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IŠVEŽIOJA MAISTĄ LONDONE 
Lietuvos Atstovai Baltuose Rūmuose 

ir Audiencijoje Pas Šventąjį Tėvą 
ROMA — L P N — Kalėdų i tvarka i r papročiu Baltuo-

Švenčių ir Naujų Metų pro- suose Namuose įvyko diplo-
ga, Lietuvos minis t ras Sta- i matinis priėmimas. Prezi-

NELAIMĖS VIETA, KUR 18 ASMENŲ ŽUVO 

sys Girdvainis buvo priim
t a s audiencijoje pas Šven
tąjį Tėvą. 

WASHINGTON — L P N 
Sausio 7 dieną, sena nalas. 

dentas Truman ir Ponia 
Truman sveikinosi su 63-jų 
diplomatinių misijų nariais. 
Priėmime dalyvavo ir Lie
tuvos pasiuntinybes perso-

Varšuva Nori Pašalinti Visa Opozicija; 
Bierutas Reikalauja Auksą iš Anglijos 

("Draugo" specialaus korespondento Paryfluje pranešimas) 

8,000 Daugiau Darbininku Streikuoja 
Protestui Prieš Kareiviu Vartojimą 

LONDONAS, sausio 13.— I dėžių corned beef. 
Dalyvių Londono plintan- Pildydami griežtą įsaky-
čiame maisto išvežiojimo imą nekeršyti opozicijai,, ka-
streike skaičius šį vakarą j reiviai linksmai atliko savo 
a r t ė j 0 30,000 darbininkų, ir i užduotį apsikeisdami H V 
10,000 kareivių tarnaujan- įfor Victory" ženklais su 
čių arba laukiančių pašau- j aplink stovinčiais t rans-
kimo užtikrinti maisto išve- | portG streikieriais. Dideli 
žiojimą kur reikalinga, policijos patruliai stovi pa-
Streikierių skaičius žymiai | ruošti įsimaišyti jeigu kil-
padidėjo šiandien, kuomet j tų muštynės. 
7,000 maisto darbininkų ap- j 
leido darbą protestui prieš faflj^gj J ^ g 5 
kareivių vartojimą. 

Sis bendra i vaizdas parodo griuvėsius cumotorinio Eas tern Airlines lėktuvo, ku- Be to, 1,000 darbininkų į VjraiKŲ KarfflMKUS 
ris blogame ore sudužo netoli Galax Va., užmušant 18 asmenų. Nelaimė įvyko apie Billingsgate žuvies rinkoje ! ATfiNAI, sausio 13. — 

Stalino noras padaryt i i š m i n k a i ir "demokra t a i " yra j 60 m ybi* nuo nus ta ty to kurso. Lėktuvas nukir to medžių viršūnes, kr isdamas ,' miš- nutarė sustabdyti darbą. Gauja partizanų užmušė t r is 
Maskvos konferencijos po- j mažumoje. % j kus šalia plento, nurodant, kad vairuoto jas gal bandė nusileisti ant kelio Smogus I Anksčiau kiti darbininkai asmenis ir suėmė penkis 
k a n n j triumfą,, ^al i privers- Tačiau prieš juos aplink į žemę, lėktuvas užsidegė. , ( A c m e Telephoto) Smithfield ir Covent Gar- ! graikų karininkus ir 20 ka
ti atidėti Lenkijos rinki- Mykolaičiko valstiečių par- den rinkose buvo sustreika- reivių netikėtam puolime 
mus, kurie turėjo įvykti t i i a grupuojasi visa opozi T U l D n l i r i l A C C t n l m t I c C n M f l f l i m m A P r j K l K P a n a i k i n t i v * simpatizuojant su strei- Gravia kaime, nepilnai 120 
sausio 19 dieną c i j a U C I K O l I C I J O S M O l I C S 5 SS P f 0CJ011111110 K W S Y S ^ a n ^ ' K i n f ! k u o j a n č i c i i s sunkvežimių mylių šiaurėje nu 0 Atėnų 

Iš Varšuvos pranešama, Komunistai Mykolaičiką | . . . . - M • - I* U - - 1 *M 

; : S ^ Š : : ' t :sr j r *32 SS Hai'os Gyventojai Po Naminiu Areštu 
komunistams, žadanti atidė- i stengiasi susilpninti veiki-

Byh Prieš Tojo 

Haifos miesto 95,000 gyti r inkimus ir, kaip šnibžda m ą Lenkijoje. Virš 50,000 
lenkų^ sluoksniuose, tai da- J 0 n a r i u y r a į d a r y t i j kon- ventojų buvo šiandien lai 
ro dėl to. nes bijo prieš centracijos stovyklas, visi ! komi po beveik naminiu 
konferenciją netekti anglo t i e > k u r i e b u v o į t raukt i į ! areštu. Britų draudimas is-
saksų draugiškumo- i slaptosios policijos į taria- j eiti i§ namų buvo pravestas 

Tragiškas Fa r sa s mU.ių asmenų «ąrašus. ne- | vakar naktį po didelio spro-
_ „ . . _ . tur i teisės balsuoti. Suruo- gimo, kuris sunaikino mies-Perei tais metais anglų ir x. . .. . . . . ,. .. * ., . ,. Cm\ siamieji valstiečių parti jos to policijos stot* ir užmuse amerikiečių vyriausybes bu - ; . . . . • '* , ,. . , , /; . , , 1 i susirinkimai y ra komunistų keturis policininkus ir su-vo pasiuntusios keletą notų j . - , . .. .. N . , . +At% \ . ->. . . . ., \ išardomi ir vietos policija !zeide daugiau negu 142 ki-

Bieruto vyriausybei reika- ;. . . . ,«_.«, .. 
'* tai niekad nesikiša, nes u tų asmenų. 

vairuotojais. 
Lu7on Ugniakalnis 

Išsiveržė Per VirŠŲ 
Trys šimtai darbininkų j MANILA, saus i 0 13. — 

Pranašauja, kad Kiti 
Prisidės 

TOKYO, sausio 13. — 
, Advokatai gynėjai šiandien 

JERUZALE, sausio 13.— ties ir pas ta tę jį ten pabė- s a k e j i e prašys tribunolą 
go. Sargybiniai pradėjo į 'panaikinti karo kriminalų 
juos šaudyti ir pastebėjo , D y i ą p r i e š bu v i s i Japonijos i Borough daržovių turguje ; Pietų Luzono aukštasis Ma-
degantį knat»ą automobily- j premjerą Hideki Tojo ir 25 |prisid"jo prie streiko, ir ;yon ugniakalnis, kuris per 
je. tuoj duodami signalą iš- ikitus kaltinamuosius esmi- t ranspor to darbininkų va- praeita* penkias dienas vir-
tušt int i stotj . Apie 15 po- n i a i t u o p f t g r i n d u Į k a d J a _ 
hcininku išbėgo p inn_spro- i ponijos pasiruošimas karui 

dai pranašavo, kad autobu- , te virė, šh rytą išsprogo, iš-
sų ir uostų darbininkai ry t mesdamas daug didelių ak-

gimo tris minutes vėliau. j b u v o pateisinamas pasaulio \dien{* sustreikuos 

Oficialai sakė t rys vy
rai, vienas jų policijos uni
formoje, privežė neva po-

talikai tegali balsuoti tik už 

laudamos kad Lenkijos n n -
, . - u - l x- , • • I y ra gavusi įsakymai viso-
kimai butų pravesti laisvai I, . , . , . . ., , * . . * . kiais budais t rukdyt i vals ir demokratiškoje atmosfe- ,. y. A.. . . . tiečių parti jos veiklą. 

Varšuvos vyriausybė y ra licijos automobilį) prie sto 
Tačiau Varšuvos vyriau- t i e k ^ a a v o ^ 

sybė nesiteikė kreipti h t a s r i n k i m u o s e k a d j a u d a b a r 

notas demes.o i r kaip lenku ( paskirs tė kėdes parlamente, tuos asmenis kurių progra-
opoz i«) (» spauaa rašo, sie 8 0 C ia l i s tams ir komunistams m a nėr» nriešinea krikščio-

o ^ ' n e ' k , ^ 9 kaiota | f * ̂  ^ ^ ^ * * "LTmo^e! Tkad kau 
S a ' s u o L t r a g i S ^ ] ^'demokratams'' 14.T..0 Hkai negali balsuoti ui Ui 

r*V * \ . tarpu vaMieCių partijai ne- partijas ir būti jų kandida-
sas. nes krašte teroras taip n„moiS m . ^ ^ „ ^ T,S^=« . . 

numatė nei vienos kėdes. i tais, kurių programa yra 
Bierutas y ra įsitikinęs, j priešinga katalikų tikėji-

kad kas neįvyktų, jam vis- j m u į . 

Sukrėtė Miestą 

Sprogimas sukrėtė visą 

kolektyvinės apsaugos pra
nykimu po 1939 metų. Tiki-

Britų valdžia susirinko 
šiandien po pietų, kad aps-

menų ir lavos aukl tyn į o-
rą. Iš lėktuvo stebėję liu
dininkai sakė vulkano vir-

,masi jog prokurorai I i . sa- varstyt i kas daryti šiuo Įsus vis labiau raudonavo ir 
Haifos miestą, išmetė stįk- | v a į t c b a i g g b y l Q g p a t i e k i m ą reikalu. J i ta ip pat sueis j išsipūtė kaip burbulas, tuo-
lo šipulius net už mylios 
tolumo, sutrukdė judėjimui 
ir telefono susisiekimui ir 
sukėlė gaisrus, kurie degė 
per sekantį pusvalandį ša
liniuose pa l to rūmuose ir 
kituose pastatuose, šešių 
aukštų stotis, Mount Car-

Įs^ikyta Nekovoti 

Pasėkoje kareivių pas-

' plečiasi, kad gyventojai siau 
bo apimti bijo ki taip pagal
voti, negu kad vyriausybės 
blokas galvoja. 

Dar naujųjų metų išva
karėse kalbėdamas per ra
diją Va r iu vos vyriausybės 
pirmininko pavaduotojas di
delis komunistų šulas Go-
mulka, pasakė : 

Advokatai taip pat sakė 
jie teigs jog Japonija bu
vo pateisinta pirma pulti 
Pearl Harbor ir Singapu-
rą, dėlto, kad Amerika. t a n ^ ų ' m e s o s P a d ? t l S p a * e 

Anglija, Kinija ir Olandija lf§J0' b e t . kodonieč iam. da-
suokalbiavo suvaržyti Ja- K g r e s i a d a r z <> v i u ' v a i s i u 

ponijos ekonominę ' politinę i r ž u v i e s t r ū k u m a s ^ d l e " 

pasitarimui ir ry t dieną. i ^ e t sprogo, o iš jo išmesti 
akmenys net už pusantros 
mylios to lum 0 atrodę kaip 
maži namai. 

mel pašonėje buv 0 beveik ,. .,, . . ' „ .-.. ną, kadangi Covent Garden 
» , . . , , ° n* mi l tannę jėgą Pacifike . * ' . 5 . , 

sulyginta. ' lir> A ^ 4 ^ ^ j ir Billings-gate rinkos valdo 
didžiausią dalr tų maistų 

vien pavyks sut r ioškint i ; Bierutas supranta, kad 
Mykolaičiką, tačiau jis d a r j j e i j i g blogai sugyvens su 
nėra t ikras , a r jam pavyks katalikais, j is niekad neklas 
gauti balsų daugumą iš ka
talikų1. 

Nesenai kardinolas Hlond 
išsiuntinėjo visoms, parapi- J^ėl j į s sugalvojo pagerinti 

B " v « J ™ * * bloko Prie- JOmB 8 a V ° g a n y t o j i š k * l a i š " aavo santykius m Vatika —vyr iausybes DIOKO prie- . *,.._:- i.lir5n- iroiion,f; *,of ,r_^. » _ - _ 

todamas nesurinks balsų 
daugumos ir kraš te visad 
bus stipri opozicija, š tai ko- arabų šaltinis sakė Pales 

tinos arabų vykdomasis ko-

ir Azijoje. 
Valandą po sprogimo, j 

slaptas Irgun Leumi orga- , Į% g%Mm i v 

nizacijos radijas transliavo ! uen. tniana įsavre 
užginčijimą gandų būk po- M a r č a l l n Daro ič l f ima 
žemis susilaiko n u o . t e r o r i - HarSSlIO Kare iSRim? 
žavimo ir laukia pabaigos 
vedamų derybų nepriklau 

Blumas Londone 
LONDONAS, sausio 13.— 

Prancūzijos premjeras Blum 
šiandien atskrido į North-
olt aerodromą, netoli Lon-

NANKING, sausio 13. - , 
Generalissimo Chiang Kai- , LaiVII MtUDiai VCZa 

T , . . . v . . dono pasikalbėjimams su 
Londono miestui. Kareiviai [ • * , . . , ™ ^J;««O ix„~xi^~ ^,r;^, ministru pirmininku Attlee. per dieną išvežiojo suvirs \ r 

C A n . - . IKAAA Georgl Zarubin naujas so-
600 tonų mesos ir 15,000 & " "? . J : 

vietų ambasadonus Angli
jai, atvyko tuo pat metu. 

somai žydų valstybei Pales- įBhcA šiandien sake genero-, ! n f i i- |% - j C . K A U - PerVerSITlO 
tinoie Tu 3 tarpu* patikimas i10 M a r s h a l l o nesenai padą-, , " • J - Hl l l f l l j l/OIII/UII 

šininkai turi žlugti, nes tai 
yra senieji reakcionieriai 
fašistai . 

