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54 ASMENYS ŽUVO LĖKTUVO KATOSTROFOJ 
Ispanu Respublikonai Be Vyriausybes; 
Kodėl Tiek Daug Aviacijos Kalosfrofu 

("Draugo" Specialaus Korespondento Paryžiuje Pranešimas) 

Dar prieš Kalėdas mes užmiršo ištraukti bloką iš 

BAUG SNDEQO MINNESOTA 
J..;*: - - - - - — 

. , — , • „ - . , _ . _ I Į . M . 

rašėme, kad ispanų respub
likonų ištrėmime vyriausybe 
pergyvena krizį, bet šian-
dien jis tiek išsivystė, kad 

vairo ir lakūnas pakilęs su 
užblokuotu vairu, kuo pa
aiškinamas keistas lėktuvo 
skridimas, kuris pakilęs nuo 

vyriausybes pirmininkas Gi- j žemes paėmė keista poziciją 
ral buvo priverstas atsista- į ir paskui krito žemėn visai 

sudegdamas. 
Danijoje eina 

tydinti. 

Kai kurie antifrankistiš-
ki elementai, kaip tai socia
listai ir katalikai, Ispanijos 
viduje, atsisakė paremti Gi-
ralio vyriausybę ir informa
cijos ministras Sanchez 
Guerra remiamas konserva
torių, socialistų ir katalanu . , . . . __ 

?. . . , galėjo būti sabotažas, 
ministrų pareikalavo, kad b J 

gandai, 
kad dar prieš lėktuv0 ka
tastrofą, lėktuvų, kompani
jai iš aerodromo kaž kas 
skambino užklausdamas 
kaip pasielgti ir ką perspėti 
jei įvyktų katastrofa. Poli
cija tame Įžvelgia, kad čia 

Pirma Tokia Nelaime Aviacijoj; 
Lėktuvas Smogė į Kalną, Užsidegė 

Giralis paleistų kabinetą, 
šis dar bandė keletą dienų 
derėtis, bet ministrams at
sistatydinus, jis pats buvo 
priverstas įteikti savo atsi
statydinimą Ispanijos res
publikos prezidentui Barriui, 
kuris pradėjo konsultacijas 
dėl naujos vyriausybes su
darymo. Bet kadangi šiuo 
metu Paryžiuje randasi ne
didelis skaičius ispanų vei
kėjų, tai jam bus sunku 

Šiaip ar taip, keleivių tar- Minnesota valstybėje šiomis dienomis išjc rito daug sniego, kai kuriose vietose net iki 
oe nukentėjo daug nekaltų ' 10 pėdų giluma Nuotraukoj darbininkai prakasą kelią garvežiui, kur i s sustojo įstrigęs 
žmonių ir net 3 metų vaikas. 

šios paskutinės katastro
fos atbaidė žmones nuo oro 
kelionių! ir jei anksčiau oro 
linijų bendrovių langeliai 
buvo apgulti žmonėmis, 
šiandien daug kas atsisako, 
ir žada geriau imti traukinį 
ar laivą. Draudimo draugi
jos irgi žada pakelti drau
dimo mokestį, nes per daug 

į sniegą. (Aeme-Draugas telephoto) 

/ Talmadge Laimėjo | Londonas: Blogiausia 
3-čią Bylą Teisme j Dalis Krizio Baigta 

greitu laiku likviduoti krize. j d a ž n a i į v y k s t a k a t a s t r o £ o " s 

Principalinė šio krizio 
priežastis yra ta, kad Giralio 
politika nieko nelaimėjo UN 
sesijoje ir tokiu būdu Ispa
nijos viduj esą respubliko
nai nutarė patys daryti žy
gius, kad praplėtus Madri
do vyriausybę. Giralis šiam 
jų uždaviniui priešinosi ir 
jis išviso buvo priešingas 
Ispanijos plebiscitui. 

Net jei ir pavyktų Barriui 

ir bendrovės turi daug pini
gų išmokėti. 

Prancūzijos Maitinimosi 
Problema 

Ramadier vyriausybė susi-
duria su dideliais sunkumais 
politiškoje ir ekonomiškoje 
plotmėje. Pradžioje didelį 
nesutarimą buvo sukėlęs 
viceministerių paskyrimas. 
Kiekviena partija norėjo kuo 

sudaryti naują vyriausybę, | d i d e s n i ' skaičių turėti vice
ministerių ir ginčai buvo viena yra aišku, kad jos po

puliarumas Ispanijos viduje 
antifrankistų tarpe bus ma
žas. 

Per Daug Aviacijos 
Katastrofų 

Jei pažiūrėsime į statis
tiką, tai pamatysime, kad 
pas paskutiniuosius ketu-
rius mėnesius įvyko 66 lėk- jblema, nes maitinimosi rei-
tuvų katastrofos ir žuvo ikalai stovi labai blogoj pa-
782 žmonės. dėty ir jos ministras visad 

Paskutiniosios dvi kątas- liktų liaudies auka. 
trofos Europoje buvo ypač To pasekmėj buvo numa-
skaudžios, nes jei vienoj žu- tyta įsteigti maitinimosi ko-

tiek toli nuėję, kad kai ku
re ministrai grasino atsista
tydinti. Pagaliau buvo atsi
sakyta nuo naujų viceminis
terių paskyrimo. 

Kitas sunkumas kilo, no
rint paskirti maitinimosi 
ministrą. Jokia partija ne
apsiėmė susirišti su šia pro-

McDONOUGH, Va., vas. 
15. — Herman Talmadge 
šiandien turėjo kitą laimė
jimą, teteme. pyloje prieš 
Įeit. gub. M. E. Thompson, 
kuris ta ip pat turi vieną 
teigiamą teismo nuosprendi 
ginče dėl Georgia valstybės 
guberna torystės. 

Superior teismo teisėjas 
Bond Almand šiandien sa
vo nuosprendžiu palaikė val
džios rūmų teisę parinkti 
gubernatorių jeigu rinki
muose tas nepadaroma. 

vo 12 žmonių, tai kitoj tarp 
26 žuvusių buvo dvi įžy-

misariatą, paskiriant vieną 
valdininką tvarkyti maisto 

turguje, paukštiena ir žu
vys pasidarė retenybe ir* jų 
kainos nesustoja lipusios 
aukštyn. Gi kas link vyno, 
tai prancūzai sausio mėnesy 
tegavo tik lapkričio porci
ją. Kava visai i&nyko. Dar
žovės pasidarė retos. 

Didelis skaičius mėsinių 
Paryžiuje visai užsidarė ir 
maitinimasis primena tas 
liūdnas okupacijos dienas, 
kada vokiečiai buvo paver
gę Prancūziją. 

Jei vyriausybė nenori su
ardyti visus savo ekonomiš
kus Projektus, turėg kuo 
greičiau sutvarkyti maisto 
pristatymą, nes kaime yra 
visko perteklius, gi mieste 
krautuvių lentynos tuščios. 

Vyt. Arūnas. 

LONDONAS, vas. 16. -r-
Industrija Anglijos šiaurės 
manufaktūros srityse šian
dien nutarė įpg jų fabrikai 

[negalės atsidaryti per bent 
dar vieną savaitę, nors dar
bininkai šios savaitės gale 
išsijuosę dirbo, kad atpildyti 
anglies sandėlius elektros 
stotyse. 

Ministras pirm. Attlee 
pareiškė, jog jis tikisi, kad 
Angliją nugalės šį didelį ku
ro krizį, o anglų spauda ste
bėjosi jog užsienis rašo ir 
spėlioja, jog Anglija žlugs 
tik dėl to, kad pasidarė lai
kinas anglių trūkumas. 

HoDveris Sudėjo 
Vizitą Šv. Tėvui 

ROMA, vas. 15. — Kartu 
su Herberto Hooverio vizįfcu 

- >biečių> važiavo tuo lėktuvu. 

BOGOTA, Kolombija, vas. 
16. — Didžiausioje nelai
mėje aviacijos istorijoje, di
delis keturmotorinis lėktu
vas vežąs 54 asmenų smogė 
į kalno viršūnę ir išsprogo 
bei užsidegė. Tuoj išsiųsta 
gelbėjimo partija, kuri užsi-
kopusi į Andes kalnų viršū
nes rado lėktuvą bedegantį 
10 valandų po nelaimės, ir 
visus važiavusius negyvus. 

Nelaimės vieta buvo debe
sų apgaubta 8,700 pėdų aukš 
čių Tablazo kalno viršūnė, 
30 mylių šiaurvakariuose 
nuo Bogotos ir 10 mylių nuo 
artimiausio kaimo. Valstie 
čiai sakė jie matė dideli 
lėktuvą skrendantį žemai, 
kaip jis atsimušė į kalną, 
sprogo ir užsidegė. 

7 Amerikiečiai Žuvo 

Du įgulos nariai ir penki 
keleiviai buvo Amerikos 
piliečiai. Neoficialūs rapor
tai sakė daug žymių kolom-

tuvai netolimame kaime nu
dėjo vieną žydą, o Jaffoje 
nukovė arabą. 

Peta Tikva kaime, kelias 
myiias šiaurvakariuose nuo 
Jaffa, du maskuoti žydai 
jaunuoliai su kulkosvydžiais 
ir pistoletais įėjo į restora
ną ir prievarta pagrobė 
Avichale Tanorui, kitą žy
dą. Haifoje, neatpažinti as
menys padegė Hashomir 
Hatzair klubo patalpas. To
ji organizacija smarkiai 
priešinasi žydų teoristų vei
klai. 

Rusu Kriminalai 
Prilygsta Hitlerio 

LONDONAS, vas. 15. — 
Kardinolas Bernard Grif-

įfin, Westminster arkivys
kupas, šiandien pareiškė 
"dabar atliekami krimina
la i " daugelyje dalių Rytų 
Europos yra panašūs tiems, 
kurie buvo nacių agentų a t 

Romoje, kur jis aptarė 
maisto padėjimą su valdžios 
viršininkais ir Popiežių Pi
jum, komunistas Giulio 
Cerreti, maisto komisijonie-
rius, paskelbė nutarimą su
mažinti italams tiekiamą 
duonos kiekį nuo 235 gražų 
(truputį mažiau negu pusę 
svaro) iki 200 gramų per 
dieną, pradedant pirmadie
ny. 

Hooveria, kaKu cu savo 
palydovu Hugh Gi^on, kal
bėjosi su šventuoju Tėvu 
per 35 minučių įvairiais 

I pasaulio maitinimo klausi
mais. Hooveris ir Gibsonas 
važinėja po Europą, ir daro 
maisto padėties apžvalgą. 

Kita didelė aviacijos ka-
tostrofa taip pat įvyko va* 
kar naktį, kuomet didelis 
italų keleivinis lėktuvas nu
krito ir sudužo Viduržemio 
jūroje, netoli senosios Anzio 
fronto vietos. Juo važiavę 
16 asmenų ant vietos žuvo. 

Laiko 5 Amerikiečius 
už Japonu Nužudymą 

TOKYO, vas. 15. — Pen
ki U. S. kareiviai yra laiko
mi 8-tos armijos kalėjime 
čia už tai, kad jie užmušė 

Atmetė Jugoslavu 
Pretenzijas Žemei 

LONDONAS, vas. 15. — 
Užsienio reikalų pasekreto-
rių taryba šiandien 3 bal
sais prieš 1 atmetė Jugos
lavijos pretenzijas į 1,000 
kv. mylių plotą Austrijos 
Karintijos, nežiūrint Rusi
jos protestų, čia nurodoma 
jog pasekretorių, paruošia
moji sutartis Austrijai ne
reikalaus jokių, pakeitimų 
rubežiuose, ir kad Rusijos 
atstovas Feodor T. Gousev 
pareikš savo neužgyrimą 
sienų klausimo. 

Anksčiau, Australija pra 
še, kad mažosios tautos gau
tų balsą darant nutarimus 
VokiV sutarties reikalu. 

Lane Atsisveikino, 
Sakė Jis Nesugrįš 

VARŠUVA, vas. 15. 

Trumanas Aplankė 
Seraančia Motin* 

GRANDVIEW, MO., vas. 
16. — Prezidentas Truma
nas. susirūpinęs dėl motinos 

liekami Vokietijoje. Savo j sveikatos, kaip ji trečią 
ganytojiškame laiške gavė- | k a r t * P e r septynis metus iš-
nei, kardinolas sakė tie kri- ! s i l a u ž ė šlaunies kaulą, lėk-
minalai apima "vergiją, t u v u atvažiavo čia ią aplan-
koncentracijos stovyklas, kyti. į t a r ę s su gydytoju 
slaptą policiją, persekioji 

mios asmenybes kaip Švedi- j dalinimo reikalus. Bet ar 
jos princas Gustavas-Adol- ši įstaiga vadinsis ministe-
fas ir amerikietė dainininkė rija ar komisariatu, tas es-
Grace Moore. mėj dalyko nei kiek nepa-

Kas per priežastis šių keičia, 
katastrofų? Vieni pasakoja, I Šiuo metu maitinimosi 
kad lėktuvai paskutiniu lai- problema Paryžiuje ir dides-
ku smarkiai perkraunami, niuose Prancūzijos miestuo-
kiti tvirtina, kad tai šabo- se pasidarė katastrofiška ir 
tažai, treti kitokias priežas- , visi reikalauja, kad būtų už- (užmušti šiandien kuomet 

Indėnai Užmušė 5 
Kaime Bolivijoje 

LA r AZ, Bolivija, vas. 15. 
— Penkiolika kolonistų, jų/ 
tarpe vienas moteris, buf© 

tis prasimano. baigta su visokiais * 'pla-
Jei Londono katastrofoje inais'Y bet realiai pradėta 

galima skaityti perkrovimo j rimtai žiūrėti į dalyką. Dė-
priežastį, tai Kopenhagoj k a visų tų ' 'planų'' 'mėsa 
katastrofa įvyko dėl tar
nautoju žiop'-no; kurie būk! 

krautuvėse visai išnyko. Bul 
vių vis mažiau berandama 

70 Yanaiguas šeimos indė
nai padarė netikėtą puolimą 
ant kaimo netoli šaipuro, 
211 mylių šiaurėje nuo Ar
gentinos rubežiaua. Kiti 15 (fą, 13,000 kinietiškų dolerių 
kolonistų buvo sužeisti. 

mą, įkalinimą ir žudynes". 
Kardinolas sakė daug kas 

klausia to priežastį, ir pa
reiškė jog tikrasis atsaky
mas yra tas, kad žmonės 
bando gyventi be Dievo ir 
be tikėjimo. 

