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TRUMANAS i AMBASADORIŲ 
BALF 1947 M. VAJAUS OFICIALUS ATIDARYMAS 

i 

PRIĖMĘS KREDENCIALUS, BARE UZ 
LENKIJOS PAŽADO SULAUŽYMĄ 
WASHINGTON vas. 4.— J jog J. A. Valstybes reika-

Prez. Trumanas šiandien as- lauš ne vien pirmenybes ato
mų kontrolės planui, bet 
taip pat reikalaus stiprios 
tarptautines apsaugos sis
temos, inimant pasaulinę po 
licijos jėgą ir inspekcijos 
agentūros, pirm negu sutiks 
mažinti apsiginklavimą. 

meniškai priėmė naujojo 
Lenkijos ambasadoriaus Jo-
zef Winievičiaus kredencia
lus ir pareiškė jam, kad 
Lenkijos valdžia neišpildė 
savo pažado laikyti laisvus 
rinkimus. VVinievičius teisi
nosi, kad jo vyriausybei esą 
sunku ir ji norinti Ameri
kos draugystės. 

Ambasadoriaus priėmi
mas veikiausiai užbaigs spe
kuliaciją, kad J. A. Valsty
bės gali nutraukti diploma
tinius santykius su Lenki
jos valdžia dėl būdo, kuriuo 
Varšuva pravedė seimo rin- p a v o ? t i atominės bombos 

paslaptį, nes ii numatanti 
dieną kuomet Rusija atvi-

Sako Rusai Pavogs 
A Bombos Paslaptį 

NEW YORKAS, vas. 4.— 
Igor Gouzenko buvęs sovie
tų ambasados Kanadoie šif
ru patarnautojas, šiandien 
sakė Rusija yra pasiryžusi 

kimus sausio 19 d. 
Priminė Pažadą 

Sausio 24 d. New Yorke, Waldorf Astoria viešbutyje, Aator Gallery kambaryje, buvęs paštu ministeris James^A. Farley. BALF Vajau* Garbės Winievičiui patiekus savo 
^TtSLda
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M
įzym;ems f 8 ™ 8 ' l ^ o v « f Prie garbės stalo sėdi: (iš k. irės į de š in į Rt. Rev. Msgr. Robert E. McCormick, kredencialus, Š u m a n a s pa-

Jonas Budrys, Rt. Rev. Msgr. Patnck O'Boyle, Rt. Rev. Thomas J. McDonnell, arkivyskupas J. Francis A. Mclntyre generolas William N. Has 
keli, vyskupas John Mark Gannon, Kun. Dr. J. B. Končius, James A. Farley, Joseph P. Picarillo ir William Collins. 

BRITŲ PLANAS NUMATO PADALINT 
PALESTINA TARPE ŽYDŲ IR ARABŲ 

LONDONAS, vas. 4. - ikimą. j n i a i š i a n d ien pranešė, kad 
Londono konferencija Pa- Kitas raportas sakė Pa- Amerikos kariuometnes avi-
lestinos reikalu buv0 šian- lestinos vyriausias teismas acijos jėga Europoje iki 

atmetė Dov Grunerio advo
kato prašymą reikalaujantį, 

Mano Sumažinti U. S. 
Ayiadja Met i jo je 
FRANKFURTAS, vas. 4. 

— U. S. militariniai sluoks-

-į 

dien atidėta neribotam lai
kui, kuomet arabų delegaci
ja dar kartą atmetė pasiū
lymus by kokiam Švento
sios Žemės padalinimui. 

LONDONAS, vas. 4. — 
Informuotas valdžios sluok
snis šiandien sakė britų val
džia šiandien nutarusi Pa
lestinoje pravesti kompro
misinį planą padalinti Pa
lestiną. Nebuvo jokio ofi
cialaus valdžios pranešimo 
tuo reikalu. 

Anot informanto, nauja
sis planas padalintų Pales
tiną į žydų ir arabų kraš
tus su bendra kontrole An-

1938 metų bus sumažinta 
iki 100 kovos lėktuvų, 75 

kad būtų atsikreipta į vai- transportų ir mažiau negu 
džios tarybą prieš aukščiau- 9,000 vyrų. Dabar ten stovi 
siojo teismo nuosprendį. 800 kovos lėktuvų, 150 tran-
Teismas vakar atmetė pra- sportų ir 38,000 vyrų. S|u-

rai kariaus prieš J. A. Vals
tybes. Kaltinimas buvo pa-

, darytas Cosmopolitan "žur-
sakė jam, kad Amerika pn- , 
sidėjo prie Anglijos ir Ru- 1 e

G o u z e n k o c i t u o i a p u l k . 
sijos vyriausybių Jaltoje ir ^ ^ ^ ^ v . j d i e n o j e 

Potsdame svarbiuose imta- a p i e A m e r i k ą : ' < . V a k a r m ū . 
rimuose liečiančių Lenkiją. sų ab j antai, šiandien mūsų 

RAGINA SUVARŽYTI Demokratai Priešingi 
w \MĘ >AJIGUM4f Nuomų Pakėlimui\M« t ^ . b a ^ ***«**^^, rytoj mm 
WASHINGTON, vas. 4.— VVASHINGTON, vas. 4.— laikymui laisvų rinkimų. § a i ,, Gouzenko liudijimu 

Chryaler korporacijos vice ! Svarbieji senato demokratai, Prezidentas priminė jog K a n a d 0 g vaidžia galėjo nu-
prez. B. E. HUtchinson šian- sekdami Prez. Trumano pa- ! Lenkijos laikinoji vyriausy- t e i g t i d e v y n i u s a s m e m s už* 
dien ragino senato darbo vyzdį, šiandien pradėjo ruo-
lcomitetą sutamprinti Bali 
bylių draudžiantį vesti ko-

šymą sustabdyti Grunerio 
pakorimą. 

pasirodysianti amerikiečių 
glijos rankose. Iki šiol ara- okupuotoje Vokietijoje. At-

lsoėiar Kad Prasidės 
Naciu Požemio Veikla 

STUTTGART, Vokietija, 
vas. 4. — Leit. gen. Lucius 
D. Clay šiandien pasakė 
amerikiečiams laikraštinin
kams tikėtis stipresnes na
cių požemio veiklos, kuri 

šti partijos liniją prieš by 
kPki bendrą nuomų kėlimą. 

lektyvias derybas ištisai Vieni jų sakė jie sutinka su 
pramonei, kad neleisti vie- j pakėlimu atsitikimuose kur 
nai kuriai unijai uždaryti j reikalinga, bet priešinasi 

mažinimas planuojamas e-
konomijoe sumetimais nuo 
f iškaliu metų prasidedančių 
liepos 1 d. 

Išnešė 130 Lavonu 
iš Sudegusio Laivo 

vas Saigon sudegė prie prie- liuosuotoe ir "turėti teisę 
plaukos čia šiandien lavo-1 monopolizuoti industriją vi-

,nai 130 asmenų buvo išneš- .same krašte." 
bai ir žydai abu atmetė pa- .sakydamas i klausimą, Clay ' .5 . T . tt . 
, , . . , . r ! . ., . . TT o . ti is jo. Laivas veze poipie- l 

HONG KONG, Kinija, 
vas. 4. — Kelias valandas 
po to kai kiniečių upes lai- (neturėtų, būti nuo visko pa-

visą. automobilių' ar gumos 
industrijas. Bali bylius ap
riboja bendras derybas 100 
mylių rinkų srityse. 

Hutchinson pabrėžė, kad 
pramone turi prisilaikyti 
Sherman, Clayton, Federal 
Trade Commission, Robin-
son-Patman, Interstate Com 
merce, SEC, National Labor 
Relations ir algų-valandų 
aktų, ir todėl darbo unijos 

bendram visų nuomų pakė
limui. 

Senato bankininkavimo 
komiteto republikonai nariai 
yra nurodę jog jie parems 

be buvo pasižadėjusi įvyk
dyti tą nutarimą, ir sakė: 
"Mane ir Amerikos žmones 
giliai surūpina tas faktas, 
kad Lenkijos laikinoji vy
riausybė neišpildė to paža
do. Amerikos valdžia nepa-

snipinejimą. 

Mrs. FDR Pasisako 
Komunistu Reikalu 

NEW YORKAS, vas. 4.— 
metė intereso Lenkijos žmo- M r g Eleanor Roosevelt 
nių gerbūvyje. Turėdamas j straipsnyje Look žurnale 
tai omenyje pasiūlau jums §į a ndį en sakė Amerika ga-
šios valdžios oficialų koo- }^ t ų bendradarbiauti su Ru-

koki nors planai bendram |peraciją>" s į j a "taip kaip iki šiol dir-
pakėlimui. Trys jų remia ' Winievičius seka dr] Os- Dama išvien su socialistine 
bylių 15 nuošimčių pakėli
mui nuomų. 

dalinimą kaipo Palestinos sakė jis tiki jog U. S. spio-
ginčo išaiškinimą. 

Reaguoja f Britų 
• Ultimatumą 

JERUZALE, vas. 4. — 
Žydų agentūra, reaguodama 
į britų septynių dienų ulti
matumą padėti sutriuškinti 
žydų požemį*, šiandien pra
nešė ji nepalankiai žiūri į 
Palestinos valdžios pareiš-

nažo biuras yra stiprus už
tektinai atremti tas nacių 
pastangas. 

Kariuomenės specialūs 
agentai tebebando susekti 
kaltininkus išsprogdinimų 
Nurenbergo srityje. 

rių ir medvilnę. Daugelis 
aukų buvo ugnies sugauti 
laivo apačioje. 

KALENDORIUS 
Vasario 5 d.: Šv. Agota; 

senovės: Birute ir Arminas. 
Vasario 6 d.: &v. Darata 

ir Šv. Titus. 

ORAS 
Ryte penki žemiau zero. 

Dieną atšils iki 20, naktį 
apie 15 virš zero. Saulė te
ka 7:00; leidžiasi 5:11. 

Teigia Komunistai 
Grasina Amerikai 

W^TJ/CTST/TCY Mass.. vas. 
4 — Atstov" rūmu pirm. 
Martin (R.. M««*s.) vakar 
naktfi sakė "pajėsri ir stra
tegiškoje vietoje esanti ma
žuma" vra pasiryžusi su
naikinti Amerikos santvarką 
ir jos vieton įsteisrti komu
nizmą. Jis pareiškė jo pa
gerbimo bankieto dalyviams 
jog kongresas žino apie šį 
pavojų. ~ ""* * 

Sako Gavarno Partija 
Laimėjusi Rinkimus 
TEHRANAS, vas. 4. — 

Ilgai užsitęsę Irano rinki
mai baigėsi vakar naktį vi
suotinu laimėjimu numato-
mu premjero Ahmed Cavam 
-es-Sultanęh demokratu par 
tijai. 4 

FHA vakar pranešė, kad 
1947 metais Chicagos srity 
bus pastatyta 30,000 butų 
po vieną., du ir t r is kamba
rius, nuomomis nuo $45 iki 
$65 mėnesiui. Veteranai bu
vo įspėti, ' kad visvien bus 
trūkumas butų. i 

Marshallas Pasakys 
Politika Atstovams 

VVASHINGTON. vas. 4.— 
Atstovų rūmų užsienio rei
kalu komitetas šiandien 
vienbalsiai atmetė rezoliu
ciją! prašančia valstybės sek
retorių Marshallą suteikti 
atstovams "pilnas informa
cijas" apie priežastis atė
mimui kariuomenės ir baigi 
mui taikos pastangų Kini
joje. , 

Tas balsavimas įvyko tuoj 
po to kai ats. Eaton (R., N. 
J.) , komiteto pirmininkas, 
pranešė jog Marshallas pri
ėmė kvietimą su komitetu 
išsikalbėti apie savo nusis
tatymą ir numatomą prog
ramą pirm negu išvyks į 

Suareštavo Von Papeną 
ir Pasodino Kaleiiman 

NUERNBERGAS. Vokie
tija, vas. 4. — Franz vcm 
Papen, techniškai laisvas 
vykstant denacifikacijos pro 
cedūrai prieš jį teisme, bu
vo šiandien suareštuotas vo
kiečių teismo pirmininko į-
sakymu ir tuoj nuvežtas j 
kalėjimą. Teisėjas Camill 
Sachs kaltino buvusį nacių j teigė jog nusiginklavimas 
diplomatą davimu neteisin- Jturi būti pirmasis reikalas, 
go liūdymo. I Austin aiškiai pabrėžė 

car Lange kaipo Varšuvos j vyriausybe" Anglijoje jei 
atstovą Washingtone. j ^ s ^ susilaikytų nuo skati
ni IC Al 1/Al/A L4 II f nimo Amerikos komunistų. 
KŪJAI K U V U J A U. J . ! Ji sakė nemananti, kad ru 

nf l fiINKIII PIANO s a i a k t v v i a i skatintų komu-
l/Ct U i n i U U rLARU i s t ų p a r t i j a g nekomunisti-

LAKE SUCCESS, N. Y., Į , ^ š a l y Se, i r kad ji esanti 
vas. 4. — Sovietų delegatas t i k r a J 0 g Rugįjog atstovai 
Gromyko šiandien pareiškė į««turi m a ž a i n o r o b ū t i j u n . 
U. N. saugumo tarybai, kad {

g^mi^ s u Amerikos komu-
U. S. delegatas Warren A. 
Austin "nelogiškai" reika
lauja tvirtos tarptautinės 
apsaugos sistemos pirm ne
gu bus nusiginkluojama, ir 

nistais. 

