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NAUJAS KOMUNISTU CENTRAS 
Pran. Apsaugos Ministras Komunistas 

Neturės Teisės Pasirąžyti įsakymus 
("Draago" specialiu,* korespondento Paryilnje pranešta**) 

k a i n B I i r U i K a t S i 8 t a t y d i n U S ' l v i d a u s r e i k a 1 ^ ekonomijos, kaip tai buvo numatyta 
naujoje* konstitucijoje, nau-

KITAIP IR NEGAIJMO PASISEKTI RINKIMAI 

jasis Prancūzijos vyriausy
bes pirmininkas Ramadier 
turėjo didelj vargą, kol jam 
pavyko sudaryti koalicinę 
vyriausybe. 

Bet šiandien naujoji vy
riausybe jau pradėjo eiti 
pareigas ir tas*visas nesu
tarimas, kuris reiškėsi pir
momis dienomis, bus greitai 
užmirštas. Viena tik paste
bėtina, kad naujoje vyriau
sybėje marksistai, kurie 
parlamente nesurado daugu 
mos, turi net 14 portfelių 
prieš 12. 

Niekas nenorėjo užleisti 
komunistams krašto 

ginimo reikalus 

žemes ūkio, produkcijos, 
transporto, švietimo ir ko-
lonijų. Gi likusios ministe
rijos paskirstytos, tarp ra
dikalų ir kitų} partijų. 

Naująją vyriausybę laukia 
sunkūs uždaviniai 

Dabar vyriausybei lieka 
tik įvykdyti jos pirmininko 
Ramadier užsibrėžtą darbų 
programą, kurią jis buvo 
prieš kelias dienas parla
mente perskaitęs ir gavęs 
pilną pritarimą. Didžiausias 
jos rūpestis bus išgelbėti 
franko vertę, kovoti su gy
venimo brangumu ir atsta
tyti Prancūziją. 

Ar tas galima? Pesimis
tai mažai tam tiki, bet op
timistai skaito, kad naujoji 

Svarbiausia viso nesuta- j vyriausybe turės pasiseki-
rimo priežastimi buvo ta, |mo, nes Bliumas su kainų 
kad komunistai šioj vyriau i numušimu jau padare pra-
sybeje reikalavo vieną iš diią ir dabar reikia tik va-
svarbiausiųjų triių ministe- ryti toliau pradėtą vagą. 
rijų: vidaus, užsienio rei- Kaip pavyks šiai koalici-
kalu ar krašto apsaugos. 

Socialistai buvn -užsibrėžę 
pasilaikyti sau vidaus reika
lų ministeriją, gi užsienių 
reikalų ministro portfelį bu
vo numatyta pavesti ir anks 
čiau buvusiam ministrui 
Bidault (MRP), tad hko 
ginčitinas tik paskutinis 
portfelis tai krašto apsau
gos ministro. MRP iki pas
kutinio momento priešino
si, kad ši vieta nebūtų ati
duota komunistams, nes ta
da jiems lengva būtu per ar
miją įsitvirtinti valdžioje. 
Pagaliau buvo prieita išva
dos kad č i ln krašto ap
saugos ministerijos bus įs
teigtos kitos trys. kariškos 
ministerijos: karo, jūros ir 
oro, kurios bus visai nepri
klausomos nuo krašto ap
saugos ministro. 

nei, geriau pasakius mozai
kinei vyriausybei kovoti su 
gyvenimo brangumu, gali
ma bus pasakyti tik artimo
mis dienomis, kada pasiro
dys kiek ši vyriausybe yra 
energinga ir vieninga. 

Vyt. Arūnas 

Rusu Radio Melavo 
OTTAVVA, sausio 27. — 

Rekonstrukcijos ministeris 
C. D. Howe, pareiškė, kad 
Maskvos radio raportai, būk 
Amerika Kanadoje bando 
V—bombas, yra neteisingi, 
ir kad nesiranda nejokios 
teisybes raporte būk Ame
rika plačiai išmėgina naujus 
ginklus. 

Žydai Po Namy Areštu 
JERUZALE, sausio 27.— 

Komunistu Vadai Sukoncentruojami; 
Reaguoja Prieš Republikonu Valymą 

WASHINGTON, sausio 27. — Jungtinių Valstybių 
sostine virto naujas veikimo centras komunistų sąjūdžio. 
Bandydami reaguoti prieš naujai išrinktą antikomunis-
tiška republikonu kon'gresą, raudonfašistai paskutiniu 
laiku yra perkėlę savo vadus iš New Yorko ir Holywood, 
kurie buvo centrai priešvalstybines veiklos tinklo. Šį kont
roles vienetą Washingtone Į 
sudaro rinktiniai "drau- l T a i ^ d a , i s i š M a s k v o a 

Paskutinės žinios ir daviniai iš sovietų dominuojamos Lenkijos j/rodo kad Len-
kijos rinkimai pasisekė dėka jau ne per vieną rinkimą pavartotiems Stalino grasinimo, 
bauginimo metodams. (dėka Herald-American) 

Lenkai Tikėjosi Klastuotu Rinkimu 
WASHINGTON, sausio i lenkų ambasadorius Ameri-

27. — Amerikos ambasado- kai Josef Winiewicz šian 
rius Varšuvoje, Arthur La-

Jungf. Tautos Pradėjo 
Daug Žadantį Darba 

gai", kurie užlaiko artimą 
kontaktą su sovietų amba
sadą. 

Savo nauj^ propagandos 
kryptį sovietai taiko nau
jai išrinktų atstovų ausims. 
Naujas komunistų kontro
liuojamas radio irgi jiems 
taiko savo tauškalus. 

Žfiibutinis Siekimas 

Šios valandos komunistų 
siekimas yra išlaikyti did
žiausią skaičių prielankių 
sau asmenų svarbiausiose 
vietose valdžioje, nes jie 
pramato greitą komunis
tuojančių valdininkų prava-
rymą iš užimamų vietų. Jų 

plaukiančių nurodymų įsi-
briauti į tam tikrus depar
tamentus, ypatingai valsty
bes ir darbo, kaipo dalis 
pliano izoliuoti Ameriką ir 
Angliją nuo likusio pašau 
lio, kad tokiu būdu sovietai 
galėtų atsiekti pasaulio do-
minaciją. 

Tuoj prasidės valymas? 

Atstovas Cox šaukėsi tuo
jau išvalyti komunistus be 
Baltųjų Rūmų įsikišimo. 
Atstovų komitetas neameri-
koniškos veiklos tirti jau 
turi nusistatęs eigą iškelti 
aikštėn komunistų įtekmę 
valdžioje, darbo unijose, 

infiltracija į federalę vai- 'krutamu paveikių pramonė-
džią jaučiama ir šiandien, fje ir kitur. 

Kataliky Vyskupai Dovanojo $10, 
Per BALF Vajaus Atidarymo Iškilmes 
NEW YORK, sausio 27. remti Bendrąjį Amerikos 

VValdorf-Astoria viešbu- Lietuvių šalpos Fondą, gel-

ne, raportuoja, kad lenkai 
ir prieš rinkimus bijojo ir 
tikėjosi, kad rinkimai bus 
suklastuoti. Nors jo rapor
tas dar nepaskelbtas oficia-
iai, jis vistiek paremia 
Amerikos priešrinkiminius 
kaltinimus, kad komunistų 

LAKE SUCCESSS, N. C. 
dien pnstatydino Valst. sek- . 0_ i sausio z t retoriui gen. Marshall, bet 

Krašto apsaugos ministe- Teroristai pagrobę Britų ka-
ris negales pasirašyti jokio 
įsakymp ir skirti genero
lus, jis bus daugiausiai 
tarpininku tarp tų trijų mi
nisterijų, bet nebus jų vir
šininku. 

Naujoje vvriausvbeie bus 
du vicepirmininkai: vienas 
is komunistų, kitas iš MRP 
ir trys valstybes ministrai 
iš socialisto, radikalo ir ne
priklausomos partijos. Port
feliai paskirstyti sekančiai: 
penki tenka komunistams, 
penki radikalams, penki M 
RP ir 8 socialistams. 

MRP pavyko gauti šį 
kartą vienus iš svarbiausių 
ministrų portfelių, kaip tai 
užsienių reikalų, karo finan 
sų ir prekybos. Komunistai 
gavo krašto apsaugos, dar
bo, atstatymo ir sveikatos. 
Socialistai pasiliko savo 
rankose valstybes ministro, 

rininką ir teisėją pelnė lai
kiną laimėjimą, nes Britų 
kariškos jėgos atidėjo kar
tuves vienam žydų požemio 
teroristui. 

Vienok po tam 90,000 žy
dų pakliuvo po namų areš
to įsakymu. Grobikai yra 
stropiai gaudomi. Gyvento
jai iš baimės slepiasi. 

manoma, tai buvo tik pap
rasta vizitą prieš įteiksiant 
kredencialus Baltuose Rū
muose. 

Valstybės Departamentui 
tenka dabar išspręsti galvo
sūkį. Neįmanoma atšaukti 

dominuojama valdžia įbau- i a m b a a a d o r i l į n e s a u i š v a -
ižavimo UNRRA, neliktų gino opozicines partijas. 

Jo komunikate pažymėta, 
kad slapta policija kliudė 
embasados stebėtojams prie 
balsavimo vietų. Naujas 

Apkaltina Komunistus 
PARYŽIUS, sausio 27. — 

Adm. Thierry D'Argenlieu, 
prancūzų komisionierius 
Indo-Kinijoje kaltina, kad 
Viet-NamiečiųĮ Ho Chi Minh 
valdžia yra komunistų ins
piruojama. 

Vėliausiu Žinių Santrauka 
—p—32 lėktuvas bandys be sustojimo nuskristi iš Ho-

noluhi i New Yorką. 
—Prez. Trumanas prašė kongreso paskirti $300,000,000 

tolimesniam išlaikymui valdymo ir šalpos fondo okupuo
tose zonose. 

—Georgia Legislatūra užtvirtino 18 Talmadge pasiūly
ti; kandidatų i įvairias vietas. 

—Republikonai rengiasi sumažinti 10^ Prez. Trumano 
įteiktą budžetą. . . 

—Romoje, sakoma, kad Amerika perleis Italijai 29 
toneladų aukso sustiprinti Italijos lirą. 

—Naujas Švedijos sosto įpėdinis princas Carl Gustav 
turi 9 mėnesius amž. 

tada joki0 ryšio su nauja 
Lenkija. 

- Jungtinių Tau
tų organizacija pradėjo vie
ną iš sunkiausių užduočių— 
sudaryti mašineriją apsau
goti žmonių teises ir pagrin
dines laisves visame pasau
lyje. 

Šiame darbe bus papildo
mi ŲN žarterio principai; 
ugdyti ir vystyti pagarbą 
žmonių teisėms ir pagrindi
nėms laisvėms be išskryri-
mo rasės, lyties, kalbos ir 
tikybos. 

Pirmiausia komisija ma
no įsteigti tarptautinį teisių 
sąstatą, ir tuomet apibrėžti 
UN čarterio gvarantuoja-
mas teises ir laisves. 

Niekas nemano, kad ka
ro dekliaracija išrištų klau
simą, nors ir nesirastų ki
tas būdas Amerikai savo 
pažiūras paremti. 

Būtų) galima uždėti eko
nomiškas sankcijas. Lenkija j —— 

££ ^JįSTSS Ru$aj v v s f 0 Atomft 
los. Bet greičiausia Valst. 
Departamentas įteiks grie
žtais žodžiais formuliuotą 
laišką. Amerikos prestyžas 
daug nukentės. 
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KALENDORIUS 
Saiusio 28 d.: šv. Petras 

iš Nolasco; senovės: Kari
butas ir Nijolė. 

Sausio 29 d.: Šv. Pranciš
kus Salezietis; senovės: Gir-
kantas ir Santvaras. 

ORAS 
Apsiniaukus ir šalčiau. 

Rytoj pramatoma sniego. 
Saulė teka 7:09; leidžiasi 
5:00. 

Fabriką Uraluose? 
VVASHINGTON, sausio 

27. — Kai Amerikos ir So
vietų oficialiai ginčijasį a-
pie pasaulinę atomišką kon
trolę ir išsiginklavimą, Ru
sai vysto atomo fizijos fab
riką Uralu kalnuose, įtari
nėja sen. McMahon. 

Anot jo, mūsų pačių ap
saugai reikia būtinai siųsti 
inspektorių už tų augštų 
mūrų sužinoti kas dedasi, 
pirm negu atominės bombos 
sprogimas mūsų tarpe išbu
dintų mus iš snūdulio. 

tyje įvyko oficialus ir vie
šas BALF 1947 metų Va
jaus atidarymas, kurio pro
grama buvo transliuojama 
per WNYC radijo stotį. 

Vajaus atidarvmo pietų 
jautrią invokaciją atkalbė
jo J. E. arkivyskupas J. 
Francis A. Mclntyre; Ame
rikos himnas sugiedotas ar
tistei Barbarai Darlys va
dovaujant. Įžangos žodį pa
sakė BALF pirmininkas 
kun. Dr. Juozas B. Končius. 
Programos vedėtu pakvies
tas generolas William N. 
Haskell, C.A.R.E. vedėjas. 

Lietuvos ministerio vardu 
kalbėjo Lietuvos generali
nis konsulas J. BuaYvs. Po 
jo kalbos, generolui Haskell 
paprašius pagerbti Lietuvą, 
sugiedotas Lietuvos him
nas. Pagrindinę kalbą pa
sakė James A. Farley, bu
vęs pašto ministeris, BALF 
Vajaus Garbės Pirminin
kas. Savo kalboje jis pa
minėjo apie lietuvių praei
ties kovas ui laisve ir da
bartine lietuvių padėti trem 
tyje. Jis ragino šelpti lie
tuvius tremtinius ir atida
ryti iiems vartus į Ameri
ka. Savo kalbą bai*rė pa
reiškimu, kad BALF dar
bas yra vertingas tikslas, 
vertas visų paramos. 

