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Britu Parašutistai Sustabdė Arabų 
Kilusi Sirijoje 

IŠVEŽA IŠSPROGDINTO SĄSTATO GRIUVĖSIUS 

/ 

Arabai ir Žydai Puola Vieni Kitus; 
Aukų Skaičius Nuolat Didėja 

JERUZALE, sausio 17.— 
Britų parašutistai šiaurSs 
Palestinoje šiandien sūdau 
žė didelį, arabų invazijos 
bandymą Sirijos pasienyje. 
Arabų bandymas iš Siri
jos, taikomas į du izoliuo
tus žydų kaimus, buvo sus
tabdytas, kuomet 6-jo pa-
rašutistų dalinio kariai ar-
tilerijos ir kulkosvaidžių 
ugnimi išsklaidė įsibriovė-
lius. Aukų skaičius nebuvo 
nustatytas. 

Aukų skaičius Šventosios 
Žemes kovose nuo lapkr. 29 
d. pakilo iki 2,375, tame 
tarpe 750 žuvę. Neoficialus 
skaičius žuvusiųjų yra 1,-
049. 

Užmušė 35 Žydus 

Lavonai 35 žydų ir ketu
rių arabų buvo šiandien 
rasti Hebrono kalnuose po 
arabų užklupimo Haganah 
dalinio ten vakar naktį. An
ksčiau žydai buvo užpuolį 
arabų pozicijas. 

Sprogimas netoli policijos 
stoties Tel Avive šį rytą 
buvo raportuotas paėjęs iš 
arabų lėktuvo. Žydai gyven
tojai toje srity sake girdė
ję žemai skrendantį lėktu
vą kaip tik prieš sprogimą. 

40 mylių šiaurėje nuo šios 
'aidžios bazes. 

Sako Komunstai Kalti 
Demonstracijas iššaukė 

britų veiksmas sudeginant 
'usneles 2,000 neturtingų 
kftiie^'ų senajam K-ow3oon 
mieste sausio 5 d. Kai ku
rie jų pirmadieny sugrįžo 
ir buvo vėl iš ten išmesti— 
švaros sumetimais — ir du 

i 

jų vadų buvo suareštuoti. 
T. V. Soong, provincijos 

gubernatorius Cantone, kal-
tiio komunistų agitatorius 
už demonstracijų sukursty-
mą, ir grasino vartoti mili-
tarinę jėgą jei pasirodytų 
reikalinga apsaugojimui sve 
timšalių gyvybių ir nuosa
vybių. 

Gandhi Užbaigė 5 Dienu Pasninką; 
Laimėjo Pasižadėjimą Sfofi Kovojus 
Indusų, Moslemų Vadai Pasižadėjo 

Indijoje Įgyvendinti Taiką 

NEW DELHI, Indija, sau- tų, kad komunistai Rytų 
sio 18. — Mohandas K. Gan Europoje mobilizuoja agen-
dhi anūkė šiandien prane- tus naujam bandymui pag-
še, kad ''pasninkavimas bai- robti valdžią Prancūzijoje— 
c t a s . " Vėliau Gandžio sek- gal vasario ar kovo mėne-
retorius sake 78 metų am 
žiaus indisų vadas užbaigt 
savo pasninką 12:30 vai. pc 
piety — 121 valandą, C0 
minučių nuo jo pradžios. 

Pranešimas buvo padary 
tas po to, kai Indijos kovo 
jančių tikybinių skyrių va
dai pasijas ?» pažada jam, 

syje. 

Prancūzija Nebandys 
Valdyti Ekonoirijos 

PARYŽItro, sausio 17. — 
Prancūzijos industrijos ir 
prekybos ministras Robert 
LaCoste šiandien pareiškė 

kad jie savo gyvybėmis už- amerikiečių vaizbos butui 

Gyvybe Pavojuje 

Viesulas ir Vanduo 
Siautė Per Yap Salį 

tikrina mažumų saugumą ii ' pietų metu, kad Prancūzija 
Vartodami didelį mechanišką kastuvą, darbininkai apvalo išsprogdinto Provus į taikos išlaikymą. mes bandymus kontroliuoti 

Brothers baldų sandelio griuvėsius Chicago je. Ugniagesiai dirbo visą naktį dideliame ^_....^= «„..~i..:~ ekonomiją. Jis sake jo vai 
šaltyje ieškodami asmenų dingusių spro jime, kuris paėmė penkias gyvybes. Vie
nas vyras buvo iškastas gyvas po 12 va'andų griuvėsiuose. (Acme Telephoto) 
— . 1 f ••—• 

Nori Pratęsti Nuomy 
Kontrolę Dviem Metam 

17. 

VVASHINGTON, saus. 17 
, — Administracija prašė 

PEARL HARBOR, sausio j kongresą pratęsti nuomų 
kontrolę dviem metams Milžiniška vandens 

siena, iškelta didelio viešu-. į k i 1 9 5 0 m k o V Q 3 1 d _ 

Nagrinės Sprogstamu 
Medžiagų Išvežimą 

WASHINGTON ,saus. 17. 
— Ats. Rizley (R., Okla.) 
šiandien sakė jo vadovau
jamas karo medžiagų per
teklių komitetas nagrinėte 
sprogstamų medžiagų ir ki
tų karo reikmenų pardavi
mą ir siuntimą užsienin. 
Tikslas tyrinėjimo yra sus
tabdyti karinių medžiagų 
siuntimą Rusijon ir jos sa
telitams. 

Rizley reikalavo tyrinėji
mo ryšium su New Jersey 
byla, kurioje 60,000 svferų 
TNT pirktos Philadelphijoj 

lo, siautė per didesnę dalį 
Yapi salos vakarf 48 valan
das po to, kai viesulas be
veik sulygino su žeme tą te* 
limą bazę. Laivyno raportas 
sakė siautėjimas padarė 
'baisių" nuostolių. 

Sako Rusai Padeda 
Graiku Sukilėliams 

VIENA, Austrija, sausio 
17. — Alijantų žvalgybos 
karininkai šį vakarą sakė 
yra ''stiprių įrodymų," jog 
didžioji sovietų aviacijos 
bazė Papoje, vakarų Veng
rijoje, yra reikmenų baze 

be 
bendrų nuomų pakėlimų ir 
sutvirtinta įstatymo vykdy
mo mašinerija. 

Namų statybos viršinin
kas Tighe Woods patiekė tą 
pasiūlymą specialiai sena
to komisijai po to, kai pre
kybos sekr. liudijo, jog kon
trolių pratęsimas yra reika 
lingas išvengimui "pelna-
grobystės." 

Unijos Mažins Taksus Virš 
Sako Jos Sustreikuos | Prez. Trumano Veto 

Trys geležinkeliečių uni- j VVASHINGTON, saus. 17. 
jos, negalėdamos išaiškinti j — Prez. Trumano taksų per 
algų ir darbo nuostatų gin- įkėlimo planui suskaldžius 
čą su geležinkeliais po tri- j demokratus kongrese, žy-
jų /mėnesių derybų, šešta
dieny išleido 3 .priešingus 
streiko pranašavimus. Pir

mus demokratų atstovas 
šiandien pranašavo, kad 

įmanomas" taksų mažini-<. 

masis pranašavimas sakė : mas turi gerų šansų p-aė-
_ x • i_ i . _ - I : J * I . . . . w .—• streikas bus pradėtas sau
sio 6 d. Antras pranešimas 
sakė "savaitės pradžioje,/' 
o trečias sakė streikas į-
vyks vasario 1 d. 

Manoma jei nebus susi
tarta iki streiko dienos, 
Prez. Trumanas įteikiš ir1 

riimui virš Trumano veto. 
Ats. Doughton (D., N. C.) 

pasakė reporteriams jis ma
nąs, jog Prez. Trumanas 
klysta reikalaudamas palai
kymą taksų paiamų jų 
karo meto aukštumoje. 
Trumanas yra pasiūlęs su-

džia, po daugiau negu dvie-
Perspėti jo gydytojų, kad : jų metų bandymo, nutarusi 

Gandhi padėtis darosi vis teikti "vis didesnę laisvę ap-
prastesnė, jo papekejai įši- sikeitimui. ne tik tarpe 
lę dirbo laimėti taiką ir tuo kraštų, bet taip pat tarp 
būdu užbaigti jų vado pas- pavienių asmenų." Jis smer-
ninkavimą. Per silpnas at-, ke "kontroliuojamas eko-
^isėsti, Gandhi pasiuntė mai normias" kaipo grasinimus 
ios susirinkimui pareiški- i taikai. 
mą vakar naktį kad jis gu-1 
is ant 'tikro mirties patą flgy PerSDėja RUSUS, 

lo," o jo gydytojai biulete- f U y . , . , 
rry sakė sąlygos taikai tar MCS NepBSIuUOSime 
pe Indijos milijonų turi bū BERLYNAS, sausio 17.-
ti be atidėliojimo išgautoj įs ikalbėjime su laikrašti-
kad jis nutrauktų savo pas- ninku gen. Lucius D. Clay 
ninkavimą. perspėjo Maskvą, kad ''ame 

Vakar naktį tarpe tūks- 'rikiečiai nėra pripratę pasi-
tančių žmonių prie Gandžio : duoti po spaudimu." Gene-
rūmų pasigirdo kėli bal- į rolas paneigė sovietų bliof a 

Uždarys Apsimainymo 
Rinkas Vokietijoje 

reikalaus 60 dienų pertrau- | m a z į n t i taksus $40 kiekvie 
kos streiko skelbime ir pas- | n a m mokėtojui ir jo užlai 

j kirs komisiją ištirt ginčo jkomiems asmenims, bet no 

sai "Tegul Gandhi miršta!' 
Tačiau didžuma jų buvo at
ėję atduot jam pagarbą. 

abi puses. 
FRANKFURTAS, sausio 

17. — V. S. kariuomenės 
įr^ikų k7mum*s^~"partrZa"-'ldvi apsikeitimo rinkos Ber
nams. Jie pripažino, kad U. I l v n e i r Frankfurte, kur ka-
S. karininkai suareštuoti i r i a i i r c i v l l i a i t e i s e t a i m a i " 
trečiadieny ir rusų sulaiky- i n e s i cigaretes ir kava už į 
ti 12 valandų tyrinėjo Bu
dapešto raportus apie Ru
sijos sulaužymą taikos su
tarties su Vengrija. 

varius reikalingus dalykus, 
bus uždaryta geg. 1 d. 

Marshall Užginčija, 
US. Reikalaus Bazii 

VVASHINGTON, sausio 17. 
— Valstybės sekr. Marshal-
las pakartojo savo opozici
ją gavimui karinių ir lai
vynui bazių užsieny už bi
lijonus Amerikos šalpos, 
kurią Trumano administra
cija siūlo siųsti Europon. 

BOGOTA, Koionbija, sau 
A*,A r . „ . Rusai iki šiol nepaaiški- .sio 17. — Spaudos raportas 
iš karo perteklių adminis- n o prįežastį amerikiečių su- !iš Santander Del Norte šį į ̂  padarė "toki' pa~tMmi| 
tracijos buvo surasta krau- * areštavimo. Tie du karinin- I vakarą sakė "civilinis ka- pataįSvmui kai kurių netei-

laivą užadresuota [ k a i nagrinėjo raportus, kad ras" iškilo šią savaitę tar- | s i n g ų c i t a t ų k , a r i a g a p s a u . 
rusų lėktuvai du kartu į sa- pe konservatorių ir liberalų g o g g e k r F o r r e s t a l ketvir-
vaite nuveža reikmenų partiįų partizanų. Rapor- ' • -- - - • i 
graikų komunistų vadui : tai sakė žuvusių • ir sužeis 
Markos Vafthiades. tųjų skaičius jau viršija 30 

ri tai išlyginti tokios pat 
sumos padidinimu korpora
cijos pelno pertekliaus tak
ių. ; wi 

Gal Sumažins Knutson 
Biliaus Sumą 

Republikonai atstovai re
mia Knutson bilių sumažint 
asmenų mokamus uždarbio 

Prancūzija Neįsileis 
Sovietiniu Tautiečiu 

PARYŽIUS, sausio 17. — 
Prancūzijos valdžios sluoks
niai šiandien sakė Prancū
zija uždraudė įleidimą Ru
sijos Balkanų satelitų pi
liečių į Prancūziją. Draudi-

nama 
Palestinai. 

Evakuavo Moteris ir 
Vaikučius iš Canton'o 
HONG KONG, sausio 17. 

— Evakuavimas visų britų 
moterų ir vaikučių iš Can-
ton. kur vakar įvyko anti-
britų riaušės, buvo baig
ta* šiandien. Patftafc 
Canton incfctento, ga/uja 

apie bazes 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
—Sirijos pramjeras pareiškė reporteriams, kad arabų 

pasaulis "sukils ir išmes žydais iš Palestinos.'* 
—Žydų agentūra Palestinoje pranešie, kad U. S. pilie

tis studentes žuvo kovose su arabais Palestinoje. 
Canton meram** R « * J . ; —&**• Taft. (R., Ohio) sakė Marshall planą, turėtu 
maždaug 1OJ000 kiniečių S administruoti stiprus žmogus, kuris turetij būti padary-
šiandien grasino An,glijos i tas Prez. Trumano kabineto nariu. 
konsulatui šanghajuje, bet į —Winston Cliurchillis lėktuvu grįžo į Londoną iš Ca- j Laivininkystės sluoksniai 
policija išsklaidė tą minią, sablancsm kur jis buvo kurį laiką susirgęs. Jį matę as- ^šiandien sakė Rusijos nesu

manys sakė, jis atrodo sveikas. grąžinimas pasiskolintų An-
—Raportuota, j"og Prancūzija jau turi paruošusi ir tuoj glijos-Amerikos karo laivų" 

įvykdys p laną sajp franku nuvertinimui. Pinigai savo | neleidžia padalinti jai dalį 
tikros vertės, tačiau, nenustos. 

tadieny padarė 
užsienyje. . 