Keisti jie " f a š i s t a i " jei 
jie nuo pat pirmosios die
no? kovojo k raš to viduje i r 
užsieny prieš hitleriškus 
fašistus, jei jie tūkstan
čiais aukų paklojo visose [** J a m e kardinolas Hlond 

ką. kuris turėjo keliauti net 
kelias savaites, kad pasiek
tų adresatus . 

Katalikiškoji spauda ne
savo leidimo spausdinti šio 
laiško, nes Varšuvos vy
riausybe rado. kad j i s yra 
nukreiptas prieš vyriausy-

nu. Vyt. Arūnas 

pa ta r ia visiems katal ikams 
balsuoti, nes tai y ra demo
kra t i ško pilieuio prievolė, 

Opozicija G r u m e n s i Aplink ^ . ^ ^ . ^ j į s p a g t e b i 

Europos vietose už demok 
rat i jos gražinimą. 

Mykolaičiką kad katal ikai negali prik-
Dabar yra susidaręs Var- j lau»yti organizacijoms a r 

šuvos vyriausybės blokas, | part i joms kurių principai 
kur is Rinkimuose išstoja y r a priešingi krikščionišku-

(Bus daugiau) 

an t viendį sąrašo i r jame do 
minuoja ' socialistai su ko
munistais , tuo t a rpu Maudi

mui, arba kurių veikla y ra 

Vokiečiai Užouola 
m 

Analiu Traukinius 
BERLYNAS, sausio 13.— 

Vokiečių gaujos, kitos susi
dedančios net iš kelių šim
tų asmenų, a takuoia ang
lies ir mais to t raukinius bri 
tų okupacijos zonoje. To 
pasėkoje rapor tuota suareš
tavimas kelių šimtų vokie-
v • 

cių. 
Didelis šaltis toliau atne

ša mirtį i r didelį vargą. Per 

ry tas pareiškimas dėl pade- , KOPENHAGEN, Danija, 

mi te tas priėmė britų kvie- apkaltina abiejų pusių eks-
timą J Londono konferenci- t r e m p t u s už besitęsiantį 
ją apie Palestinos ateitį, c i v i l i n ' k a r a « ***** > i I n a s 

prasid" vią sausio 21 d. 

ties Kinijoje, kuriame jis sausio 13. — Sugauti be
veik zero šalčio su mažė
jančia sankrova kuro, da 

""*Was Paragvajuje 

konstruktyvės kritikos, nu- Ikos laivų, kurie skuba pa
rodant jo gerą valią Kini- siekti Daniją pirm negu le-

ASUNCION, Paragvajus, 
sausio 13. — Prez. Hi^ino 

7. 7 " i - ~ T "~ Morinigo šiandien pranešė 
nai šiandien lauke Amen- . , . . 

paėmęs karinių jėgų ko-

taikoma sumažinimui kr ikš j savaitės galą rapor tuota 
čioniškos moralės, kad ka- j daugiau negu 20 mirčių. 

Sau7udžio Bandymas 
Uždarė Bazilika 

VATIKANAS, sausio 13. 
— Bandymas nusižudvti Šv. 
Pet ro bazilikoje šiandien 
privertė pasaulio didžiausią 
bažnyčią t rumpam laikui 
užsidaryti. Stovėdamas prie 
klausyklos, 24 metų am
žiaus romietis revolveriu 
šovė sau į galvą. J is buvo 
išvežtas jį ligoninę. 

Bažnyčia po naujos kon
sekracijos buvo vėl atida
ry ta visuomenei. 

jos link. >> das uždarys uostus. 
•. 

•„Vėliausiu Žinių Santrauka 
—UN apsaugos ta ryba ja^ pradėjo svarstyt i kandida

tū ras įvairių pasaulinių [juristų ir diplomatų, ieškodama 
t inkamo gubernatoriaus valdyti Triesto teritoriją. 

mandą į savo rankas, ir 
paskelbęs 30 dienų karinį 
stovr po to kai buvo susek
tas sąmokslas nuversti jo 
rėžimą. 

KALENDORIUS 
Sausio 14 d.: Šv. Hilari-

- - S t e n T g a n j a Palestinoje pripažino esanti kal ta už Hi- **s J š v - Feliksas; sęno-
fos policijos stoties išsprogdinimą. vės: Laimutis ir Dabonė. 

—Kinijos aviacijos linijos vakar vėl pradėjo skraidy- Sausio 15 d.: Šv. Povilas 
mus po savaitės pertraukos, kurią valdžia įsakė, ka.d, iš- Atsiskyrėlis; senovės: Dai-
t i r t i priežastis keturiui nelaimių vižmušmsių 113. 

—Atstovu bankininkavimo komiteto pirmininkas sa
kė y r a ženklų, kad nuomų kontrolės bus pra tęs ta po He

lius ir Karijote. 
ORAS 

Protarpiais lietus. Trupu*-
pos 1 d., t ik su kaikuriais patosymiais savininkų naudai, tį šilčiau. Naktyje atšals. 

—Republikonų kongresas yra susiskaldęs dėl a ts . Ciase j Saulė teka 7:16; leidžiasi 
pasiūlyto darbo kontrolės by liaus. j 4:44. 
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IR VEIKIMAS JO KABINETAS 
REZIGNAVO 

nelaukdamas sėdau į trau-1 visi kartu su kalbėtoju bu- ! ginas ari visais salėje as 

Dovanas Šalpai 
Gruodžio Mėnesį 

Rockford. 111. — BALF 
skyrius — 140 sv. 

Sheffield, 111. — Jos. Ver-
menlen — 13 sv. 

Gruodžio mėnesį Šalpos j stamford Conn. — BALF 
Fondas (BALF) aukų nu- i 6 s k y r i u s _L 140 sv 
kentėjusiems lietuviams §el-, T a c o m a W a s h _J ^ A 
pti gavo iš sių vietų: W i m _ 2 4 8 y -

Albany, N. Y. — Rev. C. I _. _ . , 
Strimaitis - 270 sv. : . ™ompaon, ^onn. - J i > 

Auburndale Mass. - H. ™napolio Kolegija - 60 sv. 
Vandergnft, Pa. — D. Ka-

minski — 55 sv. Reilly — 17 sv. 
Bayonne, N. J. — Jos. Ra

dzevičius — 8 sv. 
BinghamtoB, N. Y. — M. 

Paplauskas 70 sv., BALF 37 
skyr. 125 sv. 

Boston, Mąss. — "Darbi
ninkas" (knygų) — 6 sv. 

Cleveland, Ohio — Neper-
stojancios Pagelbos parapi
ja — 438 sv. 

Easthampton, Mass. — 
Wm. Mickus — 12 sv. 

Kearny, N. J. — Kaveta 
10 sv., BALF 7 skyrius (rū
bų 20 3V 

Waterbury, Ccnn. — Kun. 
J. Valantiejus — 40 sv. 

Westfie)d,' Mass. — Sv. 
Kazimiero par. — 330 s v. 

VVilkes Barre , P a . — &v. 
Trejybes par. — 219 sv. 

New York, N. Y. — Nellie 
Glinsky — 7 sv. 

New York City — Kun. 
Gurinskas — 235 sv. 

vome persikėlę į tuos mirtį ' meniškai pasikalbėjo, 
nešančius koncentracijos la

kinį su žmona sekmadienio 
rytą ir per keletą valandų 
iš Amsterdamo, N. Y. pa-! gėrius Sibire ir Vokietijoje. 
EVekem minimą vietą. Kai 2 Pas partizanua į Lietuvą, 
vai. kalbėtojas pasirodė, sa- kurie gina mūaų senolių ka
lė- buvo pilna žmonių Jau- pus, bažnyčias, vargšą dar-
ms kokiii 30 metų jaunuo- bininką ir ūkininką nuo mas 

Ite iau ?š veido tuoj matėsi, kolių1 banditų. 

Jose Luis Bustamente, Pe
ru valstybės prezidentas, 
kurio V1S33. kabinetas rezig
navo po to, kai Uko nražudy-
tas vienas žymiausių to 

kad didelis Lietuvos patrio
tas ir daug pergyvenęs žmo
gus. Visi su didžiausi'1 įdor 
miumu sekė jo prakalbas. Pri 
p.ipažinsiu, kad pirmą kartą 
apsiverkiau girdėdamas to
kius jaudinančius nupasako
jimus. 

Tai žmc^us nepaprastos 
kantrybės ir pasiryžimo ko
voje dėl savo tėvynės lais
ves. Todėl nepaprastos buvo 
ir prakalbo,*,, bet tiesiog bal
sas tų mūsų tėvų žemės mil
žinų. Tai žuvusių dėl tėvy
nės, laisvės kovotojų, nacių 
ir bolševikų kankinių šauks-

Negreit pamirš Rocbeste-
ris tų prakalbų įvykusių 
sausio 5 d. Amsterdamietis 

Patriotizmas, kuris neneša 
su savim at»kų, yra per pi
gus. 

Rochesterięčiai nepagailė
jo šiam reikalui dolerių ir 
tuoj pat buvo suaukota apie 
$540. P 0 prakalbų Br. Bud-

• • 

1 krašto laikraščių leidėjų 
Brooklyn, N. Y. — Nurs- jFrancisca Graną Garląnd. Ši 

ing Si?ters 373 sv.; J. Cir- žmogžudystė yra skaitoma mas gelbėti Lietuvą ir jos 
gelis 21 sv.; Karpiene 50 sv.; |politine. (Acme-Draugas te- žmones. 
Puzinienė 15 sv.; Valanti* lephoto) 

T „ Tr xi o ius 11 sv.; Narakašius 10 1 
Lewiston, Me. — Vyčių 2 Į J • čias m u s u brolių ir .seserų 

kucpa - 197 sv. isv- • Apanaitis 6 iv.; M. Ven-
Los Angeles, Cal. _ g v Jcevic ieneJ^ sv.; Kvartunas 

T, • c o 1 5 sv.; Pi&kauskas 12 sv.; 
Kazimiero par. — 621 sv. ,XJ ' Hn _ __ ' 

Mrs. Johnson 12 pv.; P. Vys-
Madera, Ohio — Murray 

— 16 sv. 
Mahanoy City, Pa. — šv. 

Juozapo parap. — 5,365 sv. 
Milburn, N. J. — Joseph 

Žemaitis — 18 sv. 
New Britain, Conn. — BA 

LF.skyriai — 1,185 sv. 
Newark, N. J. — BALF 

35 skyrių* — 268 sv. 

niauskienė 3 sv.; Dr. Aldona 
Šliupaitė 15 sv.; J. Digmas 
16 sv.; Marija Adamėnas 75 
sv.; E. Kašetienė 25 sv..; L 
Underienė 17 sv.; A. Dau-
kaitienė 6 sv.; Paulauskienė 
23 sv.; Kazlauskienė 25 sv.; 
J. šeštokas (rūbų) 65 sv., 
(knygų) 15 sv.; Mrs. Dalau-
vich 50 sv.; Šv. Jurgio pa-

tremtinių sąlygas. 
Todėl *ir toliau siųskite 

konservuotą maistą, drabu
žius, mokyklos reikmenis, a-
valinę, vaistus ir kitus bū
tinus dalykus į: Lithuanian 
Relief W a r e h o u s e , 101 
Grand Street, Brooklyn 11, 
N. Y. Tel. EVergreen 8-6203. 

Omaha, Nebr. — Šv. An 
t -, nAn rapna 10 sv.; B Bimbenene 

tano par. rūbų) 242 svarus, * F J _. f...'. *. 0 -

Nepaprastos Broniaus 
Budgino Prakalbos 

(maisto) — 245 sv. 
PhUadelphia, Pa. — (8509 

Tinicum Ave.) — 5 sv. 
Pittston, Pa. — BALF 14 

skyr. ir Šv. Kazimiero par 

Rochester, N. Y. — Jau 
kuris laikai seku Amerikos 
Lietuvių Tarybos vajų Lie
tuvos gelbėjimo reikalams 

Gėda mums, Amerikos lie
tuviams būtų, jei neparem-
tume tų mūsų brolių vedamą 
milžinišką kovą prieš Stali
no banditus. 

Br. Budgina3 turi didelę 
Dievo dovaną. — iškalbingu
mą. Salė, kaip užmirusi iš
buvo apie 2 vai. laiko. Mes 

JŪSŲ Radio Sugedęs? 
Kreipkite* Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie 

RADIO SERVICE CO. 
5244 W. 2 5 t h S t 

Ct—ro. HL 
VISAS DARBA* OABAlfTOOTAS 

TsJsom Tisų I§dlrby»«Ų 
Visokius Modeliu* 

DYKAI APKAINAVIMAS 
Paimam Ii namu n* pristatom 

PARDUODAMJB NAUJUS 
RADIOB 

Su kuo sutapsi, tokiu pats 
patapsi. 

