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NEVYKUSI LONDON KONFERENCIJA BAIGTA
Prancūzų Vyriausybė Atmetė Kremliaus 

Nota Protestuojant Rusų Išvarymą

dodamiesi Prancūzijos sve
tingumu, čia varo kiršinimo 
darbą, agituodami darbinin
kus sukilti prieš vyriausybę 

dirvą cikliniam

RAŠO VYT. ARŪNAS
PARYŽIUS.—Dabar, kada 

I Prancūzijoje gyvenimas grį- 
\ žta į normalias vėžes, suži- 

• noma daug paslapčių, apie
kurias anksčiau niekas ne-1 ir ruošia 
kalbėjo, arba jei ir sakė ką, karui, 
tai^pašnibždomis. Po to, kai stovykla buvo

Antikomunistinis judėji- perimta prancūzų adminis- 
jĮjįjoias vis labiau plečiasi ir tracijos žinion; šie nepagei- 

jau nebebijomą komunistus dautini elementai turėjo per 
viešai atakuoti parlamente, sikelti kitur ir į policijos 
spaudoje ir susirinkimuose, rankas pakliuvo slaptas ko- 

~^?rieš kelias dienas parla- munistų planas, kuriuo buvo 
mente gaullistų atstovąs siekiama:
Pierre de Chevigne metė 1. Izoliuoti visiškai Pary- 
komunistams kaltinimą, kad žiaus miestą nuo provinci- 
šie 1939 metais vedę propa- jos, sukeliant geležinkelie- 
gandą, jog būtų pasirašyta čių ir paštininkų streiką; 
taika su vokiečiais, nes Hit
leris tada buvo Stalino są
jungininku, o vėliau vokie-| 
Čiams okupavus Prancūziją, 
komunistai per savo atsto
vę Ginollin, kuri šiandien 
sėdi parlamente, prašė vo
kiečių Gestapo leidimo spau1 syklas, nes trūkstant ang- 
sdinti “Humanite” ir kada 
prancūzų policija suėmė Gi
nollin, tai ji Gestapo įsaky
mu buvo išleista’ iš -kalėji
mo. Kas yra aiškiausias įro
dymas, kad tuo laiku komu
nistai bendradarbiavo su 
naciais ir turėjo jų užtari
mą.

Atstovė Ginollin negalėjo 
paneigti šio fakto, nes de 
Chevigne rankose buvo aiš
kūs įrodymai: areštavimo 
aktai ir gestapo įsakymas 
išleisti iš kalėjimo... Toks 
^kaltinimas, aišku, komunis
tams nepatiko ir jie savo 
keliu stengėsi pulti Chevig
ne, norėdami jį; “su juodinti,” 
bet neduodami jokio

_ tenkinimo dėl savo 
.^1940 metų veiklos.

Chevigne užsispyręs
-fealauja, kad jei tas ką jis 
sako yra netiesa, tuomet 
jam būtų iškelta byla ir nu- , 
baustas už šmeižimą, gi jei 
tiesa, tai kad Ginollin būtų 
patraukta teisman už ben-' 
dradarbiayimą su priešu... j 
Planas Užimti Prancūziją į
Jei prieš metus laiko ko-. 

munistai Prancūzijoje buvo į 
galingi ir galėjo į aukštas 
vietas sodinti “savus” žmo
nes, kaip tai paskirdami į 
Maskvą kariškos misijos 
vadu buvusį seržantą Mar- 
quie, pakeldami į pulkininko 
laipsnį, kuris šiandien nusi- 

" ėmęs kaukę, pradėjo šmeižti 
Prancūzijos vyriausybę, tai 
prieš porą mėnesių prancū
zų policija nepabijojo patik
rinti sovietų repatrijacijos 

^stovyklos Prancūzijoje, per 
kurią, kaip ėjo gandai., buvo 
nemaža ir prancūzų piliečių 
išsiųsta prieš jų valią į Ru-

'Policija atrado, kad už| 
šios stovklos sienų gyvena 
didelis skaičius nepageidau
tinų svetimšalių, kurie nau-

2. Sukelti neramūmus vi
soje Prancūzijoje ir steng
tis užimti Pietų Prancūziją, 

Ikad tokiu būdu būtų galima
susivienyti su italų revoliu- 

I cionieriais;
3. Suparaližuoti anglių ka-

pasi-
1939-

rei-

Darbininkai Skiriasi 
Nuo Raudonu Prancūzu

PARYŽIUS, gruod. 15. — 
I Anti-komunistai nariai Pran 
cūzijos darbo federacijos 
šiandien visiškai suskaldė 
jėgas, nutardami įsteigti 

|savo unijas, nepriklausomas 
nuo kairiųjų valdomos fede
racijos, 
kilimas 
dovybę, 
nesenai
gą visoje Prancūzijoje.

Tai yra pirmas su- 
prieš komunistų va- 
kuri buyo kalta už 
baigtą streikų, ban-

|lims, sustos visa Prancūzi
jos pramonė;

4. Įsteigti revoliucionierių 
centrus visuose didesniuose 
Prancūzijos miestuose.

Vadovavo Sov. Pulkininkas

Prisipažino Nužudęs
8 Metų Mergaitę

JEFFERSON, Wis., gruod. 
15. — Valstybės prokuroras 
Francis Garity šiandien sa
kė kalinyj Buford Sennett 
prisipažino nužudęs Georgie 
Jean Weckler, 8 metų am
žiaus Fort Atkinson ūkinin
kų dukrelę. Sennett, kuris 
buvo-nuteistas iki gyvos gai
vus kalėti už Wisconsin uni
versiteto studento nužudy
mą ir jo brolienės išprievar
tavimą, pripažino, kad jis 
ir kitas vyras nunuodiję 
mergaitę ir tuomet įmetę 
jos lavonu Blue upėje, neto
li Blue River miestelio.

Anot Garity, Sennett at
sisakė pasakyti savo sėbro 
vardą.

Ir šio plano vykdymas bu
lve pavestas ne Thorezui, ar 
kokiam kitam prancūzų ko- 
monistų vadui, .bet sovietų 
pulkininkui Nikolajui Fila- 
tovui, kuris Prancūzijoje 
gyveno kaip sovietų repat
rijacijos komisijos viršinin
kas (dabar jis yra iš Pran
cūzijos ištremtas).

Planas buvo smulkiai iš
dirbtas su visomis detalė
mis, bet Kominformo nelai
mei, didžiuma prancūzų ko
munistų atsisakė sekti pas
kui savo vadus, nes pamatė^ 
kad jie tarnauja ne Prancū
zijos idealui, bet Kremlia/us 
įsakymams.

Tokiu būdu Prancūzija 
parodė, kad ji dar nėra taip 

I žemai kritusi tautiniuose 
jausmuose, moka laikytis, 
prieš komunizmą ir nori iš
laikyti savo poziciją vakarų 
.valstybių tarpe.

Neišsigando Stalino
• Grąsinimo

Nepasisekus sukelti revo- 
luiciją, Stalinas sumanė pa- 

įgązdinti prancūzus, nutrauk 
i damas prekybines derybas 
ir liepdamas išsikraustyti iš 

| Maskvos prancūzų repatri
javimo komisijai. Bet šie 
dalykai neišgązdino prancū
zų. Schumano vyriausybė 
grąžino atgal į. Maskvą no
tą, pabrėždama, kad ji nega
linti priimti jos, nes pirm, 
kol ji gavo su ja susipažinti, 
sovietų, radijas jau buvo vie
šai paskelbęs, o diplomati
joje tokie dalykai nedaromi.
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Žemėlapis tos dhlies Palestinos, kur prasidėjo kovos tar

pe žydų ir arabų nuo to laiko, kuomet Jungtinių Tautų 
Organizacija nubalsavo padalinti Palestiną. (Acme-Drau- 
gas telephoto)

Bijoma Arabų Puolimo, Kaip Britų 
Kariuomenė Baigs Evakuoti Palestinų
Raportuojama Arabai Skuba Samdyti 

Avantiūristus iš Visų Kampų

Marshalas, Bevinas Kaltina Rusiją;
Prancūzai Daugiau Netarpininkaus
Nenustatė Dienos Kitam Suėjimui/

Gal Daugiau Jų Nebebus

I Marianapolis Išėjo
Lygiomis Žaidime!

LYNN, Mass., gnuod. 15. 
—Taip vadinamame “Shoe I 

|Bowl” žaidime už rytinių 
i valstybių aukštesnių moky
klų futbolo čęmpijonątą va- 

‘.kar dieną Marianapolio lie- 
j tuvių kolegijos komanda iš
ėjo lygiomis, 6 prieš 6, prieš 
Bullis Akademijos komandą 
iš Washington, D .C., tad ir 
Čempijonatas lieka neišsprę
stas, nebent bus nutarta dar 
kartą suvesti tas dvi koman
das.

LONDONAS, gruod. 15.— 
I Žvalgybos raportai girdimi 
i Londone ir Paryžiuje tiesiog 
Į sako, kad jeigu- Jungtinės 
i Tautos nesiųs saugumo da
linio į Palestiną pirm negu 
britai pasitrauks, arabai iki 

I ateinančios vasaros praves 
didelį karą prieš žydus. Yra 
teigiama, jog arabų karo 
taryba ruošiasi “šventam 
karui,” kuris neturi 
maišomas su dabartine 
tizaniška taktika.

Žydai Prašys Kitų

Pagalbos

būti 
par-

LONDONAS, gruod. 1.5.— tos nustatymo. Net abejoja- 
! Rusijos užsienių reikalų ko- Į nia ar bus laikoma daugiau 
| misaru i Molotovui pareis - j konferencijų tarpe Keturių 
| kus, kad Rusija ‘ ne prašo, j Didžiųjų, kadangi dėl Rusi- 
į bet rcikalau a f $10,000,003,- 
| 000 reparacijų iš Vokietijos, | prieiti prie jokio susitarimo. 
! ir nė
I nuo to taško, kiti trys už
sienių ministrai 
nėra prasmes toliau konfe • I trijų zonų Vakarų Vokieti^ 
renciją tęsti, ir ji šiandien. j°Je suvienijimą.

i buvo paskelbta užbaigta be
i pasekmių?.
į Molotovas šios dienos po- 
Isėdyje vėl atakavo Vakaru 
| ministrus, šaukdamas, kad 
jie susitarę veikią prieš jį ir 
visą bėdą metą Rusijai. 
Marshallas tuomet smulkiai 
išdėstė trijų savaičių posė
džius, papunkčiai nurodyda- 

Įmas, kad Prancūzija, Angli
ja ir Amerika sutiko tartis 

| dėl Austrijos ir Vokietijos 
jsutarčių — Rusiia priešino-1 
I si, kiti trys susitarė tartis 
' dėl Vokietijos ekonominio 
suvienijimo — Rusija prieši
nosi. ir taip per visą eilę 

[Rusijos atmetimų' visų pa-.
siūlymų.

Prancūzai Mato Rusiją 
Nenori Taikos

jos priešingumo negalima

Įdek nerasijudinauf Į Kai kurie sluoksniai spėja, 
kad trys Vakarų valstybės 

matė, kad I dabar rimtai svarstys sav

Užgynė Bilių Skubiai 
Šelpti Europą ir Kiniją

WASHINGTON, gruod. 15.
|—Kongresas šiandien užgy
rė skubios pašalpos teikimą* 
Prancūzijai, Italijai, Austri

ja* i- Kinijai, pilnoje $597,- 
1000,000 sumoje.
j Kaip tik Prez. Trumanas 
| bilių pasirašys, tuoj l prasiu 
įdės skubios pagalbos siunti
mas į tuos tris Europos kraš 
|tus ir į; Kiniją.

Gaisras Sunaikino
150 Pastatų Japonijoje
TOKYO, gruod. 15.—Kyo- 

.do žinių agentūros raportas 
sakė 150 namų buvo gaisro 

j sunaikinti Yose mieste, 25 
mylias vakaruose nuo To- 
kyo.

Arabai, savo mufti veda
mi, taiko arba išvaryti žy
dus arba išgauti besąlyginį 
pasidavimą, o po to jię in
korporuosią Palestiną į Si
riją ir Transjordaną. Arabų 
strategija reikalauja žaibo 
greitumo karo ateinantį rug- 

I piūčio mėnesį po .to, kai pa
skutinieji britui kariai ir po
licininkai bus apleidę Pales
tiną. Jie pasitikės karių 

| skaičiaus svoriu ir greitu

■ užėmimu svarbiųjų punktų 
okupavimui žydų kolonijų.

Sakoma arabai samdo ka
rius iš tolimos Morokos, ta
me tarpe europiečių išlavin
tus Goum karius, kurie ly
dėjo Italijos šiaurės. Afrikos i 

I vajui paskutiniam kare. 
I Arabų agentai visur darbuo
jasi sueiti su avantiūristais, 
ypač vokiečiais, jugoslavais 
ir “baltais” rusais. Šie kieti, 

Į dažnai policijos ieškomi vy- 
‘rai bus priglausti Vidurry- 
čiuose ir vartoti vadovauti

I arabų armijom.
Tikimasi, jog žydai atsi

šauks į kitas tautas padėti 
jiems apginti savo teritori
ją, kuriązjie įgys po Pales
tinos padalinimo planu.

DĖMESIO! — Neužmirškit anks
ti priduoti skelbimus, jei norite ■ 
kad tilptų ‘Draugo’ Kalėdų laidoj.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Nors vakar buvo ramiausia diena nuo arabų-žydų 

susirėmimų pradžios, 6 arabai ir 2 žydai buvo kautynėse 
užmušti.

—Atstovų rūmų republikonai bandė vakar prastumti 
savo 4 punktų anti-infliacijos programą, bet buvo nuga
lėti. Reikalas veikiausiai liks iki po naujų metų.

•—Adm. Nimitz vakar išėjo pensijon. Jo vietą kaipo lai
vyno operacijų viršininkas užims admirolas Denfeld.

—Celanese fabrike Newark, N.J., vakar . įvyko didelis 
sprogimas. Du pastatai buvo sugriauti. Raportuota keli 
asmenys žuvo ir keliolika kitų buvo sužeisti.

—50,000 Western Union darbininkių vakar nutarė pra
dėti streiką savaitę nuo šiandien, jei bendrovė neišpildys 
jų pastatytus algų pakėlimo ir kitus reikalavimus.