Forrestal sakė jis nesi-
'ginčija su tais, kurie inte
resuojasi sutvirtinimui mū
sų apsaugos per bazes už
sieny. Jis tuo metu liudijo 
už Mf*rshallo šalpos plano 
pravedimą, ir jo pareiški
mai buvo plačiai paskleisti 
Europos spaudoje. 

vimą ir pareiškė: "Mūsų 
pozicija yra kaip 240 sva-
~ų milžino prieš mažą mo
lio vyrą." 

Jis pranašavo, kad Mas
kva bandytų sabotuoti Va
karų Vokietiją tikslu nuga
lėti Marshall * planą, bet 
reiškė pasitikėjimą, kad tas 
ižsibaigs komunistų nepasi
sekimu. Clay taip pat rėmė 
^aro departamento pranaša
vimą, kad reikės vėl imti 

mu net neleidžiama tų še-<vv™s karinei tarnybai jei 
asmenų u n ^ u . — _ _ , šių Rytų Europos valstybių I *ut^ sumažinta Europos 
taksus 5.6 bilijonais dolerių j esančių sovietų glėby pilie-! s a l P o s programą. 
per metus, nekeUlint kitų j čiam važiuoti per Prancū- r / | #ww\ p T v įT. • -. 
taksų. Būdų ir priemonių j ̂ įjos teritoriją vykstant į 3v fvUU UTIZO l/irDII 
komitetas vakar girdėjo iž- | kitus kraštus. 
do sekr. Snyderį sakantį j Prancūziia surado, kad 
toks bilius gali susilaukti į daugelis Balkanų kraštų pi-
Prez. Trumano veto jei pa- | Uečių įeina į Prancūziją ] a ; s a u s l ° 1 7 ' ~ T r y s R u h r 

tranzito vizomis, ir niekuo
met neapleidžia krašto.' 

Ruhr'o Fabrikuose 
DUESSELDORF, Vokieti-

sieks jo stalą. Kiti republi 
konai mano Knutson bilius 
gali būti sumažintas iki a-
pie 4 bilijonus dolerių, 

Diplomatai Galės 
Pervažiuoti 

miestai, kur 50,000 darbl-
! ninku vakar sutreikavo pro
testui prieš maisto trūku
mus, šiandien sugrįžo į nor 

rnos, 
LAKE SUCCESS, sausio 

17. — LaiKraHininkai ir di
plomatai iš Visų ptasaulio • rijos, Rumunijos, Čekoslo-
dalių bandys surašyti infor- j vakiios ir Lenkijos pilie-
macijos laisvės išaiškinimą Ičius. Balkanų valstybių dip-
žiemos suvažiavime UNos lomatai tebėra [leidžiami į 

malęs vėžes. Raportuoti vi-
Draudimas paliečia Veng- s i streikieriai grįžo į darbą. 

Jugoslavijos, Bulga- P e r Praeitą savaitę 160,-
000 darbininkų vienu ar ki
tu laiku streikavo Ruhr 
srity. 

~ ~ , . p KALENDORIUS 
PARYŽIUS, sausio 17. — j komisijos spaudos ir infor- j Prancūziją, bet tik po ilgų g a u g i o i g ±. g y > Mal>._ 

HANKOW, sausio 17. — 
Užsienių misijonieriams bė-

macijų laisvės reikalų, ku
ris prasidės pirmadieny. 

p-antiems nuo komunistų ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ 
oavoiaus centrinėie Kiniio-^ -Gai sra ssunaikino apskrities teismo rūmus .r visus 
ie sutiko naujų sunkumų jame buvusius užrašus Crescent City, Calif. 
šiandien, kuomet komunis- —Minnesota universiteto profesorius pako išskyręs 
S'#aiiui<7Uf » u u » " v » —^ _ # m 

tai perkirto didįjį Peiping- gryną vaiką paralyžiaus mikrobą. Jis spėja iki kitos va 
Hankow geležinkelį apie saros biis vaisto; įeiepijimui. 

Italijos laivyno. Raportas 
sakė U. S. kreiseris MX1-
waukee ir britų kovos lai
vas Royal Sovereign, pas
kolinti Rusijai 1943 metais, 
iki šiol nebuvo grąžinti. 

Join the 
MARCH 

OF 
DIMES 

\ 

sutrukdymų, ir tai tik per
važiuoti. 

Ryšium su naujuoju drau 
dimu prisiminta, kad Pran
cūzijos generalinio streiko 
metu gruodžio mėnesy uoli
ena suareštavo daug užsie
niečių, jų tarpe sovietų iš
lavintų sabotierių. 

jus, Sv. Kanutas ir Šv. En
rikas; senovės: Raivedys ir 
Gedvile. 

Sausio 20 d.: Šv. Fabijo
nas ir Šv. Sebastijonas; se
novės: Jurgūnas ir Germė. 

ORAS 
Apsiniaukus, truputį Sil-

; JAN U AR Y 1 5 - 3 0 
Prancūzija susirūpinusi tesnė, snieguliuos. Saulė te-

dėl pastarųjų dienų rapor-|ka 7:15; leidžiasi 4:49. 
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KAS GIRDĖT KITUOSE MIESTUOSE 
DIENRAŠTIS JDRAUGAS, CHICAGO, ILUN01B Pirmadienis, saus. 19, 1948 

SPRINGFIELD, ILL. 
MINĖK) 40 MET Ĵ 

SUKAKTI 

Sausio 11 d. labai šviesu 
i r l i n k s m a buvo n a m u o s e 
Lapinske gyv. 1030 E. Wa-
shington St. Tai buvo iškil
mes, kad paminėti jų 40 me
tų sukaktuves vedybinio gy
venimo ir kad tuo pagerbus 
sukaktuvininkus. 

Svečių buvo daug ne vien 
iš Springfield, bet ir iš Chi-' 
cago ir toliau. Per bankie-
tą sukaktuvi n i n k a i gavo 
daug sveikinimų ir dovanų. 

Sukaktuvininkai išaugino 
vieną sūnų ir dvi dukteris, 
kurios jau ištekėjusios. Yra 
susilaukę ir vieno anūko. 

Lapinskai yra pavyzdingi 
lietuviai ir katalikai. Sukak
tuvininke Lapinskiene yra 
ilgamete veikėja Moterų Są
jungos 56-tos kuopos ir pa
rapijos. 

Ne tik sąjungietes, bet vi
si draugai, pažįstamieji, vi
si Springfield lietuviai, lin
ki sukaktuvininkams kuo ge 
riausios sveikatos darbuotis 
lietuvių tarpe ir susilaukti 
auksinio vedybų jubiliejaus. 

• 
Sausio 10 d. susituokė pa

vyzdinga pora: Anna Rudis 
su Frank Sugent. Šliūbas į-
vyko Šv. Vincento parapijos 
bažnyčioj. Moterystės sakra 
mentą suteikė kleb. kun. S. 
O. Yunker. 

Vestuvės įvyko jaunosios 
motinos namuose, kur daly
vavo daug svečių, jų tarpe 
ir Zelniai iš Chicago. 

Jaunavedžių motinos: i lu 
dienė ir Sugentienė yra žy
mios Moterų Sąjungos 56-os 
kuopos veikėjos. Tad jų duk
teriai ir sūnui, sukūrusiems 
naują lietuvišką šeimą, są
jungietes, taipgi visi drau
gai ir draugės, linki saulėto 
gyvenimo. V. Stiroburiene 

Gary, Indiana 
Serga* 

Šiuo metu serga Mykolas 
Vaičiulis, 1525 MeKinley St., 
tėvas šešių vaikų, iš kurių 
du sūnūs yra kunigai ir vie
na dukterų vienuolė Šv. Ka
zimiero Kongregacijoj. Kita 
duktė iš profesijos yra slau
gė-

Serga taipgi N. Valasinas, 
1164 Harrison St., vienati-
nis Gary lietuvių advokatas. 
Pernai jis, kaipo pirmojo pa 
saulinio karo veteranas, gu
lėjo karių veteranų ligoni
nėj, Hines, III. Dabar par- i 
vežtas namo, bet sveikata i 
\ i s tik ne kokia. 

Elzbieta Valenienė jau 
metai, kaip kankinama li
gos. Ji yra Moterų Sąjungos 
narė, tad per šventes sąjun
gietes buvo susirinkusios, 
kad ją palinksmintų. Kuo
pos vardu ligonei įteikta gė
lių ir dovanų. 

Draugai ir pai|titam*eji 
prašomi ligonius aplankyti. 

Naujos Valdybos 

ARD 22-jo skyriaus meti
niame susirinkime išrinkta 
nauja valdyba: pirm. Ona 
Širvinskienė, vice pirm. Ma
žonienė, rast. Antanina Ne-
nienė, ižd. Ona Pukienė. 

Išduota atskaita parodė, 
kad skyrius gražiai gyvuo-; 
ja. Per Kalėdas buvo suren
gęs vakarą, kuriuo vietos 
seselės kazimierietės buvo \ 
apdovanotos. Dovanų gavo 
ne vien nuo skyriaus, bet 
ir nuo pavienių narių. 

Šįmet skyrius žada dar 
daugiau pasidarbuoti. 

Lietuvių Politikos ir Pa
šalpos Klubas laikė metinį 
susirinkimą parapijos salėj. 
Naujoji valdyba užėmė sa
vo vietas: pirm. Jurgis Pet 
raitis, vice pirm. Antanas 

GERIAUSIAS LENKTYNIŲ ARKLYS Jūrų bangos yra labai pri-' 
gavingos. Žiūrint į jas ro-j 
dos, još visas vanduo eina. 
Bet iš tikrųjų vanduo stovi 
ant vietos, tik judėjimas ei
na. 

Akis 
E g z a m i n u o j a 

A k i n i u s 
P r i t a i k o 

Po pastarųjų lenktynių Gulfstream Park, Miami, Fla., 
šis arklys Rampart yra skaitomas geriausias 1947 metų 
lenktynių arklys. (Acme-Draugas telephoto) 

Kazlauskas* sekr. Antanina 
Nenienė, fin. sekr. Juozas 
Paško, iždo globėjai Mary 
Rūkas, Jonas Ambros ir M. 
Mikelionienė, knygų revizi
jos komisija: A. Steponaitis 
ir M. Mikolaitienė, maršal
kos Juozas Radinskas ir V. 
Bartkus ir aštuoni direkto
riai. * 

Šis klubas yra stipriau-
šias iš visų Gary lietuvių s 
draugijų. 

Sielojasi tremtiniais 
Sofija ir Jonas Adomai- i 

čiai, nors patys neseniai at-j 
vykę iš tremties, labai sie-j 
lojasi likusių tremtinių Ii-1 
kimu. Vietos geriems žmo-i 
nėms padedant, jie pasiun-| 
te apie 60 maisto ir drabu
žių siuntinių tremtiniams. 
Prie to labdaringo darbo pri 
sidėjo šie asmenys: Bra
zauskienė, Galinaus k i e n ė, 
Mickevičienė, Poškienė, Rim 
kienė, Valenienė, feandzinie-
nė ir k. 

Visi Amerikos lietuviai 

Ar Žinai, Kad 
Sirena yra mitologinis as

muo. Sulig Homero, sirenos 
gyvenusios ant salos tarpe 
Aegejos ir Scillos, arti piet
vakarinio Italijos krašto, ir 
dainavusios taip saldžiai; 
kad jūrininkai, išgirdę jas 
dainuojant, pamiršdavo apie 
savo šalį ir mirdavo pastir
dami iš besigerėjimo. 

Gaivus vėjas eina 16 my
lių į valandą ir padaro vieną 
svarą ir tris uncijas spaudi
mo. 

• 
Laumės juostos (vaivo

rykštės) iš ryto skaitos lie
taus xženklu, pavakariais — 
giedros ženklu. 

• 
ShakeSpeare (Šekspyras) 

iki šiol skaitomas didžiau
sias dramaturgas ir poetų 
karalius. 

neprivalo pamiršti tremti
nių. 

Dr. J. J. Smetona, Jr. 
O P T O M E T R I S T A S 

1801 So. Ashland 
Avenue 

VALANDOS: 
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

Penlrtad. 9:30 iki 12—1:80 
iki 8:30 

Trečiadieniais Uždaryta 
Šeštadieniais 0:30 iki 12—1:30 

iki 6 P.M. 

Akių Specialistas 
Laikomas Pasitarimui 

CANal 0523 Platt Bldg. 

GEBĄS VAISTAS 
PALENGVINIMUI SKAUSMO 

It's a SENSATION! 
• • • o* WamHi 
FOftPAM 

Ht Ukmmmafism • Nenrolgia • •ockacfc* 

SJT j TUBE II0W AT g j B DltUBSBT 
1ATH PRODUCTS CO., CHICAGO 24. ILL 

IT1APGUTI./ 
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS, — ĮSTEIGTAS BAL. 11 d.t 1933 

VVESTVVOOD LIQUOR STORE 
2441 West 69th Street. Chicago , 

Kviečiame klausy
tis muzikos, dai
nų, žinių ir pra
nešimų. 

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

tki 2»-ros -valandos popiet.— 
KITOMIS DIENOMIS: nuo 9:3« 

valandos vakare 
EXTKA PROGRAMAS: Penkta

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

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

i . f f f . į j -'••' ly-?3JP^PJP 

W W ^ W W V W W A V U W V W W t f 

KENČIANTIEJI 
— nuo — 

Arthritis — Rheumatizmo — 
Lumbago — Muskulų Skausmo 

. . . Vartokite . . . 
HEALTH RESOBT MINERAL 

BATU DRUSKA 

Vienas maišukas užtenka 10 
maudymusims 

KAINA TIKTAI — $1.25 
Prašykite jos vietinėj vaistinėj, o 
jei jūsų vaistininkas neturi, siųs 
kitę savo užsakymus su pinigais | 
tiesiog į — 

Bath Products Co. 
Laboratories — Chicago 24, m. 