Dr. VYalter J. Swiatek 
OPTEMETRISTAS 

2201 VV. CERMAK ROAD 
C Virš Metropolitan State Bank) 

TeL CANal 7329 
Vai.: — Kasdien 10 iki 12; 1 iki 6; 7 
iki 9. šeštad. 10 r^to iki « vak. Sek
madieni 10 iki 12. Trečiad. uždaryta. 

— 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 Metų Patyrimas 

^ s T * 
Te!. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Mes tarime Kadlja į stak* ir 
toms nereikės laukti dėl Jttsu. 

6 sv.; V. šlikienš 37 sv. 
Maspeth, N. Y. — J. Rau

donaitis (knygų) — 138 sv. 
Ridgewood, N. Y. - - M. įr prakalbininką Bronių Bud 

Clcuse — 18 sv. į giną. Iš spaudos sužinojau, 
(rūbų) 1980 sv., (maisto) | VYoodhavcn, N. Y. — Ona kad toks mitingas įvyksta 
202 sv., (mokykloms reik.) Žalnieraitiene — 7 sv. , Roehesteryje, N. Y. Nieko 
— 75 sv. Žiemą šalpa tremtiniams 

Pitt?burgh, Pa. — P. M. j lietuviams yra ypač reika-

Talpffl Pasirinkimas Valiausių 
Muslkos Rekordų. 

Nusipirkite ir Pa*umkite m Sarim 

TELEFONUOKTTE: 
CIOKRO 4118 

Atdara Takarals iki • :•<> Tai. 

DR. VAITUSH. OPT. 
LEETT\ JS 

Artinai tis — 24 s v. 
Plymouts, Pa. — šv. Ka

zimiero par. — 510 sv. 

linga. 
Laikraščiai ir laiškai nuo

lat praneša apie sunkėjan-

P A D Ė K O N f i 

A. A. 
JUOZAPAS RIMKUS 

Velionis mirė Gruodžiu 3Iii.. l!»46in.. k tapo palaidotas Sausio 
4d., 1947in.. o dabar ilsis šv. Kazimiero kapine e amžinai nuti
lęs ir negalėdamas atidėkoti tieais, kurio suteikė j u n paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo jį į ta neišvengiamą amžinybės vieta. 

Mea, a tmindami ir apgailėdami jo prasišalinima iš m asu tarpo, 
dėkojame m ŪMI dvasiškiems tėveliams — kun. kleb. A. Martin-
kui, kun. S. Joneliui ir kun. svečiui, kurie atlaike- įspūdingas pa
maldas už jo sieli}.. 

Dėkojame šv. Mišių ir gėliij aukotojams. 
Dėkojame graboriui Povilui Ridikui, kuris s av 0 geru ir manda

giu patarnavimu garbingai nulydėjo jį į amžinąjį}, o mums pa
lengvino perkęsti nuliūdima ir rūpesčius. 

Dėkojame grabneSiams. taipgi varg. K. (Jaub%ii ir kitiems var
gonininkams, kurie giedojo per šv. Mišias ii- visiems, k u r e pa
guodė mus nuliūdimo valandoje. Pagalios, dėkojame visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmonėms; o tau, mylimas t lve, Iii gai
lestingasis Dievas suteikia amžina atilsį ir ramybe danguje. 

Nidiūde lieka: Dukterys, Sūnal, švogerk* ir \ t - o s cami;.v-. 

Mes esame aprūpinę 
TtKSTANCIUS SKIMYNV 

su PUIKIOS KCSIES MAISTU 

S^ecuUizuojam Siuntime 

MAISTO PAKETŲ 
j visus kraštus 

EUROPOS 
VISI PAKETAI APDRAUSTI 

Skyriui randasi visuose svar
biuose miestuose ir ištisai per 
Greater New York'ą. 

Rašykite del pilnų infor
macijų ir kainų sąrašo 

EUROPEAN 
Railway Express 
136-140 F B O M SX., N.Y.C5. 

Phones: WHitehall 40515, 0518 

Visame Pasaulyj 
Trūksta Riebalų 

Dirbti Muilui, 
Padangom, Auto., 

PRISTATYKITE 

PANAUDOTUS 
RIEBALUS! 
Jie Reikalingi 

Šiandien Labiau 
Negu Bet Kada 

Mano 22 metą praktikavimas 
jūsg garantavimas 

Palengvina akių {tempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
(svaigimo, akių aptemimo, nervuo-
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys-
tę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma
giausias klaidas. Speciale atyda 
atkreipiama i mokyklos vaikus. 
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS 

Jaunuoliai, kurie nepriimami i 
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manės. 
Apsiimu išgydyti. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma. 
4712 South Ashland Ave. 

Telefonas YARDS 1573 
ViLLAUDOS: nuo lt ryto iki • •. 

Tak. Sekmad. pagal sutarti. 

Ofisas ir akinių dirbtuve: 
3 4 0 1 S. H a i s t e d St . 

Kampas 34th Street 
VAIANDOS: nuo 10 iki 4 Ir 6 iki 8 

NedSlloJ pagal sutarti. 
Tikslus tyrimas Contact Stiklai 
Ortkoptlc Gydymas. Stiklus Atnaujinu' 

J. RIMDZUS. D. C. 
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Home caUs in Indiana 

Phone v\entworth 2527 
FHVSIO THEKAFY 

936 West 63rd Street 
UOURS: Daily 6 to 8 P. M. 

Saturdays 10 A. M. to 8 P. M. 

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS! 

Tik viens pore akiu gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kuria regėjimo mokslas 
gali suteikti. 

57 KETAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visa akių Įtempimą. 

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Rampas lfe-tos gat. 
Telefonas CANAL 0523, Chicago 

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

Trečiadieniais uždaryta 
Šeštad. 9:80 a. m. iki 6:00 p. m. 

Ofis. TeL V1E. 1886 

DR. AL. RACKUS 
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA: 

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

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Telefonas: YARds 05M 
Jei neatsiliepia šaukite— 

Res. Tel.: MIDway 2880 
OFISO VALANDOS: 

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

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

Ofiso TeL: FROspect 6446 
Rez. TeL: HKMlock 8150 

VALANDOS: 
Nuo 2 iki * popiet; o Ud 8 vak.; si 

TrtAladlsnJJU* 

DR. EMILY V. KRUKA5 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 

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

VALANDOS: 
Kasdien nuo l—ši vai popiet 

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

flekmarUenlali pagal sutarti. 

TeL GRO. 1800 (Ofiso ir namu.) 

Dr. VValter J. Kirstuk 
PHYS1CIAN and SURGHOH 

(Lietuvis Gydytojas) 

3925 W e s t 5 9 t h S t r e e t 
VAJ-ULNDOS: S— 4 popiet, • : ! • — 
t:10 •akaraia Tr^ftlad oa«a1 mitartl 

DR. PETER T. BRAZIS 
PHYSIC1AN and SURGEON 

6757 S. \Vestern Ave. 
Ofiso TeL: HEMlock 5849 
Rez. TeL: H£Mlock 2324 
VALANDOS: Trečiadienį ir Šeš
tadienį pagal susitarimą; kitomis 
dienomis nuo 2 iki 4 po piet, 

7—0 vakare. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
VAL.: 10-1Ž ryte; 2-6, 7-9 P.M. 
3147 S. Hate teu St . , C h i e a g o 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 sonjet. 

leL: GROvenlil 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos) 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 We»t Marąuette E 4 

(Dargis Vaistinės Name) 
OFISO TAIiAKDOAs 

KasdlMi ano t Iki 4pp. ir l iki 4 •. 
(Trsčiad.. ir iettad.. pasai suaus!) 

AMERKOS UmtVm DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

STASYS UTWINAS SAKO: 

" H A R A P T a i Gedausiąs Laikas Pirkti ur\ur\v\ — VISOKIOS KCSIES NAMAMS 
REIKMENIS". GERAS PASIRINKIMAS: 

Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytą išvaizdos Sktings 
— Langu — Ouru — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Variusio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
(Hardware — Pleisterlo — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies tnssliacijos Matertolo •— Šturmo Langų Kom
binacijos Durų — VVallboard — Piaster Board Vamz
džių ir Dang Kitų Dalykų. 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Pres. 

CARR MOODY LUMBER CCX 
H039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 

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

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ 
— L2 ŽEMIAUSI NUOŠIMTI 

TURTAS $19,OO0,OO«.OO--ATSARGOS FONDAS $1,500,00000 
Taupymo skyriuje dabar mokame 2'?>. Per 37 metus visados 

išmokėjome ant pareikalavimo. 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association oi Chicago 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPĘRVISION 

14192 ARCHER AVE. Tel. VIRginia 1141 
JUSMN MAOUEVV'ICH, Pres. and Mgr. 

DR. A. JENKINS 
PHYSIC1AN * SURGEON 
(LIETUVIS GTPTTOJAS) 
2500 W. 63rd Street 

OriSO VAIJLNDOS: 
Kasdien nuo *-4 ».p. Ir 7:80-8 Tak. 

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

Ofiso Tel. — PROspect SSS8 
Res. TeL — VIRginia 3431 

TeL CANal 6122 

DR. BIE2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8V.Y, 

Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio 
vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA 
9241 West 66th Place 

TeL REFubUc 7868 

DR. JOHN 6. MILLAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neseniai Sagrišes U Tarnybos 

PRANBflA 

Atidarymą Naujo 
Ofiso 

5720 W. Cermak Rd 
CICBRP. ILUNOIS 

Ofiso Tel.: OLYMPIC 8650^ 
Rez. TeL: OLYMPIC 6891 

Jeigu Neatsiliepia — 
saukite: RERWYN 6200 

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

rrečiad., Sekmad. sagai sutarti 

TeL CANal 0257 
Rez. TeL: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1321 So. Haisted St. 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 

6 iki 9 vai. vakare. 

TeL YARds 3146 

DR. Y. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

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

Šventadieniais: 11—12. 

DR. I. E. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso TeL: PULLMAN 119S 
Namų TeU PULJJKAN 8277 

Res. 6968 So. Tslman Ava. 
Res. TeL GROvehill 0617 
Office TeL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W e s t M a r ą u e t t e Komi 
OFISO VALANDOS: 

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

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

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

Sekmad., Trečiad. ir Sestad. 
Vakara»—tik nagai sutartį, 

Office TeL YARds 4787 
Namu Tel. PROspect 1930 

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos TeL: REVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį. 

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

2400 VVest Madison Street 
Ofiso TeL: SEEley 7330 
Resfe. TeL: BRUnswick 0597 

VALANDOS: 
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare 
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© DARBŲ SKYRIUS Jft A R i 

HFLP WANTED — MOTERYS 

' D R A U G A S " H E L P W A N T F D 
ADVKRTTSING DTCPARTMF1NT 

127 N a Dearhoni Street 
Tel . R \ \ i I o l p h 9488-9489 

ffELP WANTKD — VYRAI 

REIKIA 6 DARBININKŲ 
Prio Rond^ringr darbi;. Pastovumas 

ir gt»rn mokestH 
MR. ED. KF.TT, 

CHICAGO BUTCHERS 
CALFSKIN ASSN., INC. 

S208 S. D AME N A VE. 

AR IEŠKOTE GEROS 
PEDftS IR ATSARGOS? 

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ 

— DfiU — 

DŽENITORKŲ 
UŽDARBIS 72 H I VAL. PRADŽIAI 

77 % l VAIi. PO S MftN. 
82H I VAIi. PO 6 MfcNT. 

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE MIESTO DALYSE. 

PO LĖKTUVO 
KATASTROFOS 

Į BRANGUS TURTAS 
R a 5 o D R . R A Č K U S 
4204 Archer Avenue, Chlcago 

0! Prisidėkime Prie 
Kilnaus Darbo 

Nekaltai Pradėtosios Mer
geles Marijos garbei, jos di
džiosios šventes — gruodžio 
8 d. proga mūsų gerųjų prie-

o o o< o< 

HFT/P WANTED — MOTERYS 

. STENOGRAPHERS 
For gener»l offioe mork. Exp>rienced 
or betfinners. 5 day » w k : for small Y Ali.: 5:80 VAK. IKI 12 NAKTĮ. 
T ôop office. Attractive salary. Ap-
ply now. 

CONTINENTAL RUBBER 
YVORKS 

10 W. Ilubbard St. 
OR PHONE — SUPERIOR 2818 

S 

VYRAI LR MOTERYS 

JAUNŲ VYRŲ IR MOTERIŲ 

Bendriems Dirbtuves Darbams 
Patyrusių arba ne. 

MODERNISTIC 
GLASS & MIRROR WORKS 

4104 W. Roosevelt Rd. 

MUMS REIKIA 

VYRŲ IR MOTERŲ 
FOUNDREJE DARBAMS 

VISIEMS ŠIFTAMS 

Geros darbo sąlygos, atostogos, 
ligonines pienas. 

UNIVERSAL CASTINGS 
CORP. 

5821 \V. 66th St. 

Protestuoja Irane 
Vedamus Rinkimus 

ATSIŠAUKITE 

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO. 

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS: 

STREET FLOOR 

309 W. WASHINGTON ST. 

GIRL FOR 

General Office Work 
One-gir! offįce 
5'-» day week 

Good pay 

MAJOR SPRING 
& MFG. CO. 