Chiang Sutvirtino 
Savo Dolerio Vertę 

NANKING, vas. 16. — 
Generalisimo Chiang Kai-
shek šiandien ėmė žygių už
šaldyti Kini jos dolerių ver-
t@, nustatydamas naują kur-

u į viena U. S. dolerį. 

Prezidentas po pietų, vėl 

penkis japonus ir sužeidė 15 A m e r i k 0 g a m b a S ado r iu s Ar-
kitų. Nors incidentas įvyko t h u r B I i g s L a n e § i a n d i e n 
prieš porą savaičių, kariuo- , s u d § j o a t s i s v e i k i n i m o v i z i . 
menė pranešė apie tai tiktai i t ą p r e m j e r u i J o s e f C y r a n . 
šiandien, ir tyrimas varo- k i e w i c z J i g J W M Š 8 Į k a d 

m a s t o h a u - išvyks į Ameriką vas. 24 d.. 
, ir nemanąs grįžti į Lenkiją 

P-'istinoje Užmušė 2 
Asmenis; Pagrobė Žydą Angliakasiai Baigė 

JERUZALE, vas. 15. — # , •• •# • i • 
Įtempimas šventoje Žemėje i f f e i K f F\3SyKl0J6 
pasiliko labai didelis belau- j LANSFORD, Pa., vas. 15. 
kiant žydų požemio atkersi- j — Teigdami jog jie laimėjo 
jimo po to kai buvo patvir- i savo bylą ginče dėl atimtos 
tinti mirties bausmės nuos- |** mokesčio algos, 13 suvar-
prendžiai trims jauniems i gūsių angliakasių, šiandien 

įsisėdo į lėktuvą ir grjfžo į žydams, nuteistiems už gin- [užbaigė sėdėjimo streiką, 
VVashingtoną. klų nešiojimą; Žudeikų šau- kuriame 800 pėdų išbuvo 

gilumoje kasykloje beveik 
tris dienas. Vėliausių Žinių Santrauka 

— Rusijai užprotestavus valstybes pasekr. Achesono KALENDORIUS 
pareiškimą, kad Rusija yra agresinga ir išsiplėtojanti, Vasario 17 d.: ftv. Flavi-
trys senato atomų komisijos nariai gynė Ache*oną. 

— Keturi vagonai New Yorko traukinio vakar nušo
ko nuo bėgių prie Kingman's Park. Keliolika asmenų su
žeista. / ; 

jonas; senovės: Salvė ir Vil-
tė. 

Vasario 18 d.: šv. Simeo
nas; UŽGAVĖNES; seno
vės: Gandis ir Anga. 

— Naujoje Zelandijoje buvo didelis viesulas ir stai
gus atšalimas. Sunaikinta labai daug namelių ir įavų. ORAS 

— Amerika prašė Jungtines Tautas nevesti jos glo- • Debesuota, nebus didelės 
bai japonų mandatu valdytas salas Pacifiko juroje. atmainos. Gali būti sniego. 

— Žydų pabėgėlių laivas buvo britų karo laivų sus-j Saule 3ka 6:£6; leidžiasi 
tabdyta prie Palestinos. 790 žydų bus vežami į Ciprus. *>:25. 

. ' *4J » 



MOŠŲ GYVENIMAS IR VEIKIMAS 
Sausio Mėn. BALF 

^TFNRAsmS DRAUGAS, CHICAGO, IEEINOIS Pirmadienis, v&s, 1 7 d., 1947 
• - - - « — 

Gavo 25,543 Svarus! 
Dabar vyksta BALF pini

ginis vajus. Visoje Ameri
koje rengiamos pramogos 
BALF paramai ir aukos ken
čiantiesiems Europoje lietu
viams. Nežiūrint to, tebe-
siunčiami ir rūbai, maistas, 
mokykloms reikmenys ir ki
tos dovanos. 

Susisiekimui normalėj ant, 
gaunamieji rūbai ir maistas 
tuoj perpakuojami, paruo
šiami eksportui ir veik kiek
vieną savaitę pasiunčiami. 

Žemiau skelbiamieji sky
riai, parapijos, draugijos ir 
asmenys prisidėjo paturtin-
ti tuos gausius siuntinius 
mūsų broliams Europoje. 

čiukaitis 10 sv. sagų, 3 sv. 
maisto; Alice Klatt 26 sv.; 
Mrs. Timins 97 sv. ir 32 kn.: 
J. Schmelskis 6 sv.; M. Mik-
lasevičiene 12 sv.; Zabars-
kis 30 sv.; Elzbieta-Algirdas 
Vizbarai 50 š,v.; A. Riznis 
18 sv.; Limontas 15 sv.; Cir-
gelis 23 sv.; Stukas 13 sv.; 
Bašys 15 sv.; Liubinskas 6 
sv.; Mrs. Unia 12 sv.; Si-
menkevičienė ir Miklasevi-
čiene 4 sv. 

Maspeth, N. Y. — J. Rau
donaitis 150 sv. 

New York, N. Y. — Auš i 
ros Vartų par. 60 sv, 

Long Island City, N. Y. — j 

PRANCIŠKA ŠLUBURIENft 
, po pirmu vyru Jančiauskienė, po tėvais Lukšaite) 

Gyveno adresu 718 Weet lOth Street, Chicago, Iltinois* 
Mirė Vasario 15d., 1947, 2 vai. popiet, sulaukus pusės amž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo rš Tzlšių apsfcr., Sedos parapijos, Ka-

tiniij kaimo. Amerikoje išgyveno 35 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Pranciškų; 3 sūnus Sta

nislovą ir marčią Jadvygą ir anūke Dianą, Aleksandrą ir 
ma: lią Joan ir anūkę Alyce, ir Edvardą; seserį Ameliją ir 
švoger; Slfipitus ir jos fcimą; švogerius Walua ir jų šeimą; 
5 seseiicčius Savičius; pussesere ir švogerį Paukščius; pus
sesere ir Svogerį Juškus; pussesere ir Švogerį Balskius ir jų 
visų šMmM{ pu3brol| Antaną Šovą ir jo šeimą; pusbrolį An
taną Jančiauską; o L'ctuvoj paliko 5 seseres ir 2 brolius ir. 
daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų. 

Priklausė prie Brolių ir Seserų ir Šv. Onos draugijų. 
Kūnas pašarvotas P. Ridiko koplyčioj, 710 W. 18th St„ 

tei. SEEky 5711. Laidotuvės įvyks trečiad^, Vasario 19 
d^eną. Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Dievo Ap
vaizdos par. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų laidotuvės Sv. Kazimiero kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines ir draugus į laidotuves. 
Nuliūdę: Vyras* Sanai, Sesuo, Brolis ir kitos Gimines. 
Laid. direkt.: Povilas Ridikas, telefonas YARds 1419. 

A l b e r t a s L u k a š i ū n a s 15 sv. — - , - , , , . . • . , , » • m . • •• • " • • ••• ; • 
Woodhaven N. Y. BA Merkelį, L. Davidonia, B. i M. Šatiene, P. Paliulis,, G. 

LF 39 sk. 275 sv. rūbų ir 14 Gembarys, D. Vareika, B. I S t a c i j a s , J. Lapenaite, O. 
sv. mok. reik. iš šių: Petras Aukštikalnis, A. Chapolonis, |Lapienė, S. Watkevich, R 
Montvila, Juocas Simonaitis, A. Watkevich, M. Sakalau*-

Boston, Mass. — BALF f Sabaliai, šalinskai, Jonai Ma , kienė, £ . Vaizmazaitė*, R. 
17 sk. ir Sv. Petro par. per ^iai, Benderiai, Vaicekaus- 'Merkei, M. Kubisaitis, O. Gi-
kelis kartus 410 sv. rūbų: kai Poderiai, Pociai, Arba- liene", K. Klebauskienė, J. 
58 sv. maisto ir mok. reik.: čiauskai Adomaičiai, 
"Darbininkas" per 2 kartu 
10 sv. knygų. 

Bayonnp. N. J. — kun. M. 
Kemežis 285. 

Chicago, 111. — BALF 16,-
063 sv.: Ce-nter Port L. I. 
— Traigiai 35 gv.; Clevetand, 
O. — Šv. Jurgio par. 280 sv. 
rūbų, 1,259 sv. maisto. 

Detroit, Mich. — Kriau 

Muzzy, J. Rustansky, A. Gli-
buero. 

Marianapolio Kolegijos Va 
dovybe džiaugiasi matyda
ma, kad šv. Pranciškaus lie-

Drauge Marianapolio Ko
legijos vadovybe šiuomi reiš 
kia lietuvišką nuoširdžią pa
dėką gerb. klebonui kun. P. 
Jtafičiūi, kiuris paskatino ir 
mišviet§ parapijiečiams rei-
kalingttmą rėmimo šios įstai 
gos ir savo prielankumą bei 
nuoširdumą mums parodė. 
Visiems šios parapijos auko
tojams ir prie kotektos pri
sidėjusiems tariame dar kar 
tą nuoširdžiai lietuvišką a-
cm. 

Jums dėkinga 
Marianapolio Kolegijos 

Vadovybė 

GIVE! 

Dr. F. C. Winskunas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Rd. 
Ofiso Tel.: PROspeet 6446 
Rez. Tel.: HEMlock 3150 

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

Trečiadieniais pagral sutarti. 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Telefonas: YARds 0564 
Jei neatsiliepia Šaukite— 

Res. Tel.: MIDway 2880 
OFISO VALANDOS: 

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

Dr. VValfer j . Swiatek 
OPTEMETRISTAS 

2201 W. CERMAK BOAD 
(Viri Metropolitan State Bank) 

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

Šalkauskas, P. VaizmužieitS, 
. . . . . . ^ A. Maz&lnik. P. Mankevičfe- A.„.~i., ~_,» r**™*™ a ****** on 
Visiems aukojusiems nuo- • ; ,v . . j tuvių par. parapijiečiai su-

ne, P. Šatai, Juozapavictai, | p f a t o § i o s v i e n i l l t ė l ė 9 v i s o j e 

J. Petrauskai, J. Gailiūnas ( A m e r i k o j e k a t al ikų lietuvių 
A. Brazauskas, K. Melaika , j m a k y k ! o g reikalingumą ir ją 
A. Paliulis, J. Grogan, A. 
Austin, W. Austin, S. Vait
kevičius, E. Austin, P. Pini-
gis, A. Poškiai, J. Laučka, 
K. Staniūnas J. Sienkevičie-

širdžiai dėkojame. Šių sudo-
vanotų rūbų ir maisto puse 
jau kelyje h Europą. O kai 
šį raportą skaitysite, jūsų 
dovanomis mūsų1 nelaimin
goji tautos dalis puošis ir 
maitinsis. 

" Tad ir toliau, vykstant pi-
' . , . _ _ - _ , niginiam vajui, malonėkite 

aunas l o sv.; BALF 76 sk. . A. . , . . - . 
siųsti ir rūbus, maistą bei 2 040 s v. per kelis kartus. 

Dsyton, O. — šv. Kryžiaus 
par. 135 sv. 

Hudson N. Y. — Jonas 
Jankauskas 550 sv. Hart
ford, Conn. — A. Lukas 26 

mokykloms reikmenis į Uni
ted, LitYjanian Relief Fund 
Waffehorse, 101 Grand Str., 
Brooklyn 11, N. Y. 

gausiai parėmė šiais mokyk
lai nelengvais laikais. 
• I I — — — — — — i • Į • l l • ! • 

Pavyzdingas lietuvis kata-
.likas "Draugą" ne tik skai-ne, B. Vaitulonis, V. Kubi- L ^ | p p , Į t m a 

lūnas, A. Nevedorskas, A 
Aliukiemgus, F. Rimša, F. 
Stone, A. Muzikevičius, J. 
Gautaičiai, A. Marien,J. Ži
linskai, A. Lešinskaitė, V. 
Gotautiene, J. Pradąvidi, E. 
Greene, P. Latwen, A. Dar-

Pats velnias nieko negali 
padaryti žmogui, kuris dar 
sugeba juoktis. 

F i £ T S "a ne^f n. Marianapolio Kolegijose, s. v ^ e v ^ , E. 
— M Ravaitis 135 sv. P g d f i k a 

Vasario 2 dieną, sekma-Lawrehce, Mass. — BALF 

GauronskienS, M. Gajrons-
ky, V Latvina^'I^tia Stone, 

49 sk. 139 sv. Lovvell, Mass. j d i e n | g v P r a n c i š k a u s p a r a 
- Sv. Juozapo bažn. 49 sv. | p i j o ? b a ž n v č i o j e t A t h o l , 

Ne^vton Bueks Co., Pa. ~ M a g s § y M i § i ų m e t u gerh 

seselės 26 sv. Nashm, N. H. j k l e b o n u i , k u n > P . Juraičiui 
- 124 E. Hills St. 5 sv. New ! m a l o n i a i s U t i k u s ir parėmus. 
Brirain Conn. _ S. Tenu- b u v o p a d a r y t a „nkliava Ma-
kas 34 sv. Owei**boro, Ky. 
— Stella Cyrul 39 gv. 

Philadelphia Pa. — šv. 
Jurgio par. per du kartus 
611 sv. 

Rockford, III, — BALF 85 
ir Sv. Petro ir Povilo parap. 
per du kartu 153 sv. Spring-
fieW, III. — St. Vincent dė 
Paul par. 830 sv. 

l'nion City Conn. — A. 
Grebauskas 11 ?v. Waterbu-
ry, Con». — Liet. Vad. Są-
?a 80 sv.; Šv. Juozapo par. 
1,110 sv. VVorcester, Mass» 
—- Bakanowski 12 sv. Yoa-
ker*. N. Y. — Kašėta 8 sv. 
pflsvv Y O R K C I T Y 

Brooklyn, N. Y. — Ieva 

rianapolio Kolegijai palaiky
ti. 

Tos rinkliavos proga pa
mokslus sakė Marianapolio 
Kolegijoj mokytojas, kun. 
dr. Vincas Andriuška, MIC. 

Per rinkliavą šv. Pranciš
kaus parap. Marianapolio 
Kolegijai sudėjo $266.50. Se
kantieji aukojo: kun. P. Ju
rai tis $25. 

P 0 $5: Jonas Gilduti.?, Kle
ba uskas, Dr. Reynolds, Ra
zmaitė. 