—Panamoje, studentai ir mokytojai sustreikavo protes
tuoti valdžios nutarimą išnuomuoti 14 karinių bazių Jung
tinėm Amerikos Valstybėm.

nxio

Žydai Reikalai:įa, Kad 
Atimtu Arabų Kareivius

JERUZALE, gruod. 15.— 
Ižydų agentūros vadai šian
dien atsišaukė į Palestinos 
vyriausybę įsakyti tuoj iš 

i Palestinos evakuoti visus 
j Transjordano arabų legione 
karius, kurių dalinys vakar 
kulkosvaidžiais apšaudė 
sunkvežimių konvojų prie 

|Tel Avivo, užmušant 14 žy
dų ir sužeidžiant 15 kitų. 

| Arabų legiono jėgos yra 
I paskolintos Palestinos, vy
riausybei policiniam darbui 

I Šventoje Žemėje.

Valstybės sekr. Marshal
las tuomet davė įnešimą 
konferenciją baigti. Anglijos 
užsienių sękr. Bevinas.. ku
ris šiandien pirmininkavo, 
plaktuku davė į stalą, ir 
konferencija baigėsi tam pa< 
čiam taške, kuriame prieš 
tris savaites prasidėjo—ski
lime tarpe Rusijos ir Vaka
rų.

Stebėtojai spėja, kad šios 
konferencijos nepavykimas 

Idar labiau paryškins skirtu
mą tarpe Rytų ir Vakari; 
Europos, ir iššauks dar gy- 

| vesnę komunistų propagan- 
|dą prieš Vakarus, ir Vaka- 
[ ru pastangas tampriau su
vienyti savo pajėgas ’• prieš 
komunizmą.

Pra?»c asi’os užsienių min. 
Bidault ” s reiškė, kad Pran
cūzija d a įgiau nebegalė
sianti būti tarpininke tarpe 
Rusijos ir Vakarų, nes ji 
aiškiai matant’ kati Rusijos 
tikslas nėra ta’kos įgyven
dinimas.

Konferencija buvo baigta j biuinkų streiką, 
be naujos konferencijos da-

atstatymo

daugelis jų 
“ne.” Jie

Prancūzai Laukia Kg
Komunistei Darys

PARYŽIUS, gruod. 15.— 
Prancūzijos žmonės klausią 
savęs ai* komunistai, nuga

lėti ir paniekinti šiuo mo- 
Įmentu, bet balsiai priešingi, 
; artimoj ateity bandys pra
vesti kitą eilę streikų Pran- 
įcūzijoje naujose pastangose 
i susilpninti premjero’ Schu- 
mano vyriausybę ir neleisti 

i rrancūzijai atitinkamai da
lyvauti Europos 
programoje ?

Valdininkai ir 
' rėmėjų atsako,
i sako komunistai unijų vadai 
mirtinai' pralošė savo korto
mis šį kartą, ir nustojo tiek 

, c.aug paramos, kad nedrįs 
imti stipresnių žygių per ku
rį laiką. Jie argumentuoja, 
kad komunistai nerizikuos 

i kitą nepasisekimą, kiuris ga
ilėtų reikšti visišką netekimą 
kontrolės darbiečių organi- 

Įzacijoje.
Kuniunistai virši n i n k ą i 

darbo federacijoje tebėra 
karingi, nežiūrint raportų, 
jog jų eilėse bus perkra
tymas. Jie perspėja, kad. jei 
nebus sutikti “pilni ir tei
singi” unijų reikalavimai 

? jie ir vėl paskelbs visų dac-

KALENDORIUS
Gruodžio 16 d.: Šv. Adele.- 

senovės: Vigaudas irAlvinė.
Gruodžio 17 d.: Šv. Lozo

rius; senovės: Mantigaįla ir 
Laila.

ORAS
Giedra ir šalta. Saulė teka

7:11; leidžiasi 4/.21. FCHRIHMAS

Plėšikai p"yo $500,000 
is L? ^asazieriŲ 

HONG KONC, gruod. 15. 
—Piratai sulipo. į olandų 
4,552 tonų keleivinį laivą 
Van Heutz, paėmė pinigų ir . 

j brangenybių įvertintų $500,- 
000 iš keleivių ir pabėgo ma
žais laiveliais, laikinai laiky- 

Į darni laivo kapitoną kaipo 
‘įkaitą.
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Kalėdinę Programą Muziejuje
■ Bendrai su 21 tautos ka-1 tik, kad šokėjai pasirodė kos 

ledinių eglaičių paroda Sci- tiumuose, kurie toli 
ence ąnd Industry Muzieju
je, parodos dalyviai buvo pa
kviesti paruošti speciales, 
programas, atvaizduojančias | 
tų tautų meną bei kalėdinius ! 
papročius. Lietuvių' eglė, už- į 
sitamąvusi apsčių kompli
mentų iš visų žiūrovų, užsi- I 
pelnė ir gražios lietuviškos ! 
programos antradienį, gruo- į 
džio 2 dieną.

Visa gruodžio 2 diena bu-.j 
vo skirta lietuviais: popiet j 
ir vakare. Popietinei progra
mai buvo pakviesta Kelly I 
High School. Jos studentai 
atliko specialiai skirtą, prog
ramą nuo 2 iki 3 valandos i 
popiet.

gražu 
neturėjo panašumo į lietu.- i 
viškus tautinius rūbus. Dėl 
kostiumų nebuvo atsiklaus
ta nei pasitarta iš anksto.

Svarbu, kad ‘ ‘Lithuania” ■ 
figūravo visoj programoj ir 
gražiai užsirekomendavo 
skaitlingai publikai, kurioje! 

Ibuvo ir ekskursija iš Mar-| 
ąuette Park parapijos mo
kyklos — mokiniai iš dviejų1 
skyrių, su seserimis-moky- 
tojomis; buvo Kelly High 
School viršininkė-principalė, 
Šv. Kazimiero Akademijos , 

| viršininkė, 4-H Klubų šuva-i 
I žiayįmp atstovai, Marijonų! 

I provincijolas kun. Jančius, ! 
| ir daug žymių svečių.

čiai žinomos muzikos moky-1 akys gėrėjosi programos gra į prastai 
tojos Alice Steponavičienės, 
švelniai, žavingai išpildė 
liaudies dainas: Navicko —i 
“Kur giria žaliuoja”, Vana
gaičio “Dul dul dūdelė”, Šįm 
kaus “Aš augau pas tėvelį”, 
Žilevičiaus “Sėjau rūtą’’.

Šias dainas sekė rinkinys 
lietuviškų tautinių šokių, ku 
riuos puikiai išpildė pagar- ’ 
sėję “Ateities” šokėjai. VisaĮ 
grupė pašoko: Dzūkų suktu- į 
tę, Rugučiai, Vestuvių suk-' 
tutę, Malūnėlį.

Vieni vyrai pašoko “Miki
tą” su ilgęm lazdom. Jitter-1

atliko Vin- derniška suknele, o žemiau
Petras V.

muziejuje progra
mas pristato Muziejaus Mok 
slo Skyriaus direktorius, žy
mus mokslininkas prof. Gil- 
lette, ir tuo baigia savo pa
reigas. Pasibaigus lietuvių 

i

PUIKI DOVANA KALĖDOMS:
‘DRAUGO’ PRENUMERATAS!

Angliškoji programa Lietuvių programa
Pasitarus iš anksto su 

Kelly High School muzikos 
direktore Miss Hazel Dal- sirinko apie tūkstantis žmo- 
Įach, buvo paruošta atitin- nių pasižiūrėt ir pasiklausyt 
karną programa. Jos moko- Į lietuvių programos. Muzie- 
mas 100 balsų mergaičių cho jaus pareigūnų ir net mū
ras, apsirengęs uniformi
niais rūbais, išpildė kalėdi
nių) giesmių ir rinktinių dai
nų programą. Įdėmi nauje
nybė buvo atgįedojimas ke-' 
tūrių tradicinių lietuviškų 
kalėdinių giesmių angliškai. 
^Giesmių anglišką tekstą pa
ruošė kun. Ą. Naudžiūnas, 
MIC.

Dainų-giesmių pertrauko- 
je 16 studentų pašoko tris 
lietuviškus šokius, 
reikšmę apibūdino J. 
vardienė tautiniais 
apsirengusi. Šokėjai, 
Beliajaus suihokintĮ*
šiai ir mikliai pašoko lietu
viškus šokius. Apgailėtina

kurių 
Dąuž- 
rūbais 
V. F. 

įryku-

numeryje,

bugišką -‘Oželį” 
cas Samoška ir
Daužvąrdįs.

Paskutiniame
Vyčių choras, vadovaujamas 
muziko L. J. Šimučio, Jr., iš
pildė: Šimkaus ‘‘Oi tu ieva”. 
Šimučio “Į naują žygį”, trą- 

į dicines giesmes — f“Pieme-

žymu. Scenoje visą laiką ma 
tesi abu chorai, sudarantieji 
malonų kontrastinį vaizdą: 
Stephens dainininkės švelnių 
spalvų moderniško stiliaus
išeiginėse suknelėse, Vyčių? programai, jis vėl išėjo 
choro nariai mąrgaspalviuo-i sceną, nuoširdžiai pakompli- 
se tautiniuose kostiumuose. ' mentavo lietuvius už jų pro- 
Protarpiais, “Ateitis” šoke- j gramą, aukštą kultūrą ir iš- 
jai rodėsi scenoje, visi pasi-; 
puošę lietuviškais rūbais. Vii 
dury scenos didelė egle, mir
ganti įvairiaspalvėmis švie
somis; prieš ją mažytė Bęr-i 
nadeta Piežaitė, ilgom pa
laidom kasom, aprengta mo-

šaukė programos dalyvius 
pasiklausyti gausių publikos 
aplodismentų.

Programos atgarsiai, kom
(Nukeltą į .5 pusi.)

J. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

EN STATĖ OF INDIANA 
calls Įn Indiana

Phone VVALbrook 2622 
PHYSIO THERAPY

936 VVest 63rd Street
HOURS — Diily 6 to 8 P. M.
Saturdays 10 Ą. M. to 8 P. M.

Dr. F. C Winskunaę 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W. Marąuette Rd. 
Tel.: PKOspect 6446 . 
Tel: HEMlock 3150

2420
Ofiso
Rez.

VALANDOS: *
Nuo 2 iki 4 popiet; 6 iki 8 vak.; b

Trečiadieniais pagal sutartį

GERAS VAISTAS
PALENGVINIMUI SKAUSMO

Piežaitė atliko sa- 
rimtai, natūraliai.

It’s a SENSATION!
...ofWarmlfi
FOR PAIN RELIEF^

Vakare, 7:30 valandą,
puošnų muziejaus teatrą su-| nėliąi” ir “Angelai gied’ dan 

guje”.
i Vyčiai dainavo ir giedojo 
[harmoningai. Paskutiniųjų 
giesmių akordai įspūdingai 
aidėjo salėje, ir pasilikę at
mintyje, tartum linkėjo 'vi
siems “Linksmų Kalėdų”.

Visos trys grupės atliko 
savo užduotis kuo Dulkiau
siai. Ne tik ausys, bet ir

ziejaus eilinių darbininkų 
pareiškimu, lietuvių progra
ma buvo pažymėtinai gerą 
ir graži.

Programa susidarė- iš se
kamų numerių:

Atitraukiant užuolaidas, 
'Vyčių choras giedojo “Svei- 

'■ kas Jėzau Mažiausias” ir 
i“Gul šiandieną jąu ant šie- 
I no”.

Stephens Singers, yadp- 
| vau j amas populiarios ir plar

. ... — .. ..

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IŠBĖRIMAMS

GALIMA GAUTI ĮVAIRIŲ 
. KALĖDINIŲ DOVANŲ 

Atsilankant į —

ATOMIC RADIO
Sales & Service
Nauji TELEVIZIJOS Setai 

ir Rądios Namams ir 
Automobiliams

PUBLIC ADKRESS 
SYSTEM’Al

Visiems Reikalams*
FREQUENCY MODULATION 
EXPERT RADIO TAISYMAS 
Tubes Tikrinimas DYKAI 
Turime Taipgi Elektrinių 

Prietaisų ir Dovanų.

2456 W. 47th St.
CHICAGO 32. ILĮJNOIJ
TEL. YARDS 4559

pasirašiusioji žemaitiškuose 
i rūbuose.

Mažoji 
I vq rolę 
I Jai buvo pasakojama lietu-1
i vių kalėdiniai papročiai ir . 
lietuvių liaudies dainų bei į 

I šokių reikšmės. Aišku, Dauž | 
vąrdienės pasakojimus gir-1 
dėjo ir visa publika.

Prie programos ■ pasiseki- 
I mo" nemaža prisidėjo ir ne--j 
matytoji “stage manager” 
Ona Piežienė, kuri už scenos i 
prižiūrėjo tvarką įr dirigavo j 

| šviesų pakeitimą, pridavi-1 
Imui gilesnio efekto visai 
i programai.

Tenka pastebėti, kad pa-

for RheumoHjm' • Neurolgia • Backache

GET A TIIBE N0W AT YOUR DRUB6IST
BATH PRODUCTS 'CP., CHICAGO 24, ILL

Įvairiausių Prekių
Barųenų 

Pasirinkimas I

Tiesiog Jums ;— 
Iš MŪSŲ Dirbtuvės

Mūsų ilgų, metų patyri
mas rakandų išdirbime 
įgyjo tiuo pirkėjų pilną 
patenkinimą.

I

Kenčįąntieji nuo senų, atdarų 
ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai pasėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežt ir skaudėj 
ti — užtepkite 
LEGULO Oint- 
nient palengvi
nimui skausmo 
ir niežęjimo tų 
senų, atdarų ir 
skaudžių žaizdų. 
Jo atgaivinan
čios ir skausmų 
prašalįnanč i o s 
ypatybes suteiks 
Juiųs tinkamą, 
nakties poilsį ir 
pagelbės išgy-r 
dyt senas, 
atdaras 
skaudžias

žaizdas. Vartokite jį irgi skau- 
diems nudegimams,, šąšų ir sutrū- 
kiiiių prašalinimui, ’ ir kad pa
lengvinti Psųriasis niežėjimą. At- 
vėdina vadinamą Atlileie’s Foot 
degimą ir niežėjimą, su^abdo jo 
plėtimąsi^ sulaiko nuo odos nu- 
džiūvimo ir sutrūkuno tarp pirš
tų: geras ir sausos, trūkstančios 
od-os niežėjimui, nuo darbo iš
bėrimams i ir .kitpmš odos nega
lėms iš lauko pusės.