Dr. Constance O'Brifis 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
2408 West 63rd Street 

VAL.: nuo 7 iki 9 kas vakaras, 
a r b a 

telefonuokite del sutarties: 
HEMLOCK 5524 

Tikslus Tyrimas. Contact Stiklai. 
Orthoptic Gydymas. Stiklus Atnaujina 

Dr. Walter J. 5wiatek 
O P T E M E T R I S T A S 

2 2 0 1 W. C E R M A K R O A D 
Virš Metropolitan State Bank) 

TeL: VIRghria 6592 
VA_.: kasdien 10 iki 12; 1 iki 5; 
7 iki 9. šestad. 10 ryto iki 6 vak. 
Sekmad. 10 iki 12. Trečiad. uždaryta. 

J. RIMDZUS. D. C. 
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN^TATE OF INDIANA 
Home Calls in Indiana 

Phone BIShop 5833 
PHYSIO THERAPY 

2828 So . Chris t iana A v e n u e 
HOURS — Daily 6 to 9 P. M. 
Saturdays 10 A. M. to 5 P. M. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
x DANTISTAS 

1446 So. 49th Čourt, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 popiet 

DR. I. MOCKUS 
DANTISTAS 

7550 So. Halsted S t 
Tel. HUDson 2096 

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

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

Dr. Peter J. Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2951 West 63rd Street 
VALANDOS: nuo 2-4 Ir «-8 kasdien, 

išskiriant trečiad. ir sekmad. 
Šeštadieniais tiktai nuo 2-4 popiet 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Ave. 

(2-tros lubos) 
Ofiso Telefonas: YARds 0554 

Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tel.: MID\vay 2880 

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

Dr. F. C. Winskuna< 
GYDYTOJAS ffi CHIRURGĄ* 

2420 W. Marąuette Bd. 
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Re*. TeL: HEMlock 8150 

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

Trečiadieniais pagal sutart] 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

Suvirs 25 metų patyrimo. 

.-~3b*£ 
TeL Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akįs 
Ištaiso. 

Ofisas ir akinių dirbtuve: 
3401 S. Halsted S t 

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

Nedėlioj pagal sutart}. 

Ofiso Tel. VIRginia 1886 

. ' * • 
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DR. VAITUSH, Opt. 
LIETUVIS 

DR. AL RAČKU5 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA: 

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

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

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

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį. 

Tas gyvena ilgiausiai, ku
ris daugiausiai budi. 

Dr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2421 West 63rd Street 
VALANDOS: Susitarius — nuo 1:00 
iki 4:00 ir nuo 7:00 iki 0:00 vaka
ro, išskiriant Trečiadienių ir Šešta

dienių vakarus. 
Ofiso TeL GROvehill 521S 

Rez. TeL HILltop 2626 

DR. A. J E N P 5 
PHYSIC1AM A SUBGBON * 
( 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. — PROspect 3838 

Res . Tel. — V I R g m i * 2431 

Tel. GRO. 1800 (Ofiso ir namų) 

Dr. Walter J. Kirstuk 
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas) 

3925 West 59th Street 
VALANDOS; 2—4 popiet, 6:10— \ 

8:80 vakarais. Trečiad. pagal autartj 

DR. PETER I. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. YVestern Ave. 
Telefonai: 
Ofiso—HEMlock 5849 
Rezid.—HEMlock 2324 
VALANDOS: Trečiadieni ir fies 
tądien] pagal susitarimą; kitomis 
dienomis nuo £ iki 4 po piet 

7—0 vakare. 
Ofiso tel. GROvehill 4020 

Rez. tel. Hilltop 1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Kd. 

OFISO VALANDOS 
Nuo 2 iki 4 valandos popiet, 

ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Trečiadieniais ir šeštadieniais 

pagal sutarties. 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

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 — PROSPECT 5051 

PLANINGAS TAUPYMAS 
Moka Gerus Dividendus 

Mūsų -Bendrove gelbsti tūkstančiams tau
pytojų sudaryt atsargas—įsigyt nuosavus 
namus — naują automobili — del apsaugos 
nuo netikėtų nelaimių. Jūsų taupiniai ap
drausti iki $5,000 per FedeFal Savings & 
Loan Insurance Corp.^Pradek Taupyti Dabar. 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and jGocm c4-JM>ciatum 
Chartfd ond Suptfviitd by *»• Unil«d Stoto Gov»n»mt*» 

2202~W. CERMAK RD. • CrtiCAGO 8, ILLINOIS 
PHONL VIRamia 7747 iOHM 1 KAIAMAUSKAS* fm> 

Mano 30 metų praktikavimas 
yra jūsų garantija. 

Palengvina akių įtempimą, kuris 
tsti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemime, nervuo-
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys-
tę. Prirengia teisingai akinius. Vi-
suuse atsilikimuose egzammavimaa 
iaromas su elektra parodančia mt-
iausias klaidas. Specialė atyda 
(kreipiama i mokvklna vaikus. 

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS 
Jaunuoliai, kurie nepriimami j 

karo aviacijos skyrius ii priežas
ties spalvų neregėjimo — (coior 
btindacss), kreipkitės prie manės. 
Apsiimu išgydyti 
Daugely atsitikimų akys atitaiso* 
mos be akinių. Kainos pigesnes 

kaip pirma. 

4712 South Ainland Ave. 
Telefonas YARDS 1S73 

VALANJDOS; nuo 10 ryto iki 8 vai. 
vakare. Sekmadieniais pagal sutarti. I 

Tel. VIRginia 6583 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

yra uždarytas. 

REZIDENCIJA 
3241 VVest 66th Plaoe 

TeL REPublic 7868 
Tel. CANal 0057 

v Rez. Tel.: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare. 

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

6155 S. Kedzie Ave. 
Fracttee l imited to Obstetrics 

and Gynecology 

VALANDOS TIK PAGAL SUTABTJ 
i T e l e f o n a i 
Ofiso HEM. 8700. Rez. PRO. 6232 
Jei neataUiepia, saukit 14LD. 0001 

Norėdami ką nors pirkti, par
duoti, išnuomuoti, surasti, praneš
ti ir t.t., pasinaudokite "Draugo" 
CLASSIFLED skyriumi. Tūkstan
čiai asmenų yra gavę rezutatus! 

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

DR. J. J. SIMONAITIS < 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest Marąuette Boad 
OFISO VALANDOS: 

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

DR. STRIKOL'15 
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 Se. 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 1980 

Dr. A. Montvid, MLD, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West Town State Bank Bldg. 

2400 VVest Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7310 
Resiz. TeL: BRUnswick 0597 

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS Ui CHIRURGAS ' 

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

Trečiadieniais pagal sutarti. 
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Iš Lietuvių Gyvenimo Šveicarijoje 
Rašo M. GLIAUDIENE 

Iki šiol buvo galvojama, bedrabučius. Tai labai skau-
kad geriausiai lame j D tieji' di šeimoms reforma. Vai-
tremtiniai, kuriems pavyko kams, ir visai mažiukams ir 
patekti Šveicarijon. Šveica- paauguoliams, teks gyventi j 
rija, nors ir maža š̂ V 1~> bet prieglaudos gyvenirrą. To- j 
karo baisenybių nepergyva- del retas tėvas išdrįsta s\ir 
nusi. Ten patekę tramtinia: tis su vaikais. Tremtinių 
buvo tikrai žmoniškai s l > šeimose per šias Kaleias 
bojami. Jiems buvo pe leis- viešpatavo labai niūri nio-
ti gyven'i geri pastatai, taika, nes kiekvienas jau-
daugumoje viešbuviai. Ne-_ &a> kad Nauji Metai atne-
verte tremtinių priverstinai ^ i r naujus vargus, 
repatrijuoti; nebuvo tokių 
nežmoniškų pasi e l g i m ų , 
kaip garsieji Vok1 et" jos zo
nose scre:ninga'i. Bet Š ei-
carija pati žrroniy perpi'dy-
ta taip, kad ir nckiekvienas 

8 
IŠVADUOTAS IŠ GRIUVĖSIŲ 

šveicaras gali rast,' pra^y-

Kaip tik prieš Kaleias vi
si dirbantieji gavo praneši
mus, kad jiems darb:> leidi
mai duodami tik iki birže
lio mėn., t. y. pusxečiui. Be 
to, iš kiekvieno pareikalau-

venimo šaltinį savo tėvynė- ta pranešti, kokioje p? dėty
je. Todėl jau nuo pirmųjų je yra jo emigracjos reika-
pabėgėlių atsiradimo dienų lai. Iš to įspėjimo galima 
Šveicarija pareiškė jiems, numatyti, kad sunku šei-
kad niekas nesitikėtų t3je moms rizikuoti remtis savo 
valstybėje aps'gyventi pas- j uždarbiais, nes po pusmečio 
te visu, bet kuo greičiausiai ! gali to, kad ir labai menko, 
rūpintųsi susirasi galimy- Į uždarbio netekti. Visiems 
bių išvažiuoti. ! prieš akįs persi?kyrim?s su 

Bet esant sunkioms toli- ! savo vaikais, kuriuos teks 
mesnio em'gravimo saly- ! atiduoti į vaikų bendrabu-
goms, ir dabar mažoje Svei- | čius, kur bus išlaikomi įvai-
carijo/je tebegyvena bene Irių tautų vaikai preglaudj 
15,00fr tremtiniu, iš kuriu į režime. 
per 200 lietuvių. Pasieku- T o d § 1 j a u n e tenka galvoti, 
šios žinios iš šveicarjos [ k a d Šveicarijoje gyvenan-
vis labiau įrodo, kad pabė- t i e j i l i e tuviai pabėgėliai gy-

CLASSIFIED "HELP VVANTED" ADS 
* "D R A U G O" * _ 

O A R B C S K V R I U S 
HKLP W \ \ T i : i > — VYRAI HI: IJ« \VYNTKI> — M O T E R Y S 

" '.*̂ w ' 
" T M I U G A S " H E I . P WANTKD 
ADVEHTISI.NG D E P A R T M E N T 

127 No. Drarhorn Stroot 
l e l . RANdo'ph C488-04K9 

I 

k u r 

Po dvylikos valandų darbo ugniagesiai prisirause ir iš
vadavo Joseph Brown, 60 metų amžiaus, kuris per spro
gimą keturių aukštų name Chicagoj buvo užgriautas. Ne
laimingasis sunkiai apdegintas. (Acme-Draugas telephoto) 

šalusi numirtų. Tada langą j — —™« 

VHi .skelbtinai 5ianip skyrlujp 
p.'eista miesto vardas, reikia supras 
i. kn i yra nuo fuiri'j Ciiicur <;e 

H E L P WAWTED — VYRAI 

$0 VYRŲ 
VIS^T AM*IIJ 

NUO 20 IKI 60 METŲ 

PASTOVUMAS 
GEROS ALGOS 
Darbas per visu3 metus. 

44 valandų savaite. 
PUSANTROS ALGOS 

UŽ VIRŠLAIKĮ 
BENDRIEMS Fabriko DARBAMS 
PACKERIŲ — INSPEKTORIŲ 

MAŠINISTŲ APPRENTICES 
PUNCH PRESS OPERATORIŲ 

SU IR BE PATYRIMO. 

B A R N E S 
METAL PRODUCTS CO. 

4425 W. 16th STREET 

M E R G I N Ų 
NE SUVIRS 35 METŲ AMŽ. 
Nesunkiems fabriko darbams. 

L E N Z 
ELECTRIC MFG. CO. 

1751 No. Western Ave. 

gėlių, gyvenimo sąlygos 
sunkinamos. Tur būt galvo
jama, kad gyvenimo sąly
gas sunkinant, pabėgėliai 
paskubės apleisti Šveicariją, 
kuri suteikė jiems prieglau
dą iki dabar. 

uždaryk, kad antroji už
trokštų, ir tada visi k;ti ke-

vena gerą ir ramų gyveni- l e i v i a i g a l § g r a m į a i ^ ^ 
mą. Ir ten siaučia daag ne- 8 n a u f i t i > nebegirdėdami tų 
rimo ir dau- vargų. Ir tur- d v i e j ų m o t e r ų g į n č o 
tingoje šalvje tremtiniai 

REAL ESTATE 

<?yvena labai skurdžiai, o 
prieš akis ir dar skurdesnis 
g y v e n i m a s . I r Š v e i c a r i j o j e 

Šiuo metu pabėgėlių ben- I gyvenančiais lietuviais trem 
drabučiuose galėjo gyventi ; tiniais reikia rūpintis ir jų 
tik moterys su vaikais ir Ii- vargais pasisieloti. 
gonys. Visi darbingieji j iu 
patys uždirbdavo snu pra
gyvenimo išla'doms. Be to, 

TE**IR&TA ABI! 
Traukinyje ties l^ngu s^-

jei vienas darbingus šėmos dmčios dvi moterys s u ^ i n -
narys dirba, tai ji i turi mo- čijo į r negalėjo nusnresti, ar 
keti ir už bendrabutyje iš- j langas turi būti atidarytas 
laikomą šeimą. Toji padėtis,' a r likti uždarytas. Galu. gale 
išsilaikiusi apie metU3 lai- jos pašaukė konduktorių, 
ko, dabar vėl keioianfe. Vi- kad tas išspręstų jų g:nča. 
šiems dirbantiems siiToma — Jei langas bus atida-
savo šeimas iš bendrabučių rytas, aš peršalsiu ir galiu 
atsiimti ir gyventi iš savo dar mirti, — tarė pirmoji, 
pajamų. Pabėgėlių bendra- — Jei langas bus uždary-
bučius numatoma visai už- tas, aš tikrai užtrokšiu, — 
daryti. Tokia ref erma labai • tarė antroji. * 
jautriai palies p-bė^ėlius, i Konduktorius nežinojo ką 
nes uždarbiai yra labai meų daryti ir ką atsakvti. Ta
ki, taip kad sunku ir vie- čiau padėtį išgelbėjo neto-

V i e n m o k y t u m a s y r a t u š 
t y b ė , j e i g y v e n i m e g e r ų d a r 
b ų t r ū k s t a . 

