
■■i '

DRAUGAS
"Leidžia Lietuvių Katalikų Spaudo® 

Draugija.
2334 So. Oakley Avr.. Chlcago,. Illlnois

Vlenlntflls tautinas ir tikybines mlntlva 
lietuvių dienraštis pasaulyje.

Telefonas —• VLKgtnla 6640 - 41

No. 301 Price 4 cents

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

Chicago, IUinois, Antradienis, Gruodžio (Dec.) 23d., 1947 Kaina 4 centai

D R A U O A S 
Tlic IJIIiiiflillhii Palty l’rlchft » 

Publiatied hy UiC Lit.hnnnlan Cathuflc 
Press Sode! y.

23UI -So. Oakley Avė., IlthioS

The inost Influcnttal fjfhiianlnn Palty 
in A/nerlca.

Telephone — VTKjJnla 6640 - 41

VoL XXXI

Vaišingoji Prancūzija Išvaro Rusus 
Užsiimančius Piktais Darbais

RAŠO VYT. ARŪNAS 

tų pakto 
čių agresijos, įjungimas va
karų Vokietijos į Marshallo 
[planą ir daug kitų klausimų.

Paryžia:?s ir Maskvos 
Santykiai Aštrėja

Jau ir taip įtempti diplo- 
| matiniai santykiai tarp So- 
| vietų Rusijos ir Prancūzijos, 
[dabar po Londono konferen- 
Bjos, galima laukti, paaš
trės iki < maksimumo.

Bidault aiškiai prieš ke- 
lias dienas pasakė, kad Pran 
Icūzija toliau nebegali vai- 
| dinti arbitro rolės tarp Ame- 
I rikos ir 'Sovietų Rusijos. 
Prancūzija visą laiką siekė 
taikos, bet sovietų tikslas, 
kaip dabar pasirodė, yra vi- 

Įsai kitoks.
į Jei dar nekalbama apie 
1 oficialų diplomatinių santy- 
kių nutraukimą tarp Pary- 

Įžiaus ir Maskvos, tai reikia 
i pripažinti, kad jie yra labai 
[įtempti.

Prieš.porą dienų sovietai 
I įteikė prancūzams' naują no- 

■ tą, kad būk Prancūzijoje esą 
| suimami sovietų piliečiai ir 
; net diplomatai. Į tai prancū- 
I zų vyriausybė atsakė, jog nė 
I vienas iš sovietų piliečių ne
buvo suimta-, o paprasčiau
siai tik su policijos sargyba 

[palydėtas iki sienos...
Vadinasi, žaidimas pasi

keitė. Anksčiau Prancūzijo- 
i ej sovietai šeimininkavo, 

.! gaudydami tremtinius ir jė- 
[ga veždamies į Rusiją, 
! bar
mia 

: tras 
mąs 

! spaudai: 
. —Mes turėjome konsta-
[tuoti, kad Rusija mūsų; pa
dėty būtų parodžiusi mažiau 

Žinia apie ‘ ‘Keturių ’ ’ kon- 1 švelnumo, kad pasitenkinus 
ferencijos nepasisekimą Vo
kietijoj buvo labai pesimis
tiškai sutikta, ir vokiečiai 
bijo, kad taikos sutarties 
pasirašymas būsiąs atidėtas 
neribotam laikui. Nežiūrint 
į tai, kad dar prieš savaitę

. gen. Clay sakė, jog ameri- nas 
kiečių vėliava pasiliks ple
vėsuoti Berlyne Ir anglų at
stovas užtikrino Berlyno 
burmistrą, kad anglų ka
riuomenė neapleis Berlyno, 
vokiečiai skaito, kad šie įti
kinėjimai esą per silpni.

Dabar vakarų sąjunginin
kams lieka užduotis susi
jungti, paruošti vakarų Vo
kietijos valstybės įsteigimą 
ir pasirašyti taikos sutartį 
be Rusijos.

Visa Vokietijos problema 
jau nebebus sprendžiama

^įį “Keturių,” bet “Trijų.” Pir- 
moj eilėj sujungimas visų 
trijų vakarų zonų, adminis
tracinės kontrolės įsteigi
mas Ruhro kraštui, pasira
šymas keturiasdešimties me- į tam naudojo.

PARYŽIUS.—Kaip ir ga
lima buvo laukti, iš Londo
no konferencijos nieko gero 
neišėjo. O ko kito galima 
buvo tikėtis? Jos nepasise
kimas niekam nebuvo 
ketu, bet dabar, taip 
kiams dėstantis, visi

neti- 
įvy- 
daro

gz-nerimo grimasą ir iš kiek- 
*. vieno galima išgirsti pakar-

totiną klausimą:
—Kas bus dabar?
Diplomatų sluoksnį u o s e 

kalbama, kad tai esą geriau-/ 
sias įrodymas, kad* mes gy
vename tpkiame perijode, 
kurį negalima skaityti tai
ka, bet negalima laikyti ir 
kanu.

Šį kartą nugalėtoj ų pasi
tarimas dėl pasaulio tai
kos sukūrimo atidėtas vėles
niam laikui... Ministrai išsi- 

' skirstė, nenutarę, kada dar 
ateity susitiks. Komunistai 
bandys įtikinti, kad tai dėl 
Marshallo kaltės konferenci
ja iširo, bet tikrumoje tai 
sovietų politikos pasekmė, 
ir atsirado reikalas nuleisti 
uždangą tai komedijai, kurią 
jau ilgas laikas Maskva 
vaidino.

—Ginčytis dėl kitų dieno
tvarkės punktų neverta, — 
pasakė paskutiniajame po
sėdy Marshallas, — nes tai 
vis vien neduos, jokios nau
dos. Vakarų valstybėj visą 
laiką buvo pasiryžusios tar
tis su sovietais, bet šie kiek
viename punkte priešinosi. * 

Ir visiems pasidarė aišku 
iš paskutiniojo posėdžio, kad 
sovietai norėjo šią konferen- 
ją panaudoti tik kaip plat- 

I formą komunistinei propa-- 
gandai.

Ar Vakarų Sąjungininkai 
Apleis Berlyną?

nuo galimos vokie-

už nesugebėjimą su- 
Keturių Didžiųjų už- 
ministrų konferenci- 
susmukimo. Žinia sa-

ii Sakoma Polifhiuras
Kritikuoja Molotovu 

j LONDONAS, gruod. 22.— 
i Savaitraščio The People di- 
plomatinis koresponden tas 

I rašė, jog Stalinas ėmė sovie- 
;tų užsienių min. Molotovą 
įnagan 
• laikyti 
į sienių; 
| ją'nuo
ikė Stalinas sušaukė specia
lų politbiuro posėdį po Molo
tovo sugrįžimo ir reikalavęs 
“nuodugnaus ištyrimo nepa
sisekimo priežasčių. ”

Laikraštis taip pat sakė 
kiti aukšti sovietų pareigū
nai taipgi smarkiai kritika
vo Molotovo veiklą.1

Pasmerkė 23 Nacių
Karininkus Mirčiai

ii KROKUVA, Lenkija,
- | gruod. 22. — Krokuvos vy- 
■ [riausias teismas šiandien 
. [nuteisė 23 vyriausius vokie- 
j čių SS sargybos karininkus 
, I mirti už kriminalus, prieš 
-[žmoniją, atliktus baisumais

atsižymėjusioje Osw i e c i m 
j | eksterminacijos stovykloje.
- Penki kiti kaltinamieji buvo
- [nuteisti iki gyvos galvos ka- 
i [Įėjimo, šeši po 15 metų ka- 
i [Įėjimo, du po 10 metų kalė

jimo ir trys po penkis me-
i | tus. Vienas kaltinamųjų —
- [Drr Hans Munch iš Miunche

no—buvo išteisintas.

da- 
pfancūzų policija tre- 
pačius sovietus. Minis- 
BidauTt, komentuoda- 
šį incidentą, pareiškė

Nuteistas 7 Metus Kalėti
NUERNBERGAS, Vokieti

ja, gruod. 22. — Friedrich 
Flick, vokiečių anglių ir plie
no turtuolis apkaltintas var
tojimu vergų darbininkų sa
vo kasyklose ir fabrikuose 
nacių valdymo metu, buvo 
šiandien nuteistas už karo 
kriminalus ir pasmerktas 
kalėti septynis metus.

Panaikino Karalystę, 
Italija Yra Respublika
ROMA, gruod. 22.—Itali

jos parlamentas 453 prieš 
62 balsavimu užgyrė naują
ją Italijos konstituciją, ku

I

ištrėmimu, o ne įmetus į 
kalėjimą. Prancūzijoj buvo 
atsiradęs per didelis skai
čius sovietų piliečių, kurie 
Ba vertėsi, propaganda ir 
kiršino darbiųinkus prieš 
vyriausybę. Tebuvo tik vie- 

kelias: ištremti juos
laukan. Ir tai vienintelė kal
ba, kurią Maskva dar gali 
suprasti.

Yra įrodymų, kad sovietų 
repatrijacines komisijos val
dininkai aktyviai dalyvavo 
per paskutinįjį streiką Pran
cūzijoje, organizuodami dar
bininkų pasipriešinimą prieš 
policiją, išdirbdami sabota
žo planus ir aprūpindami 
parašiutuojamais gink 1 a i s 
komunistų celiules. Dabar 
visi jie turi susikrovę čemo
danus, ir tie, kurie dar liko 
neištremti, laukia, kada 
prancūzų policija pasibarš
kins į jų duris, pakviesdama 
apleisti vaišingą Prancūziją, 
kurios svetingumą jie pik-

ŽYDAI PUOLĖ KAIMA,
UŽMUŠĖ 4 ARABUS

JERUZALE, gruod. 22 — 
Požeminės Irgun Zvai Leu 

i;mi organizacijos dalinys, 
k ipsiginklavęs su kulkosvai
džiais ir bombomis ir nėšio- ria panaikinama karalystė 
lamas karines^ uniformas, ir įsteigiama 

šiandien užpuolė arabų kal
ią ir užmušė keturis asme

nis. Žuvusių skaičius nuo 
Jungtinių Tautų; nutarimo 
padalinti Palestiną dabai 
ūekia 315. : į

Patikimi privatūs šaltiniai 
šiandien sakė didelės arabųr 
žydų kautynės iškilo šį rytą 
Yazure, pietų Palestinoje.

Anot tų šaltinių, kautynės 
iškilo šiandien kuomet dido
kos žydų jėgos — spėjama 
Haganah organizacijos dali
niai—užpuolė arabų gaujas 
atkeršyti už nesenai padary
tus arabų puolimus žydų 

| sunkvežimių konvojų. Pir- 
Imieji raportai nepasakė apie 
nukentėjusiųjų skaičių.

respublika 
Balsavusieji prieš naująją 
konstituciją yra skaitomi 
Karaliaus šalininkai.

Vienam atstovui bandžius 
pravesti pataisą įtraukti į 
konstituciją Dievo vardą, 
komunistai tuoj jį užšaukė 
ir jo pasiūlymas bu . o 

| 'mestas.
at-

I

Republikonai Teigia Herter Bilius 
Yra Kur Kas Geresnis

[Kovoja Sustabdyti
Epidemijų Sirijoje 

j DAMASKAS, Sirija, gruod. 
[22.—Sirijoje iškilo choleros 
epidemija, - ir apkrėstos sri
tys buvo šiandien izoliuo
tos. Šimtai gydytojų ir me- 

| dicinos studentų savanoriai 
pasisiūlė duoti. privalomus 

[ čiepijimus. Būi^š' ekspertų, 
atsiųstų iš Cairo, atvyko 

į lėktuvu padėti sirijiečiams.
Viešosios sveikatos valdi

ninkai ragino žmones būti 
[ramiais, patariant jiem kaip 
' apsisaugoti nuo apsikrėti- 
mo. Epidemijos pradžia šal- 

[ tam sezone stebino gydyto
jus.

I Jugoslavai Nuteisė
Kunigų ir Vienuolių

BELGRADAS, gruod. 22. 
■’—Jugoslavų žinių, agentū
ros pranešimas sakė keturi 

[katalikų kunigai “prisipaži
no” teikę žinias svetimai 
valstybei ir už tai buvo nu
teisti sunkiųjų darbų kalė
jimam

Komunistų laikraštis Bob- 
ra raportavo, kad septyni 
vienuoliai buvo 

i sunkiųjų darbų
[nuo šešių mėnesių iki 
[metų už veiklą prieš 
rėžimą.

nuteisti į 
kalėjimą 

šešių 
Tite

susidė- 
kurie 

ūžpir- 
kimus Commodity Exchange-
administracija, kuri agen-

Mokesčių Mažinimas
Stabdys Algų Kilimų 

j WASHINGTON, gruod. 22. 
—Iždo departamento rapor
tas šiandien sakė sumažini
mas pajamų mokesčių 
mažintų reikalavimus 
jiem algų pakėlimam, 
čiau, paaiškinta, 
mas įeigų gal reikalautų pa
didinti excise ar sales mo
kesčių, ir gal net daugiau 
netiesioginių taksų.

Raportas nedaro rekomen
dacijų ir nekomentuoja apie 
$5,600,000,000 pajamų taksų 
mažinimo bilių, kurį ats. 
Knutson (R., Minu.) praei
tą savaitę patiekė.

