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AMERIKA NEIŠDUOS RUSAMS ALEKSEIEVO
Graikijoj Tebevyksta Didelės Kovos; 

Kaip Reikės Išrišti Palestinos Mazgą?
(“Draugo” specialaus korespondento Paryžiuje pranešimas)

! arabų valstybę
Žydai, kurie yra aktyviš- 

kesni ir moderniškesni už 
arabus, Palestinoje mokėjo! 
gerai kolonizuotis, pavers- ■ 
darni neapdirbtus plotus j 
kultūringomis plantaci jo- ( 
mis ir išstumdami arabus j 
iš viešo gyvenimo. Arabai Į 
pamatė, kad atėjo momen-,

I tas, kada žydai savo skai
čiumi jau pasidarė pavojin-1 
gi arabams, tad' jie parei
kalavo sustabdyti žydų imi- i 
graciją. Anglai stengiasi 
juos laikinai palaikyti. Bu
vo bandyta padalinti Pales
tiną į dvi valstybes, bet vi
si šie projektai buvo vienų 
ir  kitų atmesti.

Šiandien žydai Palestino
je yra stipriai susiorgani-I 
zavę ir slaptos teroristinės Į 
grupės veda kovą prieš ang
lus ir arabus. Dabar kalba
ma apie 60 dienų pertrau
ką, per kurią bandoma su
šaukti naują konferenciją 
Londone Palestinos klausi
mui išspręsti ir bus bando
ma “apvesdinti vandenį su 
ugnimi”. Bet vilčių labai 
maža.

Stalinas Norėjo Irgi 
Pasigirti

Nesenai man teko išgirs
ti tokią istoriją, kuri pasa
kojama diplomatiniuose 

ir sukelia didelį juoką, a- 
pie Stakn0 norą pasigirti 

|savo porcip*— .
■

Tai įvyko dar per Jaltos 
konferenciją, kada Roose- I 
veltas. Churchillis ir Stali- ! 
na« sprendė Europos ateitį. 
Rooseveltas sumanė pavai- 

I šinti savo draugus ameri
koniškomis cigaretėmis ir 
išsitraukė iš kišenės sidab

r in į  porcigarą ant kurio bu
vo išgraviruota: “Mano ge- 

| riausiam  draugui Frankli- 
■ nui. Churcbilis.”

Po kiek laiko Churchillis 
sumanė pavaišinti kolegas,

' angliškomis cigaretėmis ir 
išsitraukė auksinį porciga- 

irą ant kurio buvo gražus 
I užrašas: “Winstonui nuo 
F. Roosevelto.” Tada Stali
nas sumanė irgi pasirody
ti. Kada atėjo jam eilė pa
siūlyti rusiškus papirosus 
iš kaukaziško tabako, jis iš
sitraukė puikų porcigarą, 
apsagstytą dideliais dei- Į 

'mantais, ant kurio buvo už- , 
rašas: “Mano mielai žmo
nai. Nikalojus II .”

Vyt. A rūnas

ORAS

ATEINA ŠALTIS

R yte 5 žemiau zero. Gied
ra  ir  netaip šalta. Saulė te
ka  7:12; leidžiasi 4:54.

Kovos Tebesitęsia 
Graikijoje

Balkanuose Graikijos įvy
kiai tebesukelia visų dėme
sį. Šis nelaimingas k raštas 
kuris taip didvyriškai kovo
jo prieš italus ir  vokiečius 
šiandien negali likvidiuoti vi
dujinį krizį.

Sugrįžęs į Atėnus, k a ra 
lius Jurg is XI kreipėsi į tau 
tą, x kviesdamas prie tautinės 
vienybės ,bet šis jo atsišau
kimas tada nebuvo išgirs
tas. Ginkluotos bandos te
beveda kovą, Tsaldario vy
riausybė kaltina kaimynines 
valstybes Jugoslaviją ir Bul
gariją, kad jos palaikančios 
sukilėlius, kad suimtųjų be
laisvių tarpe daugiau pasi
taiko jugoslavų ar bulgarų, 
negu graikų. UN pavedė spe 
cialiai komisijai ištirti vie7 
toje šį skundą, bet komisi 
ją  kaž kodėl delsia ir nesku- 

- ba vykti į Balkanus.
Nesenai į Graikiją buvo 

nuvykę anglų parlamentarai 
iš konservatorių ir darbie
čių grupių, kurie grįžę Ang
lį jon. paskelbė savo nuomo
nę apie Graikijos įvykius. 
Pastebėtina, kad jie labai 
nepalankiai žiūri į Atėnų 
vyriausybės vedamą politiką 
ir pataria jai mažiau pasi
tikėti Anglija, bet imtis pa
čiai daugiau iniciatyvos, 
pravesti plačią amnestiją 
krašte ir praplėsti vyriau- 
svbe. kurion Įeitų visų par
tin i’1 žmonės.
• Parlamentarai stebisi, kad) 
anglų kariuomenė dar ne
atšaukta iš Graikijos ir ji 
tenai yra gan skaitlinga, gal 
net didesnė už kitose vieto
se stovimus kariuomenės bū
rius. Kodėl šis klausimas 
keliamas, tas visai supran
tama, nes anglai nori suma
žinti savo karišką biudže
tą, kuris labai slegia eilinį 
anglų pilietį. Bet atitrauk
dama savo -kariuom enę. iš 
Graikijos, a r anglai tik ne
įpils daugiau žibalo į lieps
ną ir civilinis karas dar 
smarkiau išsiliepsnotų...

Kaip Išrišus Palestinos 
Mazgą?

K itas dalykas kuris ang
lus labiausiai jaudina, ta i 
Palestinos įvykiai. Jau  26 
m etai kaip A nglija valdo 
šį k ra š tą  ir nesugeba a ts 
ta ty ti  tvarką, gal ta i dėl 
savo neišmintingumo, kurį 
j i  padarė1 po didžiojo karo, 
padarydam a žydams ir  a ra 
bam s pasižadėjim us, kurie 
realiam e gyvenime y ra  vie-j 
nas k itam  priešingi. P ir-Į 
m iesiem s pagal Balfouro de
k la rac iją  buvo pažadėta įs
te ig ti tautin į- žydų žydinį, 
seną žydų svajonės įgyven
dinimą, o antriesiem s ji 
pažadėjo įs te ig ti Palestinos Į
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Gen. Marshall Prisiekė 
Neeis į Prezidentus Į

WASHINGTON, sausio ! 
21. — Gen. George C. Mar- 1 
shall buvo šiandien prisiek- Į 
dintas naujuoju valstybės | 
sekretorių Baltuose Rūmuo
se, po to kai jis pareiškė j 
jis nesiduos “ draftavim ui” . 
prezidentystei ar kitam po
litiškam urūdui. Jis sakė 
tampąs valstybės sekreto
rius su supratimu, kad tas 
portfelis nėra surištas su I 
politika.

Marshallo priesaiką prie- j 
mė vyriausias teisėjas Fred 
M. Vinson. ir Marshall sa
kė, “Darysiu geriausiai kaip 
galėsiu.” Trumanas ir Byr- 
nes tuomet pasveikino Mar- 
shallą, ir po to tarėsi su 
juo per valandą laike.

Italijoje Bando 
Sudaryti Vyriausybę į

ROMA, sausio 21. — Lai
kinosios vyriausybės prezi
dentas Enrico d e Nicola. 
šiandien dėjo pastangų su
daryti naują vyriausybę 1 
vieton premjero Alcide de 
Gasperi kabineto, kuris va- į 
kar naktį atsistatydino — 
kai kuriems nė nesitikint 
tokio žygio. Bendrai tikima
si jog De Nicola paskirs 

| De Gasperi sudaryti naują 
I vyriausybę — trečią po pa
liaubų — gal su mažesne 
kairiųjų atstovybe negu iki 
šiol.

Prezidentas šiandien tarė
si su De Gasperi ir ketu
riais kitais buvusiais prem
jerais bei didžiųjų; partijų 
vadais. De Gasperi rezig- Į 

Inacija buvo tiek jo vieno 
dalykas, kad raportuota 
jog kai kurie jo ministrai 
sužinojo apie savo atsista
tydinimą tiktai iš laikraš
čių.

Herriot Išrinktas 
Asamblėjos Pirmsėdis

PARYŽIUS, sausio 21.— 
Radikalų-Socialistų vadas 
Eduoard Herriot. 74. buvo 
išrinkta « nirmi ninku Pran- , 
cūzijos Nacionalės Asamb-1 
lėjos. Herriot yra tris kart ] 
buvęs prieškarinis Prancū
zijos premjeras. Prieš bal
savimą Prez. Auriol prašė, ' 
kad Prancūzija užlaikytų ir 
sustiprintų ryšius su są
jungininkais. ir kad reika
lautų teisingų reparacijų ir | 
pilnos apsaugos nuo Vokie
tijos._ _ _ _ _ _ _

WASHINGTON, sausio 
21. — Sovietai apgaudinė

j a  savo žmones apie Jungt. 
į Valstybių veiklą Tolimuose 
Rytuose. Maskvoje išeinąs 
laikraštis Pravda nesenai 
suteikė pavyzdį tokios ap- 
gaulystės.

Pravda iškreipė Jungt. 
Vals.t. oficialų pasakytas 
per radio kalbas apie Ame
rikos ir Rusų santykius Ko- 
rėjuje. Hugh Borton, pa
klaustas kiek buv0 nuveik
ta vienoje Amerikos-Rusų 
konferencijoje Korėjos klau 
simu, atsakė: “Trumpai, ne
pasisekė-. Kaltė nebuvo mū-

Braziliečiai Rinkosi
'Getulio ar Stalinas'

Saus. 21 . — Valstybiniuose 
I rinkimuose šiandien dalyva- 
Ivo didelis skaičius, balsuo
tojų, išbandyme jėgos tarpe 
komunistų ir buvusio pre
zidento Getulio Vargas at
sigavusių! jėgų. Komunistai 
vedė smarkią kampaniją, 
nežiūrint pasmerkimo iš 
Romos Katalikų Bažnyčios 
ir prezidento Eurico Gaspar 
Dutra. Vienas laikraštis ra
šė: “Klausimas, šiuose rin
kimuose yra Getulio (Var
gas) ar Stalinas.”

Vargas buvo nuverstas 
iš prezidento pareigų 1945 
m. spalių mėnesio pervers
me.

KALENDORIUS
Sausio 22 d.: Šv. Anas- I 

tazas ir šv . V incentas; se
novės: Vingaudas i r  Skais
tė.

Sausi0 23 d.: Šv. Raimun
das ir  Švč. P. M arijos su- 
žiedotuvės; senovės: Vada- I 
m aras i r  Tautvile.

LIGONINIS LĖKTUVAS SPROGO

Gaisrininkai gesina ugnį sprpgusiame Laivyno ligonių 
transporto lėktuve, kuris bandė nusileisti tirštame rūke. 
Viena WAVE žuvo, kiti 20 kelaiuninkų ir įgulos buvo 
sunkiai sužeisti. (NEA-Draugas Telephoto)

Pravda Iškreipia Amerikos Žodžius
sų, nebuvo pilnai ir Rusų 
kaltė.” Pravda dabar teigia, 
-kad atsakyta, kad nepasise- 
|kė vien iš Rusijos kaltės.

Pravda tuomet kaltina 
I Valstybės Departamentą už 
tokį pareiškimą.

GM Auto Kainos Kilo
DETROIT, sausio 21. —

| General Motors korporacija 
paskelbė, kad naujiems 1947 
metų automobiliams padi
dintos kainos nuo $17 iki 
$193. Naujos kainos jau 
praneštos pardavėjams. GM 

I korporacija išdirba Buick 
jPontiac, Cadilac ir Oldsmo- 
bile automobilius.

18 Dinco Kinijoje
ŠANGHAJUS, sausio 21.

■— Šiandien* raportuota, kad 
U. S. kariudmengs lėktuvas 
■su 13 keleivių ir penkių į- 
gula pradingo pakely iš 
Šanghajaus į Kweiliną.

Stalinas Susirūpinęs 
Britanijos Politika

LONDONAS, sausio 21. 
— Daily Mail šiandien ra
šė, kad feldmaršalas Mont- 
gomery raportavo Anglijos 
vyriausybės vadams po su
grįžimo iš Maskvos, jog dik
tatorius Stalinas yra “susi
rūpinęs dėl britui politikos.”

V ė lia u s iu  Ž in ių  S a n tr a u k a
—Andrew Volstead., autorius prohibicijos įstatym o, pa

simirė. sulaukęs 87 m.
—Dalladier išrinktas nacijos Prancūzijos premjeras.
—Bob Feller, Cleveland beisbolo ratelio metikas, šiais 

metate gaus $100,000 algos.
—Al Capon<\ buvęs gengsteris, m iršta savo Floridos 

palociuje.
—Ūkio D epartam entas prašys palaikyti ištisiems me

tam s cukraus kontrolę ir kainos nustatym ą.
—Pietinės Afrikos kom unistų komiteto 8 nariai kalti

nami pasipriešinimu vafldžiai laike streiko.
—Gerai organizuota komunistui p a rtija  stipriai pasi

rodo rinkimuose Brazilijoje.