PARDAVIMUI — 6 kambarių mū
rinis bungalow,- 9".th ir Elizabeth St. 
Oazo karšto vandens Šiluma; insu-
liuotas; venetian blinds; storm \vin-
dovvs; tile maudyne; insuliuotas por-
čius; 2 kary garažas; 33 pėdų lo
tas. Galima greitai užimti. Informa
cijoms ir apžiūrėjimui, telefonuokite 
Ht 'Dson 2175 vakarais. 

nam asmeniui iš savo atly
ginimo pragyventi; pr gy
venimas su šeima iš vieno 
asmens uždarbio b 3ve'k ir 
neįmanomas. Nors Šveicari
ja visko, kaip ir Amerika, 
pertekusi, bet ir ten di
džiausias branginėtas. Ir vi
sos gėrybės visiškai neįper
kamos. Palyginant, galima 
pasakyti, kad palrege'iir. su 
šeima iš uždarbio pragyve
nimo sąlygos būLų lygios, 
jei reikėtų Amerikoie su 
šeima pragyventi ir dar bu
tą samdyti, uždirbant mė
nesiui 80 doleriu. Tektų ba
dauti, nors aplink ir visko 
pilna. 

Toks pat vaizdas ir Švei
carijoje. Tik ten toks skir
tumas, kad ten sau darbo 
savarankiškai ce^asiiaškosi 
ir negausi. Ten kiekvienam 
darbui reikalingas svetim
šalių ir kantono policijos 
leidimas, o geriau apmoka
mam darbui tokio leidimo 
neverta nė mėginti prašyti. 
Leidimai duodami papras-
tesniems darbams, kur atly
ginimas labai menkas. To
dėl kai bus padaryta tokia 
reforma ir šeimoms teks 
gyventi iš savo uždarbio, 
tai teks badauti. 

Jeigu šeimoje norės dirb
ti vyras ir žmona, tokios 
šeimos vaikus paims į stei
giamus pabėgėlių vaikams 

liese sėdėjęs vyras, kuris 
tarė: 

— Atidaryk langą, kon
duktoriau, kad pirmoji per-

JOS. F. BUDRIK, 
(INCORPORATED) 

» 

• 
DIDELIS SANDELIS 
RAKANDŲ, RADIO, 

TELEVISION 
IR JEWELRY. 

3241 So. Halsted St. 
Chicago 8, Illinois 

TEL. CALUMET 7237 

W.C.F.L. '(1000 Kilocycles) 
žymi Radio Progprania 

Nuolatos sekmad. vakarais 9:30 v. 

PENTA VIMAS 
IR POPIERIAVIMAS 

Žiemos kainos — pirmos rūšies 
darbas — sienų popieriai 194S 
mados — apskaičiavimas dykai 
—tuoj telefonuokite ir pasinau
dokite žemomis kainomis. 

AL KARANAUSKAS 
6727 So. A r t e s i a n Ave . 

Tel. PROspe i t K327 

IAJMBER YARDO 
DARBININKŲ IR 

TALLYMAN 
JOHN BRENNAN & CO. 

5859 W. Ogden Ave. 
Cicero, 111. 

REIKIA 
VYRŲ 

D E L P A R T S D E P A R T A M E N T O 

40 VAL. SAVAITE 
G M C T R U C K & 

COACH DIVISION 
1700 W. PERSHING RD. 

fS 

T Y P E W R I T E R S 
and ADDIKG MACHINES *CASH ON 

PAYMENTS 

H AVE YOU SEEN 
TME NEW 1 9 4 8 

OELUXE 
VVOODSTOCK 

TYPEWRITER 

IMMEDIATE DELIVERY 
PORTABLE and STANDARD 

ALL MAKES 
SOLD - RENTED - EXCHANGED 

REPAIRED - OVERHAULED 
NO CHARGE FOR ESTIMATES 

A L L W O R K G U A R A N T E E D 

TYPEWRITER CO. 
1 8 9 W. M A D I S O N ST. *STAR PHONE 

ANDOVER 7 3 7 3 
FOR FREE TRIAL 

YEAR GUARANTECl (SO YEARS ON MADISON STREET AT VVELLS) 

P h o n e A N D O V E R 7 3 7 3 

MOKAME 3 % DIVIDENDU 
ANT PAID UP SAVINGS 

(Current Rate) 

-f»asid§ję pinigus šioje tvirtoj įstaigoj, 
visada gausite geresnį atlyginimą. Visų 
indėliai apdrausti iki $5000.00. 

Mes perkelsime jūsų pinigus iš kitų įstaigų į 
CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION, jeigu 
atsineši te mūsų raštinen' taupimo knygutę. 

MŪSŲ TURTAS SIEKIA NVIRS $2,250,000.00 

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
6234 SO. WESTERN AVE. — GROVEHILL 7575 

John Pakel, Pres. 

Broliškoji meile, tai malo 
niausiu draugu motina. 

S E N D , Inc. 
SHIPMENTS TO EUROPE'S NEEDY DISTRIBUTORS 

. 304 W. 63rd St., Chicago 21, 111. 
SEND Turėdama gerai organizuotą tinklą, transportą ir 

pasiruošimą, gali Tamstoms už stebėtinai žemą kainą atimti 
iš Jūs visus pakavimo ir siuntimo vargus. 

SEND PRIIMA MAISTO SIUNTINIŲ UŽSAKYMUS J VISAS 
VOKIETIJOS IR AUSTRIJOS OKUPACINES ZONAS, 

IŠSKIRIANT U.S.S.R. ZONAS. 

C C K i r ^ Užsakymus pri ima iš visų Jungt inių Amerikos 
J L l N U Valstijų ir Kanados, siunčiant užsakymus paš

tu, ka r tu pr idedant siuntinio apmokėjimą: Mo-
ney Orderiu, Čekiu a r grynais pinigais. 
Standart iniai mais to siuntiniai y ra didžiausi ir 
geriausi maisto kokybės ir koloringumo atžvil
giu, nes susideda iš pačių, Europoje naudin
giausių ir reikalingiausių produktų. 
Pilniausiai ga ran tuo ja Tamstos užsakyto siun
tinio pr is ta tymą jo t ik ra jam gavėjui. Jei del 
t a m tikrų priežasčių negalint pr is ta ty t i siun
tinio, įmokėti pinigai grąžinami. 
K a r t u su, per gavėją pakvi tuotu orderiu, prii
ma iš kiekvieno siuntinio gavėjo ir t rumpo tu
rinio laišką, k u r | ka r tu su pakvituotu orderiu, 
per t rumpiausią laiką prisiunčia Tamstai . 
Standar t inia i mais to siuntiniai susideda iš gry-

SEND 

SEND 

SEND 

SEND 

VVRU REIKIA 
SUDĖTI NAUJUS 

REFRIGERATOR KARUS 
PATIKIMO NEREIKIA 

FRUIT GROVVERS EXPRESS Co. 
INDIANA HARBOR, INDIANA 

• • Į H M || - - • — • 

ELEKTRIKU — 
MAINTENANCE 

Išplatinimo programa reikalau
ja padidinimo mūsų maintenance 
organizacijos. 

Šitie yra nuolatiniai darbai su 
puikiomis algomis. 

MATYKITE M R. HIBBERT 
PERSONNEU OFISE 

U- S. GYPSUM CO 
CANAL & RILEY RD. 

East Chicp^o, Indiana 

COACH VALYMUI -
VYRU 

PASTOVUMAS 
6 DIENOS SAVAITĖJE 

SU VIRŠLAIKIU 
$1 01 PER VALANDĄ • 

CHICAGO & 
NORTH WESTERN Ry. 

KREIPKITĖS PAS 
MR. W. L. PRATT 

423 N. S?-cramento Blvd. 
CHICAGO. IliL. 

REIKIA VYRO 
VAIRUOTI TROKĄ 

Ir įvairiems plieno drum 
handling darbams. 

KREIPKITĖS 
SKOLNIK DRUM 
& BARREL CO. 

1102 So. Fairfield Ave. 
FREIGHT HANDLER'IŲ 

REIKIA 10 VYRŲ 
$1.00 PER VAL. 

P A S T O V Ū S D A R B A I 
KRFIPKITftS PAS 

MII. ROBINSO.V 
shippinu Office, \Vest Drfveuay 

D I C K I N S O N 
. 2770 W. 35th St. 

1948 OPPORTUNITY 
R E A I J SII.K HOSIFRY MILIUS 

Has enough prospects in 
your vicinity to makė you 
$10.00 JO $15.00 DAILY 

CALli FRANKMN" 0797 
M,R. IX) N (i 

REIKIA 
MŪRININKŲ 

PPASTOVtS DARBAI 
STADE CONSTRUCTION CX). 

1970 W. BALMORAL 
TEL. IX)NGBEACH 8252 

DŽENITORKŲ 
PASTOVUMAS. TRUMPŲ 

VALANDŲ DARBAS, ŠVARIAM 
MODERNIŠKAM NAME. 

• LABAI AUKŠTOS RATOS 
82 y»c j valandą pradedant. 
§7%c J^¥a|anda po 3 meTjosi^. 
^2%c j vaTinda po 6 m«''np,«ii}. 

• 5 IR 6 DIENAS J SAVAITE 

• VAL. 5:30 IKI VIDURNAKČIO 
• APMOKAMOS ATOSTOGOS 

IR ŠVENTĖS 
• UNIFORMOS DUODAMOS 

IR IŠVALOMOS VELTUI 
• DAUG NAUDŲ TEIKIAMA 

DARBININKĖMS 
Visaip bandysime paskirti prie 

darbo arčiausiai jūsų namų. 

ATVYKITE I R MATYKITE 
MISS ALLAX 

Samdymo Ofisan — Moterų 

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO. 

309 W. WASHINGTON ST. 

STENOGRAPHER 
For Loop office. 

37 \A hour, 5 day week. 
Pleasant working conditions. 

NATIONAL DAIRY 
PRODUCTS CO., INC. 

14th f loor—75 E. YYacker Drive 
TEL. DEARBORN 4750 

W A N T E D 
GENERAL OFFICE WORKER 

SOME TYPING 
PERMANENT. GOOD SALARY. 

SCIKNTIITC CAST PRODCCrS 
CORPORATION' 

2520 We»t Lake Street 

nų produktų—VISO 2 3 SVARŲ N E T . 

S E N D Standartinis siuntinys: 
(Savo turiniu pralenkia visus). 

I SIŲSKIT MAISTO 
SIUNTINIUS TIK PER 

3 sv. Taukų 
5 sv. Cukraus 
2 sv. Kavos 
5 sv. Miltu 
1 sv. Ryžių 
2 sv. Mėsos 
1 sv. Kond. Pieno 
1 s v . K a k a o 
V2 sv. K iaušbrų pudros 
lA sv. šokolado 
1 sv. Muilo 
1 sv. Džiov. Vaisių 

SEND 
Siuntinio pilna kaina 

Tik SlO 
Tuojau pasiriaudokit žemiau esančiu užsakymo orderiu f 

UŽSAKYTOJAS: 
Vardas ir Pavarde: 
Numeris ir Gatve: 
Miestas: , Valstija 

. . . . . . . . . . 

GAVfiJAS: 
Vardas ir Pavarde: 
Gatve: 
Ypatingas adresas: 

Nr , Miestas, 

Valstybe:, , Zona, 
4> 

MEDŽIO DARBININKU 
AUTOMATIŠKŲ 

WOOD TURNERS 
HAND TURNERS 

STICKER SET-UP VYRO 
54 vai. algos už 49 vai. savaitę. 

Atostogos apmokėtos. Bonas, 
ligonines apdraudimas. 

Pastovūs darbai. 
AMERICAN 

YVOOD WORKING CO. 
1658 N. Lowell 

TEL. BELMONT 0242 

JANITORS 
NEEDED 
TO WORK 

11 P.M. - 7:30 A.M. 
10% BONUS 

FOR NIGHT WORK 

WESTERN ELECTRIC 
5555 Archer Ave. 

REIKIA 
JAUNŲ VYRŲ 

IŠMOKTI 
MACHINE SHOP AMATA 

ACCtfRATE GEAR YVORKS 
3151 W. GRAND AVE. 

REIKIA PAGELBININKŲ 
KEPYKLOS DARBAMS 

Patyrimo nereikia. Turi būt virš 
18 m. amž. Nakties darbas. 

Kreipkitės 
WONDER BAKERY 

818 MIGHIGAN—HAMMOND, IN'D. 

Tas yra ganėtinai išmin
tingas, kurs pats save apsi
rūpina. 

PATYRUSIO 
Priėmimo Kambary 

KLERK'O 
UŽIMTI PILNĄ 
ATSAKOMYBĘ 

P U I K I A L G A 
MALONIOS APLINKYBĖS 
ATOSTOGOS IR ŠVENTES 
ATEIKITE PASITARIMUI 

J. B. Simpson, Inc. 
831 W. ADAMS ST. 

MATYKITE MISS FRANZEN 

WANTED 
TYPIST 

5 DAY WEEK 
GOOD PAY 

PLEASANT WORKING 
CONDITIONS 

GMC TRUCK •& 
COACH DIVISION 
3909 W. HARRISON 

GIRLS - WOMEN 
FOR 

FILE CLERK 
GENERAL OFFICE WORK 

5 Days 
We Will Train You 

EMPLOYERS 
MUTUAL CASUALTY CO. 

330 S. WELLS ST. 
Rooni 1304 

TEL. \VABASH 2017 

PARENT, Que., sausio 18. 
—Darbininkams ir išliku
siems keleiviams tebetrau
kiant lavonus iš dviejų ke
leivinių traukinių sudužusių 
vagonų, spėta, jog žuvusiųjų 
skaičius galįs siekti net 20. 
Bent devyni asmenys buvo 
užmušti ir 55 buvo sužeisti, 
kuomet traukiniai susidūrė 
ties Wykes. 

file:///vin-
file:///Vest
file:///VABASH
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" D R A U G A S " 
THE UTHUANIAN DAIL¥ FEIEND 

2334 S. Oaklcy Avc, Chicago 8, UL TeL VIRginia 6640-«64i 

Entered aa Second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, Illinois. 
Under the Act of March 3, 1879. 

Pubiished daily, escept Sundays. 
by the 

Lithuanian Catholic Press Society. 
Jtember of the Catholic Press Ass'n 

Subscriptkm Ratas: 
$6.00 per year outside of Chicago; 
f 7.00 per year ln Chicago & Cicero; 

4 cents per copy. 

