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OMEN STREIKU 
Maskvos Konferencija Bus Praplėsta? 

Rusai Priešingi Dideliam Suėjimui 
("Draugo" specialaus korespondento Paryžiuje pranešimas) 

Paskutiniomis dienomis nas iš "didžiųjų" bijo kad 
visi diplomatai smarkiai konferencijoje, vienas kuris 
ruošiasi Maskvos konferen- "blokas*' neturėtų balsų 
cijai. UN sekrtoriatas turi daugumos. 
dideli rūpestį, nes Kremlius 0 . , ^T , . 
«,*«.,+ „i, T ^ Schumacker Neabejoja! 
nesutinka su Londonu ir J ^ r 

Washingtonu dėl kviečia- Sie aštuoniolikos valsty-
mųjų valstybių skaičiaus. Dių memorandumai ne kiek 

Kada Nevv Yorke buvo nepalengvins Prancūzijos 
rimtai pradėta kalbėti apie ' padėties konferencijoje. Ji 
Maskvos konferenciją. Mo- pasiliks viena atremti vo-
lotovas buvo priešingas kiečtų puolimą, ne? tiek an-
tam, kad Maskvoj dalyvau- glo-saksai, tiek rusai neno-
tų daugiau kaip "Keturi ." ri pyktis su vokiečiais ir 
Jis skaitė, kad susitarimas nori jų pusėje susiieškoti 
tarp "ketur ių" yra leng- sau simpatijos. Londonas ir 
vesnis, tuo tarpu dalyvau- Wa°hingtonas vis labiau 
jant visoms Vokietijos kai- išreiškia savo mintį dėl 

RUSAI NORI SPITZBERGEN BAZES Surado Antarktike Susilaiko Dėl Kitų Unijy Simpatijos; 
Pradingusi Lėktuvą 

Žemėlapis parodo apylinkę paliestą Rusijos prašyme 

ANT U. S. S. MT, OLYM
PUS. Antarktike saus :o 12. 
— Pagelbiniam lėktuvui nu
sileidus vandenyje netoli 
ledyno, kur vakar buvo su
rastas pradingęs lėktuvas, 
laukiama pranešimo, kadis 
io išlipę gelbėtoiai creitu 
laiku pasieks šeš;~ išsigel-
jusius vyrus. Trys kiti vy-

| rai žuvo. kuomet iu žval-
jgybinis lėktuvas sudužo ir 
užsidegė ledyne jiems bes
kraidant nufotografuoti le
do mases. 

Suradus lėktuvą ir išsi
gelbėjusius vyrus, tuoj ki
tu lėktuvu nuvežta jiems 
daugiau maisto, šiltų dra
bužių bei radijo aparatų. 

Vairuotoji} Delegatai Suėjo Pasitarti 
LONDONAS, sausio 12.— riame britai atmeta Albani-

Londcno sunkvežimių vai- jos atsisakymą atsiprašyti 
ruotojų streikui išsiplėtojus ir užmokėti už dviejų laivų 
į kitus miestus, šiandien pažeidimą ir 44 britu; gyvy-
buvo sušauktas nepapras- bes, kuomet tie laivai buvo 
tas posėdis transporto uni- i minų išsprogdinti Corfu 
jos viršininkų, bandymui iš pratakoje spalių 22 d. 
vengti gręsiančio generali- j (Lake Success, N. Y., 
nio streiko pavojaus. Vai- britų delegatas sakė britų 
džia taip pat veikė, kad iš- delegatas apsaugos tarybo-
vengti kitų unijų streiko , je reikalaus greito ir nuo-
simpatizuojant su vairuoto- dugnaus ištyrimo jo val-
jais, įsakydama sulaikyti j džios skundo prieš Albani-
kareivių vartojimą išvežioti !j%.) 
maistą, kuris pastaromis i 

s sukrovė rinkose Vadina Bali Byliu 
Darbo 'Sovietiniu' 

CLEVELAND. sausio 11. 
CIO unijos sekretorius-

dienomi 
ir uostuose. 

Vietoj, kad pi3tayti ka
riuomenę tam darbui anksti Pagelbinis lėktuvas turi pa-

myninėms valstybėms toks tvirtos Vokietijos grei to: ^ į t e ig t i mnltarme bazę Norvegijos Spitzbergene (1). • a p a r a t ą k a d pirmadienio rytą, valdžia 
susitarimas būtų neįmano- atstatymo su pagalba Schu- l * 0 ™ ^ 0 * valdžia svarsto ta prašymą. Dip omatai a p * | g a l s t ų y § 1 ^ ^ n U Q v a n . sulaikys kareivius iki pie- i ž d ininkas Jame, S. Carey 
mas mackerio, kuris jau dabar j a j o g R u s i j o s i n t e r e s a s t o k l o J e b a 2 ė J e &ali b u t i t a m ' | d e n s *„ t a - šešias vyrais. Į ̂  vildamasi kokios nors š i a n d į e n sakė jis mano jog 

turi oaruošes vokiška Hel*- ! k a d kontrabalansuoti U. S. bazę Islandijoje (2). paskutinio momento išaiš- ^n. Bali (R., Minn.) "ban-
(Acme Telephoto) ; f t _ j „ p 2 i l kinimo ginčo, kuomet vai- do susovietizuoti darbinin-

i džios algų taryba susirinks ku s šiame krašte," neduo-

Molotovas smarkiai prie- t u r i paruošęs vokišką dėle 
šinosi prieš Belgijos ir Olan Sa c iią * Maskvą, kad išsi-
dijos dalyvavimą konferen- derėjus "lengvatų." 
cijoje, kurių prašymus re- Gi kas link rusų, 'tai per 
komendavo Prancūzija ir j vjpkiškus laikraščius, kurie 
Anglija, bet kad anglai ir (išeina jų zonoje, ypač per 
amerikiečiai sutiko priim- j*'Beiliner Zeitung," duoda 
ti j konferenciią Lenkiją* ia*Mnai 

R*id'j 27 Lėktuvo 
Italijos Socialistų Varšuvos Rėžimas KeleiviUS J Ū r 0 i e ! r y t e ' D a u g i a u n e g u i ' 0 0 0 dant jiems nieko sakyti ar 

I\GIGITIU) J U , V ' J C j nešiotojų Billingsgate, Lon- daryti už fabrikų ribų 
Partija Susiskaldę j Neatsako į Protestus L M A N £ L A - ™ 8 * 1 2 ~ld°ne didžiausioje žuvies nn Kalbėdamas prieš wPrid 

VARŠUVA, sausio U . - j r a ™ pranašė ° la" vyuTi k ° j e ' n U t a r ė m C S t i d a r b ą ''Affaifs i n s t t t u t a ' C a T e y 

Ukrainą, tai jis davė savo I gyrimui nuo Vokietijos 
sutikimą. Bet tada Angli- ; į Tokiu vūdu tik viena Vo 
ja iškėlė dominijų klausi- kietija šypsosi ir Schumac 
mą. 

Pakvietimai i Maskvos 
Konferenciją 

State Department ir Fo-
reign Office skaito, kad bū
tu1 visai natūralu, iei tie 
kraštai, kurie daue: prisidš 

ROMA, sausio 11. 
j so- Vice premjeras Stanislaw &i0>„*iA„ w a J or o«.*,o«,«» 

vairuoti sunkvežimius. Pa- gen Taft. <R., Ohio) ir ki-
visiškai atsiskyrė nuo kitų \ jis painformavęs Anglijos, j 1 § k t u v , l t k u r i s * n u k r i t o į D a Š i U S n u t a r i m u s P a d a r * i r ti norį unijas draudžiančių 

suprasti, kad jie yra (A nekomunist inė* dalys so- Vice premjeras Stanislaw ž i a n d i e n / k a d 27 asmenys J e i v a l d ž i a . v a r t o s kąrfiiyius į taip pa t pareiškė jog Bali. 
Čekoslovakiją, Bielorusiją ir 'priešingi Sarro krašto ats- ;cialistų" partijos šiandien (Mikolaičikas šiandien sakė j i g 4 4 k e i i a v u s i ų didžiuliu 

partijos dalių, ir atsiskyrė- j Amerikos ir Rusijos vyriau , Kinijos jūrą 80 mylių siaur-

keris neabejoja, kad leng
vai jam pasiseks apginti 
Vokietijos siena?, nes nė 
vienas iš "didžiųjų," be 

lių vadai pareiškė jog jei 
gu partija nepasiliks nepri 
klausoma nuo svetimų spau j bei suareštavimas jo liau 
dimo "mes negalėsime iš 

sybes, jog grasinimas ir | v a k a r i , u o a e n u o Ulzon s a i o s 
prievartavimas balsuotojų 

kitos unijos. 
Atmetė Prašymus 

vengti civilinio karo, o taip 
Prancūzijos, nenorės jos P a t i r tarptautinio karo 

_ _ _ _ . : - . . . _ »» ft * i * 1 • • • • T f l l i. i 

pavojaus. Atsiskyrėliai draskyti. 
Anot diplomatų Prancū- t u o J P r a d ^ ° s u d a r y t į n a u " 

zija suvaidins Maskvoje « anfu-komunistinę sočia 
jo prie karo laimėjimo, bū- gražią rolę. Jei ji neturi l i s t l* P a r t l J^ Pnesmtis pro
tų prileisti h konferenciją, j dabar pasisekimo, tai kon- komunistinėj užsienio minis 
atsiklausiant ir jų dėl Vo- iferencijos pabaigoje ji su 
kietijos ateities, sprendimo, siras sau draugų 
Tas gal būtų teisinga dėl 

šiaurinio galo šeštadieny, j streikieriai, kurie atmetė 
buvo rasti gyvi, bepludu- | v i s u s u n i j ų v a d ų p r a šymus 

įstatymų, ištikrųjų nenori, 
kad tokie įstatymai būtu 
pravesti. 

diečių partijos narių n e d u o - ( r i u o j ą ^ ^ v 4 l t e l g 8 e , J £ ^ ^ U J a 'Porfal ' Bvla 
da salunybe, la.kyti sau- ! L i k i m a s k i t u 1 7 asmenų dar : į ų u į i j u n į i u s priaid^) 

nežinomas. p r j e j ų generaliniu streiku 
COLUMBUS O., sausio 

Kanados, Australijos ir 
Naujosios Zelandijos, kurios 

Kaimynai Turi Plačių 
Reikalavimų 

tro Pifctr; Nenni vadovy
bei. 

sio 19 d. rinkimus pagal 
Potsdamo susitarimą. 

Varšuvos rėžimas ir to
liau tyli apie tris Ameri
kos ir dvi Anglijos notas 
nurodančias, kad opozicijos 
partijų prispaudimas nelei-

Ieško $48,000,000 

(Cleveland, O., Italijos 
premjeras Alcįde de Gas-
peri, kuris Amerikoje ieško 

visuose frontuose kovojo ( Ne viena Prancūzija turi ' p a g a i bos Italijai, išjuokė 
prieš vokiečius. Bet gal ma- ',J , Vokietiją teritorialinių p a r e į šk imus , kad socialistų 
žiau atrodo taikintina Pie- : reikalavimų. Olandija per 
tų Afrikai, Indijai ir I ra - | savo ambasadorių VVashing 
kui. tone jau lapkr. 1 d. įteikė 

Pagaliau po ilgų pasita- memorandumą, kuriame- rei 
rimų, anglai ir amerikiečiai jkalauja iš Vokietijos 1750 
per savo ambasadorius jkv. kilometrų žemės juostą j o s j 

susiskaldymas gal;(s pri
vesti prie civilinio karo, bet 
pripažino, jog susiskaldy
mas turės "prastą psicho
loginį efektą" ant jo misi-

jei kareiviai ištikro bus, 
VtCt'D-Sfflisi PorklftO vartojami sunkvežimiams. 11. — CIO plieno darbinin-
C I v> I I" I J I • ' • ' V a i r u ° toJa i reikalauja 41 kų unija šiandien užvedė 
b e l e Z i n k e l l InrfOkiniJOJ valandų darbo savaitės, su j portal-to-portal" atlygini-

PARYŽIUS sausio 11. mažinimą keturių valandų; j mo bylą prieš VVheeling 
džia pravesti teisingų ir Sukilėlių vietnamiečių res- dvi savaites apmokėtų atos- Steel Corp., ieškodama $48,-
laisvų rinkimų Lenkijos publikos prez. Ho Chi Minh j togų, puse algos ligos me- 000.000 už darbininkų lai-
žmonėms neduota žinoti a- radijo kalboje pareiškf, iog |fri, ir pakeitimų darbo* są-iką praleistą vykstant į dar 
pie tuos protestus kadan- Prancūzijai nepavyko lai--lygose. ,bo vietą ir pasiruošiant dar

inėti karą prieš viet-namie- • Savaitės ilg^jmo streikas bui. Advokatai, kurie pitie-
čius, ir ji jo "negalėsianti j 15,000 vairuotojų buvo ž y - k ė teismui bylą, spėjo, jog 

miai jaučiamas londoniečių ji apimanti apie 12,000 dar-
vakur dieną. Nebuvo gali-1 bininkų. 
ma gauti šviežios mėsos ir 
labai mažai daržovių sek- i P r jpyar fa Dpr|(p|n 

gi nei vienas laikraštis ne
paskelbė nei vieną tų notų. 