J. E. vyskupas John Mark 
Gannon, (Erie, Pa.), Vys
kupų Administracinės Tary 
bos (N.C.W.C.) iždininkas, 
įteikė BALF pirmininkui 
kun. Dr. J. B. Končiui Ame
rikos katalikų vyskupų do
vana lietuviams šelpti — 
$10,000.00 čekį. Savo jaut
rioje kalboje J. E. ragino 

bėti lietuviams tremtiniams 
ir turėti Vilties, kad Lietu
va atgaus savo laisvę ne 
kulkomis ir kraujo pralieji
mu, bet pasaulio valstybi
ninkų duosnumo dėka. 

Baigdamas programą, ge
nerolas Haskell perstatė 
prelatą § Patrick O'Boyle, 
War Relief Services, N.C. 
W. C. rekialų vedėją, kuris 
atstovavo kardinolą Fran
cis Spellmaną, tą dieną tu
rėjusį išvykti Kanadon į 
kardinolo Villeneuve laido
tuves. 

Paskutiniai kalbėjo New 
Yorko miesto mayoras O* 
Dwyer atstovas Deputy 
Commissioner of Welfare 
Joseph P. Piccirillo ir Ame
rikos Darbo Federacijos 
pirmininko William Green 
atstovas William Collins, 
kuris indbrsavo BALF va
jų organizuotų darbininkų 
vardu. 

Pasibaigus kalboms, kum. 
Jonas Balkūnas. Maspetho 
parapijos lietuvių vardu į-
teikė $1,000.00 čekį Maspe
tho vajaus kvotos sąskai-
ton. Ta proga kun. V. Ka-
rale vičuis, Bayone, N. J., 
Šv. Mykolo par. kleb. kun, 
M. Kemežio vardu, įteikė 
nuo BALF No. 61 skyriaus 
$440.00 ir nuo Šv. Juozapo 
parapijos, Bayonne, N. J. 
$50.00. Katheryn A. Na-
maksy iš Boston, Mass., 
BALF No. 17 skyriaus 
pirm.; įteikė $200.00 BALF 
No. 17 skyriaus vardu. Iš 
viso vajaus atidarymo me
tu BALF'ui įteikta $11,-
700.000. 
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PAKFN(.1M \> GERAI 
PAVYKO; LAIMĖTA 
fcUVtttš $700.06; ŠAU
NIAI MINĖSIME 
VASARIO 16 

IR VEIKIMAS 
ras vad. komp. A. J. Atek-
siui. Leidžiant kun. J. J. Va-
lantiejui, bažnyčioje antroji 
kolekta skiriama Lietuvos 
žmonių vargo sumažinimo 
deliai. Per prakalbas įvai
rių draugijų pirmininkai bei 
atstovai viešai priduos au
kas Lietuvos laisvas atga-

vizrrtros DOMINIJA 

W»terfery, Oftnn. — A. L. |vimui. 
Tarybos skyriaus pastango- i Po prakalbų grieš K. Gilio
mis čia buvo suruoštos pra-
fcalbo8 svečiui prof. P. Pa
dais ki\»i, kuris labai įdomiai 
įtošviėie Lietuvas bei lietu
vių tremtinių dabartinius 
vargus ir praSe" šiam reika
lui pinigines pagalbos. Kal
bėjo ir kun. }. J. Valantie-
jus, kuris pinhutinis paau
kojo $105. 

Po $50 aukdjo: Dr. Pet
ras ir Vera Vileišiai ir Vin 
cas Ramažas. 

S. L. A. per B. Petrauską 
^ r $40. 

Domininkas Matas $11. 
Pt> $10: T. Matas P Kuz

mickas, J. Aleksandravičius, 
P. Gudiškis, P. Motiečius, K. 
Makarevičiai, M. Stankevi
čiene, J. Vingris. 

A. J. Aleksis — $7. 
Po $5: Dr. S. Sapranas, 

V. Vitkus, S. Senkai, O. Vi
leišiene, A. beveniene, Al-
ddha MazukaiUs, J. Ruginis, | g 9 u s i g d k u n T.J0zag J u s e . 
S. Povilaitis, Ona Mockus, 
S. Pocius, J. šupienis, P. Ja-

denio orkestras ir bus šo 
kiai. 

Rengimo komisija dedi 
visks pastangas, kad minė
jimas būtų tikrai sėkmin
gas. 

Broliai ir seses vaterbu-
riečiai! Išgirskite balsą pa
vergtos Lietuvos ir susipa
žinkite su kančiomis lietu
vių tremtinių. Tad, visi daly
vaukime Lietuvos Nepri
klausomybes 29-toje minėji
mo šventėje ir gelbėkime 
Lietuvą ir lietuvių/ tremti
nius DABAR! 

Waterburl& Liet Taryba 

kai kun. Juozas Jusevičiua "county offieials", taipgi kai 
yra pas mus. Jis nori švęsti bėtoj% svečią iš Čikagos. 

Pradėjome Šelpimo 
Rinkliavą 

Omaha, Nebi — Mūsų 
žmones kad ir toliausiai nuo 
lietuvių gyvena, vis tiek lie
tuvių reikalai jiems rūpi. 

Princesė Elzbieta, kuri 
manoma būsianti Anglijos 
sosto įpėdine, su visa kara
liškąja šeima pasiruošus vi
zitui britą- dominijos Pie^t 
Afrikoj, tAcmė-braugas ke-
lephoto) . 
nas išdalino parapija me
tinę atskaitą 1946 metų. rV 
žymėta, kad per 15 metų 
atmokėta 30 tūkstančių sko
los, fee to, įgijome mūrinę 
bažnyčią ir vienuolyną su 
visais patogumais. Tie na
mai pastatyti taip feat be 
jokios skofcos. 

šį metą norima įrengti 
dar Vieną mokyklos kamba-

tą sukakti Šv. misijomis. Dėl 
to iš sakykos jau skelbia, 
kad kovo 9 d. kun, Mešlis 
prade"s vesti vienos savaitės 
šv. misijas. Būtinai reikia, 
kad visi Omahos lietuviai 
pasinaudotų Dievo malonė-
mis . 

ftAtTG LlEttVlŲ SEttGA 
Labai Vttoifc lietuvių ser

ga: Aht'a'nas Baza'r, Eva 
Traynavičiehė, C. Petkiene, 

j Kaz. Strazdas*, Petrauskiene, 
Ona Butkienė, Pabiloms, Į 
Pranciškus Versiackas ir ki
li. Dieve duok jiems {Pa
sveikti. Jie yra mūsifc koid-
nijos pažiba ir mūiį para
pijos parama . n 

Programą tvarkys šš. Bet 
ro ir Povilo varg. Justa Kar-
piūtė. į 

ftašt. i. Ėarpiūtė pranešė, 
kad per Br. Budgino prakal
bas, grutfd. 21 d., auktį su
rinkta $į£4.00. Pinigai iš
siųsti A. L. f. sekr. P. Gri
gaičiui. Žemiau teljpa auko
tojų) sąrašas. 

Sekantis ALT sus-mas j -
vyks sausio 30 d., 6 vai. va-

(Nukelta į 3 pusi.) 

Pasimirė Antanas Snolis^ 
palaidota* iš mūŝ į bažny
čios sausib iŠ d. Vletllrfe 

DR. CHARLES 5EGAL 
GYDYTOJAS IR CHIBUBOAS 
4709 So. Ashland Ave. 

(2-tros lubos) 
Ofiso Telefonas: YABds 0554 

Jei-neatsiliepia šaukite— 

Bes. TeL: MD3waj 2880 
OSTSO VALANDOS: 

Nuo 10 tM 12 vai. ryto, i u o 2 fld 4 
vai. popiet; nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 Iki 12 vai. dieną. 

Dr. Walter J. Swiatek 
OPTEMETRISTAS 

BS01 W. CERMAK BOAD 
(Virš Metropolitan State Bank) 

TeL CANal 7329 
Vai.: — Kasdien 10 iki 12: 1 lkl t; 7 
iki 9. šeštad. 10 ryto Iki 6 vak. Sek
madieni 10 iki 12. Trečiad. uždaryta. 

kubauskas, Ona Resasparis, 
P. Ligninas, M. Petraitienė, 
M. Verbyla, M. Laukaitiene, 
V. Povilaitis, J. Lesūnaitis 
ir V. blaūzdžiūnas. 

P 0 $3: Agnietė Pužas ir 
P. Blauzdžiūnas. 

į>y> $2: £. Karalius, K. Pra
nulis, A. Viltrakiš, A. Pau
lauskienė, A. MaurutienL 
Agnės Pajarihes, M. Valuc-
kas, Julia Lazdaūska?, Mrs. 
i. Deliniks, K. Sakalauskas, 
A. Orahtas, Alice Jonikas ir 
j . Kirvaiaitis. 

Kiti aukojo po $1.00 iri 
mažiau. Stambesnės aukos, < 
priduotos tarybos bei drau
gijų susirinkimuose, bus pa
skelbtos po Vasario 16-jo. 

Vakaro programą atidarė 
fcfoterj Sąjungos choras him 
nais bei patrijotinėmis dai
nelėmis. P 0 prakalbų buvo 
šokiai. Visam vakarai su
maniai vadovavo komp. A. 
J. Aleksis. 
VASARIO 16 VISOS 
DRAUGIJOS, KLCBAI 
SKYRIAI BEI KUOPOS 
ATNfcŠ SAVO AURAS 

Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimas įvyks ryte 
Šv. Juozapo bažnyčioje h* 7 
vai. vakare mokyklos audi
torijoje. Kalbės "kun. Jonas 
Balkūnas iš Maspeth, N. V., 
adv. F. Bagočius iš Boston, 
Mass. ir kiti. Programą pra
dės Šv. Juozapo parap. cho-

rį. Tam tikslui jau yra vie-
vičiis padarė rinkliavą baž- n a s tūkstantis dolerių para-
nyčioje ir surinko $140.30. pįjos ižde. Kitus pinigus, ku-
Del mūsų mažos kolonijos r į ų reikės 4 tūkstančiai, 
tai gana gerai. Žinoma, to duosnūs žmonės sude«, kai 
mums neužtenka. Veiklesnės prasidės darbas, 
moterys eis po namus, kad MISIJOS ^ 
surinkus savo kvotą betų- R o v 6 9 d m ^ 1% ̂ ^ g n U n f l ( | v i e 3 t i m i e 8 t o 
vių pabėgėlių šelpimui. 
PARAPIJOS ATSfcAITA 

Sausio 19 d. mūsų klebo-

M firyto Skyriui 
\tafctVlttfe, M-. — Sausio iŠ 

68. Petro ir Povilo bažnyti
nėj svetainėj susirinko at
stovai iŠ viMĮ lietuviška 
draufijiį ir tapo jsteigtas A. 
L. f. sfeyHUs. feHnita Se
kanti valdyba: fcirtti. Anfeli-
tea« lAiklovas, Vite į̂ irm. Ah-
tahas Latoža, rišt. Justa 
Karpiūt§, ižd. Ž. Viįyartas. 
iždo globėjai: L. SamfeaHs 
î  J. Ragaišis, kofesį*. Vysk. 
2. Viiiartas, X). ftaūlihaitie-
n« ir $. Karplūtė. 

Nutarta surengti Lietu
vos nepriklausomybės pami
nėjimą vasario 16 d. su pro 

• 
ir 

A. A. 
JMtOMMAS ZKPALTAS 
CJyv.: i:\o\ S. F;iiriH'ld Avi*., 

tel. VIR^rlnia 3087. 
Mirė .Matos. 27d., m47m.. 6 

vai. ryto. sulaukęs pu>'ė* u m i 
Gimė L.ietuvoje. Kilo iš 

'Tauragės apskr., Kaltinėnų pa
rapijos, Gerčeliv kaimo. Anie-
rikoje išgyveno S 3 metus 

Paliko dideliame tjullūdlme: 
ŽTvoną Kazimiera (po tCvais 
VilčlnskaitS): sQnq Jono. ir 
ruunią Rozu-liją. ir ar. tikus — 
Johnntv Ir Nanoy; dukU-ri So-
phie Ir £ent4 Juozapa l>uc-ho-
wicr Ir anūką Joscph J r.; so-
.S*MI Marijoną Mikutit-nv ir jos 
Seimą; 3 pusseseres Marijoną 
l 'aplauskienv ir Svogvrj Kazi
mierą, Ap >tą Kilkienę ir Svo-
gerj l'raneišką, ir Joscphtne 
< 'Iparienę ir ją seimas; 2 pus
brolius Joną Žuką ir Antaną 
K'osj ir jų Seimas Ir R. gimines, 

i 'riklausc prie Suld/.iuusioM 
Širdies Viešpaties Jėzaus drau
gijos No. 1. 

Kūnas pašarvotas. J. Liule-
viėiaus koplyčioje,. 484S So. 
Caiifornia Ave. Laidotuves J-
vyks penktad., San*. ? ld . Is 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas j Nekalto Prasidėji
mo švenčiausios Panelės Ma
rijos parap. bažnyčią, kurioje 
{vyks gedulingos pamaldos uz 
velioni-* sielą. l t ) pamaldij 
bus nulydėtas j Sv. Kasiiuiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame vuns 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalj^vauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, sūnus ir 
Marti, 1>nktė ir 2'cnta^. Anū
kai ir visos kitos <»im«nė<. 

I^iid. Direkt . : J. l /u lcv ič ius 
— t - l . LAKavette 3572. 

1 

• « « • • • • 

— — ^^ĮBMMIIPI •' » m » *^>*. • 

-«.»<įy^fc>—^" 

Trūksta Riebalų 
&itfeu Muilui. 

^a^ttftiįoni, Auto., 
MISfAtYKttE 

PANAUDOTUS 
RIEBALUS! 
ti% ftbikalinai 

Biahulfen Ldbiau 
Nfettt Bėt Katla 

-ML&StM 
LEBTUvTS AKIŲ GYDYTOJAS 

H ketu Patyrimai 

TeL Yards 1829 
Pritaiko Akinius, 

jivas Akįa 
Ištaiso. 