Prenumeratos kaina Chicagoje ir 
CiceroJe per pastą: 

Metams $7.00 
Pusei Metų 4.00 

Jungt. Valstybėse, bet ne Chicago je: 
Metams $6.00 
Pusei Metų 8.50 

Užsieniuose: 
Metamg $8.00 
Pusei Metų 4.50 
Pinigus reikia siųsti Pašto Money 

Orderiu su užsakymais. 
Skelbimų kainos bus prisiunčiamos 

tuojaus, gavus prašymą. 
SKELBKITfiS DIEN. "DRAUGE" 

Kada Ir Vėl Kalbėsis Su Rusais? 
Europos spauda dar ir daabr gana plačiai kalba apie 

"keturių didžiųjų' konferenciją Londone, kuri baigėsi 
didžiausiu nepasisekimu. Daug kas pripažįsta, kad gen. 
Marshallas davė pasiūlymą konferencijai išsiskirstyti 
dėl to, kad nebebijomą Maskvos bliofo ir gązdinimų. 

Rusija nei mUitariniai nei ękonooniiniai nėra tiek 
stipri, kad ji galėtų stoti į karą su Vakarų Demokra
tijomis. Kai kurie Europos žurnalai pabrėžia, kad ame
rikiečiai diplomatai, pagaliau, įsitikino, kad rusų bol
ševikų užsispyrimas ir agresfagumas yra pagrį^ta^ 
klaidinga Vakarų diplomatijos taktika ir nepažinimu 
sovietų psichologijos. , 

Rusai savo rytietiška galvosena nesupranta kompro
miso, kaipo bazes dviejų partnerių susitarimui. Tas, kas 
siūlo bet kokį kompromisą, rusai iškart mano, kad tai 
yra partnerio silpnumo pasireiškimas. Tai juos paska
tina padidinti reikalavimus. 

Gen. Marshallo nuosprendis baigti konferenciją lai
komas noru išeiti iš to užburto rato k* tarptautines 
politikos liniją pasukti visiškai skirtinga kryptimi. Da
bar būsią bandoma įrodyti, kad ligšioliniai Vakarų De
mokratijų palinkimai į kompromisus,, tai nebuvo silp
nybes ženklas, bet noras atsteigti pasaulio taiką. 

Yra spėjimų, kad su rusais kalbos dėl Europos tai
kos atsteigimo bus tik tada atnaujintos, kada Vakarų 
Europos ekonominis gyvenimas, Marshallo planui gelb
stint, bus stabilizuotas. 

* 

Prancūzų Komunistų Strategika 
Prancūzijos komunistai vis dar tikisi, kad jų kraštas 

ekonominiai susmuks ir kad jie dar turės progos val
džios vairą pasiimti į savo rankas. 

Komunistai mano, kad laikinoji Jungtinių Valstybių 
parama Prancūzijoj toli gražu nebus pakankama. Kol 
praeis kongrese gen. Marshallo planas ir kol jis bus 
pradėtas vykdyti, Prancūzija ir vėl įklimps į. ekonomi
nių sunkumų balas. Pažymėtina, kad komunistai skel
bia: *'Amerika siunčia šešių metų vaiko kostiumą, kad 
jis tiktų suaugusiam vyrui"... 

Todėl, raudonieji dabar organizuojasi ir rengiasi, kad 
tą laikotarpį (tarp laikinosios pagalbos ir Marshallo 
plano) visokiais būdais išnaudoti, keliant streikus, riau
šes, sabotažuoti visą krašto ekonominį gyvenimą. 

Reikia manyti, kad Jungtinių Valstybių kongreso na
ciai šį kartą mažiau kalbės, bet daugiau dirbs, kad 
greičiau pravesti Marshallo planą ir tuo gelbėti Pran
cūziją ir visą Europą. 

Josephus Daniels -

Sausio 15 d., kaip jau buvo pranešta, mirė žymus 
politikas ir laikraščių leidėjas Josephus Daniels. Jisai 
leido Raleigii N e w s ir Observer. Mirė sulaukęs 85 me
tų amžiaus. 

Velionis buvo tikrai žymus politikas ir valstybes vy
ras. Pirmojo pasaulio karo metu jisai buvo karo lai
vyno sekretorium ir vienu iš svarbiausių prezidento 
Wilsono patarėjų, kiek vidaus tiek užsienių politikoje. 
Ilgoką laiką jis buvo Jungtinių Valstybių ambasado
rium Meksikoje. 

Pažymėtina, kad Daniels buvo patarėju visų prezi
dentų (demokratų), pradedant Clevelandu ir baigiant 
Trumanu. Netenka užmiršti nė to, kad velionis buvo 
artimas draugas ir rėmėjas garsiojo oratoriaus William 
Jennings Bryan, kuris yra buvęs valstybės sekreto
rium ir keliais atvejais kandidatavęs į prezidentus. 

Jo, kaipo laikraštininko, karjera ėjo ranka rankon 
su politine veikla. 1887 m. jisai buvo paskirtas rūpin-
tis valstybės spaudos reikalais. Toje vietoje išbuvęs 
šešerius metus, susidarė galimumų pasidaryti laikraš
čių leidėju. Tai padėjo jam iškilti į politinio gyvenimo 
viršūnes. Jo leidžiami laikraščiai sistematingai ir gy
vai gvildeno krašto vidaus ir užsienių politikos reikalus. 

• 
Dar Apie Kim. J. Stepinavičių 

Kun. dr. J. Prunskis jau rašė apie tremtyje (Vokie
tijoj) mirusį kun. dr. Joną. Steponavičių. Kadangi šiuos 
žodžius rašančiam teko su velioniu artimai bendradar
biauti, todėl bent keliais žodžiais norisi pagerbti ve-
lionies atmintį. 

Teko su velioniu susirašinėti jam jau tremtyje gy
venant. Kadangi savo laiku kai kuriose zonose buvo 
draudžiama rašyti lietuviškai, jis rašydavo angliškai 
vokiškai ir rusiškai. Tenka patvirtinti dr. Prunskio tei
gimą, kad velionies laiškuose buvo labai ryškus tėvy
nės išsilgimas ir troškimas atvykti pas savo tautie
čius į Ameriką. Nors jisai buvo kunigas, dkonomijos 
mokslų daktaras, švietėjas ir plataus masto politikas, 
tačiau rašė jokio darbo dirbti nebijąs, kad tik galėtų 
apsigyventi savo brolių tautiečių tarpe. 

Nepriklausomos Lietuvos seimuose a. a. kun. dr. Ste
ponavičius vaidino svarbų vaidmenį. Tiesa, jis nenu-
statydavo politinės krypties krikščionių demokratų par
tijai, prie kurios jisai* priklausė, bet ją stiprino savo 
praktiškais patarimais. Seimo komisijos, ypač tos, ku
rios, ture jo reikalo «u krašto finansais, ekonominiais ir 
socialiniais klausimais, be dr. Steponavičiaus neapsiei
davo. 

Taigi, lietuvių tauta dar vieno žymaus vyro neteko. 
Žiaurūs okupacijos metai Lietuvoje, sunkios gyvenimo 
sąlygos tremtyje pakirto stipraus vyro sveikatą ir ne-
laiku nuvarė jį į kapus. 

Ruošiasi Kandidatūrai 
Politinėse sferose yra pranašaujama, kad teisėjas 

William O. Douglas pasitrauksiąs iš Aukščiausiojo Teis
mo, kad užimti aukštą vietą administracijoj (Trumano 
vyriausybės kabinete) ir tuo būdu ^opuUarizuoti .savo 
kandidatūrą vice prezidento vietai, šie pranašavimai, 
atrodo, nėra be pagrindo. 

* 

Lietuvai laisvinti skirkime bent vienos dienos už
darbį. Padėkime Amerikos Lietuvių Tarybai sėkmingai 
pravesti vajų. s 

Ar nemanote, kad visų mūsų pareiga yra dalyvauti 
dienraščio "Draugo" metiniame koncerte? Tokį klau
simą statydami, turime galvoj čikagiečius ir apylinkės 
lietuvius. Koncertas įvyksta vasario 8 d., St. Agnės 
Auditorium. 

Lietuviu Suartėjimo Reikalu 
PRATURTINKIME 16-SIOS VASARIO MINĖJIMO 

PROGRAMĄ 
Kiekvienoje lietuviškoje kolonijoje 16-sios vasario su

kaktis iškilmingai minima. Tam minėjimui patriotiškoji 
visuomenė mobilizuoja visas turimas savo kultūrininkų 
pajėgas. Vyksta paskaitos, prakalbos, vaidinimai. Mi
nėjimuose dalyvauja išskirtinai didelis tautiečių skai
čius. Būtų gera, kad tieji minėjimai Tautų praturtinti ir 
dar daugiau. Organizuokime prie tų minėjimų tremtinių 
spaudos parodėles. Tai nesunkiai padaroma. Lengva 
nuskirti tai parodai minėjimo patalpoje vietą. Ekspo
natus irgi lengva gauti iš tų„ kurie palaiko ryšį su 
tremtiniais, gauna iš Europos tremtiniškų leidinių. Esa
ma ir kolonijose tremties spaudos rinkėjų, kurie su 
mielu noru padės šį sumanymą įgyvendinti. O tinka
mai paruošta tremties leidinių paroda teiks tikrai im
pozantišką vaizdą. , 

PAROBOS PRASME 
Tūlas gal nustebs: o kam tos parodos reikalingos? 
Tos parodos turi turėti labai gilią prasmę. Mes visi 

gerai atsimename, kiek mažai turėta prieš karą Ame
rikoje laisvos Lietuvos spaudos. Niekas nereiškė ini
ciatyvos čia tą spaudą skleisti. O Amerikos lietuvis 
dažnas neturėjo ir nuovokos, kaip vystosi ir pažangėja 
palikta tėvynė, nes jis laisvos Lietuvos spaudos ne
skaitė. Tai davė labai liūdnas išdavas. Daugeliui Ame
rikos lietuvių Lietuva tebėra vis tokia pat, kokią jie 
ipaliko ją dar prieš pirmą pasaulinį karą, o gal ir dar 
anksčiau. Gi spauda, kaip mokykla, ją reikia naudoti 
ne pripuolamai, bet nuosekliai. Tada gaunami jos vei
kimo vaisiai ir įprantama ją suprasti. Tada skaityto
jas persiima skiepijama galvosena ir pasiduoda jos įta
kai. Ir to išvadoje mes neturėtumėm dabar išsivysuiu-
siu du lietuvio tipu, kaip kai kas tvirtina: Amerikos 
lietuvis ir ne Amerikos lietuvis. 

SVARBU VIENI KITUS PAŽINTI 
Toji padėtis taisytina nors dabar. Didelė tautos dalis 

dabar randasi tremtyj. Ir tos tremties sąlygose vėl 
įvyko stebuklas. Tauta mokėjo suorganizuoti savą spau
dą, kuri kupina tos pat galvosenos, to pat lygio, kaip 
kad buvo ir laisvos tėvynės žemėje. Todėl vėl Drieš mus 
stovi puiki proga, pažinti vieni kitus ir, pažinus suar
tėti; neformaliai suartėti, bet suaugti į vieną kūną. 
Tremtiniškos spaudos naudojimas atneš mums čia mil
žinišką naudą. 

Didelio subuvimo progą, kada visas dėmesys bus ski
riamas tėvynei, kaip tik reikia parodyti patriotinei vi
suomenei tos mūsų brangios tėvynės skeveldrą — -trem-
tinišką spaudą. Paskleisti ją žmonėse. Suteikti redak
cijų adresų. Mesti keletą šiltų žodžių apie paramą tai 
spaudai. Berods geresnės progos, ditdesnio subuvimo 
tam reikalui populiarizuoti nerasime. 

Minėjimų rengimo komisijos dar suspėtų tą suma
nymą realizuoti. JKehniensis 

N A M U K A S 
(Perspausdinta iš tremtinių žurnalo "AIDAI *) 

JURGIS JANKUS 
(Tęsinys) 

Jis nutilo, tylėjau ir aš. Negalėjau viso įvykio apimti. 
Ir iš viso man vis kažin ko trūko] bet ko — suvokti 
negalėjau. Aš ėmiau nuo pirmo įspūdžio atvėsti. Nega
lėjau įsivaizduoti, kad jaunas sveikas vyras, užsienyje 
mokslus ėjęs ir pasaulio matęs, galėtų taip lengvai 
ryžtie visą savo gyvenimą sugadinti. Atsimenu, at
sistojau prie lango ir valandą žiūrėjau į gatvę. Ji buvo 
tuščia ir tamsi. Mūsų miestas per menkai tada tebuvo 
apšviestas. Bet ką padės šviesos, jei dienos metu tokie 
dalykai vyksta! Staiga atsisukau į jaunuolį. Jis tebe
sėdėjo toj pačioj pozoj, tik rankas buvo nuleidęs ir 
žiūrėjo į grindis po savo kojomis. 
' — Ką galėčiau pačiam šitam reikale padėti ? — pa

klausiau. 
— O ką aš žinau... — valandėlę į mane pažiūrėjęs, 

atsakė. — Man tik taip baisiai neramu buvo — aš ir 
užėjau. Nepyk, kad sutrukdžiau, bet aš norėjau su kuo 
nors pakalbėti ir žinojau, kad tamsta mūsų nelaimę 
geriausia suprasi. Tamsta visą laiką mums tiek širdies 
parodei. 

Jis vėl nuleido akis. 
— Ir ką pats manai daryti ? — paklausiau. 
Jis nepakėlė galvos, tik iš lėto ją papurtė, ir šlapių 

ilgų plaukų sruogos užkrito ant akių. 
— Nieko nežinau. Man dabar viskas susimaišė ir su

sisuko. Jeigu galėčiau prieiti, nueičiau ir užmuščiau — 
ir būtų viskas... 