Legulo Ointment yra parduoda
mas po 75c, $1.25 ir $3.50. Pirkite 
jį vaistinėse Chicagoj ir apielinkėj 
arbą atsiųskite Mpney Orderį

LEGULO, DEPT. D.
i:

4847 W. 14th Str«et
CICERO 50, ILLINOIS

išdirbėjai gerų ir tvirtų
SEKLYČIOMS SETŲ

“^1

Turime didelį ir pilną pasirinkimą gražių, gerų ir 
vėliausios mados Seklyčioms Setų.

PIRMIAU MATYKITE. MŪSŲ DIRBTUVĘ 
Pas Mus Perkant, Nųpirksite Daug Pigiau!

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS I

Tūkstančiai Pilnai Patenkintu Pirkėjų Išgarsina Mus. — 
Prie Pirmos Progęs, Paklauskite Jų!

Archer Avenue Furniture Co.
PARLOR SETŲ IŠDIRBĖJAI

4140 Archer Avė. . Chicago 32, III
Telefonas LAFayette 3516

Savininkas JOE KAZTK - KAZIRAITTS

&

DEIMONTŲ, LAIKRODŽIŲ IR NAUJAUSIOS 
MADOS JEWELRY 

Cash arba Credit
3249 S. Halsted St. CALumet 0534

CHICAGO 8, ILLINOIS
Peter Nover Jęwęlry Krautuvėje rasite didelį 

pasirinkimą naujausios mados brangakmenių žemiau
siomis kainomis. Atsilankykite ir užtikriname, kad 
būsite patenkinti. PETER NOVER

TAUPYKIT LIETUVIŠKOJ ĮSTAIGOJ
Gausite iki 3% nuošimčiu ant 

savo taupomų pinigij (eurrent 
rate). Visi indėliai yrą apdrau
sti. iki $5,000 00.

MŪSŲ TURTAS SIEKIA 
ARTI $2,000,000.00

Tolimesni Ąnierikos Lietuviai 
siųskite taupimui pinigus per 
paštą; mes ūmai ir teisingai 
pakvituokime.

f CHICAGO SAVINGS 
& Loan Association 

JOHN PAKĘL, Pręs.
6234 So. VVestern Avė.

Chicago 36, Illinois 
Telefonas GROvehill 7575

—

|

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3—8 popiet.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

Suvirš 25 -metų patyrimo,

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akiniūa. 

Kreivas Akjs 
Ištaiso.

Ofisas ir akinių dirbtuve:' 
3401 S. Halsted St.

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

Nedėlioj pagal sutartį.

DR. J. MOCKUS
DANTISTAS

7550 So. Halsted St.
TeL HUDson 2096

OFISO VALANDOS:
Pirmad., .Ąntrad., Ketvirtad. ir Pen
ktad. nuo z10 ryto iki 8 vak. Trečiad. 
uždaryta. Šeštad. nuo 10 ryto iki 4 pp.

Off. tel. GRO. 5677. Rez. FRO. 1474

Dr. Peter J. Bartkus

Dr. J. W. Kadzewick
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2421 West 63rd Street 
VALANDOS: Susitartus — nuo 1:00 

4:00 ir nuo 7:00 iki 9:00 vaka- 
išskiriant Trečiadienių ir S^fcta- 

dienių vakarus.
Ofiso Tel GROvehill 5213 

Rez. TeL HILltop 2626 V

iki 
ro.

58c
6x9 sunkūs vatiniai karpetai, $8.75 
6x9 klejonkės, po ........ $2.95 
Didelės plieninės skaiirado.s, 25c 
1'6x30 rėmuose paveikslai,

• vertės iki -$2.00,“tik ....... 7.5c 
Didelės mieros veidrodžiai, $1.25 
Atnaujintas Walnut Pianas, $68.Q0 
Muzikaliu i žaislai, $.2 vertės,

dabar po ........................ ............ 25c
Gera įnąlįąYą, tik tamsių

. spąlv.ų, už gal. . ....... .$1.25 
Bugaboo, Bedbug, Motli Killer,

75c vėrtės, po tiktai . ... 25p
ANGLINIAI PEČIAI: Warm 

Morning, Ąfpores. Knox, kitų
už 40% sutaupo^

Apex, Maytag, alumtnio
va i-fptos. skalbyklos . ... $10.00 

Didelis Br u ųsy^ick. Jo n ogratas,
■kailna . tlv.*. .... i'. $10.00

Brunswicl< radio-phonograpli 
kombinacija .......... $10.00

Sparton Radio, gražiame 
kabinete .............. $20.00

Philco, didelis radio, už. . .-.$15.00

24x40 karpetųkai, po....

RAKANDAI — BBDDIN'G

Box springs’ai, 3-3 mieros. . ..$6.0.0 
Spęiųgą'-ai, pilnos iųieros,. .. ..$6.00 
Nemaliavota, pilnos mienos

lOY.ą ..............................   $9.00
Dinctte stalai, po .... .... §10.00 
7 dūlių dining room setas, $38.00 
Ąslįnės, lempos ir brųjge

lempos,’ po ......... .$6:00 
Stalįnės lemp-o.s, po ...... $2.00 
2 daliii p,arlor setas. .... .$38.0,0" 
Apmušti krėslai, po ....... $12.00 
Ąpmušti sųpąrųi krėslai, po $12.00 
Dideli smokiug standš,

$5.00 vertes, po . ....... $2.50 
Leinppms apdangos, po .... 25ę 
$5.00 vertės decanter setas, $1.75 
$6.00 včrtės end tables, po. .$1.95 
NĄUJ1 RADIO, po ...... $15.00

DIDEIĄS PASIRINKIMAS
VISOKIŲ REKORDŲ

PO TIKTAI .......... 10 centus

J. MENEIKA
3251 So. Halsted Si

Akis
Egzaminuoja

Akinius
Pritaiko

Dr, J. J. Smetana, Jr.
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland 
Avenue

įstaigos Naujas Namas

—

VALANDOS:

Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 
Penktad. 9:30 iki 12—1:30 

iki 8:30
Trečiadieniais Uždaryta 

Šeštadieniais 9:30 iki 12—1:30 
iki 6 P.M.

Akių Specialistas 
Laikomas Pasitarimui

CANal 0523 Platt Bldg.

Tikslus Tyrimas. Uo.ntact Stiklai. 
■Ortlioptic Gydymas. Stiklus Atnaujina

Dr. Walter J. Swiatek
OPTEMETRISTAS 

2201 W. CERMAK ROAD
Virš Metropolitan Stato Bank)

Tel.: VIRginia 6592 
ik<isdj,on 10 iki 12: 1 iki 5:

9. Šefitad. Ui rytu" iki fi vok. 
Sekmud. 10 iki 12. Trečiad. uždary ta.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2951 West 63rd Street

VALANDOS: nuo 2-4 ir 6-8 kasdien, 
išskiriant trečiad. ir sekmad.

Šeštadieniais tiktai nuo 2-4 popiet

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

(2-tros lubos)
Ofiso Telefonas: YARds 0554

Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tek: 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.
Ofiso Tel. VIRginia 1886

•DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

I

DR. EMILY V. KROKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. REPublic 0054 
Jeigu .Neatsiliepiamą — 
Šaukite: KĘDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 
ir nuo 6 iki 9 vai. vakare. 

Trečiadienio vakarais ir taipgi 
Sekmadieniais pagal sutartį.

DR, A. JENKIN'
PHYSICIAN A ^UURUBON 
(UETUVIS GYDYTOJAS) 

2500 W. 63rd Street
OFISO VALANDOS: 

Kasdien nuo 2-4 p.p. ir 7:30-9 vak. 
šeštadieniais nuo 2-4 popiet 

Trečiad. ir Sekmad. uždaryta 
Ofiso Tel. — PROspect 3838

Res. Tel. — VIRginia 2421

Tel. GRO. 1800 (Ofiso ir namų)

Dr. Walter J. Kiršink
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

3925 VVest 591 h Street
VALANDOS; 2—4 popiet, 6:80— 

8:30 vakarais. Trečiad. pagal sutarti

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

z 6757 So. VVestern Avė.
Telefonai:
Ofiso—-HEMlock 5849
Rezid.—HEMlock 2324
VALANDOS: Trečiadienį ir šeš
tadienį pagal susitarimą; kitomis 
dienomis nuo 2 iki 4 po piet, 

7—9 vakare.

Tel.: GROveluil 4020
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javoir
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Rd.

(Dargia Vaistinės Name) 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1 iki 4 vai. p.p. ir
7 iki 9 vak. Trečiad. pagal sutartį

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Tel. VIRginia 6583

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd.
Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak 
Trečiadieniais ir šeštadieniais ofisas 

yra uždarytas?.

REZIDENCIJA
3241 VVest 66th Place

Tel. REPublic 7868

Tel. CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. L ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6600 S. Artesiąn Avė. 
VALANDOS :• 11 v. ryto iki 3 p.p.

6 iki 9 vai. vakare.

Res. 6958 So. Tąlmąn Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS^
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 West Marąuette Road
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki *9 vakare. 
; Trečiad. ir Nedėliomis susitarus.

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

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

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

Office Tel. YARds 4787
Namų Tel. PROspect 1930

Dr. A. Montvid, M.D<
Dr. Walter M. Eisin į

( E I S I N A S ) 
6155 S. Kedzie Avė.

Practice llmitod to Obstetrica 
and Gynecology 

VALANDOS TIK PAGAL SUTARTI 
Telefonai

Ofiso HEM. 8700. Rez. PRO. 6232 i 
Jei neatsiliepia. Saukit MLD. 0001 Į

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
West

2400
Town Statė Bank Bldg.
West Madison Street
Tel.: SEElcy 7830 

BRUnswick 0597 
VALANDOS:

Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakąre

Ofiso 
Resiz. Tel

APSIMOKA Skelbtis “DRAUGE

Mirti nebijo tas, kurio gy
venimas daug vertas. Kan
tas.

PLATINKITE ‘ DRAUGĄ”

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos TeL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 AvonŲC
Ofiso vai.: 1—3 ir 6-3:30 P. M- 

Trečiadieniais pagal sutartį..

t
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SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

Balo D R. RACKU8
4204 Ąrcber Avenue, Chicago

vą kitoms daug pavojinges
nėms ligoms.

• ‘ŠALTIS' —SLOGOS
Bent trumpais bruožais 

reikia aptarti slogas. Juk 
tai dažniausiai pasitaikanti 
liga. Vieniems pavyksta grei 
čiau savo slogas pagydyti, o 
kiti nepajėgia slogų atsikra
tyti.

Seniau žmonės samprota
vo, o dar ir dabar daug lie
tuvių mano, kad kaip šaltis 
į žmogaus kūną įlenda, tai | 
tuomet slogas gauname. Bet: 
dabar, remiantis modernaus 
medicinos mokslo faktais, 
jau pavyksta daktarams įti- ■ 
kinti žmones, kad tikrasis 
slogų kaltininkas yra mik
robas, vadinamas “Micrococ- 
cus Catarrhalis”, kuriais už-1 
sikrečiama nuo kitų žmonių, | 
nuo dulkių arba nuo nešva-i 
raus oro.

Šaltame ir drėgname ore! 
nesiranda didesnio skaičiaus | 
katarinių mikrobų, negu sau 
šame ir šiltame ore. Bet su- 
švinkusiame ore ir nevėdin- 
tpjose kambariuose tų mikro
bų randasi daug daugiau. I 
Kai lauke oras yra šiurpus 
ir drėgnas, žmonės laiko •du
ris bei langus uždarytus; 
tuomet vidaus oras pasida
ro tvankus ir pilnas mikro
bų. Žmonės ne lauke, ne ty-

Daktaru atsakymai j 
klausimus

• Atsakymas Mrs. A. V. —| 
Jei tamsta esi tikra, kad tu-' 
ri Angina Pectoris, tai pri- į 
valai būti savo stropaus dak 
taro priežiūroje. Trafareti
nės dietos tai ligai nėra, bet 
turi būti paskirai kiekvie- 
nm ligoniui nustatyta, atsi
žvelgiant įi ligonio ypatin
gas apystovas. Orlaiviu skri
sti tamstai nepatariu. Ir žie-

; * r , - • > ' • t/7
rame ore užsikrečia slogo
mis, bet šiltame’ kambaryje, | 
bekvėpuodami suterštu oru. 
Dažniausiai žmoriės užsikre
čia slogomis ten, kur ran
dasi minios žmonių, kur žmo mos metu varginančios ke- 
nės kosti, čiaudo ir spiaudo. lionės taipgi nepatariu. Dėk 
Išvada aiški: (1) žiemos me I pastangas gydytis ir turėk 
tu reikia dažnai kambarius I viltį, 
pravėdinti ir (2) reikia veng 
ti gatvėkarių, krautuvių 
kamšaties ir viešų įstaigų, 
kur randasi daug slogomis 
sirguliuojančių žmonių.

[ir dukra Danute, visi JAV 
I piliečiai, laikinai apsistojo 
LNew Yorko apylinkėje ne
suteikdami adreso.

Aldona, ir Lilija Stanaity-i 
Įtės, JAV pilietės, apsistojo Į 
'pas tėvą: 9Į/žSBaker St.. Dol-: 
geville, N. Y.

Eduardas Steponavičius, j 
su sūnum Kęstučiu apsisto- j 
ja: 929 Fairmont Avė., Phi-' 
ladelphia, Pa.

Antanas Vaiantiejus, JAV! 
pilietis, apsistojo: 131 Sun- 
nyside av., Waterbury, Conn. Į

Vilius Valantukevičius su' 
dukrom Elvirą, Nijole ir Ire
na, JAV piliečiai, apsistojo:! 
80 Payne St., Elizabeth, N.J. Į

Atplaukę tuo laivu trem
tiniai ir atvykę į Chicago y-

KALĖDOMS
IR VISADOS!