Ofisas ir akinių dirbtuve: 
3401 S. H a l s t e d S t . 

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

NedSlioJ pagal sutarti. 
Tikslus tyrhnafl Contact Stiklai 
Ortnoptic Gydymas. Stiklus Atnaujinu 

J. RIMDZUS. D. C. 
LICENSED CHLROPRACTOR 

LN STATĘ OF INDIANA 
Home calls įn Indiana 

Phone Wentworth 2527 
PHYSIO THEBAPY 

936 frest B3rd Street 
HOURS: Daily « to 8 P. M. 

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

Ofiš. Tel. VIB. 1886 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS 

4204 Arc&er Avėfaue 
LIGONIUS PRIIMA: 

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

Būkit Malonūs 

Tik vieną pora akly gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegzaminnoti Jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti. 

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visa akiu įtempimą. 

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

OPTOMETKISTAl 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas- Ih-tos gat. 
Telefonas GANAI/ 0523, Cbicago 

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

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

. 

PASKOLOS ANT 
— UŽ SĖMIAUSI Ntrttetšfcri 

TURTAS $i0,0ė0,000.df>-AlSAROOS FONDAS $1,500,00*.W 
Taupj-mo skyriuje dabar mokame 2 % . Per 37 metus v isados 

išmokėjome ant pareikalavimo. 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
• * 

and Loan Association oi Chicago 
UNDER U. S. GOVJERNMENT SŪPERVISION 

4192 ARCrlEft AVE. tel. VIRginia 1141 
JUST1N MACKIEWICH, Pres. and Mgr. 

WESTW00D LI0U0R STORE 
2441 West 69th Street. 

Jusli M b Sugd t̂ 
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patsnmvlttio pVto 

RADIO SIRVICICO. 
ft244 W . 28111 St. 

Cltero. m 
•IBAg D I R B A I OARAlfTOOTAB 

Talaom TIBU I8dlrby»fllu 
flaoMui Iffcdellua 

D Y K A I A P K A I N A V 1 M A S 
Paimam Ii namų Ir prlstatom 

PARDUODAME: N A U J U I 
RAD108 

jums n e r e m s lanati cm jusu. 
Taipgi Pasirinkimas Yeilausių 

lfu«ikoe Rekordu 
N OBJ pirki te Ir Pasiimkite tn Sartm 

TELEFONUOKITE: 
O I O U l O 4118 

Atdara Tafcarala lkl •:§• vai. 

Dr. f. C. V/inskunas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2VZ0 W. Maraque t t e Rd. 

Ofiso TeL: PROspect 6446 
Bez. TeL: HEMlock 8150 

VALANDOS: 
fiuo 2 Iki * popiet, o IJD 8 vak.; U 

Tra^amennai p|«al iatartt 

DR. EMILV V. KRUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 An*er Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 

Rez. TeL REPublic 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
gaukite-: KEDzie 2868 

VALANDOS: 
Kasdien nuo i—s vai. popiet 

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

fi^Wvmin^wi^i« pagal sutarti. 

TeL GRO. 1800 (Ofteo Ir namu.) 

Dr. Walter J. Kirstuk 
PHYSIC1AN and SUR6MOB 

(Lietuvis Gydytojas) 

3926 VVest 59 th S t r e e t 
VALANDOB; 1 — 4 popiet, • : ! • — 
t 16 vakaratB Tr*Clad. pasai sutarti 

DR. PETER f. BRAZIS 
PHYSIClAN aiid SUBGBOrt 

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

7—9 vakare. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
VAL.: 10-12 ryte; 2-6, 7-9 P.M. 
8147 S. Halsted St, Chicago 

Pirmadieniais. Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: S—8 popiet 

Int.: GBOveMU 4029 
(Ofise Ir Rezidencijos) 

b . Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) N 

GYDYTOJAS IK CHIRUltGAS 
2423 VVest Marąuette Rd. 

XDargia . Vaistinės Name) 
OFIBO TAJjJKDČtl: 

Kaadltn ano 1 lkl 4pp. Ir t lkl $ y. 
(Trečiad.. Ir ieStad.. pagal futArtj) 

AMERIKOS LIETU VIŲ DRAUGUOS NARIAI 

r ^ = 
AUTOMOBILIŲ INCOME tAKSUS, NAMtJ 
A^DRAUDA BLANKAS MLI>OM. APtttlAtJDA 

SHMSTRAS & Co 
INSURANCE 

^Ss 

\ 

p* 
*t*ta 

REAL ESTATE 
1091 S, ARCHER AV^ 

CHICAO^ 3? ILt. 
LAfoyerie 6300 

ARCHFf? 

— -

DR. L JEHKINS 

«MK 
DB)BOS PASIRINKIMAS 

VYNO. DEGTINES IR ALAUS 

* * ilr 
pristatome i namus: 

Geriausia rišta ala 

buteliais, dėžėmis Ir 

statinėmis. 

* * * 

• 

• 

^ 

AJL. SIMHUNA8 
Savininkas 

i 
Telefonas 

> i 

et 5951 

PHYSIClAN A 8URGEON 
(UteTUVIS GfDYTOJAS) 
vm W. 63rd Street 

OFMO V4J2aJtfp0SL ' 
Kasdien nn6 1-4 p.p. ir 7:81 » rak . 

fteSUdleniata nuo 2-4 popiet. 
Tri«iwL Ir Sekmad. uždaryta. 

Oftoo TWL ~ Ptt6st>eot SWS 
Res. Tel. — VIRginia 8421 

— — - ttjįjjjf 
"1 ! " U" p̂ r 

±J 

DR. JOHN G.-MILLA5 
GYDYTOJAS Dl CmBDBOAS 
iMUkk i^^ls i TlMft* 

P R A N H l 

AtiddtyMą Mdtijd 
Ofiso 

5720 W. Cermak U 
CICERO. ILLINOIS 

6fi»o tei . : OLYMPIC 8650 
Rez. Tel.: OLYMPIC 5891 

eaa11e:^M^^d0 

TeL OANal 6122 

DR. m\i 
GYDYTOJAS 1B CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8v.v. 
Sekmad.. Trečiad. ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA 

6241 West 66tn Place 
Tel. REPnbiic 7868 

Tel CAJVal 0257 
TeL: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ave. 

VAIxA2«X)Srii v. ryto iki 3 p.p. 
6 iki 9 vai. vakare. 

Kasdien: 2 - 4 pp.; 7 - 9 vak 
rrečiad., Sekmad. pagal sutarti 

" ' • " 

Tel. YARds 3146 

DR. Y. A. ŠIMKUS 
GY»YTd*A^ Ot CtimbRGAS 

m AžiNlus PRITAIKO 
%4 West 35th Street 

\tl: I i — i i ; 2—4; ir 6:30-S:30 
Pirmadieniais: 2—4 ii B:3(K-8:Š0 

Šventadieniais: 11—12. 

b% 11. MAttAR 
GYDYTOJAS tft CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenue 
VAMtobS: bilo 2—4 ir 6-8 

Ofiso Tefc: PUU t̂ĄN 1193 
Kama Tel: PULLMAN 8277 

Bes. 6958 So. Talman Ave. 
Res. TeL GKOvehUl 0617 
Office TeL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 West Marąuette Roa<J 
. . . . . . • 

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

DR. STRIKOL'IS 
Jr^YSlCIAN 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 

' ~ * ' 

Ofiso TeL VIRginia 0038 
Rezidencijos TeL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
ttYDY*tijAS IR cttlftuRGAS 

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

Trečiadieniais, pagal syjtartį. 

Dr. A. Montvid, M,D. 
iaĮrDYTOJAs i k C H I R U R G A S 

vVest Totv-n State Bank Bldg. 

2400 VVest Madison Street 
Ofino Tel.: SEĘley 7330 
Resb. Tel.: BRfrnsvricfc 0597 

VALANDOS: 
Nnb 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakarą 

. ii M iriM • m IIn'uMiirffti 11 na f riia^ttiiiiiiiiiaM^Briiii ^na* 
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Antradienis, sausio 28 19-i? 
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OTlffTOAfH^B PRAtyGMC, CHJCATJO, IJU'JNOIg 

CLASSIFIED "HELP WANTED" ADS 
—— 

* t 4D K A Cl O ( T 
OARRr SKYRIUS 

•OOOOOOOCXX>OO<K>OOOOOOOOOOO< 

"DRAUGAS" H E L P W A N T E D 
ADVERTTSING D E P A R T M E N T 

137 No. Dearborn Street 
TeL RAN'dolph 9488-9489 

HELP WANTED — VYRAI 

Cutting Machine 
Operatoriai 

PRIE VYRŲ DRABUŽIŲ 
TURI BŪTI PATYRĘ 

Gera mokestis. Pastovumą*. 

JOHN RISSMAN & SONS 
841 Blue Island Ave. 

FRANKLIN 2620 

STOCK VYRŲ 
PAKUOTOJŲ 

Patyrimo Nereikia 
5 dienos, 40 vai. i sav. 

GERA MOKESTIS 
PASTOVŪS DARBAI 
GEROS DISCOUNT 

PRIVILEGIJOS 
KREIPKITE SAMDYMO 

OFISAN 
11«» FLOOR—WABASH 

M A N D E L B R O S 
State ir Madison 

GERA MOKESTIS— 
PASTOVUMAS 

MAŠINISTŲ 
SHEET METAL DARB. 

BOILERMAKERS 
ARMATURE WINDERS 

KALVIU 
PIPEFITTERS 

CARMEN 
Viršminetiems darbams 4 
metų pamokos arba 4 metų 
tame amate patyrimo reika
linga. 
K A L V I U I R C A R M A N 

M O K I N I Ų 
PAPRASTU DARBINIKŲ 

V I S O K I E M S D A R B A M S 
Vyrai be patyrimo priimami 

šiems darbams. 

Atsišaukite į 
S U P E R I N T E N D E N T 

O F I S Ą 
Locomotive & Car Shops 

4200 W. Kinzie St. 
(2 blokai 1 §!air*ę "tio T - ' e s^) 

KEELER STATION 
PRIE 

Chicago 
& Northvvestern Ry. 

REIKIA 
4 VYRŲ 

DIRBTUVĖS DARBININKŲ 
Patyrimo nereikia 

PASTOVIEMS DARBAMS 
Pradinė mokestis 90c | vai., lai

kas ir pašė už viršlaikį. 

The Armstrong Co. 
4065 S. LaSalle 

Warehouse Vyrų 
90c pradine mokestis, 

44 vai. į savaitę. 

H A R R I S O N 6 3 6 3 

P O R T E R I Ų 
Pasirinkimas 2 šiftu 

85c į vai. Pastovūs darbai. 

C H I C A G O R O T O P R I N T 
C O M P A N Y 

4601 W. Belraout 

PARDAVIMUI 

PARSIDUODA — GROSERNC ir 
BUčERVfi u i $2.700. 4 gyvenimui 
kambariai užpakalyjei šaukite —-
YARDS MT8. 

Maskvos Radijusas 
Įtarinėja Ameriką 

LONDONAS, sausio 27.— 
Maskvos radio paskelbė, kad 
Jungt. Valstybes įrengia 
Churchill, šiaurines Kana
dos uostei j, kaipo pirmaeilę 
bazę kariškiems bandy
mams, ir kad dabar vykdo
mas išmėginimas įvairių, 
ypač jet varomų ginklų. 

HELP WAlfTED — MOTERYS 

AR IEŠKOTE GEROS 
PftD&S IR ATSARGOS? 

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ 

— D f c L -

DŽENITORKŲ 
V*D AR BIS 7SH I V AL. P R A D « A I 

T7H f VAL. PO S HfiN 

*2% I VAL. PO • MfiN. 

VAT.TMO DVRBAT MOTERIM" 
VISUOSE MIESTO DALYSE. 

V AL. t StSO V AK. D O M NAKTĮ 

ATSIŠAUKITE 

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO-

RAMPTMO OPTSAS 
MOTERIM8: 

STREET PLOOR 

309 W. WASHINGTON ST. 

MOTERIŲ - MERGINU 
REIKIA KAIPO 

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

Užtenkamai darbo. Patyri
mas nžra reikalingas čionai 

TELETYPE CORP. 
SAMDYMO OFISAS 
2600 Southport Ave, 

Siuvimo Machine 
Operatoriai 

P A T Y R U S I Ų 
Dirbti prie windbreaker 
jackets Pastovumas ir 
gera užmokestis. 

HELP WANTED — MOTERYS 

STENOGRAPHERŠ 
TYPISTS 

FILE CLERKS 
EXCELLENT SALARY 

PLEASANT SURROUND1NGS 
5 DAY WEEK 

HAMILTON ROSS INDUSTRIES 
Spaee 935 

666 Lake Shore Drive 

^ • » 
= 

SIUVIMO MAŠINŲ OPERS. 

Siūti UDholstery iiidengalus ra
kandu dirbtuvėj. Gera mokestis. 

THE LEGANGER CO. 
925 W. Chicago Ave. 

Nauias ALT byrius 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

KEPENŲ GELTONOJI 
ATROFIJA 

Iš visų kepeniniu ligų, tai 
Kepenų Geltonoji Atrofija 
yra bene pati pavojingiau-
sioji. Mirtingumas nuo šios 
ligos yra labai didelis. 

Patologinis šios ligos vaiz 
das yra šioks: kepenų dy
dis labai sumažėja, o kepe
nų ląsteles su t ręsta (nekro-
zas), — reiškia; kad kepe
nys pačios save sunaikina. 

dažais nudažyta. Kraujo gys 
lėles pratrūksta po oda, y-
pač krauju pasriuva akių 
baltymai. 

Viduriai pas tokį ligonį 
yra smarkiai užkietinti, mėš
las tamsus, smarkiai dvo
kiąs. 