Po $2: A.* VVaslaske, S. 
Stengvilla, I.- Waslaške, S. 
Widugirift, K. VVedlinga, S. 
Andrilienė, J. Merkee, J. 
Lauck, J. Vasiliauskas. 

Po $1: V. Daugelis, J. 
Ta* 

Ką sau pasilaikai — ne
tenki, ką atiduodi — amži-
aai bus tavo. 

Grūdas prie grūdo, suda 
ro aruodą. 

Renduojame Grindų 
Trinimo Mašinas! 

TIKTAI $ 4 5 0 f DIENA 

Mes Effame Agentai Del 
BF. \ . I . \Ml\ MOOHft MAUAVV 

IK VAKH1ŠV. 
M . W n X SEVOt'R MALIAVį' 

nt VAKNISV. 
KEM-TONE VALSP.Ut. 

Turime Gražį/ I'a irinkinu) 
1047 m. 8IENIM5S POf»IEROS 

lViiolame 20Cr Nuolaida. 
Ambrozevičienė 20 ŠV.; Ro-:Quinlan, J. Young, A. XB^-S il>AIICTTt 
iiaki Gillen 9 sv.; Jonas Pe- 'mašūnaitė, J. Jasinskas, F. lj M A K u l I t l l t 

~ ~ ~~ ~~ j PAWT & HARDWARE 
DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS • 2547 West 6ard Street 

Tel. Hemlock 8262 

JOS. F. BUDRIK 
— INC. — 

Rakančiai, Radios 
ir fewelty 

DR. G. StRNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

S5 l ietų Patyrimas 

Gįįįįb 
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akįs 
Ištaiso. 

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS! 

Tik viena pora akiu gauname gy
venimui. Saugokite Jas, leisdami 
isegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kuria regėjimo mokslas 
gali sutelkti. 

17 MBTAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

vtsa akių Įtempimą. 

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

OPTOMETRISTAJ 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampaa lb-tos gat. 
Telefonas GAN Ali 0533, Chicago 

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

Trečiadieniais uždaryta 
Seštad. 9:80 a, m. ik] 6:00 p. m 

—— 

DBL VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Ofisas ir akinių dirbtuve: 
3401 S. Halsted St. 

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

NedSlioj pagal sutartį. 
Tikslus tyrimas Contact Stiklai 
Orthoptic Gydymas. Stiklus Atnaujinu' 

NUOŠIRDŽIAI 
KVIEČIAME VISUS 

• 
TELEVISIOtf 4enKmtft«iioja-

n a kasdien. Naujos 1947 m. 
Radios, LietuviAki Rekordai ir 
Rašomos Mašinėlės. 

PATYRUS LAIKRODININKAS 
Gerai Sutaiso Laikrodžius 

Krautuve atdara Pirmatfletilb Ir 
Ketvirtadienio vakarais iki 9:00 

valandos vakare. 

BUDRIKO RADTO VALANDOS 
Kas S*k*iadten|, ts WCFL Kadio 
stoties — 9:30 vai., o Ketvirtad. 
vakarais 1S WKFC Radi0 Stoties 
nuo 7 iki 8 valandos vakare. 

v v 

JOS. F. BUDRIK 
— INC. — 

S241 SO. HALSTED ST. 
Tel. CALUMET 7237 

1 1 • •hiiMi II I I • I I 

HSJM 23 oseta praktikavimas 
jflso £aranta>ima8 

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo-
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys-
tf. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma-
lausias klaidas. Specialė . atyda 

..tkreipiama i mokyklos vaikus. 
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS 

Jaunuoliai, kurie nepriimami į 
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti 
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma. 
4713 South Ashland Ave. 

Telsfeatt YARDS 1S73 
••LANDOS; nuo Ii ryto Iki I v. 

vak. Sekmad. pagal sutarti. 
-ORM*>- -«« t*> . '**&<>»• *&&&• 

J. RIMDZUS. D. C. 
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Home calls in Indiana 

Phone Wentworth 2527 
PHYSIO THEEAPY 

9S6 West 63rd Street 
HOURS: Daily 6 to 8 P. M. 
Saturdays 10 A. M. to 8 P. M. 

TeL GEO. 1800 (Ofiso Ir namu.) 

Dr. Walter J. Kirstuk 
PHYSICIAN and SURGBOH 

(Uetuvis Gydytojas) 
3925 West 59th Street 

TAULNDOfl: S— 4 popiet, • : ! • — 
! : • • raJtarala TroCtad. pacal autartl. 

JŪSŲ Radio Sugedęs? 
Kredpkftės Ekspertyvo 

Patarnavimo Pris 

RADIO SERVICE CO. 
6244 W. 26th fit 

Cloaro, m. 
m i l DARBAS GABAMTrjOTAS 

•isokius Modelius 
DTKAI APKACJ4VMA8 

Paimam ii namu ir prlstatom 
PARDUODAME NAUJUS 

RADIOS 
Mes tarime KasUJa 1 ataka fer 

Joms nereikės lankti dėl Jflsm. 
Taipgi Pasirinkimas Yellauslų 

Mualkos Rekordų. 
51 tsslpirkite a* Pasthakite so Savim 

TELEFONTJOKTTE: 
CICERO 4118 

Atdara Takarals lkl • : • • vai. 

Ofls. TeL VIB. 1886 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA: 

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

DR. EMILY V. KRUKA5 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofise TeL LAFayette 3210 
Rez. Tel. REPubUc 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
Saukite: KEDzie 2868 

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

Tisčistfamfto vakarais ir taipgi 
Sekmadieniais nagsJ sutartį 

DR. PETER T. BRAZIS 
PHYSICIAN and SURGEON 

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

7—9 vakare. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
VAt:: 10-12 ryte; 1 4 , 7-9 P.M. 
3147 & Hsstoteu St., Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir ^sStsjdtspissi 

Valandos: 3—8 nopiet 

TeL: GROvehill 4920 
(Ofteo ir Rezidencijos) 

Dr. Alexander J. Javou 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Rd. 

(Dargis Vaistines Name) 
OFISO TALAJTDOa: 

Kasdien ano t tai ins. ir I lkt i r. 
(Trsfiled., ir ieitad.. safaJ fuUrti) 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 

TeL CANal 6122 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Bd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v.v. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
TeL REPubUc 7868 

— 
in 

VERONIKA AST*AlSKIENf: (ASTER) 
(po tėvais Kodis) 

Jau sukako 2 metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų. tarpo myKmą moterį, motiną, dukterę ir seserę. 

Netekome savo mylimos Vasario 15d., 1945 metais. 
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už

miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną atilsį. 
Mes, atmindami jos liūdną prasišalnimą iš mūsų tarpo, 

kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįstamus 
kartu su mumis pasimelsti už a. a. Veronikos Astrauskie
nės sielą. 

Nuliūdę lieka: vyras Warter, duktė CarOlyn, sunūs tVal-
ter, motina Rozalija, tėvas Jonas, seserys Ona Wanat ir 
Albina Bonnan, broliai Kazimieras ir Stanislovas ir visos 
kitos giminės. 

• 

» 

AUTOMOBILIŲ INCOME TAKSUS, NAMŲ 
A P D R A U B A BLANKAS PILDOM. APDRAUDA 

iiSUKAii%» 

4004 S> ARCHER ^VF, 
CNICAOO ?2, PUL 

LA f a vęi l« W 00 

CURKCHCy 

J? 

Ofiso tel. HONroe 0570. 
Resid. tel. OANal 7819. 

Dr. Kazimieras E. Fifz 
PHYSICIAN AND SURGEON 

X-RAY EXAMINATlONS 
2200 West Cermak Road 

VALANDOS:* 
K*A«dien — 1-4; 7-9; Trečiad. Ir 

Šeštad. nuo 1-4; Sekmad. — 
pag-al sutarti. 

DR. A. mm 
rarmcLšjĘ A SURGEON 
<LIBTUVIS GYDYTOJAS) 
2500 W. 63rd Street 

OWSO TA1ANDOS: 
Kasdien nuo S-4 p.p. Ir 7:SS-8 vak. 

Šeštadieniais nuo S-4 popiet 
Trečiad. ir Sekmad. uždaryta, 

Oriso Tel. — PROspeet $&38 
Boa. Tei — YLBginia 112! 

TeL CANal 0257 
Bes. Tel.: PROspeet 6659 

DR. P. Z. ZALAT0RI5 
GYDYTOJAS K CHIRURGAS 

18$L So . H a l s t e d S t 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ave. 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Boad 

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

VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 
6 iki 9 vaL vakare. 

TeL YARds 8146 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

M AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street 

Vai.: 11—12; 2—4; ir 6:30—8:30 
Krmadieniais: 2—4 is 6:30—8:30 

Šventadieniais: 11—12. 

DR. L E. MAKAR 
GYDYTOJAS m CHTRURGAS 

10758 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6-^8 

Oflso Tel.: PULLMAN lldS 
Namo TeL: PULLMAN 8277 

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

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

Sekmad., Trečiad. ir Sestad. 
Vakarais—tik pagal sutarti. 

Office Tel. YARds 4787 
Namo TeL PROspeet 1980 

Oi»o TeL VTCginia 0036 
Rezidencijos TeL: BE Veri? 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Averae 
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—«:30 P. M. 

Trečiadieniais pagal sutartį. 

Dr. A. Montvid, M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Wcst Town State Bank Bldg. 

M9% West Madison Street 
Ofiso TeL: SEEley 7330 
Resis. TeL: RRUmswick 0691 

VALANDOS: 
Km 1 Ud 3 popiet; 6 iki 8 vakars 
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"DRAUGAS'* HELP WANTED 
ADVEROTSTNG DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolph 9488-9489 

H E L P V A S T E D — V Y R A I 
» » » • • • • »l » » » » » ' • • • » • • • • ! • » • • • 

DIENOMIS IR NAKTIMIS 
Vaouum Cleaner Opers. 

MOPUOTOJŲ PORTERIŲ VALYTOJŲ sLAVtUŲ 
Laikas ir puse už viršlaikį 

40 vai. į savaitę 
ATRIfiAnflTE T 

Samdymo Ofisą — 9th Fl. 

T H E F A I R 
STATE * ADAMS 

M E N 
Who want a pormanent, g>oo<l paying 
sales job wlth a fast growing or-
ganization. Pleaac apply. 

ELECTROLUX CORP. 
1718 Sherman A ve. 

EVANSTON 

Tapping Machine 
Operatorių 

IR 

Core Room 
Foundry ir Yard 

Darbininkų 
DIENA IR NAKTĮ DARBAI 

CRANE CO. 
Samdymo ofisas 

4200 S. Kedzie Ave. 

HEIiP WANTED — MOTERYS 

AR IEŠKOTE GEROS 
P E D E S IR ATSARGOS? 

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 

R A N D A S I D A R B Ų 

— D ĖJL -

DŽENITORKŲ 
CŽDARBIS 72% 1 VAU PRADŽIAI 

7?H I VAL. PO S MfiN. 

82% f VAL. PO 6 M£N. 

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISOSE MIESTO DALYSE 

VAL.: 5:30 VAK. IKI 12 NAKTĮ 

ATSIŠAUKITE 

ILLINOIS BELL 
fELEPHONE CO. 

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS: 

STREET FLOOR 

309 W. WASHLNGTON ST. 

NELAIMINGI JAUNUOLIAI 

James D. Sandusky, 19 metų, iš Nashville, Tenn., ir 
John T. Kelly, 20, iš Marion, 111., nuteisti mirti už nužu
dymą J. S. Sprouse iš Clarksville, Tenn., kuris kelyje 
juos paėmė pa vėžyti. (Acme-Draugas telephoto) 

REIKIA PATYRUSIŲ AUTO 
MEKANIKŲ 

Gera mokestis. 44 vai. į savaitę. 
ATSIŠAUKITE 

SOUTHTOWN NASH SALES 
8127 So. Raeine Avenoe 

DARBININKŲ 
Dirbtuvės Darbams 

40 VAL. Į SAVAITĘ 
92V2C I VAL. 

Rival Packing Co. 
4500 S. Tripp 

CIA RANDASI NUOLATINIAI 
DARBAI 

W E L D E R I A M S 
PatyniKiŲ reikia 

AUKŠTA MOKESTIS 
DARBAS NUOLATAI 

Apdratula, Lijronines plona< ir 
kito- darbininkams naudos. 

A T S I Š A U K I T E Š I A N D I E N ! 

RAMAPO AJAX DIVISION 
2503 Blne Island Ave. 

2 blokai j rytus nuo TVostern 
Avenue ir 26th Street) 

HELP WANTED — MOTERYS 

MOTERIŲ 18 IKI 35 
ASSEMBLERS 

MAŠINŲ OPERATORIŲ 

Lenjcvas, Svarus bench d«»rba& 80c 
J vai. pradinė ratą. Pastovumas, 
gTupffs andrauda. apmokamos atos
togos, ištikimumo bonai. 

MIDWEST ELECTRIC MFG. CO. 
1639 Walnut Street 
(Lake Ir .Ashl&nd) 

Skurdas ir perteklius yra 
nusikaltimo šaltiniai. — Ro
mas Strumas. 

DIENOMIS IR NAKTIMIS 
PORTERIŲ 

Vacuum Cleaner Opera. 
VALYTOJŲ 
ŠLAVĖJŲ 

MOPUOTOJŲ 
40 vai. į savaitę 

Laikas ir puse už viršlaikį 
ATSIŠAUKITE J 

Samdymo Ofisą — 9th Fl. 

T H E F A I R 
STATE & ADAMS 

SMART GIRLS 
LIKĘ TO \VORK IX THE 

FRIENDLY ATMOSPHERE 
• 

OF 

MOTOROLA 
The Best Radio Place In 

Town 

Starting Rate 83c 
With Experience 94c 
Automatic Raises to 

$1.04 
4545 W. Augusta Blvd. 

Linksmas žmogus yra 
daug naudingesnių žmogų- | m^toVą("ir tuoj'išskris'ti at-

Sovietai Sučiupo 3 
MŪSŲ B-29 Lėktuvus 

— U. S. kariuomenes avia
cijos kapt. William J. Mick-
ish šiandien papasakojo kaip 
jo B-29 lėktuvas buvo rusų 
šaudymo priverstas nusileis
ti Rusijoje karo metu, ir 
kaip rusai laike jį belaisviu 
ir paeme jo lėktuvą, po to 
kai jis nusileido netoli Vla
divostoko 1944 m. lapkričio 
mėnesyje. Kapitonas sake 
kiek jam žinoma bent du ki
ti B-29 lėktuvai, U. S. ka
riuomenes tu 0 metu skaito
mi slaptais, buvo rusų su
imti. Mickish sake amerikie
čiai manė, kad rusams esant 
Amerikos sąjungininkams 
bus leista jiems nusileisti 
Rusijoje, pataisyti sugedusi 

mi. 