Raportas sako negu didin- 
[ ti išskaitas (exemptions), 
• geriau būtų mažinti taksų 

SMAaaMM&gaAMMZzaaaaaa? ratas.
[APSIMOKA Skelbtis “DRAUGE” -----------------------------------------------

........... _ PLATINKITE “DRAUGĄ”

Lėktuvas Skrido
Greičiau už Garsų

LO.S ANGELES, gruod. 
22.—Los Angeles Examiner 
šiandien raportavo, kad du 
išbandymų lakūnai keliais 
atvejais skrido viršgarsiniu 
greičiu. Nepranešta kaip 
greit jie skrido, bet garso 
greitis yra 700. mylių per 
valandą jūrps lygio aukšty.

MUROC AVIACIJOS BA- 
|ZĖ,-Calif., gruod. 22.—Pulk. 
S. Ą. Gilkie, komendantas, 
atsisakė patvirtinti rapor
tus, kad Bei! XS-I rakieti- 

[nis lėktuvas perviršijęs gar
so greitį šioje bazėje.

su- 
nau- 
Ta-

sumažėji-

15 Metų Kalėti už
Meilužio Nušovimą

HAVANA, Kuba, gruod.
22.—Patricia (Satira) Sch- 
midt buvo šiandien nubaus
ta 15 metų kalėjimo ir $5,- 
000 pinigine pabauda už nu
šovimą savo meilužio John 
Lester Mee jo laive. Šokėja, 
tik 22 metų amžiaus, turės 
iškalėti bent 12yž metų pirm 
negu galės prašyti paleidi
mo iš kalėjimo.

Pinigai eis nužu d y t o j o 
Mee tėvams.

Chennault Apsivedė 
su Jauna Kiniete

ŠANGHAJUS, gruod. 22. 
—Claire L.. Chennault, 57, 
kuris karo metu atsižymėjo 
kaipo majoras generolas ko
mandierius Flying Tigers 
■lakūnų dalinio ir U.S. 14-tos 
aviacijos jėgos, vakar apsi- 

[ vedė su Miss Anna Chan, 
24, kiniečių centrinės žinių 
agentūros reportere, kurios 
tėvas Dr. Y. W. Chan buvo 
Kinijos konsulu San Fran- 
ciscoje.

I

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Buvęs gen. Bennett E. Meyers pasidavė federalinei 

policijai ir buvo paleistas po $2,000 kaucija.
Vandemberg (R., Mich.) sake jo vadovaujamas 
reikalų komitetas sausio 7 d. pradės svarstyti 
planą, ir užteks tris savaites nuosprendžiui, 
komandierius Europoje gen. Olay sakė bus dar

kartą bandyta susitarti su rusais Vokietijos 
pirm negu bus svarstoma kas kitas Vokietijos

—Britų karo laivai sugavo dar vieną laivą 
Palestinos vandenyse su žydais imigrantais be

—-Anglijos užsienių sekr. Bevinas vakar pareiškė, kad 
durys tebėra atdaros Rusijai dalyvauti Marshall plane.

—Šen. 
užsienių 
Marshall

—U.S.
klausimu, 
ateičiai, 
plaukianti 
vizų.

WASHINGTON, gruod. 22. no “dalinu.”
— Kongresas paruoš . save Pauley anksčiau liūdįjo 
“Marshall planą” Europot senato komitetui, jog jis tū- 
atstatymui. Visi ženklai nu- ,rėjęs didelius užpirkimus 
rodo programą toli gražu ne [maisto rinkose, kuomet pra- 
įtokią didelę kaipo adminis- dėjęs darbą po sekr. Royall, 
[tracijos $17,000,000,000 ke bet juos paleidžiąs, 
tūrių metų projektą. | Andersono sąrašas

Atstovų rūmų pirm. Mar- [jo iš prekybininkų, 
tin (R., Mass.) davė supras- 'turi raportuoti savo 
ti kas pasidarys, kuomet į 
kongresas reguliarėj sesijoj
pradės sausio 6 d. svarstyti tūra turi ribotą priežiūros 
užsienio šelpimo programą. ” 
Pirm negu jis išvyko name 
šventėm, Martin pasakė re
porteriam: “Yra sentimente 
republikonų programai ir 
yra stiprios paramos Herter 

į pasiūlymui.”
'Skiriasi Dėl Plano Vykdymo

“Herter pasiūlymas” yra 
bilius paruoštas pasėkoje 

| specialės atstovų komisijos 
i kelionės po Europą praeitą [kurių 50,000 
[rudenį. Jis palieka sumą ne
nustatytą. Republikonų va- 

| dai beveik vienbalsiai sako' 
[ta suma bus įrašyta už žy- 
i miai mažiau negu Prez. Tru- 
mano prašytos $17,000,000,-

,000 sumos.
Pranešime kongresui penk 

: tadieny, Prezidentas prašė 
[paskirti tą sumą keturiems 
; suvirš metams pradedant 
[bal. 1 d. Jis prašė $6,800-,- 
>000,000 pirmiem 15 mėnesių, 
[iki 1949 metų vidurio. Svar
biausias punktas dėl kurio 
Herter bilius ir administra
cijos planas skiriasi yra 
programos vykdymas.
Atstovai Pradėjo Svarstyti

Herter planas reikalauja 
abiejų pai* jų tarybos iš aš-' 
tuonių narių, kurių vienas 
būtų pirmininkas, veikiant | 
kaipo nauja valdžios agen- [ 
tūra. Prez. Trumano patiek- | 
tas bilius numato pavedimą 
programos po centraline va- |

galią rinkose.
— -

j Telegrafistų Streikas 
Atidėtas 50 Dienų

WASHINGTON, gruod. 22. 
—Federalinės valdžios tar
pininkavimo tarnyba pas- 

Ikirs trijų, asmenų faktų nag- 
irinėjimo komisiją, kad 
daryti apžvalgą ginčų 

Western 
grąsina

pa- 
dėl 

Union 
strei-darbininkų 

kuoti.
Trys AFL 

pavesti algų 
valdžios tarybai po 12 
landų derybų darbo dėpar- 

itamente, ir atidėjo ėtbėiRą 
i 50 dienų.

sutikounijos 
pakėlimo ginčą

va-

Komunistai Sugrįžo
TIENTSIN, Kinija, gruod. 

22. —- Amerikiečių lydimas 
konvojus šiandien atidavė 
septinis kiniečių, komunis
tus komunistų garbės 'sar
gybai, kuri šaukę, “Sveiki, 
sugrįžę į mūsų teritoriją? ’ 
Tai buvo paskutinieji'.-ofici
alūs komunistų atstovai na
cionalinėje Kinijoje.

DĖMESIO!
DRAUGAS neišeis Kalėdų 

dieną ir penktadieny. Rašti
nė bus uždaryta nuo Kūčių

dovybe vieno administrato- dienos pietų iki penk tadie-

4 Žuvo, 12 Sužeisti
Riaušėse Indijoje

BOMBAJUS, gruod. 22.— 
Keturi asmenys buvo už
mušti ir 12 sunkiai sužeisti, 
kuomet iškilo indusų-mos- 
lemų riaušės pietinėj 
bajaus miesto daly.

riaus turinčio plačią galią.
Net ir negavę pasižiūrėti 

*į administracijos planą, at
stovų rūmų vadai aiškiai nu- 
|rodė jie remia republikonų 
i programą ir yra linkę į Her- 
’ter bilių. Kad būtų 
jam pradžia, atstovų 

Įnių reikalų komitetas 
|tą savaitę pradėjo jį
I tyti, ir mano sausio mėnesy 
toliau tęsti svarstymą.

duota 
užsie 
praei- 
svars-

KALENDORIUS
Gruodžio 23 d.: Šv. Vikto

rija; senovės: 
Jibutė.

Gruodžio 24
Šv. Adomas ir 
vės: Jogaila ir

Velbutas ii

d.: KŪČIOS, 
Ieva; seno- 
Minvydė.

Bom-

Teigia US Siunčia
Karius į Austriją

LONDONAS, gruod. 22.— 
Į Maskvos radijas pranešė, 
, kad Amerikos kariuomenės 
| daliniai yra siunčiami į Au- 
I atriją.

Paskelbė Sąrašą 771
Javų Spekulianto

W ASHINGTON, gruod. 22. 
—Žemės ūkio sekr. Ander
sonas šiandien paskelbė są
rašą 771 taip vadinamų di
desnių prekiautojų maisto 
spekuliantų. Tarpe vardų 
yra ir Edwin Pauley, speci
alus karo sekretoriaus padė
ję’o. bet kitų valdžios sarg
dini ų va’dų nesimato sąra
še, kurį Andersonas pavadi*

ORAS
Snieguliuos ir šaltesnė.

Saulė teka 7:14; leidžiasi 
4:23.

I



Q DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Antrad., gruod. 23, 1047

Itas; dr. P. Grigaitis, sekre | 
rtorius; Mikas Vaidyla, iždi ; 
įlinkas; Wm. F. Laukaitis i 

Londono konferencija iši-! jų Komitetus, ir į kiekvieną yice prezįdentas; p. l. Pi : 
varonas, vice prezidentas; A. 
Miller, vice prezidentas; dr* 
A. Montvidas, vice preziden-j 
tas; W m. T. Kvetkas, iždo 
globėjas; dr. M. Vinikas, iž
do globėjas; J. V. Stilson, iž-1 
do globėjas; kan. I. Albavi 
čius, A. J. Aleksis, J. Ar 
lauskas, S. F. Bakanas, kun. 
J. Balkūnas, P. P. Dargis, 
Alena Devenięnė, S. Gegu 
žis, J. Glaveskas, J. J; Gri
galius, J. V. Grinius, kun. 
F. M. Juras, K. Jurgeliūnaš, 

Į P. Kručas, J. B. Laučka, S. 
I Michelsonas, E. Paurazienė.

Aukas prašome siųsti i 
tokiu adresu:

Lithuanian American 
Council 

1739 So. Halsted Street 
Chicago 8, Ulinois

NEDUOKIME LIETUVAI ŽŪTI
ro, nesusitarusi dėl taikos] atskirą draugiją: aukokite; 
su Vokietija. Už pustrečių: Lietuvos išlaisvinimo reika 
metų po karo pabaigos darjlams; renkite masinius su I 
nematyti, kada bus atsteig j sirinkimus su prakalbomis , 
ta pasaulyje taika.

Žmonijai, išvargintai ilgų 
metų skerdynėmis mūšių, lau 
kuose ir pokarinio laikotar
pio suirute, šis didžiųjų val
stybių nepajėgimas atstaty-; ypatingai Vasario 16 tos iš' 
ti normalaus gyvenimo są
lygų reiškia neapsakomą nu
sivylimą. Daugeliui karo nu- 
teriotų šalių tenka ne tiktai 
kęsti materialinį skurdą ir 
badą, bet ir vilkti svetimo 
despotizmo jungą.

Mūsų; tėvų kraštas — Lie
tuva yra tarpe tų valstybių, 
kurios karo metu buvo pa
vergtos. Trejus metus ją kan 
kino žiaurieji Vokietijos na
ciai, dabar ją terioja raudo 
nieji Rusijos tironai.

Ta pati sovietų Rusijos to
talitarinė diktatūra, kuri pa
grobė Lietuvą, trukdo ir tai
kos atstatymą pasaulyje. Ji1 vių tautos žudikas yra užsi 
nenori, kad žmonės grįžtų 
prie ramaus darbo. Ji siekia : 
įsitvirtinti pagrobtose sveti- 1 
mose žemėse ir ieško naujų 
grobimų.

Šito pasaulio taikos prie
šo naguose tebėra lietuvių 
tautos žemė. Pu jos sunkia 
letena trokšta mūsų broliai į 
ir seserys. Neįstengiant di
džiosioms vakarų valsty
bėms priversti jį geruoju 
pasitraukti iš svetimų še- . 
mių, Lietuvai tenka ir to
liau būti pavergtai.

Bet kiekvienam aišku, kad 
tokia padėtis negalės palik
ti. Nebus visą laiką sudras
kyta Europa ir nebus sveti- 
man tironui pavergtos išti-! 
sos tautos, kurios pirmiau 
gyveno laisvėje. Prisikels ir 
nepriklausoma Lietuva. Ko
va dėl jos nepriklausomybės ! 
atstatymo Užsitęsė, bet šito
je kovoje lietuvių tauta tu 
ri savo pusėje visą laisvės 
trokštantį pasaulį.

Prieš mus, Amerikos lie- , 
. tuvius, stovi dideli uždavi ) 

niai: dėti pastangas, kad. 
greičiau ateitų Lietuvos iš 1 
laisv'inimo diena; teikti pa
ramą ir pagalbą jos tremti
niams, išblaškytiems po į vai 
rius Europos kraštus; kelti 
balsą prieš “bolševikų tero
rą Lietuvoje ir prieš užsimo
jimą išnaikinti lietuvių tau
tą; ginti lietuvių teises kiek
viename at s i t i k i m e, kur 
jiems gresia pavojus nuken
tėti.