Kraujas labai "skystas", 
t. y. nesukrekeja, susižeidus 
sunku kraują sustabdyti. 

ligą gauna tarpe 20 ir 40 
metų amžiaus asmenys; bet 
ir seni žmonės nėra laisvi 

rofijos. Vaikai beveik nie
kad ta liga neserga. Būdin 
ga. kad moterų tris syk dau 

ATSIŠAUKITE 
JOHN JSISSMAN & SONS tašius. A. Lodąs. K. Ūselis, 

V. Misiūnas, M. Radzevičie-

kare, ŠŠ. Petro ir Povilo 
bažn. salei. Bus išduotas pil-1 Naikinimas vyksta, o atau-
na« ranortas kas nuve'kta. gimas ne. 

Koresp. austa Rarpiūte 
AUKOS SURINKTOS 
PER B.BUDGINO 
PRAKALBAS 

Po $10: Zigmuntas Vinar-
tas, Antanas Miklovas. Ka
zimieras Stulginska8 ir Jus
ta Karoiūte. 

Po $5: Ben Dalionas. Jo
nas Rasraišis, Andrius Ar>a-
naitis. Jonas Gedvilą. Tarnas 
Lukošius. Mae. Arkauakie-
ne Marsaret Urbiene. 

$3.00 — Ray Davis. 
Po $2: Ambr. Endziuliene. 

Elena Deltuviene, Jonas Del
tuva. 

Po $1: J. Miliauskas. L. 
šambaris. R. Siionas, J. Sei-
kauskas, K. Stačiokas, P. 
Lenervinas, M. Kauza, S. Bar 

Prognoze. Gavus šią ligą, 
beveik nėra vilties pasveik
ti. Mirtingumas baisiai di
delis, ypač tarp nėščių mo-

Etiologija. Dažniausia tą 4. £ . - , v 
. " , oA . ^ Į ^ r ų . Kartais pavyksta žmo

gų nuo mirties išgelbėti, 
stropiausia gydant, ir tai 
jeigu liga nėra dar smar-

nuo Kepenų Geltonosio, At- ki&. k e p e n ų „ ^ ^ 

sia tą infekciją pašalinti/ 
reikia stengtis tinkamai gy
dytis. 

Beje, jei kartais darosi le-
daka ir lyg norisi vemti, — 
tai gali būti kad kas nors 
su kepenims negerai. Ne
delsk. Eik pas daktarą. 

Daktaro atsakymai į 
klausimus 

Atsakymas K. W. — Vai
kas 11 metų amžiaus gali 
turėti cukrinę ligą (Diabetes 
Mellitus). Insulinas šiek 
tiek gali prailginti jo amžių, 
bet ilgai negyvena.. Gaila. 

Atsakymą* U. M. — Tai 
tiesa, kad valgantieji jūrų 
žuvį bent pora sykių savai
tėje, retai arba niekad ne
gauna pagurklinę (goiter) 
ligą. Jūrų žuvis bei augme
nys auginti pajūrio dirvo
nuose turi savyje jodinos, 
kuris yra reikalingas thy-
roidines liaukos balansuo
tam veikimui: tas ir apsau
go žmogų nuo "goiterio". 

> p > ^ " 

BUY YOUtt 

iXTRA 
SAVINGS 

BONDS 
NOVV 

PR0TECT Y0UR FUTURt 

— 

JOS. F. BUDRIK 
— I N C . — 

Rakandai, Radios 
ir JevvelrV 

Jei nori būti išmintingas, 
atsimink penkis dalykus: Bet dėti pastangas, kad 

negavus Geltonosios Atrofi- apie ką kalbj kam kalbi, 
jos, tai galima Nėščios mo- kaip kalbi, kada kalbi ir kur 

• ^ • S S J L ^ Pavalo būti nuolati- kalbi. 
neje daktaro priežiūroj, kad 
negautų acidosis, kad kūno 
viduje neatsirastų nuodingų 

penų Geltonosios Atrofijos, 
negu vyrai. Labai dažnai 
moterys garina tą ligą lai-
k« nėštumo jei gyvenime t o k s i k u r i e u aaaJM 

aąlysoe yra blogo.. Ruayo, j k e p e n y s D a r b i n i n k a i d i r b a n 

daužau nešen, motoru sau- t i e j i m a Ž 0 M d l r b t u v § s e i k u r 

na Geltonaną Atrofną ir ju d a k t a r u p r i e ž i u r o s n ė r a p r i . 

841 Blue Island Avenue 
F R A N K L I N 2 6 2 0 

VALYTOJŲ 
Valandomis nuo 5 :30 pp. iki 12 
nakti. 6 dienos į savaitę. Atsi
šaukite i 

McCORMICK BLDO. 
332 S. Michigan Boom 1929 

Merginų — Moterų 
LENGVIEMS 

DIRBTUVĖS DARBAMS 
Operatorių 

Cloth Spreaders 
200 merginų reikia del naujos 
dirbtuvės. Neribotos progos įsi-
dirbimui. Laikas ir puse už virš
laiki, dieną ir naktį darbai. Pas
tovūs. IŠmokinsim. 

Atsišaukite f 
2414 S. LA SALLE ST. 

TEIi—FRANKLIN 4137 

ne, A. Vainauskas, M. sam

dau* daugiau nuo tos ligos 
miršta, negu kur kitur. Tik
roji tos ligos priežastis yra 
nuodai nuo bakterijų, arba 
nuodai nu0 chemikalų ku
riuose randasi fosforas. Prie 
tfvairių bakteriniu nuodų, 
dar galima pabrėžti sifiliti-
nius nuodus. Profesoriaus 

bariene. Marijona MauruSai- Flexnerio teorija yra, kad 

GENERAL OFFICE 
TYPISTS 

STENOGRAPHERŠ 

t iene , M. J a n u š a u s k i e n e , A . 
Žilinskas, M. Grinsevičiene, 
\ . Mikučionis, V. Mazrumas 
L. Tenzegulskis, O. Gudaus
kiene, M. Garkauskiene, A. 
Neverdauskiene, O. Vainaus
kienė, U. Lemeiiene, M. či-
kiene, M: LodieUė; J. Vilkans 
kas, A. Latoža ir K. Serepi-
nas. Kitos smulkiais. 

Viso iki šiol surinkta: noje nemalonus skonis, oda 
$124.00* Vajus dar ei* įki 'dai^v kaskart, vis ce&onm, 

valo saugotis neužnuodinti 
s a v e kok ia i s n o r s chemika
lais . G a v u s k o k i ą infekciją , 
re ikia s t e n g t i s k u o gre ic iau-

RENDUOJAME GRINDŲ 
TRINIMO MAŠINAS — 

TIKTAI 

tūli toksinai (nuodai) už
muša kepenų ląsteles, bet 
nesunaikina jų "autolytic" 
fermentus; o šie ir sulikvi-
duoja negyvas ląsteles. To
kiu būdu kepenys greit nyk
sta, D 4 ^ J b r 1 ' a i r t ^ V t ^ ^ i i 

v. . T - • . „ 

I 
Simptomai dvejuose laips

niuose: — Pirmame laipsny
je ligonis dažnai vemia, bur-

$150 
IDIEN4. 

vasario 16 dienai. i. K 

Apskaitoma, kad kasmet 
nemažiau, kaip keturi milio-
nai Jungt. Valstybių gyven
tojų aplanko Kanadą. Jei 
kiekvienas jų praleistų tik
tai $10, susidarytų 40 mili-

iour, 5 day week. ExceUten lom* s u m a . O y r a tok ių , k u -
working conditions. Yearly bo- rfe praleidžia šimtus dolerių. 
nus. Free hospitalization insu-
rance. 

nė ir galtonesnė. Tai tęsiasi 
apie savaitę laiko. Antrame 
laipsnyje, ligonis ūmai pa
sidaro labai nervuotas, gal
vą labai gelia, raumenis 
tampo, — vėliau gauna kon
vulsijas, pradeda blūdyti, ga 
lop netenka sąmones ir mirš
ta. Oda pasidaro geltona lyg 

AOKNTAI DM 
AMIN MOOflE MALIAVI 

Ht VARNlflŲ, taipgi —. 
MARTIN SMĮfOUR MALIAVI 

ER VARNISC, tor — 
KKM-TOVB TAI^PAR, 

• Grafa 
įtMm. W0mmm FOFCEROS 

SO% NooUlda! 

MAROliETTE 
PAINT & HARDWARf 

2547 Wt*t 6Srd 8treet 
Trt.: — HEMDoek 8262 

j V l — I—I I — • • — • — • • • II — II • • I — IMI • • « 

- Raminančioji jo 
Šiluma palengvina kankynę 

STRĖNŲ GĖLOS 
J | PrlsldAk prie millonų tij. kurio 
pristekauja Johnson's N U G A R O S 
PLASTERIU — pagamintu taip. Kad 
greit palengvintų nugaros skausmus. 
Daktaru išbandymai šimtams žmonių 
(rodo. kad JiR patarnauja! 
0 | Vartojant *| plūsteri, tai lyg nau
doti kaitinamąja paduSkaltę pačiame 
Jfisų darbe. Avt-lnfls vaistai sužadina 
kraujo apllnktaką. ŠILDO Jums nu
gara, ntlluosuoja skausmą Ir sustin
gimą. Jis švarus. Jo jėga tęsiasi ke
lias dif-nas. 
^ Jonnsons NUGAROS PLASTERIS 
saugo nuo užsišaldymo. Pastiprina 
raumenis, duoda atramos pačioj skau
damoj vietoj. J | gamina Johnson A 
Johnson — vardan, kuris reiškė ko
kybę per 60 metų. Visose vaistinėse. 

NUOŠIRDŽIAI 
KVIEČIAME VISUS 

ATSILANKYTI. 

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

»PATYRĘS LAIKRODININKAS 
Gerai Sutaiso Laikrodžius 

Krautuve atdara Pirmadienio ir 
Kt-tvlr tadienio v a k a r a i s lkl 9:00 

valandos vakare. 

BUDRIKO RADIO VALANDOS 
K a s Sekmadlen} , Iš W C F L Rad io 
stoties — 9:30 vai., o Ketvirtad. 
vakarais iŠ WHFC Radio stoties 
nuo 7 iki 8 valandos" vakare. 

JOS. F. BUDRIK 
— INC. — 

3241 SO. H A L S T E D ST. 
Tel. CALUMET 7237 

^»«- ' — — 

APPLY NOW 

UNION LIFE INS. CO. 
155 N. Clark tith Fl. 

P L A T I N K I T E D R A U G Ą 

MARCH 0F DIMES 

FIGHT 
I H F A N T I L E 
PA R A LYS I S 

JANUARY 15-30 

Kodėl Pasilikti 
ISOYDTMOS. SU PKNICIIiLIN 

Sergančiu? 
(NKSTŲ, PŪSLfiS, SOCIALfi? 

LIGOS PASEKMINGAI 
Mes Jstt psjeibėjome Į0k«t—gism> 
kuri* kent«jo d*l N»RVttKTJllO. OD 
Ofl. KRAUJO. LIAUKŲ. IR PRIVATI 
NIŲ LIGŲ. Gydome ilaplnlmo kanai' 
•unesalavlmo*. ntitekAJtmos. pertanks 
artima tuštinti pOale, nuolatini kAlim* 
•i nakCia U loma 
FIZIHC TB FLUOROSKOPTAKA 
X - R A Y E G Z A M 1 N A C U A 
MD2ROSKOPI8KAS KRAUJO IR 

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS 
VISKAS TIK UŽ $3.00 

PELES (Hemoroidai) 
MUSU S A F « T MBTOOr 

U PIOVTMO. BS DROINIMO. 
DldUumoJe atv*Jg paleacTtea nao I 

lkl I dienu laikotarpy**. 
Gydymo kaitai prieinami kiekvienam 

darbininkui. 
PATRNTPNIMAB GARANTUOJAMAS 

•uravnavAM KURI PAIMAM GTDTTI 
DIRBAVOIŲJU PATARNAVIMUI 

ATVIRA VAKARAIS 

DR. E. E. Culp 
DR. A. E. Kr oening 
202 SOUTH STATE STREET 

Kampas Adams Seiteme Aukite 
VAL.! kasdien nuo • ryte Utt i vakar* 

nsliHisillenisJs oidaryta. 

J U M S B U S 

DAUGIAU Pinigų 
ARMIJOS TARNYBOJ? 

Vidutinis civilis pra
mones darbe Amerikoje1 

gauna $191 per mėnesi. 
Gana gera alga — bet kiek jam 
lieka išleisti ar sutaupyti? 

Užmokėjus už butą, maistą ir 
nerkamus drabužius, važinėjimo 
ledas, pajamų taksus ir daktarų 
ir dentistų bilas, jis džiaugsis, 
jeigu jam gale mėnesio liks $25 
grvnais. Armijos Eilinis kareivis 
nemoka ne už vieną iš tų daly-
kų. Iš savo $75 per mėnesį jam 
daugiau pinigų tieka, negu vi
dutiniam civiliam darbininkui. 

O tai naujai įstojęs Eilinis, su 
visomis pakėlimo ir aukštesnes 

algos progomis ateityje. Be to, 
yra ir algos priedai už tarnybą 
užjūryje ir paratruperiams, la
kūnams ir sklandytuvų įguloms. 

Armijos narys taip pat Gau
na Pasitraukimo Kreditus —be 
jokių lešų — taip kad jis gali 
pasitraukti su puse algos po 20 
metų ir iki trijų ketvirtadalių 
algos po 30 metų tarnybos. Toks 
pasitraukimo planas lėšuotų ci
vilių tarp $75 ir $100 kas mė
nesį per 30 metų. m 

Apie visus kitus Armijos tar
nybos gerumus sužinokite iš sa
vo J. V. Armijos Rekrutavimo 
Stoties. 

Įgyvendinkite lietuvišką Patarlę:-
"SAVAS PAS SAVĄ" 

Tiesiog Jums 
Ii M Asų Dirbtu vis 

* - - , 

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą Ir 
Puikiausius Rakandus 

Ui Prieinamai Rainas! 

DABAR tai laikas pagražinti savo namus su geriausios 
rūšies RAKANDAIS. Mes turime didelj paairinkimą, mūsų 
pačių ifidirbinio, visokios rūšies klasiškų ir moderniškų 
rakandų. Pasinaudokite proga! 

