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APRIBOTI STREIKUS TRUMAMS 
V * 

atikanas Stoja Kovon Prieš Kremlių; 
Kam Teks Prancūzijos Prezidentystė? 

("Draugo" specialaus korespondento Paryžiuje pranešimas) 

Paskutiniu laiku Italijoje šiai kovai Popiežius norįs 

"RAGINA U. S. GAMINTI ATOMO BOMBAS 

vis smarkiau pasireiškia ko
va tarp komunistų ir kata- katalikus, kurių skaičius sie 
likų. Tas jaučiama ir iš to. 

suorganizuoti viso pasauiio 

kia iki 300 milijonų žmonių, 
kad pats Popiežius per šven- kad jie būtų užtvara Mask-
tes pasakė net dvi kalbas, i vos ekspansijai. 
Pirmoje jis kreipėsi į ita- Tačiau Maskva skaito, 
lus, lyg atsakydamas j ita- kad tarptautiniame gyveni-
lų komunistų vedamą anti* me ji yra daugiau laimėju-
katalikišką kampaniją, pa-į si už Vatikaną, dėka stačia-
brėždamas, kad: 

"Atėjo momentas reaguo-
tikiu bažnyčios prisijungi
mu prie Maskvos patriar-

ti ar jūs ?tovite už ar prieš I chato. Komunisto mistielz 
bažnyčią". mas pasidarė milijonams s > 

Kitoj savo kalboj jis krei- vietų piliečiams, savotiška 
peši i pasauli. religija ir jis dar yra re-

„ 

Bet abi šios kalbos suda- m i a m a s stipria armija ir 
ro vieną epizodą, kurį veda akiplėšiška diplomatija, 
šiuo metu Vatikanas. Po- Bet P i J , J S M I nepabijojo 
piežkii yra svarbu gauti pakelti Maskvos numestą 
tarptautinę garantiją tai su- dvikovos pirštinę. Šiandien 
tarčiai, pagal kurią 1929 nflsJ Popiežiaus veikla tarptauti-
tais Mussolini pripažino V a / n i a m e veikime yra neapribo-
tikaną laisva valstybe. Jis J a m * i r aktyviškumas dide-
siekia dar daugiau, kad Va- l i s- Pereitais metais jis i 
tikanas pasidarytų suvere- ;Šventą Kolegiją paskyrė net 
nine valstvbe, kas duotų tei- 3 2 svetimtaučius kardinolus 
sę Popiežiui pasiųsti savo tokiu bū<*u> i * <*abar s u d a ' 
atstovua * tarptautines kon- r ° didžiumą kolegijoje. 
*__*•*.»;.;.»» o;^„« v r r f i k s ^ \V7if1r inr vian Irnirmi 

u. s. Reikalauja. Kad jPatieke Raportą Apie Krašto Stovį; 
Rusai Paleistu Dairen 

WASHINGTON. sausio 6 Prašė Kongresą Dirbti Išvien su Juo 
9 

^VASHINGTON, sausio 6. !čios tarptautinės kontrolės. 
— Prez. Trumanas šiandien ! Kiti Prezidento paliesti 
patiekė respublikonų kon- punktai: veteranai — prog-
cfre?ui 5 punktų programą, ramas jiems jau baigtas: 
kuriame viršų ėmė rekomen- užsienių reikalai Ameri-

— J. A. Valstybės šiandien 
nrašė Rusija ir Kiniją be to
limesnio atidėliojimo susi
tarti dėl sovietu militirinės 
Vontrolės užrH^im0 Daire-

f? ' fv_atidarvti tj> s v a r b u Idacijos naujiems darbo įsta- jka toliau stos už tarptauti 
Mandzurnos uc.".tą v ^ o p a - ypatingai įstaty- nė s teisėk principų palaiky-

,8P*ilio laivams po kiniečių ! m a g u ž d r a u s t i s t r e i k U g k | m ą ; ž e m § s ū k i s _ ^ ^ 
admini3trpcna. Ta* buvo I, V . ,., -,-, N x . v- . . . .. 

lančiu.". vien tik del unijų »du metai t un būti suvartoti pirmas oficialus Amerikos 
žvėris no to. kai sovietai val
dininkai neleido trim ame
rikiečiams išlipti Dairene 
<*r*'odžio 20 d. 

Rusai tuo metu isakė U. 
S. laivvno laivui per 20 mi
nučių išplaukti iš uosto. Vai 
stybės departamentas teigia, 

tarpysavių ginčų. Jis taip atradimui rinkų suvartoji-
pat sakė arbitracija turi bū- I mui maisto perteklių; sta-v 

ti reikalinga, kuomet ginčas tybos — "agresyvinis" pro
gramas skatinti namų sta
tybą ; kainų — priklauso nuo 
industrijos palaikyti dabar
tines kainas ir net numušti 

kyla vien dėl darbo sutar
ties interpretacijos. 

Prašydamas naujojo kon
greso narius darbuotis drau-

dento protestuoti. 

Bernard M. Baruch, kurs šiomis dienomis atsisakė -š 
U. S. atstovo United Nations Atomo Energijos Komisi 

,ge su juo už naują ir pui- (jas, kuomet pelnas leidžia. 

iog r u s a i W ė j o t e i o : t a T ^ : k e 8 n i " ? e r b u ™ s t o v ^ A " L° d a r b f i n k ^ . n e t u r i « * * * 
ryti, ir nemano dėl to inci- m e r i k o J e ' ^ z i d e n t a s ispėjo lauti nepateisinamų algų 

prieš pravedimą 'kerštingų' pakėlimų", kurie iškels kai-
Jstatymų nukreiptu prieš u- jnas ; tarptautinė šalpa -— 
nijas, ir pakartojo savo pra- reikia naujų įstatymų įleisti 
šymus padarytus paskuti- 1 Ameriką daugiau iš "tūk3-
niam kongresui už: aukštes- tančių benamių ir kenčian-
nį minimalinį atlyginimą. ,čių tremtinių visų tikybų"; 
nacionalį sveikatos progra- civilinės teisės — vėliau bus 

daug apimanti; namų I padarytos rekomendacijos 

Uždrausta Unijai 
Pravesti Paradą 

MIUVAUK^E Wis. sau 
sio. 6. - Policijos viršininkas I m ą 

jos, ragina Ameriką, užuot išdavus atomo bombos pas- | George Hanlev šiandien iau- s t a t v b o s b i l i u ' i r suvieniji- ; sustiprinimui įstatymų ap 
laptis (kurios ypatingai kvepia Sov. Rusijai), pačiai ga- jkė unijos atsakym0 i i o įsa-
mintis atomo bombų. U. S. nieko neužpuolė ir neužpuls, ikymą draudžianti CIO uni-

mą krašto apsaugos depar- saugojimui piliečių civilinių 
tamentų. « teisių. 

ferencijas Pijus X n t ikė le Nežiūrint visų komunini, Bet to* bombos bus nuolatinis Sov. Rusios drebėjimas jai pravesti automobiliu pa-
_.. .__*,* __ . TL - . ^ u — t r ^ J L ^ —sna P^eš užmačias si, kad jam pasisek? gauti puolimų, Vatikano veikla 
toki pripažinimą iki taikos plečiasi ir turi [takos į tarp- j 
sutarčių pasirašymo. tautinį gyvenimą. Buvęs pre 

Greitu laiku ši sutartis su zidento Roosevelto pasiunti-
buvusia Italijos vyriausybe, nys Myronas Tayloras su-
o taip pat ir konkordatas, grįžta k Vatikaną, kaip pre-
nustoja galios, tad dabar i-! zidento Trumano pasiunti-
talų parlamente dėl to vyks- nys, kas rodo, kad Amerika 
ta smarkū« ginčai. Pagelbi- ir toliau pripažįsta Vatika
ne komisija, kuriai parla- j ną laisva valstybe, 
mentas buvo pavedęs ištir- P r a n c a z a j J^J^ Išrinkti 
ti šį reikalą, pripažino rei- 4 «p^eZidentus , 

kalintgu atnaujinti sutart?; ir 

visą pasaulį padaryti Maskvos vergais, radą prie sustreikuoto Allis-
(Acme-Draugas tėlephoto) (Chalmer^ fabriko ryt dieną. 

Hanley sakė jei reikės jis 

• 
Nori 'A' Bombos 

Kontroles 
<! 

^ 

Ragina Atleisti Du 
UNRRA Valdininku? 

Lucius D. Clay užims savo 
buvusio viršininko gen. Jo-
seph T. McNarney vietą kai
po U. S. kariuomenės virsi-

konkordatą tačiau komunis- V i s a i priešingai, Prancū- ]^nk2i8 Europoje. McNarney 
tai su socialistais yra smar- ziJa šiuo metu nesiįdomau-
kiai prieš tai nusistatė ir 3 a užsienio įvykiais, nes jai 
Popiežiui bus sunku surink- užtenkamai galva skauda 
ti parlamente balsų daugu- i™<> "šeimyniškų- rūpesčių. 
mą šių -utarčiv ratifikaci- j Jos kolonijose -svyla keps-
j a j n ia i / , vyriausybė išleido vi-

Tiek komunistai tiek so s^ eilę drakoniškų jstatymų 

Pakeitė Kariuomenės 
Vadovybę Europoje 

WASHINGTON, sausio 6 
— Karo departamentas šian 
dien pranešė, kad Įeit. g**. [pĮįwk vakar pareikalavo 

atleidimo dvieiu UNRRA 

Bendrai, Prezidento tema 
buvo ta, kad jis ir kongres-iššauks valstijos arba regu-

liarę kariuomenę. 
UAW-CIO unija streikuo-

BAMBERG. Vokiet i į a. j 1 a t w n e f a b r i k e n u o P r a e i t o , k a i i r n e m a t v t a m zertoviui . . . a .. _ .... . . balandžio mėnesio. U n i j o s i **»w-nematy tam gerbjviui. 
saus.o 6. - U. S. militanue v i r š i n i n k a i 8 a k § a t s a b y m

J
a . iTrec.ad.eny p. Trumanas pa-

policijai yra paruošiamas. 

Britai Sako Užaniauš 
Palestinos Sukilėliu^ 

LONDONAS, sausio. 6. — 
monai turi galią per atei- ! Valdžios sluoksniai šiandien 
nančius du metu/^ nustatyti jsakė britų militariniai vir-
krašto ateitį nuolatiniai tai- išminkai ruošiasi didžiausiai 

ofensyvai moderninės Pales
tinos istorijoje, tikslu už-

cialistai nori pašalinti Po
piežiaus įtaką iš vidaus, o 

apkraudama gyventojus mo
kesčiais, susisiekimo, elekt-

taip pat ir iš tarptautinio ros, gazo ir kitokie mokes-
politiško gyvenimo 

Popiežius Tikisi Anglo
saksų Paramos 

Jei šios sutartys bus pri
pažintos italų parlamento, 
tada Popiežiui beliks tik 
kreiptis į kitas valstybes ir 

čiai pakelti dvigubai. 

valdininku. Joe Buda ir tū
la "Mr. Korn". už tai, kad 
jie neva bandė "ansaueroti" 
sakomos žydiškos juodos rin 

dabar taps kariuomenės avi- | k o g v e d g i u s Landsbenro iš-
acijos atstovu Jungtinių Tau j v į e t i n t u ; s t 0vykloie. Sakvta 
tų bendrame militarimo šta- l B u d a r e i k a l a v e s , k a d v i s i s u . 

Naujas Britanijos 
Planas Graikijai 

bo komitete. areštuotieji žydai būtu pa

tieks bendrą ekonomini ra- I srniaužti tai ką jie pavadino 
portą ir penktadieny patieks , "atviru sukilimu prieš i?ta-
biudžeto raportą apie numa- i tymus ir tvarką. Pasak in-
tomas valdžios -<eigas ir kaip j formantų, visos tarnybos Sa
jos turi būti išleistos. ikos, iš apie 100.000 vyrų, 

Svarbiausieji punktai šios ! dalvvaus tame vajuje, 
dienos pranešime buvo: re- Spėjama, jog* pradžią tam 
komendacija pratęsti speci- veiksmui duos britu valdžios 

LONDONAS, sausio 6. — 
Anglijai šiandien buvo pa
tiektas naujas planas elgse- alius karo metu taksu?, ant ratifikavimas pasiūlymu su-
nai Graikijos link, tuo pat j liuksusinių dalykų — kaip 'formuluotų konferencijose 

Kitas pakeitimas buvo pa- leisti, nežiūrint kuo jie bu- įmetu kai raportai sakė ko- tai ant telefonų sąskaitų, i tarpe Palestinos komi?nonie 
darytas, kuomet Įeit. gen. vo kaltinami. 
Geoffrey Keyes buvo p a k ^ j T a į p p a t p r a n € Š t a j o ^ v i e . 
t a 8 iš trečios armijos Vo- n a s t ų U N R R A žmonių ap-

munistų-de.šiniųjų maištynės kailių, čemodanų, gėralų ir riaus, gen. Sir Alan Cun-
išsiplėtojo net iki pačių A - t . t . — kurie turi išsibaigti ningbam, feldmaršalo Lord 
tėnų, atnešant mirtį ketu- liepos 1 d. Monteomery, ministro pir-

kietijoje komandieriaus vie- ' k a i t i n ę s policiją sumušimu ; riems asmenims. Parlamen- Į Dėl militarinių reikalų, i mininko Attlee. užsieniu sek 
_ _ o t0 8"* &en- M a r k W. Clark a š t u o n i ų kaltinamu žydu . P o to komitetas ragino Angliją Prezidentas sakė Amerika jretoriaus Bevino ir koloni-

TaČiau! nežiūrint viso šio. [padėjėjo vietą, o vėliau už- H c i i a g a k o t a į y r a n e t i e s a atimti kariuomenę iš Grai- j pasiliks pajėginga kol "ko- iu sekr. Arthur Creech 
kijos, garantuoti Graikijos j lektyvinė apsaugos sistema Jonės. Britu valdžia teigia, 
sienas ir paremti sudarymą ip 0 UN" nebus tvirtai įsteig- 10or nežiūrint koks planas 

prancūzai yra linksmi žmo
nės ir mėgsta pažaisti. Įdo
miausias dabar jų žaidimas 

ims CIarko pareigas. 