Pirkite Su Pasitikėjimu — Ten 
Kur Tūkstančiai Patenkintų 

Pirkėju Perka.

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

Lietuvių Didžiausioje Rakandų, 
Bailio ir Auksinių 'Daiktų 

Krautuvėje

3241 So. Halsted Street
Tėl. CALUMET 7237

Vieni dažniau slogomis 
j serga, o kiti rečiau. Vieni 
sunkiau slogomis perserga, 
o kiti lengviau. Kieno krau
jo atsparumas prieš mikro-j 
bus yra stiprus, prie to slo
gos nelimpa ir kitos užkre-i 
čiamos ligos nesikabina. O i 

i kieno kraujas nusilpsta ir j 
! netenka atsparumo mikro
bams, tą įvairios ligos leng
viau įveikia. Tad labai svar
bu henusilpninti savo krau
jo atsparumo, kad jis pajėg
tų kovoti prieš mikrobus.

Tiesa, peršalimas nusilp
nina kraujo baltuosius skri
tulėlius (leukocytus) tiek, 
kad jie nepajėgia sulikviduo 
ti į kūno vidų patekusių 
mikrobų ir turėti tin
kamas sąlygas bujoti pirm 
nei sloginę liga išsivysto. 
Taipgi reik žinoti, kad slo
gas galima gauti net ir ne
peršalus. Kalifornijoj žie
mos šalčių nėra, o žmonės 
vis vien slogomis serga, jei 
kitokiais būdais savo krau
jo atsparumą susilpnina.

Ne vien tik peršalimas 
silpnina kraujo atsparumą, 
bet ir nedamiegojimas, per- 
sišnapsavimas, persivalgy
mas, stoka tyro oro, stoka 
vitaminų, didis nuovargis, 
išgąstis ar sielvartas ir daug 
kitokių gyvenimo nenorma
lumų. To viso reikia vengti, 
kad nenusilpninus kraujo at
sparumo. Jei kraujo atspa
rumas mikrobams bus stip
rus, tai slogos nesikabins.

Atsakymas B. T. — Ap
tepk nagus su deodorizuota 
ricina (Deodorized Castor Įra paskelbti Aplink Mus ko- 
Oil) kas vakarą, prieš ei- pu^ĮHoje- Redakcija._______
siant gulti, tai jie sustiprės I f 
ir nebus taip trapūs.

Atvyko Rekordinis 
Skaičius JI 1

j Atvykusius be giminių ir 
I draugų pasitiko A. Simutis,
Gen. Konsulato N. Y. atta- 
che, Ona Vakaitienė ir Ba-

I lys Laučka, kurie padėjo su
I formalumais.

Be to yra atvykę keli lie
tuviai iš kitų Europos val
stybių,

Dr. Vytautas Avižonis, pa 
sižymėjęs akių specialistas, 
atvyko iš Šveicarijos spalio 
mėn. ir apsistojo pas Ru- p 
činską: 11 Cottage Street, | ' 
Bristol, Conn.

Lapkričio 6 d. laivu SA- 
TURNIA iš Italijos atvyko 
vie n u o 1 i a i pranciškonai: 
Pranciškus Biveinis ir kun. 
Albertas Žįubrys, kurie ap
sistojo lietuvių pranciškonų bonu už greitą atsilankymą. Ne
vienu olynaose Maine valsty- mažiau 40 vaL darbo savaitę.

HOME—OLA CORP. 
beje. 2542 N. Elston Avė.

CLASSIFIED ADS
I ★ “D R A U G O” *
(darbų skyrius

“DRAUGAS” HELP WAN’rED 
A D VERTIS! NG DEPART.M'ENT 

127 No. Dearluim St.rcet 
Tol. RANdolph 8488-9489

DŽENITORKŲ

Visi skelbimai šiame akyrlnje, kur 
apleista miesto vardas, reikja supras
ti. kad vra. nuo firmų Ch.icngn.|e

PASTOVUMAS. TRUMPŲ 
VALANDŲ DARBAS, ŠVARIAM 

MODERNIŠKAM NAME.
• LABAI AUKŠTOS RATOS

CONSIDER

BENDRTJ
FABRIKO DARBININKŲ

Į Geros algos pradedant ir geros
darbo sąlygos

STANDARD stamping & 
PERFORATING CO.

3131 W. 49th Place
WAREHOUSE VYRU

NEDAUGIAU 35 M. AMŽ. 
$1.05 per valanda pridedant 10c

5

X2%c j valandą pradedant.
K7%c j valandą po 3 menesių.
92 %c j valandą po G mėnesių.

IR 6 DIENAS Į SAVAITĘ
VAL. 5:30 IKI VIDURNAKČIO 
APMOKAMOS ATOSTOGOS 
IR ŠVENTĖS
UNIFORMOS DUODAMOS 
IR IŠVALOMOS VELTUI 
DAUG NAUDŲ TEIKIAMA 
DARBININKĖMS

ViAalp bandysime paskirti prie 
darbo arčiausiai jūsų namų.

Atvykite ir matykite

Miss Allan

Gruodžio 12 d. laivu MA
RINE FLASHER atvyko iš 
Vokietijos 46 lietuviai, ku
rių tarpe 21 JAV pilietis re 
patrijantas, o kiti su., imi
gracinėm vizom.

Atvykusieji išsiskirstė pas 
gimines:

Karolina Baranauskienė 
išvyko į Peotone, III.

Romualdas ir Janina Bud- 
reikos su sūnum Rimantu 
laikinai apsistojo: 85 Plea- 
šant St., Dorchester, Mass.

Jonas Butėnas, pagarsė
jęs ir Amerikos lietuviams 
pažįstamas dainininkas 'ap
sistojo pas dukterį: 226 E. ■ 
70 St., New York, N. Y. '

Elena Čiurlytė laikinai ap
sistojo pas.yseserį p. Simu- ' 
tienę: 138-15-231 Str., Rose- 
dale 10, N. Y. Ji yra pasižy
mėjusi šokėja, kurios pasi
rodymai Lietuvoje ir Vaka
rų Europoje buvo aukštai 
vertinami.

Jonas Gintautas su vai-, 
kais Birute, Vidute ir~ Vy
tautu, visi JAV piliečiai, ap
sistojo: 56.-10 Remson PI., 
Maspeth, N. Y.

Jurgis Gudelis^ su dukra 
Mirga ir sūnum Drąsučiu 
laikinai apsistojo New Yor- 
ke Chųrch World Service 
globoje.

Meta Kikutienė, JAV pi
lietė, apsistojo: 733 Maple 
Avė., Collinsville, III.

Stasys Paškauskas su sū
numis Vytautu ir Algirdu

these
Advantages 

of an z
Insured Savings Account:

/i

M
£

I
Your savings here are insured to $5,000 by 
Federal Savings and Loan Insurance Cor- 
poracion.

Earnings are compounded twice a year — 
and you get a worthwhile return on savings.

Service is prompt, friendly and helpfuL 

Small savings- are welcome — any amount 
opens an account.

DISTRICT SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Pirmiau buvo

Keistute Savings and Loan

3236 S.. Halsted St. Chicago 8, III
Telefonas — CALUMET 4118

H
I

WESTWOOD LIQUOR STORE

REIKIA 
MEKANIKŲ 

KREIPKITĖS ŠIANDIEN 
ESSERMAN MOTOR SALES 

Turi Vietų Nakties š'fte 
Turi būt patyrę — Chrysler’ių 
produktų — mokėsim daugiau 
negu unijos algas —• apmokėtos 
atostogos, šventės — gyvybės 
apdraudimasm dykai patikintiern 
vyrams.

ATSINEŠKITE 
SU

MATYKIT
ESSERMAN MOTOR SALES 
DODGE-PLYMOUTH REALER 
6049 COTTAGE GROVE AVĖ.

Moterių Samdymo Ofisan

ILLINOIS BELL
TELEPHONE CO

309 W. WASHINGTON ST.

ŠITA SKELBIMĄ 
SAVIM

E AR L FRIEDMAN

STENOGRAFĖ
Patyrusi arba nepatyrusi. Geros 
darbo sąlygos. Puiki alga. Pasto
vumas. Atsikreipkite į:

HARNISCHFEGER CORP.
14400 W. National — Milwaukee

PAIEŠKOJIMAS

PA IEŠKAU Anelės Rimkiūtcs iš Dar- 
vičkių (?) (Dvariškių arba Davar- 
vičkių) kaimo. Turi dvi'seseris. Julę 
ir Marijoną. Paskiausiai gyveno- 
kur onrs Nexv York'e. Ieškomas as
muo 'arba apie ją žinantieji p ra nešo
kite: Anelė Stonyte, 12146 S. Green 
St.. Chicago, Tel. COMmodore 2376. 
(Aš paeinu iš Pajurės km.)

PARDAVIMUI

GROSERNĖ IR BUČERNfi — ge
roj Lietuviškoj apylinkėje. Biznis 
geras, bet turiu parduoti dėl ligos 
priežasties. Kaina labai prieinama.

JAMES BARTKUS
901 W. 33r<l St. — YARds 0087

VYRAI IR MOTERYS

PARSIDUODA

Du namai,
I dinis, 
pėdų

I dideli
Į vieta.
Wm.
River
Grove 916R.

vienas mūrinis, kitas me- 
4 ir 5 kambarių, ant 50x135. 
loto. Neša gerą rendą. Trys 
medžiai, dū vaisiniai. Graži

Macyaki«ski. 27-29 N. Budd St., 
Grove. 111. Telcphone River

 PARSIDUODA

Tikras medus—-koriuose ir viedriu- 
kuose po 5 ir 10 svarų. Pristatomi 
i namus nemažiau kaip 20 svaru.' 
7230 S. CamplieiU Avė.—HE.\I. 4715

Juokeliai

REIKIA 
BENDRAI 

VALYTI PADĖTI 
NAUJOJE ŠAPOJ 

NORTHSIDE’S APYLINKĖJE
GEROS ĄLGOS 
PASTOVUMAS

KREIPKITĖS
E L S I C O L C O R P.

330 Ę. GRAND AVĖ.
V

2441 West 69th Street Chicago

Slogps, nors ji yra nesun
ki liga, kiek galint reikia 
vengti. Slogos paruošia dir-

Krautuvėje visuomet

Viskas Geriausios Kokybės— 
Už Žemiausias Kainas!

Sudriko
rasite dicjžiausį pasirinkimą vi
sokių Namams Rakandų — pa- 

( vyzdžiui, Parlor Setų, Bedroom 
' Setų, Dining Room ir Dinette 
Setų, Television Setų, Radijų, 
Refrigeratorių, Skalbiamų Ma
šinų, Automatiškų Skalbyklų, 
Visokių Pečių Virtuvei ir šil
dytuvų, Karpetų ir Klejonkių, 
Elektrikinių Dulkių Valytuvų, 

Naujų Spinet Pianu ir t.t.
Budriko Auksinių Daiktų Sky
riuje rasite geriausių Daimon- 
tų, Žiedų, Rankinių Laikrodė
lių, Visokių Aukso ir Sidabro 
Brangenybių, taipgi Lietuviškų 
ir Amerikoniškų Rekordų ir tt
JUMS VISUOMET APSIMOKA

PIRKTI
BUDRIKO KRAUTUVĖJE

PLANINGAS TAUPYMAS 
Moka Gerus Dividendus

Mūsų Bendrovė gelbsti tūkstančiams tau
pytojų sudaryt atsargas—įsigyt nuosavus 
namus — naują automobilį — dėl apsaugos 
nuo netikėtų nelaimių. Jūsų taupiniai ap
drausti iki $5,000 pęr Federal Savings &
Loan Insurance Corp. Pradek Taupyti Dabar. ‘Mutual Federal Savings

and
Charlered and Svpervised by Ihe United Statei Govemment

2202 W. CERMAK RD. • CHICAGO 8, ILLINOIS

2 Budriko Radio Programai 2 
Sekmad., WCFL (1000 kil.) — 

0:30 iki 10:00 viii. vak.
Ketvirta d., WHFC (1450 kil.) 

— 7:00 iki 8:00 vai. vale

L

KRAUTUVE ATDARA PIR- 
MAD. IR KETVIRTAD. 

VAKARAIS IKI 9:30 VAL.

DIDELIS PASIRINKIMAS VYNO, DEGTINES, ALAUS! 
Specialė nuolaida organizacijų parengimams, 

vestuvėms ir panašiems įvykiams.
Taipgi pristatome į namus geriausios rūšies alų — 

buteliais, dėžėmis ir statinėmis.

AL. ŠIMKŪNAS. Savininkas
TELEFONAS — PBOSPECT 5951

a

Jurgis: — Ištikrųj.ų Jo
nas labai duosnus. Jis savo 
žmonai nupirko naują dra
bužiams skalbti mašiną.

Povilas: — Taip, taip. Se
noji mašina darė tiek triukš 
mo, kad jis negalėjo miegoti.

žmona (į savo vyrą): — 
Kodėl tu vis išeini lauk, kuo 
met aš pradedu dainuoti? 
Nemyli mano dainavimo?

Vyras: — Ne, tik nenoriu 
kad kaimynai pamanytų, jog 
aš tave, smaugiu.

PASTOVŪS DARBAI
I 52 SAVAITĖMS PER METUS

DŽENITORIŲ
IR DŽENITORKŲ

SIETU, PASIRINKIMAS '
PENSIJOS PLANAI
HOSPITALIZATION
LIGOJE NAUDOS 

APDRAUDIMAS 
Moterių Algos Pradedant 

$36.55 Į SAVAITĘ 
Vyrų Algos Pradedant 

$54.60 Į SAVAITĘ 
j KREIPKITĖS NUO 8:30 VAL. RYTO 

IKI 4:30 VAL. POPIET 
KAMBARĮ NO. 1122 
125 SO. CLARK ST.

KNYGOS visuomet yra tinka- 
I ma Kalėdoms dovana. Jų galite 
įsigyti “Draugo” ofise.

Tamsiu strytu eina Povi
las Drebulys. Tik štai iš 
šalies plėšikas .ir, atkišęs 
revolverį, pareikalavo Dre
bulio atiduoti pinigus. Plėši
kui įkišus ranką į kišenių, 
Drebulys jam sviedė per 
žandą. Prasidėjo muštynės. 
Po poros sekundžių Drebu
lys jau gulėjo ant žemės. 
Iškratęs visus kišenius ir 
radęs tiktai 57 centus, su
pykęs plėšikas tarė:

— ^Durnius esi. Dėl 
centų sukėlei muštynes...