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
VI LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

TfikstanOsJ PUnsJ Ptrk l j f 
* ! 

Archer Avenue Furniture Co. 
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI — 

4140 Archer Ave. Chicago 32. 111 
Telefonas — LAFayette 8516 

savininkas — JOB KAZTK—KAZKATTIS 
^ . 

BE 

A G 

U. 
F ( N l 

• 

OOO J 0 8 FOR YOU 

S* A r m y 
CHOObl THIS 
f>HOIESSION NOW! 

JŪSŲ REGULIARft ARMIJA 
TARNAUJA TAUTAI IR ŽMONIJAI KARE IR TAIKOJ 

166 W. Van Buren St. 2001 Irving Park Blvd. 
6500 8. Racine Avenue. 

• i m • I I 

nARGUTIĴ  
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — JSTEIGTAS 8AL. 11d., 1 3 3 ^ 

WHFC - ICO kilocycles 
SEKMADIENIAIS: n a o l-moa 

iki 2-ros valandos popiet. — 
KITOMIS DIENOMIS: nao 9:80 

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

MARGUČIO Ofiso Adresas: 

6755 So. Western Ave„ Chicago, 111. 
Telefonas — GBOvehill 2242 

=¥ 

35 

-

• 

' • s m 
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DIENRAŠTIS DRAUGUS, M : i i •* •. • 

8 ^ 
Antradienis, sausio 28. 1917 

D R A U G A S 
THE U T H U A N I A N DAILY FBIEND 

2S34 So. Oakley Ave^ CMcago 8, I1L TeL CANal 8010-3011 

Entered as Second-Claas Matter March 31, 1916 at Chicago, Illinois, 
r Under th« Act of March 3, 1879. 

Publish^d daily. except Snndaya, 
by the 

I uUiuinlait Cathollo Press Sodety. 
l iember of the Catholic Press Ass'n 

Sobscrfertion Rates: 
$6.00 per year outside of Chicago; 
$7.00 per year in Chicago & Cicero; 

4 centą per copy. 

Prenumeratos kaina Chicagoje tr 
Clceroje per paštą: 

Metama $7.00 
Pusei Metu *•«<> 

Jungt. Valstybėse, bet ne Chicagoje: 
Metams $6.00 
Pusei Metų 3.50 

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

Orderiu su užsakymais. 

Skelbimų kainos bus prisiunčiamos 
tuojaus, gavus prašymą. 

SKELBKITES DIEN. "DRAUGE" 

"Aš Manau Dar Būti Lietuvoj"... 
Mūsų korespondentas New Yorke praneša, kad sau

sio 24 d. atvyko į Ameriką, buvusis Lietuvos preziden
tas dr. K. Grimus. Uoste jį pasitikęs gausus lietuvių vei
kėjų būrys ir nemažai PJew Yorko dienraščių korespon
dentų. &LA patalpose tą pačią dieną buvęs surengtas 
priėmimas, kuriame, mūsų korespondento pranešimu, 
dr. Grinius stipriai pabrėžęs: 

4Aš manau su ne vienu iš jūsų dar bfiti Lietuvoje. 
Linkiu ištvermes, vienybes, linkiu tarpusavio am
nestijos, sukaupimo energijos f vieną punktą — ko
kiu bud? atgauti Lietuvai nepriklausomybe.'' 

Šiuos buvusio Lietuvos prezidento žodžius mes pa
brėžiame, nes jie yra labai reikšmingi ir tikrai gerai 
atitinka lietuvių tautos gyvenamam momentui. Jis, kaip 
ir kiti mūsų tautos vadai ir veikėjai, aiškiai žino, kad 
šiais laikais visi lietuviai turi įsijungti į tiarbą ir ko
vą dėl Lietuvos nepriklausomybes atsteigimo. Ir, rei
kia manyti, į tuos dr. Griniaus žodžius visi mes at
kreipsime rimto dėmesio. 

Mūsų korespondentas pažymi ir tai, kad dr. Grinius, 
nors jau eina 81-muosius metus, atrodo judrus ir ener
gingas. Vasario 16 d. jisai kalbėsiąs New Yorko pa
rengime — Lietuvos Nepriklausomybės minėjime Webs-
ter Hali. 

• 
Perdaug Nelaimiu Lėktuvais 

Amerikos aviacija puikų rekordą yra padariusi karo 
metu įvairiuose karo frontuose ir civiliniame susisie
kime. Bet per paskutiniuosius kelerius mėnesius tą re
kordą gerokai pažeidė. Per dažnai pradėjo įvykti ne
laimių lėktuvais. Pavyzdžiui, praėjusį šeštadienį ir sek
madienį net keletas tokių'nelaimių įfvyko, kuriose žuvo 
apie šimtas žmonių. Žuvusiųjų; tarpe yra Švedijos kuni
gaikštis ir garsioji Metropolitan operos ir filmų artis
tė Grace Moore. 

Kas nors, kur nors su aviacija yra negero. Dėl to 
rodo daug susirūpinimo spauda ir pati visuomenė. Nė
ra abejonės, kad ji nuoširdžiai parems Jungtinių Val
stybių kongreso užsimojimus nuodugniai ištirti taip 
žymiai padidėjusių nelaimių lėktuvais priežastis. 

• 
GengsteriiĮ "Karaliui" Mirus 

Spauda plačiai rašo apie Capone mirtį. 
Kas buv0 Capone, berods ir mūsų skaitytojai visi 

žino. 
Tai Jungtinių Valstybių įstatymų laužymo karalius, 

iš to nelaimingais prohibicijos laikais sukūręs krimi
nalinę pogrindžių imperiją, kuri savo apyvartoje de
šimtimis milijonų dolerių turėjo. Toji imperija susite
pė žmonių krauju, pasižymėjo žmogžudystėmis ir už
traukė baisiai didelę gėdą ne tik ant Chicagos, bet ir 
ant viso krašto. Tiesiog baisu ir pagalvoti, kas būt 
atsitikę toliau, jei prohibicijos įstatymas nebūt buvęs 
atšauktas. Tiesa, ir po to nelemtojo įstatymo panai
kinimo Capone ''imperija'" nebuvo visai likviduota, bet 
vis tik jos veikla nebestiprėjo, bet silpnėjo. Reikia 
manyti, kad, gengsterizmo karaliui mirus, ji visai lik-
viduosis. Kaip greit, tai daugiausiai pareis nuo atitin
kamų valdžios departamentų veiklos ir akylumo. 

* 

Seimas Ir Minėjimas 
Tėvų Marijonų Bendradarbių seimas bus vasario 2 d. 

Aušros Vartų par. salėj, šiemet jis šaukiamas anks
čiau dėl to, kad ta pačia proga norima pagerbti kon
gregacijos atnaujintojo a. a. arkivyskupo Jurgio Ma
tulevičiaus, MIC, atmintį.. Mat, šį mėnesį suėjo 20 me
tų nuo jo mirties. Seime kun. dr. K. Matulaitis, MIC, , 
skaitys paskaitą apie a. a. arkivyskupo Matulevičiaus 
gyvenimą ir darbus. 

• 
Lietuviškosios Spaudos Vargai Vokietijoje 

Mūsų korespondento pranešimu, paskutiniu metu Vo
kietijoje vykdoma karinės valdžios parėdymu DP spau
dos pertvarkymai. Lietuviams iš iki šiol ėjusių per 20 
spausdintų laikraščių paliekami tik keturi: '"žiburiai" 

Augsburge, "Mintis" — Memmingene, "Mūsų Ke-

Tragingas Tremtiniu Būvis 
Rašo Padaubietis 

• 

STALINAS BIJO DVIEJŲ ATOMINIŲ BOMBŲ 
• 

Viso šių dienų politinio gyvenimo centre yra atomi
nės bombos klausimas. Bolševikai susiriesdami sten
giasi ją pasigaminti, išgauti iš amerikiečių jos paslap
tį arba spijonažo keliu ją pasivogti. Atominės bombos 
įtakoje, Stalinas zig-zagais veda savo užsienio politiką, 
tai įtemdamas, tai atleisdamas, tuo norėdamas sutau
soti laiką, velti taikos kūrimosi eigą ir giliau įžvelgti 
į Vakarų demokratijų nuotaikas ir galutinį nusistatymą. 

Tačiau be atominės bombos yra dar kita, taip pat 
galinga ir bolševizmui labai pavojinga, tai pabėgėlių 
DP klausimas arba geriau pasakius, ideologinė atominė 
bomba. Ji gresia bolševizmą susprogdinti iš vidaus, 
ideologiškai, išnešant švieson visą Stalino politikos 
melą ir apgaulę. Tie keli milijonai pabėgėlių DP, kurie 
patys matė ir ant savo kailio patyrė bolševizmo valdy
mo metodus yra Stalinui taip baisūs kaip ir militarinė 
atominė bomba. Kur tik šitie žmonės patenka, ten nyks
ta visas bolševike propagandos melas ir apgaulė, ir 
visos miglos būna išsklaidomos. Todėl Stalinas, lyg iš
alkęs žvėris, ieško tuos pabėgėlius sunaikinti. Jisai, pa
sinaudodamas amerikiečių neapdairumu ir raudonoje 
kapitalizmo pagelba, per savo agentus briaunasi į pa

bėgėlių DP stovyklas, mėgina žmones dar mulkinti, 
kviesdami grįžti į Stalino valdomus kraštus, kur jų lau
kia sunaikinimas, ištrėmimas ir katarga. 

SKAUBI BtJKLE D P STOVYKLOSE 

Neseniai yra gautas iš Europos laiškas, kuris vaiz
džiai nusako kokia velniava dabar vyrauja DP stovyk
lose, o ypač amerikiečių zonoje. 

"Laukiame ir darbuojamės, kad greičiau ateitų pa
saulin taika ir ramybė. Maldaujame palaimos visoms 
Amerikos lietuvių pastangoms. Laimingi; kad jūs ten 
daugiau galit, o mes esame atiduoti visai politrukų ma
lonei. Jie gali lankytis mūsų landynėse, ir prieš ku
riuos mums nevalia jokio žodžio ištarti, kad nebūtu
mėm suimti ir deportuoti. Kažkaip baisiau už pirmąją 
bolševikų okupaciją, nes Lietuvoj tada galima buvo 
slapstytis ir laukti pasikeitimo, o čia nei stovykloj nei 
už jos ribų "liaudies priešui" nėra ir negali būti vie
tos. Taigi bėgk ir ieškokis pats sau galo, nes kai kiti 
jį tau suras bus dar blogiau. Žodžiu, esame bevertė 
prekė, su kuria galima daryti, ką norima. 

44 Siuntinį) dar negavau, bet esu tikras, kad gausiu. 
Už jį aš ir visi "paliestieji" labai jums dėkojame. Gal 
ne tiek tos vertybės, kiek gera širdis ir atminimas mums 
brangus, tad būkit atlygintas iš Viešpaties malonių, 
nes mes nieko daugiau per Atlantą negalime perkelti, 
kaip tik maldas, kurias siunčiame už jus ir visus Ame
rikos lietuvius į Dangų, nes tai vienintelė mūsų vieta, 
kur galime kalbėti iš visos širdies pilnybės., nebijo
dami, kad už tai kur nors galėtumėm pakliūti. 

"Jūsų pagelba yra neįkainuojama. Mat, dabar visi 
turi sunkiai dirbti ir dargi be atlyginimo, jei neskai
tyti vieno pakelio cigariečių į savaitę, už prastos sriu
bos lėkštę ir kiaurus barakus. Tad dar kartą dėkoju 
savo ir kitų vardu. Jie visi mielai parašytų, bet mums 
galioja dar: "Anei rašto anei druk0 mums turėt ne
duoda, tegul sako bus Lietuva ir tamsi ir juoda". 

ŠėTOMŠKI DARBAI 

"Ot susilaukėm kultūros zenito! Žmogui su žmogu
mi netgi artimiausia giminė ne tik susieiti, bet ir laiš
kų rašyti nevalia. Aš manau, kad pats šėtonas yra iš 
pragaro išleistas paskutiniam mėginimui, kaip kad ra
šo Katarina Emerich savo Kristaus kančios regėji
muose. 

"Ten pasakojama, kai Kristus #po savo mirties nu
žengęs į pragarus, velnišku juoku nusikvatojęs Liuci
feris, užklausdamas Kristaus, kaip ilgai reiksią jam 
dar laukti laisvės valandos. Jisai gavęs atsakymą, kad 
betruksią 50 ar 40 metų iki 2000. Tada Liuciferis gau
siąs galimybę ir tai paskutinį kartą mėginti savo kara
lystę įvesti žemėn. (Bus daugiau) 

lias" — Dillingene, "Tėviškės Garsas" — Schweinfurte. 
Kiti visi jau sustabdyti arba Iras greitu laiku uždaryti. 
Minėti keturi jau gavo iš karines valdžios leidimus — 
beencijas. 

Laikraščiai (paliktieji leisti) griežtai apribojami pus
lapių skaičiumi. Ne vienas jų negali išeiti daugiau kaip 
3 kartus per savaitę ir turėti per savaitę daugiau kaip 
12 puslapių. Cenzūros reikalavimai taip pat griežti. Jų 
medžiaga turi būti verčiama į anglų ar vokiečių kalbas. 

Knygų leidimas taip pat labai suvaržomas. Kiekvie
nai naujai leidžiamai knygai reikalingas atskiras leidi
mas, kuris labai sunkiai tebus duodamas. 

Aplamai, reikalavimai spaudai ir suvaržymai yra 
labai griežti. Vienok lietuvis žurnalistas, dviejų uk. 
pači jų metu įpratintas dirbti labai sunkiose sąlygose, 
dėl to labai nenusimena. 

T A R K A I N I U K A I 
Rašo Nolėčių Vidikas 

Litovskiems bolševikams 
sunku susičiaupti. Tie Mas-
kovski rabotninkai yra, sa
votiški raudonos kacapsči-
nos frafofonai. Kokį grafą, 
ar paragrafą Kaukazo raz-
baininkas iš Maskvos nuro
do, tokįi čia bolševikai auto
matiškai ir mechaniškai pa
kartoja narodui. Kokį foną, 
ar toną Maskva pavartoja, 
tokį maskolberniai čia uni-
sonu pakartoja... tik daug 
garsiau kartoja, ir kartoja, 
ir kartoja. Ir nepaisant ar 
kas pyksta, ar kvatoja, — 
bolševikai vis tą patį karto
ja. Maskvos tono grofofonai, 
mat, jie yra. Raudoniems ka 
capams jie tarnauja fana
tiškai ir ščyrai. 

Bet Maskovsko tono gra-
fofonų kako fonai jau įky
rėjo Dėdei Šamui... Ir ka
dangi litovskiems maskol-
berniams patiems sunku už
sičiaupti, tai Dėdė Šamas 
jiems užčiaups. Tuomet ne
bus "fonių" Maskvos grafo-
fonams... 

• * * 
Raudonų grafofonų didžio 

ji triūba Bimba anądien pa-
plerpė tokį "fonišką' hum-
buką, — esą tarp Amerikos 
ir Lietuvos paštas normaliai 
neveikia ir iš Lietuvos laiš
kai čia neateina todėl, kad 
Amerika laiko Washingtone 
kaip Lietuvos ministerį, Po
vilą Žadeikį... 

Taigi tokiais humbukais 
ir monkina savo Literadur-
nos Obsčestvos člienus... Ko
kį durnių volioji, fovarišč 
Bimba? 

• • • 
Jei raudonfašistų humbu-

kierius Bimba mano, kad A-
merikos valdžia yra durna, 
ir lietuvių visa tauta yra 
durna, — tai jis yra tikrai 
"super duper smart"... 

Amerikos valdžia žino, 
kad Lietuvą pavergė kaca-
pai; kad Lietuvoje nėra jo
kio prezidento, o yra tik 

(Nukelta į 5 pusi.) 

-ANTANAS TOLIS-

Mirties Kolona 
(Tęsinys) 

Su prispaustu prie smilkinio naganu "laisvų*' tautų 
žmonės dainuoja ir rodo kultūringam pasauliui radio 
bangomis savo "laimę". 

Naciai milijonais žudo pavergtų tautų žmones, ne
kaltus kūdikius, moteris ir vyrus degina ir virina, o 
aukų kūno liekanas suvartoja smulkiosios pramonės 
reikalams kaip žaliavą. Bolševikai gi, beprotiškos žu
dymo aistros apimti, milijonus pavergtų žmonių pūdo 
koncentracijos stovyklose ir leidžia pamažu nusikan-
kinti. Ir liepia pavergtiems žmonėms, lyg katinas lakš
tingalai, giedoti, kalbėti apie laimę. 

— Čia lipsime! — tarė advokatas J. — štai, čia na
mai, kuriuose trumpą laiką iki grįžimo tėvynėn pra
leisite. 

Įėjome į puikiais baldais apstatytą mažą butą su 
visais patogumais, apie kuriuos, būdami laisviausio" 
pasauly krašto gyventojai, buvome jau pamiršę. Advo
katas J., palinkėjęs labos nakties, greit išėjo. Likę 
vieni, ėmėm dairytis po kambariius ir rinktis vietą 
nakvynei. Geriausiai mums patiko valgomasis kamba
rys, todėl iš miegamojo atsigabenome lovą ir pasta
tėme jame, nežiūrėdami jokių kambarių sutvarkymo 
taisyklių. Beieškodamas spintoj kavos ir indų, užtikau 
keletą litrų spirito. 

— Ei, eikš greičiau čia! — pašaukiau kapitoną, ieš
kanti kitoje spintoje cukraus. — Žiūrėk, kas čia per 
skystimėlis! 

— Duok greičiau kokį nors įnagį atkimšimui! — su
šuko tas pribėgęs. 

— Tik, žiūrėk, nenusinuodyk! — juokais perspėjau. 
— Kur čia nusinuodysi! Tokia čekistų gauja dūšios 

pro šonkaulius išspausti nepajėgė, 0 čia dabar nekalto 
buteliuko bijosi! Oho, tai pataikėm! Bjaurybė, net aša
ras išspaudė! Buvau jau ir skonį pamiršęs, — nurijęs 
gerą spirito gurkšnį, ašarodamas kalbėjo kapitonas. 

— Iš tikro būtųj neblogai nuplauti nuo širdies Balt-
gudijos dulkes, — pasiūliau aš. 

Už minutės elektrinis kavos virdulys jau kunkuliavo 
ant stalo. Pilstydami j\ puodukus kavą ir negailėdami 
spirito pridėti, maloniai gurkšnojome ir nė nepajuto
me, kaip atsirado mūsų tarpe begales kalbų, lyg mudu 
būtume tik prieš valandą susitikę po ištisų dešimtme
čių nesimatymo. Vienok tik dabar tepajutome, kiek 
nusilpę buvo mūsų organizmai: grogas, lyg dinamitas, 
ėme kilnoti galvoje smegenis ir, lyg prityręs šaltkal
vis, atsukinėti mūsų sąnarių varžtus. Nei rankų, nei 
kojų nebepajėgėme suvaldyti, o galvos vis sviro ant 
krūtinių. 

— Gal pabandysim išsimaudyti? — pasiūliau, 
— Puikus dalykas! — sutiko kapitonas. 
Nusimaudę drungname vandenyje, truputį prablai-

vėjome, nes vėsokas vanduo vėl sumontavo mūsų kau
lus ir užvožė pakaušius. Išgėrę dėl viso pikto dar po 
nemažą gurkšnį grogo, išsitieseme minkštuose guo
liuose, paskęsdami mintyse ir svajonėse, tik dabar tru
putį kitokiose, negu prieš trumpą laiką. 

LIEPOS 16 
Miegojome, lyg seni katinai, iki pat pietų. Mums tik 

išvirtus iš lovos ir besiprausiant, pasigirdo durų skam
butis — atėjo advokatas J. 

(Bus daugiau) 

M0SŲ BENDROVĖ SKIRIA $1,000,000.00 
VETERANŲ PASKOLOMS! 

Šią pinigų sumą KEISTUTO TAUPYMO BEN
DROVE y ra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO 
VETERANAMS, paskolos būdu, kad padėti Vete
ranams įsigyti naują a rba seną namą, s ta ty t i naują 
a rba (remontuoti dabartinį savo namą — be ilgo 
atidėliojimo ir be išlaidų, pagal G. 1. Bill of Rights 
pa tvarkymus. 

Šios bendrovės vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, 
yra pilnai pa tyręs ir kvalifikuotas visiems Vetera
nams šiame reikale suteikti patar imus ir pa tarna
vimą. Pasinaudokite p i rma proga! 

X * 

VISI VETERANAI YEA KVIEČIAMI 
ATSILANKYTI PASITARIMUI. 

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
Tel. Calumet 4118 3236 S. Halsted St. Chicago 8, m. 

JOSEPH M. MOZERIS, Secretary • 

. "Draugo" Koncertas ir Šokiai Įvyksta Vasario (February) 9d., M - Sf. Agnės Baflroom, 3916 Archer Avenue 
-
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TRUMPAI 
(Atkelta iš 4 pusi) 

Maskvos agentas Paleckis; 
kad Lietuvoje nėra lietuviš
ko pašto, o yra tik Rusijos 

CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA 
Roselando Žinios 

Roselando įsteigtas Anie-
° F j J-* rikos Lietuvių Tarybos sky 

pašto agentūros, ir kad ant 
siunčiamų) iš Lietuvos laiš
kų yra lipdomi tik Rusijos 
pašto ženklai, ir kad lietrj-

rius. 
Sausio 16 d. Visų Šventų

jų parapijos svetainėj buvo 
viškų pašto ženklų dabai | k v i e s t a Roselando draugi-
visiškai nėra. O tai reiškia, ™ v a l d y b o s * j e ik tesm vsi-
kad Lietuva neturi jokios k g J a i . * ^ . r i n k i m ą *>™> 

pakviestas ir Amerikos Lie
tuvių Tarybos Chicago sky
riaus pirmininkas K. Mačiu
kas kuris su savimi atsive-
že Rapolą Skipitį, neseniai 
atvykusj iš Europos. 

K. Mačiukas raportavo a-
pie Amerikos Lietuvių da
rybos Chicago skyriaus vei
kimą, gelbėjimui Lietuvos ir 

autonomijos, nei jokio su
vereniteto, nei jokios lais-
yes. 

Tokio lietuvių tautos pa
vergimo, tokio Lietuvos su
vereniteto sutrempimo per 
ftusiją, tokio baisaus Lietu
vos gyventojų naikinimo peri 
bestijokratiškus kacapus, A-
merika nepripažįsta. Ir ne
pripažins ! 

* * • 
Ne lietuviškiems judo-

šiams, ir ne Maskvos grafo-
fonams diktuoti Amerikos k į š k u v y ž ų b u č i u o t o j a i ne-
valdžiai. Neužilgo bus kito- m § g s t a N e š d a r ^ ^ k u . 

padėtį ir ragino Amerikos 
lietuvius šelpti ir darbuotis 
Lietuvos išlaisvinimui. 

K. Mačiukui pirmininkau
jant, nutarta suorganizuoti 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyrių Roselaridte Ir išrink
ta valdyba: pirmininkas An- \ 
tanas Niedvaras, raštinin-! 
kas Petras Kučinskas, ižd. 
Juozas Pučkbrius. 

Skyrius įsteigtas. Dabar 
kviečiame Roselando lietu
vius prisidėti prie skyriaus 
ir stoti į darbą, Lietuvos gel
bėjimui. A. toarbutAS 

valandos įžanga bus 75 cen
tai. I šofeius bilietas 75 cen
tai. 

Į abu parengimus kviečia
mi visi lietuviai, kurie trofcš-

Fecleracijos 19 sk., Brigh-
toh Park, susirinkimas ivyks 
sausio Žfe d., 7:30 vai. vaka
ro, parapijos mokyklos kam
bary. Išrihk'ti draugijų at-

ta nsprtkiausbmos Lietuvos, stovai malonlklt atsilanky
to. M. U. Valdyba 

kimą gelbėjimui Lietuvos ir t . t t l 
kiek chicago lietuviai turi soroybes minėjimas 
pinigų suaukoti. 

R. Skipitis kalbėjo apie iš 
Lietuvos pabėgėlių sunkią 

LietUtts Ntyriklau-

kia muzika, kokios burlio-

A. A. 
JOXAS VĖNSKUS 

v 
Gyv.:\ 4632 S. Hormitapv Ave. 
Mirė Sausio 26iJ. I(J47«n.. 1 

vai. po pietų. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iŠ 

Kvedarnų apskr.. Šilalės para
pijos. Leviškiu kauno. Ameri
koje išgyveno 4 n metus. 

Paliko dideliame nuliūdime.: 
duktfri Marijoną Stroinskn ir 
žentą, l 'etrą ir du anillcus Mari
au ir Petru; seserį l 'ršulę Pe
trauskiene ir švogvrj Mykolą,; 
švogerką Magdaleną Aputis ir 
daug kitu giminių, draugų ir 
pažjstam.Ų. 

K tinas pašarvotas J. F. Kn-
d c i k u koplyčioj*-. 46<»5 S. Her-
mitage Ave. la idotuves jv\ ksta 
trečiadienį. Saus. 29d. 13 ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus atly
dėtas į šv. Kryžmus parap. baž
nyčią, kurioje jvyks g*^lulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų .bus nulydėtas i šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse 

Nuliūdę: lMikte. Kesiio ir \ i -
SOK kitos <;imim">. 

Laid. direkt.: J. P. Kudeikis. 
tel. YAHds 1741. 

dašių iš Lietuvos azijatai 
ir paskui juos bėgs visa lie
tuvių tautos judošių gauja! 
Tą mano žodį minės dar vi
si bimbokratai. 

Tegul sau Moskovski gra-
fofonai plerpa. O mes gerie
ji lietuviai dirbkime, kad 
Lietuva vel būtų laisva! 

-m 

B. A. L A C H A W I C Z 
Laidotuvių Direktorius 

ROSELANDE 
KOPLYČIA RANDASI: 

10756 So. Michigan Ave. 
Tel. PUL. 12T0 arba CAN. 2515 
Rez. tel. — CDMmodore 5705 

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS j 

IR OrtOS IŠBĖRIMAMS 
Kenčiantieji nuo senų, atdarų 

ir skaudžių žai*dų, Hno kaip nin
ku yra ramiai p»-->*dėtl. Ir kaip 
nakties metu negalima gerai lisl-
miegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežt ir skaudė
ti — užtepkite 
LJ5GULO Oint-
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senj . atdarų ir 
skaudžių žaizdų. 
Jo atgaivinan
čios Ir skausmą 
prašaliu* očlosy-
patybSfc suteika 
Jnms tinkamą 
nakties poilsi Ir 
pagelbės išgydyt 
senas, atda
ras Ir skau
džias žan

das. Vartokite JI Irti skaudlems 
nudegimams. Šašų Ir sutrūkimų 
prašallnimui. Ir kad palengvinti 
Psorlasis niežėjimą. Atvėdina va
dinamą Athiete's Foot degimą Ir 
oležijlmą. sustabdo Jo plėtimąsi, 
fulalko nuo Odos r.udžiftvimo Ir 
atitrūkimo tarp pirštų; geras ir 
sausos, trokštančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odoa negalėms Iš lauko pu-

LEGt'LO OINTMENT parsiduo
da po $125 Ir po $3.50. 

Siųskite jūsų Mon6y Orderi tie
siog 1 — 

LBGULO, DEPT.—D. 
4847 W. 14th Sfręet 

CICERO 50, BLLETOIS 
Arba atvykite 1 vaistinę: 
Stem Pharmacy 

tS47 W. 14th S t , Cteeto 50, Ut 

• 

MYKOLAS KALNIKAS 
Gyv.: 11627 S. Harvard Ave 

Mirė Saus. L'Gd , 1947in.. 6:-
20 \jil. vak.. sulaukęs pustu 
amžiaus. 

Gimė Ijt-tuvoje. Kilo is 
TVlšiu apskr.. Žurdniu para
pijos. A nu riko J ispyvrno 34 rri* 

l'aliko (lidi-Uanic nuliūdime: 
žmona Striki ( IK> pirmu vyru 
Dniktnu. iii>. pu tėvais Slobo-
sevičait?); i podukias — Aluv 
Mažrimas ir vyrą Joseph, Ida. 
Strlla Ir Irene; posūni Oeorg«*: 
2 anūkus; 2 svogerkas Irene 
šūkis ir H' inicc Andn-si'inas 
ir jų šeimas; 2 švogerius IVt-
rą Ir Albiną Stabovitz ir ki
tas gimines. 

Priklausė prie Chicagos Lie
tuvių draugijos. 

Kūnas pašarvotas Bukausko 
koplyčioje, 10821 S. Michigan 
Ave. Laidotuvės jvyks pen k tą
dien j . Sausio 31d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas j Vi
sų šventu Parap. bažnyt'ia, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka-» 
zimiero kapines. 

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

Nulificfv:— Žmona i*uįftikiė* 
1'oMlrils Aliukai, š\o<rerfco> ir 
\iM>s kitos mus'ų (iimlne-. 

I^aid. direkt.: 
tel. PUL. 9661. 

L. Bukauskas. 

Chicagios Lietuvių TarybA ' 
rengia įspūdingą apvaikš- ; 
čiojiiA% Lifetuvos nepriklati- I 
somybes minejiniui. Paren
gimas prasidės 2 vai. p. p. 
palriotihga programa. Per
traukos metu bus galima nu
sipirkti vakarienę ant vie
tos. 

Vakare nuo t vai. prasi
dės šokiai. Grieš didžiulis 
orkestras. Įžanga prieš 4 v. 
bus 50 centų, šis bilietas bus 
geras ir šokiams. Po 4-tos 

43»3fc*# 
k. A. 

ANTANAS KRIPAS 

Stalgiai mirė Sausio 26d.. 
li)47m., 5:30 vai. popiet, su
laukęs pusės amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Kilo 1S 
Base i n ig apskr.. Luolių par., 
Kuprlskių sodžiaus. 

l 'aliko dideliame nulirtdime: 
moterj Bar borų. (po pirmu vy
ru VValikonis. i»o tėvais šeft-
ka i tė ) : į^dukr i ' Ąntaninrj Ki-
bart ii- jos vyra Walter; 2 t>o-
suniiih Jurkj VVaUkonls ir An
tanų Ir jo moter) Irene; S 
anūkus; 3 Svogėriias Magda
lena Karecklenę. Katre Pre-
einkeviCius ir Veronikų Skac-
kauskas ir jos vyrų Alexander 
ir jų šeimas; ir daug kiti) 
giminių, draugų ?r pažjslamų. 

Priklausė prie SLA ir &r. 
Juozapo draugijų. 

Kūnas yra pašarvotas na
muose- 12235 S. Green St.. 
tel. P l 'L lman 6836. Laidotu
ves jvyks ketvirtad.. Sausio 
30d. 13 namų d vai. ryto bus 
atlydėtas j šv. Pet ro ir Po
vilo parap. ba/.nyėlĄ., kuriojt 
įvyks- gedulingos pamaldos už 
velionio siela. Popamaidų * bus 
nulydėtas į sv. Kazimiero ka
pines. 

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

Nuliūdę: Moteris, i»ou*okra. 
Posūniai, Svogerkos Ir visos \ 
kitos Gimines. 

Laid. direkt.: L. Bukauskas, 
tel. PL'Llman 96el. 
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KAZIMIERAS LABANAUSKAS 
Gyveno 2447 W. 45th PI. 

Mirg sausio 25, 1947. Kilo iš Panevėžio apskr., Ramy
galos parap., Kalnelhj kaimo. 

Tiiliko (lidclianic nuliūdime žmoiu}. Elzbieta, po tėvais 
Žirkute, sūnus: Jeronimą ir Longinti; marčias Oną ir 
Juzę; 2 anūkus: Artūrą ir Tomą; pusbrolj Vincą La
banauską, pusbrolienę Pauliną Labanauskkinc ir jųfieimas. 

Kūnas pašarvotas Liulevičiaus koplyčioje, 4348 S. 
Calit'ornia Ave. 

Laidotuves jvyks treeiad., sausio 29 d. iš koplyčios 
8:30 Vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo Svč. 
P. M. parap. bažnyčią, kurioje jvyks fredulinpros pamal
dos už velionies sielą. Po pamaldi] bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, Sūnūs, Marčios, Anūkai. 
Laidotuvių. Direkt. Lachanu-z ir Sūnūs. Tel. CANal 2515 

ViENV MElt? IVtlfettES SURAkTtVĖS 

MYKOLAS JUZĖNAS 
1884 — 1946 

Šį Trečiadienį sueina metai nuo mirties 
a. a. Mykoio Juzėno, kilusio iš Šilų apylinkes, 
Panevėžio apskrities. Velionis buvo ilgametis 
Ciceros ir Chicagos gyventojas. 

Šių liūdnų sukaktuvių paminėjimui, gedulin
gos pamaldos įvyks Trečiadienį, Sausio 29 d.,„7:30 
valandą ryto, Gimimo Paneles Švenčiausios pa
rapijos bažnyčioje, 6812 So. vVashtena\V Avenue, 
Marąuette Park kolonijoje. Po pamaldų bus 
atsilankusių priėmimas parapijos svetainėje. 

Visi a. a. Mykolo Juzėno giminės, draugai ir 
pažįstami esate naitiširdžiai kviečiami dalyvauti 

pamaldose ir priėmime, kad pagerbus didžiai nu-
sipeTnusio asmens atmintį. 

Nuliūdę: žmona Julia Juzenienė ir gimines. 

JJ.-) 
• Bfli 

; . LI01>ĖSIO VALANDOJ 
Šaukite 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTavlŲ DIREKTORIAI 

6845 So. VVestem Av«. 3319 titoonico Avė. 
PROspect 0099 YARdš il36-l>39 
Tieou Imti* gyvena kitos* miesto dalyse gausime koplyčia, arčiau jusy namy 

• 

PIRKITE TIESIOG NTJO — 
MB. NEU90N 

— Savliiiiiko — 

St. Casimir Monumenl 
Company 

3914 West lllth St 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

tiesiog Ten, Kur Bosi* 
Sustoja. 

ARCREST 633 5 

r-^W_J*<į-

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCB DIEN4 IR NAKTĮ 

4605-07 S. Hermitage 
Avenue 

Yards 1741-2 

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727 
Sios VELTUI Visose 

Chicagos Dalyse 
» > • - - ' 

Radio Prpgramai WGES 
f 13d0 k.) 

DABAR KAS ŠEŠTADIENI 
nuo 9:15 iki 9:30 v. ryte. 

Vteteranų 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 pašaukite ir p. Petkus atvyks 
| jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamas pilnas militarinls laidojimas. 

NULIŪDIMO VALANDOJE 
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B. 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

1410 So. 50th Ave., Cicero, 111. 
^telefonas TOfaNr tA t t 210» -

6812 So. Western Ave., Chicago, 111. 
Telefonas — GfcOVfcHILL 6142 

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

SEkANTteJ t VRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOt tVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansu patarna
vimas yra 11-iki amas j 
diena ir naktį. Rei
kale, saukite mus. hm-

turime koplyčias 
Visose Chicagos ir 
iCosclando dalyse ir 
tuojau pataruaujam. 

LACHAWICZ ir ŠONAI 
2314 W. 23rd P L A C E 
10756 S. MICHIGAN 

Phones — CANal 2315 
COM 5765; PUL 1270 

MAŽEIKA ir EVANS 
3319 LltUAKltjA AVfc. 
6S45 S. vVE&tiefcN AVt. 

Phones: YARDS 1138-39 
PROspect 0099 

LEONARDAS L. BUKAUSKAS 
108Ž1 S. Mrci į iX?A^ AVfc. Phone : PULbnan 9661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LtibANlfrA AVfe. Phone: YARds 4908 

IIILIŪS LIULEVIČIU5 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Phone LAB^yette 8572 

I. 
3334 S. HALStfeb Št . 7l0 W. 18th STfeLET 

Tciephone: YARds 14J9 ^ 

IGNACAS J. ZOLP 
1646 H'EST 46tti ^ T . Phone : YAfids 0781 

M M U i 



* * 

* 

MĖNRAŠTIS DRAŪS3C5, CHICAGO, ĮET3N0IS Antraifenfs, sausfo JS JW7 

virš $1, 
ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOS ŽMONES PARODE DUOS-
N I 4 ŠIRDĮ. — DALYVAUJA UETUVaS KOVŲ REI
KALUOSE. 

Praėjusį sekmadienį šv, 
Kryžiaus lietuvių parapijas 
salėj, Tawn of Lake, įvyko 
didelis susirinkimas, kurį 
suruošė Amerikos Lietuvių 
Tarybos Town of Lake 
skyriaus valdyba. Lietuvos 
reikalais svarbias kalbas 
pasakė kun. klebonas A. 
Linkus, Dr. Pr. Padalskis, 
Dr. P. Grigaitis, kun. K. Ba
rauskas. Mačiukas, ALT 
Chicagos apskrities pirmi
ninkas, kun. R. Klumbys ir 
K. Kriščiūnas, Town of 
Lake ALT skyriaus pirmi
ninkas. Taip pat buvo iš

pildyta meninė programa. 
Gražiai padainavo soliste 
Sofija Jurgaitis, Juozas 
Norkus ir Aleksas Juoza-
paitis.' Jiems akompanavo 
Miss Vladė Daukša. 

Susirinkimo metu Lietu
von vadavimo reikalams su
rinkta $1,230.00. Kun. A. 
Linkus aukojo $125.00. Po 
$100.00 aukojo šie asmenys: 
Anelė Jasutis, Antanas 
Šikšnius, Šveikauskas, Elz
bieta Kagevičiute, 2auberai-
tė, o Marijona Petrila au
kojo $50.00. 

SUMUŠTAS BEISBOLININKAS 

Žuvo Grace Moore ir švedu princas 
DIDELfi LĖKTUVO NELAIME PAREIKALAVO DAUG 
AUKŲ. — ŽUVUSIŲJŲ TARPE YRA ŽYMIŲ ŽMONIŲ. 

Kopenhaga. — Grace 
Moore, žinoma Amerikos 
dainininkė, žuvo kartu su 
Švedijos princu Gustavu 
Adolfu ir 20 kitų asmenų 
lėktuvo nelaimėje sekma
dienį popiet. Sudužęs lėktu
vas buvo Olandijos oro li
nijos. 

16 keleivių ir šeši įgulos j 
nariai mirtį sutiko tik pa-1 
kilę skridimui į Stockhol-' 
mą. Lėktuvas, pakilęs aukš-1 
tyn, staiga krito atgal į 
aerodromą ir užsidegė. Išsi- i 
gelbėti niekam nebuvo gali-; 
ma. 

Miss Moore, žinoma mu
zikinės komedijos, operos ir 
filmų dainininkė, vyko į 
Švediją koncertuoti. Ji bu
vo ką tik užbaigusi koncer
tus Kopenhagoje. 

Žuvusioji yra 45 metų 
amžiaus. J03 vyras, Valen-
tin Parera, buvo Prancūzi
joj, nes jis serga. 

Švedijos princas, 40 metų 
amžiaus, sosto įpėdinio Gus
tavo Adolfo sūnus, grįžo na
mo iš medžioklės Olandijo

je. 
Lėktuvo pilotas buvo 54 

metų amžiaus G. J. Gey-
sendorffer, seniausias Olan
dijos pilotas. 

Lėktuvas skrido iš Ams
terdamo į Stockholmą pro 
Kopenhagą. Kopenhagoje 
paėmęs daugiau keleivių, 
pakilo skristi į Stockhol
mą. Tačiau pakilęs tik 150 
pėdų, krito ir sudužo. Visi 
keleiviai vietoj užmušti. Žu
vusiųjų kūnai buvo labai 
sužaloti, kadi net negalima 
buvo atpažinti. 

Manoma, kad nelaimės 
priežastis yra kokia nors 
techniška kliūtis, nes oras 
buvo geras ir jokių kitų 
priežasčių nežinoma. 

Miss Moore buvo vienin
telė žuvusi su tuo lėktuvu 
amerikietė. Žuvusiųjų tarpe 
buvo taip pat jos pianistas, 
Peltier, viena garsi Danijos 
dainininkė ir filmu artistė, 
jos vyras, filmų produkto-
rius. Žuvo taip pat vienas 
keturių metų berniukas. 

Hank Greenberg, buvęs Detroit Tigers lošėjas, silsis 
po sumušimo New Yorke. Jį nupirko Pittsburgh Pirates. 
Manoma, kad sumušimas yra surištas su šia transakcija. 
(Acme-Draugas telephoto) 

ĮVAIRIOS 
DOMIOS 2ŪŪŠI1 

Naujas skridimas 
Washington. — Karo 

aviacijos vadovybė pranešė, 
kad dvimotoris armijos ko
vos lėktuvas mėgins atlikti 
kelionę iš Honolulu į New 
Yorką be sustojimo. Tas 
skridimas planuojamas va
sario pradžioj. 

Kelionė būtų 5,000 mylių 
ilgumo ir užsitęstų apie 16 

Užmušė pareigūną 
Roma. — Jugoslavijos 

misija prie sąjungininkų 
kontrolinės komisijos pra
neša, kad vienas Jugoslavi
jos repatriacinės komisijos 
pareigūnas buvo užmuštas 
ir kitas sunkiai sužeistas, 
kai jie lankėsi vienoje čet-
nikų stovykloje Neapoly. 

Repatriacijos pareigūnai 

N u voko 1,000 pėdu 
New York. — David H. 

Gordon Jr v 28, nušoko 1,000 
pėdų Žemyn iš 86 aukšto 
Empire State Buiiding ir 
užsimušė. Tame aukšte 
esančios stebėjimo aikštelės 
sargai ir kitas žiūrovas no
rėjo jį suTaik'ytiT ' net nepa
vyko. 

Krisdamas jis pataikė į 
einančią pro sali Mrs. Fran-
ces Coover, 51, iš Ames, 
Iowa. Ji buvo sunkiai su
žeista: įvyko keli kaulų lū
žimai, nubraukta nuo kojos 
oda. Gyvybei pavojaus ta
kiau nėra. 

Nusižudėlį atpažino Max 
Furman, advokatas, nusi
žudžiusiojo dėdė. Nusižudė
lis lankė Harvard univer
sitetą, o paskui buvo pašauk 
tas armijon. Iš armijos at
leistas prieš metus. Fur
man sako, kad Gordon buvo 
prislėgtos nuotaikos. 

Jo kišenėj rasta tik 29 
centai. Tačiau jo motina yra 
pasiturinti moteris ir buvo 
išsiuntusi jam pinigų tele
grafu ir, čekį. 

" • • i 

Mažai tegrąžina... 
London. — Anglijos ge

ležinkeliai paprašė, kad ke
leiviai grąžintų rankšluos
čius, kuriuos "pasiskolino" 
iš traukinių. Iš viso yra 
dingę 300,000 rankšluosčių. 

Į tą kreipimąsi atsiliepė 
iki šiol tik 5 asmenys. Vie
na moteris pasiuntė paštu 
rankšluostį, kuri ji paėmė iš 
traukinio 1932 metais. 

Didelės nelaimės 
Paskutiniuoju laiku labai 

padažnėjo lėktuvų nelai
mės, kurios pareikalauja 
daug uakų. Vien tik praėju
siu kelių dienų bėgyje įvyko 
šešios didelės nelaimes, ku
riose žuvo 79 žmonės. 

Kopenhagoje sekmadienį 
nukritęs lėktuvas atėmė 
gyvybes 22 žmonėms. Šeš
tadienį Croyden aerodrome, 
Lnodone, nukrito lėktuvas 
su 23 žmonėmis. Žuvo 12. 

Kinijoj šeštadienį netoli 
Chungking nukritęs lėktu
vas pareikalavo 19 žmonių 
gyvybių, jų tarpe buvo ame
rikietis pilotas. 

Šeštadienį netoli Hong 
Kong aerodromo nukrito 
lėktuvas, vežęs aukso už 
$2,000,000. Įgula iš keturių 
žmonių žuvo. * 
^ Kolumbijoj džiunglėse nu
krito lėktuvas su 17 kelei
vių. Manoma, kad visi žū
va 

Taip pat šeštadienį nu
krito lėktuvas prie Rens-
selaer, Ind. Penki žuvo. 

valandų. Tai būtų ilgiausia | lankėsi toje stovykloje tik-
kovos lėktuvo atlikta kelio- siu priversti četnikus, ku

rie karo metu kovėsi Itali
joj už sąjungininkus, grįžti 
Jugoslavijon. Stovykla yra 
britų kontrolėje. 

Užmuštas yra^ Vico Clun-
cic, vice-konsulas. Jo paly
dovas, Joseo Del, yra pavo
jingai sužeistas. 

ne. 
Lėktuvas skris 20,000 pė

dų aukštumoje, darydamas 
į valandą maždaug 300 my
lių. Jo du motorai turi po 
2,200 arklio jėgų kiekvie
nas. Jo didžiausias greitis 
yra 475 mylios į valandą. 
Sparnų ilgis yra 51 pėda, o 
lėktuvo ilgis 38 pėdos. 

Bombonešiai skrenda da
bar po 10,000 mylių be sus
tojimo. Jų apsaugai **e1fka-
lingi kovos lėktuvai, kurie 

Šaudo vien* po kito 
Belgradas. — Sekmadienį 

keturi vyrai, apkaltinti 
kaip karo nusikaltėliai, nu

galėtų taip pat atlikti be" vo sušaudyti Zagrebe. Ju
goslavijos dabartinė valdžia 
yra pasiryžusi likviduoti vi
sus buvusius ustašių vadus. 
Ustašiai buvo pro vokiška 
organizacija. 

11,551 nubaustas 
New York. — Civil Li-

berties Union praneša iš 
Teisingumo departamento 
gautus davinius, kad iki 
praėjusių metų gruodžio 26 
d. iš viso 11,551 žmogus, 
pažeidęs vadinamą Selec-
tive Service Act, buvo pa
sodintas į kalėjimą. Apie 
3,000 kitų buvo nubausti 
sąlyginai. 

sustojimo ilgas keliones. 

Lenkijoj neramu 
Krokuva, — Lenkijoj 

siaučia neramumai. Vienoj 
kavinėj valdžios milicijai 
tikrinant svečių dokumen
tus, keturi studentai puolė 
tuos milicininkus. Vienas 
karininkas buvo užmuštas. 
Manoma, kad studentai yra 
pogrindžio organizacijos na
riai. Jie areštuoti. 

Už komunistinę valdžią 
pasisakę du valstiečių par
tijos vadai buvo nužudyti 
lovose. 

Wladislaw Gomolka, vice
premjeras, komunistas, pa
reiškė, kad po pergalės 
rinkimuose Lenkijos vyriau 
sybė paskelbs amnestiją 
tiems, kurie pasitrauks iš 
pogrindžio ir bendradar
biaus su komunistine val
džia. 

Pažino savo tev$ 
San Diego, Calif. — Al-

bert Care^, produktų išve-
žiotojas, kiekvieną rytą pri
statydavo daržoves vienai 
kavinei, kur j] kasdien pas
veikindavo Mrs. Floetta 
Bosserman, patarnautoja. 
Dabar ji visai netikėtai su
žinojo, kad tas žmogus yra 
jos tėvas. Pamačiusi ant 
laiško voko jo pavardę, ji 
nustebo, kad tai jos pačios 
mergautinė pavardė. Išsi
kalbėjusi sužinojo, kad tai 
jos tėvas, kurio ji nematė 
24 metus. Prieš 24 metus, 
kai ji buvo tik 2 metų, jos 
tėvai išsiskyrė, ir ji užaugo 
su motina. 

Į Uncle Sam Says 

One of the fine old American cus-
toms is to begln a new year with a 
lot of resolutions. Some we keep. 
Others we m ak e with the lntention of 
breaking them to the delight of our-
*elvei and friendi. Yeu're belnf a 
food American to resolve to dr 
•omethinr or other from this day o» 
ontil eternlty. You're being a better, 
«riser American to make a aoieran 
resolution to strengthen the future 
cecurity of youraelf and family. 

Retolve to put some of your in-
eome regularly Into U. S. Savings 
Bonds, which pay $4 for every $3 
tnvested in 10 years. 

V. S. Trtasury Dtpartmęnt 

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį jūsų giminėms, drau
gams ar pažįstamiems. 

Kcn Girdėt 
Chlcagoje 

Nužudyta moteris 
/Apleistoj vietoj vakarinėj 

Gary dalyj rasta nužudyta 
gražiai ir brangiai apsiren
gusi jauna moteris. Ji atpa
žinta kaip Mrs. Irene Shaw-
sky, 30, gyv. 2413 Milwau-
kee ave. 

Ją atpažino jos tėvai, Mr. 
ir Mrs. John Wiebrecht, 
su kuriais ji gyveno kartu 
su savo dukterimi, Nancy, 
5, kadangi nuo vyro buvo 
atsiskyrusi jau tris metus. 

Jos vyras, Frank, 33, bu
vo apklausinėtas ir nuga
bentas į Gary, kur jis taip 
pat atpažino savo žmoną. 
Tačiau jis pareiškė nieko 
negalįs pasakyti apie tą pa
slaptingą, nužudymą. Jis ne
senai atleistas iš armijos. 

Persekiojamas mokslas 
Lyndon O. Brown, Knox 

College prezidentas, kalbė
damas Northwestern uni
versiteto studentams, pasa
kė, kad Amerikoje mokslas 
ir mokslo žmonės yra perse
kiojami. Žinoma, jie nėra 
persekiojami fiziškai, kaip 
buvo viduramžiais, nėra jo
kio organizuoto judėjimo 
prieš juos. Dabar mokslo 
persekiojimas suorganizuo
tas taip, kad publika jo 
visai nemato. 

Mokytojams mokamą at
lyginimą jis pavadino di
džiuliu skandalu. Mokytojai 
persekiojami ekonomiškai. 

STASYS LTTWINAS SAKO: 
1 ' H A D A D T a l Geriausias Laikas Pirkti 

U / \ D / M \ — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
REIKMENIS". OERAS PASIRINKIMAS: 

Stogams Reikmenys — Inaolnotu Plytų išvaizdos Sidlngs 
— Langę — Dorę — Tvoroms Materlolo — Maliavos — 
VaraiSio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
(Hardware — Plelsterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rflales Insullacljoa Materlolo — štormo Langų — Kom
binacijos Dorų — VValIboard — Plastor Board — Vamz
džių ir Daag Kitų Dalykų. 

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Pres. 

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

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

• • • • DTOgir "DRAUGĄ" DRAUGUI 

Šalčiai Europoje 
Visoj Europoj ši žiema 

gana šalta. Net prancūzų 
Riviera yra padengta snie
go, ir nenumatoma, kad 
greitai atšils. 

Anglijoj sekmadienį taip 
pat labai daug snigo ir ša
lo. Del to iš Londono aero
dromo tik du lėktuvai tepa
kilo. 

Planingas Taupymas Visada 
Moka Gerus Dividendus 

•I BENDROVE PER 42 METUS SAVO TAUPYTOJAMS IŠMO
KĖJO KIEKVIENĄ SUTAUPYTĄ DOLERI SU GERAIS DIVI
DENDAIS. KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI YRA AP
DRAUSTI IKI 15,000.00 PER FEDERAL SAVINGS AND LOAN 

INSURANCE KOMPANIJĄ. 
Fu-trauksim Jūsų pinifus ii kitur, jei atnešite savo bankinę knygute 

PASKOLOS ANT MORGIČiy UŽ 4% 

MUTUAL FEDERAL SAVI 
AND LOAN ASSOCIATION OF 

UNDER C. S. aOVKRNMENT SUPERVISION 

HM W. CERMAK ROAD TEL> CANAL 
JOHN J. RAZANAUSRAS, President and Mtnager 

Office houn: Daily 9 A. M.—5 P. M.; Thurtdayi 9 A. M.—7 P. M. Wednesdays 

TURTAS VIRS $2,900,000—ATSARGOS kapitalas 

yJCOAV 

" •— -**** •*• - ** 

i mus 
X Dr. Pr. Padalskis sek

madienį kalbėjo Gimimo ir 
Šv. Kryžiaus parapijų salė
se. Kalbėjo nepaprastai įdo
miai ir gražiai. Aukų sudėjo 
netikėtinai daug: Marąuette 
Park $1,316.25 ir Town of 
Lake $1,230.00. 

X Mr. and Mrs. Muellers, 
West Side biznieriai, išvyko 
atostogų į Havana, Ouba. 
Mrs. Mueller yra lietuvaite 
— V. Petrauskaite, duktė 
vienų seniausių West Side 
gyventojų ir žinomų parapi-
jiecių. 

X Šv. Kazimiero Akade
mijos Hemejų Draugija šie
met vasarinį pikniką turės 
liepos 6 d- Vytauto parke. 
Tai bus tikrai ir yra daromi 
visi reikalingi prie pikniko 
prsirengimai. 

X Adele Deringiene, žino
ma veikėja, ypatingai Mote
rų Sąjungos 200-toj kuopoj, 
sykiu su vyru buvo išvykus 
atostogų į Los Angeles, 
Calif., kur jiems tai patiko, 
kad parvažiavo tik porai sa
vaičių sutvarkyti čia reika
lus ir greitu laiku grįš at
gal. Rodos, ir nuosavybe nu
sipirko. 

X Bronius Vefcota, Chica-
gos lietuviams žinomas lo
šė j as-artistas ima labiau 
prasimušti į dramos ir ra-
dio aukštybes, šiuo metu jis 
užima svarbią vietą Chica-
go televizijos stotyje WBKB 
Prieš Kalėdas ši stotis per
statė veikalą "Christmat 
Story1*, kuriam Bronius pa
raše medžiagą. Jo brolis Ka
zys, kurs dalyvaus "Drau
go" koncerto komedijoj, ir
gi yra pasižymėjęs lošėjas-
artistas. 

X Cicero visa eile veikėjų 
ir biznierių pakviesti j talką 
"Draugo" koncertui ir kai 
kurie jau pasižadėjo, būtent 
muz. A. Mondeika, S. Jaš-
kūnas ir sūnūs Al. ir Ed., J. 
Švabas,"K. Matulaitis, J. Vai 
čiūnas, S. Gerdvilaite. A. 
Jurgelaite, J. Kočis, S. Sta
šaitis, Mr. Husarik, J. Pil
kis, R. Morkevičius, J. Pū
kis, J. Kavaliauskas, J. Sli-
teris, P. Putrimą*, A. Šir
mulis K. Balčiūnas, J. Ar-
lauskas, Ed. Misius, K. Po
cius, J. Lengvis, A. Milaiic-
kas, K. Genys ir kiti.. 

X 'Katalikiškoji Lietuva', 
dideli, 757 puslapių kun. dr. 
K. Gečio parašytą ir išleis
tą veikalą, jau galima įsigy
ti "Draugo" knygyne. Kny
gos tikslas, kaip autoriaus 
Pratartyje pasakyta: "yra 
supažindinti skaitytoją su 
katalikiškąja Lietuva, su jos 
kovomis praeityje del kata
likybes, su jos originaliais 
krikščioniškais papročiais, 
žaviu religingumu, katalikiš 
kos dvasios persunkta kul
tūra, liaudies menu, katali
kybes galiūnais, katalikiško
mis organizacijomis ir aps
kritai su katalikybes reiški
niais visose lietuvių srity
se". Knyga yra audeklo gi e. 
žuose apdaruose, kurie įvy
nioti į dail. Vijeikio pieštą 
lietuviškų kryžių viršelį. 
Knygos kaina $4. 
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