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APSIGAUBĘ KLUKSfcRIAI fVESDINO NAUJUS NARIUS 
Prez. Trumanas Sako, Depresijos 

* i 

Pavojus Amerikoje Nuolat Didėja 
/ 

Kainos Javų ir Akcijų Biržose Krito 
Antra Diena iš Eilės 

RAsO VYT. ARŪNAS 

PARYŽIUS.—Bapu mirė! Mūsų tėvo nebėra! Tokia nau
jiena žaibo greitumu pasklido iš miesto į miestą, iš kaimo 
į kaimą po visą Indiją. 

Gandhi krito nužudytas i kelio sukelti civilinį karą 
nuo niekšingos teroristo Indijoje, 
rankos. Tą dieną, kai jis išė-; Paskutiniu badavimu, jam 
jo iš savo namų, kad drauge buvo pasisekę sutaikinti Pa
su keliais šimtais tikinčiųjų kistaną su Industanu, kas 
pasimeldus ir davus palaimi- komunistams nepatiko, nes 
nimą, keturi šūviai nutrau- Maskva siekia tokios pat 
ke taikingą tylą ir Indijos anarchijos Indijoje, kaip 
tėvas Mahatma Gandhi par- Balkanuose ir Vokietijoje, j Apie 125 Ku Klūks Klanam .nai iš kOfų pietinių valstybių parodomi susirinkę aplnk de-
krito ant žemės, paliestas kad galėtų ten uždėti savo įgantį kryžių Swainsboro mieste, Geo.gia. Okazija buvo įvesdinimas naujų narių. Khikjeriai 
mirtinai kelių kulkų į krū-! leteną. Niekam nepaslaptis, vėliau aiškinosi, kad jų būtų buvę daugiau, bet daugelis jų negalėję krautuvėse nusipirkti pa
tinę. Jo baltas apsiaustas kad Afganistane paskutiniu klodžių. (Acme Tel:photo) 
nusidažė krauju i r ' t a i p už- j laiku lankėsi sovietų kariš- — 

VVASHINGTON, vas. 5.—Prez. Trumanas šiandien sakė 
kainos bauginančiai tebekyla, ir smukimas į depresiją yra 
neišvengiamas jei nebus imarva žingsnių sustabdyti. 

Iš savo pusės, Prezidentas saKė įis nestos sakęs kongre
sui, kad jam reikia galios vartoti keinų kontrolę. 

Kalbėdamas spaudos kon
ferencijoje, p. Trumanas pa
rodė biudžeto biuro paruoš
tas lenteles. Jis sakė ios pa
rodo nuolatinį kainų kilimą. 
Kilimą, jis paaiškino, po to 

aukštumą. 

Tuoj Jaus Kviečių Kainos 

A. VY 
Kritimą 

Zelomek, iš tarp-
Vai jis prašš kor^reso "duoti tautinio statistikos biuro, 
jam galią kontroliuoti kai- sake vakar dienos kritimas 
nas ir racijonavimą. 

Nekalba Apie Kritimą 
Javu Kainose 

baigė savo dienas šis žymus ; ka misija ir Kashmiro pa-
žmogus, kuris visą savo gy-1 sieny pas sukilėlius buvo 
venima buvo pašventęs ko 
vai už Indijos nepriklauso 
mybę. 

so-paimti moderniškiausi 
vietų gamybos ginklai. 

Kaip žinome, Pakistanas, 
Norėjo Nulinčiuoti žmogžudį P r i e š i n f ** X n d u s t a " u

4
i ; sutin-

f ka ir toliau pasilikti anglų 
Visa tai atsitiko per ke- į Commonwealth 'e, kas reiš-

lias sekundes ir niekas ne- 'kia, jei vieną dieną Azijoje SOFIA, Bulgarija, vas. 5. 
pastebėjo, kaip žmogžudys, > kiltų rimtas konfliktas, an- —Bulgarijos valstybės pro-
gangsterišku būdu išsitrau- j glai visad turėtų savo kariš- kuroras pareikalavo mirties 
kęs revolverj iš po apsiaus- kas bazes ir neleistų rusam j bausmės Dimiteriui Gichev'-
to, jo visai nepakeldamas, vesti dvigubą žaidimą Indi-1 ui, buvusiam valstiečių par-
paleido keturis šūvius, ku- joje. j tijos vadui ir ūkininkų vado 

Bulgarija Pasmerkia 
