyriausybei plačiau atsivers aky s ir ta
da geriau supras, kad komunistai ištikro knisasi po 
Amerikos demokratines santvarkos pagrindais. 

Labdariu Vajaus Parengimas 
Rytoj Šv. Kryžiaus parap. salėj įvyksta didelis Lie

tuvių R. K. Labdarių Sąjungos parengimas, į kurį yra 
verta atkreipti rimtesnio dėmesio. 

Atitinkama programa yra surengta tam, kad užbaig
ti didžiojo vajaus pirmąjį periodą, išdalinti dovanas 
tiems, kurie bus giliukingi ir tiems, kurie bus daugiau
siai pasidarbavę šio vajaus metu. 

Šio vajaus metu visos surinktos aukos eina lietuvių 
senelių prieglaudos namui užbaigti. Kadangi patsai 
namas yra nemažas, įrengimai seneliams gyventi bus 
patogūs, moderniški, todėl prieglaudos užbaigimui dar 
reikalinga nemažos pinigų sumos. Tas sumas sukelsi-
me, jei visi padirbėsime ir visi savo auką įteiksime. 
Gailestingumas, krikščioniškoji artimo meile tepaska-
tina visus būti ir veiklesniais ir duosnesniais. 

Brutališkiausia Diktatūra 
u 

Neseniai, buvęs Maskvoje Australijos pasiuntiniu Ma-
loney, atspausdino "Sunday Dispetch" straipsnį, ku
riame rašo: 

"Rusijoje darbininkai, kurie atvyksta pavėluotai į dar
bą, rizikuoja būti įmesti į kalėjimą arba net sušaudyti. 
Ai netikėjau į šias istorijas, kol pačiam neteko pa£.y 
venti Maskvoje. Tik tada aš įsitikinau jųi tikrumu. Čia 
visur veikia slaptoji policija ir aš laikau, kad sovie
tiškas rėžimas yra didžiausias pavojus demokratijai. 
Rusų tauta yra simpatiška, bet ji yra šiandien po bru
tališkiausia tiranija. Būdamas Australijoje bedarbiu aš 
gyvenau daug geriau, kai Rusijoje gyvena dirbantis 
darbininkas, kur jokios lygybės nėra. Jei jūs esate 
armijos generolas ar komisaras, tai galite pas save 
sukviesti 100 svečių baliui. Jei jūs esate paprastas dar
bininkas, tai jums neužtenka davinio, kad galėtumėte 
vien savo pilvą prikimšti. Niekas čia negina darbinin
kų teisių. Kad gavus senatvės pensiją reikia ištarnauti 
25 metus be pertraukos ir už tai gaunama į menes.:; pen
sija nedidesnė kaip 4 doleriai. Visoj Rusijoje matoma 
tūkstančiai vargšų, kurie tiesia į praeivį ranką prašy
dami išmaldos. Iš viso, šiandien Rusija yra po pačia 
brutališkiausia diktatūra kokią kada pasaulis pažinojo". 

Taip rašo Maloney pats buvęs darbininku ir ilgą lai
ką buvęs bedarbiu. Vadinasi tai nėra nei kapitalistas nei 
reakcionierius ir jo žodžiams galima patikėti. 

Lietuviu Knygai 400 Metu 
Amerika siūlo 1947 metas pavadinti lietuviškos kny-

gos metais. 
Kaip tik prieš 400 metų Karaliaučiuje pasirodė pir

moji lietuviška knyga—Martyno Mažvydo katekizmas. 
T a d \ i r i m e lietuviškos knygo s sukaktuvių metus. 
Būtų, gera, kad ir Amerikoje lietuviai kaip reikiant 

šį kultūrinį įvykį atžymėtų. 
Pirmoji mūsų. knyga išėjo Karaliaučiuje, kur lietu

vybė nebuvo užgesusi ligi paskutinių dienų. 
Dabar tą miestą ir sritį valdo rusai, kurie jokių tei

sių ( tas lietuviškas žemes neturėjo. 
Pats miesto vardas pakeistas rusišku. Visa Karaliau

čiaus sritis kolonizuojama rusais. 
Spauda praneša, kad į Karaliaučiaus apygardą tūks

tančiais atkeliami naujakuriai. Ten jau suorganizuota 
271 kolchozas ir 46 valstybiniai ūkiai. Atidarytas 149 
rusiškos mokyklos ir veikia 30 vokiškų mokyklų. 

Iš to matyti, kaip smarkiai toji sritis rusinama. 
O lietuviams nepaliekama nieko, nors Karaliaučiaus 

žemes nuo senovės buvo jų gyvenamos. 

RIMTIES 
VALANDĖLEI-

^s^^s^r^^^^^^ij^^^^^^^^^^^^^ ^ — - - i - -

Metams Baigiantis 
Kaip greitai tie metai pra 

ėjo. Kaip kokiose lenktynė
se, diena dieną vijosi, savai
tė slink0 po savaitės, mėne-
sis paskui mėnesį; už poros 
dienų sulauksime naujų me
tų, bus daromi nauji pasi
ryžimai, nauji sumanymai 
vaizduotę užvaldys. Galvosi
me kaip geriau sunaudoti 
laiką, aplinkybes, pajėgas. 

Mintimi pergyvenam skau 
džius ir malcnius įvykius. 
Rodos kad kaip tik vakar 
jie pasikartojo, matome vi
sas smulkmenas nepaprastų 
atsitikimų kuriais nuklotos 
praeitos dienos; dienos pra
ėjo tartum tekantis vanduo 
sriaunoj upėje. Argi norė
tum tas dienas atšaukti, ki
taip pertvarkyti? 

* * * 

Gcil būt prisimeni kaip sė
dėdamas su Antanu kalbš-
jaisi apie darbą. Pasakojai 
kaip sunku bet ir nuobodu; 
jis irgi pasiskundė kad jo 
darbas sunkus, gal sunkes
nis už tavo. Žodis po žodžio, 
balsai kyla aukštyn, piktu
mas užvaldė širdį ir abu ne
žinojote kaip kruvinai susi-
rėmėte. Buv0 geras draugas, 
dabar neprietelis. 

Gal būt prisimeni kaip tos 
dvi geros kaimynės krautu
vėje susipešė dėl to kad mė
sininkas vienai gerą gabalą 
mėsos pardavč, bet kitai jau 
neturėjo. Abidvi tąsėsi, mė
sa iškrito iš rankų ant grin
dų, buvo mindžiojama, ga
lop šuo džiaugdamas išsivil
ko tą dovaną. Moters dar 
iki šiandien pykstasi. 

• • • 
Kurgi neprisiminsi kaip 

ta jaunoji porelė visur ma
tėsi; žmonės sakė kad jie 
begalo pavyzdingi, netrukus 
susituoksią. Jis vieną dieną 
buvo labai susirūpinęs, ėjo 
gatve ir jos nepastebėjo ei
nant sale. Mergaitė užsiga
vo dabar nesikalba, mano 
kad jos nepaiso. Jis nežino 
kame dalykas, pyksta, ven
gia žmonių. 

Argi nebuvo tau malonu 
pamatyti tiek daug pažįsta
mų per Misijas. Matei kaip 
kai kurie tavo atšalę tikė
jime draugai su atyda klau
sėsi pamokslų, priėjo prie 
išpažinaies ir komunijos, da
bar tokie malonūs, geri, pa-

(Nukelta į 5 pusi.) 

•ANTANAS TOLIS-

Mirties Kolona 
(Tęsinys) 

— Tai jau bėda su ugnimi! — skundėsi šeimininkė. 
— Kai išeina Sergiejus į kolchozo laukus dirbti ir iš
sineša skiltuvą pypkei užsidegti, tai nors pasiusk — 
niekur ugnies negausi! 

— O degtukų ar negaunate? — įsikišo leitenantas 
A. 2b. 

Moteriškė staiga atsuko galvą į mus ir žiūrėjo ti
riančiu žvilgsniu. 

— Jūs, vyrukai, tur būt, labai iš toli esate, kad kal
bate apie degtukus? Aš jau ir nebeatmenu, kada jų tu
rėjome. 

Supratęs, kad padare klaidą, primindamas degtukus, 
leitenantas bandė aiškinti, kad tik juokais degtukus 
priminė, bet moteriškė, matyt, suprato mus svetimša
liais esant. 

• 

Atėjus Sergiejui, suspragsėjo jo skiltuvu padegti sau
si žagarai. Mūsų bulvės netrukus išvirė. Pasidažydami 
druska, su visomis lupynomis jas skaniai suvalgėme ir 
padėkoję nusiskubinome į daržinę gulti. Sulindę į dar
žinę, pamatėme, kad jos būta visai tuščios, tik viena
me kampe riogsojo sulūžęs arpas (senoviška grūdams 
valyti mašina). Prisipešėme iš stogo apipuvusių šiau
dų, pasidarydami truputį minkštesn;' guolį, į kurį bema
tant suvirtome, ištempdami nuvargusius kūno sąna
rius. 