428 W. 38th Street 

Galax, Va., ligoninėj vie
nas keleivių Eastern Air
lines lėktuvo, kuris nukrito 
ir sudegė netoli Galax mies
telio. Katastrofoj žuvo 18-ka 
keleivių. Pastebėtina, kad 
pastaruoju laiku padažnėjo 
lėktuvų katastrofos. (Acme-
Draugas telephoto) 

REIKIA MERGINŲ 
DIRBTI BANKOJE 
Patyrimo nereikia 

Šaukite — 

CANAL 1955 
REIKIA MERGINŲ 

Bendriems dirbtuvės darbam3. 
Gera mokestis. Pastovumas di-

| deJeje sportswear dirbtuvėje. Pa-
T E H R A N A S , s a u s i o 1 3 . - Į tyrimo nereikia. 

Ginkluoti kareiviai šį rytą 
užblokadavo visas, gatves 
vedančias j valdžios palo-
cių šiandien po to, kai tarp 
200 ir 300 opozicijos de
monstrantų pernakvojo ant 
šaligatvių prie istorinio 
marmurinio pastato, o ĮU 
vadai praleido naktj kaipo 
šaeh'o svečiai. Vienas opo
zicijos vadų, Hassan Zae-
em, nepriklausomas kandi
datas į seimą dabar vyks
tančiuose rinkimuose, sakė 
demonstrantai prašo "sus
tabdyti rinkimų farsą ir 
duoti žmonėms progos pasi
rinkti savo vadus." 

„ [ PARSIDUODA HAMILTON LT-
D u O k l ieZUVlUi d a u g i a u pO- R I O H T PIANO. Labai gerame bto-

; i „ : ~ « A ™ i ^^U^^r. ~» '~ v>'Je> prieinama kaina, šaukite se-

įlsio, neg"J rankoms ar a- kančiai — coMmodore 2054. 
kims. Sheridan. , PLATINKITE DRAUGĄ 

D — V Y R A I 

HILLSDALE MFG. CO. 
1416 W. 37th Street 

YARDS 2090 

CLERK — TYPIST 
PERMANENT POSITION 

GOOD SALARY 
36 HOUR WEEK 

NATIONAL ORGANIZATION 
START IMMEDIATELY 

PERSONAI FINANCE 
COMPANY 

2403 VV. 63rd St. 
REPITBUC 7229 

WANTED TYPISTS 
Good salary. Steady work. 

Large sportswear factory. 
HILLSDALE MFG. CO. 

1416 W. 37th Street 
YARDS 2090 

PARDAVIMUI 

BATTERY ASSEMBLERS 
PLATE RACKERS LEAD BURNERS 

SEPARATOR STICKERS 
PATYRIMO NEREIKIA. 53 VAL. I SAVAITĘ. 

95 CENTAI f VAL. PRADINE RATA. 

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

TYMAI, JEDRA (2) 
Pereitą sykį, trumpais 

bruožais supažindinau skai
tytojus su tymų (jedra, blu-
sine, Measles) ligos simpto
mais bei pavojais kokie gre
sia ligoniams. 

Šį sykį, pakalbėsiu apie 
prognozą bei tinkamą gydy
mą susirgusių tymais. 

Prognoze. Juo mažesnis 
yra kūdikis, tuo sunkiau ser
ga tymais ir gan didelis nuo
šimtis nuo tos ligos miršta. 
Didesni vaikai lengviau per
serga, o suaugę visiškai leng 
vai perserga. Taigi neišpa
sakytai yra svarbu saugoti 
mažyčius kūdikėlius, kad ne-
apsikrėstų tymais nuo kitu 
ligonių. Taipgi yra žinoma, 
kad indijonams tymai yra 
mirtina liga, mat indi jonų 
rasės kraujas neturi pajė
gumo kovoti tymų ligą... Vi
si privalo žinoti, kad jei prie 
sergančio tymais dar prisi
meta bronchitinė pneumoni
ja, tai yra baisiai pavojinga. 
Tuomet didžiuma miršta. 
Labai dažnai, tymais ser
gant prisimeta dar difteri-
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vandenį galima įlašinti tru
putį eucalyptolio. 

Akims negerai, jei šviesa 
spingsi. Kambario blainės 
ant langų privalo būti už
trauktos, kambarys pritem-
dintas. Akis reikia kasdien 
plauti su boracik0 šviežiai 
pagamintu skiediniu. 

Nevalia ligonio maudyti 
iki ant odos išbėrimai neiš-

Naujosios Koplyčios Sta
tybos Fondas jau pradstas. 
Padaryta graži pradžia. Bet 
vaju;? dar nebaigtas, jis tę
siamas ir bus tęsiamas kol 
bus sudaryta reikiama suma 
Naujajai Koplyčiai. Todėl 
labai prašome tuos, kurie 

telių patariamos ir pare- p r i e š Kalėdas nespėjo, da-
miamos paskelbėme mūsų | b a r prisdėti prie Dievo Na-
Naujosios Koplyčios Staty- m ų _ Naujosios Koplyčios 

statymo, atsiunčiant pagal 
išgalės auką. 

nuoširdumu atsiliepė į mū- j m t ą J ū g ų a u k ą p a t g D i e_ 
sų prašymą. Sv. Kalėdų, pro- y a g J u m g a t l y g i n s M ū s ų g i 

mo Fondo Vajų. 
Geraširdžiai žmonės visu 

ga, kokią kas galėjo, atsiun
tė auką mūsų Naujosios Ko-

maldos nuolatos lydės Jus, 
pavesdamos Gailestingajam 

plyčios Statybos Fondui. Tai I D i e y u i v i g u g J ū g ų reikalus 
mūsų žmonių tikėjimo pa- ^ i n t e n c i j a s > 
reiškimas. Tuo džiaugiamės __. „ .. .. . . .. . . . m . , . - I Viešpatie, atlygink tiems, ir genmes. Tegu bus leista v : ' *° 

Name . 
Address 

Liežuvis yra menkas są
narys, bet padaro didelius 
daiktus. $v. Jokūbas. 

aliejum. 
Jei pastebėsi, kad tymais 

sergantis sunkokai serga, 
tai nieko nedelsus šauk dak
tarą. Visada, jei galima, y-
ra geriau turėti daktaro pa
tarnavimą prie ligonio. Ji
sai stengsis apsaugoti ligo
ni nuo komplikacijųi, paleng
vins ligos eigą ir sustiprins 
ligonį. 

Daugelis žmonių neišsiga
li ilgai laikyti daktarą, ir 
kai tik ligonis šiek tiek at
rodo geriau, tai daktarą at
leidžia nuo pareigų. Tokie 
privalo žinoti, kad po per-
sirgimo tymais, reikia lai
kyti namuose ligonį bent po
ra savaičių. Ir po to, jei li-

mirdavo, bet dabar jau re- 'ganos pradeda kosėti, tai 
čiau. Už tai yra svarbu įčie- tuojau reikia vesti pas dak-

šioje vietoje su giliu nuošir-
nyks. Jei oda •niežti, tai ga- I durnu padėkoti visiems au-
lima plonai aptepti su kar- kotojams ar darbu parėmu-
bolizuotu vazelinu. Kai nuo šiems. Nemaža mūsų prie-
odos byra pleiskanos, gali- telių šia proga tapo Kongre-
ma ištepti su antiseptiniu gacijos Amžinaisiais ar Gar-

Raminaneioji jo 
šiluma palengvina kankynę 

STRĖNŲ GĖLOS 
^ Prisidėk prie mllionų tų, kurie 
prlslekauja Johnaon's N U G A R O S 
PL.A8TERIU — pagamintu taip, kad 
greit palengvinti} nugaros skausmus. 
Daktarų išbandymai šimtams žmonių 
{rodo, kad jis patarnauja! 
4 | Vartojant š| plasterj, tai lycr nau
doti kaitinamąja paduškaitę pačiame 
jūsų darbe. Švelnūs vaistai sužadina 
kraujo apllnktaka, ŠILDO juros nu* 
garą, atlluosuoja skausmą ir sustin
gimą. Jis švarus. Jo jėga tęsiasi ke
lias dienas. 
A Johnson's NUGAROS PLA8TERI8 
saugo nuo užsisaldymo. Pastiprina 
raumenis, duoda atramos pačioj skau
damoj vietoj. JJ gamina Johnson A 
Johnson — vardas, kuria reiškė ko
kybę per 50 metų. Visose vaistinėse. 

H E L P VVANTED — V Y R A I IR MOTERYS 

GERŲ DARBŲ RANDASI 
* 

DEL 

VYRŲ IR MOTERŲ 
SU SEKANČIOMIS PROGOMIS: 

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

MODERNIŠKOJE, ŠVARIOJE ERDVIOJE DIRBTUVĖJE. 
6. DYKAI — GYVYBĖS, SUŽEIDIMO, LIGONINES IR 

CHIRURGIJOS APDRAUDA 
• 

ATMftAl KIANT:— IMKITE CICERO BUSA I l t į 67th ST. 
IR EIKITE DC l ' . l u M s | VAKARUS IKI DIRBTUVĖS. 

JOHNSON SUTURE CORP. 
5001 West 67th St. 

jRENDUOJAME GRINDŲ 
TRINIMO MASINAS — 
TIKTAI 

$150 
| DIENA. 

Mm Esame AGENTAI D61 
OBJfJAMJN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNMŲ, taipgi — 
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

ER VARNISŲ, iv — 
EM-TOJTE VALSPAR. 

Turime Gražu Pasirinkimą 
lM€m. SlBJVINfiS FOPIEROS 

Duodame 10% Nuolaidai 

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE 

2547 West 63rd Street 
TeL: — HEMlock 8262 ^ ~ 

pyti vaikučius nuo difterito 
taip anksti, kiek galint; tuo
met nebus dvigubo pavojaus. 

Gydymas. Visupirma rei
kia turėti omenyj tris daly
kus: (1) Apsaugoti ligonį 
nuo komplikacijų^ ypač kad 
negautų bronchopneumoni-
ją; (2) Tinkamai užlaikyti 
ligonį ir lengvinti jo ligos 
simptomus; (3) Neleisti pa
šalinių prie ligonio, idant jį 
neužkrėstų dar kokia nors 
kita liga, ir viską daryti, 
kad kiti vaikai nuo ligonio 
neužsikrėstų tymais. 

Kambario temperatūra pri 
valo būti ne mažiau 63 laips
nių ir ne daugiau 70 laips
nių. Jei kambarys perkars
tąs ir oras persausas, tai li
goniui negerai. Kambaryje 
reikia laikyti puodą su van
deniu, kad drėkintų orą; į tą 

tarą. 
Be to, visi privalo žinoti, 

kad po persirgimo, sekančią 
žiemą ypatingai reikia ap
saugoti nuo persišaldymo ar 
slogų. Ir bent per pora me
tų reikia labai saugoti, kad 
negautų džiovą. 

Daktaro atsakymai į 
klausimus 

Atsakymas E. W. — Į 
tamstos klausimą, ar vita
minai gali išgydyti širdies 
lig$> — mano atsakymas y-
ra: negali. 

Atsakymas W. M. — Nuo 
kojų varikosines gyslas ga
lima pašalinti įišvirkšciant į 
jas atitinkamomis dozomis 
Sodium Ricinolate. Tamsta 
tuo reikalu kreipkis pas sa
vo daktarą, Clevelande. Ta
me mieste yra geras lietu
vis dr Vitkus. 

bes Nariais. Visiems taria
me giliai nuoširdų padėkos 
žodį. Už visus meldžiamės 
ir tikime, kad kiekvienam 
Dangiškasis Tėvas per mū
sų Globėjos Nekaltai Pradė
tosios Marijos užtarimą gau
siai atlygins. 

Atsakymas K. S. — Daug 
daktarų mano, kad stipraus 
tabako rūkymas silpnina at
mintį, kenkia akims ir blo
gai veikia į širdį. Bet taba
ko veikme nevienodai į vi
sus veikia; vieniems labiau 
kenkia, o kitiems mažiau. 

kurie del Tavo Vardo daro 
mums gerą. 

Nekalto Pra^id. Švč. P. 
M&trijos Seserys 

Aukas prašome siųsti: 
Immaculate Conception 

Convent 
R. F. D. 2. Putliam, Conn. 

Pats garsinkis "Drauge" 
ir kitam patark. 

BUY YOUR 
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nona YOUR muRt 
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AUTOMOBILIŲ 
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PASKOLOS 
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NAMŲ 
APDRAUDA 

: ^ 

INSURANCE 
\ Ptopąrtį 

Mato .>&**»«*** 

Šates to^«<> 

iftvestmcitt 

REAL ESTATE 
4004 S. AKCHEf* AVE. 

CHICAGO 32, §IX. 
LAFayette 6 3 0 0 

ARCHES 
CURRENCy 
EXCHANG£ 
W««e> Orders 

% 
• 
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Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:-
"SAVAS PAS SAVĄ" 

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą Ir 
Puikiausius Rakandus 

Ui Prieinamas Kainas! 
I i Mosg Dirbtuve* 
. - — - . 

DABAR tai laikas pagražinti savo namus su geriausios 
rūšies RAKANDAIS. Mes turime didelį pasirinkimą, mflso 
ps în išdirbinio, visokios rūšies klasiški] ir modernišku 
rakandų. Pasinaudokite proga! 