Amerikos Lietuvių Tary
ba seniai dirba šita krypti 
mi, Lietuvos gelbėjimo 
kalams ji pravedė aukų 
kimo vajų, kuris davė 
100,000 dolerių. Kadangi 
pereito pavasario pradžios 
darė rinkliavas šalpos tiks 
lams Bendras Amerikos Lie
tuvių Šalpos Fondas (BAL 
F), tai Amerikos Lietuvių 
Taryba per tą laiką nesikrei 
pė į plačiąją visuomenę, pra
šydama aukų. Bet dabar ir 
vėl turime stoti į darbą.

Tad Amerikos Lietuvių 
Taryba skelbia ANTRĄ LIE DIDELIS PASIRINKIMAS VYNO, DEGTINĖS, ALAUS! 
TUVOS GELBĖJIMO VA
JU, pradedant 1948 metų ; 
sausio mėnesio 1 diena.

Šiuoini atsišaukiame į vi-l 
sus Amerikos lietuvius, į j 
kiekvieną lietuvių koloniją! 
J, A. Valstybėse ir Kanado-j 
je, į ALT Skyrius ir Koloni-

skirkite pelną nuo koncertų 
balių ir kitokių parengimų l 
organizuokite kolektas save Į 
miestuose ir apylinkėse. Pa ' 
naudokite aukoms sukelt: i

kilmes, minėdami 30 meti 
Lietuvos Nepriklausomybes I 
sukaktuves.

Atsišaukiame taip pat ir Į 
į mūsų biznierių, profesijo-i 
nalų ir šiaip pasiturinčių as 
menų dosnumą. Tenepalieka 
nei vienas geras lietuvis, ne 1 
davęs savo aukos šiam kil- I 
niam tikslui.

Turime sukelti pilną ket i 
virtadalio milijono doleriu I 
sumą, kuri buvo nustatyta 
skelbiant pirmąjį vajų, kad! 
kova už Lietuvos laisvę ne 
nusilpnėtų dėl lėšų stokos.

Žmonijos priešas ir lietu-

spyręs savo piktame pasiry 
žime. Bst lietuviai nenusi 
leis — kaip jų bočiai nenu 
sileido plėšriems vokiečiu 
kryžuočiams ir kaip mūsų 
tėvai nenusileido žiauriam 
Rusijos carizmui.

Su mumis yra J. A. Val
stybių — didžiausios pasau
lyje demokratijos — valdžia, 
kuri viešai pasmerkė sovie
tų smurtą prieš Lietuvą ir 

L kuri ir šiandien tebepripa 
žįsta jai teisę būti nepri 
klausomai. Su mumis yra ir 
bus visa teisingumą ir laisvę 
mylinti žmonija.

Tad į darbą, kiekvienas 
. geros valios lietuvi!

Dirbkime ir aukokime, kol 
į nebus išlaisvinta ir atstaty 
ta nepriklausoma, laisva ir 
demokratinė Lietuva!

Amerikos Liet, Taryb
Vykdomasis komitetas ; 

Leonardas šimutis, preziden

NERVUS GADINA
Vieną žymų žmogų kaž-1 

kas paklausė, ar jis mėgs- j 
tąs muziką. Jis atsakė:

— Ne, nemėgstu. Tačiau i 
aš manau, kad iš visų bs<- 
reikalingų triukšmui muzika ] 
mažiausiai nervus gad na.

Mielaširdystė, tai krikš- 
jčionies ir tikybinio gyveni
mo pradžia ii pabaiga.

J 0 H N A. K A S S
Didžiausia Lietuviška Jewęlry

Krautuve Chicagoje

Yra Naujoj Vietoj

ši-

Kalėdų Šventės
Sioux C'ity, Iowa. — šv 

Kazimiero bažnyčioj Kalėdo
se šv. Mišios bus sekančio- I 
mis valandomis: pirmos —| 
6:30; antros — 8:30 ir pas
kutinės — 10:30 vai.

Parapijos choras, vedamas | 
seselės M. Francilijos, gie- i 
dos per visas Mišias.

Popiet 3 vai. palaiminimas 
.Šv. Sakramentu.

Vakare 7:30 vai. svetai
nėje bus labai graži progra-1 
ma iš lošimėlių, dainų, šo
kių ir kalėdinių giesmių. Po 
programos bus šokiai. Grieš 
moterų orkestras.

Laukiant Naujų Metų | 
(gruodžio 
svetainėje 
paveikslai, 
iki Naujų

Naujų Metų dieną šv. Mi- I 
šios bus 8:30,ir 10:30 vai.

Koresp. I

31 d.) 7:30 vai., 
bus rodomi kino 
gi paskui šokiai 
Metų.

l

Daili išvaizda dažniausiai 
uždengia nešvarius darbus.

WESTWOOD LIQUOR STORE
2441 West 69th Street, Chicago

f

'A s

%

PARKER
<r :pAPKfR

Didelis pasirinkimas I
Parker “51” Rašomų 11
plunksnų nuo $12.50 
iki $15.00 Pirkite vi
sas savo Kalėdų dova- 
nas mūsų didelėj, gra- i
žioj ir atsakom ingo j H
— lietuviškoj auksinių 
daiktų krautuvėj. Tu- 
rime didelį skaičių da- ■
lykų pasirinkimui, pa- H
vyzdžiui: deimontiniii H
žiedų ir tikro aukso B
žiedų vyrams, \ mote- H
Hms ir vaikams. Taip- H
gi turime gerlausiir iš- ■
dirbysčių laikrodėlių, H
(Elgin. Hainįlton iv ■
Helbros), ir .visokiau- ■
šių aukso ir,.- sidabro. ■
brangenybių — už žė- 1 
mas kainas! • I

Mūsų krautuvėje taipgi yra 
M. B. Kass. Opt., lietuvis 
gydytojas, kuris maloniai p: 
naus jums "dkių gydymo 
kalais. Prie, pirmos progos 
vykite ir pasiteiraukite.

J 0 H H A. K A S S
JEVVELRY STORE

4102 Archer Avė.
CHICAGO 32 TEL. LAF. 8017

Akis 
Egzaminuoja

Akinius
Pritaiko

Dr. J. J. Smetana, Jr
OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland 
Avenue

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. . Contact Stiklai. 
Orthoptlc Gydymas. Stiklus Atnaujina 

Dr. Walter J. Swiafek 
OPTEMETRISTAS 

2201 VV. CERMAK ROAD 
Virš Metropolitan -Statė Bank).

Tel.: VIRginia 6592
VAL.: kasdien 10 iki 12; 1 iki 5; 
7 iki 9. šedead. 10 ryto iki 6 vak. 
Sekmad. 10 iki 12. Trečiad; . uždaryta.

*----------------------------\

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
IR ODOS IŠBĖRIMAMS .

Kenčiantieji nuo . senų, atdarų 
ir skaudžių žaizdų,, žino kaip sun
ku yra rainiai pasėdėti, ir kaip 
nakties metu .negalima gerai išsi
miegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežt ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO OĮnt- 
ment palengvi
nimui skaudino 
ir niežėjimo tų 
senų, atdarų ir 
skaudžių žaizdų. 
Jo atgaivinan
čios ir skausmą, 
prašalinanč į o s 
ypatybės suteiks 
Jums tinkamą, 
nakties poilsi ir 
pagelbės Į išgy
dyt senas, 
atdaras 
skaudžias

žaizdas. Vartokite jį irgi skau- 
diems nudegimams, šąšij/ir sutru- 
kimų prašalinimui, ir kad pa
lengvinti Pįorlasls niežėjimą.. -At- 
vedina vadinamą. Athlete’s Foot 
degimą ir niežėjimą, susabdo jo 
plėtimąsi, suliHįtf— nuo odos—nu-, 
džiūvimo ir sutrūkimb 'tarp-pirš
tų: geras ir sausos, trūkstančios 
odos niežėjimui, nuo darbo iš* 
.bėrimams ir kitoms odos nega
ilime iš lauko pusės.

Legulo Ointment yra parduoda
mas po 75e, 31.25 ir 33.50. Pirkite 
jj vaistinėse Chicagoj ir apielinkėj 
arba atsiųskite Moncy Orderi

LEGULO, DEPT. D.
P

v

4847 W. 14th Str^t

CICERO 50, ILLINOIS

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO

PUIKI DOVANA KALĖDOMS: 
‘DRAUGO’ PRENUMERATA

J. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATĖ OF INDIANA 
Home ealls jn Indiana.

Phone VVALbrook 2622 
PHYSIO THERAPY 

936 West 63rd Street 
HOŲRS — Diily 8 to 8 P.
Saturdays 10 A. M. to 8 M,

M.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS 

įs.446 So. 49tb Court, Cicero 
Į Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
VAL.: 10-12 ry’te: 2-6. 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted S t., Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais

Valandos: 3—8 popiet.

DR. J. MOCKUS
DANTISTAS 

7550 SoT Halsted St.
Tel. HUDson 2096

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

Off. teh GRO. 5677. Rez. FRO. 1474

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2951 VVest 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. Tel.: MIDvvay 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. AE. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

2420
Ofiso
Rez.

VV. Marųuette Rd. 
Tel.: PKOspect 6446 
TeL: HEMlock 3150

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

Trečiadieniais pagal sutartj

DR. G. 5ERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Su virš 25 metų patyrimo.

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akiniu*. 

Kreivas Akįs 
Ištaiso.

Ofisas ir akinių dirbtuvė: 
3401 S. Halsted St.

Kampas 34th Street
VALANDOS: nuo 10 iki 4 ii\6 Iki 8. 

Nedėlioj pagal sutarti.

Dr. J. W. Kadzewick
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2421 VVest 63rd Street
VALANDOS: Susitarius
Iki
ro.

nuo 1:00 
4:00 ir nuo 7:00 iki 9:00 vaka- 
išskiriant Trečiadienių Ir Šešta

dienių vakarus.
Ofiso Tel. GROvehiU 5213 .

Rez. TeL HILItop 2626

DR. A. JENKINS
PHYS1C1AM A BURGHON 
(LIETUVIS 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. — PKOspect 3838 

Bes. Tel. — VTRginia 2421

Tel. GRO. 1800 (Ofiso ir namų)

Dr. Waller J. Kirsluk
PHYSICIAN and SURGEON

(Lietuvis Gydytojas)

3925 VVest 59th Street
VALANDOS: 2—4 popiet. 8:80— 

8:30 vakarais. Trečiad. pagal sutarti

DR. PETERI. BRAZIS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

7—9 vakare.DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Rez. Tel. REPublic 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
Šaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—r3 vai. popiet 

ir nuo 6 iki 9 vai. vakare. 
Trečiadienio vakarais ir taipgi 

Sekmadieniais pagal sutarti.

Tel.: GROvehiU 4020
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javoir
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marųuette Rd.

(Dargia Vaistinės Name) 
OFISO VALANDOS;

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

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDAS
• RUM’O

Bus Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMIS

MONARCH

3529 So. Halsted St.
Phone: YARDS 6054

Nathan Kanter, ‘Lietuviškas žydukas', sav.

STASYS LITVVINAS SAKO:

.01

virš 
nuo

TAI geriausias laikas 
-- pirkti visokios RŪŠIES 

NAMAMS REIKMENIS.” GERAS PASIRINKIMAS
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytij-Išvaizdos Sidlngs
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišo — Enameiio — Geležinių Namams Reikmenų- 
Hardtvare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — WalJboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Reikalingų Dalykų. Pasiteiraukite!

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI

STASYS LITVVINAS, Pres.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Specialė nuolaida organizacijų parengimams, 
vestuvėms ir panašiems įvykiams.

Taipgi pristatome į namus geriausios rūšies alų — 
buteliais, dėžėmis ir statinėmis.

AL. ŠIMKŪNAS, Savininkas
TELEFONAS — PKOSPECT 5951

i

LIQUOR 
STORE

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

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

Tel. VIRginia 6583

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

yra - uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place

Tel. REPublic 7868

rel. CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

Dr. Waller M. Eisin
( E I S I N A S ) 

6155 S. Kedzie Avė.
, Practice llmited to Obatetrlcs 

and Gynecology
i VALANDOS TIK PAGAL SUTARTI

Telefonai
] Ofiso HEM. 8700. Rez. PRO. 6232

Jei neatsiliepia, Šaukit MID. 0001

APSIMOKA Skelbtis “DRAUGE”

I

Res. 6958 So. Talman Avė. 
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

C.'
~*;r-

2423 VVest Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

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

į1DR. 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.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
West

2400
Tovvn Statė Bank Bldg.

VVest Madison Street
Tel.: SEEley 7330 

BRUD8wick 0597
VALANDOS:

Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare

Ofiso 
Resiz. Tel.

Paprastai žmonės langus 
valo, bet arklių lenktynėse 
langai žmones nuvalo.

įPLATINKITE “DRAUGĄ”

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį.
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kitiems akliems balšavikams 
todėl šiandie jį dedu ant del
no.

Po svietą pasidairius
Lietuviški balšavikai klai

džioja, kaip aklas žmogus 
po mišką. Pametę tikrąjį ke
lią jie jo dabar neranda ir 
nežino, kur link juos veda 
Stalino lietuviški bimbalai. 
Ne dyvai dėl to, kad pasta
ruoju laiku jie tai pas. ma- į šavikų buvo užpuolęs mano 
ne, tai pas manb tavorščiusį gerą tavorščių žaibą, kad 
pradėjo teirautis vienokio-1 jam ištlumočytų griaustinį, 
mis ar kitokiomis rokundo-i perkūną. Kadangi Žaibo iš-1 
mis. Savais orakulais jie jau ' tlumočijimas labai tinka ir

nebepasitiki. Jie jau mato, 
kad jie liko apgauti, kad bal- 
šavizmas yra ne rojus, o 
pekla; kad kur tiktai prisi- 
veisia to brudo, ten. nebūna 
pakajaus, bet streikai, sabo- 

■ tažas, revoliucijos, žmonių 
1 kraujo liejimas.