— Taigi, tavo vardinių proga jei ir nepasiekėme 
''Metropolio", tai nors užtenkamai bulvių užvalgėme ir 
pirmą nakvynę po stogu gavome, — pasakė leitenan
tas A. Žb. 

— Taip, taip, mielasai^ bet tu, kalbėdamas su sovie
tų piliečiais, venk vartoti tokius žodžius, kaip deg
tukai, lašiniai, cigaretės, kaklaraištis ir panašius, nes 
jie tuoj supras, kad esi "buržujus", — juokaudamas 
priminiau jam. 

— Geriausia būtų mums visiems virsti nebyliais, kaip 
ūkininkas G., kad kur nors neprakištume tų "buržujiš
kų" žodelių, — pasiūlė kapitonas O. Žd. 

Įbedę nosis į puvėsiais atsiduodančius šiaudus, pa
mažu sumigome. 

LIEPOS 4 

— Kelkit, kelkit! Atrodo, jau vėlokas rytas, — pur
tydamas už pečių, žadino mus anksčiausia prabudęs 
ūkininkas G. — Aš jau senai nebemiegu, nes iš pat 
ankstyvo ryto kolchoze vyksta kažkoks susirūpinimo 
pilnas judėjimas. Gaila, kad tos rusi; kalbos tiek tesu-
prantu. Iš visos jų kalbos tik vieną nuolat kartojamą 
žodį ''niemec" (vokietis) tesupratau. 

Greit pašokome ant kojų ir, priėję prie daržinės sie
nose esančių plyšių, ėmėm žvalgytis, nedrįsdami iš kar
to eiti laukan. Pro šalį praėjo jaunas vyrukas, apsivil
kęs milicininko švarku. Nors kojos basos, bet ant gal
vos milicininko kepurė. Jis švaistėsi tarp kolchozninkų, 
keikdamas juos, kad neina dirbti, o tik vagia iš san
dėlių paskutines bulves. Už tai, girdi, nebus dovanota! 
Jis važiuosiąs į Červenę, kur gyvenimas ''pilnoj tvar
koj", iš ten parsivešiąs įgaliojimus ir atstatysiąs kol
choze tvarką. 

Vienas milicininko išmetinėjimų klausęsis apysenis 
kolchozninkas pagaliau, netekęs kantrybės, garsiai nu
sispjaudamas, atrėžė: 

(Bus daugiau) 
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MŪSŲ BENDROVĖ SKIRIA $1,000,000.00 
VETERANŲ PASKOLOMS! 

m 

81ą pml*u Bum« KEISTUTO TAUPYMO BENDRO-
ffi yra pasiryžusi Išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Jsi^ytl 
įaują arba seną namą, statyU naują arba remontuo
ti dabartini savo namą be ilgo atidėliojimo Ir bs 
išlaidu, pasai Q. I. Bill of Rlgnts patvarkymus. 

fiios bendroves vedėjas. JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs Ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
lame reikale suteikti patarimus ir patarnavii aą. 

VISI VETERANAI YRA KVILCiAJU 
ATSILANKYTI PASITARIMUI 

||| KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
TeL - CALumet 4118 3236 S. Halsted St., Chicago 8,11L 

JOS. BL MOZERIS, SEC'Y 

B i i i T= i B B B ,fl 

file:///irime


Šeštadienis, grucd. 28, 1946 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS n 

Kovokime Ir Iškovosime Lietuvai ji ras sau tinkamiausia. 

Per tuos 120 metų rusai 
visaip spaudė lieauvius: ati
minėjo iš lietuvių žemes ir 
dalino jas rusams, o lietu
vius trėmė į Sibirą, palaikė 
baudžiavą, apkrovė dideliais 
mokesčiais ir pyliavomis, ne-
davš lietuvrii jokios valdi
ninko vietos, i visus valdi
ninkus atsiųsdavo burliokus 
iš Rusijos, neleido jokios lie
tuviškos mokyklos, pagaliau 
uždraudė lietuviškas knyg i s 
ir laikraščiu s spausdinti. Bet 
nežiūrint tokios priespaudos, 
lietuvis buvo šviesesnis už 
patį valdovą burlioką, spaus 
dinosi sau knyga? ir laik
raščius užsieniuose ir slap
tai mokė savo vaikus lietu-

Wl4 _ _ tai mokė savi vaikus lietu-
ateina iš^ k i tur ir valdo jas . ! ^ t i ^ 7 į * c į " • M r i ^ l ^ B ^ s u k i l t i P r i e l kelias- ! vi lko rašto. Ir priespaudoj 
Y ra tautų, kurios n e m e ^ s ; | g o m ą Valstybę. dešimts sykių skaitlinges-1 lietuvių tau ta davė tokias 
ta vienoje vietoje gyventi, tautelių turinčių vos' n i u s rusus ir nuversti tą i šviesias galvas kaip vysku-

L a i s v ę 
Rašo R. SKIPITIS 

> Pasaulyje yra keli šimtai vios savo žemės, savo tėvy 
didelių, vidutinių ir mažų nes,. Pavyzdžiui, plačiai pa-1 
tautų, o tik apie 70 tėra ne- šauly žinoma čigonų tau ta 
priklausomų valstybių. Tai; (čigonų tau ta nėra viąai ma- j 
reiškia, daug daugiau tautų ža. Visame pasauly čigonu j 
yra tokių, iurias valdo kitos y r a apie 700,000), bet kur j 
tautos negu savistoviai be- čigonų tautos tėvynė, kur | 
sitvarkančių. Rasime daug į čigonų žemė, — niekas ne
mažų ir kiek didesnių tau- j pasakys. 
telių tokiame žemame kul- j k r a š k u r č i u y . | -
turos laipsny tebesančių, kad tūkstančių (Ru-| tą 120 metų lietuviai 3 s.y-
savo nepriklausomą valsty- j ** Vemrri ia) bet kad! kius mšgini nusikratyt i rū
be turėt i kažin jos a r « f * - ™ 2 t vaLtJbėje jie suda-j sų jungo, būtent : 1831, 1863 

* e t ų . todėl gal ir geriau, kad J J & S S ^ to nėra-1 ir 1905 metais. Tai reiškia 
aukštesnės kultūros žmonės | J ^ ^ ^ j u o k i n g a k a i - \ kiekviena lietuvių gentkar te 

— -i i - —JLJC ' •»£? 

mi * )&£*»"** * S S * 
\3i^s & * 

*&& ^1 * * * * 
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Adv. Rapolas Skipitis 

t v o ^ 1 ! ^ *»M> 

« i 
n&* 

Maironis, šliupas, Kudirka, 
Tegul anie sukilimai bu- Šernas, Vaižgantas, Jankus, 

tai klajoklių tauteles, ku-1 "įįį. " keliolika tūks- žiauriai slegiantį svetimą I pas Valančius, Basanavičius, 
n o s negalėtų valstybes or- **> K e u & F " v. „ . \ imsra ii™-: ;~ oi: „ ^ , ^ ; ^ , „ 
ganizuoti jau vien todėl, kad | tančių savo tautiečių. Kol i J u ^ -
in* neturi nnniatinPQ nn«fn i vienos tautos su ginklu ran- Ae& 
jos neturi nuolatines pašto- p u l d i n ė j a kf tas t a u t a s , vo numalšinti, bet jie paro- Grinius, Leonas, Kairys ir 

sunku būtų įsivaizduoti, kad d e v i s a m pasauliui, kad lie- j dau,gelis kitų, kurie kėlė lie-
tokios tautelės galėtų suda- t u v i ^ t a u t a n e n o r i rusams j tuvių dvasią, ragino nepa
ryt i nepriklausomas valsty- vergauti, kad lietuvių tau ta siduoti rusų priespaudai ir 
bes be stipresniųjų globos nenurims tol, kol neatgaus j ruoštis vėl a ts ta tyt i savąją 
jau vien todėl kad jos per- J a i t ikrai priklausomos tei- j valstybę — Nepriklausomą 

* - I _ - - A « •% _ z a _ ^ i _ i A. ; x i _ j / T ^ - ' J . j _ 

Rimties Valandėlei 
(Atkelta iš 4 pusi.) 

vyzdingi; nuolat pasistengia 
pirmieji padėti žmogui ne
laimėje. 

* • • 
bent kiek stipresnio užpuo
lėjo. 

