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KOVOJO 50,000 
Kada Bus Pasirašytas Prancūzu-

Anglu Paktas? De Gaullis Grįžta 
("Draugo" Specialaus Korespondento Paryžiuje Pranešimas) 

šiuo metu Londone vyks- Į rėjo įsikišti policija, tačiau 
ta pilnu tempu derybos j laikraštis nebuvo išvežtas ir 
tarp anglų ir prancūzų dėl | pasiliko gulėti spaustuvėje 
savitarpio pagalbos pakto Tas dar kartą rodo kokį 

TREČIAS STUDENTAS MIRft, PRADEDA TYRINĖJIMĄ 

pasirašymo. Lygiagrečiai to 
yra vedami kiti pasitarimai. 

dvigubą žaidimą veda ko
munistai. Jie drąsina dar-

kaip geriau suderinus abiejų j bininkus reikalauti atlygini 
kraštų pažiūras Vokietijos j mo pakėlimo, favorizuoja 
klausimu. 

Šis paktas turėtų svar
biausią užduotį ginti Angli
ją ir Prancūziją nuo naujos 
Vokietijos agresijos, tad dau 
gelis klausia ar jis būsiąs 
pasirašytas dar prieš Mas
kvos konferenciją? Paryžiu
je yra tos nuomonės, kad 
anglų pažiūros nelabai ski
riasi nuo prancūzų, tad su
sitarimas galėtų įvykti. Ki
toj pusėj Londone neigia, 

streikus, sėja nepasitenkini
mą masėse, gi iš kitos pusės 
išleidžia specialią laidą, jog 
įrodžius, kad partija palai
ko vyriausybės politiką dėl 
kainų numušimo. 

Belgų Laikraščiai 
Naudojasi 

žmogus be spaudos negali 
gyventi, tad nėra ko stebė
tis, jei paryžiečiai pradėjo 
pirkti šveicariškus ar belgiš 

Trečias studentas, Theodore Nordąuist, 25, iš Gary, mirė pasėkoje medinių šuolių 
sukritimo pirmadienio vakarą Purdue universiteto mankštos salėje, kur minia buvo 
susirinkusi stebėti Purdue-Wisconsin krepšinio žaidimą. Kiti du žuvo ant vietos ir apie 
160 studentų buvo sunkiai sužeisti. (Acme Telephoto) 

Policija Išsklaidė Demonstrantus; 
Sakyta 12 Žuvo, Virš I N Sužeista 

BRIUSELIS, Belgija, vas. tų Pietų Amerikos moterų 
26.—Belgijos policija ir ka- šiandien prašė Mrs. Eleanor 
reiviai, su šarvuočių įr kul- Roosevelt pagalbos sustab-
kosvydžių pagalba, šiandien dyti numatytą išmetimą 
atrėmė daugiau negu 50,000 1,000 pietų amerikiečių iš 
buvusių karo belaisvių ir vo- i DP stovyklų amerikiečių zo-
kiečių vergų, kurie bandė noje Vokietijoje. Militarinės 
pulti valdžios rūmus. Riau- valdžios viršininkai šešta-
šės prasidėjo kaipo paradas dieny pranešė, kad Pietų 
buvusių Vokietijos belaisvių Amerikos žmonės negali 
organizacijų, kurios reika- gauti Jungtinių Tautų prie-
lauja jog valdžia duotų žiūrą kaipo DP's ir turi ap-
jiems bonusą pažadėtą karo leisti stovyklas iki kovo ld. 
metu. 

Demonstracijai išsklaidyti 
buvo pavartota šautuvai, 

"Bet niekas nežino kur ei
ti, dabar šalčiuose žiemos 
m tu," moterys parašė Roo-
aeveHienei. "Baimė bado ir 

j ą 

jog Bevinas norįs atidėti k u s laikraščius, kurie uigrū-
pakto pasirašymą po Mas- d o Prancūziją specialiomis 
kvos konferencijos. Anglijos laidomis, 
vyriausybė kaip ir Prancū- Kai kurie belgų laikraš-
zijos vyriausybė norinti kuo' č i a i i š l e į d 0 numerius specia-

Numatomas Ginčas UNoje Dėl Bevino * • * * ? [ j į j į , 
Kaltinimų; Attiee Remia Sekretorių »»™™GTON „ , » 

greičiau pasiekti susitarimą liai Prancūzijai, įdėdami 
ir nenori, kad vėliau Mas- J Paryžiaus teatrų ir kinų pro 
kvos konferencija turėti! ko 
kią nors fraką į šį paktą. 

Tačiau mažai belikus lai
kui, nieko stebėtino, jei iki 
Maskvos konferencijos dery
bos nebūtų užbaigtos. Kaip 
ten nebūtų, Bliumo pasiim
toji iniciatyva vystosi gera 
linkme ir gauna galutiną 
formą. 

Paryžius Vis Dar Be 
Laikraščių 

Jau kuris laikas kaip Pa
ryžius yra visai be laikraš
čių. Ir tai yra didžiausia 

gramas. Atvežtieji laikraš
čių pundai greit per kelias 
minutes žmonių buvo išgrob 
stomi, jog didesniuose cen
truose policininkai turi įsi
kišti, kad apsaugojus varg
šą laikraščių pardavėją, ku
ris nespėjo duoti grąžą... 

Viso to pasekmėje užsie
nio laikraščiai padaro gerą 
biznį ir prancūzų frankas 
plaukia į užsienį. Streikinin
kai kreipėsi į belgų darbi
ninkų sindikatą, kad būtų 
uždrausta Belgijoje spaus
dinti specialias laidas, bet 

kančia paryžiečiams, nes b^g^ į t a i t i k g r ažiai nusi-
jie yra pripratę iš ryto prie ! šypsojo... 
pusryčių, ar važiuodami au- Tauta, be laikraščių nebe-
busu, metro, traukiniu, per- sį skaito laisva tauta. Ji yra 

visokių gandų kiršinama ir 
gali labai greitai įsiliepsnoti 
pavojingas gaisras. Patys 
prancūzai pripažįsta, kad 
dabar atėjo momentas stip-

žvelgti paskutines naujienas. 
Tad nėra ko stebėtis, jei 
dabar jie manifestuoja vie
šai savo nepasitenkinimą ir 
jų veidai yra apsiniaukę liū
desiu ir neramumu. Jų žvilg | r i a u susispausti alkūnėmis, 
sny galima matyti nervišku- j j e i n e nori pasiduoti komu 
mą. 

—Tai ką, — sako jie, — 
krašte galėtų kilti revoliuci
ja ir niekas apie tai nieko 
nežinotų! Ach kokiame am
žiuje mes gyvename! 

nistų dideliam žaidimui 

Gen. de Gaullis Grįžta Į 
Politišką Gyvenimą 

Pasitraukęs pereitų metų 
pradžioje iš valdžios, gen. 

Spaustuvių darbininkai ne- De Gaullis žadąs vėl iš nau-
mano nusileisti ir paryžie- =jo grįžti į politišką veiklą. 
čiams gali tekti dar ilgai 
pagyventi be spaudos. 

Nepasisekęs Komunistui 
Triukas 

Iš kitos pusės, komunistai 
bandė išleisti savo laikraš
čio 'Tliimanite" specialią 
laidą. Partijos darbininkai 
atspausdino, bet kada apie 

Kovo mėnesio 9 dieną Cou-
tance mieste, kuris švenčia 
išsilaisvinimo sukakti, pasa
kys didelę politišką kalbą, 
kurioj iškels reikalą, kad 
turi būti sudaryta autorite
tinė vyriausybė jei norima 
išgelbėti kraštą nuo visiško 
kracho. 

šį kartą De Gaullis būk 
tai soižinojo kiti streikinin- esąs nusistatęs nebetylėti ir 
kai, pastatė savo pikietus duoti sutikimą vadovauti 
prie komunistų spaustuves i vienai partijai. Bet ar ne 
ir neleido išvežti laikrašti j pervėlai jis grįžta prie poli-
miestą. Kilo muštynės ir tu- tikos? Vyt. Arūnas 

LONDONAS, vas. 26. — 
Šiandien sužinota jog užsie
nių sekr. Bevino aštri ataka 
ant Prez. Trumano "įsikiši
mą" į Palestinos reikalą bu
vo padaryta su pilna žinia 
ir parama ministro pirmi
ninko Attiee. Patikimas val
dininkas sakė kabineto na
riai iš pradžių jautę jog Be
vino pareiškimas šiuo metu 
būtų "nelaimingas," bet ga
lų gale pasidavė užsienių 
sekretoriaus teigimui jog 
"taktas turi savo vietą, bet 
atvirumas taip pat turi sa
vo vietą.'\ 

Politiniai ohzervatoriai Be
vino žodžiuose numatė gali
mą aštrų susikirtimą tarpe 
Anglijos ir J.A. Valstybių, 
kuomet Palestinos reikalas 
iškils debatui Jungtinėse 
Tautose. Valdžia turi labai 
mažai vilties jog žydų ir 
arabų skirtumai gali būti 
išaiškinti pirm UN išklau
symo, nes Anglija pasistatė 
save tokioje pozicijoje, kad 
ji negali tokį dalyką pradėt. 

Trumano Atsakymas 
Sakyta Bevinas teigęs jog 

jis turįs užkirsti kelią dar-
biečių partijos kritikams, 
kurie kiekviena proga išme
tinėjo jog jis ranka ir koja 
susirišęs su U.S. nuomone. 
Savo pareiškime Bevinas sa
kė Prez. Trumanas "sugadi
nęs " Anglijos bandymą su
taikinti arabus ir žydus, rei
kalavimu tuoj įleisti 100,-
000 žydų į Palestiną, ir kad 
tas Prezidento pareiškimas 
buv0 padarytas vien politi
niais sumetimais. 

(Baltieji Rūmai nepadarė 
oficialaus pareiškimo dėl 
Bevin pasakymo, bet ats. 
Sabath (D., UI.) sakė Prez. 
Trumanas praeitą savaitę 
jam pasakęs, kad "aš dariau 
ką tik galėjau išaguti susi-

i. • 

-Vėliausias bandymas su
tarimą. Aš vis dar viliuosi- i vienyti AFL ir CIO organi-
tai yra labai kebli padėtis.") Izacijas susmuko šiandien 

dėl negalėjimo susitarti kaip 
tą reikalą pradėti. GIGLprez. 
Murray teigė jog organiza
cijos turi pirmiausiai susi
vienyti dėl bendro programo 
prieš anti-darbiečių įstaty
mus, ir tuomet svarstyti vi
sišką susiliejimą. 

AFL prez. Green teigė jog 
susivienijimas turi būti pir
masis žingsnis, ir atmetė 
Murray pasiūlymą jiems at
sisėsti su fsnato darbo ko
mitetu ir sudaryti sutartį 
užbaigimui jurisd i k c i n i ų 
streikų. 

Lordai Priešinasi 
Indijos Išlaisvinimui 

LONDONAS, vas. 26. — 
DarbieČių vyriausybei šian
dien gręsė pasmerkimo bal
sas iš konservatyvų valdomų 
lordų rūmų, pasėkoje jos nu
tarimo Iki 1948 metų birže
lio mėnesio duoti Indijai 
laisvę. Lord Templeton, sa
vo laiku buvęs britų užsie
nių sekretorius, pavadino tą 
nutarimą "gemblerio rizi
ka." 

Jis vakar naktį davė įne
šimą pasmerkti valdžios nu
tarimą kaipo "galintį suda
ryti pavojų Indijos taikai ir 
ererbu viui.'' Konservatyvų 
cfidžiuma rodė vilties, kad 
tas įnešimas bus priimtas. 

kit* Didelė Sniego 
Piloa Ištiko Anę I i ją 

LONDONAS, vas. 26. — 
Iki ši r;' blogiausia pūgfa An
glijos didžiausioje žiemoje 
oer šimtmetį šiandien ištiko 
šiaurės Angliją. Audra izo
liavo kaimus ir grasino dar 
kartą suparaližuoti anglies 
;škasimą. 

Nežiūrint to, didžiuma ka
syklų smarkiai dirba bandy
damos nugalėti kuro krizį. 
kuris dar nėra skaitomas 
baigtu. Didysis sniegas da
vė daugiau akstino valdžios 
svarstymui planų išsklaidyti 
darbo valandas, kas suma
žins industrinės jėgos naštą. 
To pasėkoje, obzervatoriai 
pranašauja jog naktinis dar 
bas pasidarys permanentinė 
dalis britų industrijos bent 
trim metams. » 
• • • M M I I . l l l l • I ' I • • I I , • , m . j . į Į 

Gera. Dovana Draugui — 
DRAUGO Prenumerata. 

380 DP'u Džiaugiasi 
Apleisdami Palestiną 

JERUZALE, vas. 26. — 
Būrys 380 džiūgaujančių au
strų ir lenkų išvietintų as
menų—krikščionių ir žydų 
—įsėdo į traukinį Lyddoje 
šiandien važiuoti į Suez ka-
jiaią, kur jie sulips į laivą 
parvežimui j savo tėvynes. 

Douglas Pakirtas 
Ambasadorių Anglijai į įpykusių vyn, rėkimas 

kardai ir šautuvų buo~ė° 
* , _ šalčio veda mus i desperaci 

Nepatvirtinti raportai sake 
apie 12 asmenų buvo užmuš
ta, o sužeistųjų skaičius sie
kiąs virš 100. Demonstrato-
riai rado policiją pastojan-
čią kelią pagal gatvę, ir jie 
reikalavo, kad komandieriai 
praleistų juos. 

Pralaužė Linijas 
Nakties metu demonstran

tai vėl susirinko ir nerodė 
ženklų pasitraukimo. Kabi
neto nariai pasiliko valdžios 
rūmuose. Kareiviai apstatė 
rūmus, kuriuose randasi ir 
parlamento salė, su atstaty
tų durtuvų tvora. Gatves 
prieš rūmus Užpildė būriai 
žmonių nešinų^lakatus, dai
nuojančių, šūkaujančių ir 
kumščiais grūmodami. 