PLATINKITE DRAUGĄ 
gal į savo bazę. 

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ 

&'21 TįoTERYS 

EXCELLEXT OPPORTUNITY 

S T E N O — T Y P I S T 
IMMEDIATE OPENING 

Begtnner considered. 5 day weefc. Attractive starting salary. 
Pleasant vvorking conditions. Permanent poedtion. 

APPLY TODAY 
RAMAPO AJAX DIVISION 

AMERICAN BRAKE SHOE CO. 
250S SO. BLTJE ISLAND AVENUE 

Atvyko Prof. Salys 
ir Būrys Lietuviu 
Tremtiniu 

Vasario 11 d. laivu Marine 
Perch tarpe 929 keleivių at
vyko 30 lietuvių: 

Julijonas ir Marijona Ab-
raičiai su sūnum Šauliu ir 
dukra Nijoje apsistojo pas 
gimines: 6114 Belvedere 
ave., Cleveland, O. Juos pa
sitiko ir New Yorke globo
je Vytautas Abraitis. 

Josefa Bakšiene, J. A. V. 
piliete, su dukra Irena ir sū
num Česlovu apsistojo pas 
tetą: Mrs. P. Schwitt, 4216 
S. Campbell ave., Chicago 
32, UI. 

Vilius ir Ieva Bertulaičiai 
laikinai pasilieka New Yor
ke Amer. Christian Com-
mittee globoje kol susiras 
gimines. Jie spėja, kad Juo
zas Daunys, 1231 S. 49th Ct, 
Cicero 50, UI., yra Bertu-
laitienes dėde. 
. .Eugenijus Birmantas su 
sūnum Algimantu apsistojo r 
pas seserį: 2842 W. 57th & 
Street, Chicago, UI. Jį pasi
tiko ir iki išvykstant į Či
kagą globojo daininke Dran-
geliene ir Kižftite iš Liet 
Inf. Centro New Yorke. 

Tomas Dambrauskas, J. 
A. V. pilietis,: su sūnum Vin
cu apsistojo pas J. Baciuną, 
Sodus, Mich. 

Algimantas Kaupas apsis
tojo pas deda: 3341 S. Union 
Ave., Chicago 20, UI. 

Marija KumpikaitŠ, J. A. 
V. piliete, Baltijos Universi
teto Hamburge studente, ap
sistojo pas tėtę Mrs. Barba
ra Pepper, 2536 W. 68 St., 
Chicago 29, 111. 

Ona Kleiziene, J. A. V. pi
liete su dukra Nijola apsisto 
jo pas seserį Mrs. James 
McMullen, 3 Seymour Street, 
Hartford, Conn. 

Jennie Linkevičiene, J. A. 
V. pil., apsistojo pas gimi
nes: 7132 S. Rockwell St. 
Chicago, 111. 

Mikalojus ir Magdalenr 
Norkai su dviem sūnum ap 
sistojo pas gimines, 6635 S 
Sacramento Ave., Chicago, 
IU. 

Kazimieras VaJužis apsis
tojo pas Edvardą Čeponį 
343 Second Street, Elizabeth, 
N. J. 

Profesorius Antanas Salys 
su žmona Sofija apsistojo 
pas Šv. Kazimiero parapijos 
kleboną kun. I. Valančiūną, 
kuris buvo atvykęs į uostą 
jų pasitikti. Profesorių Salį 
yra užsiangažavęs Pennsyl-
vania Universitetas. 

Kartu atvyko ir šeši lietu
viai našlaičiai: 

Brone Andriuškaite, Pra
nas Brencius, Birute Jasevi-
čiute, Marija Kukštaite, Ize-
lina Namu Juškaite ir Danute 
Vasiliauskaite. 

ŽINIOS 15 GRAND RAPIDS, MICH 
Minėjo sukaktį. Klemen

sas ir Ona Streimikiai, nuo 
Broadway Av., vasari0 1 d., 
minėdami 20 metų vedybų 
sukaktį, iškele šaunų, balių 
Sūnų ir Dukterų Svetainėje 
draugams ir svečiams. 

Lankėsi svečiai. Petras 
Matulonis, su žmona "Rob-
bie", iš Chico, California, 
kurie buvo atvykę dalyvau
ti brolio Antano Matulonio 
laidotuvėse praeitą savaitę, 
turėdami keletą dienų Jaiko 
lankėsi pas gimines ir pa
žįstamus su kuriais nesima
tė per kiek metų prieš iš-
vyksiant į Kalifornija apsi
gyventi. 

Atvykusius pasitiko ir B u v o C h i c a g o j e . Praeitą 
pagelbėjo su formalumais T • > «̂«;̂ «̂« 
Liftuvos Gen. Konsulato * a v a i t \ J ° n a s " M a n f 
New Yorke attache A. Simu- Y o w a i s h > n u o Turner Ave., 
tis ir Bendr. Amer. Liet. 
Fondo Rūbų Sandėlio vedė
jas Jonas Valaitis. 

L. G. K. 

Kai kada tylėjimas yra iš
mintingiausias atsakymas. 
M. Tupper. 

buvo išvykę į Chicago daly
vauti mokslo užbaigos prog
ramoj Loyola University, 
kur jų vyriausia duktė Lor-
raine baigė slaugės moks
lus. 

• 
Naujas statybos vajus. 

Lieka dar tik šis metas už
baigti 3-jų metų bėgio vajų 
klebonijos-mokyklos staty
bos fondui. Matos, kad va
jus sėkmingas. Dabartinis 
vyskupas Francis Haas pra
mato būtiną reikalą taipgi 
ir naujo seserims mokyto
joms namo — vienuolyno. 
Tokiu būdu ir prasidėjo nau 
jas vajus — sukėlimui rei
kalingų lėšų statymui vie
nuolyno. Pastaruoju laiku 
šaukta visų draugijų valdy
bų susirinkimai, kuriuose 
buvo renkama atstovai, kad 

sudaryti tam tikrą komisi
ją, kuri vajum darbuotųsi. 
Komisija susideda iš sekan
čių asmenų: vadai -(chair-
man and co-chairman) Mat-
t h e w B a g d o n ir T h o m a s Gel- I g " V Q 
wich; rast. — Fr. Walter 
Jude; iždininkas — kun. J. 
Lipkus; spaoidos reikalais 
Claude Meconis ir Joseph 
Guston; Mary Downs ir Ag
nės Rinkevicz, revizijos rei
kalais (auditors); Regina 
Sakalauskas ir Eertha Kriš
čiūnas — ofiso sekretorės. 
Be šios komisijos, yra taipgi 

tariamoji komisija (adviso-
ry board), kuri susideda iš 
apie 50 žymesnių parapijos 
darbuotojų, tarp kurių ran
dasi ir mūs daktarai Frank 
A. Adams ir Albert Zvirž-
dinas, Jr., ir laidotuvių di
rektoriai Stasys ir Bernard 

Aukos jau pradėjo plauk
ti į vajaus fondą. Iki šiol 
ižde jau yra suvirs $7,500. 

V.M.K. 

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

DUOKIT "DRAUGĄ" DRAUGUI 

BE 

\r Vel Išrinlcim 

HUGHB. 
CONNELLY 

Aldermanu ll-to Wardo 
RINKIMUOSE — VASARIO 25 D., 1947 

Pražo Lietuvių Organizacija Hught B. Connely ant Alder-
mano dėlto, kad jis yra geras mūsų Wardo šeimininkas, lietu
viams laimi prielankus, todėl ir vertas mūsų visiškos paramos 
—balsu. 

S. P. MAŽEIKA, Prezidentas 
LT. ANTON PAULUS, Vice Prezidentas 
ANTHONY GUDAITIS, 2-ras Vice Prezidentas 
ANTHONY STASIULIS, Sekretorius 
FRANK VVOIDAT, Iždininkas 

ffl 
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IHARGUTIX 
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11d., 1933.^ 

WHFC -1450 kilocycles 
SEKMADIENIAIS: n n o 1-mos 

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

valandos vakare. 
EXTKA PROGRAMAS: Penk
tadieniais nuo 7 iki 8 v. vak. 
MARGUČIO Ofiso Adresas: i 

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

3S 

^W 

^ 

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:-
"SAVAS PAS SAVĄ" 

Tiesiog Jaras 
U Moso Dirbtuvei 

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą Ir 
Puikiausius Rakandus 

Ui Prieinamas Kalnas! 

DrtJBAR tai laikas pagrąiinti savo namus su geriausioB 
rūšies RAKANDAIS. Mes turime didel} pasirinkimą, mftsa 
pacln isdirbhno, visokios rūšies klasiškų ir modernišku 
rakandų. Pasinaudokite proga! 

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
U2 LARAI PRIEINAMAS KAINAS! 

TtBBtončial Pilnai Patenkintu PirkiJu Išgarsina 
Prie Progos Pakiauakltc Ją! 

Archer Avenue Furniture Co. 
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI — 

4140 Archer Ave. Chicago 31 111. 
Telefonas — LAFayette 8516 

Savininkas — JOB KAZTK—KAZEKAITIS 
N « . ^ 

K£L! 

• • 

" 

Ar žinai Lietuvos stebuklingas vietas, katalikiškus papročius, 
gilu lietuvių religingumą, jų kovas dėl Tėvynes ir Bažnyčios? 

Nežinai? Skaityk naujai išleistą — 

"KATALIKIŠKĄJA LIETUVA" 
Parašyta KUN. DR. KAZIMIERO GECIO 

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

Lietuvos bažnytines provincijos žemėlapiu. 
Randasi 6 dalys: Krikščionybės keBai j Lietuvą; 

Reformacijos sąjūdis Lietuvoje; Lietuva caristines Ru
sijos okupacijos laikais 1795-1918; Šventoji Lietuva; 
Lietuvos trispalvei plevėsuojant 1918-1940; Nebaigta 
lietuvių tautos Golgota 1940-1946. 

Knyga gražiai išleista, kietais apdarais ir menišku viršelįu. 

Kaina - $4.00 
Šią įdomią knygą galima įsigyti dabar — 

"DRAUGO" RAŠTINĖJE 
2334 S. Oakley Ave. Chicago 8,111. 

JL S ' S į1 *"*SESES\ EE g i • . i 

WATCH SAVINGS GR0W! 
S 10 IS , 20 

Yrt. Yr». Yrt. Yrt 
ISlM. 
10 mo. 
25 i 

Mmo. 

1300 
600 

1800 
3000 

$600 
1200 
3000 
6000 

$900 
1800 
4500 
9000 

$1200 
2400 
6000 

12000 

tof«li»0« PoJd oe tevinf* 

FOR THAT HOME 
ALL YOUR OWN 

m 

Y o u ' l l N e e d M o n c y For the Oown Poymetx*-

Many ambitious eouples are saving hereto become 
future home-owners, soon as they've acaunulated die 
down payment needed. . Any convenient amount opens 
your insured savings account at diis Association. The; 
cbarr will show you how much you oeed to save. 

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

JOS. M. MOZERIS, Sec'y 

3236 South Halsted Street 
TEL. CALUMET 4118 

1 

r • 

SAVE VVITH A PURPOSE 

"____ \ 

- SAVE ON A PLAN j 

file:///VORK
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8ubscrt|Kion Ratee: 
l.Ot per year outaide o€ Caicago; 
! . •• per year ln Chlcago & Cicero; 

1 oea*i per copy. 

Prenumeratos kaina CJhlcagoJe Ir 

Metama $7.00 
Pusei Metų 4.00 

Jtmgt. Valstybėse, bet tie Cnfcafoje: 
Metama !%.•© 
Pusei Metų « * . . . *.*• 

Uisleniuose: 
tetams 
uset M 

$8.00 
,« 4.1$ 

MUMS REIKIA 

Pusei Metų . . . . . . . . . . . . 
PlnUtta reikftt ttfltt Palto Money 

Orderiu su užaakymaia 

Skelbimų kainos bus prisiunčiamos 
tuojaua. gavus praSymą,. 

SKELBlaTfiS DIEN. "DRAUGE" 

Miegančią Teisybę Pabudinti 
Gyvename momentu kada ne vieno kurio asmens gy-

Z vybS kaba ant plauko, bet visos mūsų Lietuvos ir kitų 
Pabalčio tautų. Jei tie kraštai aebus išpiešti iš kruvinų 
okupantų rankų ir jei nebus sustabdytas naikinimas, 
tai po kokių 20 metų lietuviškoje žemėje keroais aii-

£ jatiškos itenya, 

į Vfei mes lietuviai, kuriame krašte pasaulio bebūtu
me ir ką beveiktume, turime šiandien rimtai paklausti: 

I 1. Ar pavyks mums įtikinti pasauli, kad dabartinė 
" okupacija nepateisinama ir kad lietuvių masinis naiki

nimas sudraust inas * 
2. Ar visos jėgos yra skirtos šiam reikalui? 

; I. TAMSYMV VAIKAI NESISKAITO SU 
» PRIEMONĖMIS 

Iš vienos kitos neabejotino tikrumo žinutės mes ži-
S nome, kad mūsų tėvų ir prabo&ų žemėje—mirtis ir su-

Jį naikinimas siaučia visu smarkumu. Bet pasiklauskime 
Z savęs, dėl ko tas negirdėtas žiaurumas vykdomas: argi 

maža lietuvių tauta taip jau pavojinga bolševikų išsi-
" laikymui ? 
E Ne! — 

1941 metais mirtis ir trėmimas siautė, nes reikėjo 
jiems turėti užtikrintą strategini punktą karo su Vo-. 