Grasinami Britai 

Maskvoje išgavo iš Moloto
vo sutikimą, kad būtų pa
siųsti pakvietimai Australi
jai, Belgijai, Bielorusijai, 
Brazilijai, Kanadai, Kinijai, 

ir perleidimą penkiems me
tams Bokum0 salą, taip pat, 
kad dalis transporto būtų 
pasukta transitu per Olan-

tenduoja į Osek ir Wserub-
sky kalnyną Bohemijoje, 

diją, nes dabar anglams I Tokiu būdu, jei Kremliuje 
Danijai, Graikijai, Liuksem- j naudojant Hamburgo uostą, nebus stengiamasi greitai 
burgui. Naujajai Zelandijai, \ Rotterdamas stovi visai ap- užbaigti šią konferenciją, 

laimėti per 20 metu/ ' Ra
portai iš Saigon citavo tą, 
pačią transliaciją kaipo sa-

* ' IŠfUŠtinO VieŠblltj | kančią vietnamiečių jėgos 
__. perkirtusios geležinkeli tar- madienio pietums. 
J^j» „ įpe Saigon ir Dalat, 150 my-lano viešbutis buvo įstus-

ROMA sausio 11. 

Pietų Afrikai, Ukrainai ir 
Jugoslavijai pareikšti savo 
nuomonę paruošiama j ai 
Maskvos konferencijos ko
misijai dėl savo nor0 daly
vauti šioj konferencijoje. Ši 
komisija, kuri susirinks 
Londone sausio 14 d., tuos 
memorandumus peržiūrės ir 
su savo pastaba persiųs į 
Maskvą. 

miręs. štai galima drąsiai pasakyti, 
Liuksemburgas savo me- kad išspręsti visiems šiems 

morandume reikalauja tų I klausimams bus reikalingi 
teritorijų, kurių neteko per j ilgi mėnesiai ir gal net me-
Vienos kongresą 1815 me- I tai, kad pasiekus visiško 
tais, būtent 7-8 km. platu
mo žemės juostos Vokieti-
joes pasieny prie Our ir 
Moselle puių, kur dabar gy
vena 40,000 vokiečių. 

Belgija taip pat reikalau-

susitarimo. Vyt. Arūnas 

bomba buv0 užtaisyta pas
tate, kuris yra vartojamas 
britų aviacijos jėgų apgy
vendinimui. Britų ir italų 
policijai nepavyko surasti 
jokios sprogstamos medžia
gos, ir RAF personalas už 
valandos sugrįžo j ; savo kam 
barius. 

nu Į šiaurryčius BrĖfsi Nepatenkinti tintas šiandien, kuomet po- ^ , . .. , . 
, Vi . Perkirtimas tos svarbios, 
licijai buvo pranešta, jog 

( DPs Kiton Stovvklcn 
FRANKFURTAS, Vokie

tija, sausio 11. — Armija 
A'baniJOS AtSakyillU šiandien pranešė, kad skai-

Tokiu būdu pakvietimų ja atitaisymo sienos su Vo-
klausimas tarp " didžiųjų'' 
dar neužbaigtas ir paliktas 

kietija. 

KALENDORIUS 
Sausio 13 d.: Sv..Veroni

ka; senovės: Ilgaudas ir 
Budė. 

Sausio 14 d.: SV. Hilari-

Gali Sustreikuoti 
TOKYO. sausio 11. — 

susisiekimo linijos reikštų, į 
jog viet-namiečiai vykusiai LONDONAS, sausio 11.- čius išvietintų lenkų, kurie 
sustabdė vežimą prancūzų Anglija šiandien paskelbė I priešinosi perkėlimui iš vie-
kareivių, reikmenų ir mais- ; savo skundą UN apsaugos j nos stovyklos Į kitą U. S. 
to per Cochin China. 'tarybai prieš Albaniją, ku- zonoje, buvo prievarta per

kelti. Lenkai priešinosi ap
leidimui Marnau stovyklos 
ir vykimui į Augsburgą, 60 
mylių tolume, dėlto, kad la

ibai šalta, ir kad bijojo jog' 
-La ivyno departamentas pranešė, k* i sėsi Antarktiko ^ pęiįMmMM b ū s i ą s t i k 

triukis nugabenti juos į 

Vėliausiv Žinių Santrauka 
—Eastern Airlines lėktuvas skrendąs į Miami vakar 

rytą nukrito ir sudužo Virginijoje; 18 asmenų žuvo. 

lakūnai buvo išgelbėti ir ilsisi savo lėktuvnešyje. 
—Didelis bombos sprogimas Haifa policijos stotyje 

Darbiečių atstovas šiandien j vakar užmušė 2 britų ir 3 arabų policininkus. 
pranašavo, kad daugiau! —Teroristų gaujos Lenkijoje išdaužo krautuves Miko-

laičiko rėmėjų; darbininkams liepiama balsuoti tiktai už 
valdžios išstatytą seimo kandidatų sąrašą. 

komunistų valdomą Lenki
ją-

Bet tai tik vakaruose. ', jus ir Šv. Feliksas; seno-

streikų — jų tarpe vienas 
vas. 1 d. liečiąs 2,500,000 
darbininkų — gali i vykti 
jei premjero Shigeru Yoshi-
da vyriausybė pasiliks ga-

atvirti ginču. Nes kiekvie- j Rytuose Čekoslovakija p r e - v ė s : Laimutis ir Dabonė. jlioje. 

ORAS 
Sniegas baigsis ryte. Tru-

—U. S. kariuomenė Vokietijoje duos savo anglių vo- p u t j šalčiau. Saulė teka 
kiečiams U. S. zonoje; 30 asmenų mirė nuo šalčio. 7:17; leidžiasi 4:42. 

—Valdžios Ir laikraščių! padarytos apžvalgos nurodo, • 
kad pradėjus sviestu* maisto kainos jau krinta. DUOKIT "DRAUGĄ" DRAUGUI 
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MŪSU GYVENIMAS IR VEIKIMAS 
Vssario Šešioliktoji 

AKLĄJĮ MOKINA "BINGO' LOŠTI 

MOTERYS RUOŠKIMĖS 
TAUTINIAIS RCBAIS 

retumėm savo tautos švcti 
tę paminėti įspūdingiausiai, 
pasipuošę tautiniais rūbais. 

Lig vasario šešiolikto: 
laiko dar yra suvirs memio 

Greitai apsisuko metai, P e r t ą l a i k ą g a U m a pasisiū 
vasaris ir vėl čia pat. . t i e t i n i u s rūbus. Tik pra-

Vasario šešioliktoji mums soma pritaikinti kiek gah-
gerai žinoma, tai Lietu\ js ma tinkamesnius. Lietuva* 
nepriklausomybės paskelbi- čių rūbai margi. Juodo a*<-
mo sukakt ie kurią mes vi- ^ono kiklikai (džekieteiiai) 
suomet iškilmingai minime, nėra lietuviški ir juo s ne- j 
£»rmet mes tą dieną minėsi- dera dėvėti. Taip pat veda
me toje pačioje vietoje, kaip aios moterys turi pridengti 
ir pereitais metais — Amai galvą ar tai i uometu, ar 
gamated salėj. 

Dienos programa bus pa-
akelbta kiek vėliau. Tuo 
tarpu tik galima pasakyti, 
kad minėjimas užims sek
madienio popietį ir vakarą. 
Popiet bus rimtoji dali3, gi 
vakare — šokiai. Į šokius 

tam tikru pagamintu gaub 
tuku. Vainikai, kaspinai mo
terims r^'"era derėti. 

Laisvttte ! 

Nsujo Meto Kregždės 
Philadelphfoj, Pa, — Kriš-

Šv. Petro ir Povil0 para
pijos: gegužšs 4 d. ir liepos 
27 dieną. 

"Draugo": LabOr Day, 
rugsėjo 1-mą dirtią. 

Lietuvos Vyčių: liepos 4 
dieną. 

Caabdarių Sąjungos: gegu
žes 30 dieną. 

Šv. Kazimiero Akad. Rė
mėjų Drujos: rugsėjo 28 d. 

YOU ARE THE 
RED CROSS! 

YOU, through your locaJ 
chapter,miktitpossibl« 

for th« Red cross to help 
Our lervicemen, vetermnt 
«nd our own here t t home. 
Give today! 

" " H E O CROSS w « CAIIY IKI GBE! 

Dr. Waller J. Svviatek 
OPTEMETRISTAS 

2201 W. CERMAK ROAD 
v Virš Metropolitan State B a n k ) 

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

adl^nj 10 iki 12 Trečiad. uždaryta. [~rri 

•» 

Amer. Raud. Kryžius viso karo ligoninėse yra [vedęs 
vadinamą Braille sistemą akliems karo veteranams iš

tepąs žemaitis buvęs čia' mokti "bingo" lošti. Nuotraukoj R. K. instruktorių* mo-
ypač turėtų kreipti dėmesio j v į e n a s uoliausių veikėjų, k i n a a k l W veteraną Braille sistemos "bingo": 
jaunini*?. Bus gera orkest-lkaip matos neberimsta... Į-[ i ' '— 
ra, kuri susidės iš devynių D r o t i s traukia ii, prie visuo- 1<M7 Dilrnilai J o s Pa r*pijos: birželio « d. 

ir rugpiūčio 24 d. 
Šv. Antano parapijos: bir

želio 15 d. ir rugpiūčio 31 d. 

Visų Šventųjų parapijos: 
gegužės 11 d. ir liepos 13 d. 

Dievo Apvaizdos parapi
jos: birželio 1 d. ir rugpiū
čio 3 d. 

devynių p r o t i s traukia jį prie visuo- 1Q^7 Plknikdl 
šmotų. Orkestrai grojant m e ninės veiklos, nors jam v 

bus ir dainininkai, kurie ly- Floridoje, kaip nujaučiu, ir Vytdll tO DSrŽe 
dls dainomis. Grojant ame- savųjų rūpesčių nebestinga.; , 
rikoniškas melodijas, lydės D a l y k a s ve kame. čia vie-! £ • *"**? ^r^]0a:JeJ 
amerikoniška daina. Grojant n a s viengentis gavo nuo j o ^ 8 1 S d" l r ™gpiucio " d. 
lietuviškai, lydės ir lietuvis-, j a a dvi knygutes. Viena jų, j Šv. Kryžiaus parapijos: 
ka daina. Tėvai prašomi pra- ta: Floridos aprašymėlis,! birželio 22 d. ir rugsėjo 7 d. 

JŪSŲ Radio Sugedęs? 
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie 

RADIO SERVICE CO. 
5244 W. 25th St. 

CtOSTO. HL 
VTRAS D A R B A I OARAlfTDOTAB 

TalBom Visų ISdlrbračių 
Vlaoklua Modelius 

DYKAI APKAINA VTMAS 
Paimam i i n a m q lr priatatom 

P A R D U O D A M U NACSTT8 
RADIOS 

Mes turime Kadlfa 1 staka Ir 
lama nereikės laukti dėl jūsų. 

Talpai Pas ir inkimas VSliatudų 
Muslkos Rekordų. 

Vuslplrkite Ir Pas i imkite sa SaTlm 

TELEFO NUOKITE i 
CICERO 4118 

Atdara Takarals lkl t : t 0 Tai. 

<£&& 

nešti savo sūnums ir d ik- antgalviu: *'The Fountain 
roms, kad tą vakarą vietoje 0f Youth", o kita knygute, 
eiti kitur, būtų su mumis.^ kuria privalo susidomėti 
DĖMESIO MOTERYS kiekvienas šviesesnis žmo-

| gus, tai * 'Communist Infil-
Labai gražus įspūdis su- Į tration In The United Sta-

sidar0 kai salėje matosi lrjo į t e s " ir: *'Its Na ture And 
daugiausiai tautiniais rūbais H O W i\> Combat I t" . Kny-
pasipuošusių moterų. Šiais' g u t c išleido Suvienytų Val-
laikais ypač turėt umem puoš stijų Chamber of Commerce 
tis tautiniais rūbais, nes mū- Vašingtone, tikslu gintis nuo 
sų sesė? Lietuvoje to daryti Maskvon berny Amerikoje, 
negali. Mes čia turėdamos Todėl, kaipo tokią, kiekvie-
laisvę ir žmcgaus teises, tu- na s žmogus kuriam rūpi tik-

" ra demokratine laisvė, pri-
Geriau pasivėlinti į ba* v a l o p l a t i n t i ^ ^ ^ i š g a . 

nyčią, negu niekad neiti. 1 § m i s . J o s k a i n a _ 2 5 c , bet 

Nekalto Prasidėjimo para-
t pi jos: birželio 29 d. ir rug
sėjo 14 d. 

Gimimo Šv. Pano? Mari-

L 

Aušros Vartų parapijos: 
rugpiūčio 10 d. 

Šv. Mykolo parapijos: lie-

DR. VAITUSH, OPT. 

imant de įgiau, ji būna pi- i p o s 20 dieną. 
gesnė. Knygutė gaunama _ 
šiuo adresu: Economic Re-! ?v- J

o
u o f P° P^api jos: ge-

scarch Department, Chsmb- š u z e s 2 5 d- ' r r U& s eJ° 2 1 d-
er of Comriierce of the USA,; Šv. Kazimiero parapijos: 
Wa'.)hington 6, D. C. XX. liepos 6 dieną. 

Jr \ , 

* 
l l 'RGh GUDAITIS 

Gyv.: 7024 So. M.ipltnvooa 
Avenue, Chicago, I 1 nois. 