[Valstybes Depf. Atmetė Reikalavimą; 
Nėra Tam Sudaryta Sutartis su Rusais

WĄSHINGTON, sausio ivojęs Sovietų ambasados 
21. — Jungtinės Valstybės [Meksikoje pinigus, 
šiandien atmetė Rusų rei- Į Valstybės Departamentas 
kalavimą išduoti Kyrill | pabrėžė, kad Rusija kreipė- 
Alekseiev, buvusį Sovieto si prašydama jo išdavimo, 
ambasados attache. Meksi- ir pastebėjo, kad nėra jo- 
.koje, kuris dabar z slepiasi kios panašaus išdavimo su- 
New Yorke. Alekseiev iš- įtarties tarp  Jungtinių Vals- 
peikęs Sovietų dabartinį rė- tybiųi ir Sovietų Tarybos, 
žimą, atsisakė grįžti Rusi- Alekseiev, pasiskelbė pabė- 
jon. | gėlių nuo Sovietų slaptos

Maskvos reikalavimas Į policijos ir pasisakė, kad 
neva paremtas tuo, kad j “ paragavęs tikros laisvės”, 
Alekseiev buvo vogtai išeik- (negalįs grįžti Rusijon.

Norima Anuliuoti Lenkų Rinkimus;
Katalikai Negavo Statyti Kandidatų

VARŠUVA, sausio 21. — 
Vice prem jeras Stanislaw 
Mikolaičikas šiandien rinko 
raportus ir informacijas 

i patvirtinti jo darytą kalti
nimą, kad sekmadienio rin- 

Įkimai į Lenkijos parlamen- 
! tą  nebuvo laisvi ir nevar
žom i. Jis mano prašyti vy
k iau sią jį krašto teismą pas- 
i kelbti rinkimus negaliojan
čiais.

Beveik pilni daviniai pa- 
' rodo, kad komunistų remia- 
mos vyriausybės sąrašas lai 
mėjo 324 vietas iš 444, arba 
maždaug 73 nuošimčius at- 

| stovų vietų. Mikolaičikas 
taip pat buvo išrinktas sei
mo atstovu, bet jo partija 

(laimėjo tik 24 vietas. Taip 
I vadinamoj laikinoj vyriau- 
isybėj valstiečiai turėjo 55 
I atstovus.

Komunistai Išstatė 
Katalikus

Krikščionių darbiečių 
i partijos prezidentas Karol 
Popiel išleido pareiškimą 

Įkuriame sakė Varšuvos rė-

Neišgavo $5,000
Vakar 9 FBI policijos na- 

[ riai apsupo ir suėmė du 
! vaikėzus, kurie laiškais 
| grasino aludės savininko 
[dukterų gyvybę, jeigu ne- 
įbus išmokėta. $5,900.

Prasikaltėliai buv0 suim
ti prie 4502 Armitage Avė. 
Sam Kauf’nan, tėvas, buvo 
su policija susitaręs juos 
sučiupti, kuomet pasirodė 
paimti padėtus pinigus.

Tirs Maisto Problemą
WASHINGTON, sausio 

. 21. — Buvęs prezidentas 
Herbert Hoover Karo De- 

I partam ento buvo prašytas 
apsiimti ištirti maisto prob
lemą Amerikos ir Britų oku
puotose zonose Vokietijoje. 
Britų zonas čia prijungia
mas, nes nesenai buvo su

b a r ta  juos sujungti ekono
miškai. Hooveris dar neda
vė atsakymo.

Vol. XXXI

jžimas užgynęs jo partijai 
progą dalyvauti rinkimuose. 
Jis teigia jog sąrašas 15 ka- 

Italikų kandidatų rinkimuo
se buvo remiamas komunis- 

;tų remiamos darbiečių par- 
I tijos, ir nereiškė katalikų 
valios.

Baigiant suskaičiuoti vi
sus paduotus balsus, atrpdo 
jog beveik visi įgalioti 12 

’ milijonui balsuotojų dalyva- 
į vo rinkimuose. Galutinai 
| balsavimo daviniai nebus 
'paskelbti iki sausio 31 d.

iTjImadge Sako Jis 
Pasiduos Rinkimams
ATLANTA, Ga., sausio 

• 21. — Herman Talmadge 
.šiandien pasiūlė patiekti 
[ginčą dėl Georgia guberna- 
Itūros balsuotojams “demo- 
l kratiniuose balatuose pri- 
Įmary” rinkimuose, kaip tik 
valstybės rūmai užbaigs sa
vo sesiją. Kalbėdamas į 

i bendrą posėdį kaipo Geor- 
j gia gubernatorius, Talmad- 
!ge sakė:

“Jei leitenantas guberna- 
I torius atsistatydins, jūsų 
] gubernatorius atsistatydins. 
! Valdžios rūmų pirmininkas 
; per tą laiką eitų guberna- 
! toriaus pareigas.”

MARCH OF DIMES

IH F A N T IL E
P A R A L Y S IS

IANUARY 15-30
I
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MOŠŲ GYVENIMAS IR VEIKIMAS
Atvyko 15 Lietuvių 
Tremtinių

Sausio 16 dienos laivu 
E R N IE  PY L E  ta rp e  devy
nių šim tų  keleivių atp laukė 
ir  15 lietuvių:

A lg irdas A ndriušis, Ame
rikos pilietis, išvyko i De- 
tro it, Mich., kam e tu r i sese
r į S telių  Richm an, be t neži
no jos adreso. L ietuvos Gen. 
Kone. jos ieškojo per spau
dą, b e t ji neatsiliepė. A tvy
kusį lietuvį m aloniai sutiko 
pagloboti vietos veikėja Ma
ry  Sims, 2207 O akm an Blvd., 
D e tro it 6, Mich., kuri per 
lietuv ių  organizacijas i r  ra 
d iją  bandys su rasti Andriu- . 
šiui jo  seserį.

A lm a Blady, Amer. pilie
tė, išvyko pas Miss Cathe- 
rįne Zoomey, 3135 Highland 
Place, W ashington 8, D. C., 
ku ri j ą  užangąžavo kaipo 
v irėją. A tvykusios tėvas Ro- 
b e r t  H om  gyvena k u r ta i 
Philadelphia, Pa., be t jo ad
resas nežinomas.

Dr. S tasys Budrys su mo
tin a  Sofija ir dukrele Graži
na, o taipgi žmonos m otina 
M arija Kuršieuiė porai die
nų  buvo sustoję pas G ajaus
kus, 32-26 Greenpoint Avė.,' 
Lopfj Island City. N. Y., ka
me juos globojo Bendr. Am. 
Liet. Fondo ta rn au to ja  A- 
polonija Gajauskaitė. Iš čia 
visi išvyko pas dr. M. Bud
rienę, J . A. Valstybėse gy
venančią ja u  nuo pereitų 
m etų i r  dirbančią Women 
and Children’s H ospital Či
kagoje.

Skulptorius V ytau tas K a
šubą, buvęs Meno Akademi
jos K aune profesorius, su 
žmona A leksandra ir  dukre
le Gųoda apsistojo pas aese- 
rįi Reginą Budrienę, D orothy 
N. J . Pažym ėtina, kad V. 
K ašuba buvo Lietuvoje už
sirekom endavęs kaipo vie
nas iš talentingiausių  jaunes 
ųįosios kartos skulptorių. 
Lankusieji L ietuvos paviljo
ną  1939-1940 m etų  Pasauli
nėje Parodoje New Yorkei 
neabejotinai prisim ena didin 
gą V ytauto Didžiojo sta tu lą , 
kuri ir  buvo jo  kūrinys. Už
sienyje K ašubas kūriniai 
ta ip  p a t susilaukė aukšto į- 
yęrtinim o ir  už savo k ū ri
nius Pasaulinėje Paryžiaus 
parodoje 1937 m etais y ra  ga 
vęs aukso i r  du sidabro me

dalius. Jo  žmona taipg i y ra  
menininkė, kerem ikos speci
alistė, kuri savo vyrui daug 
padeda supro jek tuotų  kū ri
nių įvykdyme.

Zenonas ir  K onstancija
Petreik iai su dukrele Mariji> 
apsistojo pas E leną S ta n ie 
nę, P. O. 261, Dolton, III. Jų  
pasitik ti į uostą  a tvyk0 Be- 
liackas, kuris atvykusius 
globojo iki išvykstan t į Dol
ton, III.

B. M akūnaitė - Zikarienė
B altic U nivęrsity  Ham burge 
studentė, apsistojo pas te tą  
New Yorke. J i  pasakojo a- 
pie profesorių i r  studentų 
begalo sunkią padėtį,, nes u- 
Iniversiteto stovykloje m ais
ta s  daug blogesnis negu ki
tose trem tin ių  stovyklose, 
kurio  užtenka tik  gyvybei 
palaikyti, bet per maža, kad 
žmogus galėtų  pakenčiamai 
norm aliai gyventi. Tiek pro
fesūra  tiek  studentai badau
ja  veik pilna to  žodžio p ras
me. Vienintelis išgelbėjimas, 
ta i  kad laiks nuo laiko vie
nas k itas  profesorius a r s tu 
dentas gauna m aisto siun
tinėlius nuo geradarių iš A- 
merikos.

A tvykusia K saveras Kni- 
ta itis , atvyko pas gimines, 
be t jo adresas nežinomas.

Be eilės giminių ir  drau
gui atvykusius pasitiko Lie
tuvos Gen. Konsulato A tta- 
che A. Simutis, .kuris padė
jo su formalumais.

★

; Habana, Cuha. — Sausio 7 
d. “La E speranza”  sanato
rijoje nuo tuberkulizo mirė 
Juozas Simonaitis, gimęs 
1897 m. spalių 14 d. Linku
vos vai., Šiaulių- apskr. Ve
lionis buvo Lietuvos Nepri
klausomybės kovų savano
ris. Norėdam as pam atyti pa
saulį 1924 m. išvyko iš Lieį- 
tuvos ir  gyveno Kuboje, bet 

s čia gavo džiovą ir, išgulė
jęs per šešis m etus sanato
rijoje, mirė. J į sušelpdavo 
kai kada Lietuvis Generali
nis K onsulatas New Yorke 
i r  N ora Gugienė Čikagoje. 
Vietos lietuviai J. Aleščikas 
ir  J. Grigaliūnai jį lanky
davo.

Mig iu i: —  Dukrele, kodėl 
tu  m anęs neklausai?

Dukrelė: —  A r mano kal
ite, kad aš podukra?

N aujas Istorinis V eikalas -

Į "KATALIKIŠKOJI LIETUVA"
Parašyta KUN. DR. K A ZIM IERO  GECIO 

Spauda “Draugo” Spaustuvės

Veikalas turi 587 puslapių, gražiai paveiksluotas su 
Lietuvos bažnytinės provincijos žemėlapiu.

Randasi. 6 dalys: Krikščionybės keliai i Lietuvą; 
Reformacijos sąjūdis Lietuvoje; Lvetuva caristinės Ru
sijos okupacijos laikais 1795-1918; Šventoji Lietuva; 
Lietuvos trispalvei plevėsuojant 1918-1940; Neba'g.a 
lietuvių tautos Golgota 1940-1946.

Knygą gražiai Išleista, k ietais apdarais ir menišku viršclju.

K a in a  -  $4.00

Šią įdomią knygą galima įsigyti dabar —

"D R A U G O " RAŠTINĖJE 

2334 S. O a k le y  Avė* C h icag o  8, IĮL 

5- - H - - -  S----- --------------------- *  •

P A S K O L O S  A N T  M O R G I Č I Ų
— UŽ žemiausi nuošimtį 

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
a n d  L oan  A sso c ia tio n  o i C h icago

U N D ER . U. S. GOVERNM ENT SU PER V ISIO N

4192 ARCHER AVĖ. Tel. V IR ginia 1141
JUSTIN MACKIEVVĮCH, Pręs. and Mgr.

TRIPPI LOŠ SU CARDINALS

Charley Trippi, AU-American lošėjas ubąck” pozicijos 
Georgia universiteto rinktinėj, laiko rankoje bolę ir  p ir
m ą čekį, o dešinėj Chicago Cardinals rinktinės savinin
kas Charles Bidwell—Trippi pasirašy tą  kon trak tą  būsim ą 

i sezoną. (Acme-Drangas telephoto)

I Pas mus viskas p asik e itė .. 
i Prieš 36 m. alų gėrė vien 
| vyrai. D abar ir  m ergos kar- 
! tu, bet nesimuša. P irm iau i 
| galėjai susikalbėt tik  su lie- 
. tuviu, o dabar lietuviškai 
i galim ą susikalbėti ir  su ai

r i u . '  ’
★

Iš Lietuvos negaunam  jo- 
i kios žinios. Turbūt, ten eina 
| baisus kom unistinis teroras. I 
Po pernykščio valymo, da- 

I bar, gal, prasidėjo p ris ta ty 
m as grūdų į “ tėvynės”  a- 
ruodus. Niekas pasaulyje ne
girdėjo, kad kas valdžiai 
vežtų paskutinį grūdą. Mat, 
pas driskius, utėlius nieko 
nėra negalimo.

Ar

Oras šiuo m etu gražus. 
Žiema iki šiol buvo lengva.