Aną dien vienas tokių bal-

BOLŠEVIKAS PAS ŽAIBĄ

Viens toks bolševikas,
Prieš Žaibą stovėdams, 
Kaip lapas drebėjo.

Visas išsigandęs, 
Pabalęs, virpėdams, 
Teirautis pradėjo: 

Aukštai tu -skrajoji, 
Bene pasakysi, 
Kur randas perkūnas.

Aš girdžiu jo balsą, 
Kuomet bombarduoja, 
Man dreba net kūnas.

Jis yrą baisesnis 
Už mūsų Staliną.
Mums užima kvapą, 

Kuomet šviesią dieną 
Išgirstam jo balsą, 
Lyg sielos iš kapo.

Jam Žaibas atsakė:

Ne man tai žinoti,
Paklausk Kampininko,

Jis yra žinovas 
Ir jūsų globėjas, 
Paaiškins dalyką.

Gudrus Kampininkas, 
Jums baimei išvengti, 
Suras saugią šalį.

Negriaus ten perkūnas, 
Pas saulę Staliną, 
Saulėtam kampelyj.

Tenai jūs galėsit, 
Ramiai sau miegoti, 
Be duonos, be druskos.

Kris tiesiai į gerklę, 
Tik reiks išsižioti, 
Roseiskos pampuškos. 

Čion nieks jum netinka, 
Kam reikia gyventi, 
Rūgoti ir verkti.

Ar nebūtų verta
Iš peklos išbėgti,
Į rojų įžergti.

Žaibas

B DETROIT HELP WANTED

Kalėdos

pa.WftUS

WESTINGHOUSE 17 1 
Consolette yra patogus 
3 J 1 instrumentas. Turi 
LIFT-OUT radio, auto
matišką record chan- 
ger, kuris neperstojan
čiai per 50 min. groja 
rekordų muziką. Maho- 
gany veneer kabinetas 
ar,ba “limed oak” su 
ivory plastiko radio.

daugiau 
reiškia
v ada 'as

ouse

Jonas Kalakutas aną dien 
susėjęs savo draugą Maikį 
Krivikšį pasiskundė savo ne-. 
laime. Girdi, tik pamanyk, 
draugeli, savo žmonai pasa
kiau vieną dalyką, kuris jai 
nepatiko, ir jau savaitė lai
ko, kaip į mane nekalba.

— Ką tu sakai, Joneli! — 
sušuko Maikis. — Pasakyk 
man, ką tokio pasakei savo 
žmonai. Maniškė šneka ir 
šneka man apie pirkimą jai 
furkočio. Pasak|usz jai tą da
lyku, S3-! i** į mane daugiau 
nekalbėtų.

★
Jauna moteriškė mazgojo 

langus. Kopėtukėm pakry
pus ji įkrito į pelenų stati
nę. Iš piktumo, kojas iškė
lus aukštyn sėdi statinėj ir 

I nesikelia.
I Tuo tarpu eina tik iš Mer
kinės atvažiavęs dzūkas. Pri 
ėjęs prie statinės sustojo ir 
galvą kraipydamas sako:

— Na, cie merikonai/ tai 
cik išdzikę žmonės. Tokią 
cmielną gražią moterį iš- 
mesc ant mėšlyno — tai cik 
jau per daug.

Kvietimas
Moterų Sąjungos 54-ta kp. 

nuoširdžiai kviečia visus da-| 
lyvauti koncerte, kuris įvyks, j 
buvusioj Lietuvių Svetainėj, j 
gruodžio 28 d., 6 vai. vak.

Kuopos ansamblis, veda- I 
mas Jean Mordas (Mardo-1 
saitės), išpildys įdomią pro
gramą. Vakaro solistė bus 
plačiai žinoma gražiabalsė 
Marijona Galinienė.

Po koncerto bus šokiai ir 
pasilinksminimas abiejose 
salėse.

Švenčių nuotaikoj bus pro j 
ga susitikti su savo drau- Į 
gaiš bei pažįstamais, pasi
dalinti linkėjimais ir įspū
džiais.

Nuoširdžiai kviečiame vi-. I9 ryto iki 12 
sus ir visas. Iki pasimaty
mo koncerte, gruodžio 28 d.

Ona Kratavičienė
M.S. 54 kp. korespondentė

Komunistai Veržiasi
Vis Arčiau Mukdeno

PEIPING, groiod. 20. — 
Šios dienos raportai minėjo 
dideles kautynes Mandžiuri- 
jos frontuose. Komunistų 
jėgos stipriai puolė arčiau 
Mukdeno, svarbios naciona
listų tvirtovės.

LĖKTUVAS SUDUŽO
NETOLI PRAGOS

VIENA, gruod. 20.—Ilgai! 
nesulaukiamas lėktuvas, ma
noma vežąs svarbius kelei
vius iš Insbruko į Vieną, 
šiandien nukrito ir sudužo 
netoli Pragos. Daugiau smul 
kmenų nepranešta.

Nėra pasaulyje tokių ge
raširdžių, kurie tautoms da
lintų laisvę. Ją reikia išsi
kovoti. s

CONSOLE KOMBINACIJA DĖL KURIOS IŠSIVERS 
ŽMONELES ŠIRDIES

ga, ta ekstra’ jėga .kuri reika
lingu išduoti gryną balsą, su 
Electronic Fėather tono ranke7 
na, Autornatic . Changer ir 
ypatingu nauju Wėstingh.ouše 
Rainb’ow Toną ’

linksma daina Iš 
WJiSTINGHOUSE 1GG yra ra- 
dio-fonografas kuri pripildys 
mylimos žmonelės širdį links
ma. šiltu daina. Su akj verian
čią "bowfionl” kabinetu kuris Imis jos namams didžiausias 
pasididžiavimas. Nepaprasta jė-

We$tinghouse
122

WESTINGHOUSE 122, automatiškas radio- 
fonografas su iškeliamu radio ir su’ record 
player kiuris neperstojančiai per 50 min. gro
ja. Gražiu kabinetu -iš mahogany veneer arba 
blondinės spalvos su ivory radio.

Senovėje’kai kuriose tau
tose buvo paprotys dėti pi
nigų į, mirusio karstą. Žmo- 
' nės tikėjo, kad mirusiam 
reikėsią pinigų kelionei ana
pus karsto.

Sykį mirusį savo draugą 
atlankė žinomas maizeris 
(šykštuolis), kuris tačiau 
nesilaikė priimto papročio.

I Matydami tai kiti jo drau
gai pradėjo išmetinėti. Su
gėdintas maizeris, norėda
mas nusikratyti priekaištų, 
išsiėmė čekių knygutę, pa-

* rašė čekį $20 sumai, priėjo 
prie mirusio, čekį įdėjo į 
karstą, o iš jo pasiėmė grą- į 
žos suaukotų $19.

rr

IŠPARDAVIMAS
Sparnuoti Lietuviai"
DARIUS IR GIRĖNAS
Knyga kietais viršeliais ap

daryta, gausiai paveiksluota, 
turi 384 pusi. Pirmiems užsi- 
sakusiems dar teks. Nelaukit.

KAINA — $1.75 
(su persiuntimu)

DRAUGAS
2334 S. OAKLEY AVĖ.

Chicago 8, Ulinois

Atsiųskite man ........... kopija (ų)'

Sparnuoti Lietuviai. Tdcdu S 

Vardas 

Miestas
Adresas ♦

JOS. F. BUDRIU, Ine.
3241 S. Hals+ed S+., Tel. Calumet 7237

Autorizuoti Pardavėjai:
Westinghouse Išdirby  stės šaldytuvų, Automatiškų Skalbyklų, 

Laudromat, Dulkių Valytuvų, Electric Rangės, Prosymui Mašinų, 
Prosų ir Įvairiausių Lempų.

KRAUTUVE ATDARA DABAR KAS; VAKARAS IKI KALĖDŲ!

★ “D R A U G O” ★ i VVKAI IB MOTF.KVS 

DARBŲ SKYRIUS1 ” ' ~

“DRAUGAS” HELP WA>’TED
ADVERTISTNG DEPARTMENT

127 No-. D<*arl)orn Street
Tel. RANdolph 8488-9489

Visi skelbimai šiame skyriuje, kur 
apleista miesto vardas, reikia supras
ti, kad yra nuo firmų Chlcagoje.

DARBININKŲ
INSPEKTORIŲ

CHIPPERTŲ
VIDURAMŽIO VYRŲ
ALGA PRADEDANT.- 

$l?00 Į
Kreipkitės 9

Pirmad.

PASTOVŪS DARBAI
52 SAVAITĖMS PER METUS 

DŽENITORIŲ 
IR DŽENITORKŲ

SIETU PASIRINKIMAS 
PENSIJOS PLANAI 
IIOSPITALIZATION 
LIGOJE NAUDOS 

APDRAUDIMAS 
.Moterių Algos Pradedant

$36.55 F SAVAITĘ 
Vyru Algos Pradedant

$54.60 [ SAVAITĘ 
KREIPKITĖS NUO 8:30 VAI/. RYTO 

IKI 4:30 VAU POPIET 
KAMBARĮ NO. 1122 
125 SO. CLARE ST.

VALANDĄ
ryto iki 4 popiet 
iki Penktad.
vai. popiet šeštad.

ADVANCE ALUMINUM 
CASTINGS CORP. 

2742 W. 36th Place

MŪRININKŲ 
AUKŠČIAUSIOS ALGOS 

PASTOVUMAS
Kreipkitės prie’ darbo—1237 So. 
Newberry. Dienomis telefonuoki- 
te CHEsapeak 1705. Vakarais 
telefonuokite BERkshire 2602
Patyrusio tvoodreorklng 
binJnko. J vairių darbą 
vnmas ir geros algos.

B. BERNSTEIN
927 S. Damen

mašinos dar- 
vyro. Pašto-

& CO. 
Avė.

TUOJ UŽIMAMOS VIETOS DĖL

TOOL KAMBARIO 
Lathe Darbininkų 

Pirmos klasės lathe darbininkų, 
kurie pažįsta visų rūšių plastic 
mold darbą ant lathes.

GERIAUSIOS ALGOS 
DĖL GERIAUSIŲ VYRŲ 

PASTOVUS METINIS DARBAS 
GEROS DARBO SĄLYGOS 
SENIAI ĮSTEIGTA FIRMA

A RT A G
Engineering Corp.

655 So. VVells Street 
Tel. Harrison 3059

DŽENĮTORLAUS
Ne suvirs 40 metų amžiaus. 

Dirbti 5 dienas į savaitę.
GEROS ALGOS 

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO.

Tel.: SHEffield 9947, dienoms

• PARSIDUODA

Tikras medus—koriuose ir vitfdriu- 
kuose po-5 ir 10 svarų. Pristatomi 
j namus nemažiau kaip 20 svarų.
7230 S. Campbci! Avė.—iiii.M. 4715

I

HELI* WANTED — MOTERYS

Norėdami ką nors pirkti, par-.j 
duoti, išnuomuoti, surasti, praneš
ti ir t.t„ pasinaudokite “Draugo” 
CLASSIFIED skyriumi. Tūkstan- Į._ 
čiai asmenų yra gavę rezutatus! i

AUKŠTOS RATOS
valandą pradedant, 
valandą po 3 mėnesių, 
valandą po 6 mėnesių.

DŽENITORKŲ
PASTOVUMAS. TRUMPŲ 

VALANDŲ DARBAS, ŠVARIAM 
MODERNIŠKAM NAME.

LABAI
82%.c j
87% C j
92%c j

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

Visaip bandysime paskirti prie 
darbo arčiausiai jūsij narni).

Atvykite ir matykite
Miss AJlan

/

Moterių Samdymo Ofisnn

ILLINOIS BELL
TELEPHONE CO.

309 W. WASHINGTON ST.

APSIM0KA Skelbtis “DRAUGE’

PLATINKITE DRAUGĄ

Jau Galima Gauti Knygos 
Formoje!

MIRTIES KOLONA

per DRAU- 
ką tik išėjo 
knygos for-

autorius iš

parašė Antanas Tolis
Malonu pranešti, jog 
“MIRTIES KOLONA”, 
Antano Tolio nepapras
tų po bolševikais per
gyvenimų ir baisių žiau
rumų aprašymai, kurie 
sukėlė tokią sensaciją, 
kuomet ėjo 
GO skiltis, 
iš spaudos 
moję.

Knygoje
savo asmeniškų pergy
venimų aprašo, kaip 
bolševikai lietuvius me
džiojo, tardė, kankino, 
žudė ir varė mirti klai
kiuose Sibiro tyruose.

Ši knyga išleista publikai prašant ir reikalau
jant. Ji kiekvienam skaitytojui paliks neišdildo
mo įspūdžio ir tikrai parodys, kokie žvėrys dabar 
laiko nukryžiavę Lietuvą ir kitas pavergtas tau
tas.