Mirt Suusio 1 0 d , 194Tm, 
sulaukęs PUH^S amžiaus 

Gimęs Lietuvoje Kilo H Ru-
sclr.tr apskr.. Stuiirių parapijom 

Amerikoje iš&>v%no 43 m. 
Pal iko dideliame nul.Odime: 

žmoną K zbietą (po tevaJ8 Ha.-
rauskai tė ) ; sūni^ Stari lovą; 
dukterj Antaniną ir žentą Juo
zapą Alkazin ir du anūkus; 2 
pu seseres — Petr\>n»-lc Mažu-
tavičienę ir E zbe t į , Montvi
lienę ir Jų S-imas L t t i v o į e 
paliko brolį Stanislovą Ir seserj 
Mariom), ir g.minės. 

Kūnas pašarvotas A. F'elkaua 
koplyčioje. 6S12 So. VVtstorn 
Ave. L^nr"otuv£s j) yk ? tr e ial . , 
sausio l»d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto rus atl dettis j ( l imi-
mo Fane't i švenč'ausio*. parap. 
bažnyčią, kurioje į v \ k i K<dfJ-
lingros pamajdos rž velionio s ;e-
lą. l'o pania'd'j bus nul>f<5tis 
j šv. Kaži iero kapin: s. 

Nuoširdžiai k v : ( č i a m - visus 
gimines, draugus lr pažjst imus 
da'y\a' i t i Si >se laHonivS*' 

>'uliūtlv: žmoTia, Sūtni'i, Dily
te ir vi o s kit">s Gi i i 10 . 

Laid. direkt.: Art . B. I'et-
kus, tel. GHOvehiil 0142. 

t.-> 

. , 

Vieno Mėnesio Mirties 
Sukaktuves 

mzto 

\ A. 
JURGIS SKRICKIS 

Gyv. 4901 W. Re o e velt Rd. 
Jau i ū k a k o v i e n u mėnesis , 

kai n*SKbilestin?a rnir i is a t s k y r ė 
iš mūsų tarpo mylimą vyrą — 
Jurgį Skriekų. 

Net^konu- savo myl imo g. uo-
d/jo 15d.. 1946m. 

.V.rs laikas tę i s i . b<t ineu 
jo niekados negalč im^ užmir
šti. L.ai gai.vst nvr; s i i Dievas 
suteikia jam anižirą ut'ls). 

Mes, 4 a J mindami jo liūdną 
prasišiilin nrą iš ii'ū<ų tarpo, 
užpraSfinie g dulinRas Sv. Mi
šias ( su egz-'ki.ij >ii.i») už jo 
sielą trečiad., siiu no 15d., flv. 
Antano parap. bažn.vt"i >Je, Cl- • 
ceroje, 8:00 vai. ryto. 

Kvieč iame visus gimines, 
draugus ir p ;žjj-tamm d įly-
vauti šios*- paina'd .se ir kartu 
su mumis pa i m e h t i už a. a. 
Jurgio sielą. 

N'u'iūil. : žmona lS>ia ij i, ir 
\ i - o s kitos įtiūsŲ G m i urs. 

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

Kiekvienas indelis yra APDRAUSTAS iki $5,000.00 

Indelius galite prisiųsti ir per laišką. 
Jei pasidėsite pinigus nevėliau kaip 20-tą Sausio, 

gausite dividentus už visą mėnesį. 

Išmokame dividentų S% ant Paid-Up shares ir 
2x/2% a»t Optional ir Šeriai shares. 

DAROME PASKOLAS ANT LENGVŲ ISMOKBJ1MŲ 

Insured by Federal Savings and Loan Insurance Oorpor^tion, 
Washington, D. C. 

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

JOHN PAKEL, Pres. 
L t 

S T A S Y S L 1 T W I N A S S A K O : 

"DABAR-
REIKMENIS". 

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
— GERAS PASIRINKIMAS: 

Stogams Reikmenys — Insuhiotn Ptyttp išvaizdos Sldlngs 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnttio — EnameHo — Geležiniu Namams Reikmenų 
(Hardvvare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
RASles Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langu Kom
binacijos Durų — VVailboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Ritu Dalykų. 

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITYVINAS, Pres. 

CARR MOODY LUMBER CO. 
-8039 S. HALSTED ST. TEL, VICTORY 1272 

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

I 

•»» 

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ 
— UŽ ŽEMIAUSI NUOŠIMTI 

TURTAS $19,000,000.00—ATSARGOS FONDAS $1,500,000.00 
Taupymo skyriuje dabar mokame 2 -. Per 37 metus visados 

išmokėjome ant pareikalavimo. 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association of Chicago 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION 

4192 ARCHER AVE. Tel. VIRginia 1141 
— . . . 

JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr. 

Mano 22 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Palengvina akių {tempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo-
eumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys-
tę. Prirengia teisingai akinius, vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma-
iausias klaidas. Specialė atyda 
tkreipiama i mokyklos vaikus. 

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS 
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregejimo — (color 
blindneas), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti 
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Karnos pigesnes 

kaip pirma. 
4712 South Ashland Ave. 

telefonas YARDS 1878 
VALANDOS; nuo 1* ryto lkl • • . 

vak. 8 e k m a 4 . pa**! sutarti. 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS K CHIRURGAS 

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

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia saukite— 

Res. Tel.: MIDway 8880 
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 
PHYSIOIAN A 8URGEON 
( U B T U V I S GYDYTOJAS) 
2500 W. 63rd Street 

OPISO VALANDOS: 
Kasdien nuo 2-4 p.p. ir 7:80-8 rak. 

Šeštadieniais nuo 2-4 p o p i e t 
Trečiad. lr Sekmad. uždaryta. 

Ofiso Tel. — PROspect 88S8 
Res. TeL — VHtctaia 1491 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 Metų Patyrimas 

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akįs 
Ištaiso. 

Ofisas ir akinių dirbtuve: 
3401 S. Halsted St. 

Kampas 34th Street 
VALANDOS: nuo 10 Iki 4 lr « iki 8 

NedSlioj pagal sutarti. 
Tikslus tyr imas Contact Stiklai 
Orthopuc Gydymas. Stiklus Atnaujinu 

J. RIMDZUS, D. C. 
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Home calls in Indiana 

Phone Wentworth 2527 
PHYSIO THERAPY 

936 VVest 63rd Street 
H O U R S : Daily 6 to 8 P. M. 

Saturdays 10 A M. to 8 P. M. 

Ofis. Tel VIR. 1886 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA: 

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS! 

Tik viena porą akiu gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegzamhrooti jas moderniškiausių 
metodu, kuria regėjimo mokslas 
gali suteikti. 

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

•lsift ak ių įtempimą. 

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

O P T O M E T R I S T A l 

1S01 So. Ashland Avenue 
K a m p a s l e - t o e 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. 

Dr. F. C . Winskunas 
GYDYTOJAS IE UHlKUJlGAS 
^4^0 VV. Maraąuette Rd. 

Ofiso TeL: PROspect 6446 
Rec TeL: HEMlock 3150 

VALANDOS: 
i*UO i l l l i pvpMib, O UOL 6 vaJL., U 

lrsč iaaienjaia uasa i 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJAS LB CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofleo TeL LAFayette 8210 

Rez. TeL RIO'UDUC 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—'6 vai. popiet 

ir nuo 6 iki 9 vai vakare, 
rreaadienk) vakarai* ir taipg? 

TeL ORO. 1800 (Ofiso tr namu.) 

Dr. VValter J. Kirstuk 
PHYSICIAN and SURGBON 

(Lietuvis Gydytojas) 

3925 VVest 59th Street 
• A I A i r D O a - t — 4 popiet. • : ! • *-
I t M • a k a m l s TV«tgiad pagal sutarti 

DR. PETER T. BRAZIS 
PHYSICIAN and SURGEON 

6757 S. Westem Ave* 
Ofiso TeL: HEMlock 5849 
Rez. TeL: HEMlock 2324 
VALANDOS: Trečiadienį ir Šeš
tadieni pagal susitarimą; kitomis 
dienomis nuo 2 iki 4 po piet, 

7—9 vakare. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valasdos- 3—8 popiet 

r«L GROveblll 4020 
(Ofiso tr Rezidencijos) 

Dr. AIexander J. Javob 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąoette Ed 

(Daifis Vaistinei* Name) 
OFISO VALAMDOS: 

Kasdien a o o S lkl 4pp. lr • Uo 4 « 
(TreOad.. Ir l e i U d . , p<«aJ t u t u t i > 

m^^ 

AUKaUKOS UETUVU1 DAKTARE DRAUGUOS NARIAI 

TeL OANaI 6L22 

DR. B1EŽIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA 

3241 VVest 66th Place 
TeL REPnblio 7868 

TeL CANal 0257 
Rez. TeL: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRTJRGAS 

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6600 S. Artesiao Ave. 

•• i . . i . . . . . 

DR. JOHN G. MILLAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VeneaiaJ Sagrįšęs ii Tarnybos 

PRANBflA 

Atidarymą Naujo 
Ofiso 

5720 W. Cermak Rd. 
CICERO. ILLINOIS 

Ofiso TeL: OLYMPIC 8650 
Rez. TeL: OLYMPIC 5891 

Jeigu Neatsiliepia — 
Saukite: BERIVYN 6200 

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

rrečiad., Sekmad. pagal sutarti 

BALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 
6 iki 9 Vai. vakare. 

Tel. YARds 3146 

DR. Y. A. ŠIMKUS 
GYDJČTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
Tf44 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 Avenoe 
VALANDOS: 

Ofiso TeL: 
Namu Tel.: 

nuo 2—4 ir 6—8 
PULLHAN 1193 
PULLMAN 8277 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest Marquette Road 

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

DR. STRIKOL'15 
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

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

Sekmad., Trečiad. ir šeštad. 
Vakarais—tik pagal Sutarti. 

Office Tel. YARds 4787 
Namu TeL PROspect 1930 
mm i i . 

Ofiso Tel. VIRginia 0086 
Rezidencijos TeL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenoe 
Ofiso vaL: 1—3 ir 6~-8r30*P. M. 

Trečiadieniais pagal sutarti* 

t 

2 

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

2400 VVest Madison Street 
Ofiso TeL: SEEley 7330 
Resb, TeL: BRUnswick 0597 

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

•*•*« 
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CLASSIFIED "HELP WANTED" 
K>0-0 t 

CK>OO<>O<><><KK>O<>O<KK><KK><><><KX>0 f* 

**D K A C G O" JtfL 

DARBŲ SKYRIUS 
K K > O 0 O 0 0 0 0 0 O 0 O O 0 O O O 0 0 O 0 < X K X 

" D R A r G A S " HEI*P W \ \ T E D 
A D Y E R T I S I N G D E P A R T H E N T 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANilolf ih 9488-9489 

M O T F R Y S H F l / P W A N T E D — MOTERYS 

H E L P W A X T E P — V Y R A I 

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

PULVER 
MACH1NISTS SUPPLY CO. 

27 No. Jeiferson 

REIKIA 6 DARBININKŲ 
Vrio nonderinR' darbu. Pastovumas 

ir erom mokesti'* 
M R . KI>. K E i i . 

CHICAGO BUTCHERS 
CALFSKIN ASSN., INC. 

3308 S. DAMEN A V E. 

V Y R A I I R MOTERYS 

JAUNŲ VYRŲ IR MOTERIŲ 
Bendriems Dirbtuves Darbams 

Patyrusių arba ne. 
MODERNISTIC 

GLASS & MIRROR W0RKS 

4104 W. Roosevelt Rd. 

MUMS REIKIA 

VYRŲ IR MOTERŲ 
FOl NDRĖ4F DARBAMS 

VISIEMS ŠIFTAMS 

Geros darbo sąlygos, atostogos, 
ligonines pienas. 

UNIVERSAL CASTING 
CORP. 

5821 W. 66th St. 

PAIEŠKOJIMAS 

Paeiftkau pusbrolio P E T R O BRAZ
DŽIŪNO. PruAelig kaimo. (leložių 
pa." to, Panevėžio apskr. Amerikon 
a tvyko pirm pirmutinio karo ir ap-
sigyvervo Chicasroje. Jis p i l s ar ka.s 
ki tas žino apie jj prašau pranefill— 
ANTANINA B R . \ Z D * H X \ S - > I \ I . I . 
N A I S K I K N f t 2 HaiK\ <L Park, Cam-
brklge, Mass.. , 

Arnai! Rezignavo 
Georqi3 Išbandyme 

ATLANTA, Ga., sausio 
11. — Georgia valstybes 
gub. Ellis Arnall šiandien 
atsistatydino, rezignacijai 
isigaliojant tuoj po to kai 
bus kvalifikuotas leitenan
tas gubernatorius. Ateinan
čią savaitę valstybes valdi
ninkai svarstys klausimą 
mirusio Eugene Talmadge 
įpedinyst§3 gubernatoriaus 
pareigoms. 

Darbas yra pasilinksmi
nimas fiziškose kančiose. — 
Shakespearf. 

AR IE9K0TE GEROS 
PBDES IR ATSARGOS? 

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ 

— D E L -

DŽENITORKŲ 
jUSDARBIS 72 H I V Ali. PRADŽIAI 

7 7 H I VAIi. P O S MEN. 

82)4 I VAIi. P O S MftN. 

VALYMO D A R B A I MOTERIMS 

VISUOSE MIESTO D A L Y S E . 

VAL.: 5:S0 VAK. I K I 12 NAKTJ. 

ATSIŠAUKITE 

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO-

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS: 

S T R E E T FLOOR 

309 W. WASHINGTON ST. 

MOTERIŲ REIKIA 
RINKTI DEŠROMS ŽARNAS 

Geros darbo sąlygos. 
Laikas ir puse virš 40 vai. 