Keli demonstrantai pra
laužė policijos sieną. Kelio
lika arti stovinčių automo
bilių buvo apversta. Kelios 
moterys nukrito ir buvo 
smarkiai sumindžiotos. Gat
vėse skambėjo sužeistųjų ir 

i sumindžiotųjų klyksmas ir 

/ 

WASHINGTON, vas. 26. 
—Prez. Trumanas šiandien 
nominavo Lewis W. Doug
las, buvusį biudžeto direkto
rių, į ambasadorius Angli
jai. Nominacija pasiųsta į 
senatą, kur turės būti už-
girta. 

Douglas tampa įpėdiniu 
O. Max Gardner, kuris stai
ga mirė New Yorke. 

Policija daugelyje atsiti
kimų vartojo savo šautuvus 
kaipo lazdas, mušdami arti
miausiems maištininkams į 
veidus. 

Partizanai Užpuola 
Kaimus Graikijoje 

ATĖNAI, vas. 26—Didė-
iąs partizanų veikimas buvo 
šiandien raportuotas iš Te
salijos ir Makedonijos. Pra
nešimas iš Tesalijos sakė 
600 partizanų gauja užpuolė 
ir apiplėšė Saterti kaimą. 
Spėta, kad 30 partizanų bu
vo užmušta. 

Raportai taip pat sakė 
bent 80 kaimiečių, jų tarpe 
dvi mergaitės, buvo pagrob
tos kairiesiems užpuolant 
kaimus centrinėje. ir vakari
nėje Makedonijoje. 

Piety Amerikos DP's 
i / • - • • LJ r r \ r 
Kreioesi Į Mrs. FDR šiandien b 

Amnestijos Įstatymas 
Paleis 25.000 Lenku 

VARŠUVA, vas. 26.—Pla
tus amnestijos įstatymas 

uvo atspausdintas 
FRANKFURTAS, Vokieti

ja, vas. 26.—Būrys išvietin-

Vėliausių Žinių Santrauka 
—Prez. Trumanas patiekė kongresiui projektą įstatymu 

suvienyti krašto karines jėgas po viena komanda. 
—Kainos už kiaules Chicagos skerdyklose vakar nukri

to—bet tik $1 už šimtą svarų, nuo $30 iki $2*. 
—Antras U.S. kariuomenės B-2' lėktuvas pradingo j aktas buvo priežastis tūks-

valdžios organe ir autorite
tai pradėio paliuosuoti maž
daug 25,000 asmenų, kurie 
buvo nuteisti kalėti už poli
tinius ir kriminalinius prasi
žengimus. Apie 20,000 kitų 
kalinių bausmės buvo su
trumpintos. 

Valdžia sakė amnestijos 

Alaskoje. Manoma juo važiavo 11 ar 12 kareivių. 
—UJS. delegatas Austin prašė UN saugumo tarybą pa

skirti 623 Pacifiko salas 'strategine sritimi'' po U.S. kon
trole. Jis pabrėžė, kad nežiūrint priešinimosi, Amerika 
laikys tas salas. Rusijos nesipriešinimas stebina ameri
kiečius. 

—Sen. Bridges sake OPA gaus pinigų dar vienam mė
nesiui, jei bus reikalinga, kitaip galės užbaigti darbą. 

—Senato komitetas vakar užbaigė puspenktos savaitės 
išklausymą liudininkų dėl D.E. Lilienthal nominacijos. 

—Kinijos komunistai ir valdžios sluoksniai abu teigė 
turėjo didelius laimėjimus kautynėse Shantung provinci
joj. 

tančių partizanų pasiduoti. 

KALENDORIUS 
Vasario 27 d.: Sv. Gabrie

lius; senovės: Ašmontas ir 
Skirmuntė. 

Vasario 28 d.: Šv. Roma
nas; senovės: Žygimantas ir 
šile. 

ORAS 
Debesuota, nebus didelės 

atmainos temperatūroj. Sau
lė teka 6:30; leidžiasi 5:39. 



15 DETROITO LIETUVIŲ GYVENIMO K «* " • * • 
Komunistai - Ya^ys 

Paulina Bilžiene' ^avo at
gal septynis siuntinius, ku-
rioios buvo pasiuntus į\ Lie
tuvą praeitais metais, kuo
met Amerikos paštas paakel 
be visas siuntimo taisykles. 
Kai kurie siuntiniai yra iš
kraustyti, geresni daiktai iš
vogti, ant kitų yra antspau-
da. kad penki šimtai rublių 

VAIRININKAS NUKRI- Į 
TUSIO B-29 

Radio Mazgas Lietuvoj ZfniŲ-Zrnelės 
Vasario 6 d. BALF 76 sk. 

susirinkime atnaujino mo
kesčius P© $5: Moterų Są 
gos 54 ir 64 kuopos Sočia- d o j e linksniuojamas" Detroi- Gerbiamo.Ji Stepute, ar 

VERTA PASIGAHLMIMO STEPUTE 

Detroit, Mich. — Jau k > radio mazgų Lietuvos vai
ria laikas, lietuviškoje spau- stiečiams. 

listų Są-gos 116 kp., S L R K A 
171 ir 265 kuopos, SLA 352 
kp., Lietuvių Moterų Drau
giškas Klubas. 

Moterų Sąjungos 54 kp. 
nuo parengimo fondo naudai 

^ i « . . ^ « . ^uToisi^ įteik€ $80. Jonas ir Manjo-muito ir gavėjas negalėjo* ^ v . J 
i -*• A * L* « „ s , ^ s na Kaseviciai $10. Nepersto sumokėti. Ant kitų p a z y m e - . * n . . , 

jancios Pagelbos Dr-ja $5. 

to Steputes MasytėV* vardas. Tamstai gerai suprantama, 
Tikrai, dar palydinti jauna kas tai yra radio masgas? 
mergaite. sui^bšiusi padiek- ACanau kad ne, nes antraip, 
ti aukštesnio išsilavinimo ^ ^ ?įnios tikrai neskelb-
laipsnį ir galėjusi būti labai t u m p a t s žodis mazgas jau 
naudir.Ta lietuvių išeivių . a k 0 i kad kas tai surišta y-

ta, kad niekas jų nenorėjo. 
r\ įKlžienS turėjo sromokSti 
grąžinimo lėšų $21, reiškia 
$3 už kiekvieną siuntinį. 

• 
BALF vietinis skyrius ren 

Marijona Kaseviciene $5. J. 
Angliak $5. Ona Kasė $5. 

• 

bendruomenei, tapo vyres
niųjų, dar 1905 metų suse
nusios dvasios žmonių, nu-

ra. O surišta visi radio gar
siakalbiai Ji vieną vietą. Ki
taip sakant miestely ar baž-

gia "bingo" su daug dova- dovanų i r d a r b u s priimama 
nų, buvusioj Lietuvių s v e - j a u k o g a r l a i m § j I m u i v i sų 

leist* klaidžioti kaip ta vė
le berybiam miške, kurio nei 

Kovo 2 d. Fondo 76 skyi. \gSt\0 m{ pradžios negalima 
ruošia "bingo" buv. Lietuvių r a s t i , ir kurios paklydusios 
salėj, 5 vai. Yra, suaukotų ; balsas tuščiai aidi to miško 

medžių viršūnėse. 

vežta i raudoną šalj ir pa- nvtkaimy ant rinkos pasta
tytas vienas toks radio gar
siakalbis ir iš jo per dienų 

tainėj, kovo 2 d. Kiekvieno 
lietuvio šventa pareiga yra 
atsilankyti ir paremti šį dar
bą. Visas pelnas skiriamas 
mūsų nelaimingiems bena
miams lietuviams, kurie ne
turi kur būti, ką valgyti, 
nei kuo apsirengti; išblaš
kyti visose pasaulio dalyse. 
"Būkite mielaširdingi, o ap
turėsite mielaširdystę", yra 
Kristaus ištarti žodžiai. 

• 
Šiomis dienomis gavo laiš 

ką iš Lietuvos žinomas dai
nininkas Jonas Valukas nuo 
savo sesutes. Laiškas labai 

prašoma ateiti i &į parengi
mą, nes pelnas ir aukos eis 
sušelpimui lietuvių pabėgė
lių, kurių yra visose šalyse 
Paremkite tremtinių sunkią 
gyvenimo būklę. 

* 

Kovo 6 d. įvyks BALF 76 
skyr. susirinkimas toj pa 
fcioj Lietuvių s v e t , 8 vai. 
vakare. 

* 

Petras ir Ona Grybai, ga
vę naują Packard išvyko į 
Floridą. Su jais išvyko ir 
Juozas Sakalas (Red Arrow 
sav.). Kelionėj London, K., 

Lt. Vern H. Arnett, iš Ri-
verside, Calif., vairuotojas 
kariuomenes lėktuvo B-29, 
kuris Greenland saloje nu
krito Jis ir visa lėktuvo 11 

dienas girdisi vienodai nuo
bodžios melagingos žinios, 
kad pa*., broliškos sovietų 

i respublikos siunčia badau-
Vienas iš to balso aidų janciai Lietuvai didelius kie-' g^nienų įgula išgelbėta *r 

girdėjosi per vasario 23 d. kius arbūzų, kad artimoj a- p a ū ž t a į VVestover Field, 
radio pusvalandį, kada ji teity pasiųs akečių, plūgų M a s s (Acme-Draugas tele-

ir vežėčių, kad su ateinančiu photo) 
pavasariu valstiečiai 

bandė irostebinti radio klau
sytojus žinia iš Lietuvos, turi 
kad sovietų valdžia keliose rengtis pavasario sėjai ir 
apskrityse |rengė keliolika, kad už visa tai neužmirštų 

Į būti dėkingi neklystančiam 

trumpas, bet jame galima n e l a b a s i s a p e n d i k a s pavertė 
labai daug išskaityti. Štai, j g a k a l ą p a s i d u o t i operacijai, 

*'Mielas broli ir broliene: Ikuri padaryta Mary Mount 
'rlospital. Sakalo žmonai Jo-

"Laišką rašau ti£ Aš, o 
ne mes. Iš visos didelės šei-

sephinai nuvykus, Grybai 

mos tik Aš vien- Ga* **- ***** k e l i o n ę * F l o r i d a - ° I džiaugiasi sėkmingu paminė-w ' . . . Z ' • • Sakalai smgrįžo i Detroitą. 

n ūkai sekmadieniais turi ra
dio programą, kurios vedė
jas yra komisaras Masys, o 
pagelbininkė j Q duktė Ste-
panija. Ji visuomet skelbia 
žinias ir iš "laisvos" Lietu
vos. Visas tas žinias ji ima 
iš komunistų šlamštų, o 
šiems žinias fabrikuoja Chi-
cago ir Brooklyne Stalino 
pasamdyti agentai. Visos tos 
Stefkos žinios nevertos iš
valgyto kiaušinio lukšto. 

* 

Detroito lietuviai dar vis 

lėtum paieškoti kur nors 
mano dukterį ir žentą. Man 
vienas žmogus sakė, kad jie 
yra kur tai Almos mieste, 
anglų užimtoj zonoj. Žinote, 

Sakalai sugrįžo | Detroitą. 
Ligonis sveiksta. 

• 
Juozas Cress yra ilgame

tis darbuotojas. Jo darbuo
tė didelė ir reikšminga, o y-

jimu Vasari0 16-tos, Panai

tė vų tėvui gruzinui Juozapui. 

Iš kitų Europos kraštų jo
kių žinių per tuos ruporus 
neduoda, o nuosavo radio a-
parato negalima laikyti. Tai 
įstatymu baudžiama. 

Ir nenuostabu, kad Lietu
vos žmonės tų žinių ir bend
rai tų išgarsintų Steputės 
mazgų iŠ tolo vengia, nes 
savaime suprantama yra, 
jei negali klausytis to ko 
nori, bet tai ką tau liepia, 
aišku nuo to viso tik bloga 
darosi ir lietuviškai kalbant, 
į Rygą važiuoti noris. Taigi, 

per daug kaltinti negalima. 
Iš kur gi ji gali visa tai ži
noti? Juk čia Amerikoje ir 
ji pati, manau, turi radio, 
kuriam jokio "mazgo" ne
reikia. ' Gerimantas 

Dr. F. C. Winskunas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette RdL 
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Rez. Tel.: HEMlock 3150 

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

Trečiadieniais pagal sutartį. 

DR. CHARLES 5EGAL 
GYDYTOJAS K CHIRURGAS 

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

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
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. G. StRNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 Metų Patyrimas 

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir akinių dirbtuve: 
3401 S. Halsted S t 

Kampas 34th Street 
VALANDOS: nuo 10 Iki 4 Ir « iki 8 

Nedelioj pagal sutartį. 
Tikslus tyrimas Contact Stiklai 
Orthoptic Gydymas. Stiklus Atnaujinu* 

Dr. Walfer j . $wiafek 
OPTEMETRISTAS 

2201 W. CERMAK BOAD 
(Virš Metropolitan State Bank) 

TeL CANal 7S29 
Vai.: — Kasdien l t iki 12; 1 iki f; 7 
iki 9. Segtad. 10 ryto iki € vak. Sek
madieni 16 iki 12. Trečiad. uždaryta. 

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS! 

Tik viena pora akiu gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
ičegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kuri* regėjimo mokslas 
gali suteikti. 

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių., kurie prašalina 

, visa akių ftempima. 

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos gat. 
Telefonas CANAL/ 0523, Chicagc 

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

Trečiadieniais uždaryta 
3edtad 9:86 a m iki 6:00 p. m 

daug rašyti neguliu, nes sis i p a g s p a u<ios platinime. Jis 
mano raštas maišytas su a- j y r a d a u g pasidarbavęs Lie

tuvoje, Kanadoj ir Detroite. 
Dabar pasižadėjo Detroito 

šaromis." 
Laiškas rašytas gruodžio 

10, 1946. žinių skyriui patiekti žinių. 
.Sveikiname. Taipgi atnauji-

Red. pastaba: Almos m i e s j ^ t t D r a u g o „ ^ 

ič į lmą surengė Organizaci* Stefanija, be, reikalo h* tus-
jų Centras. Viskas pavyks- I 5 i * a i d * l e i d o t ' n e s t a l d a r 

ta kai veikiama bendromis 

« m* 

&tĄ^A^a^ 

FLOVVERS 

jėgomis. 
• 

Detroite lietuviai sutarti-
(Nukelta į 3 pusi.) 

daugiau paryškino tiesą, kad 
sovietų rėžime ir žmogus ir 
jo galvojimas yra nustojęs 
visiškos laisvės. 