Ą, P.

pie 2,000 darbininkų. Užsa
kym ų gauna iš viso pasau
lio kraštui. Mūsų m iestui ro
dosi labai graži ateitis. D ar
bai pas mus ir apylinkės 
miestuose eina trim is pamai
nomis.

Spring Valley,
Illinois Žinios

Sausio 3 d-, m irė šio mie
sto biznierius, laid. direkto
riaus William Baladinsko 
brolis, Juozas Baladinskas, 
48 m. Paliko žmoną, dukte
rį ir  tr is  seseris.

★
Sausio 10-tą dieną mirė 

Andriejus. Vasiliauskas, 69 
metų, kilęs iš A lytaus apskr. 
Paliko žmoną i r  išauklėtą 
skaitlingą šeimą, apie 10 
vaikų.

★
Sausio 17 d. mirė SLRKA 

146 kp. veiklus narys, Vin
cas Geštaųtaę, 60 m., kilęs 
iš Raseinių apsj^ę,,,.

Visi palaidoti Šv. Onos pa
rapijos kapuose.★

Šį m etą m ūs “ Šamui. 
Time Control’inė” bus padi
dintas pastatas. Tokiu būdu J 
kompanija galės sam dyti a-

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th S t  

ClMro, IĮL
r  IMA* DARBAI OARANTOOT1P 

Talsom Visų Išdirby adų 
Visokius Modelius

DYKAI APKAJNAVIMAS
Paim am  lfl nam ų Ir prlstatom

PARDUODAME] NAUJUS 
RADIOS

Mes turim e R adijų  J stalo* Ir 
huną nerelkfe lauk ti dėl Jisij. 

Taipgi Pasirinkim as vėliausių
Muši k na Rekordu 

V nslpirklt^ Ir Pasiim kite m  Savim

TELEFONUOKITE: 
C IC E R O  4118

Atdara. V akarais ik i vai

AUTOMOBILIŲ
APDKAUDA

PASKOLOS 
ANT NAMŲ

NAMŲ
APDKAUDA

Shulmistras & Co.
INSURANCE
5Į REAL CSTATE S
J  .4 0 0 4  S. ARCHER AVĖ. f j
1  : ■ - SNatary Public 

lnvj»l«h«riy''V . ,  Cotin sėli i»iV'.

ARCHER
CURRFNCY
EXCHANGE

Money.beria

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir akinių dirbtuvė: 
3401 S. H alsted St. 

Kampas 34th Street 
VALANDOS: nuo i 0 ik i 4 ir  6 ik i 8 

N edelioj p ag a l su tarti.
T ikslus ty rim as C ontact Stik lai
O rthoptic  Gydymas. S tik lus A tn a u jin u ’

DUOKIT "DRAUGĄ” DRAUGUI

J. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACJ'OR 

IN STATE OF INDIANA
Home calls i  n Indiana

Phone Wentworth 2527
PHYSIO THERAPY 

936 VVest 63rd S treet
HOURS: D aily 6 to 8 P. M. 

Saturdays 10 A. I I .  to S P. M.

JOS. F. BUDRIK
— INC. —

Ofis. Tel. . . . . . . . . . .  VIR. 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 

4204 A rcher Avenue

R ak an d a i, R ad io s 
ir Jew e lry

NUOŠIRDŽIAI 
KVIEČIAME VISUS 

ATSILANKYTI.

★
TELEVISION demonstruoja

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

★
PATYRĘS LAIKRODININKAS 

Gerai Sutaiso Laikrodžius
K rau tuvė  a td a ra  Pirm adienio ir 
K etvirtadienio vakarais  iki 9:00 

valandos vakare.

BUDRIKO RADIO VALANDOS 
K as Sekmadienį, iš W CFL Radio 
stoties —  9:30 vai., o K etvirtad. 
vakarais  iš AVHb’C R adio stoties 
nuo 7 iki 8 valandos vakare.

M  K  BUDRIK
— INC. —

3241 SO. HALSTED ST. 
Tel. CALUMET 7237

DR. A. JENKINS
PHYSICIAN A SURGEON 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 W. 63rd S treet

OFISO VALANDOS:
Kasdien nuo 2-4 p.p. i r  7:80-9 vak.

šeštadieniais nuo 2-4 popiet. 
Trečiad, ir  Sekm ad. uždaryta.

I Ofiso Tel. — PR O spect 3838
Res. Tel. —  V IR ginia 242J

DR. JOHN 6 . MULAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neseniai Sugrįžęs U Tarnybos 

PRAOTfiA

A tid a ry m ą  N au jo  
O fiso

5720 W . Cermak Rd.
CICERO. ILLINOIS

Ofiso Tel.: OLYMPIO 8650 
Rez. Tel.: OLYMPIO 5891 

Jeigu Neatsiliepia — 
Saukite: BER1VYN 6200 

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

frečiad., Sekmad. pagal sutarti

DR. CHARLES. SEGU
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1729 So. Ashland Avė.
. (2-troa lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—

Res. Tel.: BHDway 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. G. 5ERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

26 M etų P a ty rim as

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

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR UMlKUAGAS 
2420 W. M araųuette Kd.

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

VALANDOS:
N u o  2  u u  * p u p ie t ,  o  lU  S v a k .;  u  

TreCladienlaia pagal so taru .

DR. EMILY V. KRUKA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 A rcher Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. REPublic 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
Saukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vaL popiet 

ir nuo 6 iki 9 vaL vakare.
TroAiarijonin vakarajs ir taipgi 

Sekmadieniais pagal autartį.

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGUOS NAMAI *

TeL CANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 W est 66th Place 
Tel. REPublic 7868

Tel. CANal 0257
Rez. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. H alsted St. 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 W est 35th S treet

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

Šventadieniais: 11—12.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Namg T et: PULLMAN 8277

Dr. W aller J. 5wiafek
OPTEMETRISTAS 

2201 W. CERM AK ROAD
l  V trS M etropo litan  S ta te  B an k ) 

TeL CANal 7329 
V ai.: —  K asd ien  10 ik i 12: 1 Ik i 6; 7 
iki 9. šeštad . 10 ry to  ik i « vak . Sek
madHenj 10 ik i 12, T reč iad . uždaryta.

B ūkit M a lo n ū s  

S A V O  A K IM S!
Tik vieną, porą. a k ių  g au n am e  gy
venim ui. S augokite  jas, leisdam i 
išegzam inuoti ja s  m odern išk iausių  
m etodu, kurią, regė jim o m okslas 
gali sutelk ti.

37 M ETAI PATYRIM O  
p r ir in k im e  ak in ių , k u r ie  p ra ša lin a  

visą. ak ių  įtem pim ų.

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetona, Jr.

OPTOMETRISTAI 
1801 So. A shland Avenue 

K am pas lb -to s  ga t. 
T elefonas GANAU 0523, Cliicago 

OFISO VALANDOS: 
K asdien  9:30 a. m . ik i 8:30 p. m. 

Trečiadieniais u žd ary ta  
šeštad . 9:30 a. m . ik i 6:00 p. m.

Tel. GRO. 1800 (Ofiso ir namų.)

Dr. Wa!fer J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGBOH 

(Lietuvis Gydytojas)

3925 VVest 59th S tree t 
▼▲LANDOS: a— 4 popiet, CM — 
■ vakarai* Tr^dlad pagal sutarti.

DR. PETER T. BRAZIS
PHYSICIAN and SURGEON 

6757 S. W estern Avė.
Ofiso Tel.: HEMlock 5849
Rez. Tel.: HEMlock 2324
VALANDOS: Trečiadienį ir  Šeš
tadienį pagal susitarimą; kitomis 
dienomis nuo 2 iki 4 po piet, 

7—9 vakare.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th C ourt, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir  šeštadieniais 

Valandos: 3—8 popiet.

Tel.: GSOvehiU 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Jarais
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 
2423 W est M arųuette Kd. 

k(Dargis Vaistinės Name) 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 2 Iki 4pp. Ir' f  Iki 4 y. 
(T rečiad.. i r  fieitad., pagal mitartl)

|Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehUl 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W est M arųuette Boad

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

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. A shland Avenue 

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

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

Office Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Tel.: BEVeriy 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 A rcher Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M. 

Trečiadieniais pagal sutartį.

Dr. A. M ontv id , M.D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West Town State Bapk Bldg.

2400 W est Madison Street
Ofiso Tel.: SEEIey 7330 
Reai?. Tel.: BRUnswick 0597

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8  v ak are
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“DRAUGAS” HELP WANTED  
ADVERTTSING DEPARTM ENT

127 No. Denrborn Street 
Tel. RANYloIph 0488-9489

H ELP WANTED —  MOTERYS

n= j

HELP WANTED —  VYRAI

MOULDBRIŲ 
BENCH IR MAŠINŲ 

Patyrussių. Aukse, mokestis. 

ACTIVE FOUNDRY CO. 
453 N. Union

M U M S  R E IK IA

*  Foundrės Darbininku
*  Mašinų Molderių
*  Paprastų Darbininkų
*  Cupola Tenders

NAUJAUSIEJI ĮRENGIMAI 

GERA MOKESTIS

H  U  R  L  E  Y  
M a c h i n e  C o .

2125 S. 54th AVĖ. 
Douglas Park “L” iki durių.

AR IEŠKOTE GEROS 
PftDRS IR ATSARGOS? 

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ 

— DEL —

D Ž E N I T O R K Ų
UŽDARBIS 72 54 I  VAL. PRADŽIAI 

77J4 l  VAL. PO 8 MfiN.
8254 I  VAL. PO 6 MfiN.

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE MIESTO DALYSE. 

v  AT,.! 5:30 VAK. IK I 12 NAKTĮ.

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL
TELEPHONE CO.

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS:

STREET FLOOR

309 W. WASHINGTON ST.

PASIRAŠO SUTARTĮ

YARDMEN
R akandu d irb tuvėje tva rky ti lentas 

ir  išk rau ti vagonus.
1606 N. THROOP.

MOTERIŲ -  MERGINU
REIKIA KAIPO 

A S S E M B L E R S  
BENCH HANDS

Užtenkamai darbo. Patyri
mas nėra reikalingas čionai. 

TELETYPE CORP. 
SAMDYMO OFISAS 
2600 Southport Avė.

Prieš perduosiant U. S. užsienio reikalus naujam mi- 
nisteri-ui gen. Geo. Marshall, atsistatydinęs Byrnes dar 
pasirašo taikos su Italija sutartį. Čia pat laukia pasira
šymo panašios sutartys su Bulgarija, Rumunija ir Ven
grija. Senatorius A. Vandenberg (kairėje) ir Tom Con- 
naly pasirašymo liudininkai. (Acme-Draugas telephoto)

AUTO MEKANIKŲ
Chevrolet patyrimo pageidaujami. 
Geros darbo si^lvgos. Nauju, aukštu 
mokesties ratą.. Laikas ir p!use virš 
40 vai; Apmokamos atostogos, ligo
nines pienas.

Matykite Mr. Van Patter 
arba Mr. Mtinch

RUBY CHEVROLET, INC.
America*# Lnrgcst Chevrolet Denlers 

1147 W. Jackson Blvd. 
MONROE 8787

Cutting Machine
Operatoriai

PRIE VYRŲ DRABUŽIŲ ‘
TURI BŪTI PATYRĘ 

Gera mokestis. Pastovumas.

JOHN RISSMAN & SONS 
841 Blue įsi and Avė. 

FRANKLIN 2620

STENOGRAPHER 
Escellent opportunity. Experieneed. 
Good' salary, steady position. 5 day 
40 hour week. South side.

GENERAL FELT PRODUCTS 
COMPANY 

2301 S. PAULINA 
C.1NAL 5800 ' MR. POMERANZ

T Y P I S T S 
5 day week, 40 hours. Very good sa- 
lary. 2 weeks ivacation with pay eve- 
ry year. Free lunėh, excellent wor- 
king conditions.
CALTj  MR. DOLAN DELL 2680 

SUNVVAY VITAMIN CO.
154 E . Erie

H alf block’ east of Micb Avė.

I SIUV. MAŠINŲ OPERATORIŲ

Siūti upholstery uždengalus ra
kandų dirbtuvėj. Gera mokestis.

TIIE LELANGER CO.
925 W. Chicago Avė.

VISOS CHICAGOS LIETUVIU SROVĖS DARNIAI 
BENDRADARBIAUJA

PASIKALBĖJIMAS SU CHIC. LIETUVIŲ TARYBOS 
PIRMININKU

— Visos Chicagos Lietu
vių politinės srovės labai 
darniai bendradarbiauja Lie 
tuvos išlaisvinimo darbe, — 
šiandien pareiškė K. J. Ma
čiukas (Macke), Chicago 
Lietuvių Tarybos pirminin-

K. J. Mačiukas yra ži
nomas Real Estate ir Ap- 
draudos bendrovės savinin
kas. Anksčiau jis dirbo ki
tose bendrovėse, bet jau dau 
giau negu dvidešimt metų 
jis sudarė’ savo įstaigą, ku-

kas. — Taryboje dirba so- Irioje ir dirba. Jis yrą kilęs 
cialistai, katalikai ir feanda- .iš Biržų apskrities, Ameri-

Apskaitoma, kad kasmet 
nemažiau, kaip keturi milio- 
nai Jungt. Valstybių gyven
tojų aplanko Kanadą. Jei 
kiekvienas jų praleistų tik
tai $10, susidarytų 40 mili
jonų suma. O yra tokių, ku
rie praleidžia šimtus dolerių. 
Turistai kiekvieną kraštą 
turtina.