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
U2 LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

TtBstaaOal POnsi Patenkinto) Pirk*js Osantss Mss. — 
Prie Prsgos Pakhunklte ių\ 

Archer Avenue Fumiture Co. 
— PABLOB 8U1TE ISDIfiBCJAI — 

4140 Archer Ave. Chicago 32,111. 
Telefonas — UAFayette 8516 

SavtalnkM — JOH KAZTK—EAZEKAJTIS 
^ 

PASIDĖKITE PINIGUS DABAR 
MOKAME 3% DIVIDENDŲ 

JEI PASIDĖSITE PINIGUS IKI SAUSIO 
10, TAI DIVIDENDUS GAUSITE 

UŽ VISA MĖNESI 

UNIVERSAL 
SAVINGS & LOAN ASS0OATI0N 

1739 SOUTH HALSTED STREET 
CHICAGO, ILLINOIS PHONE CANAL 850* 

S^ 

" 

-

mARGUTI^ 
VTENINTfiLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11d., 1933, 

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

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

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

MARGUČIO Ofiso Adresas: 

6755 So. VVestern Ave., Chicago, 111. 
w Telefonas — GROvehill 2242 
• K P B 'B S 

ffl 

Kviečiame 
Klausytis: 
Muzikos 

Dainę 
Žinia Ir 

Pranešimo. 
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Prenumeratos kaina OUcagoJe ir 
Ciceruje per paštą: 

Metams |7.00 
Pusei Metu *•<>• 
Trims Mėnesiams 2.00 
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Vienam Mėnesiui 75 
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Metams 36.00 
Pusei Metų *-50 
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Skelbimų kainos bus prisiunčiamos 
tuojaus, gavus prašymą. 

SKELBKITftS DIEN. "DRAUGE" 

Užsienių Politikos Reikalai 
Prieš keletą dienų sen. Vandenbergas, kuris pirmi

ninkauja senatui ir yra senato užsienių komisijos pir
mininkas, lankėsi valstybes departamente, kur reiškęs 
savo pageidavimus perorganizuoti departamentą. Gali
ma aiškiai numanyti, ką tai reiškia. Tai reiškia pagei
davimą, kad tasai departamentas būtų apvalytas nuo 
pro-rusiškų ir pro-komunistiškų elementų, kurių, sa
koma, ten yra pisėtinai daug privisę ir jie darbuojasi, 
kad Amerika ir toliau darytų Maskvai nuolaidas. 

Sen. Vandenberg, neabejojame, žino, ką jis daro. Per 
pora metų būdamas valstybes sekretoriaus patarėju ir 
Senato užsienių komisijos nariu, jis daug ką patyrė. 
Pirmoje vietoje jis patyrė, kad nuolaidumų ir patai
kavimų politiką vedant pastovios taikos neatstatysi. 
Juo labiau Rusijos mešką glostysi, juo labiau ji šiau
šis ir puls. 

Su senatoriaus Vandenbergo patarimais ar pageida
vimais vyriausybė šiandien turi skaitytis, nes jis užima 
svarbią ir galingą poziciją. Reikia žinoti, kad senatas 
ratifikuoja visas tarptautines sutartis. Jis turės rati
fikuoti ir taikos sutartis. 

Ta pačia proga verta priminti ir r»en. Vandenbergo 
kalbą, kurią jis pasakė prieš pora dienų Clevelande. 

Kalbant aktualiuoju nusiginklavimo klausimu sen. 
Vandenberg pasakė, kad Jungtinės Valstybės tiek nu
siginkluos, kiek kitos didžiosios valstybes tai padarys. 
Su tuo glaudžiai rišasi ir atominės energijos kontrolės 
reikalas. 

Atsistatydinęs valstybes sekretorius p. Byrnes taip 
jau padarė visai gerą pareiškimą. Jisai sako, kad atei
tyje Jungtinės Valstybės nedarys jokių kompromisų 
turint reikalą su svarbiaisiais dėsniais. Anot jo, taikai 
garantuoti Jungtinės Amerikos Valstybės turi pasilikti 
ganėtinai stiprios. 

Tokio pat nusistatymo, jei ne griežtesnio, yra ir nau
jai paskirtasis, valstybes sekretorius generolas George 
Marshall. 

Turint tuos visus reiškinius galvoje, Amerikos visuo
menė gali būti bent kiek, ramesnė. Šiandien jau ne tik 
kongresas, kurio kontrolė perėjo į opozicijos rankas, 
bet ir pati vyriausybė užsimojo laikytis žymiai griež
tesnės ir teisingesnės linijos užsienių politikoje. 

Maskvos Užsipuolimai 
Sovietų organas 'Izyestia" Maskvoje piktai puola 

Bernard M. Baruchą, atsistatydinusį Amerikos atsto
vą Jungtinių Tautų atominės bombos kontrolės komi
sijoj. Bolševikai j* puola dėl to, kad jis padarė teisingą 
pareiškimą* Rusijos adresu ir kad patarė Amerikos vy
riausybei daugiau gaminti atominių bombų. 

Baruchą Maskva apkaltino grasinamu ištraukti Jung
tinių Valstybių paramą Jungtinėms Tautoms, jei jo 
planas nebūsiąs priimtas ir esą zionistai išreiškę ne
pasitenkinimą jo veikla. Bet Baruch atsake, kad jis 
rezignavo dėl to, kad savo darbą užbaigė, o su zionis-
tais niekuomet nieko bendro nesąs turėjęs. 

Maskva puola kiekvieną Amerikos politiką, kuris tik 
jai nepataikauja ir griežčiau stovi už savo krašto in
teresus. 

Pagarbos Verti Vyrai 
Žurnalistas Stasys Pieža gruodžio 28 d. Chicago He

rald Americane davė straipsnį apie aktualiuosius Lie
tuvos reikalus. Dėl to straipsnio dr. P. Daužvardis, Lie
tuvos konsulas, pasiuntė redaktoriui padėkos laišką, 
kuris, taip jau buvo atspausdintas. NuG savęs p. Kon
sulas pažymėjo, kad šiandien Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos nepriklausomybės byla yra virtusi tarptautiniu 
klausimu, principo klausimu, ant kurio ir Jungtinių 

A L A S K A 
Rašo prof. K. Pakštas 

1. KIEK JI TINKA TREMTINIAMS KOLONIZUOTI? 
Visai neseniai UN raštinėse tapo palaidotas be jokių 

svarstymų ir apeigų VLIK'o memorandumas apie lie
tuvių laikiną apgyvendinimą viename mažame Vokieti
jos kampely. Šis faktas yra dar vienas įrodymas, kad 
anglo-amerikiečlai labiau gerbia didelius priešus (vo
kiečius), negu mažus draugus (lietuvius). Tai labai įdo
mus reiškinys šių laikų kultūros krizėje. 

Negavę Europoje prieglaudos, Baltijos demokratijų 
skeveldros gal būt dar bandys ieškoti sau ir savo kul
tūrai saugaus kampelio kitose pasaulio dalyse. Tad 
Baltijos geografams tenka labai svarbus uždavinys 
tiksliai painformuoti savo tautiečius apie daugelį kraš
tų, į kuriuos jie manytų emigruoti ar net planingai ko
lonizuotas. Tokių kraštų skaičiuje dažnai girdime mi
nint ir Alaską. * 

Lietuvių tautybes tremtinių Vakarų Europoje turi
me 78,000 ir. iš Sovietijos bei jos naujausių kolonijų 
pasprukusių 13,000 Lietuvos žydų. Paskesnių laikų prak
tika rodo, kad Lietuvos kvota (386 per metus) į USA 
dalinama maždaug prisilaikant proporcijos: du treč
daliu žydams ir trečdalis lietuviams. Jeigu ateity ši 
proporcija bent kiek ir pagerėtų lietuvių naudai, tai 
ir tuomet nėra jokios vilties, kad bent dešimta dalis 
lietuvių tremtinių galės patekti per penkiolika metų 
į Ameriką, taigi ir jį Alaską. Todėl šis straipsnis apie 
Alaską turi vien teoretinės prasmes, bet ne praktiškos. 

2. NETIKSLUS PALYGINIMAS 

Daugelis Amerikos geografų ir Alaskos garbintojų 
kaž kodėl Alaską lygina prie Skandinavijos: Norvegi
jos, Švedijos ir Suomijos, nors Alaską yra kiek pana
šesnė į gretimą Rytų Sibirą. 

Alaską tai milžiniškas kraštas, kuri0 plotas paden
gia keturias stambias Europos, valstybes: Norvegiją, 
Švediją, Suomiją ir Lenkiją. Ji yra plotu bent tris kar
tus didesnė už visą Vokietiją. 1867 m. USA ją nupirko 
nuo Rusijos už $7,200,000, taigi beveik dovanai. Rusija 
dabar sako, kad ji buvusi apgauta, nes amerikiečiai būk 
papirkę Rusijos ambasadorių Vašingtone. Matyt, Ru
sija jau dabar ruošiasi tolimesnėje ateity iškelti Alas
kos klausimą... O tai turės labai didelių ir toli siekian
čių pasekmių. 

Plotas. Alaską apima 1,517,700 kv. km. arba 586,400 
kv. mylių. Taigi ji yra apie dvidešimtį kartų didesnė už 
Lietuvą. 

Gyventojai. Nežiūrint milžiniškų žuvies išteklių ir 
nuostabių mineralinių turtų, po 80 metų garsinimo ir 
propagandos Alaską dabar pasiekė vos 80,000 gyven
tojų. Nuo didžios senovės čia gyvena eskimai (apie 
16,000), indėnai (12,000) ir aleutai (6,000). Baltųjų 
žmonių čia ligšiol apsigyveno arti 45,000. Tai nuosta
biai maža ir liudija visišką amerikiečių kolonizacijos 
nepasisekimą, nežiūrint įdėto nemažo kapitalo ir per 
50 metų varytos propagandos. Trečdaliu mažesnė Skan
dinavija turi 13 milijonų gyv. 

3. ALASKOS GAMTA 

Paviršius. Alaską nuostabiai įvairaus paviršiaus ša
lis. Čia randame aukščiausius visos Šiaurės Amerikos 
kalnus: Mt. Mac Kinley 6187 metrų aukštumo, taigi 
net pustrečio karto aukštesnis už Norvegijos kalnus. 
Šiaurėje, vakaruose ir Yukono upės slėny yra ir pia-
čių lygumų-žemumų, tinkamų šiaurės elnio ganykloms. 
Aukščiausi kalnai grupuojasi daugiausia pietiniame 
krašto trečdaly. 

Klimatas gan įvairus. Šiauriniai pajūriai 11 mėnesių 
esti užšalę ir navigacijai neprieinami, šiaurinis Alaskos 
trečdalis netinka jokiai žemdirbystei. Centrinis treč
dalis (Yukono ir Kuskokwim upių baseinai) savo kli
matu prilygsta Rytų Sibiro tokių pat platumų kraš
tams. Čia dviejų pėdų gilumoje žemė yra amžinai [ša
lusi, egi upės esti 8 mėn. ledo sukaustytos. Tačiau ši
toje vidurio zonoje spėja užaugti daržoves, ypač kopūs
tai, ropės ir bulvės. Su kai kuria rizika galima gan 
gerai auginti net ir grūdus: avižas, miežius, rugius, 
truputį kviečių. Bet tikrovėje ši zona labiau tinka tik 
galvijų ganiavoms ir jų pašarams auginti: avižų ir 
žirnių bei vikių mišiniui. Taigi pienininkystė būtų vis
gi galima bent vietos rinkai, kuri dabar dar labai maža. 

(Bus daugiau) 

Tautų organizacija yra statoma. 
Abu mūsų tautiečiai yra verti pagarbos, kad jie 

kiekvieną tinkamą progą panaudoja Lietuvos vardui 
garsinti. 

• 

Neužmirškime, kad prieš Vasari© 16 d. reikia su
mokėti bent vienos dienos uždarbį ALT, kuri rūpinasi 
Lietuvos laisvinimu. 

Rašo Žvalgas 

AUEMAN*0 PAŽADAI 
Pradžioje praeito mėnesio 

Miguel Aleman buvo insta-
ty din tas kaipo naujasis Me
ksikos prezidentas. Teko 
man lankytis ten, tuojau po 
rinkimui ir visur buvo ma
tomi ženklai milžiniškos 
kampanijos naujojo prezi
dento laimėjimui rinkimų. 

Aleman, naujasis Meksi
kos prezidentas, kampanijoj 
padarė daug labai plačių ir 
reikalingų pažadų žmonėms. 
Dieve duok, kad jis išpildy
tų savo prižadėjimus. 

Jis pažadėjo moterims bal 
savimo privilegijas. Sakė, 
kad Meksikos žmonės gaus 
daugiau maisto, nes Meksi
kos maistas pakilo 400 nuoš. 
kainoje per praeitus 15 me
tų. Meksika negali užsiau
ginti sau užtektinai maisto. 
Sakoma, kad per tuos me
tus maisto produkcija pa
augo tik 23 nuoš., bet per tą 
patį laiką ^leksikos žmonės 
padaugėjo 60 nuoš. JUeman 
pažadėjo žmonėms 500 nuoš. 
daugiau maisto. 