Vėl iausiu Žinių Sant rauka 

konferenciją Maskvoje. 
-

—Senato komitetas užgyre Dillon S. Mver nominaciją 
būti viešosios namų statybos direktoriumi. 

—Senatorius Vamfdenberg (R., Mich.) atmetė Prez. 
Trumano prašymą važiuoti f užsienių ministrų konferen
ciją Maskvoje, sakydamas jis neturės tam laiko. 

—Paryžių ie raportuota jog vietnamiečiai taip smarkiai 
puola prancūzus pietiniam Indokinijos pakraštyje, kad, pas 
tariėji prašė atsiųsti artilerijos ir lėktuvų. 

—Kinijos gen. Chiang Kai-shek vakar baigė vizitą ka
ro frontui Siaurės Kinijoje, Tas skaitoma ženklu jog ne
bus kompromiso ir įvyks ofensyva prieš komunistus. 

—South Pole ekspedicijos lėktuvai pastebėjo kalnus i kaip Prez. Trumanas dabar 
autarktiko dykumoje siekiančius 15,000 pėdų aukštumą, tarnauja. 

Komitetas Užgyre 2-ju 
Terminu Abribojima 

VVASHINGTON, vas. 4.— 
Šešiems demokratams nesu
tinkant, atstovų rūmų teisių 
komitetas šiandien užgyre 
konstitucini priedą aprube-
žiuojanfj by kurio Prezi
dento tenūrą dviem termi
nams. Penkiolika republiko-
nu ir penki demokratai rė
mė bylių. 

Priedas veikiausiai teks 
atstovų rūmams balsuoti 
ketvirtadieny. Jis apriboja 
prezidento tenūrą dviem 
terminams, ar tai būtų pilni 
Po keturis metus, ar dalini, 

-•? 
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Minėkime Lietuvos Nepriklausomybės 
Sukaktį 

REMKIME LIETUVOS ŽMONIŲ KOVĄ DĖL LAISVftS 

JAMES A. FARLEY ATIDARO VAJU 

Artinasi Vasario Šešiolik
toji > Lietuvos nepriklauso
mybes paskelbimo 29-ta me
tine sukaktis. Visos lietu
vių kolonijos ir organisaoi-
joe yra raginamos paminė
ti šią sukaktį kaip galint iš
kilmingiau ir panaudoti aitą 
progą tam, kad pasaulis iš
girstų apie Lietuvos skriau
dai ir jos imonių kančias. 

Lietuva kenčia pasibaisė
tiną rusiško bolševiamo prie 
spaudą. Jos gyventojai yra 
areštuojami, sudomi ir ma
sėmis gabenami Rusijo8 gi-
lumon. įų turtus grobia so
vietų komisarai ir atvyka-
tantieji iš rytų kolonistai. 

Prieš šitą. šiaurų ir netei
sėtą rusų šeimininkavimą 
Lietuvos žemėje pareikškite 
savo protestą — kalbomis, 
rezoliucijomis, laiškais A-
merikos vyriausybei ir kon
greso nariams, ir pareiški
mais spaudai. Reikalaukite, 
kad bolševikų teroras Lie
tuvoje būtų sustabdytas ir 
kad sovietų kareiviai ir žval 
gybininkai išsinešdintų iš 
Įietuvos. 

Bet remkime Lietuvą ne 
tiktai žodžiu, o ir aukomis. 
Amerikos Lietuvių Taryba 
paskelbė Lietuvoj Gelbėji
mo Vajų tikslu sukelti $250.-
000 kovai už jos išlaisvini
mą. 

Kiekviena kolonija, kiek
viena draugija ir kiekvienas 
asmuo teprisideda ko dides
ne auka. ALT skyriai ir ko
lonijų komitetai yra prašo
mi daryti rinkliavas viešose 
sueigose ir privačiuose na
muose. Draugijų valdybos ir 
nariai yrą prašomi skirti 
aukas iš draugijų iždų arba 
daryti koiektas susirinki
muose. 

Kiekvieną geros valios lie-
tuvj prašome duoti savo as
menišką auką šiam kilniam 
tikslui, jei galima, bent vie
nos dienos uždarbį per šj 
vasario mėnesį. 

Lietuvos žmones šaukiasi 
mūsų pagelbos. Padekime 
jiems nusikratyti svetimu 
jungu ir atgauti laisvę! 

Amerikos Lietuvių Taryba 

Vykdomasis Komitetas: 
L. Simutis, prezidentas 
Dr. P. Grigaitis, sekr. 
Mikas Vaidyla, iždininkas 
Kun. I. Albavičius 
A. J. Aleksis 

Juozas Arlauskas 
S. F. Bakanas 
Kun. J. Balkūnas 
P. P. Dargis 
Elena Deveniene 
Stasys Gegužis 
J. Glaveckas 
J, J. Grigams 
J. V, Grinius 
Kun. F. M. Juras 
K. Jurgeliūnas 
Wm. T. Kvetkų 
P. Kručas 
J. B. Laučka 
Wm. F. Laukaitis 
S. Michelsonas 
A. Milleris 
Dr. A. Montviaas 
E. Paurasiene 
P. L, Pivaronas 
J, V. Stilsonas 
Dr. M. J. Vinikas 

Pagerbimas Parapijos 
Karo Veteranu 

Lowellj Mass. — Sausio 
26 d. Šv. Juozapo parapijos 
svetainėje buvo surengtas 
šaunus bankietas, kad pa-

' gerbti sugrįžusius karo ve
teranus. Bankietą suruošė 
merginų Sodalicija. 

Vakaro vedėju buvo mū-
j sų dvasios vadas kun. P. V. 
| Strakauskas. Kalbėjo mayo-
| ras Le 0

 R o v , k u n - Jonas Dau 
ims, kun, Feliksas Kenstavi-
®us ir dr. Bolius Kraučiū-
nas. 

Programą išpildė sekan
tieji: Juozapina Narinkaite, 
Veronika Shanley, Rutvila 
Jonuite, Raymond Kelly, A-
lena Mikšiene, Hypolitas Va
lentinas ir Mary McQuade. 

Sekantieji veteranai daly
vavo: B. Andriušaitis, K. 
Andriuškevičius, K. Bandze-
vičius, J. Blaveckas, P. Bla-
Žionis, S. Blažionis, Pr. Bu* 
ja, V. Buja, Henry Burke, A. 
Dirsa, A. Drevinskas, A. Dae 
dulionis, B. Gahibickas, J. 
Grenda, S. Grenda, J. Gum-
brevičius, J. Jasinskas, B. 
Jurevičius, S. Kundrotas, P. 
Karsokas, J. Koyutis, J. 
Kraučiūnas, B. Kriaučiūnas, 
P. D. S„ T. Miksa, V. Mik
sa, M. Morkūnas, J. Narin-

»kevičius, V. Narinkevičros, 
V. Paulauskas, A. Peredna, 
A. Ramanauskas, V. Rama
nauskas, J. Sabaliauskas, Jr. 
P. Sakalinskas, J. Seliukas, 
Jr., M, Sasnauskas, J. Sas
nauskas, K. Scarks, M. Shan-

mire Ciprijonas Banys. Pa
liko žmoną ir 4 jau užaugu
sius vaikus. Palaidotas ka-
talikų kapuose 

Parapijos metinis sus-mas 
įvyk0 sausio 26 d. Pasirodė, 
parapijos finansinis stovis 
labai geras. Skola atmokė-

DR. CHARLES SEGAl 
GYDYTOJAS EB CHIRURGAS 

4729 So. Ashland A ve, 
(2-tros lubos) 

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Ree. Tel.: MIPway 2880 

OFISO VALANDOS: 

DR. G. StRNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

t E Metų Patyrimas 

Garbls pirmininkas kalba — Jameg A. Farley, atida
rydamas BALF vajų ragino lietuvius tremtinius šelpti. 

ley, A. Stanilionis, Al. Sta-
nilionis, P. Stanilkmis, H. 
Valentinas, J. Varanauskai, 
J. Varanauskas, A. Versiac-
kas, J. Versiackas ir V. Vi-
ckocka. 

Sveikinimas buvo pasaky
tas sekančių: J, Ruso, Z. 
Stanevičiaus, Jr.f S. Kandro-
to, Sr., ir S. Sauleno. 

Dėkingumo žodis reikia iš
tarti sekančioms, kurios dar 
bavosi, kad vakaras būtų 
sėkmingas: Mikalinai Bla-
žioniūtei ir Alenai' Vilkišiū 
tei už pakvietimus ir prog
ramą; Alenai Linkevičiūtei 
ir Antaninai Bujaitei uš ako-

afideivitug dėl pabėgėlių, 
kad atvažiuotų i Ameriką. 
Tai labai gražus darbas. Bū
tų gerai, kad daugiau atsi
rastų tokių žmonių, kad pa
siimtų tuos vargšus J Ame
rika Daugelig studentų yra 
kreipęsi j klubą, ar neatsi-

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 ta ir dar parapijos ;žde yra y ^ pocį t ; n u o 7 ^ 8 : 3 0 vaL vak 
graži suma pinigų. Sekmai nuo 10 iki 12 vai. dieną. 

Parapijos valdyba yra se
kanti: Povilą?, Adamonis ir 
Stanislovas Osteen — direk
toriai; Juozas Yodeltis — 

raštininkas; Povilas Pakenis 
— iždininkas; Vincas Bir
žietis, Vincas Vensliov Uitis 
ir Vaclovas Sunklodas — pa-
gelbininkai. 

Sus-me kalbėta apie mūsų 
klebono trigubą sidabrini 
jubiliejų: kunigystės, atvy-

Dr. VValter J. Svviatek 
OPTEMETRISTAS 

2201 W. CERMAK ROAD 
(Virfi Metropolitan State Bank) 

TeL CANal 7329 
Vai.: — Kasdien 10 Iki I I ; 1 Iki 6; 7 
Iki 9. šett&d. 10 ryto .iki 6 vak. Sek
madieni 10 iki I I Trečiad. uždaryta. 

TeL Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso, 

Ofisas ir akinių dirbtuvė; 
3401 S. Halsted St. 

Kampas 34th Street 
VALANDOS: nuo 10 iki 4 ir 0 iki 8 

NedfilioJ pasai sutarti. 
Tikslu* tyrimas Oontaot Stiklai 

k i m o j S į 0 U X C i t y i r k l e b o - f Ortaoptic Gydymas, Stiklus Atnaujinu 

navimo. Nutarta nupirkti aU 
bą, arnotą ir kitokių daly
kų. Nutarta rinkti aukas po 
namus ir ką kas norės duo
ti klebonui dovanų už jo čio
nai pasidarbavimą. Jubilie-

ras žmonių, kurie sutiktų j u s b u g g e g u ž į n d. 
atsiųsti afideivitų. Daugiau 
apie tai informacijų teikia 
D. L. K. Vytauto Klubas. 

* 

Pranešu, kad D. L. K. Vy
tauto Klubas rengia Užga
vėnių "party" nariams ir jų 
žmonoms, vasario 15 d., klu
bo name. Bus skanių valgių 

ningą vakarienę; Irenai Ju- ir grieš geras orkestras. Į-
isevičiūtei ir Monikai Blažio- j žanga $1. 
Iniūtei už svetainės išpuoši-
imą; Onai Grendaitei, Juo
dinai Kavaliauskaitei, Onai 
zapinai Narinkaitei, Juoza-
Saulėnaitei, Ritai Vilkišiū-
tei už patarnavimą prie sta

lių; kun. P. V. St^akauskųij""- — — - « -« 
1 v ,« « u'» Budreika. Buvo nevedę 
už "Souvenir Book , varg. 
i Sofijai Blaževičiūtei. 

Įvykiai Šv. Kazimiero 
Parapijoj 

Sioux City, Iowa. — Šio
mis dienomis mirė Jurgis 

s ir 
čionai neturėjo giminių. Lai-

Nuo vasario 23 iki kovo 
d. mūs bažnyčioj bus misi-

| jos, kurias ves kun. Antanas 
Mešlis, S.J. Pamokslus sa
kys lietuvių ir anglų kalbo
se. Kovo 2 d. — 4 d. bua ir 
40 vai. atlaidai. 

* 
Parapijos globėjo šv. Ka

zimiero šventėj turėsime gra 
žias iškilmes. Visi, vietos ir 

(Nukelta į 5 pusi.) 

dotuves tvarkė Antanas Dič-
Skra jojanti Plunksna « petris kuri 5 buvo velionio 

i ' .globėjas. Palaidotas katali-
Teko girdėti, kad keli lo-'kų kapuose. 

velUo lietuviai jau pasiuntė Taipgi šiomis dienomis 

M^T* 

4 * ' 

GERA VIETA 

PELNINGAM 

TAUPYMUI 

Pradek taupyti šiandien... nusipirkti naują 
namą... Nuosavą biznį, automobilių... įsi
gyti finansinę atsargą . . . Kiekvieno tsupy-
tojo taupiniai apdrausti iki $5,009 per Fe-
deral Savings and Loan Insurance Corp. 
Taupyk po truputį kas savaitę. ) 

Ofino tol. MONroe 0570. 
RisUl. ui C\MU 78ltt. 