Kurs anksti keliasi, visuo
met yra sveikas, linksmas ir 
'darbštus.

Kaip akis, taip ir siela, 
savęs neregėdama. viską 
mato.

Tvirtas silpnam ne drau
gas.

Linksmas žmogus yra 
daug naudingesnių žmogu
mi.

GIRLS — W0MEN 
Light Assembly Work 
Excellent conditions, 
good pay.

APPLY —
ILLINOIS ELECTRICAL 

PRODUCTS CO.
2209 W. Van Burcn St.

Siuvimo Machine
Operatoriai

PATYRUSIŲ 
Dirbti prie windbreaker 
jackets. Pastovumas ir

•gera užmokestis.
ATSIŠAUKITE

JOHN RISSMAN & SONS 
841 Blue Island Avenue

FRANKLIN 2620

riečiai, iki šio meto neįvyko 
jokio rimtesnio nesusiprati
mo, gali sakyti, kad nepa
sikeista nei įžeidžiančiu žo
džiu. O tai yra labai svar
bus dalykas, jeigu turėsime 
galvoje anksčiau buvusius 
santykius politinių srovių 
tarpe. Didžioji gimtinio mū
sų krašto nelaimė- sutraukė 
prie bendro darbo kiekvieną 
tikrą patriotą. Lietuviai iš
moko svarbiausius reikalus 
statyti pirmon vieton, o ant
raeilius ginčus išris, kai pa
sieks . svarbiausio tikslo, kai 
bus išlaisvinta Lietuva. Kol 
Lietuvoje bus bent vienos

kon atvažiavo 1911 metais, 
bet gimtinio savo krašto ne
užmiršo. šiandien jis daug 
energijos pašvenčia Lietu
vos gelbėjimo reikalams. Sa
vo laiku Mačiukas gyve
no Bostone ir Brocktonė, 
Mass., bet nuo 1916 metų 
apsigyveno Chicagoje, kur ir 
šeimynos susilaukė (turi 
20 metų amžiaus dukterį ir 
14 metų amž. sūnų). Anks
čiau jis labai aktyviai daly
vavo socialistiniame judėji
me, bet šiandien visas savo! kag 
energijas atiduoda bend
riems lietuvių reikalams.

kas. — Bet jų įtaka lie
tuvių visuomenėje nedidelė, 
nors spaudoje jie ir kelia 
triukšmą. Vienas kitas Mask 
vos agentas bando paskleis
ti šmeižtų prieš tarybą, bet 
niekas į jų liežuvį nekrei
pia rimtesnio dėmesio. Į mū
sų susirinkimus komunistai 
nedrįsta ateiti, nes lietuviai 
labai daug žino apie gimti
nio savo krašto vargus, kad 
patikėtų jų melams. Jeigu 
jie drįstų įlįsti į mūsų su
sirinkimus provokacijos tiks 
lais., tai labai lengvai jie bū
tų suvaldyti. Kiekvienas Chi 
cagos lietuvis gavo žinių, 
jei ne iš Lietuvoje užsiliku
sių, tai iš Sibiran ištremtų 
arba Vokietijon išvarytų sa 
vo giminiečių, kurie aiškiai 
kalba apie komunistų-pada
rytus žiaurius darbus. Lie
tuvoje lietuviai negali oku
pantams pasipriešinti, bet 
čia jųjų agentams 
bendro darbo ardyti.

— Koki šiandien yra svar
biausi tarybos reikalai?

— Mums, kaip kiekvienas 
skaitytojas jau žino, Ame
rikos Lietuvių Taryba pa
skyrė- sukelti 65,000 dolerių. 
Vajaus darbas eina labai ge
rai. Visose Chicagos koloni
jose jau sudaryti komitetai, 
kurie rūpinasi mitingų su-’ 
ruošimu ir aukų rinkimu. 
Sekmadienį, pavyzdžiui, įjvy- 
ko mitingas Bridgeporte ir 
Cicero. 'Šioje lietuvių kolo
nijoje vienu vakaru lietuviai 
sumetė šešis šimtus dolerių. 
Ir mūsų aukos yra tikros., 
ne taip, kaip tai daro bim- 
bininkai. Jie gauna dolerį, o 
kalba apie šimtines, tuo tar
pu mes skelbiame tikrai su
rinktą pinigą, ’ žmonių neap- 
gaudinėjame. Ateinantį sek
madienį prakalbos bus su
ruoštos Marąuette Parko ko
lonijoj, o vakare kalbos bus 
sakomos Town of Lake ko
lonijoj. Esame tikri, kad ir 
šių kolonijų lietuviai susi
rinks įdomių kalbų išgirsti 
ir Lietuvos . gelbėjimo darbą 
paremti,. — baigė penkias
dešimtus metus -jau peršo
kęs, bet dar gana energin
gas ir draugiškas Chicagos 
Lietuvių Tarybos pirminiu- 

Petras Kalnietis

Po svietą pasidairius
Universitetai skelbia, kad 

| šiuo metu Amerikoj daros 
stoka mokslo vyrų. Vieni jų 
pastarame kare žuvo, kiti, 
karo metu atitraukti nuo 
mokslo, dabar paliuosuoti 
nenori grįžti į senas vietas. 
Jie susiradę pelningesnius 
darbus.

Mano delnas daro tokią 
rokundą:

Kam čia reikia mokytis., 
kad mokslo žmogus turi 
skursti. Imkim priklodą.

neleis Mokslo vyras gauna šimtą 
, dolerių į mėnesį, o kriaučių 
šapos finišeris, arba prose- 
ris, padaro šimtą dolerių į 
savaitę.

Joks mokslo vyras negau
na tiek algos, kiek gauna 
Holly wood ‘ ‘.gražuolė’ ne
baigus net aiškulės.

Joks mokslo vyras ameri
koniškose gazietose negau
na tiek “publicity” , kiek pa
prastos mergšės, artistės, y- 
patingai kurios vieną mėne
sį) ženijas, o kitą mėnesį di- 
vorsą ima, iš anksto jau su
siradus sau kitą vyrą.

Jokio mokslo vyro smege
nys nėra ant tiek inšiūrin- 
tos (gal, nėra nei kompani
jos mokslo vyrų smegenims 
inšiūrinti), kiek yra inšiū- 
rintos, sakysim Merlene Die- 
triteh blauzdos.

Jokio mokslo vyro, prava
žiuojančio pro Chicago, ar 
kitą kurį didmiestį, taip ne- 
ipspinta gazietų raporteriai

ir pikeėrninkai, kaip apspin
ta bet kurią Hollywood 
“žvaigždę”. Ir  jų pikčeriai 
žaibišku greitumu patenką 
ant pirmų gazietų • puslapių. 
Mokslo vyrui toji vieta būtų 
labai sunkiai prieinama,' o 
mergoms užleidžiamą visai 
dykai, ypatingai tokioms, 
kurios fotografuojamo^ aukš 
čiau savo dresę pasikošoja.

Vienas pikČerių “magazi
nas” (magazine) nesenai 
daug vietos davė “ mokslui”, 
kaip merginos turi dėvėti 
pančiakas, kad <jų blauzdos 
būtų gražesnės. Anot to “ma 
gazino”, mergų gražių blauz 
dų paradas Amerikoj yra 
svarbiausias daiktas.

Taipgi, jei taip Amerikoj 
yra; jeli gazietoms labiau 
rūpi Hollywood “žvaigždės”, 
divorsistės, mergų blauzdos; 
jei apie jas daugiau rašoma; 
jos visam gyvenime fronto 
pirmas vietas užima; jei 
kriaučių šapose pe~ savaitę 
galima, uždirbti tiek, kiek 
mokslo vyras gaūūa į mėne
sį, tai balam reikia to moks
lo. Juk bučernės, grosemės 
ir visokios kitokios krautu.: 
vės, mokslo vyrui nedaro iš
imties. Dažnai net pasijuo
kiama iš mokslo vyro, kad 
jis yra '‘durnas’’, suprask 
neturi,- pinigų.

Pats. velnias nieko negali 
padaryti žmogui, kuris daP 
sugeba juoktis.

★ ★ ★
Už duoną niekam nemesk 

akmeniu.

— Ar Chicagos Lietuvių 
svetimos valstybės kareiviai I Taryba turi daug priešų? — 
arba ginkluotos policijos ] užklausėm.
gaujos, tol lietuvių tarpe bus j _  Lietuvių tarpe taryba 
vienybė, toks yra mano įsi- priešų neturį,, išskiriant ko- 
tikinimas. 'munistus, — atsakė Mačiu-

FIGHT
INFANTILE nilįiFę 
PARALYSIS JANUARY 13-30  
THE NATIONAL FOUHOATIOK FU IHFAHTILE PARALYSIS

F I A R G U T I ^
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11d., 1938.~

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. Western Avė
Telefonas

Chicago, III.
GROvehUl 2242

1  J o in  the

iMARCH 
OF

DIMES
JANUARY 15 -3 0

6333 W. 65th ST.
CHICAGO ELECTRIC 

MFG. CO.

MERGINŲ-17 iki 35
Dien. —  8 ryto iki 4:30 pp. 

COIL VVINDERS 
ASSEMBLERS

LENGVŲ MAŠINŲ 
OPERATORIŲ 

RACKERS IR PACKERS
G era p rad inė  ratą ir  patrauk im as. 
Cafeterijoj .skanus valgis. Gyvybės i r  
ligoninės apdrauda. Poilsiui laikas.

J ū s  d irb site  prie elek tros įta isy 
mų.. A teik ite  ir pabandyk ite  vieną 
iš šių darbų.

MĄIL OPENING CLERKS 
U day week, 40 hours. Vevy good 
salary . 2 w eeks vacallon  w itb pay 
overy year. F ree  lunch. ckccllent 
w orking  conditions.
CALL.M R, DOLAN DEL 2680

SUNVVAY VITAMIN CO.
154 E . E rie

H alf block ea st of Mieli. Avė.

Užmiršk svetimus klaidas, 

bet atsimink savąsias.

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINES IR ALAUS

★ ★ ★ 
pristatome į namus: 

Geriausių rūšių alų 

buteliais, dėžėmis ir

statinėmis.

★ ★
AL. ŠIMKŪNAS 

Savininkas

Telefonas PROspect 5951

RENDUOJAME GRINDŲ 
TRINIMO MAŠINAS — 
TIKTAI

$150
(DIENĄ.

Mes Esam e AGENTAI DS1 
BfiM/AMIN MOORE MALIAVŲ 

IK  VARNIfiŲ, taipgi —
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

IR  VARNIfiŲ, ir —
KEM-TOVE VALSPAR.

Tarime Gražu 
l®46m. BEKNIN:

Duodame 20% Nuolaida!

Pasirinki ma 
POPIEROS

MAROUETTE 
PAINI &  HARDWARE

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMlock 8262

Įgyvendinkite Lietuyiškg Patarlę:- 
’SAVAS PAS SAVĄ"

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
PaUdaosius Rakandas 

Už Prieinamas Kalnas!

DABAR tai laikas pagrąfinti savo namus su geriauriOB 
rūšies RAKANDAIS. Mes turime didelĮ pAfririnfrimą, mūsų 
pačių išdirblmo, visokios rūšies klasiškų ir  moderniškų 
rakandų. Pasinaudokite proga!

GARANTUOTA MEDŽIAGA K  DARBAS TEIKIAMA 
U 2 LARAI PRIEINAMAS KAINAS!

Pilnai Patenkintų Ptrkšjų Ogantna Mas. —
Prie Progos PaldanaMte Jųl

Archer Avenue Fumiture Co.
— PARLOR su ir s  IŠDIRBĖJAI —

4140 Archer Avė. Chicago 32> III.
Telefonas — IlAFayette 8516

Savininkas — JOB KASOK'KA^TKArrra

-----------  ----- - g
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D R A U G A S
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2334 So. Oakley Avė., Chicago 8, UI. TeL CANal 8010-8011

Entored a s  Second-C Iass M attcr M arch '31, 1916 a t  Chicago, Illinois. 
U n der th e  A ct o f  M arch 3, 1879.

P u b lish cd  daily . e sce p t  Sundays, 
by the

L id u ian ian  C atlio llc  P r e ss  Socicty. 
M einbor o f  th o  C athollc P ress  A ss’n

Ju n gt. 'Valstybėse, b et n e  C liieagojc: 
M etam s . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .  $6.00
P u se i M etų . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50

U žsien iuose:
Motame . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $8.00
P u se i M etų . . . . . . . . . . . . . . . .  4.50

P in ig u s re ik ia  sių sti P ašto  M oney  
O rderiu su  užsakym ais.

Sub scription  K ates:
56.00 per y ear  ou tsid e  o f  C hicago; 
37.00 p er  year  in  C h icago & Cicero;

4 cen ts  per copy.

Prenumeratos icaina. C lu cagojc Ir 
Cicero j e  p er  puštų:

Skelb im ų  k a in o s b u s p risiunčiam os  
tuojau s, gavu s prašym ų.