Knyga turi 254 pusi., gražiu spalvotu viršeliu.

KAINA — Tik $1.00!
Užsakymus siųskite šiuo adresu:

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė., 

, Chicago 8, Ulinois



4 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Antrad., gruod. 23, 1947

"DRAUGAS"
THE L1THUANIAN DAILY FRIEND

2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, III Tel. VIRginia 6640-6641

Entcred as Second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, Ulinois. 
Undhr the Act of March 3, 1879.

Publishod dally, escept Sundays, 
by thė 

Lithuanlan Catholic Press Society. 
Member of the Catholic Press Ass’n

Subscrtption Rates:
36.00 per year outside of Chicago; 
37.00 per ye&r in Chicago & Cicero;

4 cents per copy.

Prenumeratos kaina Chicagojc ir 
Ciceroje per paštą:

Metams .................. $7.00
Pusei Metų ............   4.00

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

Užsieniuose:
Metams ...................................... 38.00
Pusei Mėtų ............ 4.50
Pinigus reikia siųsti Pašto Money 

Orderiu Bu užsakymais.

į Skelbimų kainos b,us prisiunčiamos 
tuojaus, gavus' prašymų.

SKELBKITfiS DIEN. “DRAUGE”

Ką Naujo Pasakė Marshallas?
Gen. Marshallo pranešimas per radiją apie “keturių 

didžiųjų” konferenciją Londone, Amerikos visuomenės 
nefiuštėbino. Retas kuris, bent kiek geriau nusimanąs 
apie šiandieninę tarptautinę politikos būklę, laukė kon
krečių; susitarimų. Iš anksto buvo galima numanyti, 
kad. Molotovas konferencijai trukdys, nes Maskva tai
kos neįtari. Taip ir buvo. Taip ir gen. Marshallas savo 
radijo kalboj pasakė.

Gera bent tiek, kad šį kartą nebuvo daroma mėgini
mų diktatorių Staliną nuglostyti naujomis nuolaidomis. 
Šį kartą išsidrąsinta ir tiesos žodis Maskvos adresu 
pasakyti.

Molotovas primygtinai reikalavo skirti sovietams de
šimt bilijonų dolerių repararijų iš Vokietijos. Į tuos 
reikalą vimus nebuvo kreipiama dėmesio, bet, anot Mar- 
shallb, buVo paklausta apie Vokietijos ūkį ir kiek gery
bių jau išvežė rusai iš Vokietijos. Tų žinių Molotovas 
'nedavė. Kai iš visų kitų zonų smulkmeniškos žinios yra 
paskelbiamos, iš rusiškosios zonos ligšiol jokių žinių 
nėr. Net “keturių’’ konferencijai atsisakyta bent mini
malios žinios duoti.

Gen. Marshallas pakartojo visiems jau iš seniau ži
nomą faktą, kad rytinėj Vokietijos zonoj sovietai su
darė didėlį trūstą, kaskart didesnes vokiečių ūkio sritis 
apim'aiitį. Rusiškosios žonbs ūkis taip esąs tvarkomas, 

\kad jis išimtinai priklausytų; nuo Sovietų Rusijos ma
lonės. Jei jiems '(rusams) būtų duota reparacijomis dar 
dėŠiYnt bilijohų dolerių, tada jie siektų visos Vokieti
jos ūkį padaryti priklausomu nuo sovietinės ūkio siste 
mos. %

Karas sugriovė Vokietiją ir tai visai Europai uždavė 
milžinišką smūgį ekonominiu atžvilgiu. Gen. Marshallo 
manymu, kad pasiekti taikos Europoj, reiks pirmoje 
vietoje vakarų Europos valstybėms gerai susiorgani- 
zuoti ir tinkamu būdu stabilizuoti ekonominį gyvenimą.

Teišybė. Bet prie to reikia eiti tuoj. Kiekvienu atidė
liojimu, kiekvienu delsimu prisidedama prie būklės pa
bloginimo ir stūmimo Europos į kruvinus totalitarinio 
komunizmo nasrus.

★ 7
Ar Trumanas Susitiks Su Stalinu?

Vienoj spaudos konferencijoj Prezidentas Trumanas 
buvo paklaustas, ar jis nematytų reikalo susitikti dar 
kartą su pačiu Stalinu ir mėginti tartis dėl Vokietijos 
ir Austrijos taikos sutarties sudarymo. Prezidentas už
klaustam lyg davė suprasti, kad šį įkartą Stalinas tu
rėtų atvažiuoti į Vašingtoną.

Mes hemanoinė, kad Stalinas važiuotų į Vašingtoną. 
Bet jei ir atvažiuotų, iš Trumano-Stalino pasitarimo 
taikos reikalais visvien nieko gero neišeitų. Patyrimas, 
parodė, kad kiek Rooševelto, tiek Trumano pasikalbė
jimai su-Stalinu (Teherane, Jaltoj ir Potsdame) tikrai 
buvo kenksmingi pasaulio taikai. Diktatoriui Stalinui 
padaryta tiek nedovanotinų nuolaidų, kurios šiandien 
kaip tik ir trukdo taikos darbus. Kas gali užtikrinti, 
kad dar vienu Susitikimu naujų nuolaidų nebus pada
ryta. \

Mes esame įsitikinę, kad juo toliau nuo Stalino lai
kysis mūšų prezidentas, juo geriau bus mūsų kraštui 
ir naudingiau pasaulio taikai. Jei velionis prezidentas 
Robšėvėltas būtų sėdėjęs namie ir siuntęs į pasitari
mus patyrusius politikus ir diplomatus, galime būti 
tikri, kad nebūt buvę padaryta Stalinui tiek daug kvai
lų nuolaidų, dėl kurių šiandien kenčia visas Europos 
kontinentas. Nereikėjo nė Prezidentui Trumanui va
žiuoti į Potsdamo konferenciją, kurios nutarimai taip 
jau neišėjo'taikai į gerą.

Kadangi gen. Marshallas visai gerai užsirekomendavo 
kaipo Amerikos atstovas ‘‘keturių didžiųjų” konferen
cijose, todėl ^jis ir toliau teveda visus pasitarimus ir 
derybas. Prezidento pareiga yra duoti atitinkamas di
rektyvas ir prižiūrėti; kad mūsų atstovas derybose ne
prasilenktų; su bendruoju vyriausybės nusistatymu už
sienių politikos atžvilgiu.

★
“Laivo’’ kalėdinis numeris išėjo pasipuošęs nauju 

viršeliu ir įvairūs savo turiniu. Šį savaitinį laikraštį 
leidžia Tėvai Marijonai — 2334 So. Oakley Avė., Chi
cago 8, III.

Popiežiaus Kalba
Jo Šventenybė Popiežius Pijus XII šventų Kalėdų 

proga ir vėl prabilo į pasaulį taikos reikalu. Jis nuro
dė, kad sėjama klasių neapykanta tikrai kenkia santai
kai ir gręsia pagriauti visų tautų patį svarbiausiąjį pą- 
grindą. Ragino dirbti ir melstis už taiką.

Popiežius rimtą dėmesį kreipia į svarbius pasaulio 
socialinius reikalus ir santvarką. Socialinė krizė tiek 
yra didelė ir su ja yra surišta tiek didelių pavojų, kad 
visus verčia tuo labai rimtai susirūpinti. Todėl visi, 
ypač turtingesnieji, bendrą visuomenės gerovę privalo 
statyti aukščiau asmeninės gerovės. Jei to nebus, pa
vojai ateičiai yra dideli.

Jo Šventenybės kalba tikrai svarbi ir reikšminga. 
Gavę jos pilną tekstą, parašysime plačiau.

★

Prieš Wallace Kandidatūrą
Trys >adikalinių, komunistuojančių grupių delegaci

jos Jankėsi pas pro-rusą Henry Wallacė ir skatina jį 
būti trečiosios politinės partijos kandidatu į preziden
tus 1948 metų rinkimuose.

Šiandien dar sunku yra pasakyti, ar išdigs trečioji 
partija ir ar Wallace sutiks jai vadovauti ir būti jos 
kandidatu.

Radikalų politikierių viltis bet ką laimėti mažina tas 
faktas, kad darbininkų unijose, net CIO, Wallace netu
ri pakankamai pasitikėjimo ir paramos.

Automobilių pramonės darbininkų (United Automo- 
bile Workers) unija yra labai stipri CIO šaka. Jos pre
zidentas Reuther, kuris praėjusioj konvencijoj išvalė 
tos unijos viršūnes nuo komunistinio elemento, stipriai 
pasisakė prieš V/allace kandidatūros rėmimą. Anot jo, 
Wallace darbais ir elgesiais “daug Amerikos padorių 
žmonių nusivylė“. .

Tokie pareiškimai nė vienam kandidatui, tuo labiau 
Wallace, į sveikatą neina.

★

Prasti Paukščiai
Prancūzijos komunistai pasidavė Maskvos įtakai, su

kurstė streikus, sukėlė visą eilę riaušių. Tas kraštui 
padarė labai daug nuostolių;, kurie siekia daugiau ne
gu $800,0'00,000 sumą. Tai tik pramonės gamybos nuos
toliai. Bet kur visi kiti. Jiė ir apskaičiuoti yra sunku.

Priežodžio yra sakoma, kad — prasti tie paukščiai, 
kurie savo lizdą teršia. Jį galima taikyti Prancūzijos 
komunistaihs.

TRUMPAI

APŽVALGA
”Nepr. Lietuva" Virstą Savaitraščiu

Kanados patriotingoji lietuvių visuomenė ligšiol te
turėjo tik vieną mėnesinį, mimiografu spausdinamą; 
laikraštį “Nepriklausoma Lietuva’!. Jis jokiu būdu ne
galėjo patenkinti visus kanadiečių tautinius ir orga
nizacinius reikalus.

Kaip žinoma, Kanadoj (Toronto mieste) 'eina savai
tinis laikraštis “Liaudies Balsas“, bet jis ne lietuviams, 
bet rusams bolševikams yra skiriamas, nors yra spaus
dinamas lietuuvių kalba. Jis yra išimtinai Maskvos kont
rolėj ir jos interesams tarnauja. Kaip visai teisingai O. 
Jurevičiūtė rašo (N-nos gr. 18 d.): “Kanados lietuvių 
visuomenėj šis laikraštis sėjo pikto melą ir brolžudišką 
neapykantą brolis broliui. Per penkiolika metų skie
pijo lietuviams svetimą lietuvio charakteriui sėklą. Per 
penkiolika metų grupelė sunkiai nusikaltusių lietuvių 
tautos sūnų dirba Lietuvai pražūtingą, skaudų, nedo
vanotiną melo darbą“.

Šis faktas pagreitino reikalą mėnesinį laikraštį — - 
“Nepriklausomą Lietuvą” leisti savaitraščiu. Jis mėginr 
taisyti komunistų šlamšto “L. Balso” padarytus blogu
mus ir grąžinti visą eilę suklaidintų žmonių tiesos ke- 
lian. “Nepr. Liet.’’ leidėjų grupė, kuri imasi šio svar
baus darbo, prašo visų; paramos, nes pramato, kad pra ■ 
džia bus sunki. Dėl to ji ir kreipiasi į visuomenę:

“Dėka pasiryžėlių grupės, darbas vyksta su pasišven
timu pirmyn. Pinigų “iždas“ yra didelis, bet tuščias. 
Iš prenumeratų ir skelbimų laikraščiui išsilaikyti nebus 
įmanoma, užtai redakcija kreipiasi į visus tautiečius 
paramęs. Kiekvienas jūsų paaukotas centas padės nau
jai “Nepriklausomai Lietuvai’’ tvirčiau atsistoti ir iš
silaikyti. Prie redakcijos yra sudaryta Kanados Lietu 
vių Centro Tarybos penkių žmonių komisija, kuri pri
žiūrėk, kad kiekvienas centas būtų labai taupiai ir tik 
svarbiems reikalams išmokamas. Paramą, Siųsti: M. Ar
lauskaitei, 6624 3rd Avė., Rosemount, Montreal 36, Que. 
Canada”.

Reikia manyti, kad ir jungtinių Valstybių lietuviai 
gausiai parems kilnų “Nepr. Lietuvos“ leidėjų užsimo
jimą.

Perskaitę Dienr. "Draugą", Duokite JĮ Kitiems!

TARKAINlUKAI

Rašo Nolėčių Vidikas.
Kai artinasi Kalėdos, vi

sas pasaulis puošias, ruo
šias, rėdos.... ir šventus him
nus bei žavingas giesmes 
gieda. Milijonų , milijonai 
krikščioniui su džiaugsmu ir 
iškilmingai švenčia Kalėdas 
ir milijonai milijonų ne
krikščionių gerbia tą krikš
čionims didžią dieną. Mat, 
tą dieną gimė žmonijos vil
ties, meilės ir taikos Kara
lius — Kristus.

★ ★ ★
Mums katalikams ir vi

siems geros valios žmonėms 
didi yra diena tos Kalėdos! 
Na, o kaip bezbožninkams ? 
Jiems tai tik smūtkai ir bė
dos. Vargšai bezbožninkai, 
kad chaosas bei nepakantos 
Vėžys jų netolerantišką širdį 
ėda. Ramybės jų neramiai 
sąžinei tai tikrai aš linkiu.