Daug patyrei per praei tus Bet y ra didžiausia nesą-
metus. Ar s įgebėsi sūnau- mone ir didžiausia skriauda 
d°t i įgytas žinias ir pamo- j kai barbariškos a r mažai kul 
kinimu s vargo mokykloje? turingos tautos užgrobia i r 

silpnos būtų apsiginti nuo sės būti laisva ir pačiai tvar I Lietuva (Kitame numeryje 
I kyti savo reikalus taip kaip bus daugiau). ip kaip Igiau) 

Kaip Popiežius Dirba 
JūafĮ Gė l in inkas Gali 

Te legrama Siusti 
Gfilea Visur. 

Užmiršote ką nors per Kalėdas ? Atminkite dabar su gėlėmis ! 

Henry J. Taylor 
Pasiremdamas pažintimi 

Tą klausimą ilgiau pasvars- pavergia kultūringesnes už | s u Šv. Sosto vyr. architektu 
sinjoru Enrico Pietro Gale-
azziu, kuris kiekvieną va-

aplankyti šv. Tėvą ir, kaip 
senas, geras jo draugas, 
drauge su juo aptar ia dienos 
įvykius, susidariau per jį, p e r p a t į p o k a l b į 

tai kada kartojasi kuri nors save tau tas . Tokių atsitiki-
klaida. Argi negeriau būtų mų m e s žinome iš istorijos 
dažniau pakar tot i diena iš ir, deja, tą turime ir šian
dienos; būtų s av 0 rūšies są- dien. 
žinės sąskaita. Sąskai tas ge- Prieš septynis šimtus me
ras pramonininkas suveda tų lietuvių t au ta suorgani-
ge tik metų pabaigoj bet zavo savo nepriklausomą 
k a s savaitė ir kasdien. K u r j valstybę 
brangesnis t u r t a s už miisų , re j o 
sielą; jos reikalais veskime gaikšč 
pavyzdingiausias sąskai tas , čių Lietuva augo ir stiprėjo, j šveicarai su alebardomis ir 

A B.C.J. sudarydama vieną didžiųjų ] ilgais kardais, kaip papras-
" ̂ Europos valstybių. Bet Lie- \ tai tokiais atvejais per pri-

; tuvos nelaimė buvo ta, kad vačias audiencijas kad esti, 
turėjo iš rytų ir iš vakar-J j šv. Rapolo šoniniame sparne 
agresingus, vis į Lietuvą be-1 tuščiose salėse nebuvo ma

nės kryžių, kurį noromis 
ne kar tą paliečia savo deši
nės pirštais, — ir tuo būdu 
popiežius tučtuojau patrau-

karą gali kada norėdamas kia lankytoją savo kuklumu 

— tačiau aš nesu sutikęs dar tais, popiežiaus pašaukti pas jį į jo darbo kambarį at-
nė vieno tokio žmogaus, ku- ! vardu, atsitupia jam ant pe- eina sinjoras Galaezzis. Taip 
riuo būtų galima tiek pasi- ties arba leidžiasi lesinami popiežius baigia savo uarbo 
tikėti ir kuris tą pasitikėji- iš rankų, iškilmingai užėmę dieną. Vakare jis gali su ša
mą įkvėptų ir kitam, kaip vietas šalia popiežaus. ve jaunystės draugu pasi 
kad Pijus XII. Ryto 7:30 vai. šv. Tėvas tar t i ir kiek norėdamas iš-

Kaip praleidžia iv. Tėvas laiko mišias, o 8:30 jis jau sišnekėti. 
savo darbo dieną? sėdi prie darbo bibliotekoje, j 

. , | Šv. Tėvas keliasi kasdien čia jis priima savo patarė-nybes vert ingumas pasirodo j r y t Q 6 y a l ^ m i n u č i ų i r , . ^ %Jg J į ^ - s a £ y m u 3 

ir paprastumu. 
Tačiau t ikrasis jo asme 

You've Been at His Side 

Kodėl Pasilikti 
IŠGYDYMOS. SU PENICILLIN 

Sergančiu? 
[NKSTŲ, PŪSLES, SOCIALES 

UGOS PASEKMINGAI 
M«s Jau p&gelbėjome tūkstančiam*, 
kurie kentėjo dėl NERVIŠKUMO, oD-
08, KRAUJO. LIAUKŲ. IR PRIVATI-
NIŲ LIGŲ Gydome Slapintmo kanalo 

f auneKalavlmue, nutekėjimus, pertenku, 
vertimą tuštinti pūsle, nuolatini kėllma-
«i nakčia i i lovoa. 
F l Z n f e IR FLIOROSKOPISKA 
X-RAY EGZAMINACIJA 
MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO IR 

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS 
VISKAS TIK UŽ $3.00 

PILĖS (Hemoroidai) 
LMF1DOMA MU8Ū SAUGITJ MKTODU 

BB OPKRACU08 
BB BKAUBMO 

BB FIOVIMO. BB DBOINIMO, 
Didžiumoje atvejų palengvina nuo I 

lkl f dienų lalkotarpyja 
Gydymo kaitai prieinami kiekvienam 

iaroininkul. 
PATBNKINIMA8 GARANTUOJAMA8 

KIMKVIBNAM KURI PAIMAM GYDYTI 
DIRBANČIŲJŲ PATARNAVIMUI 

ATVIRA VAKARAIS 

DR E. E. Culp 
DR. A. E. Kroening 
202 SOUTH STATE STREET 

Kampai Adams—fieėtame Aukite 
V AL.: kasdien nuo 9 ryto iki S vakare 

S e k m a d i e n i a i s uždaryta . 

si veržia nčius kaimynus. Tai 
buvo rusai ir vokiečiai. Kry 

tyt i jokių tarnų, sargybinių 
a r kitokių pareigūnų. Tiktai 

žiuočiai pavergė mūsų bro-, vienas sūij. Oaleazzis paly-
lius prūsus ir dalį Žemaiti
jos, kardininkai buvo pasi
grobę latvius. O juk visi ži
nome, kad tai buvo vis tie 

dėjo mane iki antrojo kori
doriaus, kur jis manimi to
liau rūpintis pavedė popie-
žaus kamerdineriui Frede-

i • -;«; D„OQi orvaii rico Gallon. Tas man paro-oatvs vokiečiai. Rusai spau-i . v , . , , . , , * 
K- - r±, T?,I0I, „oiv i d ^ popiezaus bibhotokos du-
de m.us is rytų, ^ f ^ " r i s - a t s i e i t , ten reikia jei-
bei sustiprėjus astuoniohk-1 
toji šimtmečio gale ir buvu
si dar nepriklausoma Lietu
vos dalis nebeteko nepriklau 

ti. Vienų vienas, net nepasi-
beldęs į duris, įėjau į vidų 
ir visą laiką su Jo Šventybe 

. . . . išbuvau taip pat vienas, be 
somybes. Rytų ir vakarų kai | ]cMų M t ų l i u d i n i n k ų 

mynai kaip vilkai sudraskei P o p i e ž a u s p u l t a s s t o v i 
Lietuvos kūną ir pasidalino. | p r i e p a t s i e n o s > į d e š i n ę n u o 

į kiekvieną, kad ir papras
čiausią, klausimą, a r tai jis 
būtų iš teologines, ar tarp
tautines politikos, ar ūkio, 
a r liestų bendrąją visų ge
rovę. Savo sprendimą apie 
dabartinę pasaulinę ir kiek
vienos valstybes padėtį at
skirai susidaro iš praneši 
mų, kurie jam įvairiausiais 
būdais atsiunčiami iš įvai
riausių šaltinių, — tokie 
preciziški ir tiek daug, kiek 
jų neatsiunčiama ne vienam 
kitam mirtingajam. Tačiau 
savo nuomonę jis sako labai 
kukliai ir visuomet ją su
siedamas su nuostabiu žmo
nijos dvasinių bėdų supra
timu. Popiežiaus balsas yra 
švelnus ir savo skambėjimu 
malonus ausiai. J is kalba 
ramiai ir kalbėdamas ta ip 

"CROM Pearl Karbor to Tokyo 
•*• you kept the Red Cross at his 
side. He still needs you . . . needs 
your Red Cross to help banish 
the loneliness he 
f a c e s i n f ar t way 
lands overseas. 