DAUG ŽEMES, BET 
Meksikos kraštas yra la

bai turtingas, bet j i e m s 
trūksta maisto. Ariamos že
mės visoje Meksikoje yra 
tik 12-tas nuošimtis, O du 
trečdaliai žmonių mėgina iš
sidirbti pragyvenimą ant tos 
žemės. Yra keli milijonai a-
kerių žemės Meksikoje, ku
ri galėtų nešti pelno ir mais
to gyventojams. Reik van
denio ir žinojimo, kaip dirb
ti tą žemę moderniškais įran 
kiais. 

Naujasis Prezidentas Mi
guel Aleman pažadėjo atves
ti vandenį prie 5 milijonų 
akerių ir kitais būdais pa
dauginti maistą per 500 %. 

Aleman pažadėjo padau
ginti aliejaus produkciją 
Meksikoje. Yra daug tame 
krašte ir visa yra valdžios 
rankose; ji vos iasipumpuo-

(Nukelta į 5 pusi.) 

-ANTANAS TOLIS-

Mirties Kolona 
(Tęsinys) 

Atsistojome ir norėjome sužinoti, kas čia įvyko; bu
vome beeiną prie autobuso langų, bet kojos nutirpo ir 
lyg sulinko, ir mes vėl sudribome į minkštus patalus. 

Netrukus šaudymas ėmė tolti, o po kiek laiko ir vi
sai nutilo. Pasigirsdavo tik retkarčiais vienas kitas 
šūvis. Ore jautėsi parako kvapas. 

Bandėme vėl atsikelti. Šį kartą šiaip taip pavyko. 
Atsargiai išėjome iš autobuso. Aplinkui vien miškas ir 
daug autobusų, sustojusių po pušų šakomis. Aplink 
slankioja vokiečių kareiviai, linksmai juokaudami ir 
rodydami į viršų. Netrukus atsirado ir mūsų viršila. 

— Na, tur būt, jau išsimiegojote f — linksmai pa
klausė viršila. — Nieko sau, puikiai miegate! 

Ir aš jaučiau, kad mūsų miegota gan ilgai, todėl pa
klausiau, kiek mes iš tikro miegojome. 

— Cha,, cha, cha! — garsiai nusijuokė viršila. — 
Jūs net nežinote, kaip ilgai miegojote! Tur būt, neži
note, nė kur atsidūrėte? 

— Ne, — paskubom atsakiau. ^ 

— Puiku, puiku! — vis juokėsi viršila. — Išmiego
jote lygiai dvi su puse paros! Suprantate — dvi su 
puse paros! — pabrėždamas kartojo jis. — Ir per tą 
laiką, užuot vykę į vakarus, nuvažiavote su mumis apie 
šimtą penkiasdešimt kilometrų į rytus. Dabar esat 
Borisove, prie pat Berezinos upės. Arne puiku: ko ge
ro, už poros savaičių atsidursite Maskvoj! — juokėsi 
viršila, kareiviams pritariant. 

Nežinojome, nė ką daryti. Ar ir mums kartu juok
tis, ar dėl to nusiminti. Nejaugi tie "fricai' mus ap
gavo? 

Paskui viršila mus nusivedė prie lauko virtuvės, kur 
mus pasitiko tas pats virėjas, kuris buvo apipylęs mus 
šaltu vandeniu, kai mes apalpę iš kubilo iškritome. 

— Ei, virėjau, duok tiems vyrukams ko nors užval
gyti — juk jie tris paras išmiegojo! — pasakė viršila. 
— Jeigu jie ir valgymui tokį pat apetitą turi, kaip 
miegui, tai jie, ko gero, greitai mus visus ir su batųj 
padais sušveis! 

Sočiai privalgę tirštos žirnių sriubos, jautėmės vi
siškai stiprūs ir pailsėję. Po pietų pabandžiau vėl rū
kyti cigaretę, bet šį kartą ji jau nebuvo tokia apsvai
ginanti. Grjjžome prie autobuso kartu su viršila, ku
ris, matyt, turėjo labai mažai užsiėmimo, nes kiaurą 
dieną slankiojo nuo vieno autobuso prie kito, su visais 
juokaudamas. 

— Gal jau neužilgo važiuosite namo, — pasakė vir
šila. — Kažką panašaus girdėjau iš viršininkų. 

Kai ėmėm jį nekantriai smulkiau klausinėti, jis at
sakė daugiau nieko nežinąs ir tuojau nukreipė kalbą 
į lėktuvų kovą ore, kuri mus pažadino. 

Netoli nuo mūsų autobuso staiga mus pašaukė sto
ras vokiečių karininkas, sakydamas, kad nori su mu
mis pasikalbėti, ir tam pokalbiui nusivedė mus nuo
šaliau nuo stovyklos. 

— Taigi, — pradėjo atsikosėdamas vokietis, — aš 
manau, kad Tamstos, kaipo karininkai, tinkamai įver-
tinsit mūsų suteiktą jums pirmąją pagelbą ir globą, 
be kurios jūs tikrai būtumėt mirę kur nors iš bado ir 
nuovargio. Bet mes prašysime už tai patarnavimo, 
kurį, aš tikiuosi, Tamstos sutiksite mums padaryti. 

(Bus daugiau) 

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

&&£ 

• 

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

— 

/J*1 

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAM 
ATSILANKYTI PASITARIMUI. 

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

JOSEPH M. MOZERIS, Secretary 

» 

Dienraščio "Draugo" Koncertas ir Šokiai Įvyksta Vasario (February) 9d., 1947 - St. Agnės Ballroom, 3916 Archer Avenue 
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TRUMPAI 
(Atkelta iš 4 pusi.) 

ja užtektinai saviems reika
lams. Šiuo laiku tek0 suži
noti, kad Aleman paskyrė 
aliejais kontrolei, tikrą biz
nierių, kuris yra išdirbęs 
sėkmingą privati&ką biznį ir 
narą politikierius. 
ŽEMES KLAUSIMAS 

Prieš keletą metų visa 
krašto žeme buvo pertvar
kyta. Didieji žemių savinin
kai buvo priversti atiduoti 
valdžiai didesnes dalis že
mės, kuri buvo išdalinta ne
turintiems. O vis vien mais
to gamyba tik 23 r'( pakilo. 
Visa beda yra, kad priva-
tiškos įstaigos finansuoja 

CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA • nė, Norbutiene, Navickienė, 
Šakūnienė, Mondzijauskienė, 
Daugiausiai tikietų išplati-

KALBĖS ADV SKIPITIS ' Tkyk^ J a i k U f * M
u ° t e r U no E. širvinskienė, Jucienė 

r\MLu t j PW r. JI\I u Są.gos 21 kp moterų chorai , ̂  NorbuU-n. Town of Lake. — Šv. Kry
žiaus lietuvių parapijos kle
bonijoje sausio 9 dieną įvy-

vadovystėj varg. V. Dauk
šos. J. ir O. Norkai dainavo 
duetu. Kalbėjo kleb. A. Lin-

Rap. 

rikos Lietuvių Tarybos va 
jaus komitetas, kuris rūpin
sis vajaus reikalu, kad su
kelti reikiamą sumą pinigų 
Lietuvos vadavimo reika
lams. 

Vajaus komiteto pirminin
ku išrinktas Kazimieras Kris 
čiūnas; vice pirmininkais 
VVilliam Kareiva ir kun. K. 
Barauskas; Alex Juoaapai-
tis, sekretorius; adv. Stasys 

paskolas ūkininkams rrankių M<*k uf • f i n a n s u s * k r f °" 
ir pagerinimų pirkimams. O \*™'>_ k u n - ^ ^ ^ L l I * u s 

ko kolonijos veikėjų svar- Į k u S ) k u n K Barauskas, kun. 
bus posėdis. Sudaryta Ame- U . Bendžiūnas, kun. J.'Vyš

niauskas, kuris ir programą 
vedė. Nuo Motinų Kareivių 
Klubo sveikino ir suteikė 
dovaną pirm. J. Čepulienė, 
nuo Šv. Vardo Dr-jos — 
Fred Hoffman. 

Kun. S. Adominas nuošir
džiai padėkojo už surengtą 
vakarą. 

Omega 

kitas dalykas dauguma že- garbės pirmininkas ir iždi-
mes neturi vandens, reikia l n ^ M j k e Y ^ ' iMo 

tvenkinių. 
Šiu0 laiku Aleman tikisi 

Brighf on Park Žinutės 
Nekalto Prasidėjimo Mo

terų ir Mergaičių Draugija 
globėjas; Beneta Cicėnas ir r e n & i a " b i n S°" k o v o 9 d -
Petras Salukas koresponden I V y č i « svetainėj, 245S West 
t a i I47th St., 2 vai. popiet. Ko-

gauti 400 milijonų paskolą .'. misiją sudaro žymios veikė-
iš Amerikos ir jau pradėjo; / * * e P0S*dyJe g y v a v o ; . R g i r v i n s k i e n § N o r b u . 
planus statybai keturių di- *d v; ^ S ^ J ^ f ! " ^ "enė ir Karinauskienė. BU S 

gražių: dovanų. Be to> komi
sija visus pavaišins. Kvie
čiame visi savo laimę iš 
bandyti. 

dėlių tvenkinių užliejimai! ke A . L - Tarybos Chicagos aps- . 
lių milijonų akerių žemės. 

Matosi, kad ateinantieji 
šeši metai Meksikai yra la
bai svarbūs, nes Aleman ti
kisi labai daug nuveikti ir 
jei jojo planai pavyks, tai 
Meksika darys d i d e 1 i u a 
žingsnius pirmyn. 

krities pirmininkas. Adv. R. 
Skipitis pranešė apie lietu
vių tremtinių būklę Europo
je ir bendrai apie Lietuvos 
dabartinę padėtį. 

Sausio 26 dieną, 6:30 vai., 

Cicere. — Šv. Antano Pa
rapijos Namų Savininkų Klū 
bq labai svarbus susirinki
mas bus sausio 15 dieną. Y-
ra daug svarbių pranešimų, 
ypatingai apie vandens aukš 
tas bilas, kurios šiuo laiku 
yra perdaug pakeltos. Mūsų 
klubas turės tai apsvarstyti. 
Taipgi turės išrinkti komi
sijai, kad pasiteirautų val
džioj, kodėl taip iškilo van
dens bilos. Niekados prieš 
tai taip nebuvo, kaip dabar. 
Taipgi, daug ir kitų dalykų 
liečia namų savininkus. 

Susirinkimo pradžia 8 vai., 
parapijos svetainėj. 

A. Valančias 

Šv. Pranciškaus Vienuoly-
šv. Kryžiaus parapijos » . no Remejų 2 skyriaus "ban-

West Side. — Moterų Są-
jurgos 55 kp. susirinkimas 
įvyks šį vakarą sausio 14 d., 
parap. mokyklos kambaryj. 
Visų narių prašome susirink 
ti. Randasi svarbių reikalų 
svarstymui. P 0 susirinkimo 
lošime "bingo". Kp. valdyba 

nijų, ypač Cicero ir Melroae 
Park, atstovai atvykti. 

Valdyba 

MAŽAI KOPIJŲ TELIKO 

T I M ELESS 
IĮL LITHUANIA 
- f c ^ L . ParaJH OWEN J. C. N O R E M 

Žemėlapiai, paveikslai, 300 pusi. 

KAINA: $2.00 

tžeakyuiu* siųskite į — 

D R A U G A S 
2334 S. Oakley Ave. 

Chicago 8, Illinois 

Pleasa send me postpaid 
copies of your book — TlįMELESS 
EITHUANIA. Enclosed you will 
find $ 

Name 

Addreas .'. 

lėje įvyks didelis susirinki- co" pramoga pavyko. Pra-
mas kuriame kalbės adv. R. m ° g 0 S P e h l U $ 1 0 0 0 ° ^ ^ 
Skipitis, ir jis praneš svar- k i n o s e s e l e s K a l § d u P r o S a 

bių žinių apie Lietuvą ir jos Komisijoj pasidarbavo: sk 
vadavimo reikalus. P i r m- H- ^irvinskienė, Jucie-

A. 
JURGIS GUDAITIS 

Gyv.: 7024 So. Maplewood 
Avenue, Chicago, I 1 nois. 

Mirė Sauąio 10jt. Į947ąv, 
sulaukęs pusės amžiaus. 

Gimęs Lietuvoje Kilo i* Ka-
seinių apskr.. Stulgių parapijos. 

Amerikoje išgyveno 45 m. 
Pal iko dideliame nuliūdime: 

žmoną Elzbieta- (po tėvais Ba
rauskai tė ) ; sūnų Stanislovą; 
dukterį Antaniną ir žentą Juo
zapą Alkazin ir du anūkes ; 2 
pusseseres — l'eti\>tu*le Mažu-
tavlčienę ir E zbieta Montvi
lienę ir ju S imas. Lietuvoje 
pal iko brolį Stanislova ir s* serj 
Marioną ir gimines. 

K ū n a s pašarvotas A. Petkaus 
koplyčioje, 6812 So. Wcstern 
Ave. Laidotuvės įvyks trt čiad., 
sausio 15d. Iš koplyčiom 8:3»> 
vai. ryto bus a t h d ė t a s j Uimi-
mo PanelCa švenčiausios parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
l ingos pamaldos už velionio sie
lą. P o pamaldų bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kvieč iame visus 
gimines , draugus ir pažįstamus 
dalyvauti š o s e laidotuvėse. 