Jis kalbėjo ramiai, bet taip įtikinamai, kad man šiur
pas nuėjo per nugarą. Paskum pakėlė galvą ir pridūrė: 

— O jeigu tamsta žinai ką, patark. 
Ką patarti, aš žinojau, bet mano galvoj irgi buvo 

pilna neaiškumų. Tik prižadėjau susipažinti su reikalu 
ir paskambinau ligoninės direktoriui. Tas pasakė, kad 
šiuo metu dėl pacientės tolimesnės* sveikatos nieko ne
galįs pasakyti. Aišku, ji esanti smarkiai sukrėsta ir 
atrodo nepaprastai prislėgta. Be to, labai jaudinantis 
pasirodžius kiekvienam svetimam žmogui. Net patar
naujančiam personalui ar net jam pačiam užeinant į 
palatą, labai sunerimstanti, — todėl jis nenorįs, kad 
šiandien dar kas ją lankytų. Jeigu nepasirodys aštres
nio nervų sukrėtimo reiškinių, aš galėsiąs užeiti rytoj 
iš ryto, ypač kad, šiaip ar taip, galutinių ekspertyzos 
duomenų dar nesą, nors jis nė kiek neabejojąs, kad 
čia padarytas labai nešvarus darbas. 

— Rytoj rytą aplankysiu ligonį, o paskum pažiūrė
sim. Rasim kokį nors vaistą, — tariau padėjęs ragelį. 

Jaunuolis pakilo ir padėkojo. 
— Ji, atrodo, jaučiasi gerai, — pasakiau spausdamas 

ranką. — Nelaimė didelė, bet žmonės sako, kad nėra 
to blogo, kas neišeitų į gerą. Reikia tik turėti stiprybės. 

Jis greitai nusisuko ir išėjo. 'Beveik pergreitai, lyg 
būtų staigus smagumas apėmęs. Nusisukusio veido ne
galėjau pamatyti, bet man pasirodė, kad jis net nu
sišypsojo, kaip žmogus, kuriam puikiai pasisekė. 

Pasilikęs dar ka perskaičiau laikraštį, atsiminiau 
ką sakė gydytojas rats. Gal aš dar daug ko neži
nojau, bet jokių r už knrių būčiau galėjęs už
sikabinti, norėdamas gaî 'i inžinierių, neradau. Byla at
rodė bus paprasta ir aiški. 

(Bus daugiau) 

"Draugas" buvo ir bus jūsų draugas i 

iš Šen Bei Tai 
Rašo Tadauša* Dūdelė 

Melas trykšta iš kiekvie
nos raudonfašistiško šlamš
to "Vjunies" /eilutes. Apie 
tai, kad jų vadinamosiose 
''žiniose iš Lietuvos", nėra 
nė žodelio teisybės, nė kal
bėti neverta. Melo tačiau 
pilna net ir žiniose iš Ame
rikos lietuvių kolonijų, štai 
pavyzdys: 

Gruodžio 31 d. "Vilnyje" 
tilpo aprašymas apie E. Pa
jarskaitės - Sokolowskienės 
laidotuves. Korespondentas 
jas taip aprašė: 

"Ji .gyvendama Roselande 
priklausė prie Visų Šventų 
parapijos, tad ir norėjo, kad 
Visų Šventu, parapijos kle
bonas atlaikytų pamaldas. 
Bet klebonas pareikalavo la 
bai daug pinigų IUŽ atlaiky-
mą pamaldų..." 

* • • 
Sausio 3 d. toj pačioj 

''Vilnyj" pasirodė toks pa
reiškimas dėl to melagingo 
laidotuvių aprašymo: 

"Čia visai neteisingai in
formuojami "Vilnies'' skai
tytojai. Niekas i š laidotuvė
mis besirūpinančių nesikrei
pė prie Visų Šventų parapi
jos kunigo, tad sunku su
prasti, kur A. galėjo gauti 
tokias klaidingas informaci
jas. 

"Velionė Pažarskaitė-So-
kolowskienė buvo palaidota 
su bažnytinėmis apeigomis, 
bet jas atliko iv. Margare-
tos parapijos kunigas, nes 
vien tik į tos parapijos ku
nigą buvo kreiptasi. Dėlei 
užmokesčio už apeigas ne
buvo jokio girfeo,'. 

* * * 

Šį, melagingą ir kvailą lai
dotuvių aprašymą atitaisiu
si Aldona Kuchinskas nesa
ko tiesiog, kad " Vilnis" me
luoja. Ji tik sako, kad skai
tytojai "neteisingai infor
muojami' V ^ 

Atsimenat, kaip kartą 
"Vilnis" rašė, kad kažkoks 
iš tremties atvykęs kunigas-^ 
Ciceroj sumušė vietinį lietu
vį? Už kelių dienų turėjo 
gėdingai prisipažinti, kad ši 
žinia yra grynas melas. Mat, 
'progresyviems" raudonfa-
š is tams tik pamazgas ant 
kunigijos ir religijos pilti 
terūpi. 

Atsimenat, kaip atvažia
vus į Ameriką A. Toliui tas 
pats raudonfašistų šlamštas 
rašė, kad jis (A. Tolis) yra 
nacių bendradarbis, tarna
vęs nacių laivyne. Kai A. 
Tolis pasiūlė raudonfašistų 
šlamštui pasirinkimą: eiti į 
teismą arba atšaukti šmeiž
tus, "Vilnis" žaibo greitu
mu įdėjo paties A. Tolio pa
reiškimą, kad visa " žinia" 
apie jį yra melas ir šlykštus" 
šmeižtas. 

* * * 

Tokios "neteisingos infor
macijos' ' kartosi kasdien. 
Gaila, kad dar yra durnelių, 
kurie' tą šlamštą, melų ir 
šmeižtų pilną, skaito. Ir dar 
net atsiranda "gerų tautie-'] 
čių", kurie tą-šlamštą skel
bimais ir kitokiais būdais 
remia. Tai tikra gėda! 

C0NSM* 
Tnese 

A d v o n t o g e s 
_^ of on 

Insured Savinas Account: 
• Your savings h ere are insured to $5,000 by 

FederaI Savings and Loan Insurance Cor
poration, 

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

• Service iš prompt, friendly and helpfuL 
• Small savings are welcorae — any amount 

opens an account-

DISTBICT SAVING 
AND LOAN ASSOCIATION 

Pirmiau buvo 

Keistuto Savings and Loan 

3236 S.. Halsted St. Chicago 8, IK. 
Telefonas — CAJLUMET 4118 

£ .'"• - , • • - . : . . : ' • . . 
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Pirmadienis, saus. 19, 1948 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS !S 

Lietuviu Tremtinių Draugijos 
Chicagoje Pareiškimas 

APLINK MUS Bijoma 22 Žuvo 1 -JŲ 
Traukiniu Nelaimėse 

% -

UTTLE ROCK, Ark.—šio-

Tremtinių braugiją Chica
goje, rinksimės į mėnesinius 
susirinkimus ir veiksdme! X Petras Dorin iš West 
organizuotai. S^isirinkimuo- j SJJde gavo liūdną praneši
me tarsimfe, kaip ir ligi šiolĮmą, kad jo pusbrolis Matas 
tarėmės, mums, t r e m t i - Žilinskas mirė Pittsburgh* mis dienomis bent 2 asme-

Š, m. sausio men^pradzio- J f ^ ^ ^ ^ ^ n ' a m s ; rūpimas klausimais P a įr l a i d o j a m a s s a u s į o 1 81 nys buvo užmušti ir aštuoni 
je asuose Amenkos lietuve ^ ^ ^ J 8 ^ * aptarsime budus ir prie- į j ̂ ^ k u o m e t R 5 c k I g l a n d 
laikraščiuose pasirodė New atsiribojimui nuo AmeriKos mones, kaip mes gTlccme *»«»*^J » i , a , w l H 

Yorke ir apylinkėse apsigy- lietuviu veiklos, bet kaip tik d a r aktyviau įsijungti j A- jV i l* Pamaldas, išskrido ten keleivinis ^traukmysjrpre 
venusių lietuvių tremtinių į tam, kad tremtiniai ben- merkios lietuviui visuormeni- i lėktuvu 
pareiškimas dėl atvykusių į drame veikime galėtų akty- n į į r kultūrinį darbą, o va-
Jungtines Va'stybes lietu- viau dalyvauti, ces susior- , landai išmušus — grįžti į 
vių\ tremtinių visuomeninės ganizavę j vieną Draugiją tėvynę. Tai yra svarbiau-
veiklos. Nors pareiškime ir tremtiniai visucmet gali j šieji Lietuvių Tremtinių 

daugiau padaryti, negu išsi- Draugijos Chicagoje tikslai, 
mėtę po visokias draugjas Lietuvių Tremtinių Drau-
ir jokio ryšio tarpusavy gijos Chicagoje Valdyba: 

Draugijas, Lietuvių Tremti-1 neturėdami. Galima čia pat R. Skipitis, B. Budginas. 
nių Draugijos Chicagoje dar nurodyti, kad Chicago- i j . Savaitis, M. Norkus, P. 
vardu turime pareikšti štai ! je yra visokių draugijų ir Baltis. 

klubuj, kaip Suvalkiečių 

nenurodyta, kam jis taiko
mas, tačiau kadangi jame 
kalbama apie Tremtinių 

ką: 
1. Lietuvių Tremti n i ų I Draugija, Utenos Apskrities 

Draugijos Chicagoje įsta- į Draugiškas Klubas, Žemai-
tuose pasakyta: ' 'Draugija \ čių Klubas, Joniškiečių Klu-
aktyviai dalyvauja Ameri-jbas ir pan., kuriems tačiau 
kos lietuvių veikloje ir ska- niekas neprikiša, kad jie y-
tina pavienius Draugijos na I ra kliūtis Amerikos lietuvių 
rius įsijungti į visuomeninę j veiklai, nors pagrindo yra 
bei kultūrinę Amerikos lie- j tiek pat, kiek ir New Yorke 
tuvių veiklą". ;apsigyvenusių t r e m t i n i ų 

Kuomet New Yorke gy- I priekaište Tremtinių Drau-
veną tremtiniai dar tik pri- gijoms. 
eina išvados, kad visų nau- 2. Ir New Yorke bei apy-
jai atvykusių lietuvių; pa-1 Iinkėse apsigyvenę lietuviai 
reiga yra įsijungti į Ame- ; tremtiniai prieina išvados, 
rikos lietuvių kultūrinę bei ! kad tremtiniai turi palai-
visuomeninę veiklą, Chica-jkyti nuolatinius savitarpi-
goje apsigyvenę ir į Lie-1 nius ryšius, nes tremtiniai 
tuvių Tremtinių Draugiją j turi tokių reikalų, kurie tik 
susibūrę naujai atvykusieji i jiems vieniems terūpi. Todėl 
lietuviai ta| jau seniai yra | e s 3 reikalinga nustatytais 
padarę. Kaipo ištisos Drau- laikotarpiais r i n k t i s į 
gijos įsijungimo į bendrą- i4 'Tremties Ateivių Sueigą" 
jį darbą pavyzdį galime nu- ' ir išrinkti penkių asmenų 
rodyti 1947 lapkričio 30 į- i "Tremties Ateivių Bendruo-
vykusį vakarą BALF-o nau- meninę Komisiją", kurios 
dai, davusį apie $800 trem- I pareiga būsianti šaukti šu
tinių Europoje šalpai, kurį j eigas ir tvarkyti einamuo-
surengė ir programą išpil- , S U i s reikalus, 
dė Tremtinių Draugijos na-1 Mes manome, kad čia 
riai. Kaipo paskirų Draugi- nieko naujo neišrasta, o tik 
jos narių įsijungimo į ben- tremtiniai pavadinti nauju 
drąjį darbą pavyzdį galime "tremties ateivių" vardu, 
nurodyti tai, kad trys Drau . Tremtinių Draugija per-
gijos valdybos nariai įėjojkrikštyta "Tremties Atei-
(1947 m.) į Illinois Valsty- ^U. Sueiga", o Tremtinių 
bes BALF-o Vajaus Komi- Draugijos valdyba pavadm-
tetą (viso jame buvo 7 as- t a gramozdišku "Tremties 
menys), kurio pastangomis Ateivių Bendruomeni n ė s 
Illinois valstybėje tremtinių Komisijos" vardu, 
šelpimui buvo sukelta $35,- Nors oficialiai mes esame 
000. Šiais metais du Drau- vadinami ateiviais (mnii-
gijos valdybos nariai įeina į grants>, tačiau mes tebssi-
BALF-o Chicagos apskri- jaugiame tokiais pat trem
ties valdybą. Trys Draugi- tiniais, kokie buvome Euro-
jos valdybos nariai priklau- poje, ir neprarandame vil-
so Lietuvių Akademiniam ties grįžti į savo tėvynę 
Klubui (L. Ū. C.) Chicago- Lietuvą. 
je, du valdybos nariai pri- Europoje ir čia nukalama 
klauso SLRKA ir tt. Tą patį visokiausių naujadarų ("ri-
galima pasakyti ir apie ki- kiuojantieji veiksniai" ir 
tos Draugijos narius: juos p a n.) , tačiau tai nereiškia, 
rasime BALF-o skyriuose kad visi lietuviai turi juos 
ir kitose Amerikos lietuvių priimti. Todėl mes ir toliau 

liksime susibūrę į Lietuvių 

A. A. 
KAZIMIERAS AUGULIS 
Gyv.: 7035 S. Talman Ave. 
Mirė Saus. 18d., 1948m., 9 

vai. ryto. sulaukęs senatvės. 
Gimęs Lietuvoje. Kilo iŠ 

Panevėžio apskr., Kupiškio pa
rapijos, Črevidžiy kaimo. Ame
rikoje išgyveno 45 metus. 

Paliko dideliame numidime: 
3 dukteris, Emiliją. Sapkus ir 
žentą. Joną, Uršulę Kareivą ir 
žentą Edvardą, ir Oną, An-
drašiunas ir žentą Antaną; 
marčią Marcella; brolį Aloi-
zą ir jo šeimą; 4 anūkus ir 
3 anūkes ir daug kitų gimi-
nrų, drauge ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas Ant. B. 
Petkams koplyčioj, 6812 So. 
VVestern Ave. Laidotuvės j -
vyks Ketvirtad., Saus. 22d. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas į Gimimo Panelės 
Švč. parap. bažnyčią, kurioj į-
vy.ks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines. 