Žinoma, Steputes už tai 

<? 

tas, Alma Ata. yra Rusijoj, 
Azijos dalyje. Reiškia, duk 
te ir žentas išgabenti. 

VIENA PRIEŠ KETURIS 

Emma Arnol^, 86 metų, 
nuotraukoj su revolveriu, 

Organizacijų Centro dar
buotojai vienur-kitar dar 
gauna aukų Lietuvos vada
vimo reikalams. Valdyba iš
davinėjo paliudymus tiems, 
kurie aukoja nemažiau $10. 

Kas nori suteikti auką, 
priduokite vienam iš šių as
menų: P. Medoniui, E. Pau-
razienei, kun. I. F. Boreišiui, 
J. Pilkai, Onai Kratage, Ma
rijonai Kasė, M. Šimoniui, 
J. Cress. Aukotojų vardai 
bu 8 paskelbti spaudoje. 

• 
Organizacijų Centro susi

rinkimas įvyks kovo 16 d., 
tuoj po sumos, buv. Lietu
vių svet. Bus išduota Lietu
vių Dienos atskaita. Visų į 
prašoma dalyvauti. Koresp 

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:-
"SAVAS PAS SAVĄ" 

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausios Rakandus 

T72 Prieinamas Kalnas! 
II M0»u Dirbtuves 

DABAR tai laikas pagrąžinti savo namus su geriausio* 
rūšies RAKANDAIS, l ies turime dideli paairinkimą, nfh* 
sa<Hn Isdlrbimo, visokios rūsiai klasiškų ir modernišku 
rakandu. Pasinaudokite proga! 

GARANTUOTA MED21AGA IR DARBAS TEIKIAM* 
172 LARAI PRIEINAMAS KAINAS! 

• — ^ ~ . 
*ftn*J 

Prts * » ' 

DR. VAITUSH. OPT. 
IJETTJVIS 

Mano 22 metu praktikavimas 
jflsa garantavimas 

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo-
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegyste ir toliregys-
te. Prirengia teisingai akinius, vi
suose atsitikimuose egsaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speciale atyda 
atkreipiama i mokyklos vaikus. 
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS 

Jaunuoliai, kurie nepriimami į 
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregejimo — (coior 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti 
Daugely atsitikimų akys atitaiso-

be akinių. Kainos pigesnes 
kaip pirma. 

4712 South Ashland A ve. 
Telefonas IABDS 1*78 

PoškevičienS iš Homere-

Archer 
— PAKLOK SUTTE ISDIRBCJ AI — 

4146 Archer Ave. Chicago 32, 111. 
Telefonas — LAFayette 8514J 

Savmmkas — JOH KAZ1&—KAZIKATrTS 

kuriuo išvaikė keturis jau- lad, Pa., viešojo Detroite pas 
^ 

nuolius, įsibrovusius į jos 
nams ir ginkluotus peiliais. 
Du tų jaunuolių sužeidus. 
(Acme-Draugas telephoto) 

Juliją Kundrotienę> Marksus 
ir kitus pažįstamus. 

Detroito lietuviSki raudo-
• 

^ 

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

Atsineškite savo algos Raportus Ir kitas smulkmenas. Mes nesikraus-
tome, išpildė Jūsų Income Taksus. Per 17 metų toje pačioje vietoje, 

per ištisus metus. Mes teikiame taksų išpildymo patarnavimą. 

^ 

OBARTUCH and COMPANY 
212S West Cermak Road Chicago 8, Illinois 

i r* 

AUTOMOBILIŲ INCOME TAKSUS, NAMŲ 
APDKAUDA BLANKAS PILDOM. APDRAUDA 

i 

NSURANCE 

'mont 

REAL ESTATE 

lAfay*>fi 00 

l u*™ ai 

ARCHCft 

t EKCHANGE 

x ^ 

TJLLANDOS: nuo l t ryto Iki 8 v. 
vak. Sekmad. pagal sutarti. 

Dr. Vincent £. Zopel 
DENTIST 

2421 West 63rd Street 
Valandos — Telephone — 
Pagal sutarti. QROvehM 7313 

Ofiso tel. MONroe 0570. 
ReskL tel. CANal 7810. 

Dr. Kazimieras E. Fitz 
PHYSICIAN AND SURGEON 

X-RAY EXAMINATIONS 
2200 West Cermak Road 

VALANDOS: 
Kasdien — 1-4; 7-9; Trečiad. Ir 

Šeštad. nuo 1-4; Sekmad. — 
pagal sutarti. 

p 

DR. A. JENK1N5 
PHYSICIAN A SURGEON 
(UBTUVIS GYDYTOJAS) 
2500 W. 63rd Street 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien nuo 1-4 p.p. ir 7 : t t - t vak. 

Šeštadieniais nuo S-4 popiet 
Trečiad. Ir Sekmad. uždaryta. 

Ofiso TeL — PROspect S838 
l e L — VTRtfnia «411 

J. RIMDZUS, D. C. 
LICENSED CHIROPRACTOR 

LN STATE OF INDIANA 
Home calls in Indiana 

Phone Wentwortb 2527 
PHYSIO THERAPY 

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

Saturdays 10 A M. to 8 P. M. 

Offa. TeL VIR. 1886 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA: 

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

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. REPubUc 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
Saukite: KEDzie 2S6S 

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—3 vaL popiet 

ir nuo 6 iki 0 vaL vakare. 
Trečiadienio vakarais ir uipcJ 

Sekmadieniais pasai sutarti. 

TeL ORO. 1800 (Ofiso ir namo.) 

Dr. VYalter J. Kirstuk 
PHYSICIAN and SURGBOH 

(lietuvis Gydytojas) 
3925 West 59th Street 

VALANDOS: 1 — 4 popiet, • : ! • — 
l : l t rakarais. TroCtad. paąal rotartĮ. 

DR. PETER T. BRAZIS 
PHYSICIAN and SURGEON 

6757 S. Western Ave. 
Ofiso TeL: ETEMlock 5849 
Rez. TeL: HEMlock 2324 
VALANDOS: Trečiadienį ir 6eS-
tadienį pagal susitarimą; kitomis 
dienomis nuo 2 iki 4 po piet, 

7—9 vakare. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir ^^"M'adryniflifl 
VAL.: 10-12 ryte; 2^, 7-9 P. M. 
8147 S. Halsted St., Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir ^sJtS4Jisu tsii 

Valandos: 3—8 popiet. 
TeL: GROvehill 4020 

(Ofiso ir Rezidencijos) 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 YVest Marąuette fid. 

(Dargis Vaistines Name) 
OFISO TALAMDOS: 

KaadiMi ano I iki 4pp. Ir • iki i r. 
(Tr^tta4U. it leStafl.. paaal tutartll 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 

TeL CANal 6122 

DR. B1E2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Kd. 
Valandos: 1—3 i>opiet ir 7—8v.v% 
Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7368 

TeL CANal 0257 
Res. TeL: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vaL vakare. 

Tel. YARds 3146 

DR. V. A. MUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
, 744 West 35th Street 

Vai.: 11—12; 2 - 4 ; ir 6:30-3:30 
Pirmadieniais: 2—i is 6:30—8:30 

Šventadieniais: 11—12. 

DR. I. E. MAKAfl 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6 - 3 

Ofiso TeL: PULLMAN 1193 
Namu TeL: PULLMAN 8277 

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

DR. J . J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marquette Komi 

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

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN A N D S U R G E O N 

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 
Namu TeL PROspect 1930 

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos TeL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 

Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M. 
Trečiadieniais pagal sutarti. 

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

2400 West ftfedison Street 
Ofiso TeL: SEElev 7330 
Resis. TeL: BRUnswiok 0597 

VALANDOS: 
Nuo 1 tid 8 popiet; 6 iki S 

^ 
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DARBŲ SKYRIUS 
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"DRAUGAS" HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Iri. RANdolph 9488-9489 

BEIiP WANTED — VYRAI 

BEEF LUGGERS 

BONERS 
AUKŠČIAUSIA MOKESTIS 
PILNA DARBO SAVAITE 

PASTOVUS DARBAS 

LABAI GERI DARBAI 

HELP WANTED — MOTERYS 

Ateikite bet kuriuo laiku 
dienos laike arba pašaukit — 

MR. MISHKIN YAR 1611 

Siegel-Weller 
PACKING CO. 

4535 S. McDowell Avenue 

CAMERON & 
LANGSTON 
SLTTTERS 
Delta Co. 

333 West 24th Piace 
VICtory 7100 

We have a good job open with 
chance for advancement for a 
Y O U N G M A N — 18 t o 3 5 
As Assistant Shipping Clerk 

45 hour week. 90c per 
hour starting rate, and 
steady employment. 

L I L Y T U L I P C U P 
& S P E C I A L T Y CO. 

322 W e s t Po lk 
Center Dr. — Door 42) 

M A Š I N I S T Ų 
Patyrusių prie metalo viršukų 
darymo. Pastovumas, aukšta mo
kestis, viršlaikis. 

CHIOAGO CROWN CO. 
2959 S. Indiana VIC. 2737 

GERAI APMOKAMI DibMive* rt«»r-
ba« i)i>tov*em«i ir veikM****** d i rb t -
njr-kam^. Liberali li«roU- imu la. dy
kai PTvybės *nrirmidM, atc»to«*os ir 
šventes apmokamo. , 

STANDARD ASBEŠTOS MFG. CO. 
8*10 Eversrreen Avenue 

HELP WANTED MOTERYS 

SMART GIRLS 

LIKĘ TO \VORK IN THE 
FRIENDLY ATMOSPHERE 

OF 

MOTOROLA 
The Best Radio Place In 

Town 

Starting Rate 83c 

With Experience 94c 

Automatic Raises to 

AR IEŠKOTE GEROS 

ĖS IR ATSARGOS? 

FONŲ KOMPANIJOJ 
ASI DARBŲ 

— D f J L -

DŽENITORKŲ 
UŽDARBIS 72% i VAL. PRADŽIAI 

77% J VAIi. PO 3 MRS. 
82% J VAL. PO 6 M£N. 

• 

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISOSE MIESTO DAIYSE 

VAL.: 5:30 VAK. IKI 12 NAKTĮ 

ATSIŠAUKITE 

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO-

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS: 

STREET FLOOR 

309 W. WASHLNGTON ST. 

M E R G I N Ų 

Svarbiems Dirbtuves Darbams 
Gera pradine mokestis, laikas ir 
pusė virš 40 vai. ŽiurkStal duoda
mi dykai. 2 poilsio laikotarpiai. 
Dykai kava laike pietų. 

M A N D E L L MFG. CO. 
352 W. Ohio Street 

REIKIA 
VIRTUVĖJE PADĖJĖJOS 

IR TARNAITĘ 
Dykai kambaris, valgis ir uni

formos. 6 dienos j savaitę, ma-
Imonios darbo sąlygos. 

LA RABIDA 
JACKSON PAKK SANITARIUM 

67th and South Shore Drive 

STENOGRAPHER 
Kxperienced 

STEEL SALES OFFICE 
Good opportunity 

Phone M r. I'ravel or Mr. Trorger 
LAFayette 8650 

ALLEGHENY LUDLUM 
STEEL CORP. 

4747 So. Kedzie Avenue 

REAL ESTATE 

TUOJAUS GYVENIMUI 
3 FLETV MfRINIS NAMAS, ARTI 

44th IR \VESTERX AVENC'E 
Du 5 kamb. fletai ir 3 grąžo"? kam
bariai beismento. Sun parlor. ap
dengti užpakaliniai poroiai, karšto 
vandens šiluma s u nauju aliejaus 
kūrėju, didelis lotas. 3 karam ga-
radžiua. Galima apsigyventi pirma
me flete 30 dienų po nupirkimo. 
SAUK M R. JOHNSON—RE P. 2030 

N o r m a n G e y e r & Co. 
6341 S. ASHLAND AVE. 

(Atkelta iš 2 pusi.) 
nai dirba Lietuvos ir trem
tinių reikalais. Ką tik užsi
brėžia, viskas pavyksta. Gai
la tik, kad būrelis LVS iš 
6 skyriaus užsibrėžė vieni 
veikti. Atsiskyrę nuo kitų, 
nedaug ką galės nuveikti. 
Priežodis sako: "Vienas vy
ras ne talka". Kaip du, trys 
stoja, daug padaro. 

Volungei i s j 

Alice Savickas žymi dar
buotoja lietuvybės reikaluo
se, nors dabar toliau nuo 
miesto gyvena, bet s/u dar
buote visada prisideda; at
naujino "Draugo" pren. 

Koresp. 

Vasario 9 d. aukos 
Adv. Alex Conrad $25. 
S. ir A. Vasiliauskas $15. 
Po $10: K. Senuit. V. Var-

neckienė, S. ir E. Paurazas, 
A. ir A. Walašimas G Iva-
nauskiene, J. Žyrinas, P. Be-
cker, A. Vainonis, W. Jurge
laitis, S. Leonardas, K. ir P. 
Guest, M. Dubickiene, A. Jan 
kaaskiene, J. Janušaitis, A. 
J. Snyder, O. Baužys, A. 
Ambrose, A. Kakanaaskas, 
A. Kavaliauskiene, K. Yaz-
butis, J. Anglickas, E. Rose, 
C. Šeštokas, J. Miknis, J 
Nakas, V. ir V. Marozas, JT 
A. ir O. Kratage, Mrs. J. 

Po $4: Mitchell Orchestra, 
O. ir J. Pulokas, J. Valickas. 

Po $2: J. Tumas, V. čepu-
lonyte, S. Atkočiūnas, P. Ze-
lan, J. Kanasevičius, J. Bun-
cevičiūte, P. Slavinskas, R. 
Rozak, A. Barzdiene, K. 
Marksiene, P. Kazlauskas, J. 
Rusis, A. Kulešiene, J. Kun-
drot, J. Dargis, B. Walls, F. 
Mikulskis, E. Adams, A. Bra 
dzevičiene, A, Jacobs, A. A-
leksynas, A. Mataitiene. 