Y O U R Red Cross 
MUST CARRY ON 

* 

GIVE! 

per oficialius priėmimus I s u pasaufininkais, laikyda-
tarnų ir personalo skaičius \ m a s į s labai griežtai nustaty-
yra neribotas, tačiau savo | t 0 j o piano. 
asmeniniams reikalams po- i Popiežiaus audiencijos bai-
piežius turi vieną vienintelį g į a s į n e vėliau kaip 1 valan-
patarnautoją, seną žilagalvį: d ą # T a d a popiežiaus peržiūri 
italą Giovannį Stephanorį, J a m įteiktąjį sąrašą fcu nu-! ' • * 
kurį pasirinko savo patikę- matytosiomis privačiomis D • ., Z •. 
tiniu dar nuo tų laikų, kai j audiencijomis ir nuspren- DUONKO KflulO 
buvo paskir tas Vatikano vai- d ž i a ? k ą kada priimti. Di- n 
stybes pasekretorium. džiosios popiežiaus audien-j rTOQf8IIIB 

Priešingai visai šv. Petro jcijos esti kiekvieną trečia-j gj sekmadienį nepraleiski-
ir Vatikano didybei, popie- j dienį rytais. Jos vykdomos. t e lietuviškos radio progra-
žiaus privatūs būstai yra j grupėmis. Popiežius, teikda- j m o s i š g t o t i e g WCFL 1000 
visiškai paprasti ir kuklūs |mas savo palaiminimą, p a p - j k i l n u o "g . ą o y a k t i k r a i 
Jo miegamajame - esan-1 rastai eina per minią steng- ge^sii^ g r a ž į 0 m i s ' kaledi-
čiame Vatikane tiktai del to , , damasis su kiek galint di- n - m i g i e s m č m i s i r k i t o m i g 

k a d , j 0 - l a n g a i išeina | dėsniu dalyvių skaičiumi d a i n o m i k u r i a 3 dainuos ži-
šv. Petro aikštę - stovi pa- pats pasikalbėti. Tokiais at- p 

pras ta misingine lova, pa- vėjais jis esti panašus i kai- A l r i rda . Brazio n 
prasčiausia spinta, mahago- mo kleboną ir tą paprotį! nin.nkas Algirdas Brazis o 
ni medžiagos stalas ir - stengiasi gyvą išlaikyti i r | J a m P n t a r s d l d z i u I i S r a d l ° 
veidrodis, vienintelis visuo- toliau. u A š per šitas audien-i o r ^ 8 S t r a s . 

Sią programą leidžia di-Prūsų lietuviai ir Žemaiti-1 d u r ų p r o k u r i a s t e k o į e i t i į|pat r a m i a i g § d i nežestiku- j se popiežiaus rūmuose. Po-1 cijas stengiuosi pasikalbėti 
jos dalis ir toliau paliko vo-j v i d ų . T o d ė i šviesa ant pul-ilinoja, jo žodžius palydi ne- 'piežiaus valgomasis yra ša-, su tiek įvairiausių konfesijų aziuie Juozo tsuortKo namų 
kiečių priespaudoj, o s u d a - | t o kri to iš kaires — tokia i bent v ienas ki tas rankos j l*a miegamojo, jame tėra | kareivių, kiek t iktai galiu, j rakandų_ ir auksinių daiktų 

šviesi ir aiški, besiverždama , mostas, ir tai daugiausia tuo ' t iktai paprasčiausias stalas, mano noras yra išsikalbėti, Krautuye^Chicagoie, 3241 S. vai, aukštaičiai ir didžioji 
Žemaitijos dalis pateko į ru
sų vergiją. Tokia būkle tę
sėsi 120 metų, t. y. ligi Pir
mojo Pasaulinio Karo. Per 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPAN? 

N E L A U K I T E 
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu! 

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namus, baldus, automobilius, 
ar čiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintu jums polisą per mušu kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokiu nemalonumu. 
"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenvriters" 

O'MALLEY and McKAY, Inc. 
222 W. Adams St. Room 1043 

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALINIAI AGENTAI Siu Kompanijų: 

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN'S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
FHOENDC INDEMNTTY COMPANY 

pro tr is be jokių užuolaidų I atveju, kai jis ranka pa-
iangus, pro kuriuos puikiau- \ braukia per kaktą, lyg no
siai matyt i visa saules spin- j rėdamas mintį padaryt i žvi-

& 

dūlių užlieta šv. Petro aikš
te. Tačiau tai Įeinantį kiek 
suklaidina — išsyk jam pa
sirodo, kad biblioteka yra 
visai tuščia. 

Aš, taip įėjęs į vidų ir pe
rėjęs pusę būsto, taip pat 
galvojau, kad greičiausiai 
TV. Tėvas sėdi kur gretima
jame kambaryje ir ten ma
nęs laukia, bet, pasirodo, ap
sirikau: j is m a r e jau buvo 
castebejęs ir manęs laukė. 
Šypsodamasis jis man tarė 
pasveikinimo žodį, tuo būdu 
padarydamas tolimesniam 
mano vaikščiojimui galą. 

— Prašom sėstis, — tarė 
jis, parofydamas netoliese 
stovinčią kėdę, — čia mes 
galėsime truputį pasišneku
čiuoti. 

Apsitaisęs paprastu baltu 
talaru, iš insignijų turi tik
tai Žvejo žiedą ir an t krūti-

tresnę ir aiškesnę. 
Jo visa laikysena bylote 

byloja, kad jis y ra visuomet 
pasiruošęs kiekvienam kiek 
galėdamas padėti. Lankyto
jams duoda ' suprasti, jog 
tam t ikrais klausimais mie
lai išklausytų jų nuomonės 
ir pasidalytų su jais minti
mis, žinoma, jei tik galėtų. 
Diskusijų metu pasižymi lais 
vu žestu i r atvirunr; , kalba 
nepakeldamas tono ir nesi-
karščiuodamas net apie to
kius reikal?is, kurie Šv. Sos
tą drauge su kitomis pasau
linėmis problemomis tiesio
giai liečia, t iktai paprašo, 
kad jo nuomonė būtų per
duodama toliau kiek galint 
atsargiau, jog tuo būdu ne
susidarytų nesusipratimų. 

Savo gyvenime man teko 
matyti daug visokių vadų 

padarytas iš riešuto medžio, m juo didesniu jų skaičių- Halsted St. Perkant bile ką 
ir kiti tos rūšies būtiniau- mi," sako apie jas pats po- labar pas Budriką duodamos 
si įtaisai. Senu Vatikano į- piežius. . : geros dovanos. Beje, Budri-
pročiu popiežius valgo vi- Jo šventybė valgo pietus ka s teikia kiek\ienam dykai 
suomet vienas. Prie valgio : punktualiai 1:30 vai., pas-1 puiki; sieninį kalendorių. XY 
jam patarnauja Stephano- | kum turi trumpą popietės 
ris. Valgis taip pat labai pa
prastas ir kvklus — pusry-

pcilsį. Pavakariop, pertrau
kęs savo darbą, išeiga va-

čiams kava, viena bandukė I landai laiko pasivaikščioti 
ir stiklas pieno, pietūs taip ; po Vatikano sodą, — tai yra 
pat iš lengvų valgių šutai- jo senas nuolatinis papro-
syti ir kukli vakarienė, nes tys. Pirmą kartą to žygic 
popiežius veik visiškai ne- imtis jis buvo paskatintai 

Nauja Lietuvos Istorija 

THE STORY OF 
LITHUANIA 

kreipia cėmesio į valgį. Per 
tas savo "puotas" popiežius 
turi daugiausia laiko mąsty
ti. Tačiau, nepaisant to, Pi
jus XII vis dėlto savo val
gomajame turi du nuolati
nius pastovius svečius — tai 
dvi kanarėles, kurias Ste-
phanoris paleidžia iš nar-

ParašS 
KUN. TOMAS C H A S E (Čižauskas) 

Iš leido Strafford Hou.se, Inc. . 
Žemėlapiai , krono'.o&ija, 390 pusi . 

K A I N A ; $3.50 

kardinolo Gasparrio, kai ta; 
pastebėjo, kad pop'ežiaae 
švelni prigimtis rodo pe 
dideles pervargime žyme: Užsakymus siųskite į 
Paskum, vėl grižęs prie sa- D R A U G A S 
vo studijų, jis cirba vienas I 2334 S. Oakley A ve. 
rašo rašomąja mašinėle arb* 
diktuoja savo s2kretoriui 
Tai yra jo koncentruočiausic 

velio, kai tik popiežius įeina darbo metas, nes tada jif 
įvalgomąjį ir atsisėda prie sutvarko savo nepaprasta 
stalo. Tacte joms prasideda Į didelę, korespondenciją ii 
tikroji laisvė: paukščiukai apsvarsto rytojaus dieno' 
gali kiek norėdami lakstyti darbų planą. Vakarienę vai 

ir žymių asmenų pasaulyje 'po kambarį ir čiulbėti, k a r - [ g o vėlai vakare. Apie 8 vai 

Chicago 8, Illinois 
Plea.se send m e postpaid 
copies of your book T H E S T O R Y O F 
LITHUANIA. Enc losed y o u WiU 
ind $ 

Name . 
A.ddress 

http://Hou.se
http://Plea.se
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KUN. ANICETAS M. LINKUS 
Statymo Komisijos Pirm. 