★ ★ ★•
Bezbožninkai neapkenčia 

Kristaus ir nekenčia jie Ka
lėdų. Jiems Visas pasaulis 
atrodo durnas, kad švenčia 
Kalėdas, — tik jie vieni * ‘r'a< 
zumni”:.. Pažiūrėkite į bez- 
božninkų gažietas, kaip jie 
“razumnai“ aiškina Kalėdų 
atsiradimą. Jie “aiškina” 
Kalėdas esant ne Kristaus 
gimimo diena, bet “saulės 
atogrąžos” diena... esą žmo
nės džiaugiasi ir švenčia, 
kad saulė pradeda šilčiau 
šildyti ir kad dienos darosi 
šviesesnės l-r ilgesnės.

Vai, tu bezbožninke, ką 
tu nori dūminti ?! Tu net a- 
pie geografiją nieko neiš
manai. O ką tu pasakysi a- 
pie tas tautas ir tuos šil
tus kraštus, kur žiemos nie
kad nėra, kur saulė Kalėdų 
dienoje karštai šildo? Ir ko
dėl tenai žmonės švenčia 
Kalėdas kartu su mumis? 
Ir ką tenai žmonės garbina 
toje Kalėdų dienoje, ar sau
lę, ar Kristų?

★ ★ ★
Gražutė lietuviška Kalėdų) 

eglaitė stebina tūkstantines 
minias žmonių tame Mūsėum 
of Science andi Industry, 
Jackson Parke, Chicagoje. 
Savo originaliais tautiškais 
ornamentais toji Kalėdų eg
laitė išsiskiria iš visų kitų ‘

----- HENRIKAS žAGARIETIS===^s

RAUDONASIS SIAUBAS 
-G P U 

Jo veikla ir siautėjimas Lietuvoje-4 .. .  - .....
(Tęsinys)

Žmogus, baigęs mokyklą, gali nemokėti nei įftihno- 
mai paskaityti, nei be klaidų parašyti, bet jis turi tiks
liai žinoti, kuriais metais Stalinas pasakė vieną ar kitą 
kalbą, kuriais metais buvo vienas ar kitas partijos 
suvažiavimas, kas yra dešinioji opozicija ir kas yra 
kairioji opozicija. Taip pat kiekvienas turi mokėti po
pierinę, -niekad nevykdomą, Stalino konstituciją. Bet, 
svarbiausia, kiekvienas buri žinoti, jog Stalinas yra 
“geriausias, šviesiausias, gudriausias, geniališkiausias, 
neklaidingiausias mokytojas, brolis, pusbrolis, dėdė, tė
vas, senukas ir prosenelis“. Jei savo metu caro Nika- 
lojaus H titulams surašyti reikėjo trijų puslapių, tai 
Stalino titulų ir į dešimt puslapių nesurašysi.

Gausūs Stalinui teikiami titulai, nuolatinis jo vardo 
minėjimas kur reikia ir kur nereikia, amžinas prieš jį 
bolševikiškų piliečių nusižeminimas primena kažką a- 
ziatiško, primena Čingischaną, prieš kurį visi vergiš
kai lenkdavosi. Bet nereikia pamiršti, kad prieš Čingis
chaną visi jo pavaldiniai lenkėsi iš baimės. Lygiai taip 
pat iš baimės prieš Staliną lenkiasi ir visi bolševikų 
piliečiai. Per GPU jis laiko juos visus sugniaužęs savo 
kumštyje taip stipriai, kad hiėkąs nedrįsta nei eyptelė- 
ti, nei išsižioti. Teroro priemonėmis jis sugebėjo paša
linti nuo kelio į neribotą valdžią visus savo konkuren
tus, su kuriais po Lenino mirties bendrai turėjo vadė-, 
vauti kraštui. Jis yra 'dar didesnis autokratas, ne^u 
buvo caras, ir dar didesnis despotas, negu buvo Čingis
chanas, nes šis Azijos tironas tikrai per savo gyveni
mą tiek žmonių neišžudė, kiek sugebėjo išžudyti Sta
linai.

Socialinėje, gyvenimo, mokslo, ekonominėje, teisės, 
pilietinių laisvių ir kitose srityse Sovietų Sąjunga yta 
regresavusi. Nėra pasaulyje valstybės, kur žmonės jaus
tųsi esą tokie vergai, kaip Sovietų Sąjungoje; nėra 
tokios tarp žmonių socialinės nelygybės, pavyzdžiui, taip 
kolchoznikb if komisaro, kaip. Sovietų Sąjungoje; nėti 
tokio auklėjimo-, kuris žmogų paliktų laukinėje būse
noje, kaip Sovietų Sąjungoje; niekur nėra tokio žemo 
pragyvenimo standarto, kaip Sovietų; Sąjungoje; nėra 
niekur tokio beteisiškumo, leidžiančio be nusikaltimo 
ir be jokio teismo išžudyti milijonus žmonių, kaip So
vietų Sąjungoje; niekur pasaulyje nėra tokios valdan
čiųjų sauvalės, kaip Sovietų Sąjungoje.

Yra tik vienintelė sritis, kurioje Sovietų Sąjunga yra 
progresavusi. Tai žudynių Sritis. Istorija nežino, kad 
kur nors ir kada nors kuri Valstybė, būtų laikiusi tokį 
budelių-čekistų skaičių;, kaip Sovietų Sąjunga. Istorija 
nežino, kad kada nors1 kuri valstybė savo valdymo siste- 

'ma būtų pasirinkusi masinius savo piliečių žudymus ir 
kad tokia sistema galėtų tęstis ištisus 30 metų, kad ji 
nuo tiesioginių žudynių pilietinio karo metų galėtų pe
reiti prie rafinuotų žudymų,, išei-kvojant milijonų žmo
nių fizines ir dvasines jėgas ir numarinant juos badu.

(Bus daugiau) ,

tautų ten esančių eglaičių. 
Daugelis tą lietuvių eglaitę 
fotografuoja, ornamentus ko 
pijuoja. Ypatingai impozan
tiškai atrodo misticizmu 
dvelkiąs oroginalus lietu
viškas kryžius ant eglaitės 
viršūnės.

Puikiai garsina lietuvių 
tautą toji mūsų eglaitė di
džiame muziejuje!

★ ★ ★
Bet ir toji eglaitė suner

vino mūsiškius bezbožhin- 
kus... esą “graži, tai graži, 
bet kam reikia to ant jos 
viršūnės”... Ot tai tau ir 
razumas” bei “tolerancija” 
bezbožninko! Mat, neapken
čia kryžiaus... ir bijosi.

O kokį ornamentą norė
tumėt, ant eglaitės viršūnės, 
ponai bezbožninkai ? Gal 
stalinską “cimboliką”? O 
gal bolševikų zviozaką? Pa
galios, kieno šventė yra 
Kalėdos1, ar pagonų, ar ma
hometonų, ar krikščionių?

Pastovumas yra vadas, 
kuris žmogų veda per kalnūs 
ir klonius prie pasisekimo.

PRISIRENKITE, KAD SUNKŪS LAIKAI 
netikėtai jus neužkluptų. 
Kaip skėtis apsaugoja nuo 
sušlapimo lijant, taip san
taupos apsaugoja nuo rū
pesčių, kai netikėtai atei
na blogi laikai ar užklum
pa nelaimę.

Kad ramiau galėiūlc 
sutikti rytojų?' kad viso
kias galimos negeroves 
jus nevargintų, pradekite 
taupyti šiandien. Ir po 
biskį kas savaitę, jūs ap- 
sidrausile nuo visokių ne
tikėtumų. Moka 3% divi
dendų.

Jūsų santaupos šioje įs
taigoje yra apdraustos iki 
$5,000.00.

Savings and loan Associaiion
1739 So. Halsted St. Tel. HAYmarket 3317

Jūsų indelių saūgnmui apdrausti pfer Federal Savings and Loan 
Insurance C.orporation

Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 5 vakaro. KetvirtadieiTi^is nuo 9 
ryto iki 8 vakaro, šeštadieniais nuo 9 ryto iki 1 po pietų.
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CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA
Įdomios Filmos

Vytautas Beleckas, kuris 
pereitą žiemą mums Chica- 
goje rodė garsines filmas: 
dėlėmis apie Lietuvą, Tėvy
nę brangią. Motinos šluos- 
“Tėvynėj Brangioj”, “Kodėl 
Mes Bėgome”? — bolševikų 
teroro vaizdus iš 1941 metų 
Lietuvoje, “Be Tėvynės —. 
ištrėmime ”, atvyksta vėl į 
Chicago ir sausio mėn. 2 d. 
pra'deda rodymus nuo Šv. 
Antano parapijos. Be šių fil
mų Beleckas lietuviškai chi- 
cagiečių visuomenei duos 
dar ypatingą progą išgirsti 
rekorduose 194'0-41 metų 
bolševikinių komisarų kalbų 

’ ištraukas: Paleckio, Ado- 
mausko, Mickio, Zyberto, 
Petrausko, Gedvilos, Pakar- 
klio, rusų politrukų, Bro
niaus Obolėno — gyvo liudi
ninko iš Pravieniškių žudy
nių. Rekordais perduotos 
kalbų ištraukos parodys, 
kaip apgaulingai rusai, pa
sinaudodami silpnavaliais lie 
tuviais, uždėjo Lietuvai pan
čius ir ją pavergė, visai ne
tesėdami savo gražiai skam
bančių pažadų, prieidami 
prie žiauriausių žudynių; be 
to, dar bus rodoma BALF 
Tag Day New York mieste 
ir BALF-o darbuotės apžval
ginė filmą.

Chicagiečiai, nepraleiski-1 cinkus, 
me retos progos išgirsti ir 
paklausyti!

Iš Šv. Antano Dr-jos 
Veiklos

Cicero. — Priešmetinis su 
s sirinkimas Šv. Antano Dr 
i.jos gruodžio 7 d., buvo labai 
: skaitlingas. Be to, dar įsi
rašė trys nauji vyrai.

Nutarta palaikyti 
j ei jos (12 skyriaus) 
i ir išrinkti atstovai. 
I atstovai ir į BALF 
Federacijai' metinio 
čio paskirta $2, o BALF — 
$5. Iš pranešimo pasirodė 

į kad metinis draugijos ban- 
I kietas pelno davė apie $175 
1 Padėkota valdybai ir komi- 
I sijai už gražų pasidarbavi- 
imą.

Raportą iš Labd. Sąjun
gos seimo padarė J. Šileikis.

Valdyba pasiliko veik visa 
sehoji, išskyrus iždininką 
kontrolės sekr. ir maršalką. 
Metinisr susirinkimas bus 

11948 m., sausio 4 d. Beje, 
i $5 paaukota J. Lapinskui. 
Tai jau 'kelinta jam dovana 
Kalėdų proga.

Dr-jos valdyba 1948 m.
Pirmininkas Jonas Berta- 

šius, vice pirmininkas L. Žu- 
| kauskis, sekr. Ed. Mikutis, 
Į finansų sekr. J. Ka Valiaus- 
I kis, kontrolės sekr. A. Va- 
i laupius, ižd. A. Zakaras, iž- 
Ldo globėjai J. Tekorius ir S. 
| šriupšas, maršalka M. Mar-

A. Valančius

Federa- 
narystę 
Išrinkti 
skyrių, 
mokes-

Padėka
Bridgeport. — BALF-o 3-| 

čio skyriaus 
ka visiems 
aukojusiems 
lynės ir t.t.

Reikia pažymėti, kad šį 
sykį gruod. 19 d. visi dra
bužiai, avalynė ir t.t. (viso 
18 dėžių, 545 svarai) buvo 

| labai geram stovyje, gražiai 
I sulankstyti ir sudėti. Gaila, 
|kad ne ant visų dėžių buvo 
j aukotojų adresai. Trys dė
žės buvo nuo Kotrinos Bum- 
|blis,z.3215 S. Wallace Str., 
Chicago 16, III. Tose dėžėse 
buvo 47 svarai labai gerų 

I drabužių.
Nuoširdi padėka ir Alek. 

i Budriui, 939 W. 33rd St., už I 
l BALF stočiai patalpas, ne- 
| mokamai nuvežimą drabužių 
i į BALF apskrities sandėlį, Į 
14714 S. Marshfield Avė., ir 

I uz

nuoširdi padė- 
geraširdžiams, | 
drabužių, ava-1

aprūpinimą dėžėmis. 
J. Šliogeris, 
911 W. 33rd St. 
Chicago 8, UI.

Pranešimai

\

JUOZAPAS VAICEKAUSKAS
Phone Ches&peakiT-4577 

Gyveno 1835 Canalport Avenue 
Mirė Gruod. 20 d., 1947, 8:10 
vai. vak. Sulaukė 37 m. am
žiaus. Gimė Chicago, -III.

Paliko dideliame nuliūdime 
Žmona Ona (po tėvais Enzelis), 
seserę Mary Michaelsen, švo- 
gerį Ray ir jų vaikus Lorraine, 
Robert ir Ray; dėdę Antanas 
Vaičekauskas ir jo žmona Ane
lė ir šeima; uošvius Domicėlę 
ir Kazimieras Martišius, brolie- 

"nes Zofija Enzelis ir Loretta 
Martišius ir daug', kitų giminu], 
draugų ir pažįstamų.