Pusei- M etų  . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00 SK ED BK 1TES D IB N . "D R A U G E ”

Pirmoji Lietuviškoji Knyga
■ JOS AUTORIUS

Amerikos Lietuvių R. K. Federacijos centro valdy
bos susirinkime, buvusiame sausio 17 d. New Yorke, 
plačiai Svarstyta. Lietuviškos Knygos 400 metų sukak
čiai minėti reikalas. Lietuvių Kultūriniam Institutui, 
ALRKF sekcijai, pavesta sudaryti atitinkami šioms 
svarbioms sukaktuvėms minėti planai.

Pirmoji lietuvių kalba knyga, parašyta Martyno 
Mažvydo yra katekizmas. Pats katekizmas, vertimas 
iš vokiečių kalbos, turi tik 23 puslapius. Bet visa kny
ga susidaro iš 79 puslapiui. Knygoje randame dvi įžan
gas. Viena parašyta lotyniškai — Didžiosios Lietuvos 
protestantų dvasiškiams, kita yra lietuviška, parašyta 
eilėmis. Be to, joje yra elementorius ir bažnytinės 
giesmės su gaidomis.

Apie pirmosios knygos autorių Martyną Mažvydį 
prof. J. Gerulis, kuris yra išleidęs visus jo raštus, sako, 
kad jis buvęs žemaitis, kilęs iš Didžiosios Lietuvos. 
1546 metais jis baigęs Karaliaučiaus universitetą. Ma
noma, kad jis buv0 lankęs ir Krokuvos universitetą. 
Nuo 1549 iki savo mirties (1562 m.) buvo klebonu 
Ragainėje, Prūsų Lietuvoje, netoli Tilžės.
KARALIAUČIUS IR TILŽĖ

Amerikos bendradarbis, J. A. sąryšyje su pirmosios 
lietuviškos knygos sukaktimi daro keletą rimtų pasta
bų. Jisai teisingai teigia, kad lietuvių tauta, pergyve
nusi daug sunkių dienų, metų ir šimtmečių, išliko gy
va, nes °josios' liežuvis nebuvo prikepęs prie gomurio 
ir  jinai nuolatos kėlė balsą: žodis ją  išgelbėjo, raštas 
prikėlė ir  apgynė.

“Bet žodis tik tą  gali pažadinti kovai, kas jį girdi 
ir supranta. Nepakanka vien kalbėti lietuviškai, bet 
reikia dar gyventi ir  jausti lietuviškai. Juk Prūsui Lie
tuvoje daugelis dar kalba, lietuviškai, bet jaučia ir gy
vena vokiškai, dėl to jie niekad gerai lietuviško žodžio

|  . nesuprato, i r  buvo ne tik  Lietuvai mirę, bet dar prisi
dėjo prie jos kančių i r  žudymo.

L ietuva visada kovojo žodžiu: gyvu ir  parašytu. I r  
ta  kova tęsiasi jau  ketu ri šim tai metų. M artyno Maž
vydo prieš k e tu ris  šim tus m etų “Katekizm ui” parašy
to ji p rakalba i r  šiandien nenustojusi savo aktualum o: 
j i  kalba apie šventąsias m ūsų kalbos ir  m ūsų kultūros 
teises.

N uostabus dalykas. P irm oji lietuviška knyga a ts ira 
do ne D idžiojoj L ietuvoj be t P rūsų  L ietuvos m ieste— 
K araliaučiuj, k u r ilgus šim tm ečius buvo spausdinam os 
lietuviškos knygos. Tasai m iestas m ūsų lite ra tū ros isto 
r ija i  labai svarbus: jam e išsiauklėjo tokie dideli mūsųi 
ra š to  žmonės, k a ip  R ugys, Duonelaitis, Rėza...

P rū sų  L ietuvoje y ra  i r  a n tra s  m iestas, kuris, tiesa— 
daug  vėliau, buvo m ūsų ra š to  i r  kovos židinys. Tai Til
žė, k u r i  spaudos draudim o m etu  buvo vienintelė lie tu 
vybės tv ir to v ė  p rieš m ilžinę R usiją . Tilžės lietuviškoji 
tv irto v ė  la ikėsi k e tu ria sd ešim t m etų, kol R usiją  nu-

f g a lė jo ”

f LIETUVIŲ KALBOS GYNĖJAS

“ Šiandie ta pati Rusija pavergė lietuvišką žodį. Tau
ta negali viešai tėvynėje pakelti balso. Ten gyvas žo
dis liko tik partizanų, laisvės kovotojų .slaptuose laik
raščiuose. Už lietuvišką žodį tremia ir žudo. Šiandie 
daug blogiau nei spaudos draudimo laikais, nes tada, 
vis dėlto, dar knygnešiai, nors ir rizikuodami laisve ir 
gyvybe, galėjo pernešti knygas per sieną, šiandie Ru
sija apsitvėrė geležine uždanga ir deda pastangas, kad 
lietuviškas žodis tėvynėn nepatektų, nes ji bijo ne tik
tiesos, bet bijo ir paties žodžio.

Ar ne ironija? Dabar kai radijo bangos gali išne
šioti po visą pasaulį žmogaus tariamą žodį, mūsų tau
ta turi misti vien išgamų ir atėjūnų primestu mūsų 
tautos švenčiausių svajonių burnojimu. Kadaise Lietu
va dėl to nyko ir kentė, kad nebuvo kas kalba, o šian
die yra kas kalbėtų, bet nėra kaip.

Ar ne pasityčiojimas? Šiandie išgamos ir atėjūnai 
minės mūsų pirmąją knygą ir Martyno Mažvydo vardą. 
Taip minėdami pirmosios mūsų knygos sukaktuves, jie 
nenuplaus savo brolių nekaltu krauju suteptų rankų

ir nenuramins savo iišdavikiškiųi sąžinių. Mažvydas, gin
damas mūsų kalbos teises, ne išdavikams parašė “Kni- 
gieles paczias byla Lietuvininkump ir Szemaicziump,” 
kreipdamasis “Bralei seseris imkiet ir skaitikiet” ...” 
KNYGA — MOŠŲ TVIRTOVĖ

“Ypačiai svarbios yra prakalbos, kuriose Mažvydas 
iškelia gimtosios kalbos reikalą. Pastebėtina, kad Maž
vydo laikais, nors tada buvo Lietuvos valstybė dar stip
ri, nes Liublino unija įvyko po Mažvydo mirties 1569 me
tais, lietuvių kalba nebuvo oficialioji valstybės kalba. 
Oficialiosios kalbos tada buvo gudiškoji ir lenkiškoji, 
o iš dalies ir lotyniškoji. Taip, kad į Mažvydą reikėtų 
žiūrėti ne vien kaip į mūsų kalbos kūrėją, bet taip pat 
ir kaip į gimtosios kalbos teisių gynėją.

Šis pirmosios mūsų knygos bruožas yra labai būdin
gas, nes iš jos susidarė visa mūsų rašto tradicija. Mūsų 
rąstas iki nepriklausomybės laikų tos tradicijos lai
kėsi: visą laiką kovojo dėl mūsų kalbos ir kultūros 
teistui ir dėl paties lietuvio teisių į laisvę. Nereikia 
nei sakyti, kad ir dabar mūsų raštas yra išimtinai ko
vojantis.

Tebūnie šie pirmosios mūsų knygos sukaktuvių me
tai tos tradicijos apogiejus! Tepagyvėja mūsų rašto 
kova dėl lietuviško žodžio, minties ir paties lietuvio 
laisvės. Tebūnie per amžius knyga mūsų tvirtovė, o 
žodis—mūsų ginklas prieš smurtą ir neteisybę; tebūnie 
šie metai lemiamiausi mūsų tautos ateičiai ir tie am
žių amžiams sutrupina žodis vergijos pančius.”

Vienu žodžiu, pirmoji lietuviškoji knyga, parašyta ir 
išleista prieš keturis šimtus metų, turi daug reikšmės 
ne tik lietuvių raštijai, bet visam tautiniam gyvenimui. 
Todėl bus gera ir naudinga, jei Lietuvių Kultūrinis 
Institutas imsis darbo jos sukakčiai minėti.

Dr. K. Griniui Atvykus

h /
-ANTANAS TOLIS-

l u m p a i Mirties Kolona
(T ęsin y s)

Šią savaitę į Dėdės Šamo žemę atplaukė dr. Kazys 
Grinius, buvęs Lietuvos prezidentas, premieras ir seimo 
atstovas. Be to, jis yra rašytojas ir didis kovotojas 
už lietuvių teises caro (spaudos draudimo) laikais.

Ir  dabar, nors šis veteranas, šiandien vienintelis iš 
buvusių Lietuvos prezidentų likęs gyvas, ir gilios se
natvės (80 metų amžiaus) yra sulaukęs, tačiau nenu
stoja dirbęs ir sielojąsis lietuvių tautos reikalais..

Vokiečių okupacijos metu Lietuvoje jis ir kun. My
kolas Krupavičius užsistojo už persekiojamus ir žudo
mus žydus, todėl abudu aštriai buvo nubausti. Dr. Gri
nius buvo ištremtas į  provinciją, o kun. Krupavičius į 
Vokietiją. Tai puikiai vaizduoja, kad dr. Grinius yra 
stiprus kovotojas ne vien tik už lietuvių, bet visų Lie
tuvos žmonių teises.

Sveikiname pas mus atvykusį Garbingąjį Veteraną 
ir linkime čia maloniai pasisvečiuoti ir padirbėti, kad 
netrukus dešimtys tūkstančių tremtinių ir jis pats ga
lė tų  grįžti į laisvą ir nepriklausomą Lietuvą.

Aplink Meksiką
Rašo Žvalgas 

BŪK TURTINGAS
Meksika yra kraštutinu

mų kraštas.
* Yra dvi klasės žmonių — 
turtingieji ir biednieji.

Jei turi mažą kapitalą, 
tai greitu laiku gali tapti 
turtingu. Praturtėjimo* bū
dai yra begalo įvairūs.

Jei esi šioks-toks avan- 
turistas, tai galima net ir 
tapti begalo turtingu. Turėk 
šiek-tiek bizniškumo ir kokį- 
nors mokslą ar profesiją ir 
gyvensi “pilną gyvenimą”. 
Išmoksi kaip keltis 8 ar 9 
vai. ryte, padirbsi iki pietų 
laiko, tada parvažiuosi pie
tums ir trumpam poilsiui 
iki 3 valandos ir po tam 
nuvyksi vėl į ofisą ar darbą 
iki 6-tos valandas ar biskį 
vėliau, jei yra darbo dau
giau; tada parvažiavęs na
mo po biskį užkąsi. Po už
kandžio paskaitysi laikraš
čius ir nueisi į restoranus, 
valgyti ar pasisvečiuoti, kur 
gyvenimas prasideda apie 10 
valandą vakare ir baigiasi 
apie 4 valandą ryto. Jei esi 
daugiau išvargęs parvyksi 
apie 1-mą ar 2-trą valandą 
poilsiui; jei nori pasilinks
minti, tai pabūsi kiek vė
liau.

Toks yra turtingesnių biz
nierių ar valdovų gyveni
mas.
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ĮVAIRŪS
PRATURTĖJIMAI

Stambesnės Aukos Lietuvai Gelbėti
ALT suvažiavime, buvusiame New Yorke, paaiškėjo, 

kad kai kurie  lietuvių klubai sk iria  didesnes sumas 
L ietuvai laisvinti. L ietuvių D raugiją, Boston, Mass., au
kojo tūkstantį dolerių; L ietuvių Mokslo D raugija, P itts -  
burgh, Mass., $500.00; L ietuvai Rem ti D raugija , Wor- 
cester, Mass., $500.00. Tokią sum ą y ra  paskyręs ir  vie
nas klubas Brooklyn, N. Y., bet jo  vardo  neturim e po

Jei asmuo tu ri šiek tiek 
pinigų sutaupęs, jis  gali iš
sidirbti įvairiuose bizniuose 
Meksikoje.

Meksikai reik begalo daug 
nam ų gyvenimui. A parta 
m entai ir  panašūs, nam ai ne
ša  m ilžiniškas nuom as. Y- 
patingai Mexico City. Vie
tin ia i žmonės nelabai nori 
užsiim ti panašiais bizniais. 
Reik šiek-tiek daugiau d ar
bo p ridėti ir  reik  nusim any
t i  apie nuomavimo reikalus. 
O m eksikiečiai labai m ažai

Gerdami karštą pusryčių kavą, sėdėdami ant akme
nų krūvos, žvalgėmės į daugybę po kiemą slankiojančių 
kareivių, norėdami pamatyti mūsų šoferį. Jis, eidamas 
su kitais kareiviais, šūktelėjo mumis*.

— Dešimtą valandą!
Dešimtą valandą! Vėl visas apetitas kažkur dingo, 

ir mes, pasiėmę atminčiai keletą niekniekių, jau de
vintą valandą sukinėjomės apie automobilį. Galop pa
sirodė ir šoferis ir pasakė, kad jis turi įsakymą dar 
šiandie būti Brest-Litovsk. Mes dėl to tik džiaugėmės: 
kuo greičiau į  tėvynę patekti norėjome.