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

Nuliūdę:— D u k t e t y s žentai, 
Vfartt. Broli... Anūkės ir vist 
kiti Gimines. 

Laid. direkt. Ant. B. Pet
k a * tel. GROvehill 0142. 

X Satisio 20 d. po gedu
lingų pamaldų šv. Antano 
bažnyčioje Ciceroje a. a. 
Antanas Vaštakas bus liūd
nai lydimas sūnų, dukterų, 
žentų, anūkų, proanūkų ir 
giminių į Šv. Kazimiero ka
pines. Velionis buvo vienas 
seniausių Cicero lietuvių, 
daug dalyvavęs įvairiame 
veikime. 

kinis traukinys susikūlė an
ksti šį rytą. Keleivinio trau
kinio inžinierius buvo mirti
nai garo nuplikytas. Antroji 
auka buvo neatpažinta neg
rė moteris. 

PLATINKITE " D R A U G Ą " 

! 

organizacijose. 

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

IR ODOS IŠBĖRIMAMS 
Kenčiantieji nuo senų, atdarų 

ir skaudaių, žu-izdų. žino kaip sun
ku yra įamiai pasėdėti, ir kaip 
nakt ies metu negalimu serai išsi
miegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežt ir skaudė
ti — užtepkite 
LKGULO Oint-
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
senų, a tdarų ir 
skaudžių žaizdų. 
J o atgaivinan
čios ir skausmą 
pra.šalinanč i o s 
ypatybes suteiks 
J u m s tinkamai 
nakties poilsį ir 
pagelbės išgy
dyt senas, 
a tdaras 
skaudžias 

žaizdas. Vartoki te Jį irgt skau
di ems nudegimams, šųšų ir sutrū-
kimų prašalinlmui, ir kad pa
lengvinti PsoriaiMS niežėjimą. At
vedi na vadinamą Athlete's Foot 
degimą. Ir niežėjimą, susabdo jo 
plėtimąsi, sulaiko nuo odos nu-
dži&vtmo ir sutruki tu© tarp pirš
tų: geras ir sausos, trūkstančios 
odos niežėjimui, nuo darbo Iš
bėr imams ir ki toms odos nega
lėms 13 lauko pusės. 

Legulo Ointment yra parduoda
mas po 75c, $1.25 ir $3.50. Pirkite 
Jj vaistingse Chicagoj ir apielinkėj 
a rba atsiųskite Money Orderi }: 

LEGLLO, DEPT. D. 
4847 W. 14th Str«*t 

CICERO 50. ILLINOIS J 

ANTANAS VAŠTAKAS 
(VTASIAK) 

Gyvino 1437 S. i'Jth Court, 
Cicero, Illinois. 

Mirė Sausio 18d*.. 194Sm.. 
7:10 vai. ryte, sulaukęs se
natvės. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš-
Raseinių apskr., šidlavos mies
to. Amerikoj išgyveno 51 m. 

Paliko didieliame nuliūdime: 
2 sūnų, Alphonse ir jo žmo
ną Sylvia, Andriejų ir jo žmo
ną Josephine; 3 dukteris, Oną 
Krikščiūnienę ir jos vyrą Lu
košių. Sofiją Putrim ir jos 
vyrą Povilą, Harriet Streek ir 
jos vyrą Ludwig; 14 anūkų ir 
5 pro-anūkus. ir kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamu. 

Priklausė prie Šv. Vardo 
draugijos. 

Kūnas pašarvotas A. Pet
kaus koplyčioj, 1410 So. 50th 
Ave.. Cicero. Laidotuvės įvyks 
Antrad.. Sausio 20d. Iš ko
plyčios 8:30 vai, ryto bus at
lydėtas j J5V, Antano parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldo» už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į ŠT. Kazimiero kapi
nes. v 

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

Nuliūdę:— Sūnus Dvfeterjr*. 
fmln l . Marčios. Anūkai. Pro-
juiūkni ir kiti GtmMės. 

Laid. diiHJkt. Ant. Petlvus, 
telefonas Townhall 2109. 

A. A. 
ANTANAS STUPELIS 

• 
Gyv.: 10604 So. Edbrooke, 

Avenue. 
Mirė Sausi 16d., 19-48m., su

laukęs 61 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kito iš Tel

šių apskr., Plungės parapijos, 
Karklėnų kaimo. Amerikoje 
išgyveno 37 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
seserį Barborą Gudas ir jos 
vyrą Leoną; sesers dukter is 
— Barborą Bogard ir jos vy
rą Harry, Violet Blatt ir jos 
vyrą Jolin, ir Catherine John
son ir jos vyrą Vernon ir jų 
šeiimas; sesers sūnus Le© ir 
Edward ir daug kitų gimi-
nrų, draugų ir pažįstamų. O 
Lietuvoje paliko Oną Stupelis 
ir Marijoną Biknevičienę ir 
j&s šeimą ir gimines. 

Kūnas pašarvotas L. Bu
kausko koplyčioj, 10821 So. 
Michigan Ave. Laidotuvės į-
vyks Antrad., Sausio 20d. Iš 
koplyčios 9-tą vai. ryto bus. 
atlydėtas į Visų Šventų parap. 
bažnyčią, kurtoj įvyks gedu
lingos pamaldos už velio-nio 
sielą. Po pamaldų bu« nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes. 

Nuoši-rdčiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

*trtlūde: Sesuo ir visi- kiti 
Gimmės. 

I^aid. direkt. L. Uukauskas, 
telefonas PULlman 9661. 

A. A. 
GERTRUDE MĖSEVICH 

i(po tėvais Domagalski) 
Gyv. 1156 W. 64th Street. 
Mirė Saus. 18d., 1947m., 

12:10 vai. ryte, sulaukus 3 8 
metų amžiaus. 

Gimus Chicago, Illinois. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

mylimą vyrą Benjaminą; duk
terį Margaret; seserį Bernice 
Contorno ir jos vyrą Michael 
ir jų šeimą; ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje 46 05 So. 
Hermitage Ave. Laidotuves į-
vyks Trečiad., Sausio 21d. Iš 
koplyčios 9:30 vai. ryto bus 
atlydėta į Šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, d raugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Yuliūdc: Vyras, Dnkte, Se
suo i r jos vyras i» vi*i kiti 
Gimines. 

**$*#£ 
A. A, 

ELENA MURALIENfi 
(po tėvais Norvaišaitė) 

Gyv.: 1937 W. 33rd Plaee. 
Mirė Saus. 16d., 1948m., 5 

ival. popiet, sulaukus pusės 
amžiaus. 

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Panevėžio apskr., Žiemių pa
rapijos. Amerikoj išgyveno 34 
metus. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
5 sauus, Antaną, Povilą. Ka
zimierą, Bronislovą ir Juoza
pą; dukterį Prancišką; bro
lienę Oną Talkevičienę ir jos 
Šeimą; giminaičius. Albiną ir 
Edvardą Brmver, Stella Leas, 
Jurgį Petrikėną ir šeimą; ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas Ant. M. 
Phillips koplyčioj, 3317 Litu-
anica Ave. Laidotuvės ivyks 
Antrad., Sausio 20d. Iš ko
plyčios 8-tą vai. ryto. bus at
lydėta į Švento Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnūs, Duktė, Bro
lienė ir Giminaičiai ir JH šei
mos. 

Laid. direkt.: Ant. M. Phil
lips, tel. YARds 4908. 

-*• 

PIRKITE TIESIOG NUO— 
BfR. NELSON 

— Savininko — 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 West lllth St 
Vienas Blokas nuo Kapintų 

Didžiausias paminklams 
planų pasirinkimas mieste. 

[eieionas; CEDARCREST 6 3 35 

* • 

(KAPŲ PAMINKLAI TIESIOS \Š DIRBTUVĖS 

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

Paminklus pristatome J visaa kapines arti ar tolL 
Nuo akmens šlifikavimo iki raidžių iškalimo ir 

paveikslų įstatymo — BITTIN Ir KAMENSKY eksper-
tyvis darbas yra paremtas 45 metų patyriam. 

Aplankykite mos ir pamatykite mfiso darbo pavyz
džius. Dirbtuve yra atdara visomis dienomis ir viso
mis valandomis. 

BITTINandKAMENSKY 
Monument Works 

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

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

4605-07 i. Hermitage 
Avenue 

Yards I74U2 

4330-34 S. 
Avenue 

Lofcryette 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

DABAR KAS ŠEŠTADIENI 
nuo 9:18 Iki 9:10 T. ryte. 

Veteranų Perlaidojimo Reikale 
Kreipkitės prie ANTANO B. PETKAUS, Laidotuvių D'rek-

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kanai žuvusių ar mirusių veteranų — jūsų mylimųjų, 
bus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks 
| jūsų namas ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
ja*. Sutelkiamas pilnas m i 11 tarinis laidojimas. 

NULIŪDIMO VALANDOIE 

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONT K 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIRILICTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOJ* 
JCSŲ PATOGUMUI: 

1410 So. 50th Ave., Cicero. I1L 
Telefonas TOWNHALL 2109 

6812 So* Western Ave., Chicago, I1L 
Telefonas — GROVEHILL 0142 

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus b 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas 1 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansa patarna
vimas yra teikiamas 
dieną ir naktį. Bet 
kala, laukite mus 

Mes turime koplyčia? 
visose Chicagos ii 
Koselando dalyse Ir 
tuojau patarnaujam. 

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

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

POVILAS J. RIDIKAS 
SS54 & HAUSTED 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 
lOttl & MUTOGAN AVE. Phone; PUIimsa 9661 

ANTANAS »1 PHILLIPS 
JS07 & UTUANICA AVE. Phone: YARds 4908 

JULIUS UULEVICIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Phone LAFayette 3572 
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RAŠO STAMSLAVV MIKOLAJCZYK 

"Pabėgau nuo Raudono Teroro už 
Lenkijos Geležinės Uždangos ff 

SUNKI KOVA SU GAISRU 

"Draugas* , leidžiant Chicago Herald-American, talpina su
trumpintą straipsnių seriją, parašytą buvusio Lenkijos 
premiero ir Valstiečių- Partijos vado, Stanislava Mikolaj-
czyk, pabėgusio nuo komunistų. Straipsnių tikslas perspė
ti vakarų pasauli apie Būsimą Rusų Terorą. 

XIII. Iškilo Teherano Paslaptis 

Grįžęs Londonan prano- partijos dalyvautų pokari-
siau mūsų valdžiai, kad ne- noje valdžioje". 
buvo galima susitarti su 
Stalinu. Valdžia tuomet su
ruošė pokarini rl ną Lenki
jai. Į ta valdrią siei'ų at 

Sr-aFnas Rado Silpnybių 
"Jūsų planas tur.i dvi silp

nybes", pareiškė Stalinas. 
stovai iš ponkių p:l tišk D "Pirma, jis ignoruoja Liub-
partijų, Včlstiečai, Socia
listai. Na?' 
Knksc omų 
munistai. Būtų 
ryta nauia 
laisvi rinkimai; bū'ų b<\%- Curzono liniją.' 
t?s su R-isija rubež ų kl-u- į "Dabar yra vilties susi-
simas ir rusų kariuomen§ tarti," entuziastiškai išsi
būtų prašyta "šeiti iš Len- ; t arė Churchilis. 
kijos. Planas pasiūlytas M atsakiau: "Negaliu 
Maskvai. : priimti Curzono liniją. Ne-

Už mėnesio sužinojome, ; t u r į u teises atiduoti 48 
kad planas pavestas Lub- r u o š < Lenkijos žemių ir 5 
lino komitetui. Jam nieko 
neatsakius, aišku, kad pla
nas atmestas. 

Kavą Gėrusi Skotą Prievarta Paėmė 
IUS Kariuomenę; Uždirbo Pinigų 

. 

NEVV YORK;. — Alistai,- ,Tada pasidavė vienam laik-
Nicholson, 23, škctas, bu-jralčiui, bijodamas pasiduo-
vęs Anglijos jūrininką:, pa- ti kariuomenei ti siog. Ka- " ^ e s u ° M- V l t a <Vero" 
sidavė imigracijos po'icjai ro departamentas VVashng- n i k a S t r iPmaite) vienuolė 

- - - - - - - - t o n t y l ; a p i e įvykl Q N i chol Pranciąkietė, pasimirė sau-
eon randasi imigrantų sto- S1° 1 6 d" n v a l - š v - P r a n " 
vykloje, Ellis Island, kur ^kaus ligoninėje, Pitts-

Valstybių kariucmen?, bū-i laukia, kas bui su juomi burg'e. Laidotuvės įvyks 
damas Anglijoje, dėlto kadstuoliau daroma. Graži tai antradienį Daugiau smulk-

Philadelphijoje, par.ikšda 
damas, kad jis pe* p ievar-
tą buv opaimtas į Jungtmių 

gėrė kavos. 
Nicholson pare'škė, kad 

gėrė kavos Sculhamoton 
restorane. Amerikos kari
ninkas nustebęs, kad ang
las vieton arbates geria 
kavos, įtarė, kad Nicholson 
yra pabėgęs iš kariuomenes 
amerikietis. 

pasaka. Tikėkite ar ne! 