.Kūnas pašarvotas 732 West 
1 Sth Street.

Laidotuvės įvyks trečiadienį 
Gruodžio 24- d. Iš namų S:30 
vai. ryto bus atlydėtas i Dievo 
Apvaizdos par. bažnyčia, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: žmona, Sesuo, š vove
ris, Dėtie ir visi kiti Gimines._

Laidot. direkt.: Luchareicz ir 
Sunai, Virginia

Seimininkėms Žinios 
Švenčių Proga

Didžiausias pasirinkimas 
šventėms įvairios paukštie
nos ir taipogi visokios švie
žios ir rūkytos mėsos. Mūsų 
visos mėsos krautuvės yra 
pripildytos geriausia pirmos 
rūšies šviežiausia mėsa. Kai
nos žemiausios. Pirkite toj 
mūsų krautuvėj, kuri ran
dasi arčiausia jūsų namų.

NOVAK’S STOCK YARD 
MARKETS -

GERAS VAISTAS 
PALENGVINIMUI SKAUSMO

It’s a SENSATION!
...ofWarmlh
FOR PAIN RELIEFTC

for Rheumatism • Neuralgia • lockache

I kiuris įvyks sausio 3 d., pra 
šo visų narių grąžinti kvie 
timo atvirutes kuo greičiau
siai. Kurie grąžins atvirutes, 
tiems bus pasiųsta įėjimo ti- 
kietai, be kurio nebus gali
ma

Ačiū iš anksto!
Vaclovas Senuta
DP Camp
(16) Hanau azM Hessen
U.S.A. Zone of Germany”,

(Skelb.)
bankiete dalyvauti.

Enrikas

Atsišaukimas
Esu D. P. lietuvis. Noriu 

| patekti į U. S. A., bet netu- 
|riu giminių, kurie galėtų pa ' 
j rūpinti “affidavitą”. Būk į 
malonus, parodyk gerą šir I 
dį, padėk man.

Esame 3 šeimos nariai: 
aš — 34 m., žmona 26 m. ir | 
sūnus 5 metų.

KITA PARAPIJA
Vieną kartą per pamoks

lą bažnyčioje visi žmonės 
verkė, išskyrus vieną, ku
ris, užuot verkęs, dar šypso
jos. Užklaustas, kodėl jis 
tokios kietos širdies, atsa
kė:

— Neverkiu dėl to, kad 
nepriguliu prie šios parapi
jos.

Tikėjimas yra valios ir 
jausmų valdytojas.

A. A.

JOE W. PERRY

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ --------------------------------- m

4605-07 S. Hermilage 
Avenue 

Yards 1741-2

4330-34 S. California
Avenue

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Lietuvių Piliečių Darbiniu 
kų Pašalpos Klubo priešme- 

| tinis susirinkimas ir rinki- 
pmas 1948 m. valdybos įvyks I 
gruodžio 28 d., 12:30 valan
dą, West Side salėj. Visi na-: 
riai ir narės kviečiami da-1 
lyvauti.

James R. Cherry, sekr. |

Dėl geresnės tvarkos ir 
prisirengimo, Šv. Baltramie 
jaus ir Šv. Juozapo draugijų 
komisija rengiamo bąnkięto,

2659 West 43rd (Street, Virginia 9727.
Mirė Gruod. 22 d. 1947, 7:45 vai. ryte, sulaukęs 44 metų.
Gimė Coatbridge,. Seotland. Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime vylimą moterį jStella (po tė

vais Sadauskaitė); sūmj Robertą; motiną Magdaleną; tėvą 
Louis; tris brolius: Stove,-■ Michael ir brolienę Kazimierą/ir 
jų šeimą, Charles ir jo šeimą.; seserį Albea ir jos vyrą Ed- 
wai»d Hennessey ir jų šeimą; uošvę Uršulę Sadauskienę ir 
jos šeimą; ir kitų giminių, draugų ir pažįstamų?

Priklausė prie Lietuvos Vyčių 36 kuopos.
Kūnas pašarvotas namuose, 2659 W. 43rd St. Laidotuvės 

įvyks penktad., Gruod. 26 d. 8:30 vai. ryto bus atlydėtas-į 
Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldi! bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauji šiose laidotuvėse.

Nydiūdę: Moteris, Sūnus, Tėveliui, Broliui, Sesuo ir kiti 
Giminės.

Laidot. direktorius J. Liulcvičius. Telef. Lafayette 3572.

I

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

DABAR KAS ŠEŠTADIENI 
r/uo 9:16 Iki 9:10 ▼. ryte.

n

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

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kūnai žuvusių ar mirusių veteranų — jūsų mylimųjų, 
bus parvežti perlaidojimui. Tik pasaukite ir p. Petkus atvyks 
į jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Sutelkiamas pilnas militarinis laidojimas.

NULIŪDIMO VALANDOJE
>1

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

PETKUS
GALIMA GAUTI ĮVAIRIŲ 

KALĖDINIŲ DOVANŲ 
Atsilankant į —

ATOMIC RADIO
Sal es & Service
Nauji TELEVIZIJOS Setai 

ir Radios Namams ir 
Automobiliams

PUBLIC ADDRESS 
SYSTEM’AI

Visiems Reikalams h
FREQUENCY MODULATION ' 
EXPERT RADIO TAISYMAS j 
Tubes Tikrinimas DYKAI • 
Turime Taipgi Elektrinių . 

Prietaisų ir Dovanų.

LIŪDESIO VALANDOJ

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. We$tem Avė. 3 319 Lituanica Avė.

PROspect 0099 YARds 1138-1139
Tiems Icune gyvena kitose miesto dalyse gausime koplyčią aržiau jūsų namų

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th Avė., Cicero, III.
Telefonas TOVVNHALL 2109

111
d

6812 So. Western Avė., Chicago, UL
Telefonas — GROVEHILL 0142

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

Ii

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

BET A TUBE N0W AT YOUR DRU66IST
BATU PRODUCTS CO., CHICAGO 24, ILL

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 per Federal Savings & 
Loan Insurance Corp. Pradėk Taupyti Dabar.Mutual Federal Savings

Chartered ond Supervited by Iha Unifed Stote* Government

2202 W. CERMAK RD. • CHICAGO 8, ILLINOIS

iSifSH m

PIRKITE TIESIOG NUO—
MR. NELSON
— Savininko —

St. Casimir Monument 
Company 

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Didžiausias paminklams 
planų pasirinkimas mieste.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

^KAPŲ PAMINKLAI TIESIOS IŠ DIRBTUVĖS^

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

Paminklus pristatome į visas kapines arti ar toli.

Nuo akmens šlifikavimo iki raidžių iškalimo ir 
paveikslų įstatymo — BITTIN Ir KAMENSKY eksper- 
tyvis darbas yra paremtas 45 metų patyrimu.

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

BITTINandKAMENSK Y
Monument Works

3938 W. lllth STREET — Tel. BEVerly 0005
Pirmoji paminklų dirbtuve nuo 8v. Kazimiero kap. vartų.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambnlansn patarna
vimas yra telkiamas 
dieną Ir naktį. Rei
kale, įaukite mus

Mes tarime koplyčia* 
visose Chicagos ii 
Koselando dalyse Ir 
tuojau pataruaujam.

k

PETRAS P. GURSKIS
659 WEST 18th STREET Phone SEEley 5711

IGNACAS J. ZOLP
1646 VVJEST 46th ST. Phone: YARds 0781

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Telephone: YARds 1419

LACHAWICZ ir SŪNAI
2314 W. 23rd PLACE Phones — VIRginia 6672 
10756 S. MICHIGAN PULlman 1270

LEONARDAS L. BUKAUSKAS
11*821 S. M1GHIGAN AVĖ. Phone: PULlman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Phone: YARde 4908

IULIUS LI ULEVIČIŲ S
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAFayette 3572

/i
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Model Shows How Jeep Engine Works

IU’B-MA-053

žinoma, yra

kur jo
kokia tenai 

indai pasnin- Visuol clority is obtoined in this plostic model of o jeep engine built by 
M/Sgt. Jomes Abbey of the Armored School, Fort Knox, Ky. Ūsed in lectures 
in the Bosic Engine Division of the school's Automotive Department, this 
transparent model enables the soldier-student to view the engine's interior 
parts while -.in motiorr.

MARIAN HILLS. — Pe
reitą savaitę Tėvų Marijonų 
Seminarijoje, Hinsdale, lan
kėsi labai garbingas svečias 
Mar Ivanios, Trivanoum — 
Travancore Arkivyskupas. Į 
Seminariją jį atvežė iš Chi- 
cagos patsai Tėvas Provin
cijolas J. Jančius, M. I. C. 
Pasirodo, kad svetys iš toli
mos Indijos yra gan kalbus. 
Jis daug kalbėjo apie savo 
tėvynę. Pasakojo, 
tėvai gyvena, 
religija, kiek 
kauja ir tt.

to,, kad Mar Ivapios buvo 
■išrinktas ištirti, kokios są
lygos būtų, jeigu jakobitų 
schizmatikai norėtų sugrįžti 
į Bažnyčios vienybę.

Mar Ivanios 
linkiniais keliais 

I ką mano

Įdomiausia, 
jo paties atsivertimo istori
ja. Mar Ivanios prieš 17 me
tų buvo schizmatikas ir pri
klausė jakobitų1 sektai, kuri 
istoriškai priklauso mono- 
phisitų herezijai. Monophi- 
zitų herezija, tvirtinanti 
Kristaus Asmenyje tiktai 
vieną prigimtį — Dievišką, 
neigdama Kristaus žmogiš
kumą, buvo pasmerkta vi
suotiname Bažnyčios susi
rinkime Chalcedone 451 me
tais. Katalikų Bažnyčia iš
pažįsta Kristuje Dvi pri- j 
gimtis, o tik vieną Dievišką I 
Asmenį.
Grįžta Bažnyčios Vlenybėn

Jakobitų sektoje Mar Iva- 
nijos buvo uolus dvasiu’n- 
kas ir buvo pasiekęs Arki
vyskupo poaukštį. Bet, bū- j 
damas labai gilaus proto ir 
turėdamas taip pat gJų reli- . 
ginį jausmą, jisai nerimo. 
Žinodamas? jog krikščioniš
kos religijos turi sudaryti j 
bažnytinę vienybę. Slapti i 
abejojimai ir kitų jakobitų | 
sektos vyskupų priėjo prie j

norėjo ap- 
sužinoti, 

apie ta.i patsai
I Šventasis Sostas. Todėl 
sai parašė anoniminį 
parašo) laišką Šv. Tėvui 

I jai XI per vieną Romoje 
į žistamą Kunigą. Po kiek 
i ko atėjo1 jam irgi anoniminė 
[laiškas iš Vatikano vadina
isi, Mar Ivanios Šv. Sostui 
[buvo jau žinomas. Kai Mar 
i Ivanios suteikė Šv. Sostui vi
sas žinias apie Indi jb j e esan
čią jakobitų sektą, Romoje 
buvo iėtirta, jog Indijos 
jakobitai kunigai yra tikri 
kunigai, jog jų kunigystės 
sakramentas pareina nuo šv. 
Tomo Apaštalo, kuris Indi
joje skelbė Kristaus mokslą. 
Apeigų knygos patv’rtino 
taip pat, kad kunigystės sa- 

ikramentui suteikti sąlygos 
|yra išpildomos.

Tokiu būdu Indijos jako- 
bitams sugrįžti į Bažnyčios 
vienybę buvo praktiškai ■ tik 
viena iš sunkesnių sąlygų— 

I pripažinti Šv. Tėvą vyriau
siu ir neklaidingu9 Ganytoju. 

Į Ir 1930 rugsėjo 29 dieną 
| Arkivyskupas Mar Ivanios 
tapo katalikas. Jį pasekė 
3 kiti vyskupai, 125 kuni
gai ir 60,000 tikinč’ųjų. Taip 
susidarė Indijoje nauja Ka
talikų Bažnyčios Provincija, 
kurios Ganytojas yra patsai 
Arkivyskupas Mar Ivanios.

Mišios Kitom Apeigom
Po- pasipasakojimo apie

Ieškomu Asmeny Sąrašas
Adomaitytė - Pullock, Ie- . 
, iš Marijampo’es ap., 

yv. Atl antie City.
Ancevičius, Liudvikas, Į 

Kenosha, Wisc.
Andriulis, Bronislovas., 

sesuo Juzefą Jesevičienė, 
Šiaulių ap.

Andrulis, Vincentas, 
Kelmės vai., Elizabeth.

Ašmenskas, Stasys, iš

,dęs Kasparaitę.
Borusai tesi (Borusev-ičiu- 

tės), Ieva ir Uršulė, iš Tirk
šlių vai., Mažeikių ap.

Družis, Juozapas ‘ir Mare, j 
iš Tauragės.ap.. Ch'cagoje.