— O, no, — atsakė gulė- 
. damas Drebulys, — aš labai 
bijojau, kad nerastum mano 
šiuse paslėptų 70 dolerių.

I________________________

STRENDIEGLIS ?

50

Norėdami ką nors pirkti, par
duoti, išnuomuoti, surasti, praner
ti ir t.t., pasinaudokite “Draugo” 
CLASSIFIED skyriumi. Tūkstan
čiai asmenų yra gavę rezutatus!

Geri lakiraščiai ir knygos 
kultūringam žmogui teikia 
laimę. i

O Bandyk Johnson’s BACI< PLAS- 
TER — vai produktas specialiai 
padarytas sumažinti perveriančius 
strčndieglio skausmus. Bandymai 
parodė, kad jis pagelbsti arti 9 
iš kiekvienų 10 kentėtojų. z '

• Kas jis yra: šis limpąs plestras 
sudarytas su lengvais vaistais ska
tinančiais cirkuliaciją.

• Kaip jis gelbsti jltms* Plestras 
pat raukia gydant} Ir šildant} krau
ją } skaudamą vietą. Įtempti rau
menys atsileidžia ir skausmas su
stoja. šildanti paduškaite apsau
goja nuo šalčio, pagelbsti plakan
tiems raumenims, sumažina per
verianti skausmą.

• Johnson’s BACK PLASTER iš
dirba Johnson & Johnson — Žino
mi per 60 metų nuikiu chirur
giškų apraišai ų išdirbėjai. Visose 
vaistinėse.
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Publishftd daily, except Sundays, 
by the 

Litliuanian £latholic Press Society. 
Member of the Catholic Press Ass’n

Bubscrtption Ra tęs:
36.00 per year outside of Chicago: 
37.00 per year in Chicago & Cicero; 

4 centą per copy.

Jungt. Valstybėse, bet ne Chicagoje: 
Metams .................... 36.00 
Pusei Metų ................ 3.50 

Užsieniuose:
Metama .............38.00 
Pusei Metų ................ 4.50

Pinigus reikia siųsti .Pašto Money 
Orderiu su užsakymais.

Prenumeratos kaina Cliicagoje ir 
Ciceroje per paštą:

Skelbimų kainos bus prisiunčiamos 
tuojaus, gavus prašymą.

Pusei Metų ................ 4.00 SKELBKITES DIEN. '‘DRAUGE’*

Uolųjį Laikraštininką Laidojant
PASKUTINE PETRO TUMASONIO KELIONE

Šį rytą mūsų mielas kolega, uolusis ir ilgametis laik
raštininkas a. a. Petras Tumasonis šioje prakaitu, aša
romis ir krauju apšlakstytoje žemėje atlieka paskutinę 
kelionę. Jis keliauja į; mirusiųjų kraštą, į Šv. Kazimiero 

'kapines atsigulti amžinam poilsiui greta pirmojo “Drau
go” redaktoriaus a. a. kun. Antano Kaupo ir daugelio 
kitų savo bendradarbių ir tautiečiui. Po bažnytinių a- 
peigų Šv. Panelės Gimimo bažnyčioj, jį lydi į kapus 

r jo mylima žmona, sūnūs, dukterys, giminės, draugai ir 
jo darbo gerbėjai.

Pasakysime tiesą, velionies vardas plačiai mūsų vi- 
Į - suomenei nedaug, tebuvo' žinomas, nes jis aktyviai vi- 
t šuomeniniame veikime Veik niekuomet nėra dalyvavęs.

Bet Spaudos darbininkai Petrą Tumasonį visuomet ger
bė ir jį aukštai vertino. Mat, velionis buvo darbo pele
lė, nuolat -sėdėjusi prie redakcijos stalo, nuolat rašiusi, 
rinkusi žinias ir skelbusi tūkstančiams laikraščių skai
tytojų.

T V . '‘■DRAUGO” REDAKCIJOJ

/ Prie dienraščio “Draugo’-’ redakcijos stalo ta “spau
dos darbo pelelė” dirbo per suvirs 27 metus (1916 — 
1943). Per visą tą laiką jo žinioje buvo pirmasis dien- 
raščio puslapis, kurį redaguoti tikrai nėra lengva. Jin 
reikia -surinkti ir Vėliausias ir Svarbiausias ne vien tik 

L šio krašto, bet viso pasaulio žinias. Jis tai puikiai pa
jėgdavo atlikti, nes sekė įvykius, spaudą, komunikatus. 

-- Turėdamas ilgametį laikraštininko patyrimą, žinojo, 
kas verta skelbti, kas svarbiau, kas skaitytojams įdo- 
jniau.

A. a. Petras hė vien tik pirmąjį puslapį redaguodavo. 
Jis ir straipsnių aktualiais gyvenimo klausimais para
šydavo. Parašydavo iš mokslo srities, iš politikos, iš 

B organizuoto darbininkų gyvenimo. Parašydavo ir eilė- 
| raščių, nors .poetu nesivadino ir pretenzijų prie to ne- 
F turėjo. Būdavo ir taip, kai vyriausieji redaktoriai tu

rėdavo kur nors išvykti visuomeniniais reikalais, velio
nis nekartą juos pavaduodavo.

“Draugo” redakcijoj jam teko dirbti su šiais redak
toriais : J. E. vysk. P. Būčių, kun. dr. Česaičiu, kun. 
B. Biįmša, dr. K. Pakštu, kun. F. Kemešiu ir kitais. 
Ilgiausiai dirbo su dabartiniu redakcijos personalu. Visi 
velįonį gerbė, vertino ir tikrai gailėjosi, kai prieš ke
letą metų jisai iš redakcijos pasitraukė.

“KATALIKO REDAKTORIUS
Laikraštininkp karjerą velionis ne prie “Draugo” 

pradėjo. Mūsų redakcijon jisai atėjo jau kaipo paty
ręs spaudos darbininkas. Brolių Tananevičių leidžiamo 
laikraščio “Katalikas” (Chicagoj) redaktorium jis buvo 

| nuo 1904 iki 1916 metų. “Katalikas” pirma ėjo, kaipo 
savaitinukas, o vėliau (pirmojo pasaulio karo metu) 
virto dienraščiu. Visai sustojo ėjęs 1916 m. pradžioj. 
Tada jis ir perėjo dirbti į “Draugo” redakciją.

Į Jungtines Valstybes Petras Tumasonis atvyko 1901 
m., pavasarį. Apsistojo Brooklyn, N. Y., kur kun. V. 
Vamagiris leido “žvaigždę”. Tuoj velionis ir buvo pa
kviestas to laikraščio redakcijon, kur darbavosi iki 
1904 m. Iš čia buvo pakviestas “Kataliko” redaktorium.

LAIKRAŠTININKO KARJEROS PRADŽIA
Velionis buvo priverstas tarnauti Rusijos kariuome

nėj. Tarnavo Liepojuje. Kariuomenėn stodamas jisai 
jau buvo įsitraukęs lietuvių sąjūdin. Todėl jis jau tada 
buvo sąmoningas ir kaipo lietuvis ir kaipo katalikas. 
Dėl to ir griežta rusų armijos drausmė nesulaikė nuo 
lietuviško, katalikiško darbo. Ir žinote ką, jis ten bū
damas'ir “laikraštį” leido! Kiekvieną mėnesį jisai ran
ka, prirašydavo net keliolika puslapių ir tai siųsdavo 
savo broliams į kaimą, kur tie jo rašteliai eidavo iš 
rankų į rankas. “Laikraštis” vadinosi “Vardas Kata
liko” (1898-1899). Jame yra (viena jo egzempliorių tu
rime po ranka) rašoma apie religinius ir tautinius rei
kalus. Yra straipsnelių,, eilučių, žinelių.

■Nuo tų Jai laikų Petras Tumasonis pradėjo dirbti 
Spaildos darbą. Taigi, dirbo jį netoli penkiasdešimt me-

JO PARAŠYTOS IR IŠVERSTOS KNYGOS
Velionis dirbo ne tik laikraštinį darbą. Jis ir visą 

eilę knygų yra parašęs. Chrestomatiją trijose dalyse 
(didokose knygose) parašė ir Tananevičiai išleido tarp 
1904 ir 1908 m. Be to, jisai išvertė lietuvių kalbon 
šias knygas: “Užkeiktas urvas” (1904 m.), “Apie rū
kymą” (1907 m.), “Ciecorius Domicijonas” (1908 m.), 
“Katorga” (1907 m.); “Maldos Galybė’’ (1909 m.), “My
lėk artimą” (1907 m.), “Vėjinis Malūnas” (1908 m.), 
“Pūsčios dvasia” (1905 m.), “Dangus” (1907 m.), “Trys 
keleiviai” (1905 m.). Visas šias knygas išleido “Kata
liko’ ’ spaustuvė.

Pažymėtina, kad velionis po savo raštais niekuomet 
nepasirašydavo savo pilnu vardu. Dažniausiai pasira
šydavo šiomis slapyvardėmis: Brandukas, P. B., P. T., 
P. arba T.

IŠAUGINO GAUSINGĄ ŠEIMĄ

Petras Tumasonis gimė 1875 m. rugpiūčio 23 d. Dzū
kijoj (Seirijų par. Lapsiu kaime). Mokėsi valsčiaus 
mokykloj ir Suvalkų gimnazijoj. Palinkimą spaudos 
darbui turėjo iš pat jaunų dienų.

Vedlė 1907 m. Chicagoj — Marijoną Šma-lenskiūtę. -Iš
augino ir gražiai .išauklėjo keturis sūnus ir dvi duk
teris, kurie drauge su našle motina liūdi prie velionies 
kapo.

Taigi., šiandien dar vienas kapas supilamas Šv. Ka
zimiero kapinėse. Velionies kūnas, aišku, suįes, į dulkes 
pavirs. Bet jo darbai pasiliks gyvi. Gčrasis Dievas te
būnie gailestingas savo ištikimo tarno sielai.

Sovietų Rusija Įklimpo
Sovietų Rusijos agentai savo propagandai plačiai 

naudojo _tą faktą, kad Jungtinėms Valstybėms yra do
lerio nuvertinimo. pavojūs, kad vyriausybė tuo labai 
yra susirūpinusi ir kad to viso priežastim 'esą “supu
vusi” kapitalistinė sistema. Tik Sovietų Rusijoj tuo 
žvilgsniu viskas buvę “kuo geriausioj tvarkoj”.

Bet, kaip matome, toji “geriausioji tvarka” susmu
ko. Diktatorius Stalinas buvo priverstas išleisti naują 
rublį. Ir tasai jo žygis padaro žmonėms didžiausią 
skriaudą, nes, mainydami senuosius rublius į naujus, 
gauna tik dešimtą procentą.

Kad neįvyktų krašte visiškas krachas, Maskva pa
skelbė griežčiausią kovą juodajai rinkai ir pati nusta
to visas gyvenimo reikmenų ir visokiausių produktų 
kainas.

Nors bolševikai ir prisivogė visokio turto iš savo 
okupuotų ir kontroliuojamų kraštų, tačiau Rusiją vis 
vien įklampino į; ekonominių sunkumų balą.

APŽVALGA
Žymus Anglų Politikas

Šią savaitę yra laidojamas Stanley Baldwin, žymus 
Didžiosios Britanijos politikas. Jis mirė sulaukęs 80 
metų amžiaus.

Velionis buvo konservatistų partijos vadas. Tris kar
tus buvo premieru. Jam teko stovėti vyriausybės prie
šakyje keliais svarbiais momentais: 1) prieškariniu lai- 
kotai^)iu, 2) visuotino streiko pavojuje ir 3) “karalių 
krizės” metu. Mat, kai karalius Edvardas susipainiojo 
su divorsininke Mrs. Simpson, jam ir Cantenbury ar
kivyskupui reikėjo pasakyti, kad jisai abdikuotų ir 
užleistų sostą savo broliui Jurgiui.

★
Turi Būti Lygybė

Senatorius Bridges pasiūlė senatui rezoliuciją, kuri 
uždraustų valstybės departamentui išduoti daugiau vi
zų Sovietų Rusijos agentams, siunčiamiems į Ameriką, 
negu Maskva išduoda norintiems keliauti j Rusiją ame
rikiečiams.

Dabar' į Ameriką atvyksta tūkstančiai rusų komu
nistų agentų (ir jie visi yra įpareigoti vesti komunis
tinę propagandą), kuomet į Rusiją teįleidžiama tik 
dešimtimis amerikiečių.

Šen. Bridges pasiūlytoji senatui rezoliucija turėtų 
būti priimta.

★

Naujienos, rašydamos apie tai, kad Anglijos parla
mentas priėmė vyriausybės pasiūlytą įstatymo projek
tą, kuriuo Burmai duodama nepriklausomybė, pastebi:

“Tuo būdų gema cfar viena nepriklausoma tauta A- 
zijoje. O tuo tarpu Europoje keletas nepriklausomų 
tautų yra pasmaugtos. Bet Rusijos bolševikai, kurie 
išplėšė nepriklausomybę Lietuvai, Latvijai, Estijai, Ar
mėnijai ir Azerbeidžanui, giriasi esą “tautų laisvės gy
nėjai” —prikaišioja britams ‘imperializmą’!”

TRUMPAI

Iš Šen Bei Ten
Rašo Tadaušas Dūdelė

Keistų žmonių esama mū
sų tarpe. Yra tokių, kurie 
pavydi, kad dabar atvyks- 
t antie j i iš Europos lietuviai 
tremtiniai yra beveik visi
apsišvietę, baigę gimnazijas, 
universitetus, moka beveik 
kiekvienas daugiau ar ma
žiau anglų kalbą ir neturi 
pirmomis dienomis Ameriko 
je tokio vargo, kokį turėda
vo prieš 40 ar 50 metų at
važiavę lietuviai, kurių .di
džiulė dauguma ne tik jo
kios mokyklos nebuvo bai
gę, beti net pasirašyti nemo
kėdavo. Štai, šeštadienio 
“Naujienose” kažkoks K. Č. 
įrodinėja, kad Lietuvoj baig 
■tas mokslas' yra vieni nie
kai. O t, kad taip Amerikoje 
tas mokslas būtų baigtas...