$1.50 '— N. N. 
Po $1: J. Lenkaitis, K. Sa-

molis, V. Duraitis, M. Zem-
lickiene, D. Zemlickiene. S. 
Lasavitskiene, M. švendris, 
O. Žvirblis, J. Krivickas, J. 
Kasper, M. Mozūras, J. Ba
ker, P. Bilžienė, K. Žilins
kiene, S. Paloski, J. Povilai
tis, L. Ignatavičiene, N. N., 
A. Bagdonas, P. Sadula, B. 
Gilbert, A. Stanislovaitis, 0 . 
Stasukaiti 3ne, N. N., O. Ko-
caite, M. Urbonavičiene, L. 
Zarnauskiene, O. Keršuliene 
E. Bernatonis, K. Povilaika. 
P. Kučinskas, F. Werner, J. 
Marks, A. Dudilis, O. Vilie-
nė, A. Praskevičiene, L. Sta* 
fan, M. Pangonis, A. Dai-
nauskas, A. Aurila, A. Sa
vickas, J. Šimkoniene, U. 
Sav ick iene , P . Mazi l iauskie -
ne, A. Bakanauskiene, Ar-
kevičius, E. Rašinskiene, O. 
Luzauskienė, K. Bisekeliene, 
S. Lapinskas, A. Pilukiene, 
O. Vensloviene, P. Jarmek, 
Jeigiene, M. Waranauskiene, 
Mrs. Ambrose, N. N., P. Pa-

VEENAS SPORTO MĖGĖJŲ tes švęsti jau brangiojoje 
Tėvynėje. 

"Leg. Žebertavičius 
G e d i m i n a i 

Nuotraukoj matom sunkiai sužeistą sporto megeją, kuo
met Lafayette, Ind., per basket ball rungtynes lūžo sė
dynės ir 3,400 žiūrovų atsidūrė tarp laužo. (Acme-Drau-
gas telephoto) ' i 

Svarath, J. Šnipaitis, F. Nar 
montienė, J. Smalskis, V. ir kustis, P. Layman, D. Kas 
F. Karpšlys, A. ir 6 . Ku-! P^r, J. Lucus, M. Petrokas 
džius, F. ir, O. Yuzėnas, J. 
ir M. Brindza. P. Samovi-

O. Kiuber, Parinskas, Bra-
žinskienė, N. Balchunas, A 

čius, Mr. and Mrs. G. Sap- Levulis, V. Grigalauskas, J 
lys, Julfa Waitis, K. Lobei-, Bridzvaitis, P! Brundza, S. 

$ 1 . 0 4 
4545 W. Augusta Blvd. 

REIKIA ENVELOPE 
MACHINE OPERATORŲ IR 

MOKINIŲ 
Gera pradinė mokestis, apmokamos 
atostogos. 

BROWN PAPER GOODS CO. 
900 West Lake Street 

De Gasperi Laimėjo 
Pasitikėjimo Balsą 

ROMA, vas. 26.—Premje
ras De Gasperi vakar naktį 
laimėjo pasitikėjimo balsą iš 
steigiamojo seimo, po trijų 
savaičių karštų debatų dėl 
jo vyriausybės politikos. De 
Gasperi *gavo 292 balsus 
prieš 107. 

Aukokite drabužių, avaly
nės, maisto ir kitokių daik
tu lietuviams tremtiniams 

Tvirtas silpnam ne drau
gas. 

HELP WANTED MOTERYS 

kis, P. G. Bender, V. ir E. 
Žukas, Ursula Račkus, K. ir 
J. Juškevičius, F. Petera, B. 
Rugenius, E. Tamašauskie
nė, J. ir E. Valiukas. 

$7 — J. Grigaitis. 
Po $5: N. Yuozėnienė, J. 

Juodvalkienė, M. Šimonis, P. 
Medonis, J. Tamonis, K. J. 
Semaška, M. ir A. Šmigels-
kas, B. Jokūbaitis, R. ir O. 
Valadka, S. Blaškevičius, J. 
ir I. Stanevičius, A. Žukaus
kas, J. Ambrose, S. Kriau
čiūnas, Nellie Seder, V. Sto-
sius, J. Bartuška, S. Druš-
kauskas, M. Maitienė, J. ir 
E. Mickey, A. Petrulis, F. 
Karpšlis, C.•J. M., P. Yer-
mokas, W. ir B. Keblaitis; 
J. Steponaitis, O. Balčiūnie
ne, O. Mažeikienė, A. ir M. 
Strazdas, P. Bandzienė, J. 
Medinis. G. Kašelonis, P. 
Grunas, S. Mikniūtė, V. Col-
bert, M. Petrėnienė, O. Da-
nulevičienė, K. ir M. Daunis, 
F. Shimčen, Šv. Jurgio Dr-
ja. 

Rokas, J. Chesonis, A. Po-
džius, G. Šileikis, E. Sinkie-
nė, M. Šeiriene, F. Damaus
kas, O. Necelis, O. Johnson, 
J. Eizonas, J. Dailyda. 

Aukotojų vardai, aukoję 
sausio 31 d. 

Po $10: P. Grybas, J. Bra
zauskas. 

Po $5: Mrs. Block, G. Lei
nartas, P. Molis, S. Kriau
čiūnas, A Kriaučiūnas, U. 
Juškienė, Maculevičienė, Su-
gentienė, J. Besasparis. 

$3.00 — O. Yuzėniene. 
Po $2: Banonis, M. Peču-

konienė, P. Grunas, M. Le-
ponaitienė, P. Becker, J. Ru
gienė. 

Po $1: K. Senuit, F. Price, 
M. Varneckienė, M. Repshus, 
P. Miknis, J. Miknis, K. Nau 
sėda, Kazlauskienė, J. Ste
ponaitis, J. Tamašūnas, V. 

Stanley, žyrinas, J. Ratkus, 
K. LaBakas, A. Ambrasiene, 
K, Gegis, Bukšnienė, A. Se-
put, Czušelis, Mikštėnas, M. 
Strazdienė, J. Shires, Mr. 
Thomas, L. Ignatavičienė, A. 
Petrulis, J. Stanevičius, Ta
mašauskienė, Gajauskas, G. 
Latvys, O. Šimonienė, E. Pet 
rėnas, E. Molis, Stanevičius, 
J. Kasper, E. Valukas, J. 
Valukas, Talandis, Žiogas, 
J. Rūsys, Alekevičius, F. Mi
kulskis, Palokas, Kavaliaus
kienė, Barzdiene, V. Kučins
kas, Paulauskienė, Yuozenas, 
Zemnickas, J. Pečkys, J. Gru 
nas, V, Gurauskas, E. Žu
kas, A. Klonienė, D. Gricius 
V. Bendorienė, Colbert, Po-
džiuvienė, A. Bazys, R. Be-
lonis, J . Aukštuolis, J . Be-
lonienė, O. Šaltinskas, A. 
Dzaglonis, P. Marks, E. O-
'rienė, P. Guest, K. Legas. 

Vakaro pelnas $43. 
Aukų — $175. 
Viso — $218. 
BALF 76 skyr. dėkoja už 

prijautimą. 

išpildymą gerbiamam redak
toriui, Pranei Šležienei ir vi
siems tautiečiams aš ir ma
no bataliono lietuviai taria
me nuoširdų lietuvišką ačiū. 

"Tas dienraštis mus dar 
labiau vis-us suriš į vienetą 
ir kartu mums suteiks daug 
jėgų prieš visokius raudonų
jų užsipuolimus ir praskaid
rins vienišą tremtini0 gyve
nimą tolimuose rytuose. 

"Kartu siunčiame linkėji
mus visiems Amerikos lie
tuviams ir broliams tremti
niams išsisklaidusiems po 
platųjį pasaulį gyventi tvir^ 
ta viltimi ateinančias šven-

Renduojame Grindy 
Trinimo Mašinas! 

TIKTAI$200 I DIEN4 

° 

Mes Esame Agentai Del 
BENJAMIN MOOBE MALIAVC 

IR VARNIfiV, 
MARTIN SENOCB MALIAVA 

IR VARNIŠV. 
KEM-TONE — VALSPAR 

Turime Gražu Pasirinkimą 
NAUJAUSIŲ PATERNŲ 

SIENINĖS POPIEROS 

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE 

2547 West 63rd Street 
Tel. Hemlock 8262 

Padėka Iš 
Svetimšaliu Legiono 

Gerbiamas Redaktoriau! 
"Prieš porą mėnesių bu

vau parašęs Jums laišką su 
prašymu, gauti mums taip 
labai reikalingos paramos, t. 
y. lietuviškos spaudos. 

" Dabar gavau administra
toriaus atsakymą, jog mielų 
tautiečių dėka, yra mano 
vardu užsakytas taip lauk
tas "Draugas". 

"Už to didelio prašyme 

FOR TH AT HOME 
AIXY< 

E.vcellent posrtions open to a fevv 

Y O U N G LADIES 
IN OUR BILLING, PAYROLL AND COST DEPTS 
MUŠT be good at figures and know how to type 

WILL TEACH COMPTOMETRY 

5 day 40 hour week, time and one-half if you work Saturdays. 
Pleasant surroundings and co-workers, ręst periodą and many 
other benefits. 

APPLY NOW 

KROLL BROS. CO. . 
115 E a s t 1 8 t h S t r e e t 

JŪSŲ Radio Sugedęs? 
KreipkitSs Ekspertyvo 

Patarnavimo Pi l i 

RADIO SERVICE CO. 
5244 W. 25th 8 1 

Oi^ro. HL 
TOA1 DARBAS OARAlfTDOTAS 

Talaom T\mų TBdlrbya£iq 
Ttooaiua Modeliu* 

DTKAI APKAJN AVIMAS 
Paimam UI namu Ir prlstatom 

PARDUODAMU NAUJUS 
RADI08 

Mes turime R a d l ^ J •taką to 
loma nereikės laukti dėl fflsu. 

Taipgi Pasirinkirnaa Tlliaualu 
lfualkoa Rekordu 

Nusipirkite ir Pasiimkite so 

TELEPOVUOKITE i 
CICERO 411S 

Atdara Takarais Iki f :M vai. 

WESTW00D LIOUOR STORE 1 
2441 West 69th Street 

* 

DIDELIS PASIRINKIMAS 

VYNO, DEGTINES IR ALAUS 

* * * 

pristatome | namus: 

Geriausių rfišio ai p 

buteliais, rtežėmls Ir 

Y o n ' l l N c e d M o n e y Perthe Deum »eyAM>|^ 

Many ambitious couples are saving here te become 
future home-owners, soofl as diey've •nnifmilaffd che' 
down payment needed. . Any convenient amount opens 
your insured savings account at this Assodatioa. The 
charr will show you how much yon oeed to Mr?a>: 

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

JOS. M. MOZERIS, Sec'y 

3236 South Halsted Street 
TEL. CALUMET 4118 > i 

SAVE WITH A PURPOSE - SAVE ON A PLAN 

statinėmis. 

• • + 
AL. ŠIMKŪNAS 

Savininkas 

Telefonas PROspect 5951 

—&• affl 
mARCUTIJ' 

VIENINTftLIS AMERIKOS UETUVTŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11d., 1933,, 

WHFC - HM kUocydes - • 

= = ^ 

SEKMADIENIAIS: n a o 1-mos 
Iki 2-TOS valandos popiet. 

KITOMIS DIENOMIS: nuo 9:80 
valandos vakare. 

EXTRA PROGRAMAS: Penk
tadieniais nuo 7 iki 8 v. vak. 
MARGUČIO Ofiso Adresas; 

6755 So. Western Ave., Chica^o. HL 
Telefonas — GROvehiU ZZ4» 

. . 

mmm l ' I I i — SS 
t 

file:///VORK
file:///VESTERX


1 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, lEEIINOIS 
SIES: 

D R A U G A S 
THE UTHUANIAN DAILY FRUEND 

1334 So. Oakley Ave., Chicago 8, Ii i Tel. CANal 3010-8011 

Entered am Second-Claas Matter Mareli t l , 191C at Chicago, Illinois. 
Under the Ajct of Mareli S. 1879. 

Ar Žinai, Kad 
Ketvirtadienis, vas. 27, 1947 

Published daily, except Sundays, 
by the 

LithivanUn Cathottc Press Society. 
Ilember of the Catholic Preae Ass'n 
— ! • ! - ! • ! ! • -HI.I I - I I — I • — • • n ^ l • — • ! — 

Sutoacriptkm Rates: 
$«.00 per year outside of Chicago; 
$7.00 per year ln Chicago 6 Cicero; 

4 centą per oopy. 
Prenumeratos kaina Chlcagoje ir 

Gtaeroje per paiia: 
Metams , $7.00 
Pusei Metu 4.00 

Jungt. Valstybėse, bet ne Chlcagoje: 
Metams $4.00 
Pusei Metų 1.64 

Užsieniuose: V 
Metams • • • 
Pusei Metu 

$8.04 
4.64 

Pinigus reikia siųsti PaSto Money 
Orderiu su užsakymais. 

Skelbimų kainos bus prisiunčiamos 
tuojaus, gavus prašymą. 

SKELBKITfiS DIEN. "DRAUGES" 

Miesto Tarybos Rinkimams Praėjus 
Praėjusį antradienį rinkome Chicagos miesto tarybą 

ir nominavome kandidatus į merus (mayorus) ir kai 
kurias kitas miesto valdžios vietas. Rinkimuose ne 
tiek kreipta dėmesio į nominavimą vienos ar antros 
partijos kandidatų miesto valdžion, kiek į tarybos na
rių rinkimus. Tai yra aišku iš to, kad už tarybos na
rius (aldermanus) paduota virš milijonas baisuj, o už. 
kitus kandidatus virš poros šimtų tūkstančių mažiau. 

Peržiūrėjus rinkimų rezultatus, metasi į akis balsų 
pasiskirstymas, kuris yra įdomus ir įvairus. Iš 50 ra
jonų (wardų) net 18-koj nė vienas kandidatas nepa
jėgė surinkti balsavusiųjų daugumos ir todėl po du 
iš jų, kurie gavo daugiausiai balsų, bus išstatyti rin
kimams'balandžio 1 d. Iš to partijų lyderiai daro iš
vadas savo naudai. Šiaip jau politinio gyvenimo obzer-
vatoriai aiškiai nepasako, ką, ištikrųjų, reiškia toks 
balsų pasiskirstymas. Manyti, kad demokratai, kurių 
kandidatas \\ merus p. Kennelly gavo veik dvigubai dau
giau balsų negu respublikonų p. Root, jau tikrai lai
mės rinkimus būsimąjį pavasarį, būtų klaidinga. Tie
sa, jie parodė, kad dar tebeturi pusėtinai stiprią orga
nizaciją, bet tai nereiškia, kad jos užteks prieiti prie 
laimėjimo. Reikia neužmiršti, kad respublikonų kan
didatas Root geriau pasirodė šiuose nominacijų (pri-
mary) rinkimuose, negu 1939 ir 1943 metais. Nereikia 
užmiršti ir to, Kad tikrai dauguma tų balsuotojų, kurie 
balsavo tik už aldermanus, balandžio 1 d. rinkimuose 
balsuos už Root. O kaip balsuos milijonas piliečių, ku
rie užvakar visai nebalsavo, tuo tarpu niekas negali 
pasakyti. Vienas dalykas yra labai aiškus, kad tarp 
Root ir Kennelly eis didelės rungtynės, kurias sekti 
bus pusėtinai įdomu. 