• kieti j a atvedu. 
~ Dabar žudoma, nes prisibijoma, kad jeigu reikėtų 
Z kada prileisti kokį laisvesnį apsisprendimo aktą, o šis 
Z nesunaikinus visų dar kiek galvojančių žmonių, visuo-
Z met liks nepalankus kruviniesiems *'geradariams". 
£ Taigi, dabartiniai <%4ykai su Lietuva ne dėl to yra 
Z tokie sunkūs, kad bolševikai turi nustoti patogaus sau 
Z žemės gabalo, bet vien tik dėl to, kad su Lietuvos at-
Z statymu būtų atidengti didžia-rsiai neftikftifii ir žmoni

jos istorijoje nebuvusieji nusikaltimai prieš nekaltą 
žmogų ir tenta> šis gyvuliško ir sadistinio su žmogum 
elgesio atidengimas ir yra didžiausias raudonųjų bau
bas! Jie viską darys, kad tik tai neįvyktų. Jei nepadės 
grasinimai, nuolaidos ir gražūs maldavimait tai mi* 

Z liponais dolerių užpils ten, kur galės papirkti. 

Z U. MtJSC REIKALAS DIEVO RANKOJE IR M€SŲ 
Z VEIKIME 

~ šiandien mes jaučiamės, kaip tie apaštalai, kurie su
grįžę iš misijų, skundėsi Kristui, kad jų nepaklausą 

Z piktosios dvasios. 
į Taip! Mūsų veikime nors ir daug pastangų padaryta, 
Z bet piktasis dar nėra išvarytas iš mūsų tėvynės. 
Z Ištikrųjų, tamsybių vaikai kitaip nenugalimi, kaip 
Z tik — malda, pasninku, veikime ir didžiausiu veikimu. 
Z Mes turime veikti ir atsiminti "XI Dievo įsakymą": — 

Nežiopsok! Mum« reikia laiku gerai ir greit atlikti: 
Z 1. H vien su kitomis pavergtų tautų mažumomis riioš-
Z ti didžiausias manifestacija* Baltijos tautu. i*la*svitii-
Z mui. 
Z 2. Gerai painfornvioU ir apšviesti tuos valdžios fcno-
Z nes, kurie tiesioginiai turės reikalų su raudonaisiais 
~ dėl Lietuvos. 
3 3. Susirasti palankių Lietuvai valstybių tarpe^ žttio-
Z nių, kurie tarptautinėse organizacijose iškeltų Lietu-
Z vos bylą. 
Z i . Prašyti pagelbos ir užtarymo Popiežiai , J, A, V. 
Z Prezidento, Anglijos Karaliaus ir kitų. 

5. Visiems ir visur veikti. 
Galima būti tikriems, kad jeigu pasaulis bus įtikin

tas ta žiauria tiesa, kas dabar dedasi Baltijos kraš-
įj tuose ir okupacijos nepateisinamumu—atsiras žmonių, 

kurie galingai stos už tiesą ir tars žodį tamsos vai-
~ kams, labai nemalonų. M. Matukas 

i Nei Sis Nei Tas 
Z Irgi logika — Didžioji Britanija aiškiai žino, kad 
Z Bulgarijos vyriausybė neatstovauja tautos, kad ji sve

timos valstybės yra užrioglinta bulgarams, tačiau davė 
jai formalų pripažinimą. Dftl visko Londono vyriaU-
Bybė pažymėjo, kad ji duoda pripažinimą, tačiau kri-

• tiškai žiuri J komunistinę Bulgarijos vyriausybę. 
Z Tokie elgesiai, mūsų manymu, labiausiai trukdo tei-
r stngai taikai atsteigti. 

Lietuva tari w l byfi Nepriklausoma Valstybe! 

Besirengiant Prie Maskvos Konferencijos 
Prie Maskvos konferencijos, kuri prasidės kovo 10 d. 

vis tik rimtai yra ruošiamasi. Dirba ne tik užsienių 
ministrų pavaduotojai Londone^ bet ir Vašingtone ne
snaudžiamą. Iš visų davinių atrodo, kad naujasis val
stybės sekretorius gen. George Marsh ai 1 yra užsimojęs 
užimti stiprią poziciją prieš Rusiją Maskvos konferen
cijoj. Jis darysiąs spaudimo, kad fefttu. gerbiami Pots
damo nutarimai ir Atlanto bei Jungtinių Tautų orga
nizacijos čarterio dėsniai. 

Be kitko, Jungtinių Valstybių vyriausybė reikalau
sianti, kad rusai įsileistų į Ruhr kraštą tarptautinę 
kontrolę. Iš savo pusės Amerika padarytų nusileidimų, 
pavedant Silezijos anfltes kasvklas tarptautinei kont
rolei. 

.Bet šis klausimas ne taip jau lengvai praeis. Kon
ferencijoj dėl jo bus daug aštrių ginčų. 

Savo Muku buvęs sekr. Byrnes Štutgarte pasakytoj 
kalboj yra pareiškęs, kad vokiečių4enkų siena nebu
vusi galutinai nustatyta ir dėl to ji išnaroje turės būti 
svarstoma. Manoma, kad ir šiuo žvilgsniu Amerika lai
kysis tvirtai. Jis turįs nusistatymai tenkų-vokiečių sie
ną išnaujo peržiūrėti. Tai gali priversti rusus būti nuo-
laidesniais kitais klausimais. 

Ar Maskvos konferencija pavyks, ar ne, tuo tarpu 
niekas dar negali pasakyti. Optimizmo, berods, nėra 
daug. Amerikiečiai ir anglai iš anksto imasi atitinka
mų priemonių save apsidrausti, jei ji nepasisektų. 

Daug kas klausia, ar bus keliamas Baltijos valstybių 
klausimas Maskvos konferencijoj. Į šį klausimą tuo 
tarpu yra labai sranku atsakyti. 

Edisonas Ir Rusu Spauda 
Visas civilizuotas pasaulis minėjo didžiojo moksli

ninko, išradėjo Tnomas Edison 100 meti| gimimo su
kaktį. Ją minėjo ir Maskva, štai, "Komeomolakaya 
Pravda" pašventė Skilt{ *r pusę raštui apie Edisoną 
Bet tas raštas skirtas ne tam, kad pagerbti didįjį 
mokslininką, bet kad dar vieną stambią melagystę pa
pildyti. 

Įsivaizduokit sau, tas kotnsomolcų laikraštis rąso, 
kad ne amerikietis Edisonas elektros lemputę išrado, 
bet kad jis panaudojo praktikon tai, kas rusams tek-
nologams jau seniai buvo žinoma. Girdi, šešeri metai 
prieš Edisono lemputės pasirodymą Petrograde t da
bar vadinamam Leninograde) vienoj aikštėj elektros 
šviesa jau buvus naudojama. 

Matote, kokie begėdžiai yra Rusijos bolševikų laik
raštininkai. Kadangi Rusijoj nėr spaudos laisvės ir 
nėra kaip atitaisyti jų skelbiamos melagystės, todėl 
jie savo nelaimingus, skaitytojus visokiausiais būdais 
ir mulkina. 

4 k M W M « 

Poetu Meditacija Vasario Šešioliktai 
Dienai 

Jau Adomas Jakštas kylantiems iš nelaisvės grabo 
lietuviams pridavė drąsos: 

Broliai, ko žiūrite?! 
Pajėgų turite, 

Laisvei gadynė atėjo! 
Kelkite stokite! 
Veikit, kovokite! 

Už lietuvystės idėją! 
Jei galėtų iš kapų prabilti, Jakštas ir šiandieną lie

tuvius ragintų,: 
Broliai, ko žiūrite?! 
Vieną tetririte 

Lietuvą, brangią tėvynę... 
Lygiai Mažojoje, 
Lygiai Didžiojoje 

Mūs ją tegina krutinę... 
šitokio pasiryžimo reikia ir dabartinėse laisvės ko

vose. Teįkvepia jėgos tie Lietuvos kareivių žodžiai, 
Antano Miškinio lūpomis pasakyti: 

Mes pralaušim rankom plieną 
Ir suminsim vargą kojom. 
Jei kas gulsim po velėna, 
Tai nušviesim jums rytojų. 

Mes uždegsim naktj aklą 
Švino vėtros sūkuryje. 
Jei riedės galva nuo kaklo, 
Tai ties Vilnium Paneryje. 

Visų lietuvių akys Šiandien j ateit} nukreiptos, visi 
gaivinasi viltimi, apie kurią taip stipriai yra pasakęs 
Juozas Žengė: ' a < ' | j įį 

Lšguldysime, kaip šienr, 
Ir bendro tikslo vedami 
Patiesim kelią ateitin. 

Tačiau vilties žvaigždė sužėruos saulėta tikrove tik 
po atkaklių, gal net labai Ilgų ir kruvinų pastangų. Dėl 
to tai Petras Vaičiūnas ir ragina: 

Lietuvi, didus būk! Girėno ir Dariaus 

Sparnų nesugiauski, gyvent pasiryžęs! 
Pasauly Ui a&u nedaug geradarių! 
Laimini — krutinę puoš karžygio kryžius! 

Kad tik visi išvien, bendras pastangas jungtume Lie
tuvos Išvadavimui; kaip Jonas Graičiūnas kad sako: 

Nors svetimas, tėvyne, sau pačiam išaugau, 
bet širdį feau, kaip piligrimas, išdalysiu, — 
kad tik tave kiekvienas vytis, saugot, — 
kaip Margeriai, Gražinos praeities pilyse... 

Tamsioje dabartinės Lietuvos vergijos naktyje ir 
vėl turi vyrauti tie patys ištvermingumo nusiteikimai, 
kuriuos ugdė dar Jurgis Sanerveinas, kurs priminė 
mums, kad "Lietuviais esame mes gimę" ir kurs skatino: 

Drūtai laikyk, drūtai stovėki, 
Lietuviškoji giminė, 
Drąsiai lietuviškai kalbėki, 
Tegul supyksta nežinė! 

Raudonajai Uranijai siaučiant ramifuose Lietuvos lau
kuose, kai iš Kazakstano tyrlaukių, kai iš užu kalėji
mo sienų girdisi širdį veriantieji mūsiškių atodūsiai, su 
Vincu Mykolaičiu-Putinu mes kartojame ir darome prie
saiką : 

Mes esam persilpni jam kuo grasinti, 
Mes neišdrįstam pražūties jum trokšti. 
Bet jūsų kaltės pačios yr galingos 
Jum dar kartą į pelenus parblokšti. 

Naujų laikų pažadintas lietuvis 
Jūs nepabūgs ir nesitrauks iš tako. 
Pakėlęs dešinę į aukštą dangų, 
Prisiekdamas Dievu, jis taip jum sako: 

— Jūs apšmeižtą, apspardytą Lietuvą 
Savo globoj, kaip motiną, laikau 
Ir ginsi<u ją nuo užgrobiko rankos, 
Kol plaks širdis — taip man padėk, dangau! 

Ir nauja viltimi kovojantis lietuvis prabyla, su Motie
jumi Gustaičiu, į; savuosius ir į pasaulį: 

Tikim, meldžiam — Dievas duos, 
Vėl pasaulio reikaluos 
Mūsų varpas suskambės 
Narso pilnas ir garbės, 
Tik pakilkim. tik visi, 
Kad tėvynė būt šviesi. 

Dr. J. Prunskis 

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

Sunkiai, oi sunkiai girgž
da maskolbernių ratai Chi-
cagoje. Bolševikams būtų 
daug sveikiau, kad jų ratai 
negirgždėtų... ir kad Dėdė 
Šamas jų nepastebėtų. Dur
noj pozicijoj ir bliuriam čė-
se, ir dar durnesnioj kup-
čystėj (maskoliškoj kupčys-
tej) yra tas raudonfašistų 
furmonas Vikentij Andrulis. 
Jis pats raudonoje makalai-
nėje mauliojasi ir kitus 
klampina... Kaip jis klampi
na? Na gi putigrapijas tal
pina visų merginų ir bobų, 
ir diedų ir vaikinų, — visų 
tų, kuriuos prisiviliojęs į 
maskolišką vežimą susodina. 
O tas boiševickas vežimas 
girgžda... ir visas svietas 
mato ir žino, kas bolševic- j 
kam vežime sėdi ir kaip jie ' 
darda į Moskovską dumbly
ną... 

Kas tau pasidarė, tovariŠč 
Andruli, kad savoraudonfa-
šistiškų ratų tinkamai ne
patepi? Ar gi tave Bimba 
neišmokino, o gal pristigo 
"šmaravidtosv' nuo Stalino, 
kad tavo vežimOkštis sukle
ro ir girgžda? Matytis, kad 
bolševickoj furmankoj pras
tas furmonas esi. Kapšiuko 
Komunistų Klubas už tai tu
rėtų tau otstavką duoti. 

• • * 
Pasigyrė anądien, kad An

drulis ir Bimba kadaise bu
vo Valparaiso Universitete... 
mat, tas pakelia Literadur-
nos Obsčestvos čHėnų aky-

paraise rėkavai ir Valparai-
so ežere "pliumpt" padarei? 
Kad jie surūktų tie nepre-
teliai lietriviškl * fašistai"! 
Bet ką aš čia kalbu.., juk 
tais čėsais dar nebuvo nei 
jokių nacių, nei raudonfa
šistų. Tik dabar tai jau aiš
ku, kad Andrulig yra "na-
stojaščas" raudonfašistas ir 
maskolbernių furmansčikas. 

* * • 
''Vilnies'' pisoriai yra at

sargūs, labai atsargūs kai 
jie dabar rašo apie Mask
vos agentą Eislerį, kurį Dė
dė Šamas pačiupo besprun
kantį lauk iš Amerikos. Net 
juokas j ima. Litovski mas" 
kolbemiai norėtų savo glau-
ną komandyrių Eislerį ap
ginti, bet nežino kaip. Tylė
ti jiems nepatogu, o kalbėti 
už Eislerį gan pavojinga... 
Tad, kai Andrulis ir Bimba 
rašo apie raudonšnipkį Eis
lerį, — tai jį vadina ne ko
munistu, bet "anti-naciu". 

Nebūk paikutis vaikutis, 
Andruli! Kai Stalinas su 
Hitleriu pasibučiavo ir bi
čiulystę "krauju sucementa
vo", ar tai ir 1940 metais 
Eisleris buvo anti-nacis? O 
ir tu, tovarišč Andruli, ar 
buvai anti-nacis tais metais, 
ar komunacis? Amerikiečių 
atmintis nėra toki trumpa, 
kaip kad jūs bolševikpalai
kiai manote. 