Sekmadienį, Gruodžio 29, 
8-tą valandą vakare 

bus nepaprastas įvykis 
Sv. Kryžiaus Parap. Salėj, 

46th ir So. Wood St. KUN. KAZ. JUOZAITIS 
Vajaus Vedėjas 

DUODAMOS 45 DOVANOS: 
$2,000.00 NAUJAS AUTOMOBILIS, 

p v w i w kurį galima dabar pamatyt, 
o jei laimesit. tai galėsit smagiai pasivažinėti ! ! 

$1,000.00 SILVER FOX KAILINIAI, ir 
p v v v i u v falpg] elektrinis refrigera-

torius, puikus pečius ir kitų brangių dovanų ! ! 

ATEIK IR PAMATYK KAS GAUS LABDARIŲ 
VAIAUS DOVANAS. Gal tai būsi laimingas. 

Visi kviečiami į vajaus vakarą. Kas turi pir

kęs Labdarybės vajaus bileta — galės nemo-

karnai įeiti į salę ir sekti laimėjimų eigą. 

JEIGU DAR NETURI VAJAUS BILETŲ — tai 
tuojau pasirūpinkite jų įsigyti. Dabar, kaip 

žinote, yra paskutine proga, taigi nedelsdami 

skambinkite telefonu - YARds 1810 - ir dar 

laiku gausite jūsų biletus. . 

-++—-*•< 
- » * *m* 

- M -

LABDARIŲ VAJAUS VAKARE gros net du di

džiuliai orkestrai, kurie linksmins susirinku-

sią minią. Bus skanių valgių ir kitokių įdomy

bių. Turėsite progos pasilinksminti ir gražiai 

pasišokti - geras laikas jums užtikrintas. 

BEJE, NAUJAS AUTOMOBILIS, kuris buvo ant 

parodos didmiestyje ir įvairiose lietuvių kolo-

nijose, bus ant parodos taipgi Cicero j e prie Šv. 

% Antano parap. bažnyčios. Kas iš ciceriečių dar 

nematęs, pasinaudokite proga gruod. 29d. ryte 

ATSIMINK GRUODŽIO 29-tą d., 8-tą vai. vak. ir būtinai atvykite pamatyti, kaip sumaniai yra paruošta dovanų traukimas*. 

Visus nuoširdžiai kviečia . . . vajaus vedėjas, Kun. K. Juzaitis ir Kun. A. Linkus, senelių prieglaudos statybos pirmininkas. 
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' . CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA 
Bridgeportiečiai, 
AkillAnirirtlAl pavienių darbuotojų ir visų, 
m»me|jr\mrc. kurie nori Lietuvai ir jog 

Visos Amerikos lietuvių žmonėms pagelbėti. Susirin-
^ kolonijų lietuviai stoja Lie-|kimas įvyks "Sandaros" pa-

tuvos išlaisvinimo darban. į talpose, 814 W. 33rd Street, 
Nepasilikime ir mes, bridge-

ga taipgi pranešu visiems 
nariams, kad rausio 5 d. į-

portiečiai. Negyvenkim mū
sų kolonijos gražia ir rekor-
dinga lietuviškų darbų pra
eitim. Dabar vel stokime į 
darbą, į talką Amerikos Lie-

būti padaryta tuojau. Tie- lej, 8 vai. vakare. Šia pro
są, nebuvom ir nesam pas
kutinieji. Bet esam atsilikę 

svarbus susirinkimas Bri- t o l i Tą turim pataisyti ir i vyks metinis klubo susirin-
dgeporto draugijų valdybų, j g a i į m a . Turim 17 draugijų Į kimas Hollywood salėj, 12 

— Visų šventųjų, šv. Anta-1 vai. dieną. Yra labai daug 
no, R. K. Susivienymo 48 j svarbių, reikalų svarstymui, 
kuopa, Dievo Motinos Sopu
lingos, Moterų Są-gos 48 kp. 
Moterų Są-gos 2 kuopa, Šv. 
Vardo Draugyste, Katalikių 
Dukterų Klubas, Šv. Antano i n a r i ų "m o^ esčius . 
Namų Savininkų Klubas,' 
Readoac* Rožes Klubas, Dr-

gruodžio 28 d. 8 vai. vak. 
Šis susirinkimas, gal, bus 

paskutinis lietuviškiems dar
bams mūsų kolonijos šiais 
1946 m. Dalyvaukime jame 
visų srovių lietuvybės dar-

tuvių Tarybai, Lietuvos g e l - ! b u o t o j a i e i a ga i l ime visi 
bejimo darbe. Į darbą dabar | v i e n ą b e n drą rezoliuciją 1947 

metams priimti, t. y. nenu
ilstamai dirbti Lietuvos iš-

tuojau! Kad rytoj sąžinė ne-
išmetinėtų, kad jau pasivė
lavom gelbėjime saviškiams j laisvinimo ir jos žmonių gel 

** ir savo gimtajam kraštui, j bejimo darbą. B.J.J 

tad visi nariai prašomi atsi
lankyti. 

Finansų stalas bus nuo 10 
vai. ryto pasiruošes priimti 

Fin. sekr. M. Kasparaitis, 
! j 

Amerikos lietuviai turi su-1 • • i • 
keiti dideles sumas pini^j Bendras Susirinkimas 
mūsų tautos ir mūsų tautie- c . ^ r o _ B a i g i a s i 1946 I veikiama, o visas darbas eis 
čių gelbėjimo reikalams. Tai ^ ^ Q k a į p g u m ū g ų d a r _ | d a u g d a u g n a š i a u Bendras 

stė Lietuvos Kareivių, S. L. 
A. 301 kuopa, Lietuvių Na- Cicero draugijų ir klubu 
mų Savininkų Klubas, Lier |a tstovų susirinkimas reika-
tu\ ių Seserų Tautiška Drau-1 ie suorganizavimo pastovio 
_?ystė, Kultūros Draugija, ] komiteto, kuris veiks dėl A-
Šakiečių Klubas, Našlių Klū I merikos Lietuvių Tarybos, į-
bas Po 3 atstovus n 10 kiek-1 • 
dienos sudar0 51 skaičių. 
Tegul tik pusė jų lanko su- j 
sirinkimus ir praneša sa
voms draugijoms, kas yra | 

vyks sekmadienį, gruodžio 
29 d., 2 vai. popiet, parapi
jos svetainėj. 

Prašome visus atstovus 
susirinkti. Bus renkama pa
stovi valdyba, komisijos ir 
sudarytas visas aparatas dėl 
sėkmingo veikimo sukėlimui*: 
lėšų reikalingų čarybai at-j 
gavimui Lietuves laisvės. 

Draugijų, kurios neišrin
ko atstovų, valdybos prašo
mos dalyvauti. 

C. Genis, atstovas LRRK. 
1611 So. 49th Ct.. 

Cicero 50, III. 

Paviršius, kurio nepažįsti, 
dažnai apgauna. 

gyvas reikalą? kiekvieno he- j , . 0 T , 
fJ . . . . . ,. bais vardais? Jų bu\o ir 
tuvio kurio gyslose teka lie-,. ' . 
. . ' . . . . .A . . b u s . Šiandien opiausias rei-
tuviskas kraujas ir krūtinėj L . J U T - I • -• A, -I -± 

. . .. .wl
J v. ,. „ , . kalas — darbas Lietuvos,jos svetainėj. Ateikite visi. plaka lietuviška širdis, Chi- .. , * ^ . 

r , . , . laisvinimui ir tremtinių var- kurie apsiėmė. O kuri drau 
cago kvota nėra jau tokia ' r 

didelė. Savo, Bridgeporto,', * * 
dalį mes lengvai išpildysi- '• Mūsų tauta ant pražūties 
me, jei visi j tą darbą jsikin- j kranto. Už gyvybę visi ko-
kysime ir planingai dirbsi-, veja. Kiek tūkstančių mū-
me. isiškių jau žuvo, o likusiems 

Tuo reikalu šaukiamas, mirtis žiūri į akis. Vienok 
.: j j , ūpas n e p a l a u ž t a s . Jie v is - \ . K e i s t u č i o Klubo naujos ir 

viešas susirinkimas gruodžio 
29 d., 3 vai. pepiet, parapi-

gija neturi atstovų, tai val
dybos nariai dalyvauja. D. 

A. A. 

JONAS RAŠINSKAS 

- tel. Portsmouth 4993 
vak., sulaukęs pusSs amž. 

Susirinkimai 
BY-PASS THIS CAN ką priima" kantriai su vii-! seno? valdybų, taipgi įvairių 

timi. *'Ateis laikas, grįšim 
tėviškėn'*. 