Dr. Kazimieras E. Fitz 
PHVSKIA.N AND SUBGEON 

X-RAY EXAMINATIONS 
2200 VVest Cermak Road 

VALANDOS: 
Kasdien — 1-4; 7-fl; Trečiad. ir 

š.-štad. nuo 1-4; Sekmad. — 
pairai su tart j. 

J. RIMDZUS. D. C. 
UCJENSED OflROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Home cajls in Indiana 

Phone Wentworth 2527 
PHYSIO THERAP Y 

936 West 63rd Street 
HOUHS: Daily C to 8 P. M. 

Saturdaya 10 A. M. to 8 P. M. 

Olto. TeL VUL 1888 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA: 

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Se.km. tik suaitarua. 

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS! 

Tik viena porą, aklu gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
isegsaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kuria regėjimo mokslą* 
gali sutelkti 

17 METAI PATYRIMO 
pririnkime akiniu, kurie prašalina 

visa. akių įtempimą. 

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

t « ' » p M lb-tos gat. 
Telefonas CANAL 0528, Chicago 

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

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

JŪSŲ Radio Sugedęs? 
Krefpkitds Elkspertyvo 

Patarnavimo Prie 

RADIO SERVICE CO. 
BM w. mm st 

riMAM DAUBAS OARAUTOOTAfl 
Taisom Tisu Iidlrbrafllu 

Tlsoklus Modelius 

DYKAI APKAINA VTMAS 
Paimam Ii namu ir prlstatom 

PARDUODAM* IfAUJTJS 
RADIOS 

Mes turime Kadijų 1 ataka tr 
nereikės laukti dU jfi«ų. 

Taipgi Pasirinkimas Tfillausiu 
Mualkof Rekordų 

Xo«iplrkite tr PasUasktte so 

TELEFONTJOKITE: 
OIOERO 4118 

Atdara Takarais tkl t:00 vai 

Dr. F. C. VVinskunas 
OXDYTOJAS 1& UHDj.Ui&UilS 
2420 W. Maraquette Rd. 

Ofiso TeL: PBOspect 6446 
TeL; HEMtoek SL50 
VAiANDOS: 

Nuo 2 Iki 4 pupiei, o ua 8 vak.; u 
Trečiadieniais pagal 

lai, OEO. 1800 (Ofiso ir namų.) 

Dr. VValter J. Kirstuk 
PHTSICIAN and SURGBOH 

(LietuviB Gydytojas) 

8925 West 59th Street 
VALAKDOH: 1 — 4 popiet. 1:10 — 
i •• vakarais Trečiad. pasai sutarti 

DR. PETER T. BRAZIS 
PHTSIC1AN and SURGEON 

6757 S. Western Ave. 
Ofiso TeL: HEMlock 5848 

TeL: HEMlock 2324 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIBLKGAfi 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAI ayette S210 
Ros. TeL KĴ PubUc 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
Šaukite: KEDzie 2S68 

VAJUANDOS: 
Kasdien nuo 1—6 vaL popiet 
ir nuo 6 iki 0 vaL vakare. 

rreciadienio vakarais ir taipan 
8aknadisfiiais pagaJ sutarti. 

VALANDOS: Trečiadienį ir Šeš
tadienį pagal susitarimą; kitomis 
djaflaaaja nuo 2 iki 4 po piet, 

7—0 vakare. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cieero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir p*»w *Tim*tlf1 iftis 
VAL.: 10-12 ryte; 2-6, 7-9 P. M. 
8147 S. H a l s t e d St. , Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir aestaiiieniais 

Valandos: S—8 popiet. 
Tei.: GROvenJlJ 4020 

(Ofiso ir Rezidencijos) 

Dr. Aleiander J. Ja vois 
(JOVAI&AS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marquette B d 

(Dargis Vaistinee Name) 
OFISO VALAMDOS: 

Kaadiaa ano I iki 4pp. u • Ud t » 
(Treoiad.. ir M a t pa*a sutarti) 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 

i 

1 0 , 0 0 0 BONKŲ 
• DEGTINĖS 
• BRANDfiS 
• BUMO 

GIN 
VYNO 
KORDIALŲ 

MUTUAL FEDER AL SAVINGS 
ANP 

LOAN ASSOCIATI0N OF CHICAGO 
2302 WEST CERMAK RD. CHICAGO 8, ILL. 

JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres. and Mgr. 

• K R U P N I K O 

Bus Parduodama 

SPECIALEMIS KAINOMIS 
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas 

/ 

i 

VATH.1N 
KA.NTER 

Š̂ SB* l • s •tA.Sj ^ 

ŽTduka-" 

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

3529 So. Halsted St 
Phone: YARDS 6054 

^ - I . 1 Į 'I . • • P U 

AUTOMOBILIŲ INCOME TAKSUS, NAMŲ 
APDRAUDA BLANKAS PIUH)M. APDRAUDA 

HULMISTRAS 
INSURANCE 

: ^ 

DR. A. JENKINS 
P H T S I d A i r A 8CRGJSON 
(UETUVIS GTDTTOJAS) 
2500 W. 63rd Street 

O n g O VALANDOS: 
Kasdien nuo 1-4 p.p. Ir 7:St-» rak. 

Šeštadieniais nuo 2-4 popiet. 
Trečiad- tr Sekmad. uidaryta. 

Ofiso Tel. — PROspect S8S8 
Bes. TeL — VIRcinia 3421 

I • -

RE AL ESTATE 
40U4 S. A^CN£I? AVE. 

CHICAGO 3 2 , IU« 
LAFayafic 6200 

CU»*ENCY 
rxcHA^Gr 
cnt??fe<> C*fth«l 

J? 

•WF 

DR. JOHN 6 . MILLA5 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Hsasofal 8agrišes 0 Tarnybos 

PRAJOMA 

Atidarymą Naujo 
Ofiso 

5720 W. Cermak Rd. 
CICERO. DUUNOI9 

Ofiso Tei.: OLYMPIC 8650 
Rez. Tel.: OLYMPIC 5891 

Jeigu Neatsiliepia — 
Sanktte: aKRWYN 6900 

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

rrečiad., SeknMtd. pasai autarti 

Tai CANal 6122 

DR. BIE2IS 
GIDVTOJAft IR CI1IRURGAS 

2201 Vi. Cermak Bd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8v.v. 
Sakmad., Trečiad. ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Plaoe 
Tel. REPublic 7868 

TaL CANal 0257 
Rez. TeL: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St 
Rezidencija: 0600 S. Artesian Ava 
V ^ S S ^ s T u ^ r r y t o iki 3 p.p. 

6 iki 9 vaL vakare. 

TeL YARds 8146 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

LR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street 

Vai.: U—12; 2 - 4 ; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais: 2— i is 6:30—8:30 

Šventadieniais: 11—12. 

PR. I. E. MAEAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Tel.: PULLMAN 1198 
Narna TeL: PUULMAN 8277 

Res. 6958 So. Talman Ava 
Res. TeL GROvehill 0617 
Office TeL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GIDITCMA^ IR CHlKLlRGAb 

2423 VVest Marąuette Hoao 

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

DR. STRIKOL'IS 
PHYSIC1AN AND 8UKGE0N 
4645 So. Ashland Avenue 

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

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

Office Tel. YARds 4787 
Namu TeL PROspect 1980 

Ofiso TaL VIRginia 0036 
Rezidencijos TeL: BEVerly $244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti. 

Dr. A. Montvid, M.D-
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West Towa State Bank Bldg. 

2400 VVest Madison Street 
Ofiso TeL: SEĘley 7880 
Reste. TeL: RRUnswlck 0597 

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

• i 
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CLASSIFIED APS 
&0000<X>0<K><XKK>00<>0<>0<>00000 

"D K A U G O" 
DARBU 8KYRIU8 

KK>0O<X><>O0<><>OO0<K>OO<>OOO0<>0< 

"DRAT/GAS" HET.P TOANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 N a D«*arborn Street 
Tel. RANilolph 9488-9489 

HELP WANTED — VYRAI 

MAINTENANCE 
MEKAN1KŲ IR 

CHIPPERS 

PATYRUSIŲ 
Dieną ir nakti darbams. 5 dienos 
į savaitę. Pastovumas, gera už
mokestis. 

NATIONAL MALLEABLE 
& S^EEL HASTINGS CO. 

1400 S 5^nd Ave. C5cero 

MAŠINISTU REIKIA! 
LATHE 

MILLING MACHINE 
BENCH IR FLOOR 

DARBININKŲ 
ATSIŠAUKITE I 

J . W . D E O L L CO. 
925 West Jackson 

SHOP \VAREHOUSE VYRŲ 
IR PAPR. DARBININKŲ 

8 vaJ. j dieną, laikas ir puse 
už viršlaikį. 

ABELL-HOWE CO. 
7747 W. Van Baren 

F O R E S T P A R K 

H E T ^ W W T E D — MOTERYS 

Comptometer 
Operator 

Prefer one who knows some 
shorthand. 

Good salary, 40 hour week. 

CALL MR. STRACHAN 
LAFAYETTE 2627 

MOTERIŲ REIKIA 
RINKTI DEŠROMS ŽARNAS 

Geros darbo sąlygos. 
Laikas i r puse virš 40 vai. 

Patyrimo nereikia. 
CANADA 

CASING CO. 
825 \V. 47th ST. 

STENOGRAPHER 
EXPERIENCED 
5 DAY WEEK 

MR. WILLJAMS — SUP. 3340 
GRIFFIN WHEEL CO. 

410 N. MICHIGAN 

Įsigykite šią naują 
ir įdomią knygą 
"Katalikiškoji L*etuvaM, 

dideV. 757 puslapių kun. dr 
K. Gečio parašyta ir išleis
tą veikalą, jan galima įsigy
ti "Drauero" knygyne. Kny
gos tiksiąs, kaip autoriaus 
Pratartyie pasakyta: "yra 
supažindinti skaitytoją su 
katalikiškaia Lietuva su jos 
kovomis praeityie del kata-
likvbes, 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 riiški 
niais visose lietuviu srity
se ". Knyga yra audeklo gi A 
žuose apdaruose, kurie Įvy
nioti j dail. Viie'kio piešta 
lietuviškų dryžių viršelį 
Knygos kaina $4. 

HELP WAJfTED — MOTERYS 

AR IEŠKOTE GEROS 
PEDfiS IR ATSARGOS? 

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ 

— D f i E -

DŽENITORKŲ 
UŽDARBIS 7 2 ^ i VAL. PRADŽIAI 

: : H j VAL. P O s Mfitf. 
82H l VAL. PO 6 MĖtf. 

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISOSE MTESTO I)A* YSE 

V \ L . : &:S0 VAK. r « 12 NAKTJ 

ATSIŠAUKITE 

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO. 

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS: 

S T R E E T FLOOR 

309 W. WASHINGTON ST. 

Stenographer 
LIGHT STENOGRAPHIC WORK 
Good typist, Permanent position. 

40 hour week. 

M A Y T A G C f f l C A G O CO. 
1230 So. We»tern Ave . 

S E E L E Y 2366 

SMART GIRLS 
LJKE TO WORK IN THE 
FRIENDLY ATMOSPHERE 

OF 

MOTOROLA 
The Besrt Radio Place In 

Town 

Starting Rate 83c 
With Experience 94c 
Automatic Raises to 

$ 1 . 0 4 
4545 W. Augusta Blvd. 

N E A P D I R B T O A L I E J A U S G A I S R A S 

REIKIA MOTERES 
TIESIOGINIUI SIUVIMUI 

$44.20 
UŽ 48 VAL. DARBO 

SAMUEL HABER SONS 
311 W. VAN BUREN 

1947 Piknikai 
Vytauto Darže 

šv. Jurgio parapijos: ge
gužes 18 d. ir rugpiūčio 17 d. 

Šv. Kryžiaus parapijos: 
birželio 22 d. ir rugsėjo 7 d. 

Nekalto Prasidėjimo para
pijos: birželio 29 d. ir rug
sėjo 14 d. 

Gimimo šv. Panos Mari
jos parapijos: birželio 8 d. 
ir rugpiūčio 24 d. 

FINE OPPORTUNITY FOR 
GENERAL OFFICE GIRL 
TO R E L I E V E ON SWITCHBOARD 

Experienced 
or vrill take hięh school 

graduate. 
PERMANENT POSITION 

40 HOUR, 5 DAY WEEK 
Modern, plf*a<-ant Loop offiee 

DWIGHT BROS. 
PAPER COMPANY 
626 S. Clark Street 

Šv. Antano parapijos: bir
želio 15 d. ir rugpiūčio 31 d. 

Visų Šventųjų parapijos: 
gegužės 11 d. ir liepos 13 d. 

Dievo Apvaizdos parapi
jos: birželio 1 d. ir rugpiū
čio 3 d. 

Aušros Vartų parapijos: 
rugpiūčio 10 d. 

šv. Mykolo parapijos: lie
pos 20 dieną. 

šv. Juozapo parapijos: ge
gužes 25 d. ir rugsėjo 21 d. 

Šv. Kazimiero parapijos: 
liepos 6 cfieną. 

Šv. Petro ir Povil0 para
pijos: gegužes 4 d. ir liepos 
27 dieną. 

"Draugo'': Labo r Day, 
rugsėjo 1-mą dieną. 

Lietuvos Vyčiųj: liepos 4 
dieną. 

Labdarių Sąjungos: gegu
žės 30 dieną. 