• • • 

Užtai, kad Eislerio tikro
ji sesuo paliūdyj o Amerikos 

_ _ _ _ _ _ _ _ valdžiai, kad Eįsleris yra 
se jų smunkantį <4practyžą". baigęs bolševikiškus kursus 
O ką ten veikė tie maskol- Maskvoje, kad jis yra Sta-
bernių furmonai? Ar jie ten lino agentas bei NKVD člie-
surado raudonų bulvių nu- nas, ir kad jis visų penkta-
skutimui? Vargiai. Bet, ar kolumnistų dirigentas Ame-
prisimeni, tovarišč Andruli, rikoje, — tai <<Vilnies,' ra
tuos čėsus... kai tu apie rau- dzibatoriai p a v a d i n o ją 
donas bulves šturmingai Vai "trockiste". 

« U k a M i 

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ 
— UŽ ŽEMIAUSI NUOŠIMTI 

TURTAS $19,000,000.0»-̂ ATSAROOS FONDAS $1,500,000.00 
Taupymo skyriuje dabar mokame 2%. Per 37 metus visados 

išmokėjome ant pareikalavimo. 

STANDARD FEDERAL SAVtNGS 
and Loan Association oi Chicago 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVTSiON 
4192 ARCHER AVE. Tel. VIRginia 1141 

JUSTIN MACKIETOCH, Vrt*. and Mgr. 
-

STASYS LITWL\AS SAKO: 

• ' H A D A D M Geriausias Laikas Pirkti 
U / \ D / \ I \ — VISOKIOS RŪŠIES NAMA3M8 

KE1KMENIS". • <HMCAS PASIRINKIMAS: 
Stogams Retkmeiiy* — Insulnoto Plyta išvaizdos Skitngs 
— Langę — Doro — Tvorom* Mstortolo — MattavUS — 
VarnBIo — Enamelio — G«ležm1q Namams fteikmeoo 
<Mardware — Ptefcfcerlo —- Cemento — Srutų — Visokio* 
Ifcnšles Insattadjos Matertolo — Šturmo Lango — Kom
binacijos OUTB — vVallboatd — Plaster Board — Vams-
d»u Ir Daug Ktbo Dalyku. 

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITVINAS, Pi-es. 

CARR MOODY LUMBER CO. 
3039 S. HA&STKD SX. TEL. VICTOKY 1272 

VALANDOS: Nuo 8-tos vaL ryto ifci 6-toa vai. vak. 
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Pirmadienis vas 17 d.. 1947 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEEINOIS 
s <~» 

Balandžio 27 d. 

Rezervuotum Savo Malonumui Ir 
BALF Naudai 

DALYVAUKIME ŠAUNIAME LUC KONCERTE IR 
•ORIUOSE 

Kultūringo žmogaus nepa
tenkina smulkmeniški kas
dieninio gyvenimo rūpesčiai, 
žmogaus dvasia veržiasi 
prie tikresnių ir pastoves
nių vertybių, kurios mūsų 
gyvenimą įprasmina ir mus 
atgaivina. Mes, lietuviai, ga
lime džiaugtis ir didžiuotis, 
kad turime savo puikių me
nininkų ir kūrėjų. Mes tu
rime rasti kuo dažniausiai 
progų gėrėtis jųjų kūriniais 
ir duoti jiems entuzijazmd 
ir galimybes kilti dar aukš
čiau. 

Mes turėsime puikios pro
gos atsigaivinti ir gėrėtis 
kultūringu-menišku koncer
tu balandžio 27 dieną Lietu
vių Auditorijoje. Koncertas 
yra organizuojamas mūsų a-
kademinio jaunimo — Lie
tuvių Universiteto Klubo 
(LUC). Be pakviestų žymių 
operos solistų ten pasirodys 
paties klubo jaunos meni
nės je^os. Scenoje bus vai
dinamas įdomus šiems lai
kams pritaikytas veikaliu-
kas. Pilnas menininkų" sąsta
t a i ir smulki programa bris 
paskelbta vėliau. 

Dauguma čikagiškių jau 
žinote iš patyrimo, kad LUC 
metiniai koncertai susilau
kia gausiausios ir kultūrin
giausios muzikos ir scenos 
menu besidominčios, publi
kos. Šiais metais LUC kon-i 
certas bu? dar įdomesnis, Į 
negu visi iki šiol buvusieji 
— rezervuokit tam laiką ir į 
nesigailesit! Būtų gerai, jei 
parengimas planuojančios 
lietuvių organizacijos ture- j 
tų tai mintyje. 

Dar svarbu pabrėžti, kad 
šis koncertas ruošiamas ne 
organizacijos iždui padidin
ti, bet BALF'os naudai. Dau
gumai organizuotų lietuvių Į 
yra žinoma, kad visos lietu- j 
vių organizacijos yra ragi
namos šiais metais skirti 
dalį savo fond\* ir pramogų 
pelną BALF'ai bei pabėgė
liams Europoje. LUC jau 

skyrė tiems reikalams ne
mažas sumas pereitais me
tais ir nutarė visų šių me
tų parengimų pelną skirti 
BALFai . Tad šalia malonu
mo, kur} apturėsite besigėrė
dami dainos-muzikos menu 
ir bešokdami prie geros or-
kestros vakare, savo daly
vavimu taip pat paremsite 
gimines ir draugus, varg
stančius pabėgime Europoje. 

Bilietų kaina $1.20. Gali
ma jų gauti iš LUC narių. 
DS1 smulkesnių informacijų 
ar rezervacijų galite skam
binti Miss Elen Skirmont, 
FAIrfax 1247 arba Miss 
Irene Monkus, PROspect 
2937. P . B. 

Nutarta suruošti naujų na 
rių vajų. Jauni vyrai drau-
gijon bus priimami be įsto
jimo mokesčio. Visi kviečia
mi rašytis šion kilnion vy
rų draugijon. Kviečiami jau
nieji rašytis ir užimti senų
jų narių vadovaujamas vie
tas. A. Valančius 

Valdyba praneša, kad vi- tas, kur patys gimė, augo, 
si katalikai gali priklausyti 'bei kaip savo jaunas dienas 
prie draugijos. Priimami nuo praleido. 
16 iki 55 metų amžiaus. Na- j Paveikslus rodys V. Bė
riui mokama ligos metu $5 leckas. Po visam bus Ray-
į savaitę, nariui miras iš iž- jmond Brazausko muzika so
do paveldėjui išmokama $50 , kiams. Įžanga nemokama. 

— 

Iš Šv. Antano 
Draugijos Veiklos 

Cicero. — Vasario mėne
sio draugijos susirinkimą* 
buvo skaitlingas ir padaryta 
daug naudingų nutarimų. 

Po pranešimų iš Federa
cijos 12-to skyriaus ir Labd. 
Sąjungos, perskaityta atsi
šaukimas ALT ir prašyta 
prisidėti auka. Vienas įne
šimas buvo paaukoti iš iž
do $60, kitas — $25, trečias 
— $10. Nubalsuota paauko
ti $10. Cia pat nariai suau
kojo $20, Viso tad pasidarė 
$30. Iš narių aukojo sekan
tieji: A. Zakaras ir J. An-
glickas po $5. P, Kuncaitis 
$2. Po $1: A. Šurmulis, A. 
Zaranka. J. Ulinskis, J. Sta
šaitis, A. Lazdauskas. J. 
Laugaudas, A. Navorskia, A. 
Samolis. 

Buvo kvietimas ir į "Drau 
go' koncertą. Kvietimas pri 
imtas ir nutarta dalyvauti 
pavieniai. 

Valdyba pranešė, kad yra 
miręs vienas narys ir reika
linga išmokėti pomirtine" 
$200 ir už automobilių laJd. 
direktoriui $21. Viso $221. 

Viso tą mėnesį išmokėta 
$231. 

Iš Mūs Draugijos 
Veikimo 

Cicero. — Visų Šventųjų 
Draugijos metiniam susirin
kime naujoji valdyba užėmė 
savo vietas: pirm. J. Šilei
kis, vice pirm. M. Dambraus
kas, sekr. E. Mikutis, finan
sų sekr. F. Mikutienė, kontr. 
sekr. J. Liaugaudas, iždo 
glob. S. Šileikis ir Rabačiaus 
kas, ižd. F. čerkauskas, mar
šalka A. Daukšas, ligonių 
globėja N. Vitrikienė ir ko-1 Vasario 17 d., 8 vai. vaka-
respondentas E. Mikutis. f% Hollywood svet., 2417 W. 

Susirinkime padaryti šie |43rd St., bu s lietuviškų pa-

ir po $1 nu 0 kiekvieno nario. 
Duodama taipgi grabnešiai 
ir jiems automobilius. Drau
gijai gali priklausyti vyrai 
ir moterys. Rast. E. Mikutis 

Nuo redakcijos. Raštas a-
tėjo pervėlai, dėlto negalė
jom įdėti į šeštadienio 'Drau 
gą". Tokiu būdu liko nepa
skelbtas ir draugijos susi
rinkimas, vasario 9 d., Pra
nešimai apie susirinkimud 
visuomet reikia siųsti atski
rai nuo korespondencijų. 

Bruno Shotas 
HMM 

Pranešimas 

Liežuvis yra menkas są
narys, bet padaro didelius 
daiktus. «v. Jokūbas. 

nutarimai: 
1. Dalyvauti TT. Marijonų 

Bendradarbių seime. Atsto
vais išrinkti Dambrauskas, 
Taurozas ir Pauzienė. Aukų 
paskirta $5. 

2. Registruoti draugiją 
Springfielde ir pasiųsti $1. 

S. Priklausyti Federacijos 
12-tam skyriui ir užsimokė
ti metinę mokestį $2. Atsto
vais išrinkti 1947 m.: J. Ši
leikis ir Narušaitienė. 

4. Dalyvauti "Draugo" 
koncerte. 

Susirinkime priimtas na
riu A. Balauskas, 1617 So. 
50 Ave. 

Didžiausias draugijos rė
mėjas Ant. Slauteris atsi-
meldavo išsirgęs" 14-ka sa
vaičių. Nors dar ligonis, bet 
jau atsisakė nuo pašalpos. 
Dėkui jam ir linkime kuo 
greičiausiai pasveikti. 

Knygų revizijos komisija 
rado, jog 1946 metais drau
gija pelnė $187.82. Visas 
draugijos turtas dabar yra 
$1,893.65. 

Naujiems nariams įstoji
mas yra $1, o mėnesinė mo
kestis 25c. 

Veikiančioji komisija Bru
žienė, Augaitienė, Kavaliaus 
kienė pranešė, kad jos pir
mos bus su "šurum-burum" 
draugijos naudai. Pramoga 
įvyks balandžio 27 d. 

veikslų rodymas jaunimui. 
Prašoma tėvų paraginti 

savo vaikus pamatyti vie* 

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

ROSELANDE 
KOPLTCIA RANDASI: 

10756 So. Mlchigan Ave* 
TeL PUL. 1270 arba CAN. 2515 
Rez. tel. — COMmodore 5766 

A. A 
STANISLOVAS 

MAROZAS 
Gyv.: 4$30 S. Homan Ave. 
Mirė vas. 14d., l947m., 9:-

20 vai. ryte, sulaukęs pus§s 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Kito iš Pa<* 
nevėžio apskr., Krfkenavos pa
rapijos. Amerikoje išgyveno 
42 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
žmona Kotriną (po tėvais 
Wsol); 2 dukteris Floreroce 
Kiwiof ir žentą. Adam, ir La. 
Vergne; 2 sūnus Artliur ir 
Robert; moliną Teklę; 2 se
seris Prancišką Kis3el ir Oną 
Matejką; 3 brolius Kazimierą, 
Joną ir Vincentą; ir daug ki
tų grimini-ų, draugų, ir pažįs
tamu. 

Priklausė prie Dariaus-Girė
no American Legion Post No. 
271. 

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudelklo koplyčioj, 43 SO So. 
California Ave. Laidotuves į-
vyks antrad.. vasario 18d. Ii 
koplyčois 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas j Nekalto Prasidėji
mo švenčiausios Paneigs Ma
rijos parap. bažnyčią, kurioje 
Įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas i Sv. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visu* 
g-imines, draugaus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, Dukterys **" 
sunai. tentas, Motina, Seserys 
ir visos kitos Gimines. 

Laid, direkt. John F. Eu-
deikis, tel. YARds 1741. 

Vienų Mėty Mirties Sukaktis 

A A. 
LUCILLE K. CZARNECKY 

(po tė\ais Kulikauskai te) 
Mūsų miela ir brangi vien

turte dukrele, Luciile, mirė 
Vasario 18d., 194<5m., sulau
kus 35 metų amžiaus. Gimus 
Chica$3je. Palaidota Calva-
ry kapinėse St. Louis, Mo, 

Jei nori būti išmintingas, 
atsimink penkis dalykus: 
apie ką kalbi kam kalbi, 
kaip kalbi, kada kalbi ir kur 
kalbi. 

4M«N II 

PETRON£L£ 
KASPARAVIČIENE 

(CASPER) 
— po tavais Elijosiate — 
Gyv. 24 5 W. 4«th Ptace. 
Mirė Vas. 14d., 1947m. su

laukusi puses amžiaus. 
(rimusi Lietuvoje. Kilo iš 

Kaltinėnų parapijos. Amerikoj* 
Išgyveno 4« nfienį* 

Paliko dideliame nuliūdime: 
sfln-ų Walter ir jo imoną Doris 
ir anūką Philip; seserį Stanis
lavą, žukienę ir Jos Seimą; bro
lį Bronislovą Elijo.šių ir jo šei
ma; pusseserę Ju*efą Žllevičienę 
ir Jos šeimą; ir daug- kitu gi
miniu, draugai ir pažjflrtanvj 

Kūnas pašarvotas John F. 
vEudetkio koplyčioj, 4««5 So. 
Hermitage JL*e. Laidotuvės į-
\yks trečiad.. "Vas. 19d. Iš ko
plyčios K:9# vai. ryto toas at
lydėta j šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurtoj jvyks *c<*dtt« 
lingos pamaldos už veliones 
siela. Po pamaldy bus nuly
dėta j Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiai** visus 
gimines, draugus ir pažjstum'ts 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Sūnus. Marti, Bio-
MR, rMsse«rr<p ir k. ©fnrt»*s. 

lAld. direkt. John F. Bu-
deikls. tel. YARds T711. 

JONAS YANKAUSK AS 
Oyv. ? l š * tf. <£ermalt R d., 

namų tel. CANal 2988. 
Mirė Vas. 15d.. 1947m.. 8 

vai. ryte, ?«uh«ikes 53m. .amž. 
Gintė Lietuvoje. Kito iš 

Tauragrės apskr., Šilalės para
pijos. Amerikoj išgyveno 30m. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Eleną (po tėvais E8-
liauskaitė); dukterį Genovat-
tc; 2 seseris Pauline Balakaus
kienę ir šeimą, ir Anastazią 
Labanauskiene ir šeimą (gyv. 
Clevelar.ds Ohio): brolį Sta
nislovą Yankauskas (gyv. — 
Waukegan, VX). 