LIETUVIAI MIESTO POLITIKOJ 
Reikia pripažinti, kad šiuo tarpu lietuviai rodo dau

giau gyvumo Chicagos miesto politikos gyvenime, negu 
kuomet nors pirmiau. Praėjusių rinkimų lietuvių kan
didatų į miesto tarybą sąrašuose buvo net septyni: 12 
warde — Galimski, Mikutis ir Petkus; 13-tame — Kums-
kis, Peters ir Menkas; 32-rame — Al Sakowich (Sa
kavičius). 

Iš visų lietuvių kandidatų daugiausiai balsų gavo Al. 
Sakavičius, būtent 8,361. Dėl ko? Dėl to, kad jis tu
rėjo paramą reguliarinės respublikonų partijos. I r jis 
turi progos būti renkamas balandžio 1 d., nes yra ant
roje vietoje, o pirmoj vietoj esantis nesurinko balsa
vusiųjų daugumos balsų. Taigi, tuo žvilgsniu jis laimėjo. 

Daugiausiai dėmesio lietuviai kreipė į 13-tą wardą, 
kuriame a r tik nedaugiausiai lietuvių gyvena ir įku
riame kandidatavo net trys lietuviai. Pasekmės, kaip 
mes ir spėjome, buvo, palyginti, menkos, nes lietuvių 
balsai susiskaldę. Peters gavo 2,864 balsus, Kumskis — 
2,291, o Menkas 129. Peters gavo truputį daugiau balsų, 
nes jį rėmė viena respublikonų partijos frakcija. Jei 
sudėti visų trijų lietuvių kandidatų surinktus balsus 
į krūvą, turėsime jų 5,284. Antroje vietoje esantis John 
E. Egan, kuris turi progą eiti į balandžio 1 d. rinkimus, 
gavo 6,249 balsus. Kokia iš to išvada? Jei tik vienas 
lietuvis tebūt kandidatavęs, jis būt gavęs veik visus 
lietuvių balsus. Pridėjus kitų tautų balsus, jis galėjo 
surinkti daugiau balsų už Eganą, nes lietuviai, tetu
rėdami vieną kandidatą, būtų vieningiau ir stipriau 
padirbėję. Nebūt buvę bereikalingo susierzinimo ir nu
sivylimo dėl mūsų politinių netikslingų ir net neišmin
tingų žygių, dėl leidimo būti suskaldomais ir t-t. Būk 
tai kovota prieš politinę mašiną, bet lyg nesuprasta, 
kad ta mašina juos skaldo ir treškina. 

Prieš rinkimus mes perspėjome politikos veikėjus. 
Jų prašėme susitarti, veikti vieningai ir tikslingai. Bet, 
dabar patys turbūt suprato, kad mes, lietuviai, veik
dami paskirai politikoj, dargi vieni kitus puldami, ne
toli tegalime nužengti. Kad bent ateityje tokių klaidų 
nebedarytume. 

K| Tai Reiškia! 
Sovietų Rusija painformavo Vašingtoną, kad jį su-* 

tinka su tuo, kad Jungtinės Valstybės valdytų 623 Pa-
cifiko salas, kurios yra atimtos iš Japonijos kontroles. 
Maskva šiuo atveju padarė net tokią Amerikai "malo
nę1 \ kad, pripažino, jog Amerikos pasiaukojimu tos sa
los buvo išlaisvintos, todėl jos ir turi būti jos kontro
lėje. 

— NEMUNAS YRA 578 MYLIŲ ILGIO. — ŠILČIAU-
SIS MĖNUO LIETUVOJE YRA LIEPOS, ŠALČIAU-
SIS SAUSIS. — LIETUVA TURĖJO JAUNIMO DAU
GIAU UŽ KURIĄ KITĄ TAUTĄ. — PIRMASIS GELŽ 
KELIS LIETUVOJE BUVO IŠVESTAS 1861 ME~ 
TAIS. — 16 VISO YRA APIE 200,000 LIETUVIŠKŲ 
DAINŲ. — VILNIAUS KATEDRA STATE BAU- T A R K A I N I U K A l 
DŽIAUNINKO SŪNUS. — KAIP ATRODO GARSIE-
JI LIETUVOS ARKLIAI; ŽEMAITUKAI. — LIETU
VOS SVIESTĄ ŽINOJO NET EGIPTE. 

Rašo Nolėcių Vidikas 

Rašo ilr J. Prunskis 

KULTŪRINIS VERŽLUMAS IR KŪRYBINIAI 
GABUMAI 

Be reikiamo maisto, daugelis gyvendami barakuose ir 
kęsdami šaltį, netikri dėl savo ateities, vadinamieji, iš-
vietinti lietuviai (DP) Vokietijoje yra nemažame varge. 
O koks jų kultūrinis veržlumas ir kūrybiniai gabumai! 
Pralenkia mus laisve besinaudojančius ir sočiai begyve
nančius. Jų knygos išeina iš spaudos viena po kitos. 
Štai, turėjau laimės gauti Augsburge 1946 m. išspaus
dintą * Lithuania> Couiitry and Nation", 62 pusi., išleido 
dr. A. Stonys. 

Tai vienas iš puikiausių kultūrines propagandos pa
vyzdžių apie Lietuvą. Kiekviename, ar bent kas antra
me, puslapyje dailus Lietuvos vaizdų paveikslas: tai 
lietuvaitės, tautiniais drabužiais apsirengusios, žiūri į 
tyvuliuojančius ežerus; tai rugių gubos, tai galvijai 
braido po Lietuvos balas, tai laivelis Trakų ežere paliai 
pilį, tai kiti vaizdai Lietuvos miestų, pastatui, įmonių. 

LIETUVA — EUROPOS CENTRO VALSTYBE 

Tai kūrinys daugelio autorių, vis savo šakos specia
listų. Pirmasis straipsnis — dr. VL Viliamo Lietuvos 
geografo. Iš jo sužinome, kad 25-sis meridianas, kurs 
skaitomas Europos centriniu meridianu, perkerta Lie
tuvą išilgai, taip, kad Lietuva yra Europos vidurinėje 
dalyje, skaitant geografiniu požiūriu. Lietuva yra ap
dengta žiloj senovėj, ledynų atneštų nuosėdų, morenų, 
karių sluoksnis vietomis siekia 1,000 pėdų. Ilgiausią 
Lietuvos upė — Nemunas — yra 578 mylių ilgio. Vidu
tinė Lietuvos metinė temperatūra yra 6-7 laipsniai Cel-
zijaus (apie 40-45 laipsnius amerikonišku termometru), 
šilčiausis mėnuo yra liepos, tada vidutine temperatūra 
Vilniuje yra 19 laip. C (apie 66 laips. amerikoniškus). 
Šalčiausia mėnuo yra sausis, Kaune vidutinė sausio m. 
temperatūra yra 6,4 laips. šalčio (amerikonišku termo
metrą — apie 20 laipsnių žemiau nulio). 

JAUNŲ ŽMONIŲ TAUTA 

Lietuva — jaunų žmonių tauta. Prieš karą gyvento
jai tarp 15 ir 30 metų amžiaus sudarė 31 proc, ir tai 
yra aukščiausis ' procentas pasaulyje. 

Pirmasis gelžkelis per Lietuvą buvo išvestas 1861 
metais, linija Daugpilis-Vilnius-Gardinas-Varšuva. Lie
tuvos upių 481 kilometras (apie 300 mylių) buvo nau
dojama transportui, laivų susisiekimui. 

UŽREKORDUOTA 63,000 LIET. DAINŲ 

Įdomių davinių apie Lietuvos praeitį duoda ir pats 
dr. A. Stanys: rašytųjų Lietuvos praeities dokumentų 
turime iš laikotarpio, apimančio paskutinius 700 metų. 
Iškasenos ir kalbų mokslas rodo, kad lietuvių apgyven
tos vietos siekė iki pusiaukelės tarp Smolensko ir Mask
vos. Net ir unijos su Lenkija laikotarpyje Lietuva dar 
turėjo tiek laisvės tvarkytį savo pajamas, kad Lietu
vos valstybės iždo saugotojas karaliui neleido išleisti 
Lenkijoje tų sumų, kurios buvo surinktos Lietuvoje. 

Apskaičiuojama, kad iš viso yra apie 200,000 lietu
viškų liaudies dainų. Beveik trečdalis jų, tai yra 63,000 
jau yra užrekorduotos. 

Originalaus (naujo-klasijdnio) stiliaus Vilniaus ka
tedra ir miesto rotušė buvo suplanuota" ir pastatyta 
architekto Stoka-Gucevičiaus, kilusio iš lietuvių bau
džiauninkų šeimos. 

LIETUVOS ŪKIS 

Naudojamos žemės Lietuvoje buvo apie 3V2 milijono 
hektarų (hektaras beveik lygus pustrečio akerio), iš 
jos 52 proc. buvo ariama žemė, 14 proc. pievų, 12 proc. 
ganyklų, 16 proc. sodybų bei daržų ir 4 proc. įvairios 
naudojamos žemės. 79 proc. Lietuvos gyventojų užsi
ėmė žemės ūkiu. 

Paskutiniais prieš karą (1939 metais) 100-tui hekta
rų (apie 248 akeriai) naudojamos žemės atiteko 19 ar
klių, 42 galvijai, 28 melž. karvės, 21 avis ir 44 kiaules. 

(Bus daugiau) 
• • • " 

Suprantama, kad iš Maskvos pusės tai yra geras ges
tas. Bet, žinokime, kad Stalinas tokių "malonių'' be 
reikalo niekam nedalina. 

Kovo 10 d. prasideda "keturių didžių jų'' konferen
cija Maskvoje. Viršminėta "malone" Stalinas siekia 
sudaryti tinkamą atmosferą, kad galėtų išsilygti pri
pažinimą savo agresiniams aktams. Bet neatrodo, kad 
tai bent kiek galės paveikti Jungtinių Valstybių pa-
grieštejusią užsienių politiką. 

Bara mane, kad maskol-
bernius pavadinau i 'bolše-
vicki spieki". Na, tai kaip 
reiktų tuos burliokiškų vy
žų garbintojus pavadinti ? 
Ar tai netiesa, kad jie stai
ga užsidega kaip "špickiai", 
jei kas papeikia burliokų a-
zijatišką " kultūrą" ? 

Kas nesupranta rusiškai, 
tai paaiškinsiu ką reiškia 
tas instrumentas "spieki". 
Lietuviai paprūsėje j ios va
dina "švebeliais", Suvalki
joje vadina ' 'zapalkomis'', 
dzūkai vadina "sierčikais", 
kauniečiai vadina u degtu
kais", o vilniečiai dažnai va
dina "špickiais". 

B r ū k š t e l k "špickį", — 
čirkšt ir užsidega. Taip pat 
ir maskolberniai. Ar dabar 
aišku, ką reiškia "špickiai"? 
Ir maskolbernių staršas Bim 
ba yra didelis "špickis"... 

• • • 
Moskovskų interesų "vier-

niausias dobrodziejus "' Bim-
•ba, kad jau čirškia, o kad 
čirškia aršiau negu senoviš
kas sulfurinis špickis. Vi
siems maskolberniams pasi
darė karšta ir baisu, kai A-
merikos lietuvių laikraščiai 
pradėjo talpinti fotografijas 
bolševikų papildytų krimina
lų tuo metu. kai jie nešė ku
dašių iš Lietuvos, kai jie 
bėgo į "matušką* Rasieją. 
Bimba ramina savo bolševi
kišką gengę, mėgina apdum
ti maskolberniams akis. Ji
sai visokių tešku-tebeleškų 
pripeizoja savo gazietoje; e-
są ' ' tos fotografijos yra su
klastotos", ' 'tie atvaizdai y-
ra perspausdinti iš nacių 
knygos' ' ir 1.1. Deja, ne vi
si maskolberniai patiki Bim
bos špickiškiems monkini-

(Nukelta į 5 pusi.) 

JOS F. BUDRIK, Inc. 
Didelė Krauutvė 

RAKANDAI, RADIO 
IR J E W E L I ^ 

Visi departamentai patalpinti 
viename baltame name 

1947 metų Radios, nuo $20.00 
iki $450.00. 

TELEVISION setai, po $275. 
ir aukščiau. 
Elektrikiniai dulkių valytuvai, 

elektrikiniai šaldytuvai, skalbi
mo mamšinos, elektrikiniai pe
čiai, aliejiniai pečiai, gasiniai 
pečiai, rašomos mašinėles. 

Krautuve atdara kiekviena 
dieną ir vakarais: pirmadienį, 
ketvirtadienį ir šeštadienį iki 
9 vai. vak. 

Budriko leidžiamos Hadui valan-
Jandos kas sekmadienį, iš WCFL 
(1G06 kil.) radio slotius, 9:30 va-
landi.1 vak., o kt-tvirtad. vak. iž 
WHFC (1450 kil.) 7 vai. vakaro. 

JOS F. BUDRIK, Inc. 
3241 S. Halsted St. 

Chicago 8, Illinois 
TEL. CALUMET 7287 

PO VASARI016 DIENOS 
Kova Už Vyriausybes Sudarymą 

Rašo DR. J. ŠAULYS 
(Tęsinys) 

Greit po to pasirodė Vilniuje pas A. Smetoną vokie
čių vyriausybės emisaras prof. M. Seringas, kuris ieš
kojo išeities iš susidariusios padėties. Reikia, mat, ži
noti, kad vokiečių reichstagas, ypač Centro ir Social
demokratų frakcijos, prieš imdamos vokiečių-sovietų 
taikos sutarties ratifikacijos, reikalavo iš Reicho vy
riausybes, kad būtų greičiau surastas būdas pripažinti 
Lietuvos nepriklausomybei. Todėl Reicho vyriausybe 
atsirado labai nemalonioje padėtyje. 

Nelengvoje padėtyje pasijuto ir L. Taryba. Iš vie
nos pusės ji, paskelbusi savo vasario 16 d. deklaraciją, 
nebegalėjo ir nebenorėjo trauktis atgal ir išsižadėti 
savo kartą padaryto nutarimo, iš antros pusės jai bu
vo taip pat svarbu išgauti nors ir iš vokiečių vyriau
sybės sav0 paskelbtosios nepriklausomybės pripažini
mą, kad galėtų toliau pradėti žygius savo vyriausybei 
sudaryti. 

Po pravestų diskusijų savo tarpe L. Taryba surado 
pagaliau kompromisinę išeitį ir nutarė pareikšti vo
kiečiams: 1) kad vasario 16 d. deklaracija nėra prie
šinga 1917 m. nutarimui ir 2) kad 1917 m. gruodžio 11 
d. nutarimas, kaipo pamatas santykiams tarp Lietuvos 
ir Vokietijos, nėra Lietuvos Tarybos atmainytas. Apie 
tai buvo L. Tarybos Prezidiumo 1918 m. vasario 28 d. 
pranešta Vokietijos reichskanzleriui grafui v. Hertlin-
gui, kartu pareiškiant vilties, kad Reicho vyriausybė 
parems L. Tarybą kitų vyriausybių atžvilgiu, kai ši 
kreipsis Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo reika
lu savo vasario 16 d. deklaracijos pamatu. 

Pagaliau Reicho vyriausybė, gana ilgai delsusi, reich
stago spiriama, pasiryžo vis dėlto pripažinti Lietuvos 
nepriklausomybę. 

L. Tarybos buvo 1918 m. kovo 20 d. išrinkta delega
cija, susidedantį iš kun. J. Staugaičio, Jono Vileišio ir 
manęs, kuriai pavesta buvo pranešti Reicho vyriausy
bei savo nepriklausomybės paskelbimą ir prašyti jos 
pripažinti Lietuvos nepriklausomybę. Kartu buvo leista 
delegacijai, kad L. Taryba stojanti už tokį tarpusaviu 
Lietuvos ir Reicho santykių nustatymą, kaip jie for
muluoti yra jos 1917 m. gruodžio 11 d. nutarime. Ta 
prasme buvo surašytas delegacijai įgaliojimas, visų 
L. Tarybos narių pasirašytas. 

L. Tarybos nariams, kurie žiūrėjo toliau į ateitį, bu
vo aišku, kad, laimėjus vokiečiams karą, vargu ir iš 
1917 m. gruodžio 11 d. formulės tektų kas teigiama 
Lietuvai, o pralaimėjus karą vokiečiams, kas atrodė 
jau tuomet greičiau lauktina, rišančios Lietuvą, pasi
rėmus ta formule, konvencijos, turės atkristi savaime. 

Įteikus 1918 m. kovo 23 d. delegacijos surašytąjį 
Vokietijos vyriausybės adresu atitinkamą raštą su pra
šymu pripažinti Lietuvos nepriklausomybę, Vokietijos 
reichskanzleris grafas \. Hertlingas iškilmingame priė
mime, aukštų militarinių ir civilinių pareigūnų apsup
tas, paskaitė delegacijai Vokietijos kaizerio Vilhelmo 
aktą, datuotą 1918 m. kovo 23 d. iš vyriausios karo sto
vyklos, kuriuo pareiškiamas Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo pripažinimas su visomis, žinoma, 1917 
m. gruodžio 11 d. aktu pagrįstomis klauzulėmis. 

Padėkojęs delegacijos vardu reichskanzleriui už ne
priklausomybės pripažinimą, aš, delegacijos paveda
mas, išreiškiau čia pat reichskanzleriui .Lietuvos Ta
rybos prezidiumo (Berlynan buvo ta proga atvykęs ir 
L. Tarybos pirmininkas A. Smetona) prašymą, kad 
malonėtų jis paskirti dieną ir valandą, kada L. Tary
bos prezidiumas galėtų jį aplankyti ir pasitarti visais 
aktualiais Lietuvos klausimais. Į tai reichskanzleris 
tuoj atsakė, kad tatai, deja, šiuo tarpu nebūsią gali
ma, nes okupacinė vyriausybė laukianti mūsų Vilniuje 
tuoj grįžtant rengiamoms ten pripažinimo proga iškil
mėms. 

(Bus daugiau) 

STASYS LITWINAS SAKO: 
"HAfiAD _ T a i Geriausi** Laikas Pirkti 

ur\Dr\l\ — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
REIKMĖMS". OERAS PASIRINKIMAS: 

Stogams Reikmenys — Insolaetn Plyta išvaizdos Sidlngs 
— Langu — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnfeio — Enameiio — Geležinio Namams Reikmeno 
(Hardvvare — Pteisterio — Cemeato — Brutą — Visokios 
Rnšies Insuliaeijos Materiolo — Štormo Langų i— Kom
binacijos Durų — VVallboard — Plaster Boara — Vana
džiu ir Daog Kita Dalyko. 

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAIl 

STASYS UTWINAS, Pres. 

CARR MOODY LUMBER CO. 
3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1273 

* * * 
VALANDOS: Nuo 8-tos vaL ryto iki 6-tos vai. vak. 
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TRUMPAI 
< A t k ę r a iš 4 pusl.l 

mams... Bimbos kacapiškas 
monkybiznis smunka. 

Aš garantuoju, kad tos 
fotografijos yra autentiškos, 
o ne nukopijuotos iš kokios S * 30 metų sukaktuvių pa-

DDENRABTIS DRAUGAS. CHICAGO, IEONOT^ 

CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA 
Kvietimas l Bankietą 

Brighton Park. — Mote
rų Sąjungos 20 kuopa ren-

ten naciškos knygos. Be to, 
tovarišč Bimba, žinok, kad 

minėjimui bankietą kovo 2 
d., 6 vai. vak., Syrena sa-

tuos bolševikų nukankintus ! » f r 4 2 7 ° So. Archer Ave. 
lietuvius Lietuvoje irofoto- Bankiete bus pagerbtos 
grafavo žymus amerikietis ! n a r ^ buvus ios 25 metus 
fotografas, kurs tuomet bu- sąjungoje, taipogi senoji ir 
vo Lietuvoje, o ne koks ta
vo išgalvotas ''nacis". 

• * * 
Kai atmaurojo į Lietuvą 

kacapų hordos 1940 metais, 
tai visupirma įsake žmo
nėms sunešti revolverius bei 
kitokius ginklus. Daugelis 
sunešė, bet buv0 drąsuolių 
lietuvių ir nenešė... 

Paskui, tie patys kacapai 
per savo agentą Paleckį įsa
ke visiems Lietuvos gyven
tojams atiduoti foto apara
tus. Daigelis atidavė, tie
siog kalnus foto aparatų su
vertė Kauno "stoikose". Bet 
atsirado tokių ''šelmių", kad 
ne tik neatidavė savo apa
ratų, bet dar nufotografavo 
tą "slaunią" atėjūnų kacaps-
činą... Tie drąsuoliai, tai bu
vo lietuviai Amerikos pilie
čiai. 

Daug, labai daug foLogra-

naujoji valdybos. 
Šiuo kviečiam visas Mo

terų Sąjungos kuopas daly
vauti 20-tos kuopos sukak
tuvių bankiete. 

Per 30 metų gyvavimą kuo 
pa yra parėmus visas drau
gijas ir aukavus bažnyčios 
ir tautos reikalams. Taipgi 
yra pasiuntus $163.00 į BA 
LF apskritį lietuvės našlai
tės kelionei į Ameriką ir y-
ra amžinas narys šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų laisvės. Po jo kalbos nutar-

Lietuvai laisves ir už žu
vusius lietuvius. 

P 0 šv. Mišių parapijos sa
lėj įvyko bendri pusryčiai 
ir susirinkimas. Po užkan
džio draugijos pirmininkas 
atidarė susirinkimą anglų 
kalba. Sekretoriui perskai
čius protokolą pastarojo su
sirinkimo, sekė skaitymas 
laiškų, tarpe kurių buvo ir 
kvietimas į MDraugo' ' kon
certą. Kvietimas priimtas ir 
nutarta dalyvauti. 

Nutarta užsimokėti meti
nę Federacijos mokestį. 

"Smoker'' komisija pra
nešė, kad jau viskas yra pa
ruošta kovo 9 d 

Dambrauskasu užsiminė, 
jog nieks nieko neužsimena 
apie Lietuvos gelbėjimą iš 
komunistų ir atgavimą jai 

Pranešimai 
Cieero. — BALF 14-jo sky 

riaus mėnesinis susirinkimas 
įvyks šį vakarą, vasario 27 
d., 7:30 vai. vakare, parapi
jos salėj. Visi draugijų ir 
organizacija skyrių atstovai 
kviečiami atsilankyti. Visų 
laukia kilnus darbas. K. D. 

Taft Numato Kariniu 
Išlaidu Sumažinimą 

WASHINGTON, vas. 25. 
— Sen. Taft (R., Ohio) šian
dien davė kariuomenei ir 
laivynui suprasti jog nors 
jie išvengė didelių biudžeti
nių sumažinimų šiais me
tais, sekančioji kongreso se
sija galės sumažinti jų vi-

"Lithuania" Philatelic So- suotiną fondą iki $7,500/000,-
ciety susirinkimas jfvyks ket ° ° ° ' i r t o d § 1 karinės tarny-
virtadienį, vasario 27 d. ly- b o s tw^^ d a b a r Padėti su
gini 7:30 vai. vakare, K. 0f m a ž i n t i ^ a i « a s iki taikos 
L. Youth Center 2453 West 
47th Str., Chicago. Pašto 
ženklų rinkime mėgėjai kvie-

meto aukščio. 
Atstovų rūmai nubalsavo 

sumažinti Prez. Trumano pa-
čiami atsilankyti. Svečiai vi- tiekt* biudžetą šešiais bili

jonais dolerių, bet Taft pra
našavo, kad galutinas kom
promisas bus apie $5,000,-
000,000 ar truputį daugiau. 

zitoriai taipgi kviečiami. 

Ben. S. Jurėnas 

Dr-jos. Daug yra aukojus 
ir labdariams. 

Vietas reikia rezervuoti 
pas pirm. Oną Paurazienę 
(Lafayette 4888) iki vasario 
28 d. Komitetas 

fijų, net ir "moving pic-
tures?' apie ruskių okupaci
ją iš Lietuvos atsivežė su 
savim į Ameriką drąsūs a-
merikieciai... Taip. 

• • * 
Žinoma, jei raudonfašistų 

špickis Bimba galėtų, tai 
tas iš Lietuvos atsivežtas 
fotografijas bei movies at
imtų nuo Amerikos piliečių. 
Deja, maskolbernis Bimba 
tokios "macės" dar neturi; j 
nei išvogti, nei atimti nega- j 
U. Ir negalės... To s fotogra- j 
fijos randasi labai saugioje 
vietoje, ir labai saugiose ran 
koše. Bimbai dar bus siur-
pryzų... 

Iš ŠY. Vardo Dr-jos 
Veiklos 

Cicero. — Vasario 9 d. 
virš 250 narių Sv. Vardo 
Draugijos dalyvavo "m cor-
pore , , dvasinėj puotoj. Mi
šias laikė kun. E. Abroma
vičius, o pamokslą pasakė 
kun. Ant. Mažukna, MIC, 
kviesdamas narius šv. Ko- j 
muniją aukoti už atgavimą 

ta prisidėti auka prie tos 
kovos. Vienas įnešimas bu
v o paaukoti $50, kitas — 
$10. Nubalsuota $10 paau
koti iš draugijos iždo. Be to 
nariai sudėjo $8. Aukojo se
kantieji po $1: J. Janušaus
kas, P. Taurozas, Ray Mak, 
M 

Marąuette Park Namų Sa
vininkų organizacija laikys 
mėnesinį susirinkimą vasa
rio 27 d., 7:30 vai., parapi
jos svetainėj. Malonėkite vi
si nariai atsilankyti. 

Nutarimų rast. F. Bakutis 

Geras ir žodži0 kiaušo, pik 
to ir lazda neatitaiso 

^SX3Z2SSBSAMii4M^&MA«iMaAAAM^iAM^MA4aAoi 

Pavyzdingas lietuvis kata
likas "Draugą" ne tik skai
to, bet ir platina. 

Pats velnias nieko negali 
Už duoną niekam nemesk 

akmeniu. 

Jei nori būti išmintingas, 
atsimink penkis dalykus: 

Dambrauskas A. Stul- > p i e ką kalbį kam kalbi, 
ginskas, F. Zakarauskas. Ki
t i aukojo po mažiau. Viso 
susidarė $18. 

Visų narių prašom nepa
miršti "smokerio" kovo S 
d. Vienas narių 

Idaho valstybė avių augi
nimu ir vilnų produkcija už
ima pirmą vietą visose Jung
tinėse Valstybėse. 

Skurdas ir perteklius yra 
nusikaltimo šaltiniai. —- Ro 

ts Striupas. 

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUD210MS ŽAIZDOMS 
IR ODOS RB1SUMAMS 

T i 

Kenčiamiej i n u o 
j ir skaudžių ftaiadų. l ino kaip aus-
ku yra ramiai pasMėti . Ir kaip 

'nakt iee metu negal ima gerai liai-
imiefot. K u o m e t 
tai»doa pradeda 
niežt Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Oint-
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėj imo tų 
mo'h a tdarų Ir 
skaudžių žaiadų. 
J o atgaiTtaan-

prasal lnaooios y-
patybea suteiks 
Juma t inkamą 
nakt ies polkų ir 
pagelbSs i i g y u j t 

ras ir skau

das- Vartokite JI Irgi skaudleme 
nudegimams, l ažų Ir •utrukimų 
praeaiinimui. ir kad palengvinti 
Psortasls niežėjimą. Atvsa ina -sa-
rtUsmą Atbiete's Foot degimą ir 
niežėjimą, sustabdo jo plėtimąsi, 
-fitoHr- n u e odos ^udžiOsimo Ir 
B.TtrtlJdmo t a r » pir i tų; fjeras ir 
saoaoa trūkstančios odos aležajl-
mui, nuo darbo ISbėrimams Ir ki 
toms odos negalSms i* lauko pu-

LEGTTLO OINTMENT parsiduo
to po fi.if ir po $s.st. 

Siųskite josų Money Orderi tle-
«*og J — 

LEGULO, DEF1V—D. 
4847 W. 14th Street 

CICERO 50, BLLlliOCS 
Arba atvykite J vaistinei 

Šiem Pharmacy 
4847 W. 14th Si* Cicero 50, HL 

PRANCIŠKUS VIUCKA 
Gyv.: 1318 S. 4Sfh Ct., Ci

cero, 111. 
Mirė Vas, 24d.. 1 9 4 7 m . 10 

vai. vak.. sulaukęs pusė^t umž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš 

Rast iiiiy apskr., Ke lmės par. 
Amerikoje išgyveno 42 m. 
Paliko didel iame nuliūdime 

dukterį Stefaniją ir žentą. Joną 
Česoką; 2 anūkes Stefaniją ir 
Lillian; pusbrolį Petrą Butkų 
ir šeimą ir kitas giminsa. O 
Lietuvoje paliko brolį ir seserį. 

Kūnas paSarvotas Ant. B. 
Petkaus koplyčioje, 1410 So. 
60th Ave., Cicero, 111. Laido
tuves jvyks penktad... "Vasario 
28d. Iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus at lydftas į Šv. Anta
no parap. bažnyčią, kurioje 
Įvyks gedulingos pamaldos už 
vel ionio sielą. P o pamaldi] 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines. 

Kuo&irdftaii kviečiame visuos 
gimines, draJugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Duktė , Žentas, An
ūkai, Pusbrolis ir visos kttsc* 
mūsų Gimines. 

Laid. direkt.: Ant. B. P e t 
kus, tel. Townhall 2109. 

A. A. 
ELENA 2EMGULIS 

(po tėvais Banevičaitč) 
Gyv.: 4525 S. Honore St. 

Mir6 Vas. 26a., 1947m., 5:-
15 vai. ryte, sulaukus 39 me
tų, amžiaus. -

Gimė Chicagoje. 
Paliko didel iame nuliūdime: 

myl imą vyrą Petrą; 2 dukteris 
Lorraine Ir Bernice: motiną 
Sophie BanevKiene; 2 brolius 

^ Petrą ir jo moterį Stanislavą, 
« ir Vladislovą h- jo moterį 

Aiice ir jų še imas; brolienę 
Marie Redemske ir jos še imą; 
kūmą Elzbietą Skinderienc: ir 
daug kitų giminių, draugų Ir 
pažįstamų. 

Priklausė prie Šv. Elzbietos 
Ir Jaunų Moterų, draugijų Šv. 
Kryžiaus parapijoje. 

Kūnas pašarvotas J. F . E u -
deikio koplyčioje, 46©6 8. Her-
mitage Ave. Laidotuves įvyk* 
šeštadienį. Kovo ld . 15 koply
čios 8:30 vai. ryto bus atly
dėta į šv. Kryžiaus par. baž
nyčią, kurioje Jvyks gedulin
gos pamaldos už vel iones s ie
lą. P o i>amaldų bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kv ieč iame vtsnrs 
g imines , draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nul iūdo:— Vyras, Dukterys, 
Motina, Broliai ir visos kitos 
{jrtminčs. 

kaip kalbi, kada kalbi ir kur 
kalbi 

PLATINKITE "DRAUGĄ' 

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

Laid. direkt.: J. F. 
kis, tel. YAItds 1741. 

Eudei-

A. A 
ONA BUTRIMAS 

(po tčvais Simanavičiūte) 
Gyv.: 1906 Oanalport Ave., 

tel. TANal 1895. 
Mirė Vas. 25d.. 1947m.. 6:-

15 vai. ryte, sulauknis puses 
amžiaus. 

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apskr., Kaltinėnų pa
rapijos. Amerikoje išgyveno 
34 anetus. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Antaną; 2 dukteris Ele
ną ir žentą John Pokorny, ir 
Jadvigą ir žentą Stanley Jan-
ėuuską; sūuų. Alfonsą ir mar
čią Betty; 5 anūkus Dolores, 
James, Judith. Betty ir Dia-
9a; ir kitas gimines. Lietuvoj 
paliko seserj Marijoną Rama
nauskienę ir šeimą. 

Kūnas pašarvotas namuose: 
1906 Canalport A^e. Laidotu
ves jvyks šeštad., Kovo ld . Iš 
namu 8:30 vai. ryto bus atly-
dflat į Dievo Apvaizdos par. 
bažnyčią, kurioj Jvyks gedu
lingos pamaldos už vel ionės 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kas ines . 

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

Nul iūdę:— Vyras, Dukterys , 
S a m s , žentai , Marti, Anūkai 
ir visos kitos Gimines. 

Laid. d i i -k t . : P. J. Ridi
kas, tel. YARds 1419 arba 
SEEley 5711. 

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

KOSELANDE 
KOPLYČIA RANDASI: 

10756 So. Michigan Ave. 
Tel. PUL. 1270 arba CAN. 2518 
Res. teL — COMmodore 5760 

Naaja Lietuvos Istorija 

THE STORY OF 
LITHUANIA 

Paraše 
KUN. TOMAS CHASE <Cižauskas) 

Išleido Strafford House, Inc. 
Žemėlapiai, kronologija. S 90 pusi. 

K A D I A : $3.50 
Užsakymus siųskite { — 

D R A U G A S 
2884 S. Oakley Ave. 

Chicago 8, Illinois 
Please send m e postpaid 
copies of your book T H E STORY OF 
LITHUANIA. Enclosed you wlli 
find f 

Name I, 
Address , 

« : 

J J [) JA 

Dvejų Melu Mirties Sukaktuves 
' 

^ 

L I Ū D E S I O VALANDOJ 
šaukite 

MAŽEIKA«EVANS 

v , ;! 

A A. 
PFC ERVEST B. mAUINSKAS 

(U. S. Army) 
Jau sukako du metai kai negailes

t inga įnirtis atskyrė i š taAsų. tarpo 
mūęų myl ima sūnelj ir brolelj, a. a, 
Krarst, kuris pmauidė^ sava gyvvbe u i 
šio kramto laisvę ii—t£vyne\s Lietuvos, 
Sulaukės vos 23 metus amžiaus, kares 

t 

lauke, Vakieti ioj . k o v f 1 d. 1945 m. fferva narsus kai-eiviš, išgel
bėjo daug g > \ y m y ir užsitarnavo sidabrinę ir d^i bronsines Žvaigž
des. 

Nors jau du metai praėjo kaip mes tav^e nematom. niūSŲ, bran
gus sūnelj ir brolelj, ir negirdim tavo meilų žodeliu katrg tiek 
daug prirašet, bet n*es tave visados turės ime savo širdyse ir inin 
tyje, <Mrėsimt- tol ko4 bksim gyvi, n ©gal ėsi me tavęs pamiršti. 

Lai gai lrsUagas Dievas sute ikia jam atnžiaą atilsį ir ramybę. 
>fes atmindami Jo Huduą prasdSalimą iŠ mūsų tarpo užprašėme 
^ g e d u l i s g a s šv. Mišias Kovo 1 d., 7:30 vai, ryto (v i sos kartu) Šv. 
A m a a o par. 'batnycioje, Cicero, }11. 

Visus gimines, draugus ir pažįstamus prašom dalyvaiuti šv. 
Mįšiu pamaldose ir su m u m i s kartu pasimelsti už a. a. Ernesto 
sielą. 

P o šv. Mišių v i s u s praSome Susti1 inkti į namus 1619 S. 49 
Ave,, Giceco, ilL 

l i ieka milimię; Tr<tHat — M s t k a MmįNį* tr Veva« «fiistinas; 
Brolio Daniel .1. ir jo žmona Coustauce, )ų dukrele Susu i : Sesuo 
Sister Marieida ir visos kitos g iminės Ir draugai. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
6845 Sa VVestem Ava, ^ ^ 3319 tlruanlco Ava. 
PROspect0099 ^ YARds 1138-113? 
Tkaft kum gyvens IdtOM mieao dalyse gaoam* kopiySf arčiau jBsq namę 

jB&Sf-Os^&'-v 

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MB. NEUSON 
— SevtBlnko — 

31. Ldsiniir nonumcni 
Lompflny 

3914 West llllh St 
Vienas Blokas auo Kapinių 

Ttesiog Ten, Kur Bosai 

Talefonas: CEDARCREST 6 3 3 5 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ U i NAKTĮ 

4605-07 S. Hermifage 
Avenue 

Yards 1741-2 

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 

Radio Programai WG£S 
fl390 k.) 

D A B A R KAS ŠEŠTADIENI, 
nuo 9:15 iki 9:30 v. ryte. 

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

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kanai žovusiu ar mirusig veteranų — jūsų mylimųjų, 
bus parvežti perlaidojimui Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks 
į jūsų namus ir sutelks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamas pilnas mflitarinis laidojimas. 

^ ^ n g ^ a M ^ a i ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ k ^ ^ ^ ^ ^ k v \ I Jflftia^^^^^a^^B^^^^av^^a^^a^a^^^^a^^^^^^MSB 

NULIŪDIMO V l P 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, 111. 
Telefonas — GROVEBULL 0142 

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Arabulansu patarna- įŠi\ 
vimas yra teUdamasF 
dieną fa- naktį. Bei-] 
kale, šaukite mus. 

m i 
)"l\} 

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir 
Košt lando dalyse ir 
tuojau patarnaujam. 

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

LACHAWICZ ir SŪNAI 
2814 W. 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN 

Phones — CANal 2515 
COM 5765; PUL 1270 

MAŽEIKA ir EVANS 
3319 UTUANICA AVE. 
6845 S. WESTERN A»VE. 

Phones: YARDS 1138-39 
PROspect 0099 

LEONARDAS L. BUKAUSKAS 
10821 S. MICfflGAN AVE. Phone: PUIiman 9661 

ANTANAS M. PHILUPS 
3307 S. UTUANICA AVE. PhoiiD: YARds 4908 

JULIUS LIULEVICIUS 
4348 S. CSALffFORNIA AVE. Phone LAPayette 3572 

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

Telephone: YARds 1419 



uiEimA-STOs DRinrora, GBCORMS, 
_ 
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VAIRIOS 
DOMIOS 2INIOS 

Dingo belaisviai Neduot pilietybes, 
bet • isdeporfuof i! Paryžius. ^ Amerikos 

karines įstaigos tyrinėja 
Prancūzjios valdžios prane- j Vakar teismas atmetė 
šimą, kad 300,000 vokiečių, Theodore Friedrich Marwe-
kuriuos amerikiečiai paeme \ del, 43, vokiečio, pilietybes 
nelaisvėn ir vėliau "paskoli- prašymą. Ne tik atmetė 
n o ' prancūzams, mirė arba 
pabėgo. 

Amerika "paskolino" 
Prancūzijai 740,000 vokiečių 
karo belaisvių. Dabar Pran-

prašyma, bet dar pareiškė, 
kad jis turėtų būti depor
tuotas Vokietijon. 

Manvedel, kuris gyvena 
149 Marengo av., Forest 

• 

PASIŽYMĖJĘS LAKŪNAS 

cūzijos vyriausybe pranešie, i p&rk, atvyko į Ameriką 1928 
kad ji turi tik 440,000 be- i metais. Karo metu jis vieną 

menesj buvo internuotas 
kaip pavojingas svetimšalis. 
Jisai visuomet tikėjo vokie
čių pergale ir kartą taip iš
sireiškė: "Hitleris yra Mesi-

laisvių. 
Šias žinias suteikęs aukš

tas karininkas sako žinąs, 
kad keli šimtai belaisvių mi
rė ir keli tūkstančiai pabė
go, bet šimtai tūkstančių ne-. 
galėjo pabėgti. Prancūzijos | P 8 3 * ^ 0 v a l d y m * 
vyriausybė gi apie tuos din
gusius trumpai pareiškė, 
kad "daugumas iš jų pabė
go". 

Ugniakalnis išsiveržė Dingo trys mokinės 

Lt. Bobby Joe Canvar, centre, bus apdovanotas aukš
tais ordinais. Jis Greenland saloje rizikavo lėktuvu nu-

Aerodromas saloje 
Civil Aeronautics Admi-

nistration galutinai patvir
tino aerodromo statybą Chi 
cagoje vadinamoje Šiaurinėj 
Saloj (Northerly Island), 
netoli Planetariumo. Papil 
domai statvbos reikalams 
paskirta $128,482. Anksčiau 
buvo paskirta $570,000. 

Paruošiamieji darbai jau 

Vertėtų tai turėti prieš 
akis visiems tiems, kurie 
Staliną "mesiju*' ir 
chiotoju" laiko. 

jas, kuris nuves Vokietiją į! sileisti ant ežero ledo, kad išgelbėti 11 kariuomenės la
kūnų, kurių lėktuvas buvo nukritęs. Visi liko išgelbėti. 
Ši nuotrauka padaryta drąsiam lakūnui parvykus j West-
over, Mass., aerodromą. Jį apspitę laikraščių korespon
dentai ir jo paties sūnus,. (Acme-Draugas telephoto) "išva-

Roma. — Pranešama, kad 
išsiveržė Sicilijos saloje esan 
tis ugniakalnis Etna. Apy
linkės gyventojai bėga, bi
jodami mirties. Paskutinis 
žymesnis to ugnikalnio išsi
veržimas įvyko 1929 metais. 
Tada buvo sunaikintas Mas-
cali kaimas. 

Trumpi ugniakalnio išsi
veržimai įvyko sausio 30 ir 
vasario 11 šiais metais. 

Naujas pirmininkas 
VVashington. — Amerikos 

Antikomunistinė Sąjunga 
(American Anti-Communist 
Association, Inc.) praneša, 
kad jos pirmininkas George 
H. Earle, buvęs Pennsylva-
nijos gubernatorius, atsista
tydino. 

Jo įpėdiniu išrinktas Kon
greso atstovas O'Konski 

pradėti. Salospietinis galas | ( R e P ' W i s ) - ^ ^ atsista-
bus padidintas 20 akrų. Ki- t y d i n o d e l to* k a d t u r i d a u S 
limo takas bus pradėtas sta
tyti, kai leis oras. Manoma, 
kad aerodromu jau bus gali-

kitokio darbo. 
George V. McDavitt, bu

vęs Priešamerikietiškos vei-
ma naudotis rugpjūčio 15 d. I klos komtieto vyriausias ty-
Kilimo takas bus 2,800 pėdų! rinėtojas, išrinktas į direk-
ilgumo ir 150 pėdų platumo, torius. 

Atgavo regėjimą 
Reno, Nev. — Rev. Ed-

mund Royle, 30, Reno kuni
gas, kuriam sausio 11 di. bu
vo padaryta akies operacija, 
panaudojant vieno mirt nu
teisto žmogžudžio akį, atga
vo pilną regėjimą. Minimas 
kunigas buvo praradęs savo 
dešinę akį nelaimingam atsi
tikime su ginklu, kai jis bu
vo 12 metų. Antroji akis taip 
pat buvo visiškai nusilpusi. 

Nuteistas mirti žmogžudys 
sutiko savo akis atiduoti 
tam kunigui ir vienam kalė
jimo sargui. Nuteistasis Garland, bet negalėjo prisi-

Prarado atmintį 
Vienas pro šalį važiuojan

tis pieno išvežiotojas ties 
Homan ir Warren blvds. at
rado be sąmones gulinčią se
ną moterį, sunkiai sužeistą. 
Jis pranešė apie tai policijai, 
kuri moterį nugabeno ligo
ninėn. Ligoninėj ji tik tiek 
galėjo pasakyti, kad ji buvo 
užpulta jauno vyro, apie 20 
metų, parblokšta žemėn ir 
apvogta. Iš jos buvo atimta 
piniginė su papuošalais ir 
pinigais. Ji galėjo pasisakyti 
savo vardą, Mrs. Cornelia 

Nusinuodijo vaikas 
Leucadia, Calif. — Mrs. 

EdSvard Fehrensen, pajutusi 
dūmus besiveržiant iš užpa
kalio jos automobilio, užge
sino gaisrą su vandens kibi
ru. 

Tik tada ji pamatė, kad 
ant grindų guli negyvas jos 
2-jų metų sūnus. Sūnus bu
vo nusinuodijęs dūmais. Ma
noma, kad gaisras buvo su
keltas vaiko, žaidžiančio su 
degtukais. 

Trys jaunos merginos, 
kaip jų tėvai pranešė Engle-
wood policijai, dingo nuo 
pirmadienio ryto. 

Dingusios yra June Hol-
land, 15, gyv. 7055 S. Eliza-
beth st., ir jos draugės Reta 
Kane, 15, ir Robertą Lutz, 
14. Jos visos lanko aukštes
nę mokyklą. 

i mus 

vim turėjo tik $5.30. 

Divorsas del bulvių 
Indianapolls. — Mrs. Nel-

he May AJexander, 56, vege
tarė, gavo divorsą, kadangi 
jos vyras, Henry, 60, kai bū
davo pasiunčiamas nupirkti 
maisto, parnešdavo per daug 
mėsos ir per mažai daržovių 
ir bulvių. 

Maža aviacija ' 
Manila. — Filipinų salų 

armija turi tik 22 lėktuvus, 
iš jų tik vienas kovos lėk
tuvas, pranešė krašto gyny
bos sekretorius. Aviacijoj 
tarnauja 87 pilotai. Jie skrai 
do. komerciniais lėktuvais. 
Armijos štabo viršininkas 
pranešė, kad Filipinų vy
riausybė v kreipėsi į Jungti
nes Valstybes, prašydama 
daugiau lėktuvų. 

GERA VIETA 

PELNINGAM 

TAUPYMUI 

žmogžudys yra Skaug, 24, iš 
Oshkosh, Wash., kuris buvo 
nuteistas už vienos Reno 
moters nužudymą apiplėši
mo metu. 

Kol kas dar negalima pa
sakyti, a r kalėjimo sargui 
padaryta operacija taip pat 
pavyko. 

X Šv. Jurgio bažnyčioje 
misijos (lietuvių kalba) pra
sidės kovo 2 d., 7:30 vai. 
vakare. Misijas ves kunigas 

. I ^ ^ ' J ^ i ? S U 8 a - Bružas, La Salette vienuoly-
no narys. Misijos tęsis visą 
savaitę. Pamokslai bus sa
komi rytais po 8 vai. šv. Mi
šių ir vakarais 7:30 vai. Mi
sijos baigsis kovo 9 d, 3 v. 
popiet. Tos pačios dienos 
vakare prasidės misijos an
glų kalba. 

X Lietuvos Vyčių Chica-
go apskritis rengia tradicinį 
bankietą įteikimui kvalifi
kuotiems nariams organiza
cijos Trečio ir Ketvirto laips 
nių. Bankietas bus kovo 2 d., 
Lietuvos Vyčių salėj, 2351 
W. 47 St. Tą pačią dieną ry
tą, 9 vai. Gimimo Šv. Panoc 
Marijos bažnyčioje bus aps
krities dvasinė puota orga
nizacijos globėjo šv. Kazi
miero srarbei. 

Pinigai po lova 
Policijai buvo pranešta, 

kad name 501 N. Clark st. 
mirė to namo savininkas 
Tomas Dowd, 67. Policija 
po mirusiojo lova atrado ta
bako dėžutėje paslėptus 
$3,722.98. Apie tai pranešta 
mirusiojo broliui. 

minti savo adreso. Vėliau ji 
prisiminė, kad ji gyvena ne
toli gazolino stoties prie Į rio mašinistas buvo paraly-
North ir Western avs. Poli- žuotas elektros srovės dėl 
ei j a ieško ten' jos artimųjų, mechaniško defekto gatvėka-

ryje. Lekiąs gatvėkaris smo
ge į du kitus gatvėkarius ir 
du automobilius. 

Amžinos atostogos 
Atostogos, kurias planavo 

Russel E. France, 53, ir jo 
žmona Grace praleisti Flori
doj, virto amžinomis, nes jų 
automobilis, kuriuo jie išvy-

* r - - - • • k o i Floridą, netoli Paxton, 
Pabėgęs gatvėkaris |ind> susidūrė Su mum. susi-

Vancouver, B.C. — V i r s l d u r i m e a b u važiuojantieji į 
60 žmonių buvo sužeista, a t o s t ° g * s buvo užmušti, 
vienas iš jų sunkiai, kai vie
nas gatvėkaris nevaldomas 
lėkė miesto centru. Gatvėka-

Pradek taupyti iiandien... nusipirkti naują 
namą... Nuosavą btent, automobilių... Į*i-
gyti finansinę atsargą... Kiekvieno taupy- . 
tojo tanpiniai apdrausti iki $5,000 per Fe-
deral Savinfi and Loan Insurance Corp. 
Taupyk po truputi kas savaitę. 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND 

LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 
•Mt WEST CEEMAK BD. CHICAGO I. HJL 

JOHN J. KAZANAUSKAi, Pru. and Ifgr. 

Vagis grąžino taksi 
Oshana Sargis, 56, gyv. 

2610 N. Halsted st., taksi šo
feris, buvo sulaikytas jauno 
bandito ties Monroe st . ir 
Wolcott ave. anrtadienio va
kare. 

Paėmęs iš jo automatišką 
pinigų keitimo aparatą ir 
piniginę su $14, banditas no
rėjo važiuoti šalin su jo tak
si. 

Sargis pradėjo prašyti, 
kad paliktų jam taksi, nes 
tai esąs jo vienintelis pragy
venimo ir uždarbio šaltinis. 
Jis turįs iš savo uždarbio iš
laikyti du savo vaikus Per
sijoj. 

Bandi tas liepė šoferiui 
nueiti už^usvalandžio prie 
Adams ir Paulina^sts., kur 

Suradęs pats dingo 
Vienas Indianos ūkininkas 

atvyko į Chicaga ieškoti sa
vo sūnaus, bet pats dingo. 
Policija surado gatvėje pas
tatytą motociklą su India
nos ženklais. Motociklo sa
vininkas pasisakė esąs Wil-
liam Reed, 17, Leslie Reed, 
gyvenančio netoli Hunting-
ton, sūnus. 

Policija negali surasti da
bar jo tėvo, kuris buvo krei
pęsis j dingusių asmenų biu
rą, prašydamas surasti jo 
sūnų. 

Pirkėjai apiplėšė 
Į Harry Busck knygyną, 

esantį 326 S. Wabash av., 
antradienio vakare apte 7 
vai. įėjo du vyrai. Jie apžiū
rinėjo knygas, o vienas nusi
pirko vieną knygelę už 29 
centus. 

Išėjus tuo laiku dar ke
liems krautuvėj buvusiems 
pirkėjams, vienas iš tų vyrų 
išsitraukė revolverį ir pri
vertė Busck atiduoti $118. 

Gyventoju skaičius 
Pranešama, kad šiuo me

tu Chicagoje yra 3,750,000 
gyventojų. Numatoma, kad 
už 20 metų, 1966 metų pa
baigoje, gyventojų skaičius 
pakils iki 4,500,000. 

s • 

1 0 , 0 0 0 BONKŲ 
DEGTINES 
BRANDfiS 
RUM'O 

GIN 
VYNO 
KORDIALŲ 

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama 

SPECIALEMIS KAINOMIS 
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas 

M O N A R C H 
L I Q U O R j 
S T O R E 

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054 

plokštelių (rekordų), iš kū
jis rasiąs savo taksi. Prune-Jrių daugelis yra nebepakei-
šęs apie įvykį policijai, Sar
gas nuėjo nurodyton vieton 
ir tikrai atrado savo taksi. 

tf 

NATHAN 
KASTER 

Pavogė "džypus 
Paryžius. — Prancūzija 

nupirko iš Amerikos armi
jos perteklių 40,000 "džy-
pų", bet puse iš> jų buvo pa
vogti arba parduoti juodojoj 
rinkoj. Taip pat mažai "džy-
pų" duota ūkininkams me
chanizuoti jų ūkiams. 

Apdegė restoranas 
Užvakar nuo ugnies gero

kai nukentėjo žinomas Chi-
cagos restoranas Kungs-
hohn. Nuostolių padarytai 
maždaug už $200,000. Dau-I 
giausia buvo sunaikinta 

# 

ciamos^ Tai buvo garsiausių 
pasaulio^ope£ų plojcšteles. 
Taip pat sunaikintos^ lėlės, 
kurios buvo naudojamciTlsa-
vaitiniam marionečių sean
sui. 

Daugau tabako 
Berlynas. — Tabako ben-

drovių atstovų susirinkime 
nutarta skirti daugiau vieti
nio tabako luošiems ir ak
liems vokiečiams. Rūkalų 
normos Vokietijoj yra labai 
mažos. 

Paleis kalinius 
- • 

Varšuva. — Šios savaites 
gale Lenkijos valdžia palei
sianti iš kalėjimų 25,000 len
kų, nuteistų trumpesniam 
laikui dėl politinio veikimo. 

Taip pat pranešama, kad 
20,000 kalinių bausmė® bus 
sutrumpintos. 

i JEIGU NORITE PASKOLOS ANT NAMO 
» JEIGU NORITE PASIDĖTI TAUPINIMUI 
9 JEIGU NORITE GAUTI 1% — KREIPKITĖS f 

Sulūžo balkonas 
Romai. — Sulūžus vieno 

kino teatro balkonui Brescia 
miestelyje, keturi asmenys 
buvo užmušti ir 20 sužeistų. 

1739 So. Halsted S t ETeL CANal 8500 
Jūsų indėlių Matomai apdrausti per Federal Savtafi and Loan 

Insurance Corporation, 
Ura kasdien nuo 9 ryto ūd 0 vakaro. Ketvirtadieniais nuo • 
syto iki I vakaro. Šeštadieniais nuo 9 ryto iki X po pietų. 

f 

X Visuomenes Teismas. 
Tokio pobūdžio bus ateinan
čioji Vakarinių Valstybių 
Lietuvių Katalikų Konferen
cija, kovo 23 d., Lietuvos 
Vyčių salėj, 2351 W. 47 St. 
Konferencija paskelbs spren 
dimą, kas yra kaltas mūs 
draugijų ir organizacijų at
žvilgiu — visuomene, ar jos 
vadai. Visos draugijos pra
šomos rinkti atstovus, ku
rie bus liudininkais to įdo
maus teismo. 

X Sekmadienį, kovo 2 d. 
du visuomenes verti dėme
sio parengimai: Moterų Sa
gos 20 kp., iš Brighton Pk., 
sukaktuvinis bankietas, Sy-
rena's salėj, 4270 Archer 
Ave., ir Liet. Vyčių Chicago 
Apskritie#s Ketvirto Laips
nio nariams įteikimo ban 
kietas, L. Vyčių salėj, 2353 
West 47 St. 

X Martin F. Gestautas 
Technician Fifth Class, sū-
,OfUg Gestautų, gyv. 435j So. 
Fairfield'Ave., šiomis dieno
mis paskirtas X-Ray Tech
nician, M e d i c a 1 Section, 
Headquart$rs of the Medi-
terranean Theater of Opera-
tion, Caserta, Italijoj. Jis 
yra baigęs St. Philips High 
School. pasisekimo jam nau
jose pareigose. 

X Gytig Gauritius, nese
niai su tėvais atvykęs iš Ro
mos, lankąs Aušros Vartų 
parapijos pradžios mokyklą, 
Šv. Kryžiaus ligoninėj turė
jo operaciją, po kurios sveik
sta namuose. Jo tėvas Joe. 
Gaurilius dabar dirba prie 
Costello Realty Co. . 

X J. Encheris, Ig. Saka
las ir K. Rub ine LRKSA 
Chicago apskrities išrinkti 
atstovais-liūdininkajs visuo
menes teismo Vakarinių Vai 
stybių Lietuvių Katalikų 
Konferencijoj, kovo 23 d., 
L. Vyčių salėj, 2351 W. 47 
St. Vienam jų teks būti vi
suomenes skundėju. 

X Elena Gedviliene, žino
ma Town of Lake draugijų 
veikėja, džiaugiasi žinia, kad 
jos sūnus Pranas jau sveik
sta. Jis guli karo ligoninėj, 
Washington, D. C. 