Neiuu ouMct, x±i.t u^apuiruu) anejaus saadeiyje Kilęs gaisras sunaikino 8o,U00 ga
lionų neapdirbto (crude) aliejaus. Nuostoliai siekia pusę milijono dolerių. Suvažiavę 
ugniagesiai žiūrėjo tiktai, kad ugnis nepersimestų į apylinkes trobesius. (Acme-Drau-
gas telephoto) 

is sioux CITY 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

iš toliau prašomi pasinaudo
ti proga, dalyvauti misijose, 
iškilmėse, įgyti atlaidus ir 
atlikti velykinę išpažintį. 

Mes turėsime čionai ir ki
tą svečią ir gerą pamoksli
ninką kun. Antaną Bružą, 
klebono jubiliejaus paminė
jime sakys pamokslus apie 
Šv. Mariją, kuriai klebonas 
paveda visą savo jubiliejų. 

• 
Šv. Rožančiaus Draugijos 

valdyboj yra: ,Jule Žibiene, 
pirm.; Ona Yakubauskiene, 
rast.; ir Brone Tamošeikie-
ne, iždin. Draugija laiko sus
inus kas sekmadieni kiek
vieno mėnesio. Visos para
pijos moterys prašomos pri
klausyti draugijai. Draugija 
rūpinas bažnyčios altorius 
gėlėmis ir kitais dalykais 
papuošti. 

Parapija savo naudai ruo
šia šokius vasario 16 d. 

Lietuvių Piliąčių Klubas 
turėjo vakarą vasario 2 d., 
parapijos svetainėje. 

r* . 
Labai serga dabar Uršulė 

MIRGA - MARGA IS ROCKFORD. ILL 
RUOŠIAMĖS PRIE 
VASARIO 16-TOS 

Rockfordo lietuviai nepa
laužiamai pasiryžę dirbti ir 
kovoti — už Lietuvos išlais
vinimą. Visu įtempimu ren
giasi paminėti Lietuvos Ne
priklausomybės Paskelbimo 
Aktą, vasario 23 d., parapi
jos salėj. Susirinks masiniai, 
kupini gerų norų, tėvynės ir 
artimo meilės vedami, nie-
keno neverčiami, kaipo lais
vi lietuviai. Susirinks, kad 
vieningai pakelti balsą prieš 
Lietuvos okupantus raudo
nuosius žmogžudžius ir plė
šikus kad išnešti protestus 
ir reikalavimus kuo greičiau 
šiai išsikraustytų iš kur jie 
atėjo. 

Rockfordo lietuviai, kaip 
ir viso pasaulio, turi meilės 
Lietuvai, jaučia esą dalelė 
Lietuvos kūno, jaučia jos 
kančias ir vargus. Kada rau
donoji bakterija naikina Lie
tuvos gyvybę, visi stoja į ei
les j% ginti. 

Istorija rodo, kad visos 
tautos savo tarpe turi iš

perų — sugedusio elemento. 
Mes, lietuviai, irgi turime. 
Tai ligoniai, netekę žmogaus 
jausmo. Matydami Lietuvą 
kančiose; matydami tėvą, 
motiną, brolį, seserį krau
juose, mongolų-azijatų žudo
mus, tie išperos dantis iški
šę džiūgauja, ir sako, kad 
jie to užsitarnavo. 

Vasario 23 d. Rockfordas 
susilauks brangjaus svečio, 
adv. Skipičio, kuris gyvu žo
džiu perduos žinių iš Lietu
vos gyvenimo, jos vargų; ir 
kovų už laisvę. Kitas kalbė
tojas bus "Sandaros" red. 
ir A. L. Tarybos iždininkas 
Vaidyla. 

Muzikalę programą išpil
dys parapijos choras, vado
vaujant Mrs. Johnson, ir S. 
L. A. 77 kuopos kvartetas. 
Šeimininkės paruoš užkan
džio, žvalgas 

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

Kapočienė. Linkime jai greit 
pasveikti. Koresp. 

JOS. F. BUDRIK 
IR POLICIJOS RANKOSE KOVOJA 

— INC. — 

Rakandai, Radios 
ir Jewelry 

John O'Brien, vienas penkių Chicago plėšikų, kurie 
pastaruoju laiku keliose įstaigose išsprogdino geležines 
spintas, patekęs į policijos rankas. Suimant tą gengę, su
sišaudyme su policija du plėšikai žuvo ir du policmonai 
sužeisti. (Acme-Draugas telephoto) 

NUOŠIRDŽIAI 
KVIEČIAME VISUS 

ATSILANKYTI. 

TELEVTSION demonstruoja
ma kasdien. Naujos 1947 m 
Radios. Lietuviški Rekordai ir 
Rašomos Mašinėles. 

PATYRĘS LAIKRODININKAS 
Gerai Sutaiso Laikrodžius 

Krautuve atdara Pirmadienio ir 
Ketvirtadienio vakarais Iki 9:00 

valandos vakare. 

BUDRIKO RADIO VALANDOS 
Kas Sekmadienį, iš WCFL Radio 
stoties — 9:30 vai., o Ketvirtad. 
vakarais iš WHFC Radio stoties 
nuo 7 iki 8 valandos vakare. 

JOS. F. BUDRIK 
— INC. — 

3241 SO. HALSTED ST. 
Tel. CALUMEJT 7237 

Cleveland Lietuvių 
Masinis Mitingas 

Masinis Cleveland lietuvių 
mitingas šaukiamas vasario 
9 d., tuoj po 10 vai. šv. Mi
šių, Nesiliaujančios Pagel-
bos Šv. Panos Marijos para
pijos salėj. Susirinkime bus 
svarstoma teikimas pagel-
bos lietuviams ištremtiems 
ir pabėgusiems nuo karo Vo
kietijoj. 

Visi lietuviai kviečiami at
silankyti j šį susirinkimą,. 

BALF 55 skyr. valdyba 

CHICAGOJE 
Town of Lake Žinelės 

Serga parapijos veikėjos 
ir žymios sąjungietes: Sirei-
kiene (randasi šv. Kryžiaus 
ligoninėj), P. Meškiene (po 
sunkios operacijos jau grį
žo iš Šv. Kryžiaus ligonines 
namo 4443 So. Wood St.) ir 
M. Martušiene (gydosi na
muose 4511 So. Hermitage 
Ave.). Taipgi sunkiai serga 
Vincenta Šarauskienė, sena 
parapijonka. Jos dukrele ir 
sūnus yra parap. ir draugi
jų veikėjai. 

• 
ARD 1 skyrius rengia va

jaus vakarą kovo 9, parap. 

svetainėj. Pirm. Bučnienė" ir 
rast. S. -Jurgaite su komisi
ja rūpinasi pasisekimu. 

• 
Moterų Sąjungos 21 kuo

pa rengia judamųjų paveiks
lų vakarą. Bus rodoma Šv. 
Bernadetos gyvenimas- Pa
veikslus rodys kun. J. Vyš
niauskas, kovo 30 d., parap. 
svetainėj, 6 vai. vakare. Į-
žanga 50c. Koregp. 

RENDUOJAME GUNDŲ 
TRINIMO MAŠINAS — 
TIKTAI 

$150 
I D I F N A 

Mes Esame AGENTAI D « 
H«MJAMTN MOORE MALIAVl 

Ct VARNIfiŲ, taipgi — 
MARTIN 8ENOUR MALIAVl 

ER V ARNIKŲ >r — 
KSaf-TOHS TAUBPAR. 

Turime Gra2q Pasirinkimą 
l*4«m. 8IE.VTNft§ FOPIERO* 

Duodame SO% Nuolald*! 

MAROUETTE 
PAINT & HARDVVARF 

2547 tfest 68rd S t r e e t 
Tel.: — HEMlock 8282 

J? 

\ , 

Pilnas Income Taksų Patarnavimas -
BIZNIERIAMS, NAMŲ SAVININKAMS IR DARBININKAMS. 

Atsineškite savo alg>os Raportus ir kitas smulkmenas. Mes nesikraais-
tomo, iftpildę JŪaų Income Taksus. Per 17 metų toje pačioje vietoje, 

per ištisus metus. Mes teikiame taksų išpildymo patarnavimą. 

OBARTUCH and COMPANY 
2123 West Cermak Road Chicago 8, Illinois 

/f 

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarle:-
SAVAS PAS SAVĄ' »'i M 

Tiesiog Janu 
0 Maso Dirbtuve* 

Pirkite Ten, Kur Gausit* 
Pilną Patenkinimą Ir 
Puikiausios Rakandas 

Ui Prieinamas Kalnas! 

DABAR tai laikas pagrąžinti savo namus su geriausios 
rūšies RAKANDAIS. Mes turime didelj pasirinkimą, mūso 
pačiu Išdirbinio, visokios rūšies klasisky ir moderniška 
rakandų. Pasinaudokite prosą! 

GARANTUOTA MEDŽIAGA KB DARBAS TEIKIAMA 
U2 LABAI PRIEINAMAS KAINAS! • • 

TikstaaOsJ Pilnai 
Prie 

Pirkėjo Išgarsina 

Archer Avenue Furniture Co. 
PARLOR SUITE I&DlRBfiJAJ — 

4140 Archer Ave. o 32. III 
Telefonas — LAFayette 8516 

savtniokaa — JOB KAZSK—KAftTKATTIfl 

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ 
— UŽ ŽEMIAUSI NUOŠIMTI 

TURTAS $19,000,000.00—ATSARGOS FONDAS $1,500,000.60 
Taupymo skyriuje dabar mokame 2%. Per 37 metus visados 

išmokėjome ant pareikalavimo. 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association of Chicago 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION 

4192 ARCHER AVE. Tel. VIRginia 1141 
JUSTIN MACKUS WICH, Pres. and Mgr. 

/ 

• 
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Trečiadienis, vasario 5, 1W7 
i , ..j 41 agsscsa 

D R A U G A S 
THE UTHUAJOAN DAILY FRUEND 

28S4 So. Oaktop Ave., Chicago 8, I1L TeL CANal 8010-S011 
M Secoad-Cl%a» M&tter Mare h 31, 1918 a t Chicago, Illinois. 

Under t he Act o|*M*rol» *, 187». 
Publisked daily, ezcept Sundays, 

by the 
Lithuitniaa CMbpUo Pvesg Sodely. 

Member of the Catholic Press ASS'B 

Subdcriptkm R a t a s : 
$6.00 per year outside o f Chicago; 
$7.00 PAT year ta Chicago & Cicero; 

4 centą per oopy. 
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Cleeroje per pastą: 
$7.00 

Metų 4.00 

Jungi . Valstybėse, bet ne Chlcagoje: 
Metama . , $6.00 
Pusei Metų $50 

i 

Metams .*, $800 
Pusei Metų ...%..„ 4.60 
Pinigius reikia siųsti Pašto Money 

Orderių sų užsahymala 

Skelbimų kainos bus prisiunčiamos 
tuojaus, gavus prašymą. 

9 K E L 9 K I T 8 S DIEN. "DRAUGE" 

Komunistu Internacionalas Vėl Veikia 
Atydžiai skaitantiems pasauliu spaudą nėra nau

jiena, kad komunistų veikla vėl yra išsiplėtusi po visą 
pasaulį Komunistų Internacionalas iš naujo veikia vi
suose pasaulio frontuose. 

Kari von VYiegand, Chicago Herald-American *&Pe-
nio korespondentas, užvakarykščios dienos to laikraš
čio laidoje yra parašęs Internacionalo veiklos sintezę, 
kuri turėtų atkreipti visų ątydą. 

KOMUNIZMAS VISUR ATVIRAI PLEČIAMAS 

Po pergalės, nepaisant Amerikos ir Anglijos suteik
tos pagelbos, Maskva, ambicijos spiriama, sukūrė tik
rą "pasaulinę komunizmo imperiją.'' Atjausdamas sa
vo pajėgumą ir pasaulinį mąstą^ komunizmas dabar 
yra pasiekęs visus kontinentus. 

Chilėje, Pietų Amerikoje, jau trys komunistai užima 
vietas valdžioje. Brazilijoje gyva komunistų agitacija 
jaučiama 20 provincijų. Afrikos Algerija yra pasiun
tus komunistų atstovų į prancūzų parlamentą. 

Komunistų imperija, susidariusi iš neva savivaldan-
čių partijų, vienok turinčių tą bendrą ryšį perversti 
nekomunistines valdžias ir sugriauti nekomunistines 
sistemas, tiesioginiai ar netiesioginiai veikia per Sta
lino Maskvoje išlavintus agentus. 

KOMUNISTŲ AGENTAI GERAI ŽINOMI 
Stalino pasiuntinių-agentų vardai visiems yra žino

mi. Buvęs mekanikas, Josip Broz, dabartinis maršalas 
Tito, valdo Jugoslaviją kaipo diktatorius. Maurice Tho-
reJE, komunistų partijos galva Prancūzijoje, socialisto 
ministro Ramadiero buvo paskirtas Prancūzijos vice-
premieras. Palmiero Tbgliattį, komunistas, veikiausiai 
taps naujos Italijos valdžios vice-premieru. Georgės 
Dimitroff yra Bulgarijos premieras. 