Priklausė prte I>arluR»Gir£-
nas Am«fteft« Legion Posto. 

Kūnas pašarvotas Lachawicz 
koplyčioj. 2314 W. 23r<1 Ptsic*. 

Laidotuvės įvyks antradienį, 
VaA 18d. tš koplyčioi 8>*t 
vai. ryto bus atlyd€t«s f Auš
ros Vartų parap. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pa
maldas «*' vellftnio stela. Po 
pamaldų bus nulydėtas į As-
ceru*o» kapineH, W*ukegan'e. 
. .Nuliūdę: Moteris, l>uktė. Se
serys ir vtofts kitos €5*nl»*s. 

Laid. direkt.: LAChawres ir 
Sūnai, tel. CAJTal 2515. 

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
IK ODOS IŠBĖRIMAMS 

Kančiantieji nuo seni}, atdarų 
ET skaudžių žaiadų, žino kaip sun
ku yra ramiai pažadėti ir kaip 
naktis* metu negalima, serai išsi
miegot. Kuomet 
ialsdoa pradeda 
niežt tr skaude-
ti — užtepkite 
LBOULO Olnt-
ment palengvi
nimu i skausmo 
Ir niežėjimo tų 
•en i, stdarų ir 
skaudilų taisdų. 

Paliko dideliame nuliūdime: vyrą BilJ ir dvynukus Michael 
ir Donna Lee; motiną Apoloniją (po tėvais Petraitis); tėvą 
Joną ir daugel} kitų giminių. 

Liūdnai atminčiai mūsų brangios žmonos, mamytes ir du
kreles, gedulingos šv. Mišios bus laikomos Nekaito Prasid. 
Švenčiausios Panelės Marijos par. bažnyčioje, Brighton Par-
kt* antradienį Vasario 18, 1047 metais, 7:30 valandą ryto. 

A. a. Lucille Czarnecky (Kulikauskaitė) buvo WAVE7"TŠ-
tarnavusLU. S. Navy 18 mėnesių ir buvo užsitarnavusi aukš
tesnį laipsni kaipo "telegraph operator". 

Mums spaudžia širdį, kad tu, mūsų brangi dukrelė, gulr 
labai toli šaltoj aemelėje ir gilioj duobelėje ant kalnelio. Tik 
mes galime aplankyti tavo kapeiį sykį j metus. O liūdna, 
liūdną. Nebesulaukiam nuo tavęs gražių ir malonių laiškelių, 
kukiuos tu mums atsiųsdavai 3 ar 4 kartus į savaitę. Lai 
būna tau lengva šios šalies žemelėje, mūsų brangioji. Mes 
tave niekuomet neužmirsime. 

Nuliūdę lieka: Vyras, Vaikučiai, Tėveliai ir k. Giminės. 
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Jo atgaivinan
čio* ir skausmą 
prašalinsJičioa y-
patrbSs suteiks 
Jums tinkama 
nakties poilsj ir 
p&gelb#s Išgydyt 
senas, atda
ras ir 
dHas 
daa Tartoktts JJ irgi skaudlema 
nudsgimama, tą&ų ir sutrūkimų 
arsJalmimui, ir kad palengvinti 
Psoriasls niežėjimą. AtvSdina va
dinamą Atblets'a Foot degimą ir 
aiestjlma, sustabdo Jo plėtimąsi. 
Tul&ifao nuo odos CiudUvrlmo ir 
futrOkinio tarp pirštų; f eras ir 
sausos, troifltančioa odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms Iš lauko pu-

LBOUIX) OrNTMENT parsiduo-
la po $1.25 ir po }3.5t. 

61ųflkfte JUsų Mon«y Orderi tie-

LEGULO, DEPT.—D. 
4»47 W. 14th Street 

CICERO 50, IULIUDIS 
Arba atvykite | vaistines 

Stem Pharmacy 
ISfT W. Hth St, Cicero 50, DX 

LIŪDESIO VALAMDOJ 

MAŽEIKA * EVANS 
LAlOOTUVių DIREKTORIAI 

• 8 4 5 50u We$terti Ava, *tsa^av 
PROspect 009? ^ ^ 
Tiem* kurw gyvens kitose miesce dalfse 

3319 tff«onica Ava. 
YARds 1138-1139 

i koplySf arflau juat| oamų 

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MB. HELSOS 

Monument 
Company 

3914 West lllth SL 
Vienas Blokas nuo Kapiniu, 

Tiesiog Ten, Kur Bosai 
sustoja. 

Telefonas: CEDARCREST 633 5 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS 

John F, Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

4605-07 S. HermHage 
Avenue 

Y a r d s 1741-2 

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chlcagos Dalyse 

Rauto Proijrramal WGES 
n^o k.) 

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

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

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kūnai Šovusiu ar mirusiu veteranu — jūsų mylimųjų, 
bus parvežti perlaidojimui. Tik pasaukite ir p. Petkus atvyks 
1 jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo Informaci
jas. Suteikiamas pilnas militaiinis laidojimas. 

NULIŪDIMO H § VALANDOJE 
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHON1T B. 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

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

6812 So. Western Ave., Chicago, 111. 
Telefonas — OBOVEHILL 0142 

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Arabulansu patarna-
vtmas* yra telkiamas 
dieną Ir naktį. Rei-| 
kals, saukite mus. 

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

IGNACAS J. ZOLP 
1040 HEST 46th ST. Phone: YARds 0781 

LACHAWICZ ir ŠONAI 
3814 W. 23rd PLACE 
10750 S. MICHIGAN 

Phones — CANal 2515 
COM 5705; PUL 1270 

MA2EIKA ir EVANS 
3319 UTUANICA AVE. 
0845 S. VVESTERN AVE. 

Phones: YARDS 1138-39 
PROspect 0099 

LEONARDAS L. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Phone: PULiman 9001 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. UTUANICA AVE. Photr: YARds 4908 
• ^ m * a * m m m m m * m m • lav^a— ją> , m»m » • m , • • m*t • _ • i •• — 4 a ^ s ^ » » « M — a ^ s a w w S M — 4 

JULIUS LIULEVieiUS 
4348 S. CAUFDBNIA AVE. Phone LATayetto 8672 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Telephoae: YARds 1419 

" " - - - ~ • * — ^ ^ • • - • -
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DIRNKAS'HS PRUTOira, fSSSBSOO, JULLN0I5 
x 

Pirma<Sienfs, vas. 17 &.f 1047 

Bolševikai žudė ir žudo lietuvius! 
Praėjusias dvi savaites 

visuose lietuviškuose laik
raščiuose Amerikoje (išsky
rus komunistinius) buvo į-
deta nuotraukų, kuriose bu
vo parodyti bolševikų atlik
t i Lietuvoje žmogžudiški 
darbai. Skaitytojai pamate 
lavonų krūvas Pravieniškių 
koncentracijos stovykloje, 
pamate vaizdus iš Panevėžio 
žaidynių, pamate nužudytus 
kunigus, darbininkus. 

Amerikos lietuvių koloni
jas dabar lanko Vytautas 
Beleckas su lietuviškomis 
filmomis. Šalia gražių prieš
karines Lietuvos vaizdų 
žiūrovai pamato taip pat 
šiurpius reginius: nužudy
tus ir nukankintus lietuvius, 
sušaudytų lavonų kalnus. 

Žinoma, tie vaizdai tik da
lį bolševikų atliktų dangaus 
keršto šaukiančių nusikalti-] 
mų tepa vaizduoja. Tai, ką Kanevičiene; nukankintas 

Bimba nebandys įrodinėti, 
kad tas fotografas yra pro
pagandos padaras... Kurie 
žmones prieš karą yra buvę 
Panevėžyje, tikrai dar prisi
mena fotografą Žitkų. Ne 
vienas gal dar ir pats buvo 
nuėjęs nusifotografuoti. Ei
nant Respublikos gatve ge
ležinkelio stoties link, Povi
lo Puzino gatvėje, prieš vy
rų gimnaziją, aiškiai matėsi 
didžiulė fotografo Žitkaus 
iškaba. 

Nežinia, kur p. Žitkus 
šiandien yra. Tačiau jo pa
rašas po fotografija paro
do, kad! jis tuos paveikslus 
yra traukęs, todėl nėra rei
kalo tai laikyti paslaptyje. 
Žitkaus trauktos nuotrau
kos yra šios: ponia Gudo-

čiai žinojo, kad bet kokia ap
gavystė anksčiau ar vėliau 
išeis aikštėn, todėl nė nesi
stengė apgavystės daryti. 
Priešingai, jie stengėsi pa
naikinti visus savo nusikals
tamų darbų pėdsakus. Kai 
rytų frontas susvyravo, ir H a __ 6 3 ( ) E u r o p o s 
pradėjo prie Lietuvos artėti ž y d ų i r 7 0 o l a n d ų e m i g r a n . 

ISSSES ŽINIOS 
Važiuoja Australijon 

bolševikai, vokiečiai* atkasė 
masinius kapus ir lavonus 
chemikalais degino, naikino, 
nors ir nespėjo visų sunai
kinti. Vokiečiai, mat, elgėsi 
pagal visiems žinomą gam
tos dėsnį, kad blogas dar
bas kiekvieno yra slepia
mas. Juk ir katė, net kam
baryje su vaškuotomis grin
dimis gamtišką reikalą at
likusi, stengiasi savo darbo 
pėdsakus paslėpti... Tuo la
biau žmogus niekad neatve
da policijos prie jo nužudy
to žmogaus paslėpto lavono 

nienė prie savo vyro, dr. .ir nesako: "Žiūrėkit, tai 
Gudonio, lavono; nukankinta (kaimyno darbas". Juk tikra-
gai les t ingo j i sesuo Zinaida ! sis kaltininkas anksčiau ar 

vėliau paaiškės. Todėl ir 

tų išplaukė iš Amsterdamo 
j Australiją, kur jie apsigy
vens. Australija žada įsileis
ti daug žmonių, tačiau tos 
programos negali vykdyti 
dėl susisiekimo priemonių 
stokos. 

mm 

bolševikai Lietuvoje atliko 
ir tebedaro, neįmanoma nei 
žodžiais nupasakoti, nei pa
veikslais pavaizduoti. 
PONŲ DARBAI 
AKIS SVILINA 

Sujudo, sukruto dėl tų pa
veikslu bolševikų lizdai 
Brooklyne ir Chicagoje, 
kaip lazda pamaišytas bim-
balynas. Ypatingai jaudinasi 
dėl to A. Bimba. Kaip gi, jis 
buvo Lietuvoje ir to "nema
tė ir negirdėjo". Rėkia, kad 
tai netiesa, kad tai propa
ganda. 

Labai suprantamas komu
nistinio bimbalyno susijau
dinimas. Juk tai rodomi jų 
duondavių darbai. Dorieji 

darbininkas Vaišvila; nužu
dytieji prie cukraus fabriko. 
Yra jo trauktų nuotraukų 
ir daugiau, kurio s yra gau
tos Amerikoje, bet laikraš
čiuose dar nepaskelbtos. 

Kitos nuotraukos taip pat 

vokiečiai tylėjo apie savo 
darbus, bet drąsiai skelbė 
apie Katyną, kur bolševikai 
išžudė tūkstančius lenkų 
karininkų, skelbė apie Vinni-
cą, kur buvo išžudyta tuk* 
stančiai ukrainiečių. 

trauktos lietuvių, esančių | "LIETUVIŲ ARCHYVAS " 
dabar ištrėmime arba ir Lie
tuvoje likusių. Jų pavardes 
skelbti nėra reikalo. 
KAM NUDUOT 
KVAILĄ? 

A. Bimba pasiverčia kvai
lučiu penkių metų vaikeliu 
Girdi, jeigu bolševikai būtų 
tas žudynes atlikę, tai nebū
tų leidę "lietuviškiems fa
šistams" ateiti ir nuimti pa
veikslą, kad paskui būtų nu-

Amerikos lietuviai kas kart Į sikaltimo įrodymas... Bimba 
vis daugiau ir daugiau pa- j įr kiti, tur būt, pastebėjo 
mato, kokiems ponams vie- j ̂  paveikslais, kad masiniai 

. tinkti bolševikai tarnauja ir nužudymai atlikti po 1941 
kokią "demokratiją" jie metų birželio 22 dienos. Pa-
Amerikai perša. Reikia tikę*- nevėžyje žudynės, pavyz-
tis, kad tai dar ne viskas. ' džiui įvyko birželio 26 die-
Pamažu vis daugiau ir dau- | n ą . Reiškia, tada kai bol-
giau aiškės bolševikų nusi
kaltimai, kol pasaulis paga-

ševikai jau galvotrūkčiais 
iš Lietuvos bėgo. Taip bėgo, 

liau supras, su kuo buvo kai- ! k ad daugelyje vietų net ne-
bėtasi kaip su padoriais 
žmonėmis 
SILPNAS 
ARGUMENTAS 

Bolševikai tačiau yra be-, 
jėgiai įrodyti, kad tie pa
veikslai yra netikri. Net ir 
Bimba sako, kad "aš manau, 
kad jie meluoja". Manyti 
galima, kaip tik nori. Tačiau 
jeigu nori ką nors tvirtinti, 
reikia tą savo tvirtinimą 
paremti. 

Sako, kad nėra jokio įro
dymo, jog1 tie paveikslai yra 
Lietuvoje traukti. Norit įro
dymų? Pra&ome: po vienu 
paveikslu (nužudyta Panevė
žio apskrities ligoninėj se
suo Kanevičiene Zinaida) y-
ra parašas: "Fotto Žitkaus". 
Tai yra fotografo, ėmusio 

spėjo nužudytųjų lavonų 
pakasti ar paslėpti. Taip bu
vo Pravieniškėse, taip buvo 
Panevėžio ligoninėj, taip bu
vo Budavonės miške. Tuos 
paveikslus nuėmė "lietuviš
ki fašistai" (Bimbos žo
džiais) tada, kai bolševikai 
jau buvo iš Lietuvos išdūmę, 
nespėję paslėpti savo kruvi
nų darbų pėdsakų. 
VOKIEČIŲ DARBAS... 