★ ★

£ ~ HENRIKAS ŽAGARIETIS=^s

RAUDONASIS SIAUBAS
G P U

Jo veikla ir siautėjimas Lietuvoje
---- ------?

(Tęsinys)
Kai atėjo bolševikai, jis stengėsi gauti kurs- nors tar

nybą, bet tatai jam nevyko. Žydukai, kurie jam įkiš- 
davo proklamacijas mėtyti, jau seniai sėdėjo aukštose 
vietose, o jam darbo kaip nąra, taip nėra.

— Palauk, — mano ponas S., — įsirašysiu ir aš į 
partiją.

Gauna jis blanką, užpildo ir nuneša. Sėdi priimama
jame jaunas žydukas, pavarto pono S. anketą ir sako:

— žinoi, droigas, mes dabar laikinai į partiją ne1” 
priimame.

— Kas tokie “mes’'’? — nustemba ponas S.
— Nagi mes, komunistai.
Kaip matome, tautinėje sovietinėje respublikoje apie 

jokį tautiškumą negalėjo būti kalbos.'Jei ką pavadinsi 
žydu, tai laikoma dideliu nusikaitimu ir už tai gali 
gauti kelis metus priverčiamojo darbo stovyklos. Jei 
kuriam nors žydui pakenksi, saugokis! Tavo laisvės 
dienos jau suskaitytos.

Štai vienas pavyzdys iš šimtų.
Žydas Zelteris laikė Kaune viešbutį. Buvo tai labai 

blogos reputacijos viešbutis, nes jis nė tik kambarius 
nuomojo, bet kartu su kambariais ir baltąsias verges. 
Bolševikai viešbutį nacionalizavo ir jo valdytoju pa-
skyrė invalidą lietuvį A.' Ponas A. perėmė visą turtą, 
o vėliau pastebėjo, kad buvęs savininkas Zelteris slaptai 
lankosi kieme, kur buvo viešbutis, ir kažką vis išneša. 
Padaręs nuodugnų tyrinėjimą, jis susekė, kad Zelteris 
kieme turi slaptą sandėlį, kur laikė paslėpęs viešbučio 
turtą ir dabar jį; likviduoja. Ponas A. sukvietė parei
gūnus, sandėlį atidarė ir rado jame dėžes muilo, vieš
bučio baltinių ir kitokių daiktų, kurie, kaip viešbučiui 
priklausantieji, turėjo būti nacionalizuoti. Ponas A. sų-? 
rašė aktą ir tol nenurimo, kof Kaunp vykdomasis ko
mitetas iškėlė’ Zelteriui bylą.

Liaudies teismas davė Zelteriui dvejus metus. -Zelte
ris apeliavo. Per tarpininką jis kreipėsi į poną A., kad 
tas teisme pakeistų savo parodymus, pasakytų, kad 
viešbučio turtą nacionalizuojant Zelteris lyg buvęs už
siminęs apie sandėlį kieme, bet vėliau komisija pamir
šusi jį į aktą įtraukti, ir Jesantį jame turtą surašyti. 
Ponas A. savo parodymus keisti atsisakė.

Vargšas ponas A.! Jis nė nesapnavo, kad įklius jis 
pats.

Apeliacijos byloje žydą Zelterį gynė pats Kauno vyk
domojo komiteto juriskonsultas. Tik įsivaizduokite! 
Vykdomasis komitetas Zelteriui iškėlė bylą, o to ko
miteto juriskonsultas Zelterį teisme gina.

(Bus daugiau)

Tokių keisto pavydo pa
sireiškimų ir nepasitenkini
mo atvykstančiais tremti
niais dažnokai galima pas
tebėti. Prieš kiek laiko kaž
koks žmogus “Vienybėje” 
piktinosi, kad tremtiniai ieš
ko geresnio darbo, o “neina 
geležų lankstyti ir 'grindų 
plauti”.

Kiekvienas žmogus ieško 
geresnio darbo. Tokią pat 
teisę tūri ir tremtiniai. Rei
kėtų tik džiaugtis, o nė pa
vydėti, kad atvykstą trem
tiniai nesiduoda stumdomi 
po prasči-ausiūs tdarbus, bet 
sugeba surasti ir dirbti tokį 
darbą, kad patys Save ir sa
vo šeimas išlaikyti gali ir 
savo geradariams padarytas 
išlaidas grąžina. Taip pat 
reikia didžiuotis, o ne pavy
dėti be jokio pagriųdo, kad 
nemažas tremtinių Skaičius 
difba Amerikos universite- 
tuose bei kolegijose kaip ® 

Mprofesonai ar dėstytojai.
★ ★ ★

Kad tremtiniai einasi sa- l| 
vo mokslu, yra netiesa. Ži- ri 
noma, jeigu kas paklausia, 
kokias m< ’ 
baigęs, paklaustasis pasisa
ko. Bet ar tai yra gyrimą-, 

, sis? O tremtinių tarpe yra 
daug su aukštuoju mokslu. 
Kad apie lietuvių išsimoks
linimą amerikiečiai kitaip 
galvoja, negu minimas K. Č., 
rodo jau minėtas faktas, 
kad buvę Lietuvos profeso- 

(Nukelta į 5 pusi.)

1lokyklas kas yra ui 
^klaustasis pasisa- Ii o

STASYS LITWINAS SAKO:
R R TAI GERIAUSIAS LAIKAS 

—PIRKTI VISOKIOS RŪŠIES 
NAMAMS REIKMENIS.” GERAS PASIRINKIMAS

Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytii-Išvaizdos Sidings
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišo — Rnamelio — Geležinių Namams Rcikmenų- 
Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Materiolo —- Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — IVallboard — Plašter Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Reikalingu Dalykų. Pasiteiraukite!

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI
STASYS LITWINAS, Pres.

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

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

DIDŽIULIS BAZARAsj
— Rengiamas —

Don Varnas Post No. 986 ir Women's Auxiliary
AMERICAN LEGION

Irečiad., Šeštai ir Sekmad. iki Gruodžio (Dec.) 28 d.
Trečiadieniais ir šeštadieniais 7:00 vai. vakare. — Sekmadieniais 2:00 vai. popiet.

Dovanos bus traukiamos lygiai kas valandą. — Sekmadieniais nelygiom vai. (3, 5, 7 ir t.t.)

Don Varnas Salėj, 68T6. So. Wes+ern Avenue
GrKAND DRAU'ING BUS ŠEŠTADIENĮ, GRUODŽIO (DECEMBER) 20 d., 1947

DOVANOS DYKAI! ATEIKITE VISI! NEAPLENKIT ŠIOS PROGOS SMAGIAI PRALEISTI 
LAIKĄ IR GAUTI BENT VIENĄ IŠ DAUGELIO DOVANŲ. VISI DALYVAUKITE I!
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Iš Ten
(Atkelta iš 4’ pusi.) 

riai‘.mielai priimami profe
soriauti į Amerikos univer
sitetus, o buvę Lietuvos stu
dentai be jokių kliūčių, pri
imami. studijuoti į Amerikos 
universitetus. Nepriimami 
tik tuo atveju, jei vietos nė
ra. O Europos (taigi, ir Lie
tuvos) mokslo lygis yra la
bai vertinamas. Pačių ame
rikiečiu spaudoje dažnai ga
lima matyti pasisakymų, kad 
Amerikos mokslo lygis, pa
lyginus su Europos, yra ga-1 
na žemas.

★ ★ ★

įkad Anglijoj jau yra virš 
Į 5,000 naujai atvykusių 
| tuvių, o juos aptarnauja 
trys kunigai. Ir tai dar 

tam“te'be£ddi’iš’'viSų'p?Sių, iš kart° kuni^ai Zalėj° 
iš artimų ir svetimų asme- Pintis tremtinių dvasiniais 
nų. Vienbalsis nuosprendis reikalais’ bet turėj° dirbti 
- lietuviai puikiai atsižy. PWU darbą, kaip ir visi 
mėjo. Nuoširdus ačiū vi- |atvažia\Uoieji. 
siems programos pildyto-1 
jams ir padėjėjams už 
vyzdingą kooperaciją, 
laiko ir lėšų pašventimą 
desnei lietuvių garbei.

programa
(Atkelta iš 2 pusi.)

plimentus nesantieji komen-1

lie- 
tik
ne

rū-

IĮ SlavŲ Apginklyoii
Partizanai Užmušti'

ATĖNAI, gruod. 15. —
Spaudos raportas iš Larisos 
šiandien sakė 60 partizanų 
gauja, nešanti ginklas ir 

i reikmenis, buvo valdžios da
ilintų išnaikinta kovoje snie- 
jgo pūgoje šeštadieny. Kau
tynės įvyko Vermion kalne, 
vakarouse nuo Saloniko^.

Raportuota suimti belais- 
I viai sakę jų turimi reikme
nys paėjo iš Jugoslavijos.

JOHN A. KASS
Didžiausia Lietuviška Jewclry

Krautuve Chicagojc

Yra Naujoj Vietoj

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOJ
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis

di-

Lafayette 0727

J. Daužvardienė

Rūpinasi Tremtiniais

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

DABAR KAS ŠEŠTADIENJ. 
nuo 9:16 Iki 9:10 ▼. ryte.

PARKfRj

JONAS V1ŠNIAUSKAS

Veteranų Perlaidojimo Reikale

VALANDOJE

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Vienas Blokas nuo Kapinių

Telolonas; CEDARCREST 6 3 3 5 PETRAS P. GURSKIS
Vieny Mėty Mirties Sukaktuves 659 WEST 18th STREET Phone SEEley 5711

IGNACAS I. ZOLP
1646 WEST 46th ST. Phone: YAEds 0781

, POVILAS J. RIDIKAS

LACHAWICZ ir SŪNAI

LEONARDAS L. BUKAUSKAS

BITTINandKAMENSKY ANTANAS M. PHILLIPS
3807 S. LITUANICA AVĖ. Phone: YARda 4908Monument Workssielą.

JULIUS LIULEVICIUS

m!

3914 West lllth St. Ambulansu patarna
vimas yra teikiamas 
dieną ir naktį. Rei
kale, šaukite mus

Mes turime koplyčia? 
visose Chicagos ii 
Koseiando dalyse tf 
tuojau patamaojam.

3938 W. lllth STREET — Tel. BEVerly 0005
Pirmoji paminklų dirbtuve nuo Sv. Kazimiero kap. vartų.

3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET
Telephone: YAEds 1419

4848 S. CALIFORNLA AVĖ, Phone LAFayette 3572

10821 S. MUGAN AVĖ. Phone: PULlman 9661

I
Didėlis pasirinkimas 

Parker “51” Rašomų 
plunksnų nuo $12.50 
Iki $15.00 Pirkite vi
sas savo Kalėdų dova
nas mūsų didelėj, gra
žioj ir atsakomingoj 
-— lietuviškoj auksinių 
daiktų krautuvėj. Tu
rime didelį skaičių da
lykų pasirinkimui, pa
vyzdžiui: deimontinių
žiedų ir tikro aukso 
žiedų vyrams, mote
li nis ir vaikams. Taip
gi turime geriausių iš- 
dirbysčių laikrodėlių. 
(Elgin, Hamilton ir 
Helbros), ir visokiau
sių aukso ir sidabro 
brangenybių — už že
mas kainas!

Mūsų krautuvėje taipgi 
M. B. Kąss, O p t.. lietuvis 
gydytojas, kuris maloniai patar
naus jums akių gydymo 
kalais. Prie pįrrųos progos 
Vykite ir pasiteiraukite.

Naujai atvykstantiems 
vargu bęreikės gyvenimo mo 
kyklą pereiti... Jie Lietuvoje 
yra ne tik važiavę trauki
niais ir automobiliais, bet 
taip pat ne vienas yra pa
kėlęs tokio vargo bolševikų 
ir naciui kalėjimuose ir kon
centracijos stovyklose, ko
kio nuo pat atvažiavimo į 
Ameriką saugiai gyvenę se
nieji emigrantai nė įsivaiz
duoti negali.

‘ ‘Kas savęs negerbia, to 
ir kiti negerbia ’ sako pa
tarlė. Todėl K. Č. visai, be. 
reikalo prikiša tremtiniams 
savigarbą. Nejaugi pats K. | 

\ Č. ir visi seniau Amerikoje | 
gyveną lietuviai savigarbos 
neturi? Abejoju...

pa- 
už

Iz Tarpe popietinės ir vakari 
rinės programos pačią die
ną muziejaus valgykloj bu- i 
vo neikiamas lietuviškas me
nu — “Lithuanian Dinner’’, 
kuris susidarė iš: sriubos, 

! keptos žąsies, virtinių bei! 
vąrškiečių, kopūstų ir buro
kų ir lietuviškų obuolių pu
telių. Padėka priklauso JuĮ. 
Pumputienei, kuri tarėsi su 
valgyklos vedėja ir virėjo
mis dėl lietuviško menrj^pą- 
rųošimo ir patarė, kaip ga
minti lietuviškus valgius.

New York Times pasiro- 
I dė toks buto ieškančio ve
terano skelbimas: “Grįžau 

I iš Japonijos po keturių ka- 
I ro metų. Nejaugi man rei» 
kės gyventi palapinėje dar 

Į keturis metus f”

4605-07 S. Hermifage 
Avenue 

Yards 1741-2

4330-34 S. California'
Avenue

P. Valius, gyv. 10034 So. | 
Statė St., Chicago, III., la- i 
bai daug sielojasi tremtinių 
reikalais, siunčia daug siun
tinių bei 'suieško affidavitus. 
Todėl ji gauna daugybę pa
dėkos, laiškui. Viename iš to- ‘

I kių laiškų vienas kunigas iš. 
Itąlijos dėkoja užz siuntinį: 
|ir affidavitą. Kitas laiškas 
>iš Anglijos kito lietuvio ku I

Jungtinėse Valstybėse jau 
kelis dešimtmečius negrų 
tarpe savižudybių skaičius 
yra trigubai mažesnis už sa
vižudybių skaičių baltųjų j nigo. Šiame laiške rašoma, 
tarpe.