Šokinėdami duobėtomis gatvėmis, greit apleidome 
sugriautą Baltgudijos sostinę ir, keldami didžiulius dul
kių debesis, lėkėme duobėtu plentu tolyn. Vietomis ke
lias buvo toks blogas, kad mūsų automobilis iš vienos 
duobės smuko į kitą, daužydamas mūsų galvas į lubas.
Kiekvieną duobę šoferis pasveikindavo nuoširdžiu to * 
kelio ir jo statytojų prakeikimu, šis kelias buvo pa
grindinis vokiečių kariuomenės transporto kelias, to 
dėl vietomis, kur jis buvo visai nežmoniškas, buvo jo 
pakraščiais raunami medžiai, truputį aplyginamas že
mės paviršius. Tais pakelio takais be paliovos slinko
tankų, šarvuočių ir transporto kolonos, skęsdamos ne
permatomuose dulkių debesyse. Sėdinčių sunkvežimiuo
se ar ant patrankų lafetų kareivių veidai nesiskyrė nuo I  
jų  dulkinų batų ir rūbų. Jie atrodė lyg žiurkės sename 
kaimo malūne.

Saulė negailestingai kaitina, danguje nė mažiausio ** 1 
debesėlio, automobilyje bjauriai tvanku. Tačiau langų 
praverti negalima dėl dulkių debesų. Nuolat geriame 
pasiimtą vandenį, bet jis tuojau vėl išsisunkdavo pra
kaito lašais ant kaktų, bėgo per veidą ir lašėjo dide
liais ir skaidriais lašais žemėn, šoferis irgi buvo visiš
kai šlapias ir nuolatos pūtė šalin į burną sruvenančius 
prakaito upokšnius.

Vakarop atvėso oras, pagerėjo truputį ir kelias. Vie-
’name posūkyje pamatėme ir  Brest-Litovsk m iestą.

— Žiūrėk, tai mūsų senolių įkurtas miestas — Lie
tuvos Brasta! — tampydamas už rankovės, rodė kapi
tonas. — Kaži, ar dabar yra ten nors vienas gyven
tojas, kuris save lietuviu laiko? Greičiausia, jau  visi. 
pamiršo savo ir miesto kilmę...

N etrukus privažiavome geležinkelio s to tį, didelį ra u 
donų plytų  pasta tą . Automobilis susto jo  ties vienu sto- 
ties priestatu .

— Na, pagaliau! — pasakė šoferis, išlipęs, iš au to 
mobilio i r  lankstydam as sustingusius kaulus ir  m ankš
tindam as raum enis. —  Jei ir  m aršalo lazdą duotų, šian 
dien toliau nebe važiuočiau!

Mūsų kaulai irg i gerokai pasty rę  buvo. Parodęs vie
tą , k u r mes turėsim e nakvoti, šoferis nuskubėjo su  jo  
viršininkų įsakym ais į visokius štabus, o mes, jo  lauk 
dami, žvalgėmės aplink.

—  Žiūrėk, lenkai buvo n e t m iesto v a rd ą  pakeitę, no
rėdam i iš tr in ti m iesto lie tuv išką kilm ę! — rodydam as 
į geležinkelio sto ties iškabą, pasakė  kap itonas.

Iš  tikro , ten  kabojo  už rašas  “B žesc” . T ačiau  g re ta  
kabojo v isai nau jas  u žrašas , m a ty t, vokiečių pakab in 
ta s , su  tik ru o ju  to  m iesto  v a rd u  — “ B rest-L itovsk” .

(N ukelta į  5 pusi.) (B us daugiau)

ranka. Taip ja u  L ietuvai Gelbėti K om itetas, E lizabeth,
N. J., ALT prisiuntė $500.00.

Yra ir daugiau klubų, draugijų ir paskirų asmenų, 
kurie aukoja ir aukos didesnes pinigui sumas Amerikos 
Lietuvių Tarybai, kuri rūpinasi išimtinai Lietuvos lais
vinimo reikalais. Tai yra geras reiškinys.

Šie metai, kaip visi jaučiame, lietuvių tautos gyve
nime gali būti labai svarbūs. Jie gali būti net tiek svar
būs, kad Lietuvos likimas vienaip ar kitaip. gali būti 
išspręstas.

kadangi mums ne vistiek, kaip mūsų tėvų krašto li
kimas išsispręs, todėl turime visas galimas pastangas 
padėti darbams, kurie ves Lietuvą ne į bet kokį, bet į 
laisvą,, nepriklausomą ir demokratinį Lietuvos gyve
nimą.

Pasirūpinkime, kad ALT vajus būtų pravestas di
džiausiu pasisekimu.

IMŪSŲ BENDROVĖ SKIRIA $1,000,000.00 
1 VETERANŲ PASKOLOMS l

Armėnų, apeigų Katalikų Bažnyčia Lenkijoje, kurios 
centras buvo Lwow, buvo sovietų rusų visiškai išnai
kinta, pasak katalikų agentūros pranešimo. Kunigai ir 
tikintieji buvo išgabenti.

Komunistai nepakenčia katalikų kunigų ir pasaulie
čių katalikui, nes jie gina žmonių sąžinės reikalus.

Šią pinigų sumą KEISTUTO TAUPYMO BEN
DROVĖ yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KAB.0 
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 o f 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!

*

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 
ATSILANKYTI PASITARIMUI.

K EISTUTO  S A V 1 N G S  a n d  L O A N  A S S O C IA T IO N
T e l .  C a lu m e t  4118  3 2 3 6  S .  H a ls t e d  S t .  C h ic a g o  6,111

JO SEPH  M. MOZERIS, Secretary

Dienraščio "Draugo" Koncertas ir Šokiai įvyksta Vasario (February) Sd., 1911 -  St. Agnės Balkoom, 1916 Archer Aven
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CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA
I bendradarbiavim ą parapijos 
darbuose 1946 m.

Išrink ta  1947 m etam s ko
m itetas iš 15 vyrų: Bruno 
Papšys, Joseph ū sa s , A nta
nas Fabijonas, W alter Yuk- 

I nis P eter Dorin, Anthony

Parapijos Metinis 
Susirinkimas

W est Side. —  Sausio 19 d. 
įvyko Aušros V artų  parapi
jos m etinis susirinkim as.
Svarbiausia susirinkim o da- ■  I .

, L  - Shemezis, P e tras Cibulskis,lis buvo finansine a tsk a ita i

pajėgtų  bent dvigubai pri- 
auklėti lietuvių kunigų į vie
tą  nužudytų Lietuvoje ir  ki
tu r. Rašt. J. Šliogeris

iš 1946 metų. Klebonas, kuri. 
M. Jodka, MIC. pranešė, kad 
1946 m. įeigos buvo $20,265.- 
59, o išlaidos $18,073.96; 
nuo 1945 m. buvo likę $981.- 
04, ta ig i sekantiem s metams 
parapija savo ižde tu ri $3,- 
172.67.

Klebonas nuoširdžiai pa
dėkojo vikarui, kun. F. Bu
lovai, MIC., komitetams, se
selėms, bažnyčios tarnam s ir 
visiems parapijiečiam s už

W illiam Hasman, Edw ard

Gildos Pramoga Ir 
Nuoširdi Padėka

Sausio 19 dieną įvyko Ne
kalto Prasidėjim o Seserų 
Gildos pirmoji priešseiminė

Harman,* John Žurkauskas, i pramoga, kuri gražiai pavy- 
Charles Klimas, Dominic iko.
Yodikis, Alphonse Zostau- Į Dalyvių prisirinko tiek 
tas, Leo Y urkštas ir  Bruno 'daug, kad nebuvo galim a jų
Daukshas.

★
Sausio 26 d. įjvyksta Auš

ros V artų  parapijos m etinis 
bankietas parapijos saleje. 
Pralžia lygiai 6 vai. vakare. 
Šeimininkės, Šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų 10 sky-

sutąlpintj.
Už pramogos sėkmingumą 

nuoširdus ačiū nam ų šeimi
ninkams — Vincui ir Ago
ta i Balsiams i r  jų  dukte
rims—Salomėjai ir  Adeline, 
už leidimą namų pramogai 
ir  visokeriopą ta lką  ir  au- I

anūkučiui), neapsieita i r  be | 
kalbų, kurias trum pai paša-I 
kė Gildos sekretorius J. K u - , 
likauakas, M. Aitutienė, A. 
Balčiūnienė, ir  Sally Balsis.

Nuoširdžiai dėkojame dnr. 
“D raugui”  už žinių talpini
m ą ir Sophia Barčus per ra- 
dio išgarsinimą.

godžiu, visos ir  visi, k u r ie ' 
tik  kokiu būdu gelbėjote šia- i 
me darbe, N ekalto Prasidė
jimo Seserų Gildos ir seserų- 
vienuolių vardu, reiškiu nuo
širdžiausią padėką.

J . Kulikauskas

riaus narės, žada visus at- |k a s . labai ačiū A p ^ g l ie
vykusius gardžiai pavalgy
dinti.

Pereitais 1946 m. Aušros
V artų  parapijoje buvo 30 
krikštų, 12 šliūbų i r  18 lai
dotuvių, o pirm ą Komuniją 
priėmė 15. Šiuo m etu para-

| pi jo s pradžios mokykloje 
žemė Meksikoje y ra  labai | mokinasi 81 ^ „ 1 , ^  ir  94 

m ergaitės iš viso 175 vai

TRUMPAI
(A tkeltą iš 4 pusi.) 

apie ta i nusim ano i r  nori 
nusim anyti. Daugum a s ta 
tom ų nam ų Meksikoje yra 
amerikiečių kapitalu.

nei, A. Balsienei, kurios iš- 
tik rų jų  daug aukojosi, ne 
vien dovanomis, bet ir  ne- | 
pabūgo Šimkaus darbo; dar- . 
bininkėms-darbininkams — i 
Mr. ir  Mrs. A. Paulus, Mrs. 
Nebereiza, Mrs. Gečas, Mr6. 
Balčiūnas, Mrs Gerdžiunas

Š ia n d ie n  la id o ja m a

a . a . S ės . S a lv a to ra
CHICAGO — Šį ry tą  la i

dojam a Šv. Kazimiero kon
gregacijos vienuolė, a. a. Se
suo M. Salvatora, kuri m irė 
sausio 20 d.. Chicagoję.

Gedulo pamaldos šv. K a
zimiero Vienuolyno koplyčioj 
prasidės 9:30 vai. ryte. Šv. 
Mišias celebruos d. g. Kun. 
P . S trakauskas, Šv. Juozapo 
lietuvių par., Lowell, Mass., 
klebonas ir  senas Šv. Kazi
miero Seserų bei K iburių šei
mynos prietelis. Vienuolyno 
kapelionas Kun. B. U rba bus 
dijakonu, o Kun. S. Valuckis 
subdijakonu.

Prie k itų  altorių  Šv. Mi
šias laikys Kun. A. Zaka
rauskas ir  Kun. E. Abroma
vičius.

A. a. Seselę Salvatorą į ka
pines lydės atvykusi iš Bos
ton, Mass. velionės sesutė 
Adelė i r  brolis Dr. Albertas, 
Seserys Kazimierietės, gimi
nės, pažįstami, buvusieji mo
kiniai ir mokinės.

Reiškiame’ giliausią užuo
jau tą  Kiburių šeimynai, y- 
pač Mamytei ir  Tėveliui', ku
rie  dėl ligos negalėjo atvyk
ti ir  dalyvauti laidotuvėse.

Šv. Kazimiero Seserys

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ [STAIGŪS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Y a r d s  1 7 4 1 -2

4330-34 S . C alifo rn ia  
A v e n u e  

L afay e tte  0727
Thompson Tvirtina 

Jis Išvarys Talmadge
—  G ubernatoriui Ellis 

Arnall atsistatydinus iš tos 
vietos vakar ir  prisiekdi
nus M. E . Thompson leite
nantu gubernatorių, Her- 
m an Talmadge pareiškė, jog 
jdigu Georgia teism ai skai
tys jį neturinčiu teisės į 
gubernatoriaus vietą, jis 
prisilaikys jų  nuosprendžio.

Nekask kitam  duobės, nesi 
pats į ją  įkrisi.

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
<1390 k.)

DABAR KAS ŠEŠTADIENĮ, 
n n į 9:15 ik i 9:30 v. ryte.

V e te ran ų  P e rla id o jim o  R e ik a le
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 
į jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas.

i r  Balsių visai šeimai; ačiū 
labai visoms ir  visiems taip  
skaitlingai atsilankusiem s ir

pigi. O augin ti galim a labai 
daug dalykų. Reik tik  šiek
tiek  žinojimo ir  m odermškų KazimierietėB, kurių  .gausiai parėmusiems; ypa-
irankių  dirbm ejim ui. žmo- S a lo -1
nes ten nelabai im asi prie m - j  M
m oderniškų būdų žemės dir- ______________
bįmui i r  daugeliu a tvejų  ne- L  - . , _ . .  .
tu ri užtektinai pinigų to- V9K'9FI6n<6 Jfill A ul 
kiem s dalykams. M ašinerija Bridgeport. — TT. Mari
ukiam s daugumoje y ra  da- jonų Bendradarbių 10-tojo

kai. Juos mokina šešios se

rom ą Amerikoje ir  y ra  bran
gi-

Reik atsim inti irgi, kad 
labai mažai darbo savinin-

skyriaus vajaus vakarienė 
jau  a rti: sausio 26 d., Šv. 
Jurgio parap. salėj. Šeimi
ninkės rengėjos: M. Melkus

kui reikėtų daryti. Ten ga- A. M atuliokas i r  jų  pagel- 
lima pasisam dyti labai daug bininkės: P. Jančauskaiė, P. 
pagelbos, nes darbininkas y- Kamandūlis, O. Kazlauskai- 
r a  viena iš m ažiausių išlai- tė ir  E. Vedeikienė pasiruo- 
dų. Daugelis J. Valstybių I šę svečius skaniai pavaišin- 
kom panijų išdirba didelį da-1 ti.
lį savo prekių Meksikoje ir I p rof. A. S. Pocius svečius 
atsiunčia čia į  Ameriką pa- vaišins muzikale programa, 
baigimui, kadangi darbinin- Be to, kun. S. Jonelis, ma- 
kas y ra  pigus. gijos mėgėjas, svečius pri-

Ūkiuose galim a auginti 
cukraus burokus, virvių ka
napes, kornus, visokias dar
žoves, įvairiausius vaisius ir  
kai kuriose vietose valgo
muosius grudus.