Nuliūdę: £mona, Kūmi.*., Duk
tė ir vbuts kitu* Giiiiiuč>. 

Laid. direkt.: Ant. B. Pet
kus, tel. GROvehil l 0142. 

Įvyko kun. S. Adomino 
š a u n i o s išleistuvės. Jose 
daug parapijonų ir svečių 
dalyvavo. Programą išpildė 

T 

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
IB ODOS IŠBĖRIMAMS 

į Ksnčiant iej i nuo senų, atdarų 
ir skaudžių ia i sdų. žino kaip sun
ku yra ramiai p*sedėt i ir kaip 
nakt ies metu negal ima gerai išsi
miegot . K u o m e t 
žaizdos pradeda 
niaš i ir skaudė
ti — užtepkite 
l^EGULrO Oint-
m e n t palengvi
nimui skausmo 
ir niežėj imo tų 
sen i, a tdarą ir 
skaudžių žaizdų. 

ELZBIETA TARULIENE 
(po tėvais Vilkintė) 

Oyv.: 2226 \Vest 23rd Phi.ee. 
Mirė saus. 12d., 1947m., 1:30 

vai. ryto, s u a u k u s pusėj ainž. 
Gimus Lietuvoje. Kib, iš 

Panevėžio apskr., Ramygulos 
parap. Amerikoje išgyveno 43 
metus. ( 

Pal iko didel iame nuliūdime: 
vyrą Kazimieru; 2 sūnus Myko
lą ir Bronislovą; dukterj Del-
phlną; marčią ir anūką; pus
brolius Antaną ir Povilą Vil
kas ir jų še imas: ir daug kitu 
giminių, draugų ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas įjachavvicz 
koplyčioje. 2814 W. 23rd Place. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadieni, 

'sausio 16d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus at lydėta j Auš
ros Vartų parap. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedul ingos pamal
dos už veliones sielą. Po pa
maldų rus nulydrta į šv. Ka
zimiero kapmes. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pa- įs tamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

NuNū'Ję: Vyras, Sūnui- Duktė, 
Marti, Anūku- ir kitos ( . imii .ės. 

Laid. direkt.: La"hawiez ir 
Sūnai, tel. CANal 2515. 

A. A. 
PRANCIŠKA GIBIENft 

(po tėvai** Miliutė) 
Gyv.: 3203 S. Union Avenue, 

tel. CALumet 8247. 
Mirė saus. 11d., 1 9 4 7 m , 10:-

30 valandą vakare. 
Gimus Lietuvoj''. Kilo iš 

A lytos apskr.. Soriju parapijos, 
Sutrų kaimo. Amerikoje išgy
veno 46 metus; i lgus metus gy
veno S p r i n g f l l d . III. 

Paliko nuliūdę: 2 dukterys 
Rozalija Taylor ir žent s Gayle 
ir 10 v a Jugas ir žentas .lu<>za-
pas ( Koekford, 111.); 2 anūkės 
Patrieia Taylor ir Litlian Carl-
son (Santa Moniea, l'u . ) ; pro-
anūkas Michael Joseph Oarson; 
sesuo Rozalija Mackunskas ir 
še ima (Shaft, P a . ) ; brolis Ro-
las Milius ir še ima (Miners-
ville. P a . ) ir kitos giminės. 

Priklausė prie Tretininkų, Ap
aštalystės Maldos, Amžinojo 

ir Gyvojo Rožančių draugijų. 
Kūnas pašarvotas Antano M. 

Phil l ips koplyčioje, 33()7 S. Li-
tuanica Ave. Laidotuvės įvyk* 
trečiad., šalusio 15d.. 8-tą vai. 
ryto iš koplyčtos į Sv. Jurgio 
parap. bažnyčią, klurioje įvyks 
gedul ingos pamaldom už velio-
nies sielą. Po pamabdų bus at
lydėta } š, Kazimiero kapines. 

Visi a. a Pranciškos'Gibienes 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuošiMžiai kviečiami da
lyvauti šiose laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsibvolkinlmą. 

Nuliūdę l ieka: Dnkterys, ž en 
tai, Anūkes , Se**o, Brolis ir 
visos kitos Gimines. 

Nekalto Prasidėjimo Sese
rų G Lidos susirinkimas įvyks 
šį vakarą, sausio 14 d.t Bal
sių name, 4355 S. Artesian 
Ave., 7 valandą. Begalo svar
bu, malonėkite iš visų kolo- j 

Paviršius, kurio nepažįsti, 
dažnai apgauna. 

Perskaitę "Draugą", duo
kite j j 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. teP. — COMmodore 5765 

Laid. direkt. 
lips, telefonas 

: Ant. M. Phil-
YAKds 41)08. 

• • • • • 

A. A. 

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

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

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

Paliko dideliame nuliūdime: moterį Anelę (po tėvais Bau
žaite) ; švogęrį Adolfą Baužą ir jo šaimą; VValter Baužą; Eve-
lyn iselson ir jos vyrą; ir daug kitų giminių, draugų ir pa-
žjstamų. Lietuvoje panko 3 seseres — Anelę Zizmarienę, 
Adelę JSubačisnę ir jų šeimas, ir Amiliją Belinaitę. 

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

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 į 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. 

Jo atgaiv inan
čio* ir •kauama. 
prašal int flčiosy-
patybfe suteik* 
J u m s t inkamą 
nakt ies poilsį ir 
pagelbės Išgydyt 
•enaa, atda
ras ir skau
džias ža is -
daa. Vartokite Jį irgi skaudiems 
nudegimams, šašu Ir sutrūkimų 
prasalinimui. ir kad palengvinti 
Psoriasis niežėjimą. Atvedina va
dinamą Athlete's Foot degimą ir 
aležšjlmą, sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos nudžiūvimo ir 
Mitrūkimo tarp pirštų.; geras ir 
tausos, trūkstančios odos nležSJl-
m u t n*io darbo išbėrimams ir ki
toms odos nega l šms iš lauko pu-

LEOUT^O OINTMENT parsiduo-
1» po 11.25 ir po $3.50. 

Siuskite Jūsų Money Orderi tie
siog J — 

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

CICERO 50, ILUNOIS 
Arba atvykite į vaistinę: 

Stem Pharmacy 
4847 W. 14th St, Cicero 50, UL 

1 0 , 0 0 0 B O N K Ų 
• DEGTINftS • GIN 
• BRANDfiS • VYNO 
• RUM'O • KORMALŲ 

• KBUPNIKO 

UODĖSIO VALANDOJ 
Šaukite 

MAŽEIKA& EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. VVestern Ave. 3319 Lituanica Ave. 
PRO$p©ct 0O99 YARds 1138-1139 
Tiems kurie gyvens kitose miesto dalyse gausime koplyčia arčiau jūsų namų 

Bus Parduodama 

SPECIALĖMIS KAINOMIS 
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas 

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

NATHAN KANTKR 
"IJetuviškas 

Žydukas" 

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054 

PIRKITE TIESIOG SVO — 
MR. NELSON 

— Savininko — 

St. Casimir Monumenl 
Company 

3914 West lllth SU 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Tiesiog Ten, fior Bušai 
Sustoja. 

Telefonas: CEDARCREST 63 35 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DBEN4 IB NAKTĮ 

4605-07 1 Hermifage 
Avenue 

Y a r d s 1741-2 

4330-34 Ss California 
Avenue 

Lafayette 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir KetvirtanV 
8 vai. vak. 

Veteranų Perlaidojimo Reikale 
Kreipkite* 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 
į JŪSŲ namus ir sutelks jums visas perlaidojimo iaformacip 
jas. Suteikiamas pilnas mUitarinis 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! 

N A Š I A U 

G h l m i i 

L l l t l l l l 

L e l d a t o v l a 

D i r e k t o r i ų 

A n e l i c i j i i 

A M B U L A N O U 
P i t i r i i o ] i H 
dleiąbsektl 

Mea Tarine 
K o p l y č i a i 

X I s e m i 
M l a i f t s . 

MA2EIKA - ir - EVANAUSKAS 
3319 LITUANICA AVE. 
6845 S. WESTEBN AVE. 

Pbones: YARds 1138-39 
PRO. 0099 

LACHAWICZ IB ŠONAI 
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICUIGA^ AVE. 

Pnones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270 

L L BUKAUSKAS 
—w 4 10821 S. M1CHIGAN AVE. Tel. PULlman 0661 

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

I. LIULEVICIUS 
4348 S. CALIFOKN1A AVE. TeL LAF. S571 

P. J. RIDIKAS 
S354 8. HALSTED ST. 710 W. 18th STREEI 

Teiephone YARds 1419 

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

file:///Vest
http://Phi.ee
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Antradienis sausLo 14 1947 
-

Įspūdinga Sv. Valanda Ciceroje 
• 

ARTISTAS RAPOLAS JUŠKA GIEDA. — NAUJO CHO
RO PIRMAS PASIRODYMAS. — BAŽNYČIA PILNA TI
KINČIŲJŲ — NAUJŲ VALDYBOS NARIŲ PRISIEK-
DINIMAS. i 

Pereitą sekmadienį nuojnius prasikaltimus, 
trijų iki keturių šv. Antano Į šventoji Valanda susidarė 
bažnyčia, Cicero, 111., buvo į £ maldų, giesmių, pamokslų 
perpildyta tikinčiųjų, kurie 
dalyvavo Šventoj Valandoj, 
suruoštoj vietines šv. Vardo 
Draugijos. Šioji šv. Valanda, 
kuri įvyksta kiekvienais 
metais, sutraukia daug ti
kinčiųjų ir užima svarbią 
vietą šios parapijos religi
niame gyvenime. 

Kun. Edvardas Abromavi
čius, vietines šv. Vardo Dr-
jos dvasios vadas, - pradė
jo šių metų šv. Valandą, pra 
šydamas visų paaukoti šią 
valandą prieš viešai Įstaty
tą Švenčiausį Sakramentą 
kaipo gana-padarymo ir at
silyginimo aktą už visus 
žmonijos, šeimų ir asmeni-

ir naujųjų valdybos narių 
įvesdinimo. Taipogi visi na
riai atsistoję su iškeltom 
iešiniom rankom, savo Dva-
3ios Vado vedami, atnaujino 
svarbiąja priesaiką. 
PAMOKSLAI 

Pamokslus sakė Tėvų Ma
rijonų misijonierius, kun. 
\ntaiuis Mažukna. Pamoks-
ininkas priminė ne tik šv. 
Vardo Draugijos narių svar-

mes 
Solo giedojo žymusis lie

tuvis artistas Rapolas JutS-
ka, Boston, Mass. Artisto 
"Sveika Marija" ir "Panis 
Angelicus" visuose sukėlė 
kilnius jausmus ir nevieną 
pravirkdino, nes nevieno 

besnes pareigas, bet ypač j mintys skrido Marijos Že-
-mbrežė reikalingumą šioj I mėn Lietuvon ir prisiminė 
šventos šeimynos šventėje J savo giminių tragišką padė-
^ersitikrinti šeimyninė pa
reigose. Pažymėtina, kad 
tikintieji buvo raginami pri

siminti ir pasimelsti už savo 
brolius ir seseris, kurie šian 

Jdien skaudžiai kenčia. 
ARTISTAS RAPOLAS 
JUŠKA 

Per šias pamaldas pirmą 
kartą pasirodė naujas, iš
imtinai iš mergaičių, choras 
susidedąs iš vyresniųjų ir 
jaunesniųjų sodaliečių, vado
vaujamas Marijonos Mon-
deikaitės. Choras nepapras
tai gražiai pasirodė giedoda
mas rinktines Kalėdines gies JTa7k7r1tas^už^neIsneidTm"ą 

meksikiečių muzikų Luis Al-
caraz ir Tipica de Miguel 
Lerdo de Tejada Jr. orkestro 
koncertuoti Amerikoje. 

Nenori įsileisti 
Mexico City. — Meksikos 

muzikų unija pareiškė, kad 
ji, unijos nariams reikalau-
jant? stengsis, kad Pitts-
burgho simfoninis orkestras 

Žudė belaisvius 
Tokyo. — Vykstančiam 

japonų karo nusikaltėlių 
teisme atidengiama vis dau
giau įvykių, kad japonai žu-

r ^ 

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

: ^ , 

l 

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 dividenrų 3% ant Paid-Up shares ir 
2x/2% a n t Optional ir Šeriai shares. 

DAROME PASKOLAS ANT LENOVV laMOKfcJIMV 

Insured by Fcderal Savings and Loan Insurance Corporation, 
VVashington, D. C. 

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

JOHN PAKEL, Pres. 

Visam giedojimui Vadova
vo parapijos vargonininkas 
Adolfas Mondeika. 

Šventoji Valanda baigėsi 
su Palaiminimu švenčiau
siuoju Sakramentu. Vadova
vo pats dvasios vadas kun. 

nebūtų įleistas koncertuoji į . d« amerikiečius karo belais-
Meksiką. Tai būtų savotis-1 v™8 i r n e t civilius Amerikos 

piliečius. 
Spalio 7, 1943, kai buvo 

pavojaus, kad Wake sala 
bus užimta amerikiečių ka
riuomenės, salos komendan
tas, Adm. Shigematsu Saki-
bara, įsakė užmušti visus 
amerikiečius, prieš pasitrau
kiant iš salos. Tuo laiku ten 
buvo 97 amerikiečiai civiliai 
belaisviai. 