Jų atsišaukimai plačiai 
skamba, bet, deja, didieji 
valdovai negirdi, pavergtų
jų neklauso. 

Mūsų eilė. Stokim, kaip 
vienas. Amerikos Lietuv ių 
Taryba veikia. Duokim jai 
paramą. Vajus — ketvirtą 
dalį milijono dolerių sukel-
kim su kaupu. Ir tas turi 

komisijų bendras susirinki
mas įvyks gruodžio 27 d., 8 
va i . vakare , H o l l y w o o d sa-

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

ROSELANDE 
KOPLYČIA RANDASI: 

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

wif Don't *tuff this refuse C3n 
used cooking fat. Houfiehold.^* 
salvage is worth much more the» 
days, and helps maks soap. aut' 

, * i -»« a»-H o t h e r D»XHIIC*-

(r* 

IŠ 

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
IR ODOS IŠBĖRIMAMS 

Kenčiamieji nuo senų, atdarų 
ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai p a s i d ė t i ir kaip 
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežt ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Oint-
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
aen'jį atdarų ir 
skaudžių Žaizdų. 

PAGELBEKITE IŠTREMTIEMS 
LIETUVIAMS GAUTI "DRAUGĄ 
KURIO HE YRA LABAI PASILGĘ 
Draugo'* administracija kasdien gauna laiškų iš pa

bėgusiu lietuvių prašai?' siuntinėti jiems "Draugą", nes 
būdami atskirti nuo savo tėvynes, nori rasti suraminimo 
skaitant lietuviškus laikraščius iš kurių sužino kas ir kur 
yra daroma, kad pagelbėti Lietuvai vel atgauti prarastą 
laisvę. "Draugo" Administracija jau siunčia nemažą skai
čių "Draugo" lietuviams ištrėmime, bet negali visų prašy
mų patenkinti del didelių išlaidų. 

Kreipiamės į mielus "Draugo" skaitytojus atjausti 
savo brolius esančius be pastoges ir tarpe svetimųjų ir su
teikti jiems nors moralinį suraminimą duodant progos 

— [ skaityti lietuvių spaudą. Tam tikslui yra organizuojamas 
'Ištremtų lietuvių spaudos fondas" iš kurio sumų būtų 

galima siųsti "Draugą" tiems kurie jo labiausiai reikalin
gi. Jeigu visi "Draugo" skaitytojai nors maža auka prisi
dės prie šio fondo, tai esame tikri, kad galėsime patenkin
ti prašančiųjų norus. 

Aukas šiam tikslui prašome siųsti "Draugo" Admi
nistracijai, pažymint "Ištremtų lietuvių spaudos Fondui" 
2334 So. Oakley Ave. CHICAGO 8, Illinois. 

11 DRAUGO" ADMINISTRACIJA 

Gyveno 0441 S. Keating Ave. 
Miro Grumi. 26, 1040, 7:55 vai 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr.. Girdiškes para

pijos. Lenkiu kaimo. 
Amcrikojt išgyveno 35 motus. 
Patiki dideliame nuliūdime žmoną Joaną (po tėvais Žu-

katiskaitč), 2 dukteris Julijoną ir Bronislavą ir jos vyrą 
Maurice Dowling ir anūką James, sūnų George, broli Juo
zapą, totą $©phie Gulbienę, ir šeimą, 3 pusbroliu* Antaną. 
Machulj ir Antaną ir Joną Gcre ius , 2 pusseseres Oną Ger-
džnitienę ir šeimą ir Agniešką Trejoms ir Šeimą, 2 Sroger-
kas Oną ir JoanąJ Trojon i s ir jų še imas , švogerj Joną J u d i s 
ir Vimą ir daug kitu giminių, draugų ir pažįstamų. Lietu
voje paliko 2 brolius Antaną ir Petrą ir jų šeimas. 

Priklausė prie Chicagos Lietuvių draugijos. 
Kūnas pašarvotas J . Liuleviriaus kopi.. 4:>48 S. California 

Ave.' Laidoluve* įvyks anlrad. gruod. 31 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto Ims atlydėtas i Nekalto Prasid. švė. Paneles Marijos 
parapijos bažnyčią, kurioje Įvyks gedulingos psmaidos už 
velionio siela. Po pamaldų Ims nulydėtas i Šv. Kazimiero 
kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, dukterys, žentas, brolis, teta, pusbroliai, 
pusseseres, sv&gerkat, šuoc/eris, broliui ir kiti giminčš. 

Laidotuvių Direkt. didins Liuleviėius, Tel. Lai'. 3572. 

•«!*m 
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PffiKITJE TIESIOG NUO — 
MB. NELSON 

— 8a vinJn ko — 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 West lllth St 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Tiesiog Ten, Kur Bosai 
Sustoja. 

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5 

f 

Jo ^atgaivinan
čios "ir skausmą 
prašą 1 inp nčios y-
patybžs suteiks 
Jums tinkamą 
nakties poilsį ir 
pagelbčs išgydyt 
senas, atda
ras ir skau
džias žaiz
das. Vartokite J} irai skaudiems I 
nudegimams, sąšų ir sutrūkimu 
prasalinimui, ir kad palengvinti 
Psoriasis niežėjimą. Atvėdina va
dinamą Atblete's Foot degimą ir 
niežėjimą, sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos nudžiūvimo Ir 
sutrukime* tarp pirštų; geras ir 
lausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalSms iš lauko pu- \ 

. LEGUT.O OINTMENT parsiduo- i 
la po 11.21 ir po $3.50. 

Siųskite jūsų Money Orderi tie- f 
siog i — P 

LEGULO, DEPT.—D. 
4847 H. Uth Street 

CICERO 50, ILLINOIS 
Arba atvykite į vaistinę: 

Stem Pharmacy 
4847 W. I4th St , Cicero 90, OL 

1 0 . 0 0 0 B O N K Ų 

A T Y D A I 

DEGTINĖS 
BRANDES 
RUM'O 

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 

NATHAN KANTER 
"Uetuvlškas 

žydukas" 

VETERANAMS Nesuvartoto Fnrlogu Laiko Aplikacijas notari-
zuojam VELTUI. Kviečiame užeiti į bet kurį MA2EIKA-EVANS 
Fuueral Home ofisą (kuris jums patogiau), adresu 3319 S. 
LITUANICA AVE. (Bridgeporte) arba 0845 S. WESTERN 
AVE. (Bfarąuette Parke). 

MAZEIKA'EVANS 
(EVANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ DIREKtORIAI 
Nauja Koplyčia Marąuette Parke 

m S. VVestern Ave. - Pro. 
Antra Koplyčia Senoje Vietoje: 

3319 Lituanica Ave. - Yar. 1138-1139 
Tiems, kurie gyvenate kitose miesto dalyse ir mies
to apylinkėse parūpinam koplyčias arčiau prie namų 
įdek galima* 

^ 
= = = 

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

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kūnri žuvusiu ar mirusiu veterany — jūsy mylimųjų, 
bus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks 
į jūsy namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. S įteikiama* pilnas mllitarinis laidojimas. 

NULIŪDIMO VALANDOJE 
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B. 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI: 

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

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

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

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

4605-07 S. Hermitage 
Avenue 

Y a r d s 1741-2 

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 

Radio Programai WGE3 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtai 
8 vai. vak. 

N A B I A U 

ū k i n i u 
Ll l i u l i 
L i l d o t o v l g 
D i r e k t o r i ų 
A i t o l i c l j t i 

A M B U L A N C E 

d l t n ą l r i a k t l 

Mes T o r l m f 
K o p I y * I t • 

X I • A m t 
M l e i t i 

MAŽEIKA - ir - EVANAUSKAS 
3319 LITUANICA AVE. 
6845 S. WESTERN AVE. 

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 0099 

LACHAWICZ IR SUNAI 
23U WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGA£[ AVE. 

Ebones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 127Q 

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 8. LITUANICA AVE. Phone YAJUU 

J. UULEVIČIUS 
4348 & CALIFORNIA AVE. Tel. LAF. 3572 

P. J. RIDIKAS 
3354 8. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Tede phone YARds 1419 

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

y 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, IELINOIS Šeštadienis, gruo4. 28; 194$ 
— • 

Paskutinė proga laimėti! 
APIE LABDARYBĖS VAJŲ KALBĖS VAJAUS VEDĖ
JAS KUN. JUZAITIS ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ.— 
VAJAUS AUTOMOBILIS CICERO. — KALĖDOS SENE
LIŲ PRIEGLAUDOJE. 

Didžiulis Labdarybės va-1 Cicero, prie šv. Antano pa
jus eina prie pabaigos. Be- j rapijos bažnyčios. Ten bus 
sibaigdamas jis smarkiau
siai įsisiūbavo. Apie vajų 
"Margučio" programoje kal
bės vajaus vedėjas kun. K. 

galima ir vajaus bilietų ir 
knygučių nusipirkti. 