Ieškomi Asmenys 

Vėl pas Staliną 

milijonus jos gyventojų . 
Teherano Paslaptis 

Stalinas ilgai arguman- j Tais metais vakario mėne-
tavo, paskui užbadė šaky- i sį, ginkluoti plėšikai apvo-

Bankrutavęs Bankininkas Atmokėjęs 
Taupytojams Stojo į Vienuolyną 

Kovo 15, 1915 metais už- j banką negalėjo visiems 
sidarė VVestern Savings prašantiems atlyginti. 
Bank of Chicago durys. Įvyko teismas, kur's pas-

Spalių mėn. Churchilis į damas: "Vistiek "Trys Di- : gė banką ir paspruko sra 
buvo Maskvcje. Jis mane j dieji" susitarė d>ėl Curzono 
ten iškvietė sakydamai. i Unijos Teherane. Tai susi-
kad manąs pagali r u galėsi-1 tarta "oficialiai, nors apie 
me susitarti. Spal ų 13 d., 
susitikau Maskvoje s u 
Churchiliu, Edenu, Harri-
man ir Stalinu. 

tai iki šiol nepaskelbta". 
Aš pasižiurėjau į Cbur-

chilį ir Harriman, tvliai a-
kimis prašydamas, Jcad jie 

Molotovas prašė, kad kai- panc:gty; Stalino p:s^kymą. 
i>eciau. Aš vėl išdėrč au pla- j Churchilis žiūrėdamas man 
ną, kurį Stalinas buvo igno-1 tiesiai į akis pasakė: ' 'Aš 
ravęs. Pabaigiau sakyda-; tą patvirtinu." Tada jis į 
mas: "Mūsų tikslas ba'gti | mane kreipėsi, kad aš tada 
susitarti tarp Lenkijos ir Į i r tuojau sutikčiau. Jis iš-
Rusijos, ne tarp saujelės į sitarė: "Prie taikos konfe-

$2.200. Bankoje sudėję in 
dėlius, dauguma Italai imi
grantai, išsigando ir pradė
jo traukti savo pinigus. 
Bankos savininkas, Frank 
Roti, savo ir savo gimiE.Vųj 
pinigus įdėjo, bet vienok | mas, kad jam nereikia su-

' gražinti pagal teismą tau-

kelbė banką bankrutavusią. 
Jos savininkas Roti atleis
tas nuo atlyginimo taupy
to j ams. Vienok laikraščiai 
skelbė, būk jis pats suruo-
šęs bankos apiplėšimą. 

Visiems Atmokėjo 
Tuomet Roti, nepaisyda-

lenkų ir Rusijos". 
Churchilis paklausė: "Ar 

buvo atsiklausta Liublino 
lenkų?'. 

Aš atsakiau: "Atspaus
ta net pačių lenkų vie!os 

rencijos galėsite jūs lenkai 
prašyti atitaisymo". 

Pirm negu galėjau jam 
atskirsti, Stalinas užsigavo 
ir atsistojo. Jis pasakė: 
"Tebūna aišku, kad Mr. 

opinijos. Jie nori kad visos Churchilio mintis apie būsi-

10,000 BONKŲ 

mus rubežiaus pakeitimus 
Sovietams nepriimti n a s. 
Mes nemainysime rubežių 
laikas nuo laiko. Tai vis- į 
kas." 

(Ryt bus kaip Mikola j -
czykas susikirto aštriai su 
Churchiliu). 

• DEGTINES 
• BRANDAS 
• RU1TO 

GIN 
VYNO 
KORDIAUJ 

y 

• KRUPNIKO 
Bos Parduodama 

SPECIALĖMIS KAINOMIS 

pytojų pinigus, pradero dirb 
ti. Nors jis turėjo savo už
darbiu užlaikyti 6 vaikus, 
jis vienok nuo 1928 iki 1946 
visiems taupy to j ams visus 
jų įdėtus pinigus su kaupu, 
iš viso virš $22,000. 

Laikraščiai apie tai iš
girdę, gražiai atsinešė. Jo 
žygis buvo žinomas visam 

Išmes Komunistą pasauliui. Radio stotys irgi 

MIAML - Pederalė po-1 ? e r d a v S to ž m o ^ U S i s t o r i -
licija areštavo Alexander ** 
Bittelman, 58, Amerikos 
komunistų vadą, kuris žie-
mavojo Floridoje aparta
mente už kurį mokėdavo 
$2,500 nuomos. Jis kaltina
mas siekimu nuversti Ame
rikos valdžią panaudojant 
jėgą. Jis žinomas kaipo tei
sėjas Markso teorijos reika-

menų apie velionę tilps 
DRAUGE rytoj. 

X Gabrielius ir Izabelė 
Benošiai, gyv. Brighton Pk., 

Gvazdinskaitė, iš Timin- vasario 1 d. atidarys naui-, 
č.'škčs km., Kazlų Rūdos vai. moderniškai įrengtą vaisti-

Ivanau^kas, J-:o^rs, sūn. nę namuose 1656 VYest 63rd 
Motiejaus, iš Ukm:rgės a?., St. G. Benošius iš profesijos 
Cambridge, Mass. yra vaistininkas. 

Jakaity te, Ona, ir dvi ios 
seserys, iš Kidulių vai., Ša- H- i r F- Gedučių na-
kių ap. muose, 6318 S. Knox Ave.. 
Jakubauskas, Pijus, sūn. sausio 11 d. buvo šaunios 

cholson, matydamas, kad JvLOZ0 i r Magdės, iš Vilka- krikštynos jų dukrelės Che-
meko nebus, pagaliau d ė l v i š k i o a p^ d i r b o m%Vų ka- nyl-Christine. Kūmais buvo 
ramybei prisipažino, kad g y k l o s e Pennsylvanijoie. Lorraine Mond su Fabian 
jas pabėgęs iš kariuomenes. Jancikevičiutė - Dobro- ; Martinkėnu. 

Uždirbo Pinigų 'valska, Zofija, iš Kėdainių 
ap.. Cambridge, Mass. X Brighton Parke iš bu-

Juodvalkis, Fnlginsaa, iš vusios ažeigos šiomis dieno-
Zarasų ap., Detroit. mis buvo laidojamas numi-

Kalakauskiutė, Veronika, rėlis. žiūrintiems iš šalies 

Kariškas teismas jį nutei
sė tris mėnesius kalėti ir jį 
nubaudė $99. Po tam jis bu
vo atleistas iš kariuomenės j i§ Vilkaviškio vai., 
ir atvežtas Amerikon. Tai 
įvyko rugsėjo 1946. Nuo to 
laiko jis gavo $1,257.31 už 
užsilikusią kareivio algą. 
Gauta $300 bonusas. Už ke
liavimą gavo kitą $14.50, ir 
dar pridėta $920, iš viso 
$2,496.81. 

Su savo atleidimu ir atsi
lyginimu iš kariuomenės 
Nicholsonui įteikta net 6 ! K ^ i n i ų ap 
medaliai už dalyvavimą 
mūšiuose, kurių tikrovėje 
niekad ir nematė. 

Kasparienė - Balčiūtė, Elz
bieta, iš Leipalingio vai., 
Šeiny, ap. 

Kazakauskytės, Grasė ir 
Petruna, iš Josvainių vaL, 
Kėdainių ap. 

tokios laidotuvės buvo keis
tos. Daugelis žiūrėdami sa
kė: kaip pasiklojo, taip ir 
išmiegojo; toks tokį pažino 
ir ant alaus pavadino, arba 
su kuo sutapo, tokiu pats 

Laukia Bėilos 
Nicholson pavartojo pini-

Stoja Vienuolynan 

gus keliauti po Ameriką. .Skaudalių km 
z. | Krusmskas, iš Garliavos 

Pakilo Vilnys! 
NEW YORK. — Keleivi

nis laivas America pasiekė 
šį uostą pavėlavęs 14 valan
dų. Laivo kapitonas pareiš
kė, kad pirmą kartą savo 35 

Kirkilas, Mykolas. iš tapo ir taip išeina iš šio pa-
Pumpenų vai., Panevėžio ap. šaulio. ^ 

Kišonas, An+anss ir Ma- v _ , . . _ _ , . - v T T X John A. ir Jean Budri-
tausas, iš Josvainių vai., 

kai, savininkai Stumble Inn, 
Kl-onaitė - Arbašepskie-.*1442 s - 4 9 c t - Cicero, šio-

nė, Emilija, iš Šak^ų anskr. mis dienomis įsigijo oizniui 
Kontrimienė - Padvožtai- geriausiai ištobulintą 4<Du-

tė, Barbora, ir duktė Karu- 'mort" firmos televiziją, kai
šė. Inavusią per $3,000. Stumble 

Krepas, Liudvikas, iš Tnn labai yra tinkama ves-

Du metus atgal per Kalė- m^tų ant jūrų matęs tokį 
das, Frank Roti, pareiškė, k e i s t j * reSini» k a d v i l n y s 

kad jo darbas priklauso Die pakilusios 40 pėdų be jokios 
vo Apvaizdai, nuo kurios priežasties. Vėjo visai nebu-
viskas paeina. Jis įstoje į v o- T a i atsitiko 300 mylių 
vienuolyną, ir dabar tapo * H ^ s nuo New Yorko. 
broliuku Sacred Heart Se-' 

M O N A R C H 
L ICUOR 
STORE 

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054 

Vathan Kanter. 'Lietuviškas 2ydukaa'. sav 

minarijoje, Melrose Parke, 
luose. Manoma, kad bus Tai ištikrųjų gražus pa
gražintas Komunistų Rojun, i vyzdys visiems biznieriams. 

STASYS LITVVINAS SAKO: 
r , T M R K P T A I GERIAUSIAS LAIKAS 

UJt\Dl\n —PIRKTI VISOKIOS RCŠIES 
NAMAMS REIKMENIS." GERAS PASIRINKIMAS 

Stogams Reikmenys — Insuluotu Plyty-Išvaizdos Sidings 
— Langu — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišo — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų-
Hardware — Pleisterio — Cemento t— Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliaeijos Materiolo — š t u r m o Langų — Kom
binacijos Durų — VVallboard — Plaster Board — Vamz-
džių ir Daug Kitų Reikalingų Dalykų. Pasiteiraukite! 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI 

STASYS LITWINAS, Pres. 

CARR MOODY LUMBER CO. 
S039 S. HALSTED ST TEL. VICTORY 1272 

VALANDOS: Nuo 8-toa vai. ryto iki 6-to* vaL vak. 

PRISIRENKITE, KAD SUNKŪS LAIKAI 

- -ii 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 nelaimė. 

Kad r a m i a u galėtute 
sutikti rytojų, kad viso
kios galimos negeroves 
jus nevargintų, pradekite 
taupyti šiandien. Ir po 
biskį kas savaitę, jūs ap-
sidrausite nuo visokių ne
tikėtumų. Moka 3% divi
dendų. 

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

Neįleis Komunistą 
RIO DE JANEIRO. — A-

merika atsisakė įsileisti ži
nomą Brazilijos arkitektą 
Oscar Niemeyer, nes jis y-
ra komunistas. Niemeyer 
turėjo Yale universitete 
duoti paskaitas. 

vai., Kauno ap., ar jo vai
kai, Pittston. 

Krusinskiene, iš Veiverių 
vai., Marijampolės ap., Pit
tston. # 

Kudirkiene - Kupsčiute, 
Marvte. iš Kalvariios vai., 
Marijamnoles ap., rodos Wor 
cester, Mass. 

Kupčinskiene - Karsokiu-
te, Magde, iš Kalvarijos 
vai., Marijampolės ap., ro
dos VVorcester, Mass. 

Kuprys, Albinas, is Moie-
džio vai., Kretingos ap. 

IeSkomioji ar apie juos žinantioj! 
praSomt kreiptts i: 

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

tuvems ir kitokiems paren
gimams. Budrikai yra jau
ni, simpatingi žmones, nese
niai vedę. John A. Budrik 
yra veteranas pastarojo ka
ro. 

X S. Volodkiene su šeima 
vargstanti Vokietijoj (vyras 
serga IK guli ligoninėj už 
3-jų kilometrų, į kurią ji kas 
dien, kartais ir du syk į die
ną, turi nueiti) laiške vie
nai savo artimųjų tarp kit
ko rašo: "Šv. Vincento a 
Paulo Draugijai dirbau kai
po vice pirmininke Taura
gėje per 17 metų. Esu dau
geliui žmonių padėjusi. Gal 
dabar toji draugija galėtų 
mums padėti?" Minėtai drau 

41 West 82nd Street , r 
Skaitykit, nlatinkit Draugą I f į " d a u S l a " =mių apie Vo 

New York, N. Y. 

f 

LINIVERSAL 
Savings and Loan Association 

1739 So. Halsted St. TeL HAYmarket 3317 
Jūsų indeliu sr.urunmi apdrausti per Federal Savinas and Loan 

Insurance Corporation 
Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 5 vakaro. Ketvirtadieniai* nuo 0 

ryto iki • vakarą ititadieniaia nuo 9 ryto iki 1 po platų. 

IŠDIRBĖJAI GERŲ IR TVIRTŲ 
SEKLYČIOMS SETŲ . 

Husų ilgų metų patyri
mas rakandų išdirbi me 
įgyjo nuo pirkėjų pilna 
patenkinimą. 

" ^ 

Tiesiog Jums — 
Iš Mūsų Dirbtuves 

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

PIRMIAU MATYKITE MŪSŲ DIRBTUVĘ 
Pas Mus Perkant, Nupirksi te Daug Pigiau! 

GARANTUOTA MEDŽIAGA YR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkčjų Išgarsina Mus. — 
Prie Pirmos Progos , Paklauskite J ų ! 

Archer Avenue Fumiture Co. 
0 

PARLOR SETŲ IŠDIRBĖJAI 

4140 Archer Ave. Chicago 32,111. 
Telefonas LAFayette 3516 

SftT&unkaa JOE KAZIK - KAZTKAJTIS 

lodkienę gali suteikti Mrs. 
H. Vilkelis, 724 W. 31 Str., 
Chicago. 

X Viena Town of Lake vel 
I kejų labai skundžiasi visiš
ku toj kolonijoj draugijų ap
snūdimu. Gyvumo šiek-tiek 
rodanti tiktai Moterų Sąjun
gos 21-ji kuopa. Kitos cen-
tralirfių organizacijų kuopos 
pusiau apmirusios, o apie 
lokalinių pašalpinių draugi
jų veikimą jau nieko negir
dėti. Pasigendama vadų — 
vyrų ir moterų — veikėjų, 
kurie "pajudintų Town of 
Lake žemę". Priežastį to 
apsnūdimo minėta veikėja 
mato tame, Kad visur per 
dau<? pinigo. O kur daug pi
nigo, ten visuotina stagna
cija. Nedatekliai ir nuolati
niai rūpesčiai iššaukia di
delius darbus ir juos nuvei
kia. 

PLATINKITE "DRAUGĄ' 

* 