naši nieko nežinąs: 
yra spėliojimas, kas bus ras- į _ M n i e k o n e n o r i u > p a . 
publikos prezidentu. j ̂  mRnę r a m y M j C a T a r o 

Iki šiam laikui t e ž i n o m a s ! . ^ a g m e n i š k ų p r i e ž a s . 
tokiu būdu, kaip kalbama i tik vienas kandidatas, tai 1 ^ M a n Q ž m Q n a y r a į ^ 
diplomatiniuose sluoksniuo- socialistas Aunolis, dabar- , p a v a r g ^ g i i r j a i b ū t ų l a b a j 

se, vidujinė kova prieš ita- jtinis parlamento pirminin- j g u n f c u n t į E l y s § j a U s r ū . 
lų komunistus ir Togliatti ' kas. Bet ar jis bus vienin- ^ ^ G i k a g ̂  m a n ę S j 

ir buvo tik vienas inciden
tas, kur policininkas smogė 
atgal vienam kaltininkui kuo 
met tas bandė jį užpulti. 

persikeltų į išorinę kovą tėliu kandidatu/ ir toliau? 
prieš Maskvą. Šiai kovai | Gen. de Gaullis pakartotinai 
Popiežius reikalingas anglų-;dar kartą atsisakė išstaty-
saksų paramos ir kitų di- jti savo kandidatūrą, nes jis 
džiųjų protestantiškų vai- nenorįs būdamas silpnu pre-
stybių. kurios pilnai palai- i zidentu vesti valstybę į silp-
kys Vatikano politiką prieš Inybę. 
Kremlių, nors katalikai ten j MRP dar paskutinio savo 
sudaro tik mažumą. Pavyz- žodžio nepasakė. Bidault y-
džiui tokioj Amerikoj kur 
tėra 22 milijonai katalikų, 
Mgr. Spellmanas skaitomas 
pačiu Įtakingiausiu žmogų- niuojamas radikalo Herrio-
mi i to vardas, nors j is pats gi-

ra per jaunas, bet tarp se
nesniųjų yra F. Gay. Ta
čiau, daugiausiai yra linkė

tai ži L \ kad aš mėgstu 
vaikščioti pagal Senos upę 
ir ramiai rūkydamas pypkę 
vartyti s^nas knygas... 

Prancūzams bus didelis 

Vyrai Mokytojai 
Grasina Streikuoti 

Herschel N. Scott. prezi
dentas Men's Teachers klu
bo, vakar praneši mokyklų 
tarybos susirinkimui, kad 
jei nebus išpildytas reika
lavimas 30 nuošimčių algų 
pakėlimui, ketvirtadieny bus 

vargas išrinkti prezidentą, j § a u k i a m a s 850 aukštesnės 
nes šį kartą reikės išrinkti m o k y k Į 0 s (high school) ir 

naujos visų partijų vyriau
sybės Graikijai. 

ta, o tuomet vadovaus ko- bus ealutinai nustatvtas Pa-
lektyviniam nusi^inklavi- lestinai, britų pirmoji užduo-
mui, o apie atominę bombą tis vra atsteigima^ tvarkos 

DUOKIT "DRAUGĄ" DRAUGUI j įjg s a k ė reikia gerai veikian- T a i P Pat pareikšti min-
_ ) t j g k a ( j Anglija nepraneš U. 

S. valstvbe^ departamentui 

ne vieną, bet keturius: res
publikos prezidentą, vyriau
sybės pirmininką, parlamen-

vokacinių mokyklų vyrų mo
kytojų streikas. 

Scott pranešė biudžeto ko
to pirmininką ir respublikos m i t e t u i k a d v a į k a i n e i s į 
tarybos pirmininką... mokyklą kol mokytojai tai-

Vyt. Arūnas kingu būdu pikietuos. 

VeKausiu Žinių Santrauka 
-— Didelės bangos vandens perėjo per Palmyra -^lą 

Paeifiko okeane, bet pavojus 123 amerikiečiams praėjo. 
— Byrd ekspedicijos Antarktike lėktuvai tebeieško lėk

tuvo, kuris pradingo su 9 vyraif> 8 dienas atgal. 
— Britų vyririusybė ištraukė kita 200 milijonui doleriu 

iš Amerikoje gaatos $3,750,000,000 paskolos. 
— Švedijos Raudonojo Kryžiaus viršininkas užginčijo 

gandą, būk 4 švedai R. K. darbininkai buvo nuteisti mirti 
britu zonoje Vokietijoje už ginklų šmugeliavimą. » 

— Turėdamas apie 2,000 balsų didžiumą, buvęs kabi
neto ministras Enriqwe Hertzog teigia jis laimėjo rin
kimus į Bolivijos prezidentus. 

*nie vvkdomus veiksnius, 
nes tas niekuo reikalo ne
padėtų. 

KALENDORIUS 
Sausio 7 d.: iv. Liucijus; 

senovės: Rūtenis ir Raud-
vilė. 

Sausio 8 d.: ftv. Severinas 
ir Šv. Apolinaras,- senovės: 
Velotas ir Nemira. 

ORAS 
Dalinai ūkanota, netaip 

— U. S. laikraštininkai prašė U. S. valsty|>es sekr. j šalta. Sniegas ar lietui už-
Byrnesą išgauti jiems leidimą laisvai keliauti per visas sibaigs vakare Srulė teka 
4 zonas. Jie neįleidžiami į sovietu okupacijos zoną. 7:18; leidžiasi 4:36. 
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MOSU GYVENIMAS IR VEIKIMAS 
o 27 Lietuviai Atvyk 

Tremtiniai 
Gruodžio 13 d. į New Yor-

ką atplaukusiu SS ERNIE 
PYLE tarpe kelių širstų ke
leivių buvo ir du lietuviai. 
Sis laivas išplaukė iš Gdy 

ir Danute, kurių »\ uostą pa
sitikti atvyko žinomas biz
nierius Antanas Mikalaus
k e ir laikinai pas save ap
gyvendino: 2309 E. 21 Str., 
Brooklyn, N. Y. Dr. Pajpn-
jis Lietuvoje buvo aktyvus 
visuomeniniam ir politiniair» 

a T . . . . . m~, .~? I gyvenime, moka eilę s o t i 
nes, Lenkijoje, ir jo keleivių { ^ ^ ^ t a r p e į r a n -daugumą sudarė Lenkijoje 
užsilikę Amerikos piliečiai. 
Grįždamas laivas dar papil
domai paeme keleivių Vo
kietijoje i r Prancūzijoje, 
t a rp kurių yra NeHs Šim
tas, apsigyvenęs pas gimi
nes: 321 Chauncey Street, 
Brooklyn, N. Y. ir Jonas Žu-
karskas, laikinai apsistojęs 
New Yorke. Pastarasis yra 
gimęs Holyoke, Mas^., turi 
Amerikoje giminių, bet ne
žino kame jie dabar gyvena. 

Didžiausia iki šiol lietu
viu. grup§, atvykusi vienu 
laivu, atplaukė gruodžio 20 
d. laivu SS MARINE MAR-
LIN, kurią sudarė 25 lietu
viai tarpe 928 laivo keleivių. 
Penki lietuviai atvyko kai 

gliškai. Mikalauskai nors ir 
ne giminės Pajaujam*, bet 
savo rūpestinga globa pilnai 
juos atstoja. 

Kunigas Albinas Btelskus 
Amerikos pilietis, apsistojo 
pas tetą: 151 Seneca Street, 
Pittston, Pa., kuri atvyko su 
sūnum į uostą jo pasitikti. 
Taipgi jį pasitiko kaimynas 
iš Lietuvos Aušros Vartų 
parapijos klebonas kun. J. 
Gurinskas. 

Alfonsu > Kubilius, Ameri
kos pilietis, apsigyveno pas 
tėvą Povilą Kubilių, 6G28 
Superior Ave., Ciaveland, O 

Albertas Šukys, Amerikob 
pilietis, su žmona Jūrate lai
kinai apsistojo pas brolį: 

Po grįžtantys J u n g i Amer.j 159 E. 46 St., New York. N. 
Vatet. piliečiai, o likusieji j Y., kuris atvyko į uostą jų 
su imigracijos vizomis. j pasitikti. 

„, . » A . i Justina M.*rcišauskietw, 
Tarpe atwkusiųjų yra dr. 9U™ _ 

**Z F • n su ^ o n a Amer. pikete su aunam Au-
Emilija ir d u k r o m Alina genijų, .pūs to jo pas gn>i-

- i ' i nes Brooklyn, N. Y. 
i 

Elsie BarcJauskieue apsi
stojo pas savo vyrą žurna
listą Vladą Barčiauską, "Vi:? 
nybes" keliaujantį korespon 
dentą, kuris ją uoste pasi
tiko. 

Bronivs Vigelis su žmona 

JOS. F. BUDRIK 
— INC. — 

Rakandai, Radios 
ir Jewelry 

UŽDARO SAVO OFIS4 ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ 
nas painformavo spaudą, 
nuo dabar tremtinius ir pa
bėgėlius vežios šie laivai: 

SS ERNIE PYLE, išplau
kęs iš New Yorko gruodžio 
20 d., atplauks į Bremerha-
ven, Vokietijoje, sausio 1 d. 
ir su tremtiniais grįš »i New 
Yorką apie šių metų sausio 
mėnesio vidurį. 

SS MARINE MARUN iš
plauk? iš Nėw Yorko gruo
džio 27 dieną ir bus Bremer-
havene 1947 m. sausio 6 d., 
iš kur su tremtiniais grįš į, 
New Yorką apie sausio mė
nesio pabaigą. 

SS MARINE FLASHER 
atplauks į Bremerhaveną 
sausio 8 dieną ir SS MA
RINE FALCON, dabar esan 
tis Pacifike, sausio mėnesio 
antroje pusėje. 

Miss. valstybės senatorius T. G. Bilbo uždaro savo ofi- Visi šie laivai bus palikti 
są U. S. Senato Rūmuose ir išvyko namo, kad pasidavus 
sunkiai vėžio (gerklėje) operacijai. Už mėnesio jis tikis 
sugrįžti į VVashington ir atnaujinti kovą už savo vietą 
senate. Ir nebūdamas senate jis gaus senatoriaus algą ir 
lėšas. (Acme-Draugas telephoto) 

Kaip Prezidentas Trumą-! Išmokime vertinti sielos 
išganymą labiau kaip pelną, 
o teisingumą labiau, kaip 
naudą. — F. W. Foerster. 

DR. 6 . StRNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 Metų Patyrimą* 

Jei nori būti išmintingas, 
atsimink penkis dalykus: 
apie ką kalbį kam kalbi, 
kaip kalbi, kada kalbi ir kur 
kalbi. 

• 
Needkvok, o nedejuosi. 

^s& 
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

išimtinai pabėgėlių ir trem
tinių vežiojimui iki padėtis 
pagerės. L. G. K. 

kiai nukentėjo nuo Lietuvos S. Maritime Commis«ion rei-
okupantų: bolševikai sušau- kalai greitai pagerės, nes į 
dė prie Vilniaus jos vyrą darbą bus paleisti vietoje 
majorą Stanislovą Kovera, iki šiol plaukiojusių dviejų 
o ji pati frontui ir bolševi- keturi pabėgėliams vežti lai
kams antrą kartą artėjant vai. Ta proga Prezidentas 
į Lietuvą buvo priversta vis- j prisiminė, kad 1945 m. gruo-
ką palikusi ieškoti prieglau- džio 22 d. jis buvo išleidęs 
dos pas amerikiečius. Pažy- specialų parėdymą, pagal 
mėtina, kad A. Koverienė y- kurį, turėjo būti palengvin-
ra gabi menininkė. Norėda- j tas tremtinių ir pabėgėlių 
ma atsidėkoti amerikiečiams j imigravimas kvotos ribose, 
už is Tėvynės okupantų iš- Į kas turėjo sudaryti apie 
guitų lietuvių globojimą A.; 3900 asmenų per mėnesį, o 

NUOŠIRDŽIAI 
KVIEČIAME VISUS 

ATSILANKYTI. 

TELEV2SION demonstruoja
ma kasdien. Naujos 1947 m. 
Radios, Lietuviški Rekordai ir 
Rašomos Mašinėles. 

PATYRĘS LAIKRODININKAS 
Gerai Sutaiso Laikrodžius 

Krautuvė atdara Pirmadienio ir 
Ketvirtadienio vakarais iki 9:00 

valandos vakare. 

Bt DRIKO RADIO VALANDOS 
Kas Sekmadienį, iŠ WCFL Ttadio { 
stotios — 9:30 vai., o Ketvirtad. 
vakarais iš WHFC Radi*, stoties 
nuo 7 iki 8 valandos vakare. 

JOS. F. BUDRIK 

Jadvyga ir sūnum Vytautu 
atvyko pas gimines, kurio 
adreso pasitikusiam netek-.. 
patirti. 

žūsi PrezidentūP įteikti. 
Be jau minėtų giminių ir 

pažystamų tremtinių pasitik
ti į uostą atvyko Juozas 
Garšva, Alena Devenienė ir 
Lietuvos Gen. Konsulato 
New Yorke attache A. Si
mutis, kuris padėjo tremti
niams su formalumais. 

Daugeliui prieš šventes 
laukusių savo giminių ir šį 
kartą teko nusivilti, nes ne 
visi jau vizas turintys ir 
pereinamuose lageriuose Vo-

menys. 

Koverienė išsiuvinėjo labai-tuo tarpu iki š. m. spalio 
originalų Jungt. Amerikos ! 9 1 A ^„.„u^ nu A n** Eu<*eniia ir vaikais Birute ' „ ,L « . , x „ ^ \ *1 d. atvyko tik 4,767 as-

r ^ e m j a ir varnais oirut t V a l & t p r e z idento Trumano 
L Ringaudu ir Jonu apsistojo p a v e i i t g l ą ( k a l 4 _ ^ ^ i r y . 
P pas gimines: 1201 Thurman fcMi. p ^ . ^ ^ . f<i i l rH 

Street, CamdeiF, N. J. 
Algirdas Januškevičius si1 

žmona apsistojo pas žmo 
no3 se°erį: 615 Del a vvare 
Ave,, Riverside Buri. Co., N. 