Dovanos bus išdalytos 
gruodžio 29, sekmadienį, šv. 

Juzaitis šeštadienį nuo 9:90 Kryžiaus parapijos salėje, 
iki 10:30 vai. vak. ir sekma- To"dėl dabar yra pati pas-
dienį nuo 1:00 iki 2:00 vai. į k u t i n ė proga įsigyti vajaus 
po pietų iš stoties VVHFC. i bilietų.Jei būsi laimingas, 

Sekmadienį puikus auto- galėsi laimėti automobilį, 
mobilis, kuris teks vienam ! $2,000, $1,000 ir daugybe 
laimingajam, bus iSstatytas kitokių dovanų, nes ir pas

kutinę valandą nupirktas 
bilietas bus įdėtas į laimėji
mų dėžę. 

Senelių prieglaudoje jos 
gyventojus taip pat aplan
kė Kalėdų Senelis. Juo bu
vo kun. K. Juzaitis, kuris 
kiekvienam seneliui įteikė 
Mrs. Onos Jasper nupirktą 
dovaną. 

ĮVAIRIOS 
DOMIOS ŽINIOS 

^ 
: ^ 

AUTOMOBILIŲ 
APDRAUDA 

PASKOLOS 
ANT NAMŲ 

NAMŲ APDRAUDA 

H « U n PuMk 

INSURANCE 
~j REAL ESTATE T 

4004 S. ARCHER AVE. £ 
CHICAGO 32, ILL. ct 

LAFayette 6300 

ARCHER 
CURRENCY 
EXCHANGE 

MMy 8t$s *<s«$»M 

\ J? 

Sumušė rekordus 
Pašto viršininkas prane

ša, kad šių metų Kalėdų se
zono paštas sumušė visus 
rekordus'. Palyginus su pra
ėjusiais metais, ateinantis į 
miestą paštas pakilo 18 
nuošimčių 
nuošimčių. 

Nuo gruodžio 1 iki 24 d. 
į miestą atėjo 166,000,000 
pirmos klasės laiškų. Per tą 
patį periodą atėjo 606,000 
maišų siuntinių pašto. 

Per tą patį laiką iš mies
to buvo išsiųsta 154.000,000 
pirmos klasės laiškų ir 2,-
000,000 maišų siuntinių. 

Gimė traukinyje 
Sullivan, Ind. — Mrs. 

Mary Wadie, 21, Kalėdų 
dieną pagimdė kūdikį Pull-
man vagone. Ji ir jos duktė 
jaučiasi gerai. 

Mrs. Wade grįžo su savo 
vyru iš San Francisco į 
VVinchester, Tenn. Gydy
tojas jiems patarė kelionę 

Apiplėšimas dieną 

Uždsrys girtuoklius 
Los Angeles. — Nenorint, 

kad Naujų Metų proga pasi
kartotų tiek daug automobi
lių nelaimių, kiek atsitiko 
per Kalėdas, Califronijoj bu
vo nutarta sulaikyti visus 
girtuoklius prieš jiems atsi-

/mus 
ninko $582. 

Apiplėšimą ji įvykdė tik-

atlikti lėktuvu. Jie atskrido | maždaug 40 žmonių. Pasie
lki Chicagos, bet iš čia bu- I p u s i po užmestais ant pečių 
vo priversti kelionę tęsti | kailiniais ji laikė revolverį, 
traukiniu. Kadangi švenčių j Atsistojusi į interesantu ei-
proga traukinys buvo labai j | į jį prį§jo prie kasininko ir 
užsikimšęs, vyras nėščią parodė jam revolverį. Kasi-

St. Louis. — Ieškoma mo
ters, kuri apiplėšė vieną i sėdant prie vairo. X Steponu vardinėse Ste-
banką, atimdama iš kasi- i Policijos viršininkas C. B.' ponas LačhaviČius, seniau 

Horrall pranešė, kad Naujų!šias Chicago laidotuvių di-
Metų išvakarėse ir dieną ! rektorius lietuvių tarpe, sū-

rai drąsiai. Ta moteris, j policininkai bus tarnyboje nų-marčių, dukters-žento ir 
maždaug 35 metų amžiaus, i po 16 valandų. Visi girti didelio pulk0 anūkų apsup-
"su laukiniu žvilgsniu", įė- peštieji ir automobilių vai- tas gavo tiek dovanų-cigarų 

ruotojai bus uždaryti į da- ir kitokių, kad metams už-
bokles, kad būtų išvengta teks rūkyti prie dažnaus py-

jo į banką, kai jame buvo 

žmoną nuvedė į Pullman 
rūkančiųjų vagoną, kur ji 

ninkas sako iš karto tiek iš
sigandęs, kad tuojau atida-

atsisėdo ant čemodano. | Vęs jai pundelį pinigų, ku-
išeinantis 14 Traukiniui įvažiuojant į 

Sullivan, ji pagimdė mer
gaitę ir buvo nugabenta į 
vietos ligoninę. 

Ligoninės tarnautojai pa
puošė motinos kambarį Ka
lėdų papuošalais, o vietos 
gyventojai atsiuntė mer
gaitei žaislų. 

Visas KALĖDINES Dovanas 
Pirkit Didelėj Lietuvių Jevvelry Krautuvėj 

TURIME DEIMANTUS, ŽIEDUS, LAIKRODĖ
LIUS ir k. Jevvelry daiktų už žemas, legal. kainas. 
Umbar Kalite ištrinkti visokius daiktus ir mažai fmo-

kf-ti ir m s palaikysime jums I K I K.\l-f:l>^\ 

C. J. B U D R I S 
3508 SO. HALSTED YARDS 9396 
DIAMONDS, VVATCHES ,< JKNVKLHY REPAIRING 

1 Atpinga maistas 
Svieste kainos krautuvėse 

krito maždaug 6 centais 
svarui dėl to, kad nukrito 
ir urmo prekybos kainos. 
Prie kainų nukritimo pri
sidėjo pirkėjų pasipriešini
mas aukštoms kainoms ir 
padidėjusi produkcija. 

Sakoma, kad . ir visų 

Kalėdų nuostoliai 
Mažiausia 321 žmogus 

per Kalėdas žuvo nelai
minguose atsitikimuose vi-

riame buvę $582. Moteris gi 
tuo tarpu išėjo iš banko ir 
dingo judrioje gatvėje. 

Užmušė minos 
Hamburg, Vokietija. — 

Devyni vokiečiai karo be
laisviai buvo užmušti, kai jų 
trokas, vežąs minas, kurios 
turėjo būti sunaikintos, įva
žiavo į minų lauką netoli 
Kirchhellen aerodromo. 

nelaimių. 

rr Kolumbiečiai" 
San Francisco. — Ant vie

nos žydų sinagogos buvo 

naklio su keturiomis kortų 
kaladėmis. Dr. Steponas Bie-
žis taipgi vardinių vakare 
savo puikioj rezidencijoj tu
rėjo daug svečių, kuriems jo 
žmona Ona visiems tikrai 

tai yra šauniai vaisino. 

X Anselmas ir Agniete 

rasti "kolumbiečių" ženklai. . . b { 
"Kolumbiečiai" (Colum- D t t V 0 l a D a i g e r a 

bians) yra Georgia valsty
bėj sutverta organizacija, 
skelbianti neapykantą ir ko
vą negrams ir žydams. 

Policijos viršininkas pra
vedė tyrinėjimą, bet nebuvę 
galima nustatyti, ar "kolum
biečiai" tikrai veikia San 
Francisco. 

'žmona" 

Sudegė du kunigai 

Kuduliai, su jais kartu ir Ci
nikai, Downers Grove 111. 
gyventojai susitarę Bernelių 
šv. Mišių išklausyti, vidur
naktyj, nuvyko į Tėvų Mari
jonų Seminarijos koplyčią, 
Hinsdale, 111., kur ir dauge
lis kitų irgi atvyko. Po mi-
įių išėję, A. Kudulis paste-

Ka- bėjo, kad j 0 automobilio Fayetteville, Ark. — 
Tokių nelaimių su karo ledų antrą dieną du katali- • 'fenderis"' sulankstytas. Gai 

belaisviais pasitaiko labai j kų kunigai žuvo gaisre, ku- la, kad toks nedėkingas žmo-
dažnai, nes jie verčiami pa- j ris kilo klebonijos antrame gus, padaręs skriaudą, neat-same krašte. Daugiausia, 

nelaimiu atsitiko keliuose ' s a u n t l m i n a s - Dažnai jiems i aukšte. Greta stovinti baz- siprasęs uz padarytą nuos-
T o s e j neduodama tinkamų įrankių. I nyčia nesunaikinta. j tolį, dingsta, ir mano turėti 

linksmas Kalėdų šventes. 
ir miestų gatvėse, 
susisiekimo nelaimėse žuvo I . = 
235 žmonės. 86 asmenys žu- I ,y 

vo gaisruose, buvo nušauti 
ir tt. 