M eksikiečiai myli ameri-

juokins niekad neužm iršta
mais juokais.

Turėdami galvoje šiose 
dienose šėtoną prisidengusį 
komunizmu,- kuris kankina 
ir  žudo katalikus, o ypač 
kunigus, lietuvi-e, paremk

kiečius i r  laukia jų jų  biz- išią vakarienę savG atsilan- 
niuose. kymu, kad TT. M arijonai

SENOMS, ATDAROMS,
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IŠBĖRIMAMS

K enkiantieji nuo senų, a td a rų  
ir  skaudžių  žaizdų, žino k a ip  sun
ku  y ra  ram ia i pasėdėti, i r  kaip  
n a k tie s  m e tu  negulim a g e ra i lfisl- 
m iegot. K uom et
žaizdos p radeda  
n lež t i r  sk au d ė 
t i  —  užtepk ite  
LEG U EO  O int- 
m en t pa lengv i
n im ui skausm o 
i r  niežėjim o tų 
senų, atdar.ų  ir  
skaudžių  žaizdų.
Jo  a tg a iv in an 
čios i f  -skausmą, 
p rašalinanč ios  y- 
patybėe su te lk s  
Ju m s tin k a m ų  
n a k tie s  polis) ir 
pagelbės išgydyt 
senas, a td a 
rą s  i r  sk a u 
džias žaiz

das. V a rto k ite  j) irg i skaud lem s 
| nudegim am s, šųšų i r  su trūk im ų  
I p rašalin im u i, ir  kad  pa lengv in ti 
iPsoriasls niežėjim ą.. A tvėd ina  va
idinam ą. A tb le te ’s  F o o t degimą, i r  
I niežėjimą., su stab d o  jo  p lėtim ąsi, 
[sulaiko n uo  odos nųdžiūvim o ir  
nu trūk im o ta r p  p irš tų : ge ras  ir 
sausos, trū k s ta n č io s  odos niežėji
mui, n uo  d a rb o  išbėrim am s ir  k i
tom s odos n egalėm s iš lauko  pu-

LEG U EO  O IN TM EN T p ars id u o 
da po ?1.25 i r  po 53.50.

S iųsk ite  Jūsų  M oncy O rderj tio- 
s iog  j —

LEGULO, DEPT.—D.
4847 W. 14th S treet 

CICERO 50, ILLINOIS 
Arba atvykite į vaistinę:

Stem Pharmacy
1847 W. 14th S t, Cįcero 50, III.

B. A .L A C H A V V I C Z  
Laidotuvių D irektorius 

ROSELANDE 
KOPLYČIA RANDASI: 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. PUL. 1270 arba CAN. 2515 
Rez. tel. — ČbMmodore 5765

tingai ačiū vestsaidiečiams, 
kurie savo param a padarė 
nepaprastą surpryzą.

Po žaidimo ir  dovanų iš
dalinimo, kurios teko trim s 
asmenims: Charles Kalnis, 
Em ilijai Markūnienei ir  Jo
nukui Kuduliui (Kulikauskų

mrmvwvwvvuv^mvMwwv 
MAŽAI KOPIJŲ TELIKO

T I M E L E S S 
LITHUANIA

P arašė  O\VEN J. G. NOREM

Žemėlapiai, paveikslui, 300* pusi. 

KAINA: $2.00

Užsakymus siųskite | —

D R A U G A S
2334 S. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois

Pleasa send ine poslpaid . . . . . . . . . .
copies of your boolc —  TIMI5L.ESS 
JLITHUĄNĮĄ. Enclosed you will 
find | . . . . . . . . . . . . . . . .

Name

Ąddress

WZ.V-V-\WJW-VeWwV.WJ

Męs dažnai paniekiname 
tai, kas y ra  mums naudin
giausia.

PLATINKITE DRAUGĄ

1 0 , 0 0 0  B O N K Ų

DEGTINĖS
BRANDĖS
RUM’O

•

GIN
VYNO
KORDIALŲ

KRUPNIKO 
Bus Parduodam a

SPECIALĖM IS KAINOM IS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

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

3529 So. H a ls te d  St. 

P h o n e : YARDS 6054
nathan 
blanteb 

“Tdctu viskas 
Žydukus"

B  . . e  4a ^ uary jsr-aro H  g  
THE NATIONAt FOUNOATIOlt,F0 R. INFANTILI PARAIYSIS

NULIUDIM O VALANDOJE
K REIPKITĖS PR IE  

ANTHONY B.

Pagelbėkite Ištremtiems Lietuviams Apturėti i
"Draugą", Kurio Jie Yra Labai Pasiilgę !
“ Draugo” adm inistracija kasdien gauna laiškų iš pa

bėgusių lietuvių p rašan t siuntinėti jiems “D raugą”, nes 
būdami a tsk irti nuo savo tėvynės, nori ra s ti suraminimu 
skaitan t lietuviškus laikraščius iš kurių sužino kas ir  kur 
y ra  daroma, kad pagelbėti Lietuvai vėl a tgau ti p ra rastą  
laisvę. “Draugo” A dm inistracija jau1 siunčia nemažą skai
čių “D raugo” lietuviams ištrėmime, bet negali visų prašy
mų patenkinti dėl didelių išlaidų.

Kreipiamės į mielus “Draugo” skaity to jus a tjausti 
savo brolius esančius be pastogės ir  tarpe svetim ųjų ir  su
teikti jiems nors moralinį suram inim ą duodant progos 
skaity ti lietuvių spaudą. Tam tikslui y ra  organizuojamas 
“ Ištrem tų  lietuvių spaudos fondas” iš kurio sumų būtų 
galima siųsti “D raugą” tiem s kurie jo labiausiai reikalin
gi. Jeigu visi “Draugo” skaity to jai nors m aža auka prisi
dės prie šio fondo, ta i esame tik ri, kad galėsime patenkin
ti prašančiųjų norus.

Aukas šiam tikslui prašome siųsti “D raugo” Atimi-' 
o is t  racijai, pažym int “Ištrem tų  lietuvių spaudos Fondui* 
2334 So. Oakley Avė. CHICAGO 8, Illinois.

“ DRAUGO” ADMINISTRACIJA

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th A vė., C icero , III.
Telefonas TOWNHALL 2109

6812 So. W estern  A vė., C h icago , III.
Telefonas — GROVEBŪŪLL 0142

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

SEK A N TIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Aiubulansu patarna
vimas yra teikiamas 
dieną ir naktį. Bei- 
kale, šaukite mus.

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir 
Koselando daiyse ir 
tuojau patamaujam.

LIUDĖS1O VALANDOJ 
Saukiu

M A Ž E I K A  » E V A N S
LAIOOTl/VIŲ DIREKTORIAI

LACHAWICZ ir SŪ N A I
2314 W. 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN

Phones — CANal 2515 
COM 5765; PUL 1270

MAŽEIKA ir E V A N S

6845 So. Westem Avė. 

PRO spect 0 0 9 9
3319 Lituanica Avė.
YARds 1138-1139

Tiem# kurie gyvena kitoje miesto dalyse gausime koplyčią arčiau jūsų namą

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 
—• Savininko —

St. Casimir Monumenl 
Company

3914 W est l l l t h  St,
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja,

T elefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

3319 LITUANICA AVĖ. 
6845 S. WESTERN AVĖ.

Phones: YARDS 1138-39 
PROspect 0099

LEONARDAS L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Phone: PULbnan 9661

A N TA NAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Phone: YAItds 4908

JULIUS LIULEVICIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAFayette 3572

PO V ILA S J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

_____________ Teleplione: YĄRds 1419_________ _ ■ . Į

IG N A C A S J. ZOLP
1646 ĮVEST 46tli ST Phone: YARds 0781
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NUSILEIDO DEL BLOGO ORO

VAIRIOS
.DOMIOS ŽINIOS

Nepavyko išaiškinti ' Vėl sudegė šeima
Los Angeles. — Robert 

Manley, 25, kuris buvo įta
riamas nukankinęs Eliza- 
beth Short, paleistas, ka
dangi po tyrinėjimo pasiro
dė, kad jis nieko bendro 
neturi su merginos nužudy
mu. Jo žmona ir tėvai palių-, 
dijo, kad jis tą naktį, kai 
Short buvo nužudyta ir jos 
supjaustytas kūnas išmestas 
sklype, buvo savo namuose.

Policija porą valandų la
boratorijoj tyrinėjo, ar jo 
parodymai tikri. Pasirodė, 
kad jis sako tiesą. Jis prisi
pažino pažinojęs mėnesį lai
ko nužudytąją ir keletą kar
tų su ja susitikęs, bet arti
mesnių santykių neturėjęs.

Policija dabar vėl nebetu
ri pėdsakų tam nusikalti
mui susekti.

Nubausti budeliai
Dachau, Vokietija. — Ke

turiasdešimt buvusių Flos- 
sęnburg koncentracijos sto
vyklos viršininkų ir sargy
binių rasti kalti tūkstančių 
kalinių kankinimu ir žudy
mu.
I Teismas iš šešių Amerikos 
kariškių paskelbė sprendi
mus. Penki kaltinamieji iš
teisinti. Kiti sprnedimai bus 
paskelbti vėliau.

Nustatyta, kad toje sto
vykloje kalėjo virš 60,000 
kalinių tik vienų metų bė
gyje. Apie 15,000 buvo nu
žudyta ar mirė.

Iš viso buvo apkaltinta 52 
asmenys, kai teismas prasi
dėjo 1946 birželio 12. Vie
nas iš karto paleistas, o kiti 
šeši bus teisiami vėliau.

Cliaeasing, Mich. — Ke
turi maži vaikai sudegė, 

' o jų jauna motina guli kri- 
į tiškoj padėtyj ligoninėj. Jų 
' namuose įvyko gaisras, vi
siškai namus sunaikinęs, 

j Mrs. Mary Courtier, 25, 
. smarkiai apdegė, o ugnyje 
• trys jos dukterys ir vienas 
sūnus žuvo. Tėvas irgi apde
gė, bet nepavojingai, padė- 

| damas išgelbėti vaikus ir 
' žmoną, žmona ir vieną duk- 
| terį pavyko jam iš gaisro 
išnešti, o vienas sūnus pats 
iš gaisro pabėgo.

Gaisras kilo tada, kai 
Mrs. Courtier norėjo užkur
ti krosnį. Įkūrimui naudo
davo žibalą, bet į žibalo in
dą, matyt, vaikai buvo pri
pylę gazolino. Užpylus to 
mišinio ant ugnies, įvyko 
sprogimas:

Išgauna prisipažinimą
Du Warren Avenue. poli

cijos stoties detektyvai ap
kaltinti žiaurumu. Jie iš 
dviejų vyrų per jėgą išgavo 
prisipažinimą, kad jie nu- 

Į žudė Carl Trout, 37, iš In- 
dianapolis, lapkričio 22.

Policininkus kaltina Char
les Kocurek, 33, ir Philip 
Hough, 29. Kaltinami detek
tyvai yra John McDonough 
ir Otto Schoner.

Jų advokatas sako, kad 
jie buvo. priversti pasirašyti 
prisipažinimą, kai ' buvo 
žiauriai sumušti ir kitaip 
kankinti. Jie sako buvę pa-, 
kabinti už riešų ant durų ir 
laikyti pustrečios valandos.

Detektyvas Schoner nei
gia kaltinimus ir sako, kad 
prisipažinimas buvo išgau- 
Itas be prievartos.

Net du kalti

G. I. teisės šunims
Treufcon, N. J. — Valsty

bėj legislatūroj pateiktas 
“G. I. bill of rights” įstaty
mo projektas buvusiems K-9 
šunims. Pagal tą įstatymą 
savininkai tų šunį. kurie 
buvo paiidojami ■ karo tar
nybai, turėtų būti atleisti 
nuo šunų mokesčio.

lO į 

Join the Ui 
MARCHOFDIMES

Pagrobė mergaitę
Los Angeles. — Policija 

sukelta ant kojų ieškoti l i 
kos metų mergaitės, Arlene 
Waters, kurios sesuo, Jani- 
ce, 14, papasakojo policijai, 
kad nepažįstamas jaunas vy
ras įsitraukė Arlene į savo 
automobilį, kai jos vaikš
čiojo gatvėje, ir pabėgo su 
ja.