ELENA BARTKEVICIENE 
(po tėvais Vaitkevičiūtė)
Gyv. 1407 S. 50th Avė., Ci

cero, Illinois, o pirmiau gyve
no Scranton. Pehną.

Mirė Gruod. 13rl., 1947m., 2 
vai. popiet, sulaukus senatvės.

Girnius Lietuvoje. Kilo iš Pu
nios apskr.. Punios parapijos.

Amerikoj išgyveno 37 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrą, Vincentą; 2 sūnus, Juo
zapą ir jo žmoną Matilda (gyv. 
Scranton, Pa.), ir Vincentą ir 
jo žmoną Antoinette; dukterį 
Oną Miller ir jos vyrą Domi
ninką; 7 anūkus ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas A. Petkaus 
koplyčioj. 141U S. 50tn Avė., 
Cicero, III. Laidotuves įvvksta 
Trėčiad., Gruod. 17d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atly
dėta į Šv. Antano parap. baž
nyčią, kurioj įvyks - gedulingos 
pamaldos /už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuve

Nuliūdę; Vyras, Sūnus, 
tė ii- visi kiti Gimines.

LaidL direkt.
Tosvnhall

JURGIS GEDVILAS 
Gyv.: 3540- S. Halsted St. 
Mirė Gruod. 13d;, 1947m., 
į. p.p., sulaukęs pusės amž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iŠ Ra
inių apskr.V Kražių parap„ 

Adosiškių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 35 metus.

Paliko nuliūdę: sesuo Elz
bieta ir .švogeris Jonas Dauk
šai ir jų sūnus Kazimieras; 2 
pusbroliai. Stanislovas ir Juo
zapas Gedvilai ir jų šeimos; 
pusseserę. Kazimierą Raųdau- 
čienę ir šeimą Lietuvoj, seserę 
Agniešką, ■ visi kiti giminės.

Priklausė prie Ąinerįcąn Le- 
gion Dariaus-Girėno Post’o ir 
prie Ex-Maineri.ų. Kliūbo.
Kūnas 'pašarvotas A. M. Phil

lips koplyčioj, 3307 S. Licua- 
nica Avė. Laidotuvės įvyksta 
Trečiad.. Gruod. 17d. iš koply
čios 9:30 vai. ryto į Šv. Jurgio 
par. bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jurgio Gedvilo gi
minės, draugai ir pažįstami es
ate nuoširdžiai kviečiami daly
vauti šiose laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę: Sesuo, švogeris ir 
.Tu S.ūnus, Pusbi-oliai, Giminės, 

id. direkt. A. M. Phillips, 
Y'ARds 4908.

ONOS YLOS
Po tėvais Laskauskiutės

Rytoj sueina lygiai metai, kaip ji užmerkė am
žiams savo akeles nuo šio, taip mielo jai pasaulio, 
sulaukus vos 28 metų amžiaus.

Onutė, buvo gimusi Čikagoje, bet didesnę savo gy
venimo dalį praleido Kanadoje, Montrealo mieste.

Gedulo pamaldos įvyksta gruodžio 17 d., 1947 m., 
Šv. Kryžiaus parap. bažnyčioje 8 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mum:s pasi
melsti už a. a. Onos Ylos

Ilsėkis ramybėje mums
Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuliūdę lieką: Vyras, Tėvai, Brolis ir Gim’nes.

niekad nepamirštamoji,

PETRAS MACULEVIČIUS
Gyv.; Woods, Wisconsin.
Mirė Sekmad.. Gruod. 1 

1947m., 3:45 vai. ryto — k 
ligoninėje Milwau.kėe, Wlse.

B.uvo sulaukęs pusės amž.
Gimė Lietuvoje. Kil-o iš Ma- 

gunų kaimo, Gaidės parapijos, 
Rimšės apskr. Amerikoje išgy
veno apie 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime;. 
Lietuvoje mylimą motinėlę ir 
artimas gimines, o čia Chica-

■ goję pusbrolį Nikodemą, Duba
ką ir jo žmoną. Ievą,; krikšto 
dukterį Genovaitę Saučiūnaitę. 
kuri rūpinasi laidotuvėmis; la
bai artimą draugą. Joną Baldi
šių ir d. >k. draugų, pažįstamų.

Velionis priklausė prie Tėvų 
Marijonų 5-to skyr. ir Dariaus- 
Girėno American Regioji Posto.

Kūnas pašarvotas Ant. Pet
kaus koplyčioj 6812 S. West- 
ern Avė. Laidotuvės įvyks Tre
čiadienį, Gruod. 17d., Iš koply
čios S:’3,0 vai. ryto bus atlydė
tas į Gimimo Paneles' švč. par. 
bažnyčią. kurioj. įvyks gedulin-

■ gos pamaldos už velionio sielą.
Po pamaldų -bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: PtasbroĮis, Krikšto 
Duktė, Draugai ir Pažįstami.

Laid. direkt.: Ant. Petkus, 
tel. GROVehill 0142.

PETRAS VASILAUSKAS
G\'v. 521 West 42nd Place.
Mirė Giiuod. 13d., 1947m., 4:- 

10 vai. ryte, sulaukęs pusės am
žiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr.. Kražių parap.. 
Pabutkalnių kaimo. Amerikoje 
išgyveno 4 0 metų.

'■Paliko muliūdę: žmona 'Jose- 
phine (po- tėvais Mącikaitėj; 
3 sūnai. Petras ir marti Ade- 
line, Juozapas ir marti Ona. ir 
Edvardais ,ir marti Mari-on; 
duktė Benite ir žentas Frank 
Geiselman; 9 anūkai; sesuo 
Jadvyga ir švogeris Jonas Če
puliai ir šeima; brolis Boles
lovas; švogeris Antanas irš.vo- 
gerka Kotryna Macikai ir šei
ma; pbsbi-olis Jonas ir brolienė 
Marijona Drukteniai ir šeima; 
krikšto duktė Sophie Brazio-, 
nis; ir visi kiti giminės.

Priklausė prie Chicagos Lie
tuvių ir" Teisybės Mylėtojų 
draugijų.

Kūnas pašarvotas A. M. Phil- 
lips koplyčioj, .3307 S. Lituani- 
ca Ave._ Laidotuves Įvyks Tre
čiadienį, Gruod. 17d. Iš koply
čios S vai. ryto bus atlydėtas į 
šv. Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velioni-o sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Petro Vasilausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti šio$e laidotuvėse ir su- 

i jam paskutinį patarna- 
ir atsisveikinimą.

id. direkt.: Phillips,
YARds

(Ilgus'metus išgyveno 
Kevvanee. Illin-ois)

Mirė Gruod. 13d., 1947m., 3 
33 vai. ryto, .sulaukęs pus 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ma
rijampolės apskr., Marijampo
lės parap.. Čuinskįų kaimo.

Paliko dideliame r.uliiidime: 
žmoną Oną (po tėvais Migū- 
naitė): 3 dukteris, Anna Wick- 
ersham ir žentą Harry, Helen 
Gudish ir žentą John, ir An
toinette Lamsargis ir žentą Jo- 
seph; 3 sūnus, Joseph ir mar
čią Mammie, John ir marčią 
Hazel, ir Frank ir marčią Nor
mą; 14 anūkų; 3 pfo-anūkus; 
ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų. Lietuvoje paliko 
2 seseris.

Kūnas pašarvotas namuose: 
10611 S. Albany Ave„ tel.’ — 
HILltop 3623. Laidotuvės įvyks 
Antrad.. Gruod. 16d. Iš namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas j 
Šv. Kristinos parap. bažnyčią, 
Ęvergreen Park, kurioje. įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Švento Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę:— žmoiui. Dukterys, 
Sū.’ųūs, žentai. Marčios, Anū
kai ir visos kitos Giminės.

ir ir

J 0 H N A. K A S S
JEWELRY STORE

4102 Archer Avė.

PLATINKITE “DRAUGĄ

PIRKITE TIESIOG NU 
* MR. NELSON

— Savininko —

St. Casimir Monument 
Company

Didžiausias paminklams 
planų pasirinkimas mieste.

KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG IŠ DIRBTUVĖS

Užsisakykite gražų paminklą ant savo mylimo as
mens kapo — tiesiog iš šios vienintelės lietuviškos pa
minklų dirbtuvės.

Paminklus pristatome Į visas kapines arti ar toli
Nuo akmens filifikavimo iki raidžių iškalimo ir 

paveikslų įstatymo — BITTIN Ir KAMENSKY eksper- 
tyvia darbas yra paremtas 45 metų patyrimu.

Aplankykite mus Ir pamatykite mūsų darbo pavyz
džius. Dirbtuvė yra atdara visomis dienomis ir viso
mis valandomis.

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

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. Sutelkiamas pilnas mllitarinis laidojimas.

NULIŪDIMO

ANTHONY B.

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th Avė., Cicero, I1L
Telefonas T0WNHALL 2109

6812 So. Western Avė., Chicago, IIL
Telefonas — GROVEHILL 0142^

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

2314 W. 23rd PLACE Phones — VIRginia 6672 
10756 S. MICHIGAN PULlman 1270
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Halo Žodis Apie Italų Komunistus
WASHINGTON. — ItalųHsesi. Prieš išlipsiant Balti- 

” • . i... 'morėje> jįs gražiai padėko
jo Cini už pareikštas min
tis. Cini nustebo ir atsigrį
žęs į savo palydovą paklau
sė: “Kasgi tas žmogus? Jam 
patiko mano pareikštos min 
tys, o aš maniau, kad jis už- 
sigaus. ”

Jam atsakyta, kad tai bū
ta Senatorius Taft.

pasižymėjęs pramonininkas, I 
Count Giorgio Cini važiavo 
New York —- Washington I 
traukiniu, kai šalia jo atsi
sėdo paprastai apsirengęs 
žmogelis, iš pasižiūrėjimo 
koks advokatas. Užsimezgė 
pasikalbėjimas, ir nežino
masis užklausė Cini, ką jis 
manąs apie Marshall planą.

Cini norėjo užsnaifsti, bet 
savo naujam draugui pasa
kė: “Jeigu būčiau ameri'kie- | 
tis, aš pasakyčiau italams, | 
kad mes jiems ats’.ųsime I 
užtektinai maisto, jeigu jie 
balsuotų kaip mes norime, 
t. y. prieš komunistus. Tuo- 
liau, pasakyčiau, kad'maistą 
atsiųsime po rinkimų, taipj 
turėdami užtikrinimą, kad' 
balsavimuose nepakeistų sa
vo galvoseną. Tai būtų grei- Į 
čiausias ir tikriausias būdas I 
nugalėti komunizmą Itali
joje.”

Nežinomasis atydžiai klau-

I

Nežinomas Kareivis
WASHINGTON. — čia 

pranešta, kad iš H-o Pasau
linio Karo bus renkamas ne
žinomas kareivis. Tai tač;aū 
neįvyks iki kol maždaug 
250,000 žuvę kareiviai bus 
gražinti iš Europos.

Šio pasaulinio karo 
nomas kareivis ilsėsis 
I-ojo pasaulinio karo
nomo kareivio Arlington ka
pinėse. Spėjama, kad tas 
rinkimas įvyks tiktai 1950 
metais.

lelško 200 Prąsuoliiį
LONDONAS. — Anglijos 

baro prižiūrėtojų draugija 
ieško 200 drąsuolių, kurie 
narsiai ir su stiprumu pa
siaukos žmonijos gerovei. 
Per kelis mėnesius ši drau
gija rinko naujų gėrimų re- 

I ceptus išrastus nuo. 1937 me
tų. Draugija užregistravo 
10,000 naujų gėrimų, bet. 
bandyme bus visai kitaip.

Dar šį mėnesį, jei atsiras 
| drąsuolių, įvyks gėrimų iš
bandymas. Kiekvienas kon- 

’ teste įsirašęs gėrikas turės 
j išgirti vieną po kitą 6 “cock 
tails”. P6 tam turės, jeigu 
pajėgs, užrašyti kurie buvo 
'gardžiausi. Neaišku, kaip 
toks kontestas galės pagel
bėti žmonijai.

neži- 
šalia 
neži-

25 Žuvo Tiltui Lūžus

CARDINALS ČEMPIJONAI

Nuotrauką praeito sekmadienio futbolo Josimo tarpe dviejų profesijonalių Chicago 
tymų — Cardinals ir Bears už vakarinių valstybių čempijonatą. Cardinals laimėjo. 
Su Cardinals lošė ir du lietuviai: Banionis (41) ir Apolskis (75). (Acme-Draugas

II Kas Girdėt^
Chicagoje^

Vokiečių Belaisviui Patiko Amerika

Sučiupo Gangsterius
Nužudžiusius Tris

Ieškomi Asmenys I
Motuzas, Robertas, ir jo 

I brolis, sūnūs Jackaus, iš 
1 Telšių ap.

Nėberieza, Juozas ir Vin
cas, iš Kidulių vai., Šakių 
ap.

Pakalniškaitė, Mele, ište
kėjusi, d. Petro, iš Salantų 
vai., Kretingos ap. gyv. ne
toli New Yorko.

Paulauskaitė - Paulaus
kienė, Julija, iš Telšių ap., 
Chicago j e.
' Paulauskienė 
kaitė, Julija, 
Chicagoje.

Pesliakaitė
Aleksandra,iš
York e.

Petraškaitė,
Balbieriškio Ūdrijos, parap.

Petrulienė - Kataūskytė, 
Juze,, gyvenusi 3335 W. 
Huron St., Chicago.

Petrušoniš, Petras, ir Pra
nas, iš Pandėlio vai.. Rokiš
kio *ap., gyveno Boston.

Pocius, Kazys, baigęs 
Kaune Tėvų Jėzuitui Gimna
ziją.