Daugiausia . susisiekimo 

•Ir! dės kristi, nes jos buvo pa
siekusios pačią aukštumą 

i 

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ 
— U i ŽKMIAUSĮ NUOŠIMTĮ 

TURTAS $19,000,000.00—ATSARGOS FONDAS $1,500,000 00 
luupymo skyriuje dabar mokame 2'<. Per 37 met.is visados 

išmokėjome ant pareikalavimo. 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association of Chicago 

U N D E R U. S. GOVERNMENT SUPERVISION 

4192 ARCHER AVE. Tel. VIRginia 1141 
JLSTIN MACKIEVVICH, Pre-,. and Mgr. 

nelaimių įvyko Califormjoi 
maisto produktų kainos pra- ^. T / , - , v / f t 

. , *1, I Čia per Kalėdas žuvo 49 
žmonės. Antroj vietoj eina 
Tennessee, kur automobi
lių nelaimėse žuvo 14 įmo
nių, o iš viso 24 žmonės; 
Illinois žuvo 22 žmonės, iš 
jų 14 automobilių nelaimė
se. Pačioj Chicagoj auto 

Nepraneša apie gaisre 
Gaisrų departamentas ty

rinėja du atvejus, kur buvo 
nepranešta apie iškilusį vieš Į ^ o b i u į n e l a i m e ~ * v e n č h | 
būtyje gaisrą. Pirmasis gaiš- j m e t u ž u v o 1 3 ž m o n i u . 
rąs įvyko praėjusį sekma- Į 
d.enį Mark Twain viešbuty
je, 111 W. Division str. Ten 
išdegė vienas kambarys. 
Gaisrininkai apie jį sužinojo 
tik po 20 valandų. 

f 

Nubaustas 

Roma. Ruggero Mac-

BE ^ ^ 3B 
NORIU PIRKTI U2 CASH— 

Namus 
Formas 

Automobilius 

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas) 

Del Susitarimo Sauk: 
Republic 6051 

X Jonas Dimša, senas dnr 
''Draugo' bičiulis ir žino
mas Bridgeport lietuvių vei-

Antrasis gaisras įvyko už- j erai, 27, redaktorius dviejų 
vakar Devon viešbutyje, Italijos bedieviškų laikraš-
1314 Devon ave. Gaisrą už 
gesino viešbučio tarnauto
jai. Vėliau gaisrininkų de
partamentui anoniminiu laiš 
ku buvo pranešta apie jį. 

Viešbučių vadovybe pa
prastai nenori pranešti apie 
gaisrą gaisrininkams ir 

cių, 'Don Basilio" ir "II 
Polio", Romos baudžiamojo 
tesimo buvo nubaustas 
dviem metais kalėjimo. Jis 
apkaltintas religijos įžeidi
nėjimu. Jis buvo kaltina
mas nešvarių raštų spaus
dinimu, bet šiame punkte 

* F̂ 

STASYS LiTWINAS SAKO: 

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

REIKMENIS »» GERAS PASIRINKIMAS: 

stengiasi patys gaisrą užge- buvo išteisintas 

Lietuva turi vėl būti Nepriklausoma Valstybė! 
<? 

sinti, kad nepakenktų vieš
bučio reputacijai. Tačiau 
dažnai gaisras išsiplečia ir 
pareikalauja daugybės žmo
nių gyvybių. 

Tas redaktorius anks
čiau už bjaurų katalikybės 
užpuldinėjimą Vatikano bu
vo ekskomunikuotas — at
skirtas nuo Bažnyčios. 

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:-
'SAVAS PAS SAVĄ" 

Pirkite Ten. Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausias Rakandus 

F l Prieinamas Kainas! 
I i Mosq Dtrbtnvh 

DABAR tai Laikas pagrąiinti savo namus su geriausios 
rūšies RAKANDAIS. Mes turime dideli pasirinkimą, mfiso 
pačiu Išdirbinio, visokios rūšies klasiškų ir moderniškų 
rakandų. Pasinaudokite proen! 

GARANTUOTA MEDŽIAGA IK DARBAS TEIKIAMA 
Vt LARAI PRIEINAMAS KAINAS! 

itkstaafel Pilnai Pmtoakinto Pirkėju figante* Mus. — 
Pils Prsfss PsJdsAsldto Jai 

Archer Avenue Furaiture Co. 
— PARLOR STTITE I&DIRBfiJAI — 

4140 Archer Ave. Chicago 32. 111 
Telefonas — LAFayette 8516 

h: m£ 

Vėl atsirado nauji geradariai 
STEFANIJA PIVARIfJNAITfi, JOHN EUDEIKIS, PET
RAS WAITKUS IR E. KEGEVIČIUTfi IŠTIESĖ PAGAL-
ROS RANK£. 

Ve1 atsirado nauji gera
dariai, kurie ištiesė pagal
bos ranką senelių prieglau
dai. 

Stefanija Pivariūnaite, iš 
Dievo Apvaizdos parapijos, 
senelii! prieglaudos kamba
rio įrengimui aukojo $200, 
prieš Velykų šventes dar 
duos $300.00. Taigi jos var
du bus įrengtas kambarys. 

John Eudeikis, laidotuvių 
direktorius, aukojo $100.00 
senelių prieglaudai (seniau 
buvo aukojęs $200). Petras 
VVaitkus, iš Marąuette Park, 
paaukojo $100 senelių prie
glaudos reikalams. 

Elzbieta Kegevičiute, šv. 
Kryžiaus parapijos nare, 

kilnių darbų rėmėja, paža
dėjo senelių prieglaudai pa
aukoti $100.00. 

Labai didelis ačiū vi
siems geradariams; tikrai 
seneliai, senukes ir visuo
mene jūsų nepamirš. 

Jei kas norite aukoti se
nelių prieglaudai — kreip
kitės į Šv. Kryžiaus kleboni
ją, 4557 So. Wood str., Chi
cago, 111. 

Rr. 

Stogams Reikmenys — Insuluotu Plytų išvaizdos Sidings 
— Langę — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnlšio — Enamelio — Geležiniu Namams Reikmenų 
(Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — VVallboard — Plaster Board — Vamz-

. džau ir Daug Kitų Dalykų. 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas 

CARR MOODY LUMBER CO. 
S039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 

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

PLATINKITE "DRAUGĄ*! 

Aukokite drabužių, avaly
nes, maisto ir kitokių daik
tų lietuviams tremtiniams. 

ItiARGUTIJ 
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS 8AL. 11d., 1933L. 

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. 

Kviečiame 
Klausytis: 
Muzikos 

Dainų 
Žinių ir 

Pranešimų. 

MARGUČIO Ofiso Adresas; 

6755 So. Western Ave., Chicago, 111. 
I I Telefonas — GROvehlll 2242 

-

JONAS DIMŠA 
kejas, gruodžio 27 d. švente 
78-jį gimtadienį. Nežiūrint 
tokio amžiaus, Jonas dar te
bėra stiprus ir kupinas ener
gijos ne tik draugijų, bet 
bendrai katalikiškoų akcijoj 
ir Lietuvos išlaisvinimo vei
kime. Vardinių dienoj dėko
jo Dievui už gerą sveikatą 
ir žada toliau, kiek jėgos 
leis, darbuoti- kaip ir iki 
šiol darbavos. Sveikiname. 

X Šv. Kalėdų proga dien
raštis ''Draugas" gavo la
bai daug sveikinimų palin-
kint, kad ir ateinančiais me
tais mūs dienraštis būtų ve
damas taip įdomiai ir neat-
laidžiai kovotų už atgavimą 
Lietuvai laisvės ir nepriklau 
somybės. Visi žada tą kovą 
remti ne tik veikimu, bet ir 
stambiomis aukomis, kaip ir 
dera tikriems tėvynainiams. 

X Aldona Sakalaite Chief 
Medical Technologist vienoj 
ligoninių Red Bank, N. J., 
Kalėdų šventes ir savo gim
tadienį praleido parvykus na 
mo tėvų, broliuko Vytauto, 
mokslo draugių ir artimųjų 
ratelyje, šiandie išvyko at
gal prie savo pareigų. 

X Rsolis Vladas dėkoja vi
siems už atsiųstus sveikini
mus Kalėdų proga. Ypatin
gai grožisi gautomis korte
lėmis iš Florida nuo bizru 
Popellių ir% kun. J. Stašaičio. 

/ 