Patyrimo nereikia. 

CANADA 
CASING CO. 

825 W. 47th ST. 

GIRL FOR 

General Office Work 
One-gir! office 
51 •» day week 

GooJ pay 

MAJOTR SPRING 
& MFG. CO. 

428 W. 38th Sitreet 

W A N T E D 

GENERAL OFFICE AND 
FILE CLERK 

5 day week 
Experience not necessary 

Phone for appointment 

Y A R D S 3 3 2 2 

A D S i Kantata "Broliai" 

Chicago Lietuvių Dainy Festivale 

Single Needle 
Operatorių 

PRIE MOTERIŲ SPORTSWEAR 
Mdlonios darbo sąlygos. Apmo
kamos atostogos, švari dirbtuvg 
ir aplinkybes. 

MARLO JUNIORS 
115 So. Market 

4th Floor 

GARSUSIS SASNAUSKO VARDO CHORAS VĖL 
PASIRODYS SCENOJ. FESTIVALO PROGRAMOJ 
TAIPGI DALYVAUS PARAPIJŲ CHORŲ VIENETAI 

-
Chicago lietuvių visuome- vą sudarys didžiumoje nauji 

talentai, nauji dainininkai ir 
dainininkes, solistai, solis
tes. Choras bug sudarytas 
iš mažiausiai 50 rinktinių 

ne tikrai nudžiugo išgirdus, 
kad Vargonininkų Sąjungos 
Chicago Provincija šįmet 
pasiryžo suruošti Dainos 
Šventę (Festivalą, kaip pa- j choristų. 
prastai sakoma) ir jos prog- į D a i §yentei 
ramoj teks išgirsti kolekty 

.1 
CLERK — TYPIST 

PERMANENT POSITION 
GOOD SALARY 
36 HOUR WEEK 

NATIONAL ORGANIZATION 
START IMMEDIATELY 

PERSONAL FINANCE 
COMPANY 

2403 W. 63rd St. 
REPUBUC 7229 

WANTED TYPISTS 
Good salary. Steady work. 

Large sportswear factory. 
HILLSDALE MFG. CO. 

1416 W. 37th Street 
YARDS 2090 

REIKIA MERGINŲ 
DIRBTI RANKOJE 
Patyrimo nereikia 

Šaukite — 

CANAL 1955 
STENOGRAPHER 

A N D 
G E N E R A L O F F I C E W O R K 

5 H days. — $50.00 a week. 

D U O O F F I C E S E R V I C E 
BOARD OF TRADE BLDG. 
141 W. Jaekson Room 855 

REIKIA* MERGINŲ 
Bendriems dirbtuves darbams. 
Gera mokestis. Pastovumas di
dele je sportswear dirbtuvėje. Pa
tyrimo nereikia, 

HILLSDALE MFG. CO. 
1416 W. 37th Street 

YARDS 2090 

Nei vienas nesigailėjo už 
tai, kad valde liežuvį. 

vį (iš visų lietuvių parapi
jų) chorą, į kurį taipgi įeis 
ir garsusis vyrų Sasnausko 
vardo chonas, ir atskirų pa
rapijų chorui vienetus. Kolek 
tyviui chorui parinkta vie
nas iš lietuvių muzikos vei
kalų šedevrų — Sasnausko 
kantata '* Broliai", kurią to
bulai išpildyti tegali tik 
rinktinis choras gero chor
vedžio vedamas. 

Daugelio senosios kartos 
Chicago lietuvių muzikos 
mėgėjų ausyse dar ir šian
die tebeskamba k a n t a t a 
"Broliai", kuri prieš porą de-
setkų metų buvo išpildyta 
vadovaujant komp. Antanui 
Pociui. Ir šįmet direktorium 
kantatos pakviestas komp. 
A. Pocius. Direktorius bus 
tas pats, bet choro kolekty-

įsnuomuo-
ta viena šiuo metu popule-
riškiausių salių — Darius-
Girenas (Amerikos Legiono 
posto) sale, adresu 4416 So. 
VVestern A ve. Tai bus ba
landžio 27 dieną (visų pra
šoma įsidėmėti ir tą dieną 
nedaryti didesnių parengi

mų). Šventes programa pra
sidės 5 vai., o po visam šo
kiai viršutinėje ir žemuti
nėje salėse 8 valandą, šo
kiams bus pasamdyta viena 
geriausių orkestrui, kuria rū
pintis pavesta jaunam muzi
kui L. Šimučiui, Jr. Įžanga 
į Dainų Šventę $1, o į šokius 
— 75c. 

Dainų šventei rengti ko-
misijon įeina šie muzikai: 
komp. A. Pocius, art. J. Ku
dirka, dain. K. Sabonis ir 
muz. K. Gaubis X. 

HELP WANTED — VYRAI 

BATTERY ASSEMBLERS 
PLATE RACKERS LEAD BURNERS 

SEPARATOR STICKERS 
PATYRIMO NEREIKIA. 53 VAL. Į SAVAITĘ. 

95 CENTAI Į VAL. PRADINĖ RATA. 

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

HELP WANTED — VYRAI IR MOTERYS 

GERŲ DARBŲ RANDASI 
DEL 

VYRŲ IR MOTERŲ 
SU SEKANČIOMIS PROGOMIS: 

1. AUKŠTA MOKESTIS 2 ŽEMOS KAINOS VALGIS 
3. DYKAI BUŠO PATARNAVIMAS NUO GATVEKARIO 
4. POILSIO LAIKAI 5. GERIAUSIOS DARBO SĄLYGOS; 

M O D E R N I Š K O J E . Š V A R I O J E E R D V I O J E D I R B T U V Ė J E . 
6. D Y K A I — G 1 T Y B Ė S , S U Ž E I D I M O . L I G O N I N E S I R 

CHIRURGIJOS APDRAUDA. . . . • • 
ATSMAUKIANT:— IMKITE CICERO MTSA IKI «7th ST. 
IR EIKJTE I>C BI/OKUS I V A K A R U S IKI DIRBTUVĖS. 

JOHNSON SUTURE CORP. 
5001 West 67th St. 

Rašytojo Juozo Laukio 
Paskutinės Valandos 

Rašo <lr. J. Primskfci 
Viename Lietuvos moks

leivių albumėlyje teko kar
tą skaityti trumputis eilė
raštis : 

Viskas^ęraeisy pražus kaip 
sapnas, 

Gyvenimo laime ir skaus
mai, 

Ateis mirtis ir šaltas ka
pas 

Pakvies ilsėtis amžinai. 
Šaltas kapas štai šiomis 

dienomis pakvietė amžinan 
poilsin žinomą Amerikos lie
tuvių plunksnos, darbininką 
Juozą Laukį^ Tai vienas iš 
negausių tų paskutinių mo
hikanų, dar Olšauskio gady
nes, bene ilgiausiai išlaikęs 
plunksną savo rankose. 

Galima būti vienokios ar 
kitokios nuomones apie ve-
* RENDUOJAME GRINDŲ 

TRINIMO MASINAS — 
TIKTAI 

[ DIENA. 

Mm E n u n e AGENTAI DC1 
BBKJAMIN MOORE MALIAVŲ 

m VARNISŲ, taipgi — 
MARTIN 8 E N O U R MALIAVŲ 

ER V A R N U U , to — 
KKM-TOHH VALSPAR. 

Tarime Gražu Pas ir inkimą 
l M m . SIKNTNfcS FOP1EROS 

Duodame SO% NuolAid«I 

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE 

2547 W e * t GSrd S t r e e t 
TeL: — HEMlock 8262 

lionies ankstybesnea pažiū
ras ir veikimą*, tačiau a. a. 
J. Laukis yra daug dirbęs 
išeivijos kultūros, raštijos 
srityje. Amerikon atvykęs 
1889 metų (būdamas 23 me
tų amžiaus), jisai įvairiu 
laikotarpiu redagavo, leido 
arba buvo redakcijos stabo 
nariu net aštuonetos (jei ne 
daugiau) laikraščių; paraše 
patsai desetką savo origi
nalių veikalų ir daugiau kaip 
dešimtį išvertė. Čia skaito
me tik tuos, kurie buvo iš
spausdinti. 

,Jei 1893-96 metais jisai 
buvo Šliupo "Naujos Gady
nės'' bendradarbiu, tai pas
kutiniuoju laikotarpiu šias 
eilutes rašančiam teko būti 
liudininku Juozo Laukio stip 
raus pasinešimo religine 
kryptimi. 

Atsimenu, prieš keletą 
metu s*go s u s e L i , s u v a ^ 
gusi jo žmonele. Kai nuei
davau jos aplankyti, ji la
bai džiaugdavosi a. a. Juo
zo Laukio, savo vyro, rūpes
tingumu, malonia globa. Ją 
aprūpinant sakramentais, 
nunešant komuniją Juozas 
Laukis parodydavo palankų 

pagarbumą tiems religi
niams veiksmams. 

Iš viso — jisai buvo tau
rios sielos, kultūringas žmo
gus. Vienu metu išsikalbėjo
me apie lietuviškas knygas. 
Parodė savo biblioteką na
muose, užvedė net į pasto
gę, kur buvo keletas dėžių 
su lietuviškomis knygomis 
Keletą net man perleido, jų 
t a r p e i r K a z i o Gine ič io " A -
merika ir Amerikos Lietu
viai". Šios knygos pirmame 
puslapyje autoriaus buvo 4-
rašyta tokia dedikacija: 

— Didžiai Gerbiamam J. 
Laukiui, su kuriuo teko 
drauge malonų darbą dirbti. 

(Nukelta į 4 pusi.) 

Judošiaus Grašiai 
Judošiaus grašiai kišenėj 

skamba 
Taip klaikiai ir baugiai. 
Ausyse mano žvanga ir bam

ba, 
Dairausi neramiai. 

Tėvynę savo esu pardavęs. 
It žydas pipirus 
Kelis variokus er-*u jau ga

vęs, 
Tik ne sidabrinius 

Kaip pigią kainą uz ją pa
dėjau, 

Net koktu ir sakyt. 
Gimtines savo atsižadėjau, 
Kad niekšą sau pelnyt 

Meškos sostinę aš pamy
lėjau, 

Jos kaito ir nagus. 
Kas yra šventa aš mint 

pradėjau, 
Koks aš esu gabus. 

Toks vaizdas kartais prieš 
mane stoja: 

Tėvynė alkana. 
Išvystu kartais Stalino koją, 
Jo plačią leteną. 

O kaip man gera, kuomet 
ji mina 

Likutį.mūs tautos. 
Tad delnus ploju, kuomet 

kankina 

Mūs žmones Lietuvos. 
Aš tų nemyliu, kurie kovoja 
Ir laisvę nor atgaut, 
Kurie Staliną nepagodoja, 
Nenori jam vergaut. 

Jei jie žinotų Stalino bū
dą, 

Nebūt atkaklūs jam, 
Nes jis kiekvieną myle

dams žudo, 
Visi tikėkit tam. 

Jis paliuosuoja nuo šeimos 
tėtį 

Nuo duonos, pinigų. 
Paleidžia nuogą pačiužinėti 
Ant Sibiro ledų. 

Draugus burliokus jis at-
vadina 

Į ūkius padirbėt, 
O savininkus jis pasodina 
Į urvus pasilsėt. 

Brangus Staline, aš tavo 
tarnas 

Šaukiuosi prie tavęs. 
Esu aš dulka, niekšas, mi-

zernas, 
Nebkenčiu pats savęs. 

Judošiaus grašiai kišenėj 
skamba, 

Užmigti negaliu. 
Negaunu vietos — bamba 

ir bamba, 
Lakstau su maišeliu. 

Žaibą* 

t? 
AUTOMOBILIŲ 
APDRAUDA 

PASKOLOS 
A N T N A M Ų 

= ^ 

NAMŲ 
APDRAUDA 

SfflJLMiSTRA 
INSURANCE 

Property 

Nftorty«K<e 

stmettt 

s C f L A L fcJUl II n I fc 
4004 S. ARCHO* AVE. 

CHICAGO 3 2 , ILL. 
LAfayette 6300 

CU»RENCV 
EXCMANGE 
Ch*>ofe« Cs<>Uč<i 

J* 

BUY Y0UR 

£XTRA 
SAVINGS 
BONDS 
NOVV 

PROTUI Y0UR FUTURE 

f 
Įgyvendinkite 

-SAVAS 

^ 

H MOfHj Dirbtnrto 

Patarlę:-
PAS SAVĄ" 

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandas 

Ui Prieinamas Kainas I 

DABAR tai laikas pagrasinti savo namus su geriausios 
rūšies RAKANDAIS. Mes turime didel) pasirinkimą, mnso 
pačia Išdirbinio, visokios rūšies klasiškų Ir modernišku 
rakandų. Pasinaudokite proga! 