Puskunigis, Stasys, ir 
žmona Balsiutė, iš Ilguvos 
parap., šakių ap.

a>* apie juos žinantieji 
prnfiomii kreiptis J:

CONSULATE GENERAL

X Marijona Tumasonieii; 
su sūnum Edvardu 
iš Brooklyn, N. Y., 

i švogerio a. a. Petro 
sonio- laidotuves. Jos

I Jurgis Tumasonis (taip pat 
I laikraštininkas ir veikėjas) 
I mirė šiemet rugsėjo mėnesį.

atvyko 
į savo 
Tuma- 
vyras,

- Paukui- 
iš Telšių ap.,

MeiSs 
Kauno, New

Marytė, iš

X D r. P. Daužvardis, Lie- 
| tuvos konsulas, šį vakarą 
kalbės English-Speaking U- 

l nion specialiam susirinkime. 
I Kalbos tema ‘ ‘ The Plight of 
I Lithuania”., Susiri n k i m a s 
bus minėtos unijos patalpo
se, 224 S. Michigan Avenue. 
Svečiai bus įleidžiami tiktai 
su unijos narių kvietimais..

X Young Matrons Club,
I kurį' sudaro 13-ka jaunų Chi- • 
cago lietuvių moterų, priėmė 

I gražią 1948 m. programą, 
būtent į kiekvieną susįrin 
kimą kiekviena narė pasiža
dėjo atnešti maisto, aprėda- 
lų ir vitaminų bei kitokių 
reikmenų vaikučiams trem
tyje. Po susirinkimo narės 
sudarys siuntinius; Ši prog.- 
rama prasidėjo praeitą tre- . 
čiadienį pirmininkės Vals
kienės namuose. Jau išsiųs
ta penki siuntinėliai, pra
džios mokyklos vaikų darže
lio vaikams.

[ir kad jam patiko gyveni
mas Camp Grant.

Karo belaisviai tais 1943- 
45 metais dirbdavo fabri- 

|kuose, ūkiuose, jų maistas 
iprilygdavo Amerikos karių 
| maistui. Be to už darbą dar 
| gavo užmokėti. Pulk. Minuth 
pareiškė, kad jis su belais
viais apsiėjo, -kaip įprasta, 
su kariška disciplina, ir 
vokiečiams belaisviams tas 
patikdavo.

Pulkininkas Hans Minuth, 
buvęs Camp Grant belaisvių 
stovyklos užveizda, dabarti
nis Chicagos aukštesniosios 

| mokyklos ROTC lavintojas, 
| apturėjo įdomų la’šką iš 
buvusio toje stovykloje vo- 

| kiečio karo belaisvio, H. 
Auschultz, dabar besiran
dančio Westfal'ijoje, Britų 
zdne.
Auschultz buvęs narys mai

šalo Rummel pasižymėjusio 
Afrika korpuso, rašo, buvęs 
belaisvis Camp Grant per 
du metus. Jis ir kiti su juo 
buvusieji belaisviai atme
na tas dienas su pasigerė
jimu ir pasiilgimo, nes jų( 
likimas dabar * prastesnis. 
Savo laiške jis pripažįsta 
kad! buvo gerai' prižiūrimas,

Chicagos policija paga
liau sučiupo trečią gengste- 
rį gaujos kuri prieš kebas 
dienas nužudė tris, ir sužei
dė du asmenys. Prieš tai 
policija buvo mirtinai pašo
vus Thomas Daley, eks-ka- 
bnį, ir suėmus Lowell Fen- 
tress, gengsterių automo- 

Ibilio vairuotoją. Paskutiniu 
laiku policijai pasidavė 
James Moręlli, kuris pa- 

1 reiškė, jis velyk būtų polici- 
Ibuvo rengiami judami pa- 1 jpg priežiūroje, negu lavo- 

, buvo prikrauta | ninėje.
■ Gengsteriai Bridgepoi te 
I nužudę John Kuesis, kuris 
anot jų, buvo prieš laiko | 
policijai pagiedojęs, j
vienas iš jų dalyvavo api- (sulaukti 200 metų. Jai nerū- 
plėšime kuriame jie pelnė Į pi racijonacimo knygutės, 

i $730. Tada gęngsteriai pa- j nes per paskutjn'us 6 metus 
ėmė su savim to nužudymo; ji yra išsimaitinusi žolėmis, 
liudytojus. Jie nužudė Emil 
Scmeikel, 22, 513 W. 32 st., 
Theodorė Calbs, 29, 2110 S. 
Leavitt, ir sunkiai sužeidė, 
palikdami už negyvus Niek 
Kuesis, 32, 3835 Parnell
avė., ir Frąnk Baker, 17, 
4341 North Avė. Pirmas nu* 
žudymas įvyko- garaže 3600 
Emerald avė. Kiti žudymai 
ir sušaudymai įvyko Chica
gos priemiestyje. *

Apskrities prokuroras pa
žadėjo ieškoti greito žudikų' 
nuteisimo.

I Pasinėrė 2 Savaitėm
LONDONAS. — Britų 

povandeninis laivas padarė 
naują rekordą, kai su nau
jais iš vokiečiui submarinų 
pritaikintais prietaisais pa
siliko. pasinei ęs po jura 
kelioms savaitėms. Pirmiau 
rekordas buvo tik tris die-

•|nos. Bandymas įvyko ties 
i Sierra Leone, Afrika. Pra- 

— I šalinti nuobodumą įgulai 
.Užvakar 25 asmenys žuvo, 
kai Paunos tiltas sugriuvo, 
žmonėms laukiant pasirody
mo Viešų Darbų m’nistro, 
kuris turėjo atvykti pada
ryti inspekciją.

BOGOTA,. Cclombia.

veikslai; buvo 
knygų pasiskaitymui ir plok 

išteku pasiklausymui.

'APSIMOKA Skelbtis “DRAUGE”

Tikis Gyvent 200 Metų 
j LONDONAS. ;— Barbara 

kad Moore-Pataleena, 50, tikisi

Mirtis Aplankė Šeimt
5 Svk Per 2 Savaites

I I THE MARIAN”
IŠ NOW ON SALE

all

Sūbs^ęįbe to “THE MARIAN” as a Christmas gift. 
for friends and relatiyes.

“THE MARIAN” is an English monthly for 
Americalnš of Lithuanian descent.
“THE MARIAN” has fietion that is different, includes uniąue 
“Profiles c f the Montli”, reproduces the finest works of Lithu- 
anian artists from here and abroąd? and will inspire you to 
raiše your thoughts to God aš a child of Mūry. ' '
Sėnd “THE MARIAN” as a Christmas gift. We will mail a 

.gift eard and the first copv before Christmas. '
Subseription ši.00 per year.

litail gift copy of “THE MARIAN” to:
Name ................................

. Address .................................................
* city .....................

■Gift From:
Name .............................................................
Mail lists to: “THE MARIAN” 

2334 So. Oaldey Avenue 
Chicago 8, Illinois

Enclosed find $...... for one year’š subscrlption to 
“THE MARIAN”.

t

f
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DARIUS—GIRĖNAS POST NO. 271 
THE AMERICAN LEGION ‘

%

Cigarety Vajus Karo Veteranams Ligoninėse

of LITHUANIA
41 West 82nd Street

New York 24; N. Y.

Mirusi Paliko Namus

CORNING, N. Y. — Pen
kis kartus dviejų savaičių 

| bėgyje mirtis aplenkė Ed- 
I ward Vallely naiirus. Lap- 
[kričio 21 a., pasimirė
■žmonos tetą, kuri 
• laidota lapk. 24. 
(dieną iš valdžios 
kad jo žmonos 
pirmo, vyro, žuvęs 
parvežtas iš Europos 

Idojimui.
LapK. 21 d. paž/.r.>3 Val

lely motina sulaukiu si 90 
metų. Tą pačią dieną iš Eu
ropos parvežtas

lir sako, kad kasdien jaunė
ja. Ji valgo dobilus, pienes 
ir kitas žoles. Ji pradėjo 
vien daržovių ir vaisių die
tą po apsilankymo Indijos | Europos VaHely 

|Himalaya kalnuose.
Ir kitiems ji pataria pa

našiai maitintis. Ji apgai
lestauja, kad žmogus sulau
kęs išmintį per gyvenimo 
patyrimą, turi tada m;rti.

i Atsargiai su Degtine
Prieš pat Kalėdų šventes 

Chicagos rajono valdžios 
I alkoholio taksų pareigūnas 
i persergsti . geriančią visuo
menę, kad pirktų degtinę 
įtiktai iš patikimų šaltinių, 
nes atsiranda tokių kurie 
nori pasipelnyti, pėduoda
mi naujai pripildytas prasta 
degtinė bonkas su senais 
taksų ženklais.

peikia nepamiršti, kad mūsų.1 apielinkės karo ligoni
nėse yra daug veteranų, kurie kovose už mūsų krašto 
laisvę neteko savo sveikatos. Kai kurie iš jų visai pa
miršti; neturi jie giminių, nelanko jų draugai, o Ka
lėdų šventėse niekas jų savo dovanomis nedžiugina.

Todėl kiekvienais metais nuo gruodžio mėn. 1 die
nos Dariaus-Girėno Postas pradeda cigaretų rinkimo 
vajų. Suaukoti cigaretai yra švenčių dienomis išdali
nami ligoninėse esantiems veteranams. Karius-Girėno 
Postas kviečia ir Tamstą prisidėti su savo dovana. Sa
vo cigąretus atneškite DRAUGO redakcijon, arba pa
siųskite Darius-Girėno Postui 4416 South Western 
Avenue, Chicago 32, Illinois, arba telefonuokite 
LAFAYETTE 8484, ir posto narys atvyks pas jus į 
namus ir paims jūsų dovaną. KOMITETAS

*

fTlAPGUTljr
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS
RADIO LAIKRAŠTIS, — ĮSTEIGTAS BAL. 11 d., 1933

Kviečiame klausy
tis muzikos, 
nų,. žinių 
nešimų.

ir
dai- 
pra-

jo 
buvo pa- 
Tą pačią 
sužinota, 
sūrus po 

kare, 
palai-

lavonas iš 
sesers sū- 
McCarthy. 

m irt-s nus-
nūs Leit. Leon
Lapkr. 24 dieną 
kynė Vallely uošvį Thomas 
Walsh. Vallely labai pavar
gęs ir dar nepripratęs prie 
negeistino svečio — nvrties.

FLINT, Mich. — Čia pasi
mirė Lulu Budrick, 72 metų 
senukė, kuri paliko 7 namus 
kaipo ■ dovanas rendaunin- 
kdms, o kitus tris namus 
padovanojo kitoms šeimoms 
už mąžą mokestį. Nauji na
mų šeimininkai labai až'au- 
giasi savo laime.

Šeima Vištinvčioje
HERSHEY, Pa. — Tėvas, 

motina ir 9 vaikai gyvena 
čia mažoje 8x12 pėdų-vyti
ny čioj e laukdami prieš Ka
lėdas įsikraustyti į naują 
namą. Vaikai yra nuo 11 
mėnesių iki 18-kos metų.

' X Kun. V. Parulis, MI£., 
kiek teko patirti, gauna 

I daug sveikinimų nuo “Lai- 
ivo” skaitytojų už gražų re- 
l dagavimą to religinio turi
nio savaitraščio. Iš tikrųjų, 

i laikraštis vedamas gyvai, 
i Straipsniai, žinios, atsaky
mai į klausimus yra trumpi, 
parašyti lengvai, pritaikinti 

| senesnės kartos paprastiems 
■ žmonėms. Nenuostabu, kad 
“Laivo” skaitytojų, taigi, ir 

| TT. Marijonų Bendradarbių 
I Draugijos narių skaičius ųuo 
latos auga.

Išgelbėjo 25 Jūroje
CRISIOBAL, C. Z. —

V. laivynas išgelbėjo; 25 
gulos paskendusio laivo. 
Pcrvenir kuris paskendo au
droje pakelyje miran-
te į Colon.

J. 
į-

X Filatelistų Draugijos 
“ Lietuva ’’ redakcija Lietu- 
vos pašto ženklų katalogui 
išleisti susidūrė siu milžiniš
ku darbu.. Pasirodė, kad 
vien pirmųj 4 ženklų yra ke- £. 
liasdešimt skirtingų varian- 
tų, kuriuos reikia nustatyti

I-pozicijomis, o pilnų lapų jau 
nebegalima gauti. Tačiau 1 
darbas eina pirmyn. Tokį ka 
talogą ruošia ir lietuviai fi
latelistai tremtyje. Amerikoj 
katalogas ' bus išleistas an
glų kalba, o Vokietijoj — 

(lietuvių ir kitomis kalbomis.
*X Sekantieji tremtiniai 

I atvyko į Chicago: Stella 
Bartkevičienė, AJV pilietė.

■ apsistojo 525 So. Western 
I Avė.; Elena Blankienė, su 
sūnum, apsistojo 2233 W.

iBerwyn Avė.; Barbora Blins 
' trubienė, AJV pilietė, su dūk 
iterim, apsistojo 330 Sapieha 
iAve.; Eduardas ir Tatjana 
| Juzumai, su dukterimi, ap
sistojo 3225 S. Green St.; 
Petras Linkus, aps i s t o j o 

17132 S. Rockwell St.; Boles
lovas ir Emilija Paliokai, su 
dviem dukterimis, apsistojo 

i 3442 S. Union Avė.; Elena 
i Stančikienė, su dukterim, ap / 
įsistojo 2545 W. Marąuette . i 
Rd.; Stasys ir Marijona Stul 
pinai, su dukterim, apsisto
jo 6410 S. Talman Avė.; Ma
rija Šereikienė, aps i s t o j o 

'5932 So. Iowa.i

Apsivedę be vaikų, tai ly
giai kaip žemė be spindulių.

j DĖMESIO I — Neužmirškit anks> 
I ti priduoti skelbimus, jei norite 
.kad tilptų ‘Draugo’ Kalėdų laidoj.

7 SHOPPING DAYS LEFT

• JEIGU NORITE

• JEIGU NORITE

• JEIGU NORITE

PASKOLOS ANT NAMO 

PASIDĖTI TAUPINIMU! 

GAUTI 1% — KREIPKITĖS |

Jūsų indėlių saugumui apdrausti per Federal Savinge 
and Loan Insurance Corporation

Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 6 vakaro, Ketvirtadieniai® 
nuo 9 ryto iki 8 vak., Befttad. nuo 9 ryto iki 1 popietų.

WHFC - 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS:, nuo .1-mos 

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

valandos vakare
EXTRA PROGRAMAS: Penkta

dieniais nuo 7 iki 8 vai. vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas:

6755 So. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

IJNIVERSAL
Šilingi and Lili Assoiiation
1739 So. Halsted St. Tel. HAY 3317

£