Tėvams mergina papasa
kojo, kad juodaplaukis au
tomobilistas pasiūlė joms a- 
biems pavažiuoti su juo, bet 
kai jos atsisakė, tada jis 
pačiupo jaunesnę seserį ir 
nuvažiavo.

Nukrito lėktuvas
Oakland. — Keturmotoris 

laivyno ligoninės lėktuvas, 
leisdamasis Oakland aero
drome, sudužo ir užsidegė. 
Vienas asmuo žuvo, o 20 
kitų keleivių buvo sužeista. 
Sužeistieji nugabenti ligoni
nėn. Nors nusileidimas vyko 
radar pagelba, tačiau mato
mumas buvo labai blogas, 
todėl ir įvyko nelaimė.

Žuvę policininkas
Donald) Schrodrof, 32, mo- 

tociklistas policininkas, mirė 
ligoninėj nuo žazidų, gautų 
šeštadienį, kai jis norėjo su
čiupti greitai važiuojantį 
automobilistą.

Persekiodamas automobi
lį Western avė., policininkas 
ties 97th st. susidūrė su ki
tu automobiliu. Jo motoci
klas užsidegė.

Kitas panašus įvykis, kur 
prisipažinimas prie žmog
žudystės, atrodo, buvo iš
gautas prievarta, buvo su 
William Kiss, 30. Jis prisi
pažino nužudęs sausio 2 
Miss Emily Wardenga ir pa
likęs ją gulėti sniege skers
gatvyje .už 1844 W. Superior 
st. Jis buvo kelias valandas 
tardytas, kol pagaliau prisi
pažino. Tačiau vėliau, kai 
byla jau atrodė išspręsta, 
Anthony Fedele, 20, pareiš
kė policijai, kad Kiss 
yrą nekaltas. Jis pasakė ma
tęs nužudymą, kurį atliko 
Edward Sullivan, 19, jūri
ninkas. Sullivan, iš karto 
neigęs kaltinimą, vėliau pri
sipažino.

Policija vakar vakare iš
važiavo į Hayward, Wis., 
kur nužudytoji buvo palai
dota. Prašoma leidimo la
voną iškasti, kad Fedele ga
lėtų nustatyti, ar tai tikrai 
ta pati moteris, kurią Sulli
van nužudė.

Fedele papasakojo, kaip 
Sullivan parmušė žemėn mo
teriškę ir ją mušė, kai ta 
nesileido išniekinama.

Fedele pasakė, kad jis 
Sullivan pažįsta jau 14 me
tų, tačiau nužudytąją jie 
abu pirmą kartą susitiko tą 
vakarą galiūne 1800 W. Su
perior st.

Kiss advokatas tuo tarpu 
pareiškė, kad prisipažinimas 
iš jo. buvo išgautas prievar
ta.

Bus tardomas ir saliūno 
bartenderis Henry Kochans- 
ki, kuris pareiškė, kad jis 
matė, kaip Miss Wardenga 
išėjo iš saliūno su Kiss ir 
kitu draugu.

STASYS LITWINA8 SAKO:
11H  A R A D Tai Geriausias Laikas Pirkti 

U n D M I \  — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
REIKMENIS”. —  GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — Vnsalnotn Plytų išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Matertolo — Maliavos — 
VarnKIo — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
(Hardtrare — Plelsterlo —- Cemento — Srutų — Visokios 
RfiSles Insullacljos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Darų — VVallboard — Plaster Board — Vamz
džių Ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 

STASYS LITVVINAS, Pres.

CARR MOODY LUMBER CO. 
3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTOBT 1272 

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

Nužudė ir nusižudė
Užvakar 34 S. St. Louis 

, avė. buvo rastas nušautas 
I policininkas ir prie jo lavo- 
! no nusišovusi mirštanti mo
teris su teberūkstančiu re
volveriu rankoje. Nušautasis 
yra Raymond McKavis, 38, 
o moteris Miss Marcella Cur 
tis, 38, telefono operatorė. 
Moteris pakeliui į ligoninę 
mirė.

Kiti to namo gyventojai 
sako, kad jie girdėjo porą, I 
kuri ilgai draugavo, susipyk 
stant. Paskui moteris pa
klausė, ar jis nori ją vesti. J 
Nepasigirdus atsakymo, pa-: 
sigirdo keturi šūviai. Du bu-! 
vo taikomi policininkui į gal- j 
vą, o .kitus du moteris palei
do sau į galvą. Į

Virtuvėj rasta verdanti 
kava ir pusiau paruoštas 
valgis, iš ko sprendžiama, 
kad jie susipyko staiga.

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

Gen. Marshall, naujas U. S. užsienių reikalų ministeris, 
nufotografuotas Ghicagoj po to, kai, pakeliui į- Washing- 
ton, jo lėktuvas dėl blogo oro turėjo čia nusileisti. Ant 
rytojaus ministeris traukiniu išvyko į Washington. (Acme 
Draugas telephoto)

Pašovė mergaitę
Wade Wolfe, 25, buvo areš

tuotas ir apkaltintas, kad 
jis bandė flirtuoti su dviem 
jaunom merginom, bet kai 
buvo jų palydovų pavarytas, 
gavo ginklą ir grįžęs gatvė
je peršovė vienai merginai 
ranką.

Wolfe prisipažino, kai su
žeistoji mergaitė, Evelyn 
Browne, 16, atpažino jį kaip 
vieną iš dviejų vyrų, kuris 
mėgino kalbinti ją ir jos 
draugę gatvėje. Pavarytas 
jis grįžo ir iššovė keturis 
šūvius, kurių yienas pataikė 
merginai į ranką.

Wolfe policijai pasisakė 
buvęs girtas ir “nežinojęs, 
ką darąs”.

Skalbyklą plėšikai
Policija sučiupo tris bro

lius, Arthur Wing, 22, 
George Wing, 20, ir William 
Schrader, 26, visi gyv. 1358 
W. Ohio st., kurie prisipaži
no apiplėšę nuo gruodžio 19 
d. aštuonias kiniečių skal
byklas ir pagrobę $1,400. 
Jie prisipažino subadė Lee 
Sing, gyv. 3714 W. Ogdęn 
avė., iš kurio atėmė $300. 
Jis penkias dienas išbuvo 
ligoninėj. Bus stengiamasi 
išaiškinti, ar ne jie nužudė 
King Lee, kuris buvo nu
šautas sausio 12, 1946, jo 
skalbyklą 643 N. Cicero 
avė. apiplėšiant.

Bausmė už 
nemandagumą

Spiro Kokorelis, 28, gyv. 
| 834 W. Monroe st., indų plo- 
! vėjas restorane, buvo nu- 
| baustas 30 dienų daboklės.

Jis buvo apkaltintas An
thony Urso, 25, troko šofe- 

i rio. Kai Urso praėjusį kėt* 
i virtadienį norėjo praeiti pro 
jį La Šalie kino teatre į tuš
čią sėdynę, Kokorelis jo ne
praleido, užstatęs kelius, o 
kai, pakartotinai buvo parei
kalauta, Kokorelis supyko 
ir truputį sužeidė Urso su 
peiliu.

Tokiu Kokorelių, pro ku
riuos negali prasimušti ki
no teatre į tuščią sėdynę, 
nemaža yra.

Prigėrė upėje

Įdomus kaltinimas
Ko tik mūsų Ch'icagoje 

nėra! Štai, Miss Virginia 
Nash, 23, mašinininkė, įtei
kė skundą prieš Colosimo 
restoraną, 2126 S. Wabash 
avė., reikalaudama $100,000. 
Mat, atidarant šampano bu
telį, kamštis staiga iššoko 
ir pataikė jai į akį. Tai-įvy
ko sausio 13. Mergina sako, 
kad akies sužeidimas gali 
pasilikti visam amžiui.

Ralph Hamilton, 8, gyv. 
j 1304 St. Charles rd., May- 
wood, prigėrė įlūžus plonam 
ledui Dės Plaines upėje. Jis 
žaidė su savo draugu Her- 
bert Freeman, 11, netoli Chi- 
cago avė. tilto.

Draugas nubėgo apie my
lią į policijos stotį šauktis 
pagelbos. Berniuko kūnas 
atrastas apie 30 jardų nuo 
tos vietos, kur jis buvo įlū
žęs.

Daug kandidatą
Artėjantiems aldermanų 

rinkimams atsiranda vis 
[ daugiau kandidatų. Vien tik 
i užvakar 93 nauji kandida
tai užpildė peticijas.

Į miesto tarybą turi būti 
! išrinkta 50 narių, o kandi
datų užvakar buvo jau 191. 

j Vakar buvo paskutinė peti- 
i cijų užpildymų diena. Galvo
jama, kad iš viso bus užpil
dyta virš 250 peticijų.

Rinkimai įvyksta vasario 
25 d.

Rinks aukas kinuose
šešiasdešimt vienas kino 

teatras Chicagoje nuo penk
tadienio rinks aukas Infan
tilinio paralyžiaus fondui. 
Kartu bus rodomas trumpa 
propagandinė filmelė su 
Greer Garson.

IŠEINA LAIMĖTOJOM

Barney Ross, buvęs leng
vojo svorio kumštininkų če
mpionas, veteranas, ir labai 
pasižymėjęs pastarame ka
re, paliuosuojamas iš vienos 
U. S. ligoninės, kur buvo gy
domas nuo palinkimo prie 
narkotizmo. Sako, kad buvo 
“ toughest fight”. (Acme- 
Draugas telephoto)

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 §5,000.00 PER FEDERAL SAVINGS AND LOAN 

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

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ UŽ 4%

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATIŪN OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

2202 W. CERMAK ROAD T E L  CANAL 8887-8999
JOHN J. KAZANAUSKAS, Presldent 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

X Ona Lelingięnė, iš West 
Side. padarė didelio malonu
mo savo uošvei užprenume
ruodama “Draugą”.

I
X John F. Eudeikio nau

j a  radio programa girdima 
i kas šeštadienio rytą. Pro
grama, yra nuo 9:15 iki 9:30 
! ryto, kuomet esti Sophie 
Barčus programa. Bus trans 
liuojama labai graži muzika 
ir įvairūs pranešimai, nau
dingi klausytojams.

X Dr. Ray Bartz, nesenai 
; paliųosuotas iš karo tarny
bos, padėjo leitenanto uni
formą ir atidarė dantisto o- 
fisą adresu 6247 S. Kedzie 
Avė. Savo tėvui Ray, kuris 
turi nuosavą užeigą adresu 

i 6810 S. Western Avė., gim
tadienio proga, padare ma
lonumo užprenumeruodamas 
metams “Draugą”.

X D r. Jonas Poška meti
niame Draugijos Teisybės 
Mylėtojų fcankiete, sausio 19 
d.. Lietuvių Auditorijoj, pa
sakė svarbią patriotinę kal
bą. Jis .nuoširdžiai ir įtiki
nančiai ragino visus' lietu
vius išvien dirbti už Lietu
vos laisvę ir nepriklausomy
bę. Kalba buvo palydėta en
tuziastingu delnų plojimu.

X Juozapo parapija, 
So. Chicago, pernai viso pa
jamų turėjo $22,831.72. Ba
lansas iš 1945 m. buvo $1,- 
838.36. Viso tad susidarė 
$24,670.08. Išlaidų buvo $21,- 
933.59. Didžiausia, išlaidų su- / 
ma buvo $7,500.00 — para- " 
pi jos skola, kuri pilnai at
mokėta. Parapijos pažanga 
pernai buvo didelė, šįmet 
galvojama atlikti dar dides
nių darbų.

X Pranas Gudas, nuola
tinis mūs dienraščio bendra
darbis, šiomis dienomis ga
vo laišką iš Italijos nuo či- 
kagiečiams pažįstamo K. Gi
neičio. Rašo. kad dalinant 
tremtiniams amerikiečių su
aukotus drabužius, teko ir . 
jam vienas kostiumas ir ja
me rado Gudų kortelę ir ad. 
r.esą. K. Gineitis rašo, kad 
šiuo metu lietuviams trem- 

itiniams Europoje viena ge
ra širdis daugiau verta, ne- 

'gu daugeilis galvų. Tas pa
sako, kaip lietuviai tremti
niai yra reikalingi maisto ir 
drabužių.

X Jurgis Pavrs, iš Youngs 
town, Ohio, šiomis dienomis 
atvyko į svečius pas savo 
brolį Vincą Ed. Pavį, ‘Drau
go’ skelbimų Hepaftament 
vedėją, ir žinomą Liet. Vy
čių darbuotoją. Paviešėjęs 
savaitę-kitą jis namo gris V. 
Pavio s e n u  automobiliu. 
Kaip žinome, V. Pavis vie
nos parapijos karnivale pra
eitą metą laimėjo naują 
Ford' automobilių, tad seną
jį padovanojo brdliui. Šia 
proga reikia pažymėti, kad 
Jurgis Pavis yra karo vete
ranas ir tarnybos metu bu
vęs priimtas Šv. Tėvo audi- 
jencijoj ir apdovanotas ro
žančiumi, taipgi yra nuošir
dus “Draugo ’ ’ bičiulis ir nuo 
latinis skaitytojas.