Bukauskas, Jonas, iš Pa- ’ 
nevėžio ap'., sūn. E. Roiins- H 
kaitės. 1

Burba, Vincas, iš Pajevo- 1 
ap., ir Naujų Metų proga, nume

ris bus gausiai iliustruotas 
Šepait's) ir tū r i n i n g a s kalėdiniais 

ls straipsniais .bei lengvais pa- 
Nepamirškite 

I įsigyti kalėdinį numerį.
Sebastijonas,

X Petras Insoda, taurus 
ir lietuvis patriotas, aukojo B 

ALF-ui $20.00 ir pridėjo to
kį pareiškimą:

■X ‘‘Draugo’" kalėdinis nu
meris išeis penkių dalių, tai
gi apie 40 puslapių. Be biz
nierių ir profesijonalų svei
kinimų savo klijentų Kalėdų

nio vai., Vilkaviškio 
ūkininkas prie Chicagos. 

L Čepaitis (ar
Opulskaitė, Staji:s?ava,
Mažeikių ap., Chicagoje ar | giskaįtymais< 

I New Yorke.
Dagi lai tis, 

gyv. Marųuette, Mich.
Daktsraitis, Alfrusas, 

jo sesuo, iš Akmenės vai.
Dalinke vičiutės Elz^ie'a,

Terese ir Uršulė, iš TJ>uj^- 
nų vai.. Ukmergės ap., Phi- 
ladelphijoje.

Danisevič'utės, Antanina
(KRUK- ir Matilda (DRO-
ZD), iš Vilkaviškio ap., 
Brooklyne. . ’ '

Daraška, Izidorius, ir Juo
zas, gW. Detroit ir Maha- 
noy City.

Daaigvila (s), Stanislovas, 
medicinas srydytojas, 3n jo 
brolis. Vladislovas iš Dot
nuvos vai.

Diipkaitė. Kazimiera, duk
tė Kazio, Chicagoje ar New 
Yorke.

Dolebaitės, seservs, z iš
Klovainių parap., Šiaulių, ap.

Ieškomieji a»- apie juos žinantieji 
prašomi kreiptis i:

ČONSULATE GENERAL
OF LITHUANIA

41 VVest 82nd Streat
Nevv York, N. Y.

A-
I lytaus ap., ir motina, Chica- 
goje.

Bakanauskas,
Balninkų vai.,
ap., Chicagoje.

Balandienė -
I Elsė, iš Naumiesčio vai., 
Tauragės ap., ir sūnus Ba
landis, Dovas, Chicagsje ar 
New Yorke.

Balsaitis, Kazimieras, iš 
Kuršėnų), Šiaulių ap., Chica
goje.

Baranauskaitė - Gogelienė 
(ar Gogeliunienė), Marija, 
iš Utenos ap., ir vyras Jo
nas.

Bartanavičiutė - Vojavuc- 
kienė, Ona ir dukterys Ste
fa ir Ulesia, iš Kupiškio 
vai., Panevėžio ap.

■ Bartkus, Antanas, 
guvos vai.

Bendikasi, Jonas, iš 
vai., Tauragės ap.

Bernotaitė, Ona, iš
km., Plungės v., Telšių ap. 

Beržinskas, Pranas ir se
suo Julė, ištekėjusi, iš Rau
donės vai.

Blekaitis (Blakitis), Jur
gis, iš Alytaus ap.

Bcgdzeyičius, Adomas, ve-

Vladas, iš
Ukmergės

Kiaulaitė,

Iš Keršto Sprogdino
Prokuroro Namus 

‘ EDWARDSVILLE, III. — 
|St. Louis miesto gangsteriai 
kaltinami už susprogdinimą 
'dinamitu Madison apskrities 
prokuroro C. William Bįt- 
ton namą. Burton ir jo žmo- 

Ina nebuvo sužeisti, nors re
zidencijai padaryta 
$2,000 nuostolių.

Prieš tris savaites Burton' 
buvo įsakęs visiems gem- 
bleriams ir- gengsteriams 
prasišalinti iš apskrities. 
Po tam jis gavo grasinančių 
laiškų. St. Louis policija ir
gi jį. perspėjo, būk esą gan
dų, kad bus prieš ji pasikė
sinimų.
sugrįžimą į Katalikų Bažny
čią Arkivyskupas paaiškino 
šv. Mišių Malankara rito 
apeigas. Rytojaus d'eną se
minarijos koplyčioje buvo 
laikomos šv. LĮišios,. patar
naujant dviem kunigams ir 
12 klerikų. Visos aprigos 
užtruko daugiau kaip pus
antros valandos.

Atsisveikinimo proga Tė
vų, Marijanų Provincijos ir 
Seminarijos Misijų) Kuopos 
vardu, buvo įteiktos aukos 
Indijos misijų reikalams.

V. R.

virš

Kas Girdėt^
Chicagoje<»

22, 1532 
ligoninė- 

kad jo

Vagys Susipešė
Joseph Radek, 

W. 18 pi., randasi 
j e, džiaugdamasis,
draugams nepasisekė jį už
mušti. Radek su tiulu “Ed- 
die” pagrobė Consolidated 
sunkvežimį prikrautą kalė
dinėmis dovanomis ir išmetę 
vairuotoją ir pagelbininką 
nuvažiavo į garažą 5119 So. 
Ashland, kur jų pagrobtą 
tavorą turėjo nupirkti kiti 
vagys.

Ten nesusitarta dėl kai
nos. Trys pirkėjai apdaužę 
du vagis, rengėsi juos nu
žudyti. Radek iš greitai le
kiančio automobilio šoko į 
gatvę ties 5041 W. 51 st. 
Policija ieško jo draugo ir 
trijų pirkėjų. Pasirodo, kad 
ir vaerys nemoka tarp savęs 
sutarti.

iš Ra-

Šilalės

Stalgo

Kristaus gimimo šventei, vie 
toj siuntinėjimo 
atvirutėmis ir doyanų .pir
kimo, tuos pinigus — $20.00 

j skiriu tremtyje esantiems 
i mūsų broliams, kuriems pa
rama yra labai reikalinga” 
Tai tikrai gražus, krikščio- 

I njškas pavyzdys.
X Eleonora Krusza, 4351 

S. Rockwell St., iš visų savo 
draugių linksmiausia ir la
biausiai patenkinta kalėdine 
dovana, būtent deimantiniu 
žiedu nuo Milton J. AVencz^^ 
Vestuvės bus 1948 metais. 
Jos sesutė Frances. taip pa- 

i mėgo “Draugą”, kad vietoj 
pirkti atskirais numeriais, 
užsiprenumeravo metams.

sveikinimų

DEIMONTŲ, LAIKRODŽIŲ IR NAUJAUSIOS
MADOS JEWELRY

Cash arba Credit
3249 S. Halsted St. CALumet 0534

CHICAGO 8, ILLINOIS
Peter Nover Jewelry Krautuvėje rasite didelį 

pasirinkimą naujausios mados brangakmenių žemiau- 
, šiomis kainomis. Atsilankykite ir užtikriname, kad 

būsite patenkinti. PETER NOVER
------------- ■ ■-----------------------------

Elzbieta ir Pilypas
Išdalino $52,000

LONDONAS. — Princesė 
Elzbieta ir princas Pilypas 
išdalino labdarybei $52,000. 
Tai buvo visi pinigai, ku
riuos apturėjo nuo privačių 
asmenų kaipo dovanas nese
nai įvykusiose vestuvėse.

Laimingi Negrai
Penki negrai stebuklingai 

išliko gyvi, tik du smarkiau 
susižeidė, kai jų automobilis 
nuo tilto krito 40 pėdų ant 
Chicago Northwestern gelž- 
kelio bėgių prie Erie ir 
Union gatvių.

$50,000 už Nelaimę
ALBANY, N. Y. — Prieš 

7 metus Sam Scarnato. buvo 
[kalinys Greąt Meadows ka- 
Į Įėjime, kur bedirbdamas nu
puolė nuo liepto ir susižei
dė koją. Dabar teismas jam 
pripažino $50,000 atlygini
mo už kalėjime įvykusį sū- 
sižėidimą.

Kas garbės vainiką nor 
danguj nešioti, tam keliais 
erškėčių dangun' reikia kop
ti.

j

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

I.W.W.WA

X Mrs. Agatiia Massock 
iš Spring Valley, III., žiemai 
atvyko į Chicago pas žentą 
John W. Pachankį, kuris ap
link mus yra žinomas kaipo 
‘Lithuanian Monument Man’, 
gyvenantį 5919 S. Troy' St., 
taipgi pas kitą savo dukterį 
Mrs. Paul Piscia, gyv. 7206 
S. Washtenaw Avė.

/A
Jį /<■»'£

CONSIDER

n
these 

Advantages 
of an

Insured Savings Account:
Your savings here are insured to $5,000 by 
Federal Savings and Loan Insurance Cor- 
pora^ion.

Earnings are compounded iwice a year — 
and you get a worchwhile return on savings.

Service is prompt, friendly and helpfuL 

Small savings are welcome — any amount 
opens an account.

Pabėgo 3 Kaliniai
MENARD, III. — Trys ka

liniai pabėgo iš valstybės 
kalėjimo, šliauždami 300 pė
dų tunelyje per kurį eina 
garo vamzdžiai ir elektros 
vėlos. Tunelis išeina už ka
lėjimo mūrų. Už kalėjimo, 
jie buvo automobilisto pa
imti ir nuvežti į Missouri 
valstybę, 50 myl:ų nuo čia. 
Valstybės policija jų stro
piai ieško.

f

DISTRICT SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Pirmiau buvo

Keistute Savings and Loan

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

X DRAUGO skaitytojai 
! prieš šventes karts nuo kar- 
i to nusiskundžia, jog vėlai ar 
visai DRAUGO ' negauna, 

i Administracija nori pareik
šti, jog suprasdama, kad 
apie šventes paštas yra la
biau apkraunamas, tvarkosi 

j kad DRAUGAS prieš šven
tes yra anksčiau spausdina
mas ir išsiuntinėjamas. Ta
čiau, nežiūrint to, kadangi 
paštui svarbu pirmiausia 
žmonėms pristatyti * laiškus, 

I laikraščiai dažniausia meta- 
I mi į šalį iki kol laiškai ap- 
| rūpinami. Dėl to laikraščiai 
ir siuntiniai taip vėlinasi, ii’ 

Ine sykį visai žūna.

Cj SHOPP1NG DAY LEFT J

59. 5983 
žuvo ir du bu
kai aerodromo 
susidaužė su 

prie Archer ir

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mus. 
Prie Pirmos Progos, Paklauskite Jų!

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

PIRMIAU MATYKITE MŪSŲ DIRBTUVĘ 
Pas Mus Perkant, Nupirksite Daug Pigiau!

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAM/! 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Musų ilgų metų patyri* 
mas .rakandų išdirbinu* 

? igyjo nuo pirkėjų pilną 
J patenkinimą.

Archer Avenue Furnilure Co.

lietuvis Užmuštas
Stanley Gaura,

Archer avė., 
vo. sužeisti, 
taksimetras 
automobiliu.
Trumbull gatvių.

dai-

mARGUTIT
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS
RADIO LAIKRAŠTIS, — ĮSTEIGTAS B AL. 11 d., 1933

Kviečiame klausy
tis muzikos,
nų, žinių 
nešimų.

MARGUČIO Ofiso Adresas:
6755 So. Western Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehilI 2242

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

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

valandos vakarė
EXTRA PROGRAMAS: Penkta

dieniais nuo 7 iki *8 vai. vak.

^77 .. s?
IŠDIRBĖJAI GERŲ IR TVIRTŲ 

SEKLYČIOMS SETŲ

TAUPYKIT LIETUVIŠKOJ ĮSTAIGOJ
Gausite iki 3% nuošimčiu ant 

savo taupomu pinigų (eurrent 
rate). Visi indeliai yra apdrau
sti iki $5,000.00.

MUSŲ TURTAS SIEKIA
ARTI $2,000,000.00

Tolimesni Amerikos Lietuviai 
siųskite taupimui pinigus per 
paštą; mes ūmai ir teisingai 
pakvituosime.

CHICAGO SAVINGS 
& Loan Association

JOHN PAKEL, Pres.

6234 So. Western Avė.
Chicago 36, Ulinoia

Telefonas GROvehilI 7575 jstalgoa Naujas Namas

įį&h Tiesiog Juras —
Iš Mūsų Dirbtuvės

PARLOR SETŲ IŠDIRBĖJAI

4140 Archer Avė. Chicago 32, III
Telefonas LAFayette 3516

Savininkas JOE KAZIK - KAZIKAITIS

X Elzbieta- Gvidavičiene, 
iš Steger, III., mirė šeštadie
nį-, gruodžio 20 d. Buvo ilga
metė “Draugo” ir “Laivo” 
skaitytoja. Bus laidojama iš 
Steger, III.,' Šv. Kazimiero 
kapinėse gruodžio 23 dieną.

X Juozas K. Encheris, po 
(sunkios operacijos, žada 
[šventėms grįžti namo. Jau
čias gerai.

i «
X Nature Camera Club of 

Chicago ruošia gamtos nuo
traukų parodą Chicago Na
tūrai History Museum, vasa
rio mėnesį, 1948 m. Norin
tieji dalyvauti parodoj, ap
likacijų gali gauti minėta
me muziejuje. Daug yra ir 
lietuvių foto gamtos nuo
traukų mėgėjų. Geriausios 
nuotraukos bus premijuoją^ 
mos.
m'.'.

i APSIMOKA Skelbtis "DRAUGE*