Sala iš tikro tebuvo už-

Sena vedusių pora 
Mr. ir Mrs. William Cur-

ran, vienas 85, kita 77 metų, 
sekmadienį šventė vedybinio 
gyvenimo 59-tą metinę su
kaktį. Jie gyvena 947 S. , 
Home ave., Oak Park. š v e n - (

i m t a t l k ™gse3o_4, 1945, kai 
tėję dalyvavo jų šeši vaikai, i 3*ponai pasidavė. 
16 anūkų ir keturi proanū 
kiai. 

Vėl gimė ketvertukas 
Chattanooga, Tenn. — 

Mrs. Jess Moore, kasyklų 
darbininko žmona, pagimdė 
ketvertuką, tačiau paskuti
nis kūdikis gimė negyvas. 
Pirmosios. trys mergaitės y-
ra sveikos ir galvojama, kad 
jos gyvens.^ Kūdikiai gimė 
mažame darbininko namely
je, penkiems kitiems Mrs. 
Moore vaikams miegant 
tame pačiame kambaryje. 
Name nebuvo net elektros 
šviesos. 

Mrs. Moore anksčiau yra 
pagimdžiusi dvi poras dvy
nukų, tačiau iš kiekvienos 
poros po vieną mirė tuoj po 
gimimo. 

i mus 
X Rapolas Juška, daini

ninkas iš Rytinių Valstybių, 
praeitą sekmadienį per su
mą ir 12-tą valandą šv. Mi
šias giedojo Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje, o per Šv. Valan
dą, 4-tą valandą popiet, Šv. 
Antano bažnyčioje, Cicero. 
Minėto dainininko ir mergi
nų choro giedojimas, kun. A. 
Mažuknos, MIC, pamokslai, 
Šv. Vardo Dr-jos narių pa
siaukojimas Šv. Jėzaus Šir
džiai ir valdybos instaliaci
ja buvo tikrai įspūdinga. 

Susidūrė lėktuvai 
Teis komunistus 

Cairo, Egyptas. — Buvo 
, nutarta po aštuonių mėnesių 

E. Abromavičius, asistojant | M i a m i - — P e n k i asmenys t y r i t t e j i m o patraukti tieson 
kun. S. Gaučiui ir kun. A. b u v o užmušti, susidudus ( 2 0 a s m e n U f j u t a r p e š ešis 

virš Miami aerodromo dviem j l a i k r a š t i n i n k u g k u r į e k & m_ 
lėktuvam. Lėktuvai susidūrė j n a m į k o m u n i s t i n e veikla, 
ore, kai norėjo leistis. 

Mažruknai, M. I. C. 
NAUJOJI VALDYBA 

Šios parapijos šv. Vardo 
Draugijos naujoji valdyba, 
kuri priėmė priesaiką ištiki
mai ir sąžiningai atlikti sa
vo svarbias pareigas, yra: 
pirm. Maxim Couble, vice-
pirm. Ray Mack ir Casimir 
Gudgalis, ižd. Alex Zakaras, 
rast. VVilliam PechuHs, trus-
tisai John Vilkas, Joseph 
Bereckis ir Thomas Sturr. 

Kas Girdėt 
Chicagoje 

= ^ 

Atsitiktinumas ar likimo valia? 
PARAŠE TESTAMENTE PRIEŠ PAT ŽUVIME. — IŠLI
KO GYVA, BET JOS VIETOJE ŽUVO DRAUGE. — PIR-
M£ KARTĄ LfiKTUVE-IR ŽUVO. 

Gyvenime kartais pasi- dėsnis nervingumas keistas 
taiko tokių įvykių, kurių ne- nerimas. Prie pietų stalo 
galima pavadinti papras- restorane ji išsitraukė iš 
tais, kasdieniniais. Vieni sa- piniginės seną laiško voką 
ko, kad tokie nepaprasti įvy- ir surašė ant jo savo pasku-
kiai yra tik supuolimas, at-1 tinę valią — testamentą. 

X "Draugo' skaitytojų 
arini įm Cicero j padidėjo biz
nieriais Butvilais, savinin-

JOS. F. BUDRIK 
— INC. — 

Rakandai, Radios 
ir Jewelry 

BE f s= 3ft 
NORIU PIRKTI UŽ C A S H -

w 

Namus 
Farmas 

Automobilius 

AL C. ALLEN 
(Alešauskas) 
DSl Susitarimo Sauk: 
Republic 6051 

sitiktinumas, kiti — žmo
gaus kaimo valia, dar kiti 
pasakys, kad tai Dievo va
lia. 

Štai, sekmadienį rytą ne
toli Galax, Va., nukrito 
Eastern Air Lines keleivi
nis lėktuvas, skridęs iš De-Apvogė krautuve 

Keturi jauni plėšikai sek- * » * « Miami Lėktuve bu-
madienį išdaužė su geležimis 
Englewood Fur Co., 64431 S. 
Halsted st., langus ir pavo-
srė 12 kailinių paltų, vertų 
$10,000. 

Mačiusieji sako, kad jau
nuoliai skubiai išmušo du 
langus, įšoko į vidų ir čiupo 

vo 19 asmenų. 18 iš jų žuvo. 
Apie kai kuriuos žuvusius 

Tai iš tikro buvo jo3 pas
kutinė valia, nes už kelių 
valandų ji žuvo. 

Tuo sudužusiu lėktuvu tu
rėjo skristi jo patarnauto
ja — stewardess Miss Eli-
zabeth Markey iš Charlotte, 
N. C. Ji tačiau paprašė, kad 
jos vietoj skristų kita pa
tarnautoja, Miss Mary Mc-
Dermott iš Jacksonville, 

pranešama tokių dalykų, ku-1 Fla. Ta sutiko. Miss Markey 
rių negalima pavadinti pa
prastais, kasdieniniais. 

Žuvusių keleivių tarpe bu
vo Mrs. Chloe Newman, 42, 
iš Port Huron, Mich. Į aero-

kailius'. Kol buvo spėta pa- \*rom\ * • * * • . t r y * >" 
^drauges. Pakeliui jos sustoio šaukti policiją, jie jau buvo 

prie automobilio ir skubiai 
nuvažiavo. 

Parkrito ir mirė 
Thomas Lawler, 48, gyv. 

3507 W. Roosevelt rd., par
krito ant ledo šeštadienį ne
toli savo namų ir susižeidė. 
Sekmadieni jis mirė apskri-
ties ligoninėj. 

vienam restorane pavalgyti. 
Mrs. Newman prieš tai 

j a u t ė keis tą ne rv ingumą ir 
buvo nuėjusi pas gydytoją. 
Restorane ją apėmė dar di-

išUko gyva, bet jos vietoje 
žuvo jos draugė. 

Žuvusiųjų tarpe buvo 92 
metų senutė, Mrs. Sarah 
Borgeman iš Northfield, 
Ohio. Tai buvo jos pirmoji 
kelionė lėktuvu ir taip pat 
paskutinė. Jos giminės pa
reiškė, kad buvo galvojama, 
j og kelionė lėk tuvu jos t iek 
daug nenuvargins, kaip trau 
kiniu. 

NUOŠIRDŽIAI 
KVIEČIAME VISUS 

ATSILANKYTI. 

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

PATYHCS LAIKRODININKAS 
Gerai Sutaiso Laikrodžius 

Krautuvė atdara Pirmadienio ir 
Ketvirtadienio vakarais iki 9:00 

valandos vakare. 

WESTW000 LI0U0R STORE 1 
2441 West 69th Street 

DIDELIS PASIRINKIMAS 
\ 

VYNO, DEGTINES IR ALAUS 

• • * 
pristatome į namus: 

Geriausių rūsio alų 

buteliais, dėžėmis Ir 

statinėmis. 

• • y- • 
AL. ŠIMKŪNAS 

Savininkas 

Telefonas PROspect 5951 
^ J\ 

Kodėl Pasilikti 
ISGTDTMOS. SU PENICILLIN 

Sergančiu? 
CNKSTŲ. PŪSLES, SOCIALfiS 

LIGOS PASEKMINGAI 
H M Jau pagelbėtame tūkstančiams 
kurie kentėjo d*l NBRVTBKUMO. OD
OS. KRAUJO. LIAUKŲ. IR PRIVATI 
NIŲ LIOŲ Gydome ilaplnlmo kanalr 
sunegalavimus, nutekėjimus, pertankg 
vertimą tuštinti pūslę, nuolatini kelima-
ai nakčia t i lovo*. 
FIZIHft IR FLUOROSKOPIfiKA 
X-RAY EGZAMINACIJA 
MIKROSKOPIŠKAI KRAUJO IR 

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS 
VISKAS TIK UŽ $3.00 

PIT.ES (Hemoroidai) 
IMTOOMA HtTTSU RATTCirr MRTOni 

BB OPERACIJOS 
nm SKAUSMO 

BB PTOVIlfO. BB DslOTNIlfO. 
Didžiumoje atvejų palengvina, nuo I 

Ud t dienų laikotarpyje. 
Gydymo kaitai prieinami kiekvienam 

darbininkui. 
PATENKINIMAS GARANTUOJAMAS 

KIEKVIENAM KURI PAIMAM GYDYTI 
DIRBANČIŲJŲ PATARNAVIMUI 

ATVIRA VAKARAIS 

DR E. E. Culp 
DR. A. E. Kroening 
202 SOUTH S T A T E S T R E E T 

Kampas Adams—Sėstame Aukite 
V AL,: kasdien nuo f ryto lkl i vakar* 

Sekmadieniais uždaryta. 

Planingas Taupymas Visada 
Moka Gerus Dividendus 

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

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

PASKOLOS ANT MORGICIŲ UŽ 4% 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION 

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

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

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

Atvyks kardinolas 
Berlin. — Pranešama, kad 

Berlyno kardinolas Konrad 
von Preysing vasario mėne
sį atskris į Jungtines Vals
tybes. Jį kviečia atsilanky
ti Amerikos arkivyskupai ir kais Valgomųjų daiktų krau 
vyskupai. t u v § g 1 5 Q 1 g(> 4 Q A v e n u e 

Prenumeratą atnaujino šie 
skaitytojai: G. Ogintas, J. 
Rainis, V. Druktenienė, M. 
Lukauskienė, P. Čerkauskas, 
J. ir T. Baubkai, J. ir E. A-
dominai, o Mrs. A. Mankus, 
iš Oak Park, UI. ("Laivo" 
ir "Draugo" prenum.) 

X Ona Rašinskiene, žino
ma Cicero veikėja, yra Mo
terų Sąjungos 48-tos kuopos 
taipgi Cicero j , iždo glo
bėja. Korespondencijoj apie 
tos kuopos veikimą, minint 
valdybos narių vardus, per 
klaidą buvo praleistas jos 
vardas. O. Rašinskiene yra 
taipgi žymi dienr. "Drau
go" rėmėja, dalyvavus ke
liuose naujų skaitytojų kon-
testuose ir laimėjus dova
nas. 

X O. Tamuliūnienės na
muose, 1447 So. 49 Avenue, 
sausio 22 d., 12 vai. dieną 
susirinks Moterų Sąjungos 
48-tos kuopos nares, ir jų 
draugės. Iš čia visos važiuos 
į vieną drabužių krautuvę, 
kur bus rodoma įvairūs "fur 
coat". Norinčios dalyvauti 
toje ekskursijoj kviečiamos 
atsilankyti aukščiau pažy
mėtu adresu ir laiku. 

X Lietuviškos D a i n o s 
Švente Chicagoj bus balan
džio 27 d. Visiems iš anks
to pranešama ir visų prašo
ma nerengti tą dieną dides
nių parengimų. Visas tos 
dienas pelnas skiriamas 
"Muzikos Žinių" palaiky
mui. Dainų Šventę rengia 
Vargonininkų Sąjungos Chi-
cago Provincija. 

X E. Samiene, žinoma 
mūs veikėja gavo iš Euro
pos laišką,, kuriame prašo
ma paieškoti giminių: Adol
fo ir Vitaliaus Kaminskų, 
kurių tėvai buvo kilę iš Šun
skų, taipgi ir kitų giminių. 
Ieškomieji prašomi atsišauk 
ti šiuo adresu: Mrs. E. Ša
mas, 3442 S. Union Avenue, 
Chicago 16,' 111. 

X Ona šakūniene, sena 
Brighton Park veikėja, dar 
vis negali kaip reikia atsi
gauti po susižeidimo. Nelai
mę įvyko gruodžio 15 d. Gy
dosi namuose, adresu 2850 
West 40 St. Pažįstamųjų 
prašoma ligonę atlankyti. 

X Eleonora Vil^iauskiene, 
1510 So. 49 Ave., Cicero, šio
mis dienomis jau parvežta 
iš Loretta ligoninės ir sveik
sta namuose. 

BUDRTKO RADIO VALANDOS 
Kas Sekmadieni, iŠ VVCFL Radio 
stoties — 9:30 vai., o Ketvirtad. 
vakarais iš WHFC Radio stoties 
nuo 7 iki 8 valandos vakare. 

JOS. F. BUDRIK 
— INC. — 

3241 SO. HALSTED ST. 
Tel. CALUMET 7237 , 

\ ^ ^ i ^ s i . 
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