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
U2 LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

PASIDĖKITE PINIGUS DABAR 
MOKAME 3 % DIVIDENDŲ 

JEI PASIDESITE PINIGUS IKI SAUSIO 
10, TAI DIVIDENDUS GAUSITE 

UŽ VISA MĖNESI 

UNIVERSAL 
SAVINGS & LOAN ASS0OATI0N 

1739 SOUTH HALSTED STREET 
CHICAGO, ILLINOIS PHONE CANAL 8500 

H S 

•POJSSSaaasI POaml P*te»klnt« Pirktfe Išgarsiu* Mas. — 
Prts Progos PoJflsooklt* iųl 

Archer Avenue Fumiture Co. 
— PABLOE STOTE ISDIBBEJ Al — 

4140 Archer A ve. Chicago 32, 111. 
Tele fonas — C A F a y e t t e 3516 

Savininkas — JOB K AZIK—KAZEKAITIS 

mARClITI^ 
•VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS ^AL. 11d., 1933^ 

WHFC - m kilocycles 

m 

BE 

SEKMADIENIAIS: n u o 1-mos 
iki 2-ros valandos popiet — 

KITOMIS DIENOMIS: nuo 9:30 
valandos vakare. 

EXTRA PROGRAMAS: Penk
tadieniais nuo 7 iki 8 v. vak. 
MARGUČIO Ofiso Adresas; 

6755 So. Western AveM Chicago, 111. 
Telefonas — GROvehiiI 2242 

K viename 
KJaosytls: 
Muzikos 

DSSSSJ 
ŽIIUŲ h* 

Pranešimo, 

E89 

/ 
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SKELBK1TES DIEN. "DRAUGE" 

Ar Pagaliau Mes Išeisime Iš Karo? 
NORIMA BUVO NUGALĖTI VIEN4 MILŽINĄ, O 
DABAR IŠAUGO NET DU! 

• Jau dveji metai kaip Europoje karas pasibaigė. 
Per tuos ilgus metus Europos tautos dieną ir naktį 

pergyveno "ašarose ir kraujuje" vargingą gyvenimą, 
prie kurio europietis priprato taip, kad ir šiandien jis 
§ visus gyvenimo punktus žiūri iš kariško taško. 

Jo namai, jo laukai ir kelias jam atrodo ne kas kita, 
kaip galingųjų valstybių kovos laukas. Jei jis eina 
per tiltą, tai visad pagalvoja kiek tankų per jji gali 
pervažiuoti, jei mato fabriką, tai tuoj nugąstauja, kad 
jis neužtenkamai paslėptas ir priešo lėktuvai gali jį 
subombarduoti... 

Paprastam Europos piliečiui rodosi, kad karas dar 
nepasibaigęs. J13 jį pergyveno, bet jo akyse vis dar 
tebestovi tie šiurpūs vaizdai ir jis negali nusikratyti 
to košmaro, kuris jį kamuoja kiekvieną naktį. Ar ra
dijas ir laikraščiai neskelbia aliarmuojančias naujie
nas? Visame pasauly vyksta visokie neramumai, kon
centravimas kariuomenes, sukilimai, revoliucijos... Ne-
ramumo atmosfera apsupa europietį ir tas jam ne
leidžia apsiprasti su idėja, kad karas jau senai pasi
baigęs, kad reikia pradėti taikos ramų gyvenimą. 

KAS LAIMĖJO ŠI KARĄ? 

Ir tas eilinis gatves žmogus, pripratęs realiai žiū
rėti .i visus įvykius, galvoja paprasčiausiai, kad tik 
pirmasis rundas šio karo pasibaigė. Vokietija buvo nu
galėta. Bet nugalint vieną milžiną, ar dabar neatsi
rado du? Kuris iš jų dabar laimės? 

Niekas to nežino ir visas pasaulis laukia jų rung
tyniavimo pabaigos- Kai kas nori, kad šis pasibaigęs 
karas iš naujo užsidegtų, ne dėl to, kad tas jam pa
tinka, kad yra gražios karo pašvaistės, kad gražu žiū
rėti į griaunamus miestus, bet tam, kad vienas iš tų 
milžinų būtų nugalėtas ir kad būtų pašalinta ta sle
gianti audra. 

Kas tie du milžinai? Manau nereikia ir sakyti, tai 
Amerika ir Sovietų Rusija. Prancūzija ir Anglija yra 
ilgam laikui išmestos iš ringo, gi Vokietija dar ne
greit atsigaus, kad galėtų stoti greta šalia didžiųjų 
ir visas pasaulio likimas dabar priklauso nuo Ameri
kos ir Sovietų Rusijos sugyvenimo. Kodėl jos tarpu
savy nesutinka? Ko, pagaliau, nori Sovietų Rusija ir 
ką ji daro? 

SOVIETAI NENORI ATIDENGTI SAVO PLANŲ 

Stalinas niekad nesistengė nupiešti būsimosios Euro
pos organizacijos. Gal tik per Molotovo su Ribentropu 
derybas, kada 1939 metais buv0 paskmšyta garsioji 
sovietų-vokiečių sutartis, paaiškėjo sovietų planai. Ta
čiau po karo tarptautinėse konferencijose Rusija pa
siliko nebylė, neatideDgdama niekad savo kortų. 

Visiems yra aiškiai žinoma, kur siekia sovietų eks
pansija. Jau karo pradžioje rusai iš vokiečių derėjosi 
s*u Baltijos kraštus, Lenkiją, Suomiją, Bulgariją, Ru
muniją, Dardanelius ir Persiją. Jei tada Hitleris Sta
linui nedavė to ko jis prašė, tai šis šiandien mano pa
siimti. 

SOVIETŲ GUDRŪS MANEVRAI 

Kitaip sakant, rusai stengiasi susidaryti vakaruose 
lygumą nuo Baltijos iki Egėjos jūrų, pasidaryti Vi
duržemio jūros valstybe ir užkariauti sau naujus ži
balo laukus. 

Tam pasiekti jie vartoja skirtingus būdus. 
1. Metodiškas rusinimas tų teritorijų, kurios skai

tosi sovietiškomis respublikomis, kaip Baltijos kraš
tai, Prūsija, Moldavija, Korelija, Besarabija, Galicija 
ir Volinija. 

2. Įsteigimas "lygumos" iš kaimyninių valstybių, kaip 
Lenkijos, Rumunijos, Bulgarijos ir Čekoslovakijos, ku
rių vyriausybės yra pasidavusios Stalino įtakai. 

3. Paša&DUnt kuo toliau *'priešus" tolimesniuose 
kraštuose, kurstant revoliuciją ir sukilimus, kaip In
dijoje, Indokinijoje, Palestinoje, Egipte... 

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, • >... . . . . . 
• .. - .. • 

Pirmadienis, sausio 13, 1C47 
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4. Rodymas sav0 kariško pajėgumo kaimyninėms 
valstybėms, kaip Turkijai ir Persijai. 

5. Pasilikimas po okupacija tų kraštų, kurie galėtų 
tikėtis iš vakarų valstybių kokios paramos, kaip Aus
trija, Suomija, Vengrija. 

-"Valdydama" visus šiuos kraštus, su jų pagelb?, 
Rusija stengiasi atstatyti savo pramonę. Tų kraštų 
piliečiai deportuoti dirba be jokio atlyginimo kasyk
lose, prie geležinkelių tie3imo, prie fabrikų statymo, 
lyg kokie faraono vergai mušami botagais. 

Pasiūlymai nusiginkluoti, sovietai kaip tik pradeda 
atvirkščiai ginklavimosi lenktynes. Jie nori, kad Ame
rika pasidalintų bombos paslaptimi ir sunaikintų visas 
atomines bombas. Jie nereikalauja, kad būtų sunai
kinti atominių bombų fabrikai. Tas rodo, kad sovietų 
vadai nori pradėti atomines bombo3 gamybą nuo nu-
liaus, priversdami amerikiečius irgi pradėti viską iš 
naujo. 

Šiandien Amerikos padėtis yra tokia: jūs turite re
volverį, bet vieną vakarą tamsiame miesto užkampy 
susitikęs jus plėšikas reikalauja atiduoti jam jūsų re
volverį. Ką jūs darytumėte?... Taip kaip ir Amerika! 

DIDELE KOVA DAR PRIEŠAKY 

Po pergalės metų seka nusivylimo metai. Šitas nu
sivylimas pritrenkė visus, kurie stebėjo iš arčiau vi
sokias tarptautines konferencijas. 

Pradžioje buvo manyta, kad UN yra įsteigiama tam, 
-kad leidus visoms tautoms dirbti draugiškoje nuotai
koje, pašalinimui tų pavojų, kurie gresia pasaulio tai
kai. Bet teko konstatuoti, kad jau per pirmąją 3eaiją, 
sovietai norėjo panaudoti šią organizaciją saviems tiks
lams: 

Juk visiems atrodo, kad taikos konferencija turėtų 
nuspręsti nugalėtojų likimą, bet tikrumoje per ją lai
mėtojai stengėsi sukurti taiką tarpusavy. Ten nebu
vo statomas klausimas ar Rumunija ir Bulgarija buvo 
Vokietijos satelitais, ar Graikija herojiškai kovojo 
prieš Vokietiją? Vienas klausimas ten buvo statomas, 
kurioj Europos pusėje stovi dabar ši valstybe. 

Kada "Didieji", apsupti rimtais specialistais, susi
rinkdavo posėdžiams ir ilgai tardavosi, žmonės gal
vodavo, kad jų sprendimai turės didelę vertę. Bet pa
sirodo, kad visa tai buvo tik pasaka... 

Tačiau dar reikia džiaugtis, kad metai ne taip blogai 
pasibaigė, kaip visi tikėjosi, nor^ jokia didelė proble
ma dėl pasaulio organizavimo nebuvo išspręsta. Mums 
pažadėjo, kad tas bus greitai padaryta. 

Jei sovietų diplomatija per šias konferencijas išne
šė didelį triumfą, tai galime su džiaugsmu konstatuoti, 
kad kai kuriuose punktuose sovietų spaudimas buve 
sulaikytas, arba bent sutormozuotas. 

Vokietijoje rusai negavo jokių rezultatų, kurių ti
kėjosi; Graikijoje komunistams pasipriešinimas didelis: 
Persijos vyriausybė privertė skaitytis su savo auto
ritetu; Turkija tebelaiko aukštai iškėlusi galvą; Kini
joje Kai-shekas turi didelę persvarą ant komunistų... 

Bet visiškai sovietų spaudimas dar nesulaikytas. Ko
va dar nepasibaigė ir ji vyksta kitai? keliais. Rusai turi 
dar kitą ginklą, kuris yra pavojingesnis už kariuome
nę. Tai penktoji kolona — komunistų partija kiekvie
name krašte, kuri tarnauja Maskvos vyriausybei. Kai 
kuriose vakarų valstybėse komunistai yra stipriai įsi
taisę ir mažai betrūksta, kad nepaimtų valdžią į savo 
rankas. 

Jei Prancūzija ir Italija pereitų į sovietų pusę, kokia 
nauda tada būtų anglo-saksams iš Vokietijos? 

Tada anglo-saksams tektų pakeisti visą gynimosi 
sistema Vyt. Arūnas 

• * 

Gera Zima 
Illinois gubernatorius Green pasakė gerą kalbą val

stybes legislatūrai. Tarp kitų dalykų, jis pranešė gerą 
naujieną, kad Illinois žmonėms nėra numatoma uždėti 
naujų mokesčių. Šia proga pravartu pastebėti, kad gub. 
Green administracija gerai tvarko steito reikalus. Rei
kia laukti, kad naujoji legislatūra duos jam tokią pa
ramą, kad ne tik nereiks dėti naujų mokesčių, bet ga
lima bus juos ir sumažinti. 

_ 
Chicago Herald-American sausio 10 d. įdėjo dr. P. 

Daužvardžio, Lietuvos konsulo, laišką, kuriame dėko
jama p. Hearst, garsiajam laikraščių leidėjui, už stip
rų rėmimą Lietuvos žmonių teisių į laisvą ir nepriklau
somą gyvenimą. 

Šiuo metu lietuviais apgyventose vietose eina pusė
tinai didelis sąjūdis: vedamas Lietuvai laisvinti vajus 
ir ALT veiklos stiprinimas. Daug kur susidaro nauji 
Tarybos skyriai ir komitetai. 

TRUMPAI -

{Atkilta-ii-3 pusi.) 
Ačiū Tamstai ir už pagelbą 
fojtografįjų reikale dėl šitos 
knygos. K. Gineitis, Londo
nas, liepos 25 d., 1025 me
tais. 

Vieną dieną parvykęs iš 
miesto, radau kad būta at
silankiusio į kleboniją Juo
zo Laukio ir palikusio man 
paskaityti anglų kalba re
liginio turinio knygelę apie 
Piloto teisiną. 

Gana dažnai tekdavo jį 
sutikti, pasikeisti mintimis 
apie Lietuvos reikalus. Ve
lionis buvo didelis patrijo
tas, g^ 

Sausio 7 dieną buvau pa
šauktas į Victory ligoninę. 

Atradau lovoje begulintį 
mūsų plunksnos darbininką. 
Matyti buvo gerokai ligos 
pavargintas, tačiau stipri jo 
galvosena buvo pilnoj švie-
žumoj. Įėjus ištiesą rankas 
ir paprašė padėti atsisėsti. 
Padaviau savo rankas, jisai 
stipriai įsikibęs pats atsi
sėdo, nuleido kojas nuo lo
vos ir stipriai, nepalaikomas 
sėdėjo. 

Paklausiau, kiek metų be
turįs, pasisakė — aštuonias
dešimta. Pasiteiravau apie 
ligą ir paklausiau ar neno
rėtų būti aprūpintas sakra
mentais. Ligonis pasisakė 
norįs atlikti išpažintį. Ją 
gražiai atlikęs priėmė pas
kutinį patepimą. 

Ligonis buvo pilnoj sąmo
nėj, tik kai jam pagelbėjau 
vėl atsigulti, paliesdamas nu 
garą jaučiau kaip labai jis 
sunešęs ir kaulai lengvai ap
čiuopiami. Atsisveikinęs iš
eidamas pasiteiravau pas li
goninės vedėją apie jo svei
katą. 

— Yra davinių spėti, kad 
galėtų būti vėžįs... Žinoma, 
toks amžius bet neabejoja
me, kad dar pagyvens, nors 
kiek dienų. 

— Jei staiga nusilptų, pra 
neškite mums, — paprašiau. 

Iš ligoninės žinios nebu
vo, bet kai rytą su ja susi
siekėme, Juozas Laukis jau 
buvo miręs. Laidotuvių di
rektoriaus žiniomis — jo gy
vasties siūlą nutraukė pa-
silpusi širdis, o ji tiek daug 
buv0 tarnavusi darbui dėl 
Lietuvos. 

. , 
-ANTANAS TOLIS-

i 

(Tęsinys) 
sukosi visoki ratai ir slinko įvairiaspalviai debesys. 
Po kurio laiko issiblaiviau. Po truputį kramtydami 
šokoladą žiūrėjome su kapitonu į vienas kitą, neti
kėdami tokia laime ir šokolado bei rūkalų gausumu. 
Mums tai -atrodė lyg sapnas, Hurįs kiekvienu momen
tu gali dingti. 
-

Atėjo pavakarė. Viršila vėl atsirado prie mūsų; pra
nešdamas, kad tuojau turime eiti maudytis. Viename 
sandėly netoli lauko virtuvės pamatėme didžiulį me
dinį kubilą, artipilnį šilto vandens. 

— Čia galėsite puikiai išsimaudyti, o aš tuo tarpu 
turiu dar daugiau reikalų! — pasakė viršila ir dingo 
uz durų. 

Numetę savo "rūbus", abu sulipome | šiltą vandenį, 
bet vėl tuč tuojau iš vandens iššokome ir suvirtome 
ant grindų, netekdami sąmonės. Staiga šaltis perėjo 
per mano kūną, ir ai atmerkiau akis. Ties mumis su 
kibiru rankoje ir pasijuosęs taukuotą prijuostę stovėjo 
vokietis, matyt, virėjas. 

— Kas čia su jumis atsitiko? — klausė jis mus. 
— Nė nežinau! Įlipome % vandenį, ir staiga visas kū

nas neteko jėgų, todėl, bijodami kubile prigerti* dar 
šiaip taip spėjom išvirsti iš kubilo, — atsakiau, su vi
rėjo pagelba šiaip taip atsistojęs. 

Dabar į kubilą' lipome jau po vieną, kad vienas kitą 
apalpusį galėtume ištraukti. Taip vargais negalais 
mums nusimaudžiu3, vėl pasirodė viršila, atnešdamas 
mums po vienas nors lopytas, bet švarias kareiviškas 
kelnes ir marškinius. Po to jis nuvedė mus į vieną tuš
čią autobusą, pasakydamas, kad mes čia galime mie
goti, kiek tik norime, o jis viskuo pasirūpins. Pamatę 
krūvą pūkinių patalų autobuso kampe, nė nepajutome, 
kaip suvirtome į juos. Vis dar netikėjome, kad tai yra 
tiesa, ypač prisiminę rytą matytus stumdomus ir spar
domus rusus. Tačiau daug galvoti ir stebėtis vokiečių 
vaišingumu nebuvo kada, nes greitai užmigome tokiu 
miegu, kokiu aš savo gyvenime nesu miegojęs. Tai 
buvo miegas be galo, miegas be sapnų, miegas be jokių 
jausmų1. Prisimenu tik, kad kartais tas viršila mus pa
žadindavo, ir mes, pusiau miegodami, išgerdavome ro
mo stiklą ar suvalgydavome šokolado plytelę^ o pas
kui vėl paskęsdavome minkštuose pataluose ir giliame 
miege. 

LIEPOS 10 

Šūvių tratėjimo pažadintas, ūmai atmerkiau užmie
gotas" akis. Puiki saulėta diena, Aplinkui tratėjo šūviai, 
sproginėjo granatos ir bombos, ir visas tas triukšmas 
susiliejo į griaustinio trenksmą. Protarpiais visai arti 
pasigirsdavo lėktuvų motorų staugimas, kuris tuojau 
įsijungdavo į bendrą kurtinantį triukšmą ir tratėjimą 

Kilstelėjau galvą, žiūrėdamas ton pusėn, kur turėjo 
gulėti kapitonas. Jį užčiupau nuskendusį minkštuose 
pataluose tebemiegant^ Purtindamas jį šiaip taip pri
žadinau. Jis atsisėdęs trynė kumštimis nuo miego su
lipusias akis ir iš karto nesuprato, kas čia darosi. Žvilg
terėjęs pro autobuso langą, supratau, kad mes esame 
jau kitur, nes nematyt nei aukštos tvoros, nei trobe
sių, o tik stambios pušys iš visų pusių. Aišku, kad bu
vome pergabenti į kitą vietą. 

(Bus daugiau) 

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

-". 

&&> 

*2*? 

f/J.1 

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

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

# * =& 

VIS| VETERANAI YRA KVIEČIAMI 
ATSILANKYTI PASITARIMUI. 

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
Tel. Calumet 4118 3236 S. Halsted St. Chicago 8, 111. 

JOSEPH M. MOZEKIS, Secretary 
vSSŠSŠfl 

Dienraščio "Draugo" Koncertas ir Šokiai Įvyksta Vasario (February) 9d., 194? - St. Agnės Ballroomr M Archer Avenue 
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CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA 
V i Iš StjungieciŲ 

Susirinkimo 
Town of Lake. — Moterų 

Są-gos 21 kuopos metinis 
skaitlinga? susirinkimas į-
vyko sausio 5 d. Susirinki-
man atsilankė ir kuopos 
dvasios vadas kun. Bendžiū-
nas ir sveikino sąjungietes 
su Naujais Metais, taipgi 
davė gražių patarimų. 

Mariniene pranešė iš kny
gų revizijos, kad abiejų raš
tininkių, O. Norkienės ir S. 
Bartkaitės, knygos geroj 
tva rko j . Ižd. P. Gudinskienė 
irgi gana "tvirta". Pasiro
do, kad 21 kp. gerai stovi 
narių skaičium ir turtu. 

Nutarta suruošti 'movies', 
kuriuos rodys kun, Vyšniaus 
kas verbų sekmadienį, kovo 
30 d., parap. svetainėj. Ko
misija išrinkta rūpintis tuo 
vakari. 

S. Bartkaite, fin. rast., bu
vo griežtai atsisakius, sus-
mui prašant, pasilieka ir ant 
toliau. Džiaugiasi sąjungie
tes sav0 darbščia valdyba, 
kuri susideda iš: dvasios va
do kun. Bendžiūno, pirm. J. 

Užpraeitą sekmad., para-

sale mūsų skyriaus metinei ceriečių pritarimo ir para-
vakarienei, kov0 2 d. jmos. 

Kovo 2 d. bus užprašytos j Pamenu, p 0 pirmojo karo, 
šv. Mišios rėmėjų intencija I ciceriečiai pirmieji stojo į 

pijos salėje įvyko parapi jose v i s 0 s e i g i m e į n c o r p o r e Į d a r b ą organizuodami Tau-
metinis susirinkimas. Pasi
gerėta parapijos stoviu ir 
naujos bažnyčios statymo 
fondu, nes jau einama prie 
antro šimto tūkstančių dol. 
Po to, tapo išrinktas ir BŠ-
tvirtintas parapijos komite
tas 1947 metams iš 24 vyrų. 

* 

Sausio 12 d., mūs bažny
čioje bus aštuonerios šv. Mi
šios ir taip bus kas sekma
dienį. Vietoj 12 vai. šv. Mi
šių, vienos bus 11:45, o pas
kutines 12:15 vai.- popiet. 
Mat, žmonės nesutelpa baž
nyčion ir negauna vietų. 

Tėvų Marijonų Bendrfi-

prie šv. Komunijos. tos Fondą ir savo duosnu-
Taipgi nutarta užprašyti; mu pralenkė kitas kolonijas. 

šv. Mišias a. a. kun. A. Bal-1 Pasitikime, kad ir dabar, 
tučio atminčiai. 

Skaitytas pakvietimas į 
Tėvų Marijonų Bendradar
bių seimą, kuriB įvyks vas. 
2 d. Išrinkta atstovės ir pa
skirta auka. Kadangi mūsų 

Nauja Lietuvos Istorija 

THE STORY OF 
LITHUANIA 

kada pradėsime aukij rinki
mo darbą, nebūsime apvilti. 

Žinome, kad mūsų gimti
nį kraštą užplūdo gaujos 
maskolių, kurie pasiryžę iš
naikinti nekaltus žmones ir'J 

abi raštininkės, O. Radzuki- i pačią mūsų tėvynę. Mes ne-

ParaŠS 
KUN. TOMAS CHASE (Oižauskas) 

Išleido Strafford House, Inc. 
Žemėlapiai, kronologiJa. 890 pusi. 

KAINA; $3.50 
nas ir V. «Šimkus, tiaip pui
kiai raštininkauja, b u v o 

galime sėdėti sudėję rankas. | Užsakymus siųskite j — 
Turime jausti šventą prie- i R A r A S 

joms suteikta nuo skyriaus ; dermę stoti ją. ginti. Tą ga-
po rašomą plunksną. Ilime padaryti prisirašydami j 

Valdyba 1947 metų susi
deda sekančiai: dvasios va-

prie Lietuvai Gelbėti Komi
teto, kurio susirinkimai į-

darbių vajus ir vakarienė prot. rast. Virginia Šimkus, 
su gražia programa bus sau- fįn> r a* t . Ona Radzukinas, 
sio 19 d., 6 vai. vakare, pa- iždininkė M. Stankevičienė, 
rapijos salėje. Paremkime įždo globėjos Kotrina Vait

kiene ir Barbora Lazdaus-
kienė, maršalka Pratapienė. 

Susirinkimai įvyksta kiek
vieno mėnesio pirmą sekma
dienį 2 vai. popiet. 

E. Andreliūnas 

das kun. J. Paškauskas, pir- į vyksta kas ketvirtadienį, pa-
min. Elzbieta Andreliūnienė, j rapijos salėje. Jau atstovau-
vice pirmin. A. Pinaitienė, [jama 13 draugijų. Prašomos 

ir kitos draugijos prisiųsti 

2334 S. Oakley Ave. 
Chicago 8, Illinois 

Pleaae send me postpaid 
copies of your book T H E STORY OF 
LITHUANIA. Enclosod j o u wih 
f imi $ 

Name .. 
Address 

kilnų darbą savo atsilanky
mu. Rap. 

Iš ARD 8 Skyr. 
Veikimo 

Marąuette Park. — ARD 
8 skyr. skaitlingas metinis 

Čepulienės, vice pirm. Turs-'susirinkimas įvyko sausio 5 
kienės, rast. Bartkaitės ir!d. Į mūsų skyrių persikėlė 
Norkienės, ižd. P. Gudins- j Anelė Grybas, 
kienės. 

Įsteigtas Lietuvai 
Gelbėti Komitetas 

Cicero. — Gruodžio 29 d. 
Centro raportą išdavė O. įsteigtas Lietuvai Gelbėti 

Sąjungietes daug ką nu- Reikauskienė. Centro meti- I Komitetas, kuris dirbs iš-
veikė. Turi savo chorą, daug nė vajaus vakarienė įvyks 'vien su A. L. Taryba. Šiame 
yra pasidarbavusios parapi-;vas. 23 d., akademijos salėj, i svarbiame darbe tikimės ci-
jai, prisideda prie visų; ge- |ARD seimas bus geg. 25 d. j 
rų ir kilnių darbų. Sąjungie- Pirmas centro piknikas lie- ! \ 
tės visuomet dirba išvien pos 20 d. 
Dievui ir Tėvynės labui. Va- A R ag t ut ienė pranešė, \ 
lio. sąjungietes! Kur vieny- k a d y r a p a i m t a parapijos 
bė, ten galybė. Sąjungiete 

Marquette Park 
Žineles 

Užpraeitą sekmad. prie 
bažnyčios žmonės gavo at
spausdintą 1946 metų para
pijos finansinę apyskaitą. 
1946 metais parapija paja
mų turėjo $77,979.43. Nau
jos bažnyčios statymo fon
das žymiai padidėjo. 

• 
Pirmas šiais 1947 metais 

bažnyčios statymo fundato
riais yra Izidorius Janušaus- i 
kas, paaukojęs $200 (cash). į 

f 

j SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
IR ODOS IŠBĖRIMAMS 

Kenčiantleji nuo seny, a tdarų 
ir skaudžių žai*dų, žino kaip sun
ku yra ramiai pa s idė t i Ir kaip 
nakties aietu negalima gerai issi-
miegrot. Kuomet 
ia isdos pradeda 
niežt ir skaudS-
ti — užtepkite 
LEGULO Oint-
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
sen^. a tdarų ir 
skaudžių žaizdų. 
Jo atgaivinan
čios Ir skausmą, 
prašąlinsacios y-
patyt>*£ suteiks 
Jums t inkamą 
nakties poilsį ir 
pagelbės išgydyt 
senas, a tda
ras Ir skau
džias žals-

das. Vartokite JJ irgi skaudiema 
nudegimams, šašų ir sutrūkimų 
prašalinlmui. Ir kad palengvinti 
Psorlasls niežėjimą. Atvėdina va
dinamą Athlete's Foot degimą ir 
niežėjimą, sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos nudžiūvlrao ir 
sutrūkimo t a rp pirštų; geras ir 
sausos, t rūkstančios odos niežčjl-
mtii, nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negaišms Iš lauko pu-

A. A 

ELZBIETA TARULIENĖ 
(po tėvais Vilkkrie) 

Gyv.: 2226 VVest 23rd Place. 
Mirė saus. 12d.. 194rm., 1:30 

vai. ryto. su aukus pusės a m i 
Gimus Lietuvoj*-. Kilo iš 

Panevėžio apskr., Ramygalos 
purap. Amerikoje išgyveno 43 
metus. 

Paliko d'deliame rul iūdimc: 
vyrą Kazimierą; 2 sūnus Myko
lą ir Bronislovą; dukterį Del-
phiną; rrarčią Ir anūką; pus-
brol.us Antaną ir Povilą Vil
kas ir jų šeimas; ir daug kitų 
giminių, draugų Ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas i_Achawicz 
koplyčioje. 2314 W. 2 3rd Place. 
Laidotuves įvyks ketvirtadienį, 
sausio 16d Iš koplvcios 8:30 
vai. ryto bus atlvdėta į Auš
ros Varti.'. pa ra D. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už veli« n į s s'elą. Po pa-
nia'd". l u s nulyd*'ta į Sv. Ka
zimiero kapnes . 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimlnts. draugus ir pa ' į s tamus 
dalyvauti šiose Laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras >*ūn»i Dtikftė, 
Marti, Anūką< ir kitos Giratfido. 

Laid. direkt.: Laeh-Lwicz ir 
Sūnai, tel. l'ANal 2 515. 

bent po du atstovus. Pavie
niai irgi gali prisirašyti ir 
prisidėti prie veikimo. 

« 

Į valdybą peina žymūs 
draugijų veikėjai. Taigit pa-
dškime jiems! Aišku, viena 
valdyba mažaj„ką tegalės nu 
veikti. Kooperuojant drau
gijoms ir visiems veikėjams, 
bus galima sukelti kvotą ir 
tuomi prisidėti prie išlais
vinimo mūsų pavergto kraš
to. 

Sekretore 

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

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 

PRANCIŠKA GIBIENfi 
(po tėvais MiHute) 

Gyv.; 3203 8. Union Avenue, 
tel. CALumet 8247. 

Mirė saus. 11d.. 1947m., 10:-
S0 valandą vakare. 

Gimus Lietuvoje. » Kilo iš 
Alytcs apskr.. Serijjj parapijos. 
Sutrų kaimo. Amerikoje isgy-
veno 46 metus; ilgiiM metus gy
veno Springti. 1d. 111. 

Tuliko nuliūdo: 2 dukterys 
Rozalija Taylor Ir tentus Gavle 
ir Bva Jugas ir tentas Juosa-
pas (Kockford. III.); 2 anūkės 
Patriotą Taylor ir UIHan Carl-
son (Santa Monic-a. C'a . ) ; pro-
anūkas MJehae! Joseph t ' u s o n ; 
sesuo Rozalija Maeiunskai ir 
seimą (Shaft. I ' a . ) ; brolis Uo
las Milius Ir šeima (Min<>rs-
vįlle. Pa . ) ir kitos giminės. 

Priklausė prie Tretininkų. Ap
aštalystės Maldos, Amžinojo 

Ir Gyvojo Rožančių draugijų. 
Kūnas pašarvotas Antano M. 

Phillips koplyčioje. 3307 S. U -
tuanica Ave. Laidotuvės Įvyks 
treėiad., sarusio 15d.. 8-ta vai. 
ryto iš koplyčios j šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, Įdurtoje įvyks 
gedulingos pam.ildo •• už velio-
nies sielą. Po pamaldų bus at
lydėta j & Kazimiero kapines. 

Visi a. a. Pranciškos Gibienės 
griminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da- * 
lyvauti šiose laidotuvėse !r su
teikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą. 

Nuliūdę lieka: Dukterys, žen
tai, Anūkes, Sesuo, Brolis Ir 

* visos kito« Gimines. 
Laid. 'direkt.: Ant. M. Phil

l ips telefonas YAHd* 4D08. 

A. A. 

ANTANAS BELINIS 
(Gyv. 122 East 105th St., tel. PUL. 2533) 

Mirė Saus. 10d., 1947ra,, 1:30 vai. popiet, sulaukęs pusės 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vilniaus apskr., Švenčionių pa
vietėje, Tverečių parapijoje, Pečurkų kaime. Amerikoj iš
gyveno 37 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime: moterį Anelę (po tėvais Bau
žaitė) ; Svogerj Adolfą Baužą ir jo š^imą; Walter Baužą; Eve-
lyn Nelson ir jos vyrą; ir daug kitų giminių, efraugų ir pa
žįstamų. Lietuvoje paliko 3 seseras — Anelę Zizmarfcnę, 
Adelę Subačienę ir jų šeimas, ir Amiliją Belinaitę. 

Priklausė prie S. L. A. 63-čios kuopos. 
Kūnas pašarvotas Lachawicz koplyčioje, 10756 So. Mkhi-

gai Ave. Laidotuvės įvyks trečiad., Sausio 15d. Iš koply
čios 8:45 vai. ryto bus atlydėtas į Visų Šventų parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas j Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Moteris, Švogeris, ir visos kitos Giminės. 
Laid. Direkt.: Lachawicz ir Sūnai, tel. PUL. 1270. 

LIŪDESIO VALANDOJ 
Šaukite f 

/ 

» 

UEOlTfAD OINTMENT parsiduo-
la po $1.25 ir po $3.50. 

Siųskite jūsų Money Orderi tie-
«lo« J — 

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

CICERO 50, ILLINOIS 

I
Arba atvykite i vaistine: 
Stem Pharmacy 

4847 W. 14th S t , Cicero 50, U . 
mi II 1 

10,000 BONKŲ 

MAZEIKA& EVANS 
1A/DOTI/VIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Western Ave. 3319 Lituanica Ave. 
PROspect 0099 YARds 1138-1139 
Tiems kurie gyvena kitose miesto dalyse gausime kopfyči} arčiau jūsų namu 

DEGTINES 
BRANDfiS 
BUM'O 

GIN 
VYNO 
KORDIALŲ 

4 

- • KRUPNIKO 
Bus Parduodama 

* 

SPECIALEMIS KAINOMIS 
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas 

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

TORE 
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054 

Lietuva turi vėl būti Nepriklausoma Valstybė! 

NATHAV 
KA3.TKR 

"IJetuviAkas 
Žydukas" 

- • » * « • * • « » ! 

J^^f >«sss8^8te vj&H^' 

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MB. NELSON 
— Savininko — 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 West lllth St 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Tiesiog Ten, Kur Bosai 
Sustoja. 

Teieionas: CEDARCREST 63 3 5 

Vist kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę! 

+m 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ ĮTAIGOS 

John F, Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

4605-07 S. Hermitage 
Avenue 

Yards 1741-2 

4330-34 S. California 
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 Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kūnai žuvusių ar mirusių veteranų — jūsų mylimųjų, 
bus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks 
j jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas. 

NULIŪDIMO VALANDOIE 
/^KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B. 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

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

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

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

A M B U L A N C C 
P t t l l l l l ] I H 

d l e n ą h - B B k t l 

Mes T n r l m i 
K o p l y č i a i 

U I s a m t 
M l n U 

MAŽEIKA - ir - EVANAUSKAS 
S319 LITUANICA AVE. 
6845 & W ESTERN AVE. 

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 0099 

LACHAWICZ IB SŪNAI 
2314 WEST 23rd PLACE 
10766 & M1CHIUA& AVU 

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270 

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

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

I. UULEVICIUS 
4848 S. CALIFORNIA AVE. TeL LAF. 8578 

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

Teiaphone YARds 1419 

L J. ZOLP 
1646 WEST 46th St, Phone YARds 0781 

— -
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Be Lietuvos gėlių, paukščiu ir dainų 
LIETUVAITĖS LAIŠKAS IŠ URALO VERGŲ STOVY
KLOS. —- IR VERGAI "SAVANORIŠKAI" PERKA RU
SIJOS KARO PASKOLOS LAKŠTUS. — FANTASTIŠ
KOS KAINOS. 

Stockholm. — Švediją 
neseniai pasiekė laiškas iš 
užu geležines uždangos. Tai 
nelaimingos mregaitės širdį 
veriantis šauksmas iš Rusi
jos dykumų. 

Laiškas rašytas praėjusių 
metų rugpjūčio mėnesį. 
Laiško autorė — 20 metų 
amžiaus lietuvaite ūkinin
kaite, kuri su daugeliu lietu
vių buvo išvežta vergijon 
keletu mėnesių anksčiau. 

Laiškas parašytas ant plo 
no, rudo vyniojamo popierio. 
Laiško vokas, padarytas iš 
to paties popierio, turi Sver-
dlovsk rajono antspaudą. 
Šiame tragiškame laiške 
skaitome: 

"Laukiu laiškų nuo Tavęs 

blius. 
Maisto gauname labai ma-

šai ir iš gaunamo maisto 
pragyventi negalima. Duo-
IOS kepalėlis, maždaug pusė 
kilogramo (apie vieną sva
rą), truputis rugių ir cuk
raus, — tai viskas, ką mes 
gauname vienai dienai Ku
rie negali dirbti, gauna tik 
pusę šio davinio. 

Rinkos kainos yra fantas- j valandą, kada visi ištremtie-
tiškai aukštos, o prekės \ J* ŠTJš į gimtąją pastogę, ir 

GELBĖKIME JUOS! 
Šis laiškas, kurį skaitant 

taip pat ašaros pradeda bėg
ti, sujaudina ir uždega mus. 
MES GIRDIME JOS IR 
TŪKSTANČIŲ MŪSŲ TAU- j P c r l ^ i c t a 
TIEt'IŲ PAGELBOS ŠAUK- ^ u l t * l s > l u 

SMĄ IR NORIME JIEMS 
PADĖTI! Mes norime, kad 
ji grįžtų į savo gimtąjį kai
mą, mes norime, kad nė vie
nas daugiau nebebūtų išvež
tas vergijon! 

Dabar eina Amerikos Lie
tuvių Tarybos paskelbtas 
vajus Lietuvai gelbėti. Kiek
vienas lietuvis turi prisimin
ti, kad jo auka priartins tą 

25,204 sirgo 

New York. — Pearl Lus-
ke, 19 metų blondinė, kuri 
Naujų Metų vakare pašovė 
Mrs. Olga Trapani Rocco 
Times Square požeminio ge
ležinkelio stotyje, paleista. 

Ji pasakė, kad Mrs. Roc
co vyras, Alphonse, davė jai 
kamerą su įtaisytu joje re
volveriu, prašydamas nufo
tografuoti žmoną. Nieko 

Iškilo 72 mylias 
White Sands, N. M. — Vo

kiečių V-2 rakieta penkta
dienį iškilo 72.6 mylios į 
aukštį. Tai buvo 18-tas ra-
kietos išbandymas White 
Sands bandymo lauke. 

Aukščiausiai tokia rakie
ta iškilo gruodžio 17 d., 
pasiekdama 114 mylių aukš
tį. Tačiau ana rakieta buvo 
truputį lengvesnė — svėrė 

i mus 
New York. — National 

Foundation for Infantile 
Paralysis praneša, kad praė
jusiais metais visame krašte 
buvo 25,204 susirgimai ta 
liga. Tai buvo didžiausia in
fantilinio paralyžiaus epi- f 
demija nuo 1916 metų. X Chicago Lietuvių Ta-

Epidemija plačiausiai pa- j rytos aukų atsiskaitymo 
sireiškė trijose valstybėse— centrai aukų rinkimo blan-
Minnesota, Ulinois ir Cali- j kas gali gauti ir surinktus 

j fornia. Čia kiekvienoj buvo I pinigus priduoti sekamose 
po 2,000 susirgimų. 

30 mėnesių 
vietose: Bridgeport: Gea 
Šukys, 3252 S. Halsted &%.; 
18-toj kolonijoj (Dievo Ap-

parduodamos tik maža5 s 
kiekiais — net bulves, kurių 
kilogramas kainuoja 10 ru
blių. Mėsa, jeigu pasitaiko, 
kainuoja beveik visą mėne
sio algą — 160 rublių kilo
gramas. 

apsaugos Lietuvoje likusius 
tautiečius, kad jiems netek
tų pasekti kruvinu keliu tų 
40,000 tautiečių, kurie 1941 
metais buvo išvaryti į Sibi
rą, kurie ir dabar be palio
vos varomi vergijon. Nėra 
kilnesnio tikslo, kaip gelbėti 
savo brolį ir seserį iš vergi
jos 

Aš galėčiau tau ilgai ra-
ir esu taip pasiilgusi na- syti ir pasakoti apie mano 
mų. Pasveikink nuo manęs kančias ir sunkų gyvenimą, 
kaimynus, pažįstamus ir bet tai juk nieko nepagelbės. I ^ t a t a : Sis laiškas buvo 
draugus. Pasveikink taip Mes čia neturime teisės»įdėtas Chicago Tribūne 
pat tėvynės Lietuvos lauku šauktis pagelbės ir turime I šeštadienio numerio pirma-
gėles ir paukščių čiulbėjimą, 
kurio aš niekad daugiau ne
beišgirsiu. Linkiu tau lai
mingo gyvenimo mūsų tė
vynėje. 
BE PAUSČIŲ IR DAINŲ 

Aš gyvenu dabar Urale, 
kur nėra paukščių ir nesi
girdi dainų. Mano gyveni
mas yra toks sunkus, kad 
aš neturiu žodžių jam apra
šyti. Aš manau, kad tu su
pranti, koks yra kalinio gy
venimas čia. Dirbu labai 
sunkiai, kilnodama ir nešio
dama akmenis. Atlyginimas 
yra labai menkas, tačiau ir 
nuo jo mes turime mokėt' 
mokesčius ir skirti tam tik
rą dalį karo pramonei. Iš 
180 rublių (apie $15 oficia-

suprasti, kad mums niekas 
nenori padėti. 
BEVILTIŠKA ATEITIS 

Dėkoju už pinigus, kuriuos 
man atsiuntei. Jei aš kada 
nors iš čia išsivaduosiu, aš 
Tau atsilyginsiu. BetN gal 
būt man teks atsigulti į ka
pus tolimajam Urale, kur 
manęs niekas neaplankys. 

me puslapyje. 

Frankfurt. — Hildegard! vaizdos parapijoj): Paul Mil 
blogo negalvodama, ji suti-128,462 svarus, o penktadienį Wendt buvusi nacių propa-' ler, 1^39 S. Halsted Street; 

gandos ministerijos tarnau- West Side: A. Valonis, Me-
toja, vėliau tapusi Amerikos tropolitan State Bank, 2201 
karinės valdžios sekretore,; w. Cermak Rd.; Brighton 
buvo nubausta 30 mėnesių pa rk: J. Encheris, 4401 So. 
sunkiųjų darbų kalėjimo u ž M o z a r t S t 
buvusių aktyvių nacių pro
tegavimą. X J. Karalius, iš Balti-

Teisingumo dėliai vertėtų more, Md., kurs šįmet at-
pastebėti, kad pirmiau rei- šventė 70 metų sukakti, ra-
kėjo nubausti tuos, kurie ją š o redakcijai kad nors sū-

ko tai padaryti. Sunkiai su- j iššautoji svėrė 29,100 svarų. 
žeistai Mrs. Rocco turėjo 
būti amputuota viena koja. 

Jos vyras neseniai polici
jos buvo nušautas jo slėptu
vėje miške. 

Laukia svečiu 

Kai Girdė t 
Chlcagoje 

Dar nepagavo 
Rašyk man, ar Tu dar tebe- j Prieš kiek laiko Kilroy 
gyveni. • apsivogė — išnešė paveikslą 

Aš taip norėčiau pasima
tyti su jumis, mano brangūs 
draugai ir draugės, vaikš 

Britų konsulas Chicagoje 
pareiškė, kad Anglija laukia 
šiais metais bent 60,000 sve
čių — turistų. Tačiau jis 
perspėjo, kad tie, kurie dėl 
menkniekių jaudinasi, geriau 
nevažiuotų. Anglijoj maistas 
tebėra racionuotas, ir jo 
daug mažiau, negu Ameri
koje. Skalbyklon įduoti bal
tiniai atgaunami tik po trijų 
savaičių, todėl turistai turi 
pasirūpinti užtenkamai bal
tinių. Nors traukinių susi
siekimas beveik normalus, 
bet tiems, kurie nori keliau
ti miegamuosiuose trauki
niuose, patariama pasimti 

Rusų zonon 
WashingtoiL — Pašto de

partamentas pranešė, kad 
nuo diabar ir į rusų okupuo
tą zoną Vokietijoje bus pri
imami paprasti siuntinėliai 
su kasdienininio vartojimo 
reikmenimis, taip pat į vi
sus Berlyno sektorius. 

Tokie siuntinėliai, po 11 
svarų, jau seniai siunčiami į 
Amerikos, Anglijos ir Pran
cūzijos zonas. 

Apiplėšti 
Miami Beach. — Mr. ir 

Mrs. Max Davis, gyv. 5200 
Sheridan rd., Chicago, buvo 
čia gerai "apvalyti". Vagys 
iš jų kambario išsinešė $8,-
354 pinigais ir $2,300 bran
genybėmis. 

Davis, vieno Chicago vieš-

į tarnybą priėmė. 

JOS. F. BUDRIK 
— INC. — 

Rakandai, Radios 
ir Jewelry 

savas paklodes 
iš vienos meno galerijos. 
Policija buvo pasiryžusi j į , n o H d i a u turistų| tuo metu, kai j i s su žmona 
pagauti ir jau net celę^buvo | ^ m ^ fcad . ^ ^ .§ j u | b u v o išėjęs i e š k o t i buto jo 

bučio tarnautojas, policijai 
Konsulas pabrėžė, jog An-j pranešė, kad vagystė įvyko 

čioti gimtojo kaimo žydin-, paskyrusi, kurion zadejo K d o l e r i ^ t d g l t k a d ke_ ž m o n o s m otinai ir jos dviem 
čiais laukais ir žaliomis'patupdyti. Tac.au nepasise- ^ . ^ u g d ( > s u s i p r a t i m ą ! s e s e rim. 

Davis atsiėmė iš banko 
$10,000 atvažiuodamas čia 
spalio 29 d. 

pievomis. Kai aš prisimenu! kė jį sučiupti. tarp tautų, 
praeities džiaugsmu* ir si-; Mrs. Mary Mundo, gyv. I 
dabrinį jucką, dainas ir vi- j 7009 S. Hermitage av., kepė j . 

du skanius obuolinius pajus. | -UOVaiiOJO, a k į sus malonumus, ašaros pra-
liu kursu) mėnesiui karo! defa bėgti mano skruos 
pramonei turiu skirti 25 ru-, tais' \ 

& 

NORIU PIRKTI U2 CASH H - ffl 
Namus 

Farmas 
Automobilius 

i 

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas) 

Oel Sanitarinio S&nk: 
Republic 6051 

Iškepusi padėjo užpakali-
i niam priangy atšaldyti. 

Išėjusi už dviejų vai indų 
jų paimti ir norėdama duoti 

Reno, Nev. Paul Martin 
Skaug, 24, kuris mirė dujų 
kameroje už vienos moters 

, .. , . . , n u ž u d y m ą 1944 m., pr ieš 
gaba l iuką vyru i po pietų, ne , s u t i k o a t i d u o t i 
v i e n o t e n neberado. * * * > j a k i a v i e n a m k a l § j i m o s a r . 
tik rastelj: "Kilroy was 

i here" 
i — i :i. v i s i š k a i a p a k ę s įvykus nelaimei su ginklu. Į ^ v a r ^ u t F . Lapkričio' 

Bausmė sadistui 
Robert Venturini, 23 metų 

studentas,' buvo nuteistas 
nuo 5 iki 10 metų kalėjimo 
už s a d i s t i n i u s pa l inkimus . 
Jis buvo užpuolęs iš viso 
penkias merginas ir jas kan
kino, tačiau nesikėsino iš-

20 

^8P 

Atpigo sviestas _ 
mm m* m m^m* mm ^^J ^mW mtmv v • ^mw wmr ^m^mm^tmmw f*% \ % • T"vw 

i Garsus akių specialistas Dr. 
Chicagoje sviestas šešta- i S. T. Clarke padarė sargui 

dienį atpigo maždaug pen-1 akies operaciją, perkeldamas 
kiais centais svarui. Svaras j reikalingas dalis iš mirtimi 
sviesto daugumoje krautuvių J nubausto žudiko akie3. Ope-
dabar kainuos 74 centai. Į racija pasisekusi, bet tik po 

Gruodžio 10 d. svaras kai- dviejų mėnesių bus galima 
navo kai kuriose krautuvėse !pasakyti._ar sargas a t g a u s , ^ k e l b i k a l tį„ama-
98 centai. Dabartines kainos pilną regėjimą. J W e k ^ 
bus žemiausios paskutinių ' J 

šešių mėnesių laikotarpy. 
Kainos krinta dėl pirkėjų 
sumažėjimo, sviestui pa
brangus, ir dėl didėjančios 
gamybos. 

jis užpuolė dvi jaunas mer
gaites, vieną sumušo iki 
kraujo, sudraskė jos drabu
žius ir įmetė į upę. Vėliau jis 
kankino kitas mergaites. 

Klausydamas teismo metu 
kaltinimų prieš jį ir baus-

NUOSIRDŽIAI 
KVIEČIAME VISUS 

ATSILANKYTI. 

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

FATYRĘS LAIKRODININKAS 
Gera i Suta iso L a i k r o d ž i u s 

Krautuve a tdara Pirmadienio ir 
Ketvirtadienio vakarais iki 9:00 

valandos vakare. 

nus jau metai kaip ligoninėj 
(už kurią reikia mokėti), 
nors brolis 79 metų iki mir
ties reikfjo prižiūrėti s nors 
žmona taipgi jau nebedrūta, 
ir visa eilė kitokių rūpestė
lių, 0 to darbo, darbo — nuo 
ankstyvo ryto iki vėlaus va
karo, — tačiau negalįs atsi
skirti ir su "Draugu". Pa
ėmus į rankas "Draugą" 
viską pamiršti skaitydamas 
įdomius raštus. Jis atnau
jino savo prenumeratą. 

BUDRIKO RADIO VALANDOS 
Kas Sekmadienį, iš WCFL Radio 
Stoties — 9:30 vai., o Ketvirtad. 
vakarais iš VVHPC Radio stoties 
nup 7 iki 8 valandos vakare. 

J0S.F. BUDRIK 
— INC. — 

3241 SO. HALSTED ST. 
Tel. CALUMET 7237 

WESTW00D U0.U0R STORE 
t 

2441 West 69th Street 

DIDELIS PASIRINKIMAS 

VYNO, DEGTINES IR ALAUS 

* • • 
pristatome | namas: 

Geriausių rūsio aln 

buteliais, bežemis ir 

statinėmis. 

• • 
AL. ŠIMKŪNAS 

Savininkas 

Telefonas PROspect 5951 
^ 

. 

Nori deportuoti 
Roberto Rubio, 39, gyv. 

44458 S. Ashland! av. su sa
vo trimis vaikais ir išlaikęs 
našlę seserį su jos trimis 
vaikais, sužinojo, kad jis ga
li būti deportuotas. Chica
goje jis išgyveno 21 metus, 
1942 įstojo armijon ir tar
navo tris metus, tačiau vis 
dar neturėjo pilietybes po
pierių. 

Jo draagai ir įvairios or
ganizacijos šukele didžiau
sius protestus prieš pasikė
sinimą jį deportuoti. 

Bevertis 
John Miller turėjo $30 pi

nigą. Draugai sakė, kad už 
jį jis gali daug pinigų. Mat, 
pinigas buvo išleistas 1778 
m. Jį gavo iš savo senelio. 

Nunešęs pinigą pas kolek
torių, sužinojo, kad jis ver
tas tik $2, nes nėra jokia 
retenybe. 

Planingas Taupymas Visada 
Moka Gerus Dividendus 

81 BENDROVE PER 42 METUS SAVO TAUPYTOJAMS IŠMO
KĖJO KIEKVIENĄ SUTAUPYTĄ DOLERĮ SU GERAIS DIVI
DENDAIS. KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI YRA AP
DRAUSTI IKI 15,000.00 PER FEDERAL SAVINGS AND LOAN 

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

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ UŽ 4% 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION 

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

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

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

Wm. J. Markalonis, iš 
Cleveland, Ohio, padarė ma
lonumo v i e n a m lietuviui 
prancūzų svetimšalių legio
ne, būtent Zebertavičiui Ge
diminui, užprenumeruoda
mas metams ''Draugą". Taip 
gi prašo Juozo Burausko. 
gyven. Detroit, Mich., atsi
liepti šiuo adresu: Mrs. B. 
Zabertavage, Seltzer, Pa. Jo 
ielko draugas Jonas Zaber-
tavičius, kuris šiuo metu 
randasi Camp Hanau, Vo
kietijoj. Ieškomajam turi la
bai svarbių žimų. 

X Jonfis Vaitkevičius, iit 
ii West Side, jau antri metai, 

I kaip ,?u savo žmona ir dviem 
I dukterimis gyvena San Fran 
j cisco, Cahf. Jis yra tarna-
j vęs kare ir pasiekęs kapito-
j no pagelbininko laipsnį. Jo 
i motina, po antru vyru Sa-
' mulienė, gyvena Aušros Vai 
tų parapijos ribose. 

X Stase Stankevičiūte, pa 
I ti viena likimo atblokšta į 
Daniją, prašo "Draugo" re
dakcijos paskelbti jos adre
są. Norinti susirašinėti su 
Amerikos lietuviais arba lie
tuvaitėmis. Rašyti šiuo ad
resu; Stase Stankevičiūte, 
Dragsbaek Lejre, D. R K. 
Thisted, Danmak. 

X Dr. Adrm Schultz, pa-
liuosuotas iš karines tarny
bos US laivyne, atidarė ofi
są adresu 4 Broadway, Mel-
rose Park. Jis yra sūnus 
Melrose Park biznierių Juo
zo ir Stellos Schultz. Yra 
baigęs Loyola universitetą 
ir buvęs interau Šv. Onos 
ligoninėj. 

X A. Šimkūnas, West-
wood Liąuor Store savinin
kas, Marąuette Park, bus 
garbingai minimas lietuvių 
senelių %Oak Forest prieglau
doj. Jis jiems užprenumera
vo ' 'Draugą". 

Paviršius, kurio nepažįsti, 
dažnai apgauna. 

http://Tac.au