Dar didesnį vaikiškumą 
Bimba parodo, beviltiškai 
stengdamasis įrodyti, kad 
tai "vokiečių darbas". Nie
kas neginčyja, kad vokiečiai 
Lietuvoje taip pat atliko 
masines žudynes, išžudyda
rni beveik visus žydus ir 
daugelį lietuvių. Tačiau nė 
vienam leidinyje nerasi tų 

Bimba pagaliau stengiasi 
įrodyti, kad tos nuotraukos 
paimtos iš "Lietuvių Archy
vo", išleisto karo metu. Ne
jaugi Bimba, daugelį metų 
būdamas redaktorium, dar 
neatskiria klišės, padarytos 
nuo originalios nuotraukos, 
mio klišės, padarytos nuo 
laikraštyje ar knygoje įdėtos 
nuotraukos ? 

Jeigu tos nuotraukos ir 
būtų paimtos iš "Lietuvių 
Archyvo", jų vertės ir pa
tikimumo tai nė kiek nesu
mažintų. "Lietuvių Archy
vas" buvo leidžiamas pavaiz
duoti bolševikų siaurumams 

pavyko išsigelbėti. Tą trage
diją pakeliui į Červenę ir 
žudynių vietoj aprašo A. To
lis "Mirties Kolonoje", ku> 
ris irgi ten buvo, bet liko 
gyvas. Ten buvo nužudytas 
buv. Lietuvos ministeris pir
mininkas K. Bizauskas, buv. 
krašto apsaugos ministeris 
pulk. Giedraitis, buv. Lietu
vos Skautų Sąjungos vadas 
pulk. šarauskas ir daugybė 
kitų lietuvių ("Draugo" re
dakcijoj yra pilnas nužudy
tųjų sąrašas). 

4. Panevėžyje bolševikai 
nužudė 19 lietuvių prie cuk
raus fabriko ir daugelį ki
tose miesto vietose, tarp ku
rių buvo nužudyti ir trys 
geriausieji Panevėžio aps
krities ligoninės gydytojai: 
dr. Gudonis, dr. Mačiulis ir 
dr. Žemgulys. Taip pat ten 
nužudyta gailestingoji sesuo 
(nurse) Zinaida Kanevičiene 
ir darbininkas Vilhelmas 
Vaišvila. Spėjama, kad vy
riausi tų žudynių kaltininkai 
yra i&gamos lietuviai kom
jaunuoliai, kurie pabėgo į 
Rusiją, o dabar grįžo ir to
liau tęsia žmogžudišką dar
bą. 

5. Zarasuose komunistai ir 
žydai padegė visą miestą ir 
šaudė į bėgančius iš namų 

Daug paštininku 
Washington. — Kongresi

nis paišfto komiteto sužinojo, 
kad pašto tarnautojų skai
čius pakilo nuo 298,000 tar
nautojų 1940 metais iki 
459,000 tarnautoju šiais me
tais. To komiteto pirminin
kas mano, kad laikas tarnau
tojų skaičių pradėti mažinti. 

Pareiškiama, kad tarnau
tojų skaičius padidėjo diėl 
darbo valandų sumažinimo 
ir pašto susisiekimo padidė
jimo, nes žmonės kaskart 
vis daugiau naudojas pašto 
patarnavimais. 

partamentui, kad amerikie
čių zonoj Vokietijoj virš 
100,000 žmonių serga džio
va — tuberkulioze, bet 85,-
000 iš jų negali būti patal
pinti į ligonines ir tokiu bū
du platina tą mirtiną ligą 
kitų gyventojų tarpe. i mus 

Pradės statybą 
Po keturių su virš metų 

pertraukos dėl karo bus ne
trukus pradėta tęsti pože
minio geležinkelio statybos 
darbai Chicagoje. Pirmiau
sia bus baigta linija tarp 
Dearborn st. - Milwaukee 
ave. Darbai turi prasidėti 
vasario 28. Darbai turėtų 
būti baigti" per porą metų. 

Nuteisė kalėti 
Varšuva. — Kariuomenės 

teismas Liubline nuteisė Ja-
nusz Kazmierczak, buvusį 
anglų korespondento Derėk 
Selby sekretorių, aštuonis 
metus kalėti, kadangi jis 
sudarė progą minėtam laik
raštininkui susitikti su po
grindžio veikėjais. 

X Povilas Masioka^ su 
žmona Marijona ir dukte
rim Bronyte, seniau gyvenę 
Chicagoj ir Ciceroj, Lietu
vos Nepriklausomybės lai
kais parvažiavę į Lietuvą, 
šiomis dienomis, dideliais 
vargais pro Maskvą ir Ode
są vėl grįižo į < 'palaimintą
ją'' Ameriką. Pirma proga 
mūs korespondentas pada
rys interviu ir patieks skai
tytojams žinių iš pirmųjų 

Dinimi vorto Irvla lietuvių, šiuo laiku iš Lie-
r i l l i y ų YCIIC IVYSS tuvos atvažiavusių į Ame-

Shanghai. — Kiniečių do- jriką. Beje, jis atvežė gies-
lerio vertė truputį pakilo, mę, kuri šiuo metu Lietu-
Užvakar už vieną ameriko
nišką dolerį buvo mokama 
13,500 kiniečių dolerių. Ta
čiau kainos prekėms taip pat 
pakilo. Antradienį už vieną 
amerikonišką dolerį buvo 
mokama 19,000 kiniečių do
lerių. 

Džiova siaučia 
Berilą. — Gen. Joseph T. 

McNarney pranešė Karo de-
4718 So. Karlov Avenue 

Veteranas Antro Pasauli n k > Karo 

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

Atsineftkite savo algos Raportus ir kitas smulkmenas. Mes nesikraus-
tome. ispildę Jūsų Income Taksus. Per 17 metų toje pačioje vietoje, 

per ištisus metus. Mes teikiame taksų išpildymo patarnavimą.. 

OBARTUCH and COMPANY 
2123 West Cęrmak Road Chicago 8, Elinois 

ir tam naudojama visokiau- lietuvius, čia buvo nužudy-
sia medžiaga, kurios Lietu- tas p u l k P a š i l y s , kuris se-
voje tikrai netrūko. 
NIEKAS NESISKUNDĖ... 

tuos paveikslus, pavardė. • žudymų nuotraukų. Vokie-

1 0 , 0 0 0 B O N K Ų 
DEGTINES 
BRANDĖS 
KŪMO 

GIN 
VYNO 
KOEDIALŲ 

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama 

SPECIALEMIS KAINOMIS 
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas 

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

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054 

į. • 

Į 

Į 

mą 

MATHAH 
KANTER 

"LietavIftfcM 

Bimba pagaliau sako, kad 
Lietuvoje jam niekas nepa
sakojo apie bolševikų atlik
tas skerdynes. Gal ir nepa
sakojo, nes kas gi gali pasi
tikėti komunistu, girtuo
kliaujančiu ir šaškėmis su 
budeliu Sniečkum, Gedvilą, 
kvislingu Paleckiu ir žmog
žudžiais enkavedistais lo
šiančiu? Jei niekas nepasa
kojo, tai čia jam priminsime 

į kai kuriuos jo duondavių 
darbus: 

1. Pravieniškėse, kur buvo 
įrengta koncentracijos sto
vykla, bolševikai karo pra
džioje išžudė apie pusę tūk
stančio (400 su virš) lietu
vių. Jie visi stovyklos kie
me buvo iš kulkosvaidžių 
sušaudyti. Buvo sušaudyti 

,net' lietuviai prižiūrėtojai ir 
jų šeimas. Laikraščiuose da
bar tilpo keletas vazidų iš 
tų skerdynių: didžiulė lavo
nų krūva, toliau spėjusių nu
bėgti, bet vistiek žuvusių 
kalinių kūnai ir nužudyta 
prižiūrėtojo žmona Budrienė. 
Be to, iš tų žudynių keletas 
išsigelbėjo gyvi. Jie dabar 
yra ištrėmime ir gali gyvu 
žodžiu apie tas skerdynes 
papasakoti. 

2. Rainių^ miškelyje, netoli 
Telšių, bolševikai nukankino 
76 politinius kalinius. Kanki
nimo metodai neaprašomi. 
Trims kankinamiesiems, ma
tyt, buvo pasisekę pabėgti, 
tačiau ir jie buvo rasti nu
šauti truputį toliau nuo ma
sinio kapo. 

3. Už Červenės, Gudijoje, 
bolševikai sušaudė keletą 
tūkstančių įvairių tautų ka
linių, kurių tarpe buvo apie 
150 lietuvių. Keletai lietuvių 

dėjo kalėjime, mokytojas 
šakalys ir daugelis kitų. Ko
munistai visiškai sunaikino 
Zarasus, sudegindami apie 
240 gyvenamų namų ir dau
gybę kitokių pastatų. 

6. Budavonės miške, Vil
kaviškio apskrityje, buvo 
žiauriausiai nukankinti t rys 
kunigai: prof. Dabrila, kun. 
Petriką ir kun. Balsys. 
, 7. Skarulių bažnytkaimy, 
netoli Jonavos, taip pat bu
vo nukankinti t rys kunigai, 
jų tarpe Veprių klebonas 
kun. Vėgėlė. 

8. Prie Zarasų, paplentėj, 
buvo nužudyti iš Ukmergės, 
kalėjimo išvežti aštuoni ka
liniai, jų tarpe J. Bajoras, 
buv. "Šviesos" knygyno ve
dėjas, ūkininkas Gružauskas 
ir kiti. 

Tą nusikaltimų eilę būtų 
galima skaičiuoti be galo, 
nes bolševikai vien tik bėg
dami iš Lietuvos per kelias 
dienas nužudė, žiauriausiai 
kankindami, 3,000 lietuvių. 
Daugybę išžudė kalėjimuose 
ir slaptose vietose palaidojo 
arba sunaikino. Tik keletą 
tokių slaptų kapinių pavyko 
surasti. 

Lietuviai tiki, kad ateis 
laikas, kada bolševikai bus 
atvesti į teismą ir turės at
sakyti už visus nusikalti
mus, kaip atsakė jų buvę 
draugai naciai Nuernberge. 
Visi lietuviai nusigrįžta nuo 
saujelės išgamų, kurie mė
gina teisinti savo ponų ir 
duondavių darbus. Tuo jie 
parodo, kad ir jie yra tokie 
patys. 

Pasaulyje nelieka nė vie
nas nusikaltimas nenubaus
tas. Neliks nenubaustos ir 
bolševikų žmogžudystės! 

D. I. M. 

WESTW00D LIŪUOR STORE 
2441 West 69th Street, 
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DIDELIS PASIRINKIMAS 

VYNO. DEGTINES IR ALAUS 

• • • 
pristatome Į namas: 

Geriausių rūšių alų 

buteliais, dėžėmis Ir 

statinėmis. 

• * i: 

voj labai plačiai yra gieda
ma. Giesmę įdėta į 'Drau
g e . 

X Justas Kudirka Vargo
nininkų Sąjungos centro pir
mininkas, nepaprastai daug 
rūpinasi tos organizacijos 
labu. Prieš keletą dienų su-

u ¥ ^ I J ) E R M A ^ V a r S - s ^ " g o s centro 

0GEO. J. MENKUS ^ ^ 2 £ 
ti, taipgi centro dvasios va
dą ir "Muzikos Žinių" re
daktorių, jiems iškėlė pui
kią vakarienę. Turėdama to
kį vadą organizacija tikrai 
daug nuveiks gražių darbų 
lietuviškos giesmės ir dai
nos srityje. 

X Tėvų arijonų Bendra
darbių išvažiavimas Marijos 
Kalneliuose, Hinsdale, 111., 
šiemet įvyks sekmad., liepos 
20d. Skyriai prašomi dieną 
geraį įsitėmyti, kad paliktų 
laisvą nuo kitų parengimų. 
Tėmykite tolimesnius prane
šimus apie šį išvažiavimą. 

^ 

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas 

Telefonas PROspect 5951 
^ « J 
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GERA VIETA 

PELNINGAM 

TAUPYMUI 

PradMc taupyti šiandien... nosfpirktl nmją 
namą.. . Nuosavą biznį, automobilių... Įsi
gyti finansine atsargą... Kiekvieno taupy- -
tojo taupiniai apdrausti iki $5,000 per Fe-
deral Savinga and Loan Insurance Corp* 
Taupyk po truputi kas savaitę. f 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND 

JX)AN ASSOCIATION DF CHICAGO 
tSOS WEST CERMAK R a CHICAGO I, ILL 

JOHN J. KAZANAU8KAS, Pret tad Ufcr, 

*<rr - s t i i c 

X HollyWood Inn, 2417 W. 
43rd St. šiandie, 7:30 vai. va
kare, rengiamas ypatingas 
vakaras lietuvių jaunimo su
sipažinimui. Bus rodomi vė
liausi paveikslai apie Lietu
vą, o po paveikslų bus sma
gūs šokiai. Įžanga veltui. Pa
rengimu rūpinasi ir rengia 
filmų rodytojas p. V. Belec
kas, žymus lietuvių tautinių 
šokių mokytojas p. Vytautas 
Beliajus ir žymus veikėjas 
Bruno Shotas. Lietuviškas 
jaunimas nuoširdžiai kvie
čiamas dalyvauti. 

X "Draugo*' naujų skai
tytojų vajus vakarų fronte 
pradeda įsisiūbuoti. Šiomis 
dienomis ' 'Draugas' ' arba 
"Laivas" pradėjo lankyti 
šių lietuvių namus: S. Ba-
gociūnaites, P. ir A. Kuz-
marskių, T ir M. Jakaičių, 
V. ir F. Pavilionių, K. Pa
žiūros, Onos Rokaites, Ei. 
Gercių, M. Kaminskaitės ir 
Onos Sainor. 

X Komp. J. Žilevičius ir 
Stasys Valatka, iš Elizabeth, 
N. J., įsirašė į "Lithuania" 
Philatelic Society (Chica-
goj). Šia proga reikia pažy
mėti, kad komp. J. Žilevi
čius yra ne tik filatelistas, 
bet turi didžiausį lietuviškos 
muzikos archyvą, o Valatka, 
baigęs Ukmergės Amatų Mo 
kyklą, turi vertingą U. S. 
pašto ženklų rinkinį. Abu 
dalyvaus pirmoj Lietuvos 
pašto ženklų parodoj, kuri 
ruošiama balandžio ' 12-13 
dienomis, Lietuvos Vyčių 
name. 

PLATINKITE * DRAUGĄ.'' 
• 