Čekoslovakijoje randasi Clement Gottwald; Vokie
tijos komunistų galva yra Ulbrich. Graikijoje nežino
mas komunistų vadas vadovauja sukilėliams prieš tei
sėtą valdžią. Kinijoje Maskvos išlavinti Ma Tso-tung 
ir gen. Chu-en Lai veda komunistų kariuomenę. Japo
nijoje, neseniai iš Maskvos grįžęs komunistėlis, plečia 
greitu tempu raudonfašizmą. Olandų Indionezijoje prez. 
Soekarna ir premieras Sharir yra Maskvos studentai. 
Indijoje komunizmo veikla taip išsiplėtojusi, kad po
licija turi imtis griežtų priemonių malšinti maištinin
kus. O prancūzų Indo-Kinįjoje vietnamiečių prez. Ho 
Chi Minh pakilo kaip meteoras komunistų priešakyje. 
KUR NE KUR PRIEŠINASI 

Turkija, Iranas, Iraųas, Egiptas, Ispanija ir Portu
galija priešinasi komunizmo agresijai, bet dreba iš 
baimės. Kitose šalyse, ypač Prancūzijoje, Italijoje ir 
Vokietijoje, socializmas virto geriausia komunizmo są
jungininke ir dažnai paruošia kelią komunizmo įtakai. 

Šie visi minėti vadai ir daugelis kitų išėjo Maskvos 
ideologiškas "karo mokyklas". Verta paminėjimo Le
nino institutas. Jie yra inspiruojami ir diriguojami 
generalinio štabo, pirmiau veikusio po "Kominterno" 
vardu. 

Niekuomet nebus taikos ir ramybės ant žemės, kol 
Maskva agresyviškai ir kariškai pirš ir plėš tarptau
tinį komunizmą. 

• 
Iškreipė Faktus Liečiančius Lietuvą 

Jau nekartą Lietuvos konsulas Chicagoje yra atsakęs 
į neteisingus Lietuvos užpuldinėjimus pasirodžiusius di
džiuose dienraščiuose. Prieš kelias dienas dr. P. Dauž-
vardis atsake sovietų istorikui Eugene Tarte, kuris 
skleisdamas komunistišką propagandą, iškreipė isto
riškus faktus liečiančius Lietuvą straipsnyje tilpusia-
me Chicago Daily News, gruodžio 36 d. 

Čia paduodame konsulo Daužvardžio atsakymą, til-
pusį tame pačiame laikraštyje, sausio 29 d., kaipo laiš
ką redaktoriui: 

LITHUĄNUN CONSUk REPUES TO TĄRJLE 

Soviet historian Eugene Tarle ią fcfe artide i« the 
Daily News •* Pec. 30, IM^ diatorts aiftorieal facts 
and dfcseminates Communfet propagandą, by asserting 
that įn 1939 G ręst Britams Cb .imterlaiu and France s 
ftaladier indueed the rulers of Lithuania, La t via and 
Estonia to declare tfceir neųtrality and to allow Hitler 

to njįsą t$ Lenįn^rajį and thajt thę peoples of those 
statės chased said rulers out oi their house. 

Let the facts speak for themselves: 
1, Litkuania wa§ made H*tle**s HhiKl vietim vvhen he 

seizeg t V atėmei tenritory in Marck, 1939. LithuanU 
did aot and doe* no* wa»t tfce "proteotion ' of Hitler 
or Stabą, k«owing that the aims and designs oi both 
were ttoe mw#% hut *» diffefeat db<ectiojis. 

2. Puring the British French and Rupiau negotia-
tions in »*os<cow in 193£, Russia dei^aoded a free haud 
in the Baltic States. This demand w*s rejected. 

\VhUe the Angio-Freneh missions were still in Moa-
cow, Soviet Rūsčia negotiąted and concluded secret 
pacta wlth Na»l Geww»Ti whw*hy the latter {^grajated" 
to Russi* thę ftaktic State* a*d Eastern Pola.ud. 

3 In 1939 Gtersaany's Vo* Rihhentrop urged Lithuanii 
to joia Gen«any agatnst Poland. Lithuania refused to 
become an enem> of the western demoeracies. Soviet 
Kussia, however, <Ud jalu Nazi Germane against Poland 
and the Raltic States. 

4. ?he people& oi the Witlc States did not * chase 
their rulers out of their house.' They were chased out 
by Hitler s ally, by Soviet Russia, pursuant to the secret 
agreements of Aug. 23 and Sept. 28, 1939. 

5. Russia invaded and occupied the Baltic Sta»tes in 
June of 1940 in v iolation of non-aggression and mutual 
ashtance pacts. The U. S. State Department denounced 
the oceupation and subseųuent acts of the ooeupant as 
'devious proeesses whereunder the political Indepen-
dence and territorial įntegrity of... Eatonia, Latvia and 
Lithuania were to be deliberately annihilated. ' 

& The Baltic Sta,tes are a vivid exampje of how 
Soviet Russia "defends" and 'iiherates*' independent 
natioAs — by converting them into dependent Russian 
cotonie*. 

The peoplea oi Lithuania, Latvia and Estonia \vere 
and are \ehemently opposed to Russian or Gennan 
hegemony. Their only desire \vas and is to be free and 
independent. 

PETRAS DAUZVĄRDIS, Consui of Lithuania 
Chicago. 

Draugo Stalino Nepataisoma "Pravda" 
Pasaulis jau seniai yra žiūrėjęs į PRAVDA, Komu

nistų Partijos organą, kaipo Maskvos burna. Pravdos 
straipsniai ir vedamieji paprastai skleidžia Kremliaus 
užsienio politikos siekįmus. Nesusitarimas tarp komu
nistų organo ir jų vado Stalino neįmanoma*. Bet štai 
kuriozas, štai fenomenas. 

Bevinas, britų užsienio reikalų ministras gruodžio 22 
d., pasakė kalboje Parlamente, kad Anglija su nieku 
nesusiriša, išskyrus kas liečia jos obligacijas Jungtinių 
Tautų čarteryje. Savo kalboje, jis atsakė Parlamento 
kairiesiems kritikams, kurie jį kaltino, būk Anglija 
per glaudžiai susirišus su Amerika, o tuo tarpu santy
kiai su Rusija nesiranda tokie glaudūs kokie turėtų 
būti. 

PRAVPA jo pareiškimą per 24 dienas visiškai igno
ravo. Tuomet sausio 15 d., staigiai ir smarkiai užsi
puolė Beviną, kad ardo anglų-sovietų sąjungos sutartį. 
Sausio 18 d.» Bevinas laiįke raiytame Stalinui reika
lavo išaiškinimo. Stalino atsakymas pilnai atmetė Prav
dos užsipuolimą prieš Beviną. 

Bet tą pačią, dieną PRAVDA pabartojo savo kaltis 
nimus prieš Beviną. Net autoritetingiausi sovietų poli
tikos žinovai ir sekėjai nustebo. Klausimas kyla, kas 
glūdi po šių visų apkaltinimų ir išteisinimų ir vienas 
kito užtikrinimo? Galima išvesti, kad po šių dvipras-
mingų komunistų išsisukinėjimų visai kas kitas ruo-
siama. 

Gal maršalo Montgomery apsilankymas pas Staliną 
neužtikrino jį apie būsimus angjų-sovietų santykius. 
Tokių atveju visai logiška spėti, kad PRAVDA savo 
bandymais nori iš Londono sulaukti naują sutarties 
afirmaciįa, 0 gąl PRAVDOS vapaliojimai taikomi su
minkštinti angių ir amerikonų delegatus atvykstančius 
į Maskvos konferenciją, kuri kaip rusai ataria, nevyks 
taip sklandžiai kaip jie norėtų. jo ? 

it 
Paremkime 

Kitą sekmadienį, vasario 9 dieną, 8*. Agnės salėje, 
įvyksta didžiulis "Draugo" koncernas. Paremdami kon
certą — mes paremsime dienraštį *Praugąu, kuris vi
suomet remia Amerikos ir Lietuvos reikalus. 

Vasario 16 Diena 
Jau nebetoli vasario 1§ diena •*- Lietuvos Nepriklau

somybės diena. Rimtai pąsiruoškime tai dienai, kad mū
sų darbai ir pasiaukojimas padėtų tietuvąi atgauti 
laisvę ir nepriklausomybę, kurią yra išplėšė rusai bol
ševikai. 

Iš Sen Bei Ten 
Rašo Tadaušas jpudelė 

Prūseika visiškai nusime-
lavo. Žtai, sausio 23 jis "V" 
rašo, kad Oievelande, pas jo 
draugus, lankėsi tūla šeima 
iš Pennsylvanijos. ^Ta šei
ma parsitraukė iš Vokieti
jos du giminaičius pabėgė
lius. Visas biznis atsėjo keH 
tūkstančiai dolerių'', rašo 
jis, „ . . . . 

Kam apsimesti durneliu, 
drauge Prūseika? Ar tie pa
bėgėliai specialiais laivais įr 
traukiniais važiavo, kaip 
Anglijos karalius ji Pietų Af
riką važiuoti rengiasi? Jeigu 
paskambintum į bet kokią 
laivų agentūrą, sužinotum, 
kad kelionė iš Vokietijos f 
Ameriką suaugusiam kainuo 
ja apie 150 dolerių. Affidavi-
tą, surašiusiam ir patvirti
nusiam notarui paprastai 
reikia sumokėti nedaugiau 5 
dolerių. Imigracijos vizos 
mokestis yra 10 dolerių. Tai
gi, " visas biznis" Prūšeikos 
draugo pažįstamiems kaina
vo apie 300 dolerių su tru
pučiu. O gal ir tiek nekaina
vo, nes Prūseika rašo, kad 
tie giminaičiai yra vaikėzai. 
O vaikėzai už kelionę tik 
pusę mokesči0 temoka... 

Bet ne tai rruseiką gąs
dina. Baisiausia, kad tie vai
kėzai baisūs hitlerininkai. 
Mat, Prūseika sako iš savo 
draugo nugirdęs, kad anas 
parsitraukęs giminaičius pa
sakojęs (reiškia, jo žinios 
kilmė maždaug tokia: Jonas 
sakė, kad Petras pasakė, jog 
Antanas girdėjo, kad Pily
pas mate..), jog tie pabėgė
liai dirbti nenori... 

• * * 
Išradingas vyras tas Prū

seika: iki šiol mes tuos žmo
nes, kurie nenori dirbti, va
dindavome tinginiais, o jis 
sako, kad tai hitlerininkai... 
Prūseika, mobilizuok kuo 
greičiau kokią nors Lenino 
brigadą ir trauk į šventą ka-' 
rą prieš hitlerininkus, susi
metusius Madison bei Clark 
gatvių "flopauzėse, ir kie
muose išsikastuose urvuose! 
Juk ten tų hitlerininkų, fa
šistų, nenorinčių dirbti, tūks 
tančiai valkiojasi. Ir kaip 
dar jie nepakarti... 

* * * / 

4tV'' angliškas skyrius, 
Džiovuko Sakalo redaguoja
mas, paskelbė didelę nau
jieną: "Vilnis" yra neparti
nis laikraštis! 

Lietuvoje, rusų okupuoto
je, yra įsigalėjęs posakis: 
nepartinis bolševikas. 

Nepartinis laikraštis, ne
partinis bolševikas reiškia 
maždaug tą patį, ką netau
kuoti lašiniai... 
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Mirties Kolona 
•~—^^ • • 

(Tęsinys) 

Rankų mojavimu atsisveikinome su juo ir nutrau
kėme Vytauto prospektu į miesto centrą. Ties Karo 
Ligonine baigėsi mūsų bendras kelias. Ąš Uk*u vie
nas, nes kapitonas pasuko į šalutinę gatvę pas gimi
nes, o aš pas savo tėvus i žaliąjj Kainą. 

Keistai ir nejaukiai pasijutau, vienas palikęs. Bendri 
pergyvenimai, skausmas, kančios ir mirtis padarė iš 
mūsų neatskiriamus brolius. Visą laiką dalinęsi vienu 
duonos kąsniu, apipuvusia bulve, bendrais vargais, ne
galėjome pasidalyti tuo didžiuoju džiaugsmu — grįži
mu. 

Einu vienas pro miesto kapines, pažvelgdamas ton 
vieton, kur ilsisi mano sesuo, rodos, dar taip nesenai 
apleidusi šį kančių ir vargo pasaulį. Taip, kančių ir 
skausmo pasaulį, bet tas pasaulis šiandien suteikė man 
vien tik džiaugsmą, tokį džiaugsmą, kurio nė aš pats 
tinkamai nesuprantu. Tuo pačiu šaligatviu pro tas pa
čias kapines šaltą vasario mėnesio, sekmadienio rytą, 
lyg baisiausias nusikaltėlis, retežiais supančiotas, ėjau 
paniuręs, čekistų varomas, į* NKVD būstinę. Dabar ir 
vėl einu tuo paciu keliu, bet be retežių, be Čekistų, 
einu namo, pas savuosius! Laisvas! 

Priėjęs NKVD būstinę, pilna skausmo ir siaubingų 
prisiminimų širdimi žvilgterėjau į tą didžiulį pastatą, 
kurio vienas kampas atrodė lyg išdegęs. Dūmais aprū
kusi siena ir išdegę langai rodė gaisro pėdsakus. Kru
vinas atrodė man šis mūras, krauju persisunkę jo tar
dymo kambariai, apšlakstyti mūsų nekaltų tautiečių 
krauju. Šalčiu nupurtė mane tamsi praeitis, ir aš sku
biai pasišalinau nuo to žmonių kančiomis prakeikto 
namo. 

Einu į Aušros Taką, nes keltuvas į kalną dar ne
veikia. Vos tik pasukus į tą siaurą gatvelę, prieš mane 
lyg iš po žemės išdygo mano tėvo figūra. Ūmai susto
jau. Taip, tai jis, mano tėvas! Pažinau aš jį., bet jis 
manęs nepažino. 

— Tėve! — sušukau. 
Staiga jis sustojo. Žiūri, netikėdamas savo akims. 
— Tėve mielas! Ar nepažįsti?! 
Ūmaį jo raukšlėtus skruostus nudažė švelnus raus-

vumas, ir šypsena praslinko jo veidu. 
— Nejaugi tai tu, mano sūnau?! Nejaugi tai tu?! 
— Tėve mielas, tai aš, tavo sūnus! — rydamas be

siveržiančias ašaras, puoliau į tėvo glėbį, glausdamas 
nu0 ašarų įkaitusį veidą prie tėvo krūtinės. 

— Dieve, Pieve, kokia laiminga ta diena, kuomet aš 
tave, mano vargšas sūnau, išvydau gyvą ir dar mano 
glėby! — ir stambios tėvo džiaugsmingos ašaros krito 
ant mano galvos. — Sūnau, tu gyvas, tu sveikas? — 
netikėdamas savo akims, glostydamas mano galvą ir 
pečius, klausinėjo tėvas. 

— Taip, tėve, gyvas ir sveikas! Ir dąr taip laimingas! 
— Eime, sūnau, namo! Tarnybon šiandien. jau nei

siu! Šiandien man šventė, kokių gyvenime retai būna! 
— pasakė tėvas, ir mes, susikabinę su tėvų, nuėjome 
namo. 

(Bus daugiau) 
/ 

Ptw l«rninf t P«M • • Ssvifift 

FOR THAT HOME 
ALL YOUR OWN 

,~ 

Y o a ' l l Needi M # » e y F*r th« ••*« P«y«i««t~ 

Many ambitious couples ar« saving here to become 
fu ture home-owntTs, soon as they've accumulated tbc 
<k>wn pavment nccdtd. . Ąny convenicnt'araount opeas 
your insure4,savings account at this Association. Tfct, 
chart will show you how much you necd to $av«. 

KEISTUTO SĄVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

JOS. M. MOZERIS, Sec'y 

3236 South Halsted Street 
TEL. CAĘAJMET 4U8 

SAVE WiTH A PURPOSf SAVfc ON -.. r t , 
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Tre&adienia, 
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vaaario Jf 1*4* DUJNRABTIB DRAUGAS. CHICAGO. itimi^ftv, 

Cikagieciai Lietuviams Durų neuždaro 
Kai Chioagoa Lietuvių Tm- > ris duoda viešas apyskaitas , 

ryba paskelbi, kad čikagie- o vėliau pinigus įteikia A-
čiai tu rės sukelti 65,000 do-1 merikos Lietuvių Tarybai . 
lerių, ta i daugelis ranką nu
mojo ir t a r i , kad tokios su
mos Taryba niekad nesukefs. 
Bet šiandien, kada darbas 
t ik ta i pradeda įsisiūbuoti, 
kai kurie "nevierni Tarno-
i 

šiai" j au pakeitė savo nuo
monę. 

J ie pake i t i todėl, kad anka 
čiau lietuvio nepažino. Kiek 
vienas iš jų manė\ kad lietu
vio širdis jau suakmenėjo, 
kad gimtinio kraš to j is jau 
neprisimena ir jokių pasi
aukojimų nedarys. Tuo tar 
pu šiandien iš visų kolonijų 
ateina žinios, kurios sako, 
kad iki šio meto dar nei vie
nas lietuvis neatsisakė duo
t i kelių dolerių varoman va-
jun. . 

Visi pinigų rinkėjai, ku
rie pradėjo klabenti lietu
vių duris, buvo labai man
dagiai priimti, ir nei vienas 
j ų neišleistas be t inkamos; 
sumos. Iki šio meto nei vie
nas Chicagos lietuvis neuž
darė durų, kai patyrė, kad 
reikalas eina apie jo tėvų 
žemės laisve. Pažįstamą j is 
jsileid0 ir prisėsti pakvietė, 
o nepažįstamą mandagiai 
priemg ir išklausė. Ne t ik ' 
ta i išklausė, bet atsidarė sa
vo piniginę ir liepė Įrašyti 
į parašą savo pavardę. 

Šiuo Chicagos lietuvių el
gesiu turėtų didžiuotis kiek
vienas lietuvis! I r ne lietu- j 
viui ne gėda pasakyti , kad 
mūsų tėvynainiai neaumate-
rializejo; kai reikalas eina 
apie svarbų darbą, jie yra 
duosnūs, mielai jį paremia. 

Pinigus duodantiems i r 
juos renkantiems labai sma
gu, kad vajaus reikalas la
bai gerai su tvarkytas . Pini
gus renka t iktai Chicagos 
Lietuvių Tarybai gerai pa-
žjptami asmenys. Kiekvienas 
pinigų rinkėjas privalo tu
rėt i specialiai a tspausdintą 
paliudijimą (Certificate), 
kur iame yra Ch. Tarybos 
i r kolonijos komiteto p i rmi ' 
ninku parašai , Surinktus pi-

D a r b l i O J a S k o n c e r t o l°i» & o i n i & d i e a°mis . a t ^ j ° į f * šįmet įvyks Gimimo šv. 
taiką k Draugo" konoerto | P . Marijos parap. bašnyčio-
pasisekimui. J is paėmė pluoš je, kovo 2 d . ) , trečio ir ket-
t ą tikietų ir žadėjo juos iš- virto laipsnio įteikimas tą 

reikalu 

Jokįų apgavysčių^ jokių^ suk
tybių negali b ū t i . J ų nėra 
i r nebus? Kiekvienas suau
kotas doleris eis Lietuvos 
laisvinimo darbui. 

Jeigu tavo durų rinkėjas 
da r neklabeno, ne t rukus j is 
klabens. Atidaryk jas , kaip 
dauguma Chicagos lietuvių 
jas a t idarė i r išleisk rinkė
ją su šypsančia nuotaika. 
Kiekvienas paaukotas dole
ris gerai jį nuteikia, 

Stasys Adomaitis 

Wm. Duoba, žinomas West 
Side darbuotojas, ypatingai 
politikoj respublikonų parti-

A A. .. 
ANNA SEREIKA 

(Seniausia Town o'f Lake biznio vedėja) 
Gyvmo 4549 So. Poulina St, Tel, YAKDtil G497 

Mirė vasario 3 d., XI :4Q vai, ryto, 1947 m., sulaukus puses 
amžiaus. Gimus Šiaulių mieste. Amerikoje išgyveno 45 m. 

Paliko nulipdę; du sunūs: Jonas ir marti Anna ir jųi šei
ma, Boleslovas ir marti Kmma, 3 anukta Loretta, Joan ir 
Patrieia, 2 brolio dukterys: Anna Akinas ir jos Seimą (Mi-
chigan) ir Stephania, Martha MeKenna (MichigaiO; svoge-
rj Petrą Sereiką ir jo žmoną ir kitos gimines, draugai in pa-
ijstami. 

Kūnas pašarvotas I. J. Zolp koplyčioje, J646 W. 46th St, 
Laidotuves įvyks penktadienį, vasario 7 d. 8:30 vai. ryto, 

iš koplyčios j Šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, o po gedulin
gų pamaldų bus nulydėta j Sv. Kazimiero kapines. 

Visi a. a. Anna. Sereika gimine's, draugai ir pažjstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavime ir atsisveikinimu. 

Nuliūdę lieka: 
Sūnūs, Marčios, Atiūkt's, Brolio Dukter-y* ir Giminia. 

Laid. Direktorius I. J. Zolp, Tel. YARds 0781. 

MARIJONA BOSS 
(po tėvais Giedraiti*) 

nigus rinkėjai tuojau {tei
kia finansų komitetui, ku* 

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS tAIZDOMS 
IR ODOS IŠBĖRIMAMS 

*>nfil»aUeji nuo *enų, atdaru 
y skaudžiu ialadų. tino kaip «un-
ku yra ramiai paaid.ti. Ir kaip i 
oaktiea metų n«ffalima garai Utai-
miasot. Kuomet 
ša4»do« pradeda 
niaJt ir skauda-
U — uitapkite 
UEOULO Otnt-
ment palengvi
nimui skausmo 
ir nieMJima tų 
•airi, atdaru Ir 
ekaudiiu ialadu. 
JO atgaiTiaaa-
&ies Ir sksnsmf 
prašalint ačloa y-
patybfe sutelks 
Jums tinkamą 
nakties poilsi 1? 
pagelbea Ugydyt 
seaas. atda
ras ir skau-

daa Vartokite JI Irgi akaudlems 
nudegimam*, ląftu Ir sutrukimtj 
prasailaimui. Ir kad palengvinti 
Psoriasls nielėjima. Atv*dina va
dinam* Atkiata'a Foot degimą ir 
aleMjima, sustabdo Jo plėtimąsi, 
luiaiko nuo odos :,u<tti0vimo Ir 
fu trūkimo tarp pirštų; geras ir 
•ausoe, trukstandlos odae nteiaji-
mui, nuo darbo išbėrimams Ir ki
tom* odos. nagalima i* lauko pu-

Gy\\: <04J 8, Ąrteslan Ave. 
— tel. VlUgrinla S21f. 

Mirė Vasario 3d., lM7m., 
iiib vai. popiet, sulaukus 65 
metų amžiaus. 

Uime Uttuvoie. Kilo ja Šei
niu apskr., Šventežeriu parap., 
šrvontošeru kaimo. Amerikoje 
išgyvenu 44 metus. 

Patiko dideliame nuliūdime: 
mylimą vyrą Joną; 4 sūnus 
Juosap* Ir murCtą Brniee Ir 
seimą, Joną ir maroią Marga-
ret ir šeimą, Antaną ir mar
čią Murt.hu. ir Kasim te rą; 1 
dukterį Elena ir žentą Ctar-
enee VVinser*: ir duus kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas J. iuule-
vičiaua koplyčioje. 4149 8o. 
Caiifamia Ave. Laidotuvės j -
vyks šeštad.. Vasario 8d. Iš 
koplyčios » vai. ryto bus at
lydėta į St. Agnės parap. baž
nyčią, . kurioj Jvyks gedulingos 
pamaMos už velionės sielą. j*o 
gedulingų pamaktų bus nu
lydėta J dvento Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kMeėiaine visus 
gimines, draugus, kaimynus ir 
pasįstamu* dalyvauti šiose lai^ 
dotuvėae. 

Nuliūdę: Vyra*, Sūnai, lMk.-
t^ ir viso* Wtos mfl>ų tiiml-
nė». 

Laidotuvių dircktDrius J. Liutevičius, tei LAF.. 357^. 

i 

UBOL LO OINTMBKT parshtuo-
la po I1.2S ir po $i.9$. 

81ųskite JUsų Money Orderi tls-

LEGULO, DEPT,—D. 
4847 W. 14th Straet 

CICERO 50, ILLINOIS 
Aite Atrykite i vaigtmei 
Stem Pharmacy 

4847 W. 14th St, Ciotfp M» HL 

Minėdami Vas. 16-tą d„ Pažinkite — 

"KATALIKIŠKĄJA LIETUVA" 
Parašyta KUN. DR. KAZIMIERO GEČIO 

Spauda "Draugo" Spaustuves 
Veikalas turi 587 puslapių, gražiai paveiksluotas su 

Lietuvos bažnytines provincijos žemėlapiu., 

Randasi 6 dalys: Krikščionybės keliai | Lietuvą; 
Reformacijos sąjūdis Lietuvoje; Lietuva caristinės Ru-

Yl sijos okupacijos laikais 1795*1918; Šventoji Lietuva; 
Lietuvos trispalvei plevėsuojant 1918*1940; Nebaigta 
lietuvių tautos Golgota 1940*1946. 

3B 

• -

Knyga gražiai išleista, kietais apdarais ir menišku virseiįu. 

Kaina - $4.00 . 

-

šią įdomią knygą galima įsigyti dabar — 

DRAUGO" 
-

##1 

2334 S. Oaklay Ave. Chicago 8,111. 
EB £ Z 
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platinti tarpe kitų lietuvių 
respublikonų. Pastaruose rin 
kimuose j is buv 0 labai uo
lus veikėjas už adv. Olio 
kandidatūrą į Sani tary Dis-
triet. Kaip žinome, Olis rin
kimuose laimėjo. Koncerte 
taip pat pasimatysime ir su 
pačiu Oliu, taipgi su adv. A, 
Lapinsku, K. Deveikiu, P. 
Dorinu, šerifu M. Abromavi
čium, G, Radomskiu ir ki
tais lietuviais respublikonų 
veikėjais. 

L. Vyčig Chicagos 
Apskrities Sus-mas 

L. V. Chicago apskrities 
metinio susirinkimo nutari
mu, susirinkimas Jvyks ket
virtadienį vasario 6 d., 8 v. 
L. Vycty name, 2451 West 
47th S t Visos kuopos pra
šomos įBidemetfit kad nuo 
dabar apskrities susirinki
mai įvyks kiekvieną pirmą 
ketvirtadieni mėnesio. 

Šiame susirinkime bus 
svarstoma: Šv. Kazimiero 
dienos paminėjimas (apei-

dieną ir t.t. Apskrities sei
melis, kuris nu m a t o m a s 
šaukti šį pavasarį, ir L. Vy
čių Diena (July 4th). 

Visų kuopų ir vienetų at
stovai ir vyčiai veikėjai ma
lonėkite kuo skaitlingiausiai 
susirinkti. 

V. Ed. Pavis apskr. pirm. 

Bridgeport. — Katal. Fe
deracijos 26-to skyriaus, m. 
susirinkimas įvyks parapijos 
mok. kambary, vasario 5 d., 
7:30 vai. 

Dr-jų atstovai-ės ir pa
vieniai veikėjai malonėkite 
dalyvauti: 

Narystes metines duokles 
ui 1947 m. praJoma įteikti 
susirinkime raštininkei su 
naujų ar senų atstovų adre
sais. Pavieniai nariai taipgi 
prašomi% atnaujinti metinę 
narystę. Valdyba 

A. A. 
PETRAI GRIBAUSKAS 
Gyv.: 2634 8. Montcromcry — 

tel. L,AFayette 1S97. 
Mirė Vau. 4ti., Ii47m., 8:-

30 v«l. rjlti;, «.uiaukc» ii m. 
amžiaus. 

(ilmė Lietuvoje. Kilo i> 
Pajievėžio apskr., Vabalniuky 
parap.. ViA^iunų kaimo. Ame-
rikojo i^yvii iu i& metus. 

l'uliko dtdriiamr nuliūdime: 
mylima žmofla .^eronika (po 
tčrvaiM Hadavioaitę); 2 duk
teris — Auna Carroll ir jos 
įvyra l'hillip ir scima, ir Ve-
ronioa 8ain ir JOM vyrą. Clar-
enee; 8ftn»| l'otra; brolio vai
kus Anna Bitaut ir Jos Sel
ina ir dauf kitų giminių, 

draugų ir pažjstąmų. 

Kūnas pašarvotus namuose: 
2634 S. -Montgomery. Laidotu
vės jvyks penktad.. Vasario 7 
dieną. I& namų. 8:30 vai. ryto 
bua atlydėtas J Nekalto Pra
sidėjimo Panelės Švenčiausios 
parap. bainyčią, kurioje Jvyks 
gedulingus pamaldos ui velio
nio sielą. Po pamaldi; bus nu
lydėtas j Sv. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai k'Vįeėįume visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

.ViliūuV: žmona. Dukterys, 
Sūnus Ir kitos Giminės. 

Laid. direkt.; Julius Llulevi-
ėlus, tel. LAPuyette 3572. 

ALEKSANDRAS YONUŠAUSKIS 
Gyveno 4401 S. St. Louisave. 

Mirė Vasario 3 d., 1947 m., 
6:3u vai. pp., sulauKęs puses 
amsiauM. 

Umtė Lietuvoje. Kilo ii 
Tauragės apsKr., avekšnos pa
rap., usuujoa kaimo. 

Amerikoje išgyveuo 33 m. 
1'a.iiK.o dideliame nuliūdime 

sesori Pauliną llaaersKieuę, 
(po pirmu vyru Tlszkevicie-
nę) ir ĵos vyrą Komiui, se
sers sūnus Aleksandrą Tlszke-
vtoa ir jo žmoną l,uvergn« ir 
šeimą, Juosapą Tlskcviez ir 
Jo žmoną Kleną, sesers duk-
U-rj, Sopiiit- libkeviez ir Jos 
sūnų Krist ir kitas gimines. 
Uetuvoji paliko S brolius ir 
3 seseris. 

Kūnas . pašarvotas John F. 
BlideiMfe- koplyėotje, 4330 S. 
California Ave. 

Laidotuvės jvyks ketvirtad., 
Vasario 6 d. i* koplyčios 8:30 
vai. ryto bu» atlydėtas į Ne-
kalto Prasidėjimo Švenč. Pa
nelės Marijos parapijos bai-
nyėią, kurtoje jvyks gedulin
gos pamaldos" u* velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapine*. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti iiose laidotu
vėse. 

Nuliūdę: Sesuo, Sesers Sū
nus, Sesers Duktė ir visos ki
to* Giminės. 
J^aidotuvių Direktorius John 
F. Ludeikis, Tel. Yards 1741. 

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

ROSELANDE 
KOPLYČIA RANDASI: 

10756 So. Mienigan Ave. 
TaL PUU 1270 arba CAN. 2616 
Res. tel. — COMmodore 076$ 

LTODĖSIO VALANDOJ 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6<45 Se. W«rt«m A^. ' 3319 liluanico Av». 

PROsp»ct 0099 "* YARds 1138-1139 
TKOI kum gyvens btese aue«co diiyu fftuttmt leciyat srfisu jEMu tumų 

**»**$&• 

ratam TIESIOG *TOO — 
HB. NELSON 

— Savininko — 

Si. Casimir Monumenl 
Company 

3914 W»st lllth St 
Vleiiaa Blokas nuo Eapinit] 

Tiesiog Ten, Kur Bosai 
. . . . : • 8ustoja. 

Telefonas: CEDARCREST 6 3 35 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS 

John F. Eudeikis 
. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

4605-07 S. Hermifage 
Avenue 

Y a r d s 1741-2 

433044 & California 
Avenue 

Laf ay e t te 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 

Radio Programai WGES 
H390 k.) 

DABAR KAS 8EŠTADIENJ, 
nuo 9:15 iki 9:30 v. ryte. 

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

toriau*. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint* kūnai žuvusiu ar mirusiu veteranu — JŪSŲ mylimųjų, 
bus parvežti perlaidojimui Tik pasaukite ir p. Petkus atvyks 

kjusu namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci-
s. Sutelkiamas pilnas miUtarinis laidojimas. 

NULIŪDIMO VALANDOJE 
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B. 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

1410 So. 50th Ave., Cicero, 111. 
Telefonas TOWNHALL 2109 

6812 So. Western Ave., Chicago, III 
Telefonas — GROVEHILL 0142 

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHTCAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansu patarna
vimas yra teikiamas I 
dieną ir naktį. Kei-Į 
kale, šaukite mus. 

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir 
Koselando dalyse ir 
tuojau patarnaujam. 

IGNACAS J. ZOLP 
1646 YVEST 46th ST. Phone: YARds 0781 
' • • • w m • ^ ^ - w * - i " • • " *m • ' •• — •• •• I^I.M ii ^ ^ p ^ ^ ^ ^ > *•!• •••• m •• • t m ' w •— • i •— • ' 

LACHAV/ICZ ir ŠONAI 
2314 W. 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN 

Phoaes — CANaJ 2515 
COM 5765; PUL 1270 

MAŽEIKA ir EVANS 
3319 UTUANICA AVE. * Phones: YARDS 1138-30 
6845 S. WESTERN AVE. PROspect 0099 

LEONARDAS L. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Phone: PUUman 9661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3807 S. UTUANICA AVE. Phone; YARda 4908 

u JULIUS UULEVICIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Phone LAFayette 8578 
^ ^ ^ į g ^ ^ g C ^ ^ m I I I ^ Į I I I i i — I I . I I . . • ^ i . • - i • - • J — ^ • ' • • • ^ I I I ^ . ^ — ^ ^ ^ 

POVILAS J. RIDIKAS 
3854 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STRfcET 

Teiephooe: YARda 1419 

• • 

» 

http://Murt.hu
http://ii.ii


* 

f? 
i • ur - T I 

DR7LTTG55, l'HKL'AUO, IECINOI3 
• «'' • 

TreHaBTfenls, vasario .1, 1M7 
^ • J . 

* 

" D R A U G O " 
Neužmirškite Rezervuoti VASARIO (FEBRUARY) Mėnesio 9-tą Dieną 

E T l N I A K O N C E R T U I ! 
St. Agnės Puikioje Salėje - prie 3916 Archer Avenue 

DALYVAUS; L. Vyčių Chicago Apskr. Choras, Brighton Park Sodaliečių Glee Club, 
Algirdas Brazis, John Urban, Mary Pukšmis ir kiti žymus artistai. 

• ^ " " " 

Po Koncerto Bus Šokiai - Gros Mickey Prindl's Orkestrą 
Bus atvaidinta taipgi KOMEDIJA — "Blakių Liga", kuri tikrai visus prajuokins. 

Tad, rengkites prie šio didžiojo koncerto ir taipgi praneškite ir kitiems apie tai! 

KONCERTO PRADŽIA — 4:30 VALANDĄ POPIET ŠOKIŲ PRADŽIA — 8:00 VALANDĄ VAKARE ĮŽANGA KONCERTUI IR ŠOKIAMS $1.25; TIK ŠOKIAMS .75 

BENDRADARBIŲ SEIME 

Padarytas Pirmas Žingsnis Naujam 
Centrui: Įsteigtas Statybos Fondas 

Seimas praėjo didžiausiu entuziasmu. — Delegatu da
lyvavo arti 250. — Aukų sudėta arti $2,500. — Naujo 
centro statybos fonde sudėta arti $1,500. — Elz. Lankais-
kiene aukoja $500. — Kaip atsilieps visuomene? 

CHICAGO. — Nors jau čiams buvo duota pietūs, 
praėjo kelios dienos nuo 
Tėvų Marijonų Bendradar
bių metinio seimo, kas da
lyvavo tame seime, dar tik 
dabar ima atsipeikėti iš di
delio susijaudinimo ir aukš
to entuziasmo, kuris viešpa
tavo pereitą sekmadienį šio 
seimo metu. Iš karto buvo mariai buvo: p. Saučiuvienė 
manyta ir pabijota, kad dėl I (Marąuette Park) ir p. O. 
* _ » A _ _ V _ • t « _ _ ' . . . — . . . — . v 

JI NIEKUO NENUSIKALTO 

Posėdžiai prasidėjo maždaug 
2:15 ir baigta apie 6:00. Sei
mą sumaniai, ir labai gabiai 
vedė Centro pirm. p. Juozas 
Mozeris (kuris taipgi yra 
Keistučio Taupymo ir Skoli
nimo Bendrovės sekreto-

Žadėjo pagrobti 
Mar Del Plata, Argentina. 

Policija stipriai saugo vieš
butį, kuriame yra apsistojęs 
garsus Diligenti penketu
kas, kadangi tėvas gavo gra
sinimą, jog vienas iš penkių 
vaikų bus pagrobtas, jeigu 
tėvas nesumokės $12,500. 

Penketuko tėvas, Franco 
Diligenti, yra milijonierius^. 

Penketukas^ gimė 1943 
birželio 15. Visi vaikai, du 
berniukai ir trys mergaites, 
gerai auga. 

Visame pasaulyje dabar 
yra žinomi tik du penketu-

šita jauna moteris, Budrienė, gyveno su savo vyru kai: minimas Argentinos 

šalto oro mažai kas seiman 
atsilankys, tačiau atstovai, 
nepaisydami jokių kliūčių, 
labai skaitlingai dalyvavo 
pamaldose ir seimo posė
džiuose. 
PAMALDOS 

Seimą atidarant Šv. Mi
šias atlaikė Dievo Apveiz-
dos parapijos klebonas Kun. 
A. Martinius. Jam ašis tą 
sudarė Kun. P. Bulovas, M. 
L C , dijakonu, Kun. J. šau
lys, M. L C, subdijakonu, ir 
Marijonų Seminarijos klieri
kai. Jaudinanti pamokslą 
pasakė Kun. dr. J. Prunskis. 
Pamaldų metu giedojo Mari
jonų Seminarijos klierikų 
choras. Mišių metu Bendra
darbių ir draugysčių delega
tai skaitlingai priėjo prie 
Šv. Komunijos. 
PGSfcDŽI AI 

Po pamaldų parapijos sa
lėje seimo atstovams ir sve-

Pravieniškių koncentracijos stovykloje, kur jos vyras bū
rius). Kiti seimo valdybos v o prižiūrėtoju. Bolševikai, užsidegė žvėriška kerštu lie-

tuviams, išžudė puse tūkstančio tos stovyklos kalinių. Ir 
ne tik kalinius išžudė, bet net pačius prižiūrėtojus, jų 
žmonas ir vaikus. 

Kuo nusikalto ši moteris? Tik tuo, kad ji buvo lietu-
e. 

Jasper (Brighton Park) 
vice-pirmininkės ir klierikas 
J. Klebauskas, M. I. C , ! V£ 
rast. Rezoliucijų komisiją 
sudarė: Kun. A. Miciunas, 
M. I. C, p. Gaurilius, p. V. 
Balanda dr klierikas J. Na-
vikevičius, M. I. C. Mandatų 
komisijon įėjo p-lės S. Bal-
siūtė, klierikai B. Uždavi
nys, M. I. C. ir V. Brazaus
kas, M. I. C. 

Tarp žymesnių seimo da
lyvių buvo Marijonų Provin
cijolas d. g. Kun. J. Jančius, 
M. I. C, Kun. dr. A. Jagmi
nas, M. I. C, Kun. dr. K. 
Matulaitis, M. I. C, adv. C. 
Chesnul, adv. J. Grish, ir ki
ti... Kun. Matulaitis seimui 
davė įdonlų referatą minint 
a. a. arkivyskupo Jurgio Ma
tulevičiaus, M. I. C. 20 m. 
mirties sukaktį ir savo 
referate patiekė keletą labai 
praktiškų pasiūlymų. Adv. 
Grish ir adv. Chesnul savo 

penketukas ir garsios Kana
dos Dionne mergaitės. 

Įtariamas pasidavė 
Joseph Muscarello, 34, 

kuris buvo įtariamas Mrs. 
Irene Shawsky nužudymu, 
užvakar pasidavė policijai ir 
vakar buvo tardomas. Nors 
jis pasidavė Chicagoje, ta
čiau tardomas Indiana po
licijos nes ten nusikaltimą 
atliko. 

Jis neprisipažįsta nužudęs 
minimą moterį. 

/mus 

Gelbėkime nekaltai žudomus Lietuvos vyrus, moteris Kantoną, jame kilo gaisras. 
ir vaikus! Aukokime Amerikos Lietuvių Tarybai, kuri ko- Nustatyta, kad mažiausia 
voja už tai, kad žmogžudžiai bolševikai būtų iš Lietuvos 1 0 ° žmonių žuvo liepsnose 

Vagiui nepasisekė 
Charles Henry Miller, 33, 

buvęs kalinys, iš garažo, 
4073 Broadway, pavogė au
tomobilį, bet buvo pastebė
tas policijos, kuri pradėjo jį 
vytis. Prie Stadium Theater, 

{nrlofiA tini laivac 1718 Centr^1 s t > v*&a iSšk>-
JUUeye lUIių laivą* k o i š automobilio, įsimaišė 

Hong Kong. — Prieš iš- į žmones ir įsmuko į teatrą. 
plaukiant laivui Saion į Policininkai pasekė paskui 

jį ir atrado sėdintį užpaka-

išvaryti! Negailėk dolerio, dešimties, šimto ar daugiau, 
nes nužudytųjų, kankinamųjų ir nuolatinėje baimėje gy
venančių tarpe taip pat juk yra tavo brolis, sesuo ar arti
mas giminė. Gelbėkime Lietuvą kol dar nėra vėlu! 

GELBĖKIME LIETUVA! 
AUKOKIM! DIRBKIM! REMKIM AMERIKOS 

J4ETUVIŲ TARYBA! 

kalbose plačiau užgyrė Tė-1 nors jei atsirastų geradarių, 
vų Marijonų užsibrėžtus I kurie norėtų šiam tikslui 
darbus ir karštai paragino i duoti aukas, jos būtų mie-
visus stambiai paremti šiuos 
darbus. 

lai priimamos. Kun. Jančiui 
baigus savo pranešimą, sei-

Seime atstovų dalyvavo n**s vienbalsiai šiuo klausi-
apie 250. Aukų sudėta arti! mu atsiliepė, kad reikėtų 

Prieš piet 60 lavonų buvo 
atrasta sudegusiame laive. 

Gaisras išsiplėtė labai 
greitai, nes laivo krovinys 
susidėjo iš alyvos ir žibalo. 

Daugelis žmonių negalėjo 
išsigelbėti ir dėl to, kad visi 
įėjimai į laivą buvo užda
ryti kaipo apsauga nuo pi
ratų. 

linėj sėdynėj. Filmą jam ne
ilgai džiaugtis teko. 

Jis sėdėjo kalėjime už paš
to dėžučių apvogimą. 

BSE " • • • • 

PAPGUTIsf 
VTENINTftLI8 AMERIKOJ LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS" BAU 11d., 1933. 

WHFC -1458 kilocycles 
SEKMADIENIAIS: o u o 1-mos 

iki 2-roa valandos popiet — 
KITOMIS DIENOMIS: nuo 9:80 

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

3 $ 

Kl&osyttft: 
Muziko* 

Dainų 
Žinių Ir 

Pranešimi} 

MARGUČIO Ofiso Adresas. 

6755 So. VVestern A ve., Chicago, I1L ' 
Telefonas — GROvehill 2242 _• 

$2,500. 
Visiems, žinoma, įdomiau

sia buvo išgirsti, kas bus 
keliama ir diskusuojama 
apie naują aukštesnę moky
klą bernaičiams Chicagoje. 
Tą klausimą šiek tiek pa
lietė savo pranešime Pro
vincijolas Kun. Jančius. Jau 
pereitais metais Bendradar
bių seimas savo nutarimuo
se kreipėsi į Tėvus Marijo
nus ir prašė, kad jie imtųsi 
žygių tuoj Chicagoje įsteig
ti aukštesnę mokykla lietu
viams bernaičiams. Šį kart 
seimas pageidavo konkretes
nių ženklų šdam projektui į-
gyvendinti. 
STATYBOS FONDAS 

Iš Kun. Jančiaus kalbos 
paaiškėjo, jog Tėvai Marijo
nai yra pasiruošę savo jėgas 

tuoj imtis žygių šį projektą 
pradėti ir dėl to tuoj ant 

Apvogė kaizerienę 
BerHn. — Princesė Her-

mine, buvusio Vokietijos 
kaizerio VVilhelmo II našlė, 
buvo apiplėšta Frankfurte 
an der Oder, rusų zonoje. Iš 
jos atimtas kailinis paltas ir 

vietos pasiūlyta ir entuzias-1 rankinukas. Buvusi impera-
tiškai įsteigta naujos sta-; torienė, dabar 59 metų am-

STASYS LITWINAS SAKO: 
1 • H A D A D T a l Geriausias Laikas Pirkti 

U S\ D M f\ — V I S O K I O S Rfraras N A M A M S 

pašvęsti &am reikalui, jei . m a g u ž g y r ė Amer L i e t Ta_ 

REIKMENIS". 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

GERAS PASIRINKIMAS: 
Stogam* Reflcmenyv — Insotaotu Plytų išvaizdos Sidmgs 

• — Langų — Doru — Tvoroms Matertolo — Maliavos — 
VaraUOo — Rnamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
(Hardware — Pleisterlo — Cemento — Srutų — Visokios 
RA&les Insnliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Dnrų — WaUboard — Plaster Bo&rd — Vams-
dilų Ir Daug Kitų Dalykų. 

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Pres. 

CARR MOODY LUMBER 
8039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 

VALANDOS: Nuo 8-tos vaL ryto iki fc-tos vai. vak. 

tik lietuvių -visuomenė to 
pareikalaus ir savo pagelba 
jį parems. Pabrėžė, jog rei
kia suprasti, kad Tėvai Ma
rijonai dėl to projekto nega
li savo jėgų skaldyti. Jei 
nutars statyti naują moky
klą, jiems reikės pirma ap
sigyventi, vienuolyną įreng
ti, nes ten gyvens ir moky
tojai, ir kadangi tas vienuo
lynas neatskiriamai sujung
tas su spaudos darbu, pri-
seis įrengti ir spaustuvės 
pataloas. Po to kai šie pir
maeiliai įrengimai bus su
tvarkyti, tada bus galima ei
ti prie mokyklos. 

Kadangi šiuo metu kitos 

tybos fondas. Iš vietoj pri
duotų aukų ir paždėjimų 
seimo metu statybos fondan 
įėjo arti $1,000. p. Elzbieta 
Lankauskiene iš Cicero, 111. 
viena pažadėjo $500. 

Mareella Balčiūnaite įdavė 
$20.00; Marijona Grencait" 
$30.00; Kat. Federacijos Chi 
cagos Apskr. $25.00; Dr. S 
Brenza (prieš seimą įduota' 
$200; Sekantieji pažadėjo pc 
$100: B. Nenartonis (Mar-
quette Pk.) Ę. Zaromskis, 
Jonas Kerulis, Jonas Klimas, 
Jonas Brazauskas, p. M. Na
vickienė, Pr. ir Julia Pum
putis, Rapolas Balauskas 
(visi iš Brighton Park!) 

Tarp kitų nutarimų, sei-

žiaus, gyvena Frankfurte. 

Brangios cigaretes 
Tokyo. — Infliacija Japo

nijoj vis didėja ir pinigai 
darosi visiškai beverčiai. 
Pranešama, kad kai kurios 
vietose kartūnas ameriko
niškų cigarečių parduoda
mas už 100,000 jenų. Pagal 
oficialų pinigų keitimo kur
są tai yra $66. 

Naujas laikraštis 
Berlin. — Pirmadienį Ber

lyne pradėtas leisti naujas 
laikraštis — "Berlin am 
Mittag". Jis leidžiamas rusų 
kontroliuojamo j zonoj. Ru
sai dabar , kontroliuoja aš
tuonis Berlyno laikraščius. 
Tai yra du kartus daugiau, 
negu visose trijose vakarinių 
sąjungininkų zonose. Ru
sams pasisekė rasti daugiau 
sveikų spaustuvių. 

WESTW00D LIOUOR STORE 1 

rybos ir BALF'o vedamus 
vajus, pasmerkė bolševikų 
persekiojimus Lietuvoje, už
simojo paremti naujų lietu
viškų knygų išleidimą, nuta
rė pravesti platesnius^ kata
likiškos akcijos darbus. Nau 
jon Centro valdybon buvo 
perrinkti sekantieji: J. Mo
zeris, pirm.; Elz. Lankaus
kiene ir K. Mickienė, vice-
pirm.; M. šrupšienė, rast. 

Su šiuo seimu padarytas 
didelis žingsnis pirmyn 
prie senai svajoto ir lietu
vių visuomenei svarbaus pror 
jekto. Įdomu, kaip platesnė 
visuomenė į šį reikalą atsi
lieps. Juo didesnę bus para-

lietuvių įstaigos veda vajus,• j u o 3 ^ ^ j i s b U s įm 
Tėvai Marijonai buvo nusi-j g y v € n d i n t a a 
statę vajaus dar nepradėti. — 

-

2441 West 69th Street 
• ' * " 

DIDELIS PASIRINKIMAS 

VYNO, DEGTINES IR ALAUS 

X Tėvas Marijonas šią sa
vaitę veda misijas Melrose 
Park lietuviams, Our Lady 
of Mt. Carmel bažnyčioje; 
pamaldos kasdien 9 vai. ry
te ir 7:30 vai. vakare. Lie
tuviai prašomi gausiai lan
kytis. 

X Roselandiečiai * 'Drau
go" koncerto tikietų gali 
gauti pas žinomus veikėjus: 
P. Bružą, 63 E. 101 PI., ir 
pas K. Draugelį, 10743 So. 
Wabash Ave., 0 V/est PulI-
mane — pas "Draugo" a-
gentą Ch. ' Wenckų, Jr., 
12400 Emerald Ave. Kiek
viena proga galima gauti 
pas juos tikietų. 

X Mr. ir Mrs. Klem Kli
mas, savininkai taverno 2451 
West 71 St , šiomis dieno
mis gavo šviežios ypatingos 
žuvies iš Brodanton Beach, 
Fla., nuo Mr. ir Mrs. M. Sur-
vill ir A. Valausko, iš Brigh
ton Park, kurie dabar ten 
atostogauja. Kostumeriams 
buvo tikras surpryzas, pra
eitą penktadienį t kuomet 
Mrs. Klimas jiems suruošė 
"fish fry" vakarą. 

*X Petras Cibulskis, vete
ranas lietuvių veikimo West 
Sicjej šiomis dienomis per
sikėlė į nuosavą namą, ad
resu 2136 West 23 Place. Te
lefonas Canal 8185. Dauge
lis senų vestsaidiečių yra, 
taip sakant, pabėgę į kitas 
kolonijas — ten nuosavybes 
apsipirkę. P. Cibulskis ne 
tik nepabėgo, bet čia ir nuo
savybę įsigijo. 

-Perskaitę "Draugą", duo- x p,.įe Sasnausko, choro 
kitę jį jūsų giminėm? drau- J a u slKiarytas ansamblis kan 
gams ar pažįstamiems. j tatai "Broliai" išpildyti per 

-1 Chicago Vargonininkų Pro
vincijos ruošiamą Dainų 
Šventę, balandžio 27 d., Da-
rius-Girėnas salėj. Ansamb
lį) sudaro apie 50 dainininkų 

Beveik kartu mirė 
Chartotte, N. C. — Prane

šama, kad šiame miestelyje 
vyras ir žmona mirė beveik 
vien kartu. John Frank 
Russel, mechanikas, mirė 
nuo širdies atakos 6:10 P. 
M., o jo žmona taip pat nuo 
širdies atakos mirė 6:35 P. 
M. Reiškia, mirė tik 25 mi
nučių skirtumu. 

• • * 
pristatome i namas: 

Geriausių rūšių alų 

buteliais, dėžėmis Ir 

statinėmis. . 

it it 
AL. ŠIMKŪNAS 

Savininkas 
• 

" Telefonas PROspect 5951 
Sb J? 

iš visų parapijinių chorų. 
Neužilgo prasidės repetici
jos. Vadovauja komp. A. Po
cius. 

X Viena nuolatinė "Drau
go * skaitytoja šiomis dieno
mis atsiuntė administracijai 
tokio turinio laiškelį: "Ger
biamieji! Man labai gaila, 
kad šiuo laiku neišgaliu at
naujinti "Draugo" prenu
meratos dėl to, kad esu li
gos prispausta". Liga yra 
ne tik nemalonus namuose 
svečias, bet reikalauja ir lė
šų. Gal, atsirastų lietuvis 
geradarys, kurs padarytų 
tai moteriai malonumo — 
atnaujintų jos prenumeratą! 
Moteris neapsakoįmai būtų 
dėkinga. 

- * 
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