-

J. 
Jonas R&štutt* prieš ka

rą gyvenęs Amerikoje, ap
sistojo pas vaikus: 6516 So. 
Blackstone Av., Chicago, 111. 

Emilija Makauskaitė ap
sigyveno pas motiną Oną 
Makauskienę, 811 Hollins St. 
Baltimore, Md. 

Cuba valstybė, Pietų Ame
rikoj, yra tokia didumo, kaip 
mūs Pennsylvania valstybė. 

Skurdas ir perteklius yra 
nusikaltimo šaltiniai. — Ro
mai Strfoipas. 

REN0UO4AME GRINDĮ) 
TRIN1MO MAftlNAS — 
TIKTAI 

$150 
I DIENĄ. 

Jo»*s Jusionis su žmonaĮkietijoje laikomi tremtiniai 

— INC. — 
3241 SO. HALSTED ST. | ! f^ip^A_168 

Tel. CALUMET 7237 

galėjo į šį transportą pa
tekti. 

Spaudoje pasirodė prane
šimai, kad ir Prezidentas 

Bronė Stulgienė, Ameri- j Trumanas išreiškęs nepasi-
kospilietė, ap s i s t o j o pas j tenkinimą dėl toki0 lėto 
Miss Anna Stulgą, 6639 So. j tremtinių ir pabėgėlių veži 
Sacramento Ave., Chicago, i m o ir išreiškęs viltį, kad ry-
29, 111. šium su jo susitarimu su U. 

Aja Aleksandra Kovorie-1 
nė apsistojo p«3 bro)3 Petrą 

We<3t Street, 
Neftr Britain, Conn. Ši ener
ginga lietuvė ypatingai sun-

Kodėl Pasilikti 
IšOYDYIfcOS. SU PENICILLIN 

Sergančiu? 
INKSTŲ, PŪSLES, SOCULES 

LIGOS PASEKMINGAI 
MOT Jau pagelbAJom* tOkstaačtamą 
kurt* kentėjo dėl NHKVI8KOMO. OD
OS, RKAUJO. LIAUKŲ, IK PRTVATI- | 
NIU L.IOŲ. Gydome Alaplnlmo kanale 
•uneflralavlmua, nutekėjimus, pertankų 
vertima tuštinti pūsle, nuolatini **|tm%-
si nakčia II lovoa 
FIZIHfi IR FLl OROSK.OPI&&A 1 
X-RAY EGZAMINACIJ A 
MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO IR 

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS 
VISKAS TIK UŽ $3.00 

PILĖS (Hemoroidai) 
UOYDOMA MUBŲ 8AU0IU MCBTODU 

BR OPBRACUOS 

Ofisas ir akinių dirbtuve: 
3401 S. Halsted St. 

Kampas 34th Street 
VALANDOS: nuo 10 Iki 4 tr t iki 8 

NedSlioj pagal sutarti. 
Tikslus tyrimas Contact Stiklui 
Orthoptic Gydymas. Stiklus Atnaujinu 
-*—'—— -—;—j— - - -

Dr. Walter J. Swiatek 
OPTEMETRISTAS 

2201 W. CERMAK ROAD 
(Virš Metropolitan State Bank) 

Tel. CANal 7328 
Vai.: — Kasdien 10 iki 12; 1 iki 6; 7 
iki 9. šeStad. 10 ryto iki 6 vak. Sek
madienį 10 iki 12. Trečiad. uždaryta. 

J. RIMDZUS, D. C 
LICENSED CHIROPRACTOR 

m STATE OF INDIANA 
Home cails įn Indiana 

Phone Wentworth 2527 
PHYSIO THERAPY 

936 West 63rd Street 
v 

HOURS: Daily 6 to 8 P. M. 
Saturdays 10 A. M. to 8 P. M. 

Ofto. TeL VIR. 1886 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS IR CHIKUKGAS 

4204 Archer Avenue 
uiGONIUS PRIIMA: 

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

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS! 

Tik vieną, porą. aktų gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegzamlnuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti. 

i * METAI PATYRIMO 
pririnkime akiniu, kurie prašalina 

visą aklu įtempimą. 

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

OPTOMETKISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas le-toe gat. 
Telefonas CANAL 052», Chicago 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:20 a. m. iki 8:80 p. m. 

Trečiadieniais uždaryta, 
Šeštad. 8:20 a m. iki 6:00 p. m. 

BB PIOYIMO. B » DnOINIMO. 
Didžiumoje atvejų palengvina nuo I 

iki * dienų laikotarpyje. 
Gydymo kaitai prieinami klekrlenam 

Uaiuininkul. 
PAtBfiKINIMAS GARANTUOJAMAS 

KIBKVIENAM KURI PAIMAM GYDYTI 
DIRBANČIŲJŲ PATARNAVIMUI 

• T V I R A VAKARAIS 

DR E. E. Culp 
DR. A. E. Kroening 
292 SOUTH STATE STRE3KT 

Kampaa Adams—©eitame Aukite 
VAL.: kasdien nuo 9 ryto iki S vakare 

Sekmadieniais uždaryta. 
- - - - - - - - - ~ , .—„ 

Mes JSsnme AGENTAI DSl 
BCUJAMIN MOORE MAIilAVŲ 

IR VARM6Ų, taipgi — 
MARTIN SBNOUR M A L I A T T ; 

ER VARNUBŲ, Ir — 
KKM-TOlffc TAL6PAR. 

Turime Gražu Pasirinkimą 
l t M m . BDSMINfiB POP1KR08 

Duodame 10% Nuolaida t 

MAROUETTE 
PAINT & HARDW ARE 

2547 W e s t 6Srd S t r e e t 
TeL: — HEMlock 8262 

•MrikHrtta 

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

(2-tros lubos) 
Ofiso Telefonas: YAfids 0554 

Jei neatsiliepia šaukite— 

Bes. Tel.: BHDway 2890 
OFISO VALANDOS: 

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

nuo 10 iki 12 vai. dieną. 

Dr. F. C. Winskunas 
GYDYTOJAS IB. Uiil*.UžU*AS 
2420 W . M a r a ą u e t t e Rd . 

Ofiso TeL: PROspect 6446 
Rez. TeL: HEMlock 3150 

VALANDOS: 
amo 4 ua 4 i*uuei, o i u b vma., 

TrMttadiiMUMs vasai autaru-

TeL GRO. 1800 (Ofise ir 

Dr. VValter 1 Kirstuk 
PHYSIC1AN and SURG»OH 

(Lietuvis Gydytojas) 

3926 VVest 5 9 t h S t r e e t 
V J L L A N Z K > S - i — 4 popie t . • : ! # — 
S:tt vakarais TV&MA. pasai snt*rtj 

DR. PETER T. BRAZIS 
PHYSICIAN and SURGEON 

6757 S. VVestern Ave, 
Ofiso TeL: HEMlock 5840 
Rez. TeL: HEMlock 2324 
VALANDOS: Trečiadienį Ir Šeš
tadieni pagal susitarimą; kifcnmiu 
dienomis nuo 2 iki 4 po piet, 

7—9 vakare. 
• • 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofteo Tel. LAFayette 3210 

Rez. Tel. REPUDUC 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS: 
Kasdien nuo l—a vai. popiet 

ir nuo 6 iki 0 vai. vakare. 
Trečiadienio vakarais ir taipgi 

SetanadiMiiais pagal sutarti. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
Ir Šeštadieniais 

Valandos: 8—8 popiet 

t* , : GROvenii 4090 
(Ofise Ir Rezidencijos) 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVA16AS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2428 Wett Marquette Ed. 

(Dargis Vaistinis Name) 
OFISO VALAMDOS; 

Kaadtoa auo l iki 4pp. Ir • Iki 4 t. 
(Trečiad.. ir ieStad.. pagal sutarti) 

i i • I I 

AMER1AOS LIETUVIU DAMTAR^ DRAUGUOS MARIAI 

TeL CANal 6122 

DR. BIE2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 

vai. 
Sekm 

popi 
aad. 

STASYS UTWINAS SAKO: 
nHARAP T a l Gerianslas Laikas Pirkti isr\ur\i\ VISOKIOS RC«ES NAMAMS 

O ERA S PASIRINKIMAS: R E I K M E N I S " . 

Stogans Reikmenys — Insnlnotn Plytų išvaizdos Sidings 
— Langu — Dura — Tvoroms Materialo — Maliavas — 
Varnlsio — Enameiio — Geležinio Namams Relkmenn 
(Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies InsuHacljos Materlolo — Šturmo Langę — Kom
binacijos Durų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džiu tr Dang Kito Dalyką. 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Pres. 

CARR MOODY LUMBER CO. 
m» S. HALSTED ST. TEL. V1CTORY 1273 

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

I I DR. A. JENKINS 

sSpoj 

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ 
— UŽ ŽEMIAIS NUOŠIMTI 

TURTAS $1»,«»»,000.00—ATSARGOS FONDAS $1,500^)004)0 
Taupymo skyriuje dabar mokame Zr/c, Per 37 metus visados 

išmokėjome ant pareikalavimo. 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association oi Chicago 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION 
4192 ARCHER AVE- TeL VIRginia 1141 

#USI*N MAOKIEWICH, Pres. and Mgr. 

PHTSICLAN A SURGEON 
(LJETITVTS GYDYTOJAS) 
2500 W. 63rd S t r e e t 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien nno 2-4 p.p. ir 7:80-9 vak. 

Šeštadieniais nirt 2-4 popiet. 
Trečiad. tr Sekmad. uždaryta. 

Oftso Tel. — PROspect S8S8 
Res. Tel. — VlRftinla 1431 

-

REZIDENCIJA 
3241 West 66th Place 

Tel. KEPublic 7868 

\ 

TeL CANal 4)257 
Bez. TeL: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted S t 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ave, 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 West Marąuette fioa4 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Trečiad. Ir Nedėliomis aumtarua. 

DR. JOHN G. MILLA5 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
V«««inial Hngrįiee Ii Taraybo* 

PRANRAA 

Atidarymą Naujo 
Ofiso 

5720 W. Cermak Rd 
CICERO. ILLINOIS 

Ofiso TeL: OLYMPIC 8650 
Rez. TeL: OLYMPIC 5891 

Jeigu Neatsiliepia — 
Saukite: R£RWYN 6200 

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

rrečiad.. Sekmad. pagal sutarti | 

VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.p. 
6 iki 9 vai. vakare. 

TeL YARds 8146 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

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

'Šventadieniais: 11—12. 

DR. L E. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

16758 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: Uuo 2—4 lt 6—8 

Ofiso Tel.: PULLMAN 1198 
Nanm TeL: PULL3IAN 8277 

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

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

Sekmad., Trečiad. ir ftestad. 
Vakarais—tik pagal sutartį. 

Office TeL YARds 4787 
Namu TeL PROspect 1938 

• i i 

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos TeL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį. 

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

2400 West Madison Street 
Ofiso TeL: SEEley 7380 
Reab. TeL: BRTln^wick #067 

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

(L 
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- HELP WANTED 
OOO O CKK>0<H><>CKX><><>OO<>O<><>O<K><> 

A "D K A U O O" A 
© DARBŲ SKYRIUS j | 

<>00000000<KKH>CKK>0<><KH>OO^^VO 

"DRAUGAS" HKIiP W X \ T E D 
ADVERTISINC. PKIMRTMRNT 

121 No. Dcarbom Strot^t 
Tel. Il.\\<k>lph 94S8-841>9 

HELP WĄJWKP - - MOTFRYS 

HTELP WANTEI> — VYRAI 

P A T C H E R S 
FOR CABINET DIMSION 

E X C E L L E N T P A Y 
(Plenty of overtime) 

GOOD WORKING CONDITIONS 

AR IEŠKOTE GEROS 

PĖDĖS IR ATSARGOS? 

T E L E F O N y KOMPANIJOJ 

R A N D A S I D A R B Ų 

— D E L -

DŽENITORKŲ 
UŽDARBIS 72 % J VAL. PRADŽIAI 

77 % I VAI/. P p 3 M£N. 
83 H I VAL. PO 6 MfcN. 

VAIiYMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE MIESTO DALYSE. 

VAL.: 5:30 VAK. IKI 12 NAKTJ. 

ATSIŠAUKITE 

ILLINOIS BELL 

Per Vieną Savaitę 

Vyčių Namas (gijo Kitokią Išvaizdą 
DALIS VIDAUS REMONTO PUIKIAI ĮVYKDYTA 
AČIC SENIORAMS. — KO DAR BtrTINAI REIKIA. 
— PAMINKLINE LENTA. 

MOTOROLA TELEPHONE co. 
GALVIN MFG. CORP. 

4545 W. AUGUSTA BLVD. 

ALL-AROUND 

Mašinistų ir 
Vise Hands 

LAMMERT & MANN CO. 
\VOOD & W A L N U T STS. 

WAREHOUSE VYRU 
44 V A L . I S A V . 

Ligoninės priežiūra, gera ap-
drauda, pensija, a tos togos ir 
automat i škas pakėl imas . 

P U R E OIL CO. 

4800 So. Harlem 
S T A N L E Y 7700 

V Y R Ų 
Su mechanical supply ir 
hardware patyrimu, prie 
stock. orderių išpildymo. 

P U L V E R 
MACHINISTS S U P P L Y CO. 

27 No. Jefferson 

MOTERIŲ REIKIA 
RINKTI DEŠROMS ŽARNAS 

Geros darbo sąlygos. 
Laikas ir puse virš 40 vai. 

Patyrimo nereikia. 
CANADA-

CASING CO. 
825 W. 47th ST. 

Iškeptos duonos riekele 
daug geresne, negu javai ant 
l auko . Eochefoucau ld . 

Kas eina į bažnyčią blo
gu tikslu, tas i Dievo namą 
eina siunčiamas šėtono. 

Uncle Sam Say9 

• 

Nothinf tells th« ttorj of •m 
country*» streugth bettcr than th« 
ulght of cbildren aft school. Multiplj 
the scene you will witness this montJt 
by thousands. Baekinf op the dremmf 
and hopes of milllons of yoonffsterą 
and their parenta for a sound tntmę 
mušt be reality. United Statea Sa.v\ 
infs Bonds are formldable chonks o/ 
reality. A few dollar* aared r e f » 
larly orory pay day and inveated U 
17. S. Savin** Bonds have the powet 
t* provido education, bosineea op> 
pertunlty, travel, better houslng, 
baalth, or any other Titai asset yoo 
vant for your chlldren. 

Ų. S. Truuurf DtĮmmumt 

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS: 

S T R E E T FLOOR 

309 W. WASHINGTON ST. 

G I R L S ! 
National company has openings 
in their general office for 2 com-
petent Dic.taphone operators; 
mušt operate key switchboard. 

Fleasant eondltlons; alternate Sa-
turdays half-day; top salary plūs 

vacatlon. 

S E E MRS. PRICE ROOM 316 

CHICAGO H E A T MASTER 
COMPANY 

506 S. WABASH AVE. 
COMPTOMETER OPERATORS 

Experienced. Salary $176 00 per 
month. 44 hour week. 
T H E P U L L M A N CO. 

220 S. State St. Room 902 

GENERAL CLERKS 
Somfi typing. Catholic sehool dopart-
ment of text book publishing- houso. 
Permanent, 5 day week. proftt-sha-
r'mg plan. 

SCOTT FORESMAN & 
COMPANY 

HARrison 2590 Est. 229 

T Y P I S T 
Permanent position. 

5 day week. 
GRINNELL CO. 
4425 RO. WESTERX 

GENERAL OFFICE GIRL 
With \\ght dictation and typing 
abllity. Will oonsider briffht begin-
nor or experiencod. Attractive work-
ingr conditions. Alternate Saturdnys. 
A pply now. 

KOPPERS CO., INC. 
SO E. JACKSON or pilone H AR. 0«62 

REIKIA MERGINŲ 
DIRBTI R A N K O J E 

Patyr imo nereikia 
š a u k i t e — 

CANAL 1955 

STENOGRAPHER 
A N D 

G E N E R A L OFFICE WORK 

5 H days. — $50.00 a week. 
DUO OFFICE SERVICE 
BOARD OF TRADE BLDG. 
141 W. Jackson Room 855 

TYPISTS ( 2 ) 

For small insurance agency. Con-
venient to transportation. Good 
starting salary. 

LYMAN, RICHHIE & CO. 
175 W. Jackson 

Single Needle 
Operatorių 

PRIE MOTERIŲ SPORTSWEAR 
Malonios darbo sąlygos. Apmo-

! karnos atostogos. Švari dirbtuve 
i ir aplinkybės. 

Lietuvos Vyčių Seniorų 
kuopa, ir Lietuvos Vyčių 
Chicago Apskritis , praeitą 
vasarą nupirkę namą ir pa
vadinę jį K of L Youth Cen-
ter, ilgokai negalėjo prieiti 
prie didelio remonto del ne
išėjimo iš vietos buvusio na
mo savininko, kuriam, ei
nant sutartim, buvo duota 

Remontui vadovavo žino
mas namų statytojas kon-
traktprius Matas Zizas, ku
ris be t o dar paaukojo me
džiagos grindims suleisti ir 
kitiems būtiniems darbams. 

DIRBA IR VAIŠINA 

KAM GERA ŠALČIŲ 
METU 

Kai kurie tų šimto nuo
šimčių vyčių, kaip Petruliai, 

net trys mėnesiai pasilikti Kass , Motekaitiene ne tik 

oše dar te-

MARLO JUNIORS 
115 So. Market 

4th Floor 

Žmogus be linksmumo yra 
kaip vežimas be supinių, ku
ris ant kiekvieno žingsnio 
gali skaudžiai su trenkt i 

iki susiras kitą vietą. Ne
kantriai delsta, iki, paga
lios, lapkričio mėnesi buvęs 
savininkas išsikėlė. Tuo tar
pu sudaryta remonto komi
sija i š : Prano Pumpučio, 
buv. Darius-Girenas posto 
komanderiaus, kom i s i j o s 
pirm., bizn. Jono Kass , na
mų kontraktoriaus Mato Zi-
zo, ir L. V. Chicago Apskri
t ies pirm. V. Ed. Pav i s nuo
latos galvojo planus remon
tuoti, kuris atit iktų ne tik 
jaunimo centrui, bet būtų 
patogi vieta didesniems su
sirinkimams, vakarams, pra 
mogoms, pagalios vestu
vėms ir įvairiems baliams. 
Pasirodžius, kad kapitalinis 
remontas — tiek iš vidaus, 
tiek iš lauko puses — at
le i s keletą tūkstančių dole
rių, komisija nutarė praves
ti t iktai dalinį remontą — 
viduje. 

VYTIŠKA ENERGIJA 
IR PASIRYŽIMAS 

Vyčių senio: 
begyvuoja senoviškas vyt iš -
kas pasiryžimas ir energi
ja, žus , plis, bet kas užsi
brėžta — padarys. Kaip ži
nome, anų metų vyčiai bu
vo Amerikos lietuvių veiki-
mo smetona: energingiau
sias, darbingiausias ir pat-
riotingiausias Amerikos lie
tuvių katalikų išeivių s luogs 
nis. š ioji dvasia dar žėruo
ja visoj eilėj Chicago vyčių, 
kurių galvas jau puošia ži
las plaukas ir kurie dabar 
susispietę po seniorų vėlia
va. 

T A R P E V O P N O S 
DULKIŲ 

Kad iš dviejų didelių krau 
tuvių po vienu stogu pada
rius vieną didelę salę, rei
kėjo I šmušt i stora viduje 
siena, suleisti lubos ir grin
dys, duoti naujas t inkas ir 
t.t. Darbas nebuvo lengvas. 
Bet ką tai reiškia senovės 
vyčiams. Ir, štai^ vieną die
ną prieš Kalėdas nutarta 
"pajudinti žemę" — mūro 
sieną. Paleista į darbą kū-, 
jai, kirviai, dalbos. Vopnos 
dulkėmis apneštuose 'veiduo 
se galėjai įžiūrėti š iuos š ių 
dienų seniorų didvyrius: 
•Jack Juozait|r Joną Kass, 
Antaną Petrulį, Joną Bra
zauską, Viktorą Jodelį, Kas
tą Zaromskį, Vincą Ed. Pa-
vj, Petrą Cibulskį, Ed. Mi
šrų, Joną Bart {Bartašiųi) ir 
k. Šiems vyrams į talką sto
jo kai kurios seniores mote
rys, sakysiu didmoterys, pa
vyzdžiui, Petrulienė, Kass , 
Motekaitiene. Pavis , Misie-
nė ir juniorų Brighton Park 
vyčių veikėjos P. Rekašiūte 
ir E . Kass . 

remonto darbą dirbo, bet ir 
savo lėšomis vaišino darbi
ninkus. Remonto pabaigtu
vių vakarienė buvo nelygi
nant Thanksgiving Diena. 
Visi darbininkai susėdo prie 
vieno bendro stalo, kaip vie
na šeima. Vakarienę paruo
šė Motekaitiene ir E. Kass. 
Ir ko nebuvo ant baltučio 
stalo: žąsis, kilbasas, kopūs
tai, kugelis, bulvės, ragaišis 
— viskas lietuviškai. Buvo 
taip skanu, kad bevalgyda
m a s galėjai net savo liežu
vį nuryti... 

ŠVARI SKARDI SALĖ 

Kas matė vyčių namą, kuo 
met j i s buvo nupirktas, da
bar atsi lankęs jo nebepažins. 
Iš dviejų didelių krautuvių 
padaryta puiki, skardi, a-
kustinė salė, tinkanti vis
kam : vakarams, susirinki
mams, vestuvėms ir k. Kai 
bus tam tikra mašina nuly
gintos grindys, kai bus | -
vesta centralinė šiluma, vie
ta pasidarys tikra "ball-
room''. O kaį su laiku bus 
atl iktas išlaukinis (namo 
priekio) remontas, namas 
bus vienas gražiausių visam 
Brighton Parke. 

N A U J Ų METŲ 
SULAUKTUVĖS 

Pastarame seniorų susirin 
kirae nutarta savam nam€ 
suruošti Naujų Metų sutik
tuves. Kad vieta atit iktų va
karui, aukščiau minėtieji vy-
čiai-seniorai ir vytės-senio-
rės suskubo salę ne tiktai 
nuo dulkių išvaryti, reikalin
gą karpenderio ir elektros 
darbą atlikti, bet ir lubas 
sienas ir grindis išplauti. 
P e r ke le tą d ienų v i s k a s bu-
vo atlikta ir gruodžio 31 d. 
tikrai buvo malonu viešėti, 
gėrėtis at l iktais darbais ir 
komplimentuoti visus meis-
trus-padė^ėjus. 

Katinai, paprastai, aiskri-
mo negauna, bet žiemą per 
Šalčius jie patys aiskrimo 
susiranda, kaip šioj nuo 
traukoj. Daugelis, gal, dar 
nežinojo, delko šąlantis pie
nas kyla i viršų. Mokslas 
štai ką sako: jei bonka bū
tų pilna vandens, tai ji su-',1* š i m t o kėdžių žadėjo pa 
truktų, nes šaldamas van-

PAMINKLINĖ L E N T A 

Namo egzekutyvinė komi
sija ruošias namo viduje a-
titinkamoje vietoje į taisyti 
paminklinę lentą, kurioje 
bus surašyti visi stambes
nieji geradariai, tai yra au
komis prisidėję prie namo 
remonto ir įrengimo. Toji 
lenta bus įmūryta į sieną ir 
jaunoji karta galės matyti , 
kas buvo jų geradariai. 

Be kitų dalykų, šiuo me
tu pirmiausiai namui reika
linga didelis virtuvei pečius 
(range), kuriame galima bū
tų paruošti valgio mažiau
siai dYiems-trims š imtams 
žmonių. Tokiam pat skaičiui 
reikia vienodų lėkščių, (ma
žiausiai keturių rūšių) ir 
tokiam pat skaičiui šakučių, 
peilių ir šaukštukų. Reikia 
taip pat sudėtinių stalių Ar-

duo skečias. Bet smetona, 
vietoj skėst is , į viršų kyla, 
dėlto ir per didelius šalčius 
pieno bonkos nesutrūksta. 

Gražus seniorų būrelis da
lyvavo Naujų Metų lauktu
vėse. Jų tarpe buvo ir viso 
darbo prižiūrėtojas Matas 
Zizas su žmona. Virtuve rū
pinosi ir puikių valgių pa
tiekė Ciceros darbuotoja E. 
Motekaitiene padedant Kass, 
o prie stalų patarnavo Stella 
Pavis ir Kass duktė Emili
ja. Gi visus vaišino ir links
mumo teikė V. E. Pavis ir 
J. Kass. 

Uncle Sam Says 

aukoti laid. direktorius A. 
Petkus. Bet t o skaičiaus dar 
neužteks. Įstaigos, draugijos 
arba pavieniai asmenys įam
žins lentoje savo vardus, jei 
paaukos-įrengs vieną kuri 
aukščiau minėtą reikalingą 
namui dalyką. 

Bendrai, reikia pasakyti , 
kad Chicago vyčiai — ju
morai ir seniorai — 1946 
metus savo istorijon įrašė 
stambiomis raidėmis. Jie re
alizavo tai, apie ką per ilgą 
pastarųjų metų eilę kalbėjo 
ir planavo. 

Bet tai dar tik pradžia. 

Prieš stovi dar dideli dar
bai: įvedimas centralinės ši
lumos, įrengimas moderniš
ko k lūb 0 (dabartiniam ta-
verne) nariams, padidinimas 
ir įrengimas moderniškos 
virtuvės, moderniško baro, 
sandėlio, ofiso, įrengimas 
sodelio taip, kad j i s t iktų 
piknikams, o toliau dar di
desni planai — antras aukš
tas, sportui rūmai ir taip 
toliau. 

Viskas bus atlikta, jei tik
tai visi vyčiai — juniorai 
ir seniorai — veiks suglau
dę pečius ir jei lietuviškoji 
visuomenė, kuri remia kil
nius l ietuviškus darbus pa
rems ir šį jaunimui ruošia
mą centrą. Senioras 

• 
Pats garsinkis "Drauge" 

irTritam patark. 

Raminančioji jo 
Šiluma palengvina kankynę 

STRĖNŲ GĖLOS 
g | PriBldėk prie mllionų tų, kurie 
prfaiekauja Johnson's N U G A R O S 
PLASTERIU — pagamintu taip, kad 
rreit palengvintų nugaros skausmus. 
Daktarų išbandymai Šimtams Žmonių 
irodo, kad jis patarnauja! 
4k Vartojant S| plasterl, tai lyg nau
doti kaltinamąjį paduškaitę pačiame 
jūmj darbe. Avelnūs vaistai sužadina 
kraujo aplinktaka. ftILDO jums nu
gara, atliuosuoja skausmą ir sustin
gimą. Jis Svarus. Jo jėga tęsiasi ke
lias dienas. 
^ Johnson's NUGAROS PLA8TERI8 
saugo nuo užsigaldymo. Pastiprina 
raumenis, duoda atramos pačioj skau
damoj vietoj. JI gamina Johnson A 
Johnson — vardas, kuris reiSke ko
kybe per 60 metų. Vlsoss vaistinėse. 

<F AUTOMOBILIŲ 
APDRAUDA 

PASKOLOS 
ANT NAMŲ 

NAMŲ 
APDRAUDA 

= ^ 

INSURANCE 
M.> ••>.• o m e d t 

I 
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4004 S. ARCHER AVE. 
CHICAGO 32, ILL. 

LAF#Yi*tte 630 

ARCHER 
CURRENCY 
EKCHANCE 
M 

Ton have heard people *ay, "why 
save ai a time when prlces are go-
UUĮ up?" We cannot all be econo-
mists; aad it Is perhaps just as well, 
for they aeem te dlffer a rreat deal 
amonf themselves about the future. 
Bot we all knew this: A man who 
•aved a dollar 1% Tears aro is better 
off today than the man who dldn't; 
and other thinrs being eąual, the 
man wbo savęs s dollar today will/t>e 
better off in 1957 than the man wbo 
doem't. 

United States Savtaf s Bonds offer 
you the opportunity to save at a prof-
It. Thns every $3 yoo lay away now 
will come back to you in 1957 wlth an 
extra dollar in Inte r est. You don't 
have to be an eeonomist to know a 
food thinf when yoo see it. 

U. S. Trtaiuni Otiart'Ktnt 

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:-
SAVAS PAS SAVĄ' »*1 §§ 

Pirkite Ten, Kur Gausit* 
Pilną Patenkinimą ir 
Pnlkianstus Rakandus 

U i PrielnamaB Rainas! 
U M Of* Dtrbtavia 

DABAR tai laikas pagrasinti savo namus su geriausios 
rūSies RAKANDAIS. Mes turime dideli pasirinkimą, mflso 
paaq Išdirblmo, visokios rūšies klasišku ir modernišku 
rakandų. Pasinaudokite proga! 

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
Vt LABAI PRIEINAMA8 KAINAS! 

'nastasAal rUaal PstfSkUa Ffrkijs asarstass Mas. -
PHa Progos Pa i smukli* JQI 

IV 

Archer Avenue Furniture Co. 
— PABLOB 8TJITE IdDIBBBJAI — 

4140 Archer A ve. Chicago 32, III. 
Telefonas — LAFayet te 8516 

Savininkas — JOB KAZIK—KAZIKAJTI8 

PASIDĖKITE PINIGUS DABAR 
MOKAME 3% DIVIDENDŲ 

JEI PASIDESITE PINIGUS IKI SAUSIO 

10, TAI DIVIDENDUS GAUSITE 
UŽ VISA MĖNESĮ 

UNIVERSAL 
SAVINGS & LOAN ASS0OATI0N 

1739 SOUTH HALSTED STREET 
CHICAGO, ILLINOIS PHONE CANAL 8506 

Ilk I M £. 

ITIARCUTI^ 
VIENINTfiLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — {STEIGTAS 8AJL 11d., 1933^ 

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

iki 2-ros valandos p o p i e t — 
KITOMIS DIENOMIS: nuo 9:30 

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

MARGUČIO Ofiso Adresas; 

6755 So. Western A ve., Chicago, I1L 
m Telefonas — GROvehlU 2^42 

t 
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Antralienis, sausio 7, 1947 
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D R A U G A S 
THE UTHUANIAN DAILY FRIEND 

*334 So. Oakley Ave^ Chicago 8, IH. TeL CANaI 8010-8011 
BnUrsd aa Second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, Illinois. 

Under the Act of March 3, 1879. 
Published daily, except Sundays, 

by the 
UtiMuuUau Catholic Press Soclety. 

Member of the Catholic Preae Ass'n 

Subscriptiot* Kates: 
16.00 oer year out«de of Chicago; 
$7.00 per year in Chicago & Cicero; 

4 centą per copy. 

Prenumeratos kaina Cliieagoje ir 
Ciceroje per paštą: 

Metams * $7.00 
Pusei Meti* 4.00 
Trims Mėnesiams 2.00 
Dviem Mėnesiams 1-50 
Vienam Mėnesiui 75 

Jungt. Valstybėse, bet ne Chicagoje: 
Metams $6.00 
Pusei Metų s-&0 
Trims Mėnesiams 1.75 
Dviem Mėnesiams 1.25 
Vienam Mėnesiui . . . ! 7 5 

Užsieniuose: 
Metams • • • • • 
Pusei Metų *-50 
Trims Mėnesiams 2.50 
Pinigus reikia siųst} Pašto Money 

Orderiu su užsakymais. 

Skelbimų kainos bus prisiunčiamos 
tuojaus, gavus prašymą. 

SKKUBKITES DIKN. "DRAUGE" 

K 

Lenkijos Rinkimai Nebus Teisėti 
Sausio 19 d. Lenkijoje bus rinkimai. Bet The New 

York Times korespondentas Sydney Gruson iš Varšu
vos praneša, kad tie rinkimai bus visai bereikšmiai. Jie 
būsią bereikšmiai dėl to, kad opozicijos partijos vadai 
ir veiklesni nariai yra areštuojami. Yra areštuojami 
ir visi tie, kurie vienu ar kita būdu parodo, kad jie 
nėra linkę pasiduoti komunistų vadovybei. 

Šiandienine Lenkija yra griežtoje Sovietų Rusijos 
kontrolėje. Laikinoji jos vyriausybe yra sudaryta pa
čios Maskvos ranka. Opozicija, kuriai vadovauja Sta
nislava Mikolajczyk, darė viską, kad atsteigti krašte 
demokratinę santvarką, kad būsimus rinkimus pada
ryti tokiais, kad piliečiai laisvai, netrukdomai galėtų 
išreikšti savo valią ir išrinkti į valdžią tokius žmones, 
kurių norės piliečių dauguma. Tačiau Maskvos palai
komi, finansuojami ir diriguojami komunistai Mikolaj-
czyko opoziciją yra užsimoję visai sutriuškinti būsi
muose rinkimuose. Kadangi opozicija prieš komunis
tus turi žmonėse pasitikėjimo, todėl komunistai panau
doja biauriau3ias priemones, kad rinkimų dieną ji bū
tų visai bejėgė. 

VISA KONTROLĖ KOMUNISTŲ RANKOSE 

Be vedamo teroro, areštų, ištrėmimų ir net žudymų, 
visą, rinkimų kontrolę komunistai pasiima į savo ran
kas. Vyriausioji rinkimų komisija iš kandidatų sąrašo 
pašalino Anthoni Zdanovvski. Mat, karo metu jis buvęs 
pogrindžio prieš nacius vienas iš lyderių ir "nepakan
kamai kovojęs." Taip jau išmetė iš sąrašo valstiečių 
lyderius Baginskį, Mierzvfą ir Koteką, nes jie sėdi ka
lėjime. Į kalėjimą juos uždarė komunistinė vyriausybė, 
nes jie buvo perdaug veiklūs rinkimų kampanijos metu. 

The New York Times korespondentas rašo, kad Var
šuvos kvizlingai visai nekreipė dėmesio i Amerikos ir 
Anglijos notas, kurios prieš kiek laiko buvo pasiųs
tos, reikalaujant, kad rinkimai būt pravesti teisėtai 
ir laisvai. Kvizlingai yra įsitikinę, kad, nepaisant kaip 
bus pravesti rinkimai, sąjungininkai neišdrįs nepri
pažinti jų rezultatų. 

KANDIDATAI AREŠTUOJAMI IR ŽUDOMI 

Mikolajczyk spaudos atstovams pareiškė, kad 104 jo 
partijos kandidatų yra areštuota. Vienas iš kandidatų 
Jan Malejko buvęs nužudytas. 

Associated Press korespondentas taip jau teigia, kad 
Lenkijos rinkimai nebus teisėti. Ir jam Mikolajczyk 
pareiškęs, kad komunistai visą rinkimų kontrolę paėmė 
į savo rankas. Rinkimų komisijon neįsileido nė vieno 
nėkomunisto. 

Cia suminėtų faktų, berods, užtektų, kad Jungtinės 
Valstybės ir Didžioji Britanija imtųs žygių sustabdyti 
būsimus k 'rinkimus", nes aiškiai yra laužoma duoti pa
žadai tarptautinėse konferencijose. Maskvos pastatytą 
Bieruto vyriausybę sąjungininkai pripažino tik ta są
lyga, 3ei bus pravesti teisingi, teisėti ir laisvi rinki
mai. Bet, kaip matome, sausio 19 d. (Įvykstanti rinki
mai nebus rinkimai, bet tik paprasta komunistinė rin
kimų komedija, kokią jie suvaidino Lietuvoj ir kituo
se savo okupuotuose kraštuose. ) 

• 
Atominė Energija Ir Rusija 

B. M. BARUCH PATARIMAI 

Bernard M. Baruch rezignavo, kaipo Amerikos at
stovas Jungtinių Tautų atominės energijos komisijoj. 
Jo rezignaciją Prezidentas Tramanas priėmė. 

Š13 įvykis Amerikos visuomenėj sukėlė įvairių kalbų 
ir spėliojimų. 

Kaip žinoma, Bernard Baruch atominės energijos 
kontrolei paruošė planą4 dėl kurio labai daug buvo 
ginčytasi Jungtinių Tautų atominės kontroles komiai* 
joj. Planui stipriai priešinosi Maskvos atstovas Gro* 
myko. Pagaliau, komisija dauguma balsų planą priėmė. 
Rusija ir Lenkija jam vis tik nepritarė. 

B. M. Baruch, paduodamas savo rezignaciją, padarė 
keletą rimtų, įsidėmėtinų pastabų. Pirmoje vietoje ji
sai pabrėžė, kad Jungtinės Valstybės atominės ener
gijos paslaptį būtinai turi pasilaikyti sau. Be to, j is 
rekooenduoja daugiau atominių bombų pasigaminti. 

K 4 TAI REIŠKIA? 
• • 

Iš to galima pasidaryti visai aiškią išvadą. 
B. Baruch, kuris per keliolika metų buvo labai arti 

vyriausybės, kuris buvo vienas svarbiausių Prezidento 
Roosevelto patarėjų, tikrai gerai susipažino su tarp
tautine pasaulio padėtim. Jis, pagaliau, įsitikino, kad 
su Sovietų Rusija jokiu taikos klausimu nebus galima 
susikalbėti, kad ar anksčiau ar vėliau su sovietiniu 
imperializmu teks rimčiau ir griežčiau susidurti. To
dėl Amerikai būtų pražūtinga išduoti rusams ir ki
tiems atominės bombos ir kitokių militarinių pabūklų 
sekretus. Galime būti tikri, kad Maskva, turėdama ran
kose tuos bai3ius militarinius pabūklus, panaudotų 
juos komunistiniam, totalitariniam imperializmui plėsti. 

Mūsų vyriausybė dabar turi akylai budėti. Maskva, 
neišgavusi atominės energijos paslapčių diplomatiniais 
keliais, duos įsakymą savo šnipams dar daugiau lan
dyti, šnipinėti. Sovietų šnipai panaudos visas savo gud
rybes, kad Maskvos (Įsakymą išpildyti. 

Mat, jau pernai buvo susekta, kad Rusijos šnipų 
tinklas veikia ir Kanadoj ir Jungtinėse Valstybėse. 

Lietuva turi vėl būti Nepriklausoma Valstybė! 

Popiežiaus Kalba Ir Lietuvos Būklė 
Vienas "The Tablet", Brooklyno diecezijos laikraš^ 

čio, bendradarbis (Observer) sausio 4 d. laidoje gra
žiai sugretino Jo Šventenybės Popiežiaus Pijaus XII 
kalėdinę kalbą ir Lietuvos reikalus. 

Šventojo Tėvo kalboje išreikštos mintys labai griež
tai skiriasi nuo darbų Jungtinėse Tautose. Jo Švente
nybė šaukia pasaulį į teisingą, pastovią taiką, kuomet 
jungtinėse tautos nebeatsižvelgia į paprasčiausius dės
nius, be kurių taika jokiu būdu nebus įmanoma. 

Šio tragiško kontrasto pavyzdžiu esančios mažosios 
tautos, į kurių baisią būklę nebekreipiama dėmesio. Pa
vyzdžiu "The Tablet" bendradarbis paduoda Vyriau
sio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto memorandumą, ku
rį ministras P. Žadeikis j.teikė generaliniam Jungtinių 
Tautų sekretoriui Trygve Lie. Atpasakojamas memo
randumo turinys ir pasakojama, kad jame iškeltam 
klausimui nedėta* eigos. 

žmonės Lietuvoje yra žudomi. Žiauriausiomis prie
monėmis yra likviduojama visa lietuvių tauta. Krei
piamasi į tarptautinę organizaciją, kuri yra pasirin
kusi palaikyti taiką, apginti silpnesnius, stovėti už 
žmoniškumą, tačiau į Lietuvos prašymą jokio dėmesio 
nekreipiama. 

Ir ištikro, tarp Šventojo Tėvą taikos planų ir Jung
tinių Tautų darbų yra didelis kontrastas. Todėl laik
raštis, darydamas iš to išvauą, pesimistiškai žiūri į 
1947 metų prospektus taikos atstatymo darbuose. 

Jis sako: "Tai dėl to Šventasis Tėvas šaukia visus 
krikščionis į darbą". 

* 

U. S. Kongresui Posėdžiaujant 
Lietuvių Katalikų savaitraštis "Amerika" rašo svar

biu klausimu. Ji sako: 
"Amerikos užsienių politikoje dažnai užmirštamas 

vienas svarbus dalykas: šio krašto tarptautinius įsipa
reigojimus turi patvirtinti Senatas, norint, kad jie tap
tų oficialūs. 

Naujas Senatas, kai£ spėja politinio gyvenimo ste
bėtojai, rengiasi patyrinėti Jungtinių Valstybių užsie
nio politiką ir daugelį ankstesnių pasižadėjimų. 

Kalbama, kad tiek respublikonas senatorius Vanden-
bergas, tiek demokratas Connally ketina pasitraukti 
iš delegacijų tarptautinėms konferencijoms ir neva
žiuos į Maskvą. 

Jie tuo būdu turės laisvesnes rankas tarti savo žodį 
apie kai kuriuos tiek Roosevelto laikų, tiek dabartinės 
administracijos darbus užsienio politikoje. 

Niekam nepaslaptis, kad nemažas senatorių skaičius 
laukia tų pasižadėjimų, iškeliant Senate." 

Lietuvos nepriklausomybės byloj šie metai yra ne
paprastai svarbūs. Jie turi būti atžymėti dideliais, vie
ningais darbais ir pasiaukojimu. Dabar vedamam A-
merikos Lietuvių Tarybos vajui visi lietuviai turime 
dirbti ir aukoti. 

• 
Mūsų dienraščio metinė meno šventė — koncertas 

bus vasario 9 d. St. Agnės Auditorium. Pasižymėkime 
į savo kalendorių, kad tą dieną kuo kitu neužsiimtume. . 

m 

Aukok Amerikos Lietuvių Tarybai bent vienos die
nos uždarbį, padėk laisvinti savo tėvų kraštą Lietuvą. « 

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

Apie ger^ blyną greit vi
si sužino. Ir gaudo, ir per
ka. Tą patį galima pasakyti 
ir apie Kravchenkos para
šytą knygą " I Chose F r e 
dam". Žmonės tą knygą taip 
smarkiai perka, kad krau
tuvės nespėja pakankamai 
pristatyti. O bolševikai kad 
jau čiaudo, kad spiaudo, kad 
peikia, kad keikia tą savo 
buvusį didį činovninką Krav 
chenką. Kur gi jie nekeiks, 
kad jisai buvęs aukštas val
dininkas prie Stalino, dabar 
atidengė visas bestijokratiš-
ko bolš e v i z m o paslaptis, 
žmogus perskaitęs tą Krav
chenkos veikalą išmoksta 
apie bolševizmą daugiau, ne
gu kad skaitytų mūsų mas-
kolbernių gazietą "Vilnį" 
per 20 metų... 

Reikia pastebėti, kad ta
sai Kravchenkos veikalas "J 
Chose Freedom" susilaukė 
net šešių laidui; ir Kiekvie 
nos laidos buvo spausdinta 
ne po tūkstanty kitą, bet 
šimtais tūkstančių. Mūsieji 
bolševikai apie tai sužinoję 
tik s k a u d ž i a i atsidūsta 
Skaudu, smūtna, net baisu 
darosi visiems raudonfasis-
tams. 

• • * 
Visiškai kitaip žmonės į-

vertina Maskvos patronuo-
jamos kukorkos Anna Lou-
ise Strong "blynus". Ką ji
nai pagamina, tai Maskvos 
služauninkai tuoj atspausdi
na. Ir kad jau giria, kad 
garsina komunistai jos pa
rašytus "blynus", — rods 
liežuvį nurytum besilaižy-
dams... Bet žmogus paskai
tęs ir nebaigęs teškia jos 
murmulienę ir p a s a k o : 
''phooie, Strong, her stupid 
lies are too strong !M 

Pereitais metais jinai pa
rašė ir atspausdino storą 
knygą "I Saw New Poland", 
žinoma, su kacapska perfu-
ma bei moskovska "kaška'* 
patepta... I r trunyja tos jos 
knygos lentynose. 

"Tribūne" knygų recen
zentas H. J. Morgenthau a-
pibudino tą jos knygą ši-

(Nukelta į 5 pusi.) 

•ANTANAS TOLIS-

Mirties Kolona 
• 

. (Tęsinys) 
Atsistojęs gatves kampe ir galvodamas, kur man 

dėtis, prisiminiau vieną seną dorą moterėlę, kuri skalb
davo mūsų šeimos skalbinius. Atsiminęs, kur ji gy
vena, tuojau nuėjau pas ją. Tyliai pasibeldęs, atida 
riau girgždančias žemos trobelės duris ir patekau į 
pilną vandens garų mažytį kambariuką, * kurio viena
me kampe su trumpomis pertraukomis girdėjosi tri
namų į rumbuotą lentą baltinių brumsėjimas. 

"Labą dieną!'' — nedrąsiai pasakiau. "Labas, la
bas!" — šluostydama į šlapią žiurstą muilinas rankas 
ir eidama prie manęs, atsakė ta pati senutė. "Ar po
nas, ach, dovanokit — draugas (aš vis dar su tais po
nais užsimirštu!), baltinių skalbti atnešėte V9 Stoviu, 
nežinodamas ką atsakyti, bet apsižvalgęs priėjau kiek 
galima arčiau prie jos ir su nekantrumu paklausiau: 

"Močiut, ar manęs jau visai nebeprisimeni ?" 
Moterėlė staiga nustebo ir, nukabinusi nuo sienos 

mažą žibalinę lempelę, prinešė arti prie mano veido 
ir ūmai vėl atšoko nuo manęs. 

"O Viešpatie, juk tai mažasis Kolia! O Dieve, Die
ve, juk tai amžiną atilsį nukankintų Marčenkų vienin
telis sūnelis! Sėskis, brangusai, sėskis, sakyk, kaip tu 
čia vėl atsiradai?" 

Supratau savo tėvų baisų; likimą ir, apsipildamas 
ašaromis, puoliau klausinėti moterėlę apie savo tėvų 
mirtį. "Och, Viešpatie, geriau nė neprisiminti!" —-
atydžiai žvilgterėjus pro langą, pradėjo. 
^ "Gi juos tie svolačiai, baisiausiai kankindami, nu
žudė jų pačių namuose: lupo gyviems odą nuo nuga
ros ir krūtinės, o vėliau ant ilgų virvių pakorė ant 
balkono. 

O Dieve, Dieve, kaip tai buvo baisu! Tomis dieno
mis tie banditai išžudė beveik pusę visų miesto gy
ventojų, visokiais būdais juos kankindami ir piešdami 
bei naikindami jų turtą. Nežinau, ar pats dar prisi
meni mano pusseserę, kuri toj pačioj gatvėj turėjo 
mažą pieno krautuvėlę. Tie žmogžudžiai ir ją papjovė, 
o jos lavoną pakorė krautuvėlės lange ir ant krūtinės 
pakabino jos krauju parašytą užrašą: "š ta i kaip bur
žujai dvesia!" • 

Dieve mano, negalima, nė įsivaizduoti, kas čia darė
si! "Sakyk, brangusai, kaip tu čia atsiradai?" — pa
klausė ir ji mane. Trumpai nupasakojau savo pergy
venimus, ir senutė man patarė tuč tuojau dingti iš 
miesto, nes, girdi, ir mane mano tėvų likimas laukiąs. 
"Gali keletą dienų pas mane pailsėti, kol tavęs nie
kas nepastebėjo, o vėliau turi bėgti, nes,kitaip mums 
abiems bus galas l" — pasakė senutė. 

Pabuvęs pas senutę apie savaitę, vieną vakarą iške
liavau... Vaikščiojau, klaidžiojau po visą Rusiją, ne
žinodamas, nė kur dingti, nė ką pradėti, kol pagaliau 
po poros metų tapau likimo nublokštas pas Nadią, 

Netrukus ji tapo mano žmona, ir aš iš jos susilau
kiau dviejų sūnų. Taip slinko vargo metai vieni po 
kitų, o mudu su Nadia ir vaikais buvome priversti 
eiti į kolchozą netoli Oršos miesto. 

Rudenį 1935 metais buvau paskirtas lydėti "raudo
nąją gurguolę" iš kolchozo į Oršos stotį, kur grūdus 
reikėjo pakrauti į vagonus. Benešiojant į vagonus sun
kius maišus, staiga priėjo prie manęs kažkoks milici
ninkas ir, šiurkščiai timptelėjęs už peties, ironingai 
užkalbino: "Ei, drauguži, kaip tu čia dabar atsidūrei? 
Ir dar nuosavame kailyje!" Nustebęs žiūriu į jį. "Ką, 
ar nebeprisimeni manęs, ar prisiminti bijai? Matai, 
ponas Marčenko iš tokio baltarankio kolchozninku pa
virto! 

(Bus daugiau) 
, , . . . i 

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

mw-
e*Kį 

Šią pinigų sumą KEISTUTO TAUPYMO BEN
DROVE yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO 
VETERANAMS, paskolos būdu, kad padšti Vete
ranams įsigyti naują arba seną namą, statyti naują 
arba įremontuoti dabartinį savo namą — be ilgo 
atidėliojimo ir be išlaidų, pagal G. I. Bill of Rights 
patvarkymus. 

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

* * 

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 
ATSILANKYTI PASITARIMUI. 

"Draugas" buvo ir bus jūsų draugas I 

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
TeL Calumet 4118 323$ & Halsted St- Chicago 8, I1L 

JOSEPH M. MOZERIS, Secretary 

W*' 



-

* 

» 

* 

Antr&ftems, sausio 7, 1947 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAOO. ILLINOIS 
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TrvffliMti 
(Atkelta iš 4 pusi.) CHICAGOS LIETUVIU VEIKIA 

taip: *This U aot <mly a į t _ L . /^nrc i f tč ja i i i c 

taa, *ait it is an awfcilly stu- Prabėgo Kaledoa, senieji 
ĮM book". ("Šioji yrm ae tik 
paviršutine knyga, blogai pa 
rašyta, het yra taipgi ir bai
siai kvaila knyga"). Del ši
tokio Anna Louise Strong 
raštų vertinimo, bolševi
kams taipgi yra labai smūt-
na. 

• • • 
Beje, toji Rusijos apmo

kama propagandiste Aana 
Lottise Strong yra labai gar
binama mūsiškių, maskolber-
nių. Mat jinai buvo nuskri
dusi iš Maskvos į Kauną 
1&40 metais, tuč tuoj«u kai 
raudonoji armija buvo at* 
niaurojusi Lietuvon. Per 
tris dienas ją vaišino Lietu
vos peckelis Paleckis. Ir per 
tris dienas Lietuvos bolševi
kai pliurps per Kauno radi
ją, kad į Kauną atvyko "žy
miausia, tarptautinio mąsto 
genijališka Amerikos rašy
toja Anna Louise Strong"... 
Jinai ir kalbų mokanti, — 
angliukai, rusiškai, žydiškai, 
vokiškai, — žedžia, kokia 
kalba nori, jinai moka... 

Ir paraše 'na zakaz" paš-

metai ir užstojo nauji, į ku
riuos taip dang mūsų dėme
sio buvo nukreipta, kad iš
kilmingiau juos a t š v ę s t i , 

Metropolitan State Bank, 
pas Antaną Valone; "Nau
jienose" irgi galima priduo
ti tarybos nariams. 

Priduodami savo aukas, 
visuomet reikalaukite kvi
to*. Stambesniems aukoto-

kad daugiau dovanų kitiems jams taryba ruošia gražius 
nupirkti ir patiems .gauti, | atžymejimus bei liūdymus. 
i -i i i - i - x »• i_ ' mis te kad kuo didesnę taurę links- į 
mybių tfcgerti. 

Kai pas mus hnkoma ir 
šilta, tai mūsų tėvyne Lie
tuva pro geležinę sieną bel
džiasi i mūsų širdis kaip Lo
zorių? į turtingojo namas. 
Ten mūsų artimieji susigru
pavę partizafiU. eilėse, sulin
dę žemėse, miškuose kovoja 
prieš mirtį, prieš kančias, 
prieš išniekinimą. 

Mes, amerikiečiai, negali
me toje kovoje jiems padėti 
su ginklu rankoje. Bet gali
me ir turime prisidėti savo 
doleriu, prie tos teisėtos ko
vos kulią veda eta Ameri
kos Lietuvių Taryba, gi Eu; 
ropoję Vyriausias Lietuvai 
Išlaisvinti Komitetas. 

ALT aukų rinkimo vajus 
už lietuvių tautos egzisten
ciją, eina dabar. Kiekvieno 
iš mūsų yra šventa pareiga 

E. S. 

So. Chicagos žinutės 
Sergąs šiuo laiku rimčiau 

serga: J. Stuiga, kurs per
gyveno operaciją So. Chica-
go ligoninėj. Palfstamieji 
prašomi ligoni aplankyti. 
Buvo labai sunegalėjus ir 
mūsų uoli parapijos ir ka
talikiškų jstaigų geradarė 
bei rėmėja, Eleona Morkie-
nė, 8857 Houston Ave. 

Linkime ligoniams greit 
pasveikti, vėl grįžti prie sa
vo pareigų. 

togas praleisti pas savuo
sius. 

Dėkoja 
Esu skaudžios lietuvių 

tremtinių šeimos Vokietijo
je narys, kuris šių metų Ka
lėdoms galėjau susilaukti iš 
savo giminaičių Paulinos ir 
Petronės Geraltauskieniųi, 
gyvenančių 116 Michigan 
Ave, Harrisburg, 111., didelį 
džiaugsmą ir milžinišką pa
ramą — 22 kg. maisto siun
tinį. Už šią dovaną Paulinai 
ir Petronei Geraltauskie-
nėms, kartu ir jų šeimoms 
reiškiu nuoširdžią padėką ir 
linkiu geriausios sėkmės. 

V. J 
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l t m THE 
t CROSS! 
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Vytautas 

B. A. L A C H A VV I C 2 
Laidotuvių Direktorius 

ROSELANDE 
KOPLYČIA RANDASI: 

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

kviliuką apie "LJtnuama p r i e to v ^ a u g p r i s i d § t i ^ 
toji bofeelka. O kad dziau- Į s t a m b e s n e a i l k a > š i u o m e t u 
gėsi mūsieji r*udonphm*>iai, | a u k a s l i m a wmmšu _ 

£righton Park — pas J. En-
Čerį, 4401 S. Mozart Str.; 
Bridgeport pas Šukį, 3252 
S. Halsted St; West Side 

kad jau džiaugėsi... Niekas 
to jos paškviiiuko neskaito. 
O jei kas ir perskaito, tai 
pamano, kad "litovskiems 
raudoniems skavanžieriams 
(scavengers) bei "zoiotovo-
žams", — tai bile išmata 
yra "choroša 

Vieši pas t&vetius. Pranas 
Judvitis, 2814 E. 89 St., sū
nus mūsų duosnių parapijo-
nų, šventėms parvyko na
mo iš Marianapolio Kolegi
jos, Thompson, Conn., ir 
smagiai leidžia atostogas 
pas tėvelius bei gimines. 
Pranas tarnavo Dėdės Šamo 
kariuomenėje ir buvo Vokie
tijoje. Grįžęs namo džiau
gias gavęs progos tęsti moks 
lą. Pasisekimo, Pranai, moks 
le, ir smagiai švenčių atos-

DABAR GERA PROGA ĮSIGYTI -
Angliškq-Lietuviškq 

Lietuviškq-Angliškq 

» ' 

• • 

Brighton Pirk. — Motąrų 
Sąjungos 20 kp. susirinki
mas Įvyks sausio 7 d., para
pijos mokyklos kambary. 
Narės prašomos skaitlingai 
atsilankyti. Valdyba 

Vienas gramas meilės 
atsveria svarą įstatymų. -

* 

Juo mažiau žodžių, juo 
geresnė malda. 

• 
Kur yra gėrimas, ten yra 

pavoju8-
Saliamonas 

— i i 

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
IR ODOS IŠBĖRIMAMS 

Kenkiantieji kuo senų, atdarų 
w skaudžių žawdų, žino taip sun
ku yra ramiai ptaMčti. ir kaip 
nakties metu nefattma f«rai išsi
miegot. Kuomet 
talBdofi praaeda 
niežt ir akaudS-
ti — užtepkite 
Ūte'OULO Oint-
mefit palengvi-
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
sen i. atdarų ir 
skaudžių žaiadų. 
Jo at»atvin»s> 
Člos ir skausmą 
praSaltns ačloa y-
patybSt suteiks 
Jums tinkamą 
nakties poilsį ir 
pagreibfts išgydyt 
senas, atda
ras ir skau
džias žaiz
das. Vartokite j \ Irgi akaudiems 
nudegimams, sąžų ir sutrūklmų 
pražalinimui, Ir kad palengvinti 
Paoriasla niežėjimą. Atvėdina va
dinamą Atbletea Foot degimą ir 
niežėjimą, sustabdo Jo plėtimąsi, 
nulaiko nuo odos nudžiflvimo ir 
sutrūkina o tarp piritų: geras ir 
sauses, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalėms iš lauko pu-

(po tėvais Valentinaite) 
Uyv.: 422 Woet 69th Street. 
Mirė Sausio 5d. 1947m., su

laukus 51 motų amžinus. 
Gimė J-4otuvojc. Kilo iš 

Kėdainių apskr., Baisogalos pa
rapijos. 

Panko dideliame nuliūdime: 
vyrą Floyd; 2 sūnus Edwfo ir 
marčią Maric ir, Floyd Jr.; 
dukterį Florence; tėvą Joną j 
Valentiną; 2 brolius Stanley ir 
brolienę Anetta tr Jų sūnų Stan
ley Jr., George ir brolienę Vic-
toria; seserj Juanita Steep ir 
vyrą Fred; sesers sūuų "VVilliam 
Mironas; 3 dėdes Frank ir Do-
minick NaJ^utis ir Jų Seimas ir 
Jurgj N akut j ir kitas gimines. 

K iinas pašarvotas Ant. B. 
Petkaus koplyčioj, 6812 So. 
Western Ave. Laidotuvės jvyks 
tre<H«d.. San*, sd. IS koplyčios 
8:30 vai. ryto Irtis atlydėta j St. 
bfer>anls parap. I agnyčių, adre-
tm — 340 >Vest <«th Street, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos u% v^iunl'-s sielą. Vo 
pamaldų bus nulydėta j Švento 
Kasimii ro kapttics. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvaiti *iose laidotuvėse. 

\uWWc: M Surnl, 3f|>tr-
li, IHtkto, Tėva«, B olisl, Br N 
licnes, 8csuo ir kitos G m ii.ė-. 

Laid. direkt.: Ant. B. Petkus, 
telefonas GROvehill 0142. 

' * « * * * ^ 
A A 

JUOZAPAS M. KUDIRKA 
Gyv.: 6^54 S. Bggloston Ave. 

Mirė Saus. 6d., 1947m.. 8:00 
vai. ryte, sulaukęs 71 m. amž. 

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Marijampolės apskr., ir parap. 

Amerikoje išgyveno 50 metų. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
žmoną Kotriną (po tėvais "Fe-
trusutte); 2 sūnus — Povilą ir 
marčią Sue, ir Mykolą Ir mar
čią. Kathleen; 3 dukteris Uose 
O'Brien ir žentą, Edvvard, Ann 
ir Patrieia; ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas Heeuey ko
plyčioje, 2104 W. 95th St. 

Laidotuvės jvyks trečiadienį, 
Sausio 8d., 1947m. is koplyčios 
9:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Chri8t the King parap. bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į 8v. 
Kazimiero kapines. 

'Ntaosn-džiai kvrečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvč3e. 

Vnlifide: žmona, Sūnui, Mar
ele**, Dnktery-, tniULs ir ki
tos Gimines. 

Laidotuvių dlrckt.: Heeney 
Funeral Home, tel. BEVerly 
5520. 

t 

Nebūkite be Marlborough's 
UTHUANIAN DICTIONARY * 

Kaina.... $6.00 
Mokinkitės Lietuvin Kalbos su Anglišku Vadovėliu! 

Įsigykite Marlborough's 
LITHUANIAN — SELF-TAUGHT 

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

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

CHICAGO 8, ILLINOIS 
^ z c 

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MB. NELsSON 

^— BAVuiliilco —• 

St. Casimir Monumenf 

3914 West lllth St 
VicnaB Blokas nuo Kapinių 

tiesiog Ten, Kur BoasJ 
Sosto ja. 

Telefonas: CEDARCREST 6335 

tf 

LBGVUO OrNT^fBNT paraiduo-
ea po f l . tS ir po »*.&•. 

81uiklte jflaų l ioaey Orderi tie-
I — 

LEGULO, DEPT—D. 
4847 W. l « h Street 

CtCKRO M, ILUNMS 
Arba atvykite į vaistkię; 

JBtem Pharmacy 
itM7 W. UĖk SU Omo J5» Bt 

I • ! • 

1 0 , 0 0 0 B O N K Ų 
DEGTINĖS 
BKANDES 
KUM'O k 

• GIN 
• VTNO 
• KOKDIALŲ 

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama 

SPECIALEMIS KAINOMIS 
Pirmam Atėjus Firma* Patarnavimas 

M O N A R C H 
L!QUOR 
STORI 

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054 

NATHAN KANTKR 
"Lietuviškas 

žjdukas" 

A T Y D A ! 
VETERANAMS Nesnvartoto Poflogų Laiko Aplikacijas notart-
zaojam VELTUI. Kviečiame užeiti į bet korį KA2EIKA-EVANS 
Fanerai Home ofisą (kuris jums patogiau), adresu 8819 S. 
UTUANICA AVE. (Bridgeporte) arba 6845 S. VVESTEEN 
AVE. (Marąuette Parke). 

M M — — 

MAZEIKA"EYANS 
(€VANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nauja Koplyčia Marąuette Parke 

6845 S. We$lern Ave. - Pro. M ) 
J Antro Koplyčia Senoje Vietoje: 

3319 Lituanica Ave. - Yar. 1131-113) 

1 
Tiems, kurie gyvenate kitose miesto dalyse Ir mies
tą apylinkėse f arapinam koplyčias arčiau prie narna 
kiek gaitmfc Į 

1 ^ 
>• '"m> ' < 1 W W 1 * • 

• • 
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SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

4605-07 S. Hermifage 
Avenue 

s 1741-2 

4330-34 S. Calif omia 
Avenue 

Lafayette 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad 
8 vai. vak. 

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

toriaus. Pagal Karo Departamente patvarkymą, dabar jums 
norint, kūnai žuvusiu ar mirusiu veteranų — JŪSŲ mylimųjų, 
bus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Peikus atvyks 
i jūsų namus ir sutetks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamas pilnas miiitarinis laidojimas. 

NULIŪDIMO VALANDOJE 
KREIPKITĖS PRIE 

ANIHONY R 

ETKU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

1410 So. 50th Ave., Cicero, 111. 
Telefoną* TOVVNHALL 2109 

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

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

K A B I A U 

Akiniu 
Lliluli 
L a l d o t o v l ų 

D l r e k t o r 11 

A • t e i a e I j t I 

tm 
IW 

A M B U L A N G U 
PataraaaJaM 
d l e a « l r a a k l | 

Mes Tarime 
f I B l f U l l 

K i š a m s 
M l e i t i 

MA2EIKA - ir - EVANAUSKAS 
S31fl LITUANICA AVE. 
6845 & VVESTEEN AVE. 

Phonee: YABds 1138-39 
PEO. 0091 

LACHAWICZ m ŠONAI 
2314 WEST 23rd PLACE EJMUMS CANal 2515 
10756 & MIOBJOAM AVE. COMmodore 5761 

PULteMil27l 

L L. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Tel. PULlman 9601 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 8. UIUAMCA AVE. Fkoae VAKdk 4!>08 

— • - • — — — • — — — 

I. LIULEV1Č1US 
4948 8. CALIFORNIA AVE. XsL LAF. 8579 

Pa J. RIDIKAS 
8854 8. HALSftiai -ffl. "710 W. Hth STREEl 

Tetophooe YARds 1419 
• ^ — — * b — — i • i 11 • n i • • • M , Į i i 

L I. ZOLP 
MM WESI 46th S t PboB. ¥ABdk 0781 
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Kas Girdėt 

Chlcagoje 

Sumušė berniukus 

Nužudymo paslaptis 
Prieš penketą dienų siau

ram pravažiavime užpakaly 
namų 1844 W. Superior st. 
rastas moters lavonas, Įkas
tas į sniegą. Iš karto buvo 
galvojama, kad tai automo
bilio nelaimes auka. Tačiau 

Du chicagieciai, John dabar manoma, kad tai yra 
Delaney,, 16, ir Lcuis Lip- žmogžudžio darbas. Mat, 
schultz, 15, grįždami i Chi- moteris buvo nėščia. Geriau 
cago iš krepšinio rungtynių j patyrinėjus nedideles žaiz-
Watervliet, sustojo pasiimti das, prieita išvados, kad mo-
gazolino Benton Harbor j teris buvo parblokšta kumš-
miestelyje. Tačiau tuo laiku I čio smūgiu, o po to suspar-
ten buvo trys plėšikai. Jie dyta kojomis. Paskui ji bu-
ui "darbo" pertraukimą įsa- \ vo atvežta į tą pravažiavimą 
kė berniukams važiuoti ma- ir pamesta. Automobilis ne-
žai naudojamu keliu prie, galėjo jos mirtinai užmušti, 
New Buffalo. Ten nuo jų nes pravažiavimas yra labai 
atėmė batus, švarkus ir ke- j siauras, kur automobilis bū-
letą dolerių. Po to įsakė iš | tų turėjęs labai pamažu va-
automobilio išlipti. Jiems at- žiuoti. 
sisakius, vienas banditas Į sekmadienį a p į e 50 žmo-
smogė Delaney revolverio | m ų b u v o p a k v i e s t a j pg į^ . 
kotu į galvą. Kiti sumušo! • k a d b ū t ų U m a n u s t a . 

Trys užmušti 
Trys vienos Šeimos nariai 

buvo užmušti, o kiti du su
žeisti, kai jų automobilis su
sidūrė su troku, jiems va
žiuojant iš Joliet į Chicago. 
Užmuštieji yra Mark Day, 
45, jo žmona Gertrude, 46, 
ir giminaitė Elizabeth Day. 

j Jie visi gyveno 320 N. 
Briggis, Joliet. Sužeisti yra 
Russell Day, automobilio 
vairuotojas, ir Mrs. Grace 
Peterson. Sužeistieji nuga
benti ligoninėn. Troko šofe
ris nesužeistas. 

antrąjį berniuką. Po to ban 
ditai pabėgo. 

Lipschultz, pusiau nešda-

tyti moters asmenybę, ta
čiau nė vienas negalėjo jos 
pažinti. Manoma todėl, kad 

mas sužeistą Delaney, atvy- ji yra ne tos apylinkės gy-
ko į artimiausią namą, iš ventoja, gal net ir ne iš Chi-
kur pasaukė policiją. Po tri- j cagos. 
jų valandų du banditai buvo 
rasti pasislėpę miške. Abu 
dar jauni vaikėzai, po 20 
metų. Jie greitai išdavė ir 
trečiąjį, jų vadą, tik 18 me
tų vaikėzą. Jis buvo taip pat 
areštuotas savo 
Benton Harbor. 

Pašautas banditas 
Vienas vyras buvo pašau

tas, o kitas sučiuptas, kai 
jie mėgino apiplėšti taverną 

namuose 5 1 0 0 N. Western ave.. Ta
verna jau buvo uždaryta, o 
savininkas skaičiavo dienos Delaney paguldytas Ben 

ton Harbor ligoninėj, nes jis pajamas. Užpuolikai išdaužė 

Du sušalo sniege 
Chicagos šalčiai ir sniegas 

pareikalavo ir žmonių aukų. 
Sekmadienį sniege buvo ras
ti du lavonai. Vienas lavo
nas atpažintas. Tai Preyton 
F. Robinson, 45, gyv. 1744 
E. 68th st. Jis buvo dingęs 
iš namų ketvirtadienį. At
rastas ties 68th st. ir South 
Shore dr. 

Antras lavonas yra negrės 
moters. Atrastas sniege už
pakaly namų 3415 Prairie 
ave. Lavonas neatpažintas. 

Pranašaujama, kad oras 
truputį atšils. Tačiau ato
drėkio nebus — sniegas vis 
dar laikysis. 

Lėktuvu nelaimės 
Sekmadienį dėl labai blogo 

oro su sniegu ir lietumi ry
tuose sudužo trys lėktuvai. 
Nelaimėse 5 asmenys buvo 
užmušti ir 21 sužeistas. 
• Pirmasis lėktuvas nukrito 
miškingoje vietoje prie Car
inei, netoli Vineland, N. J. 
Sniego audroje 3 asmenys 
buvo užmušti ir 19 sužeistų. 

Vėliau kitas keleivinis lėk
tuvas, negalėjęs nusileisti 
La Guardia aerodrome, 
smarkioje sniego audlroje 
nukrito Long Island pakran
tėj. Tačiau iš 17 lėktuve bu
vusių asmenų tik 2 buvo su
žeisti — pilotas ir jo padė
jėjas. 

Trečias lėktuvas nukrito 
su dviem asmenimis Scott 
apskrityje, Va. Abu asme
nys buvo užmušti. 

Bendrai visas oro susisie
kimas audros buvo sutruk
dytas. • • 

Išgelbėti kūdikiai 
Newark, N. J. .'•— Vaikų 

ligoninėj vakar kilus gais-
) rui, 46 tuo metu ten buvę 
I kūdikiai seserų-studenčių 
buvo išnešti saugion vieton. 
Gaisras kilo pirmam ligoni
nės aukšte. Vaikai buvo ant
ram ir trečiam aukšte. Vai
kai išnešti 
arba'pas 
ventojus. 

Jaunas girtuoklis 
New York. — Everett 

Drennan, 3, vos nemirė nuo 
dideles dozės degtinės. 
Darydamas tyrinėjimą vir

tuvėje, jis virtuvės spintoje 
užtiko degtinės butelį. Daug 
negalvodamas, užsivertė jį ir 
ištraukė net keturias unci
jas degtinės. Tada jis dar 
spėjo įbėgti į motinos mie-
8,SfttS,PJSU kad 7 — . ^ 72' i*g .,* . * v, , žino nužudžiusi savo vyrą 
vaikas pajuto maždaug tą(«K _ . v. *»«/.* 

,. , . 4. 75 metų amžiaus. Nuzudy 
pat), ką pajustų suaugęs 
^mogus, išgėręs vieną po 
kito 19 stikliukų degtinės. 
Tikimasi, kad vaikas pa
sveiks. 

/ m u s 

Sena žmogžudė 
Newark, Ohio. 

X Veikėjait dėmesio. Ryt 
vakarą, sausio 8 d.. 8 vai., 1 seserų namus l . v T. taj^mJrvLc «r A/usros Vartų parapijos sa-kaimyninius gy- . . . u f. J 
lej Įvyksta svarbus Federa
cijos Chicago apskrities su
sirinkimas, kuriame reikės 
pasitarti svarbiais šių dienų 
reikalais mūs pačių ir Lie
tuvos atžvilgiu. Skyrių, drau 
gijų, organizacijų atstovai 
prašomi skaitlingai atsilan
kyti. 

Mrs. 

— 

• v • • 

sunkiau sužeistas. Abu už
pultieji yra mokiniai. 

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

PLATINKITE "DRAUGĄ'' i 

langą ir įėjo į vidų. Savinin 
kas įsakė jiems pasiduoti. 
Tiems neklausant, jis palei
do šūvį, kuris kliudė vienam 
užpuolikui krūtinę. Jis yra 
sunkiai sužeistas. Kitas už
puolikas buvo tuojau suim
tas. 

w = ^ = 

NORIU PIRKTI U2 CASH— 

Namus 
Farmas 

f * 

(Alešauskas) 
Mi Sanitarinio Sauk: 
Republic 6051 

• 

v 

imas 
Vacys Skinderis, Bronės 

Dobrovolskaitės — Skinde-
rienes sūnus, kuri yra kilu
si iš Truskavos parapijos, 
ieško savo motinos giminių: 

1. Blinstrufo Stanislaw, 
2. Blinstrub Vanda, 
3. Dobrovoiska, ištekėjusi 

Eidrigevicz, kilusi taip pat 
iš Truskavos valsč. 

Visi ieškomieji anksčiau 
gyveno Detroite ar Bostone. 
Prašoma atsiliepti šiuo ad
resu: Vacys Skinderis, V. 
18 D. P. Assembly* Center 
(Kreis Muenster)",'Kaiserstr. 
15, 800 Control Unit BAOR 
(via Great Britain). 

Aleksas Nelsas ieško savo 
brolio žmonos Nehls ir bro
lio žmonos sūnaus Eugen 
Nehls, gyvenančių Chicago-
je. Ieškančioje adresą gali
ma sužinoti pas Mrs. Gr. 
Juodeika, 2956 So. Union 
Ave., Chicago, 111. 

Genovaitės Glebavičiūtės 
Bagdonienės sūnus, Adolfas 
Bagdonas, ieško motinos 
brolio Kosto Glebavičiaus, 
seniau gyvenusio Chicagoje. 

Jo adresą galima sužinoti 
pas Mrs. Gr. Juodeika, 2956 
S. Union Ave., Chicago. 

Didžiulė nelaimė 
Shanghai. — Sekmadienį 

nukrito kiniečių keleivinis 
lėktuvas, vairuojamas ame
rikiečio piloto. Lėktuve bu
vo 43 asmenys. Manoma, 
kadi visi yra žuvę. 

Keleivių tarpe buvo dvi 
amerikietės katalikų vienuo
lės. Lėktuvo pilotas buvo 
Charles J. Sharkey, 25, Žu
vęs pilotas yra žymus lakū
nas. Jis 1944 m. jau buvo 
perskridęs 508 kartus per 
Himalajus. Jis buvo apdo
vanotas aukštais kiniečių 
karo ordinais. 

tąjį ji supjaustė į gabalus 
dalge ir pjūklu. 

Ji sako, kad vyras grasi
nęs ir mėginęs ją kelis kar
tus nužudiyti, todėl ji nuta
rusi juo nusikratyti. 

Didelis gaisras 
San Francisco. — Bemaž 

pusė visų šio miesto gaisri
ninkų buvo iššaukti gesinti 
gaisro, kilusio vienam trijų 
aukštų name. Įgriuvus na
mui, buvo virš 40 gaisrinin
kų sužeista. Kai kurie apal
po nuo dūmų. Nuostolių pa
daryta virš $200,000. Iš su- D ^ J - j | ' 
žeistų gaisrininkų 31 nuga- r 3 0 6 ) 0 pdVOCffl 
bentas* ligoninėn. Sakoma, I Philadelphia. — John Ju-
kad tai buvs didžiausias I liano pastatė savo automo-
San Francisco gaisras pas-1 bilį prie savo namų ir padė-
kutinių 10 metų bėgyje. j jo ženklą, kad automobilis 

I parduodamas. Netrukus prie 
Ieško Ddbėaėliu Iautomobil io . p * q ° kažkoks 
• v* iw pwwvi|viiif vyras ir paklausė, ar auto-

New York. — Sekmadienį m obilis važiuoja. Savininkas 
antras didumų New Yorko pasiūlė išbandyti apvažiuo 
kino teatras, Rcxy, buvo ap-

Ketvertuko krikštas 
- \ 

Baltimore. — Baltimorės 
ketvertukas, gimęs vienam 
karo veteranui ir jo žmo
nai, atvykusiai iš Anglijos, 
sekmadienį buvo pakrikšty
tas St. Agnės ligoninei, kur 
jie gimė. Mergaitė pakrikš
tyta Joan Mary, o berniukai 
Thomas, Donald ir Bruce. 

X J. M. Shaltanis, gyven. 
Chicagoj, padarė lietuviams 
seneliams Oak Porest prie
glaudoj didžiausio malonu
mo užprenumeruodamas me
tams "Draugą". Seneliai tik 
rai bus jam dėkingi ir, skai
tydami dienraštį, kiekvieną 
dieną atsimins savo gerada
rį. Bet vieno uDraugo" eg
zemplioriaus permaža tokiai 
įstaigai. . Kas paseks Shal-
tanio pavyzdžiu? 

X "Draugo" praeito šeš
tadienio numeryje skyriuje 
Aplink Mus atspausdinta, 
kad Jono ir Jadvygos Šepu
čiu sūnus Leonardas susi
žiedavo. Turėjo būti Čepu
lių, Taipgi buvo sumaišytos 
So. Chicago žinutės, kurias 
kitoje vietoje pakartojame. 
Atsiprašome korespondentų 
ir asmenų, apie kuriuos ra
šoma dėl korektoriaus ne

apsižiūrėjimo įvykusių klai
dų. 

• v m , 
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stotas policijos, kuri ieškojo 
ten vieno iš devvnių ketvir
tadieni iš Brooklyno kalėji
mo pabėgusių pavojineų nu
sikaltėlių. Policijai kažkokia 
moteris pranešė, kad ji eina 
i teatrą su vienu vyru. kurį 
ji atpažino kaip "Tony", 
vieną iš pabėgėlių. Tačiau iš 
6,000 teatro lankytoju be
veik nė vienas apie ieškoji
mą nežinojo, nes filmos ro- ras. Tuo metu tėvų nebuvo 
dyma8 nebuvo pertrauktas.! namie. Buvo tik maži vaikai. 

jant aplinkui bloką. Pirkėjas 
pasiūlymą priėmė ir auto
mobilį dar dabar tebebando. 
Savininkas noliciiai turėjo 
prisipažinti, kad jis pats 
padėjo pavogti savo automo-
biiį. 

i Mažas didvyris 
Snringdale, Ark. — Netoli 

čia vienam ūkyje kilo gąis-

Tačiau sūnus Gerald Tedd, 5 
metų, gaisro neišsigando ir 
mažesnius vaikus išgelbėjo. 
Savo 9 mėnesių seserį Jean 
jis išnešė iš ugnies, o brolį 

t> 

Planingas Taupymas Visada 
Moka Gerus Dividendus 

Policijos ir detektvvų bū
riai apstojo visus 89 teatro 
išėjimus ir saugojo iki pat 
teatro uždarymo. 

Po kiek laiko, peržiūrėjus 
teatrą, kažkoks vyras pas- Kenneth, 3, ir seserį Julia, 4, 
kambino policijai ir pasakė, išvedė, 
kad jis yra "Tony" ir nebe-
sąs teatre. Jis patarė polici- P e r a k a i t . . D r a u g ą » , duo-
jai auo teatro pas.traukti I g i m i n ė m 8 ) drau-
tačiau sargyba buvo vistiek J* J * *. a, TX i v. ... gams ar pažįstamiems, palikta. Du anksčiau suimti. • *_* 

JŪSŲ Radio Sugedęs? 
Kreipkitės Ekspertyvo -

Patarnavimo PHt 

RADIO SERVICE CO. 
5244 W. 25th S t 

ci««-o. m. 
TUAJ DARBA* GARAJfTOOTA* 

Taisono T\aų Ildlrbys&q 
•Uokius Modelius 

DYKAI APKAINAVniAS 
paimam U namu Ir prtatatom 

PARDUODAMU NAUJU! 
RADIOS 

Mes tarime KadUa 1 ataką tr 
lama uerrikea laukti dėl Jttso. 

Taipgi Pasirinkimą* YSliausiu 
Musikos Rekordų. 

Nusipirkite tr Pasiimkite so I 

TELEFONTJOKJTE: 
CICERO 4118 

Atdara Takarais lkl t:t0 TSJ. 

i i BENDROVE PER 42 METUS SAVO TAUPYTOJAMS IŠMO-
KfiJO KIEKVIENA SUTAUPYTA DOLERI SU GERAIS DIVI
DENDAIS. KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI YRA AP
DRAUSTI IKI $5,000.00 PER FEDERAL SAVINGS AND LOAN 

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

PASKOLOS ANT MORGKIŲ UŽ 4% 
?*4į . 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION 

2202 W. CERMAK ROAD TEL. CANAL 8887-8999 
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres ident and Manager 

Office houra: Daily 9 A. M.—5 P. M.; Thursdays 9 A. M.—7 P. M. Wednesdays 9 A. M.—12 Noon. 
1 ' " I — — M - , , . , - - . 

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

Vėl apkirpo merginas 
YVashington. — Dvi mer

ginos vėl parvažiavo namo 
su trumpesnėmis garbano
mis, neg dalį nusikirpo pas
laptingas asmuo, vadinamas 
MJack the Snipper". 

Iš viso jau 13-kai merginų 
buvo patrumpinti plaukai. 
Manoma, kad tai to paties 
asmens darbas. Plaukai nu
kerpami gatvėkariuose. 

Mokiniai džiaugiasi 
Kingstree, S. C. — Šio 

miesto gaisrininkų viršinin
kas W. Gordon Rodgers yra 
labiausiai mylimas visų pra
džios mokyklos mokinių. 
Mat, jis įsake uždaryti mo
kyklą, nes ji yra nesaugi 
nuo gaisro. Kadangi mokyk
lai nerasta kitų patalpų, ji 
iuždaryta, kol bus atremon
tuota. Vaikams atostogos. 
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WESTW00D LI0U0R STORE 
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- DIDELIS PASIRINKIMAS 

VYNO. DEGTINES IR ALAUS 

pristatome } namu*: 

Geriausiu rfiSin aln 

buteliais, dėžėmis tr 

statinėmis. 

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas 

Telefonas PROspect 5951 
A 

X Juozas Kriščiūne, sa
vininkas tąverno 2259 West 
13 St., yra ne tik sumanus 
biznierius, bet ir geras fil-
muotojas. Naujų Metų lau
kimo vakare jis nufilmavo 
visus savo svečius. Jis taip
gi turi padaręs netrumpą 
filmą iš savo fazanų me
džiokles po Dakota valsty
bes. Jo medžioklinis šautu
vas yra vienas moderniš
kiausių, kokį retai kas turi. 

X Nuo sausio 15 d. prasi
dės vajus — rinkimas aukų 
kovai su vaikų paralyžium. 
Liga yra baisi dėlto, kad ji 
užklumpa daugiausiai jauno 
amžiaus vaikus, kuriuos pa
daro invalidais visam gyve
nimui. Visiems reikia, pagal 
savo išgalių, remti šį vajų. 

X Pr. ir Ieva Navakaus-
kai, žinomi Brighton Park 
siuvėjai, šįmet mini 50 me
tų sukaktį amato ir 35 me-

1 tų vedybinio gyvenimo. Sa-
i vo įmonėj visados "bizi", 
nes darbą atlieka gerai. Jie 
parūpina taipgi gražių kos
tiumų ir vestuvėms. Yra 
nuolatiniai "Draugo" skaity
tojai. 

X O. Norvilienės, 6554 S. 
Campbell St., adresu prašo
mas atsiliepti Antanas Sluš-
nys, gyvenęs adresu 175 Il
linois St. Jo ieško Eduardas 
Zubernis, sesers Kleopos sū
nus iš Žemgalių, šiuo metu 
gyvenąs tarp išvietintų lie
tuvių Bavarijoj (Vokietijo
je). Jis labai nori susiraši
nėti SŲ savo dėde. 

X J. siekas, gyv. 1620 So. 
51 St., Cicero, 111., šiuo me
tu serga ir guli Loretta li
goninėj (kambario No. 402). 
Pažįstamieji prašomi ligonį 
aplankyti. , 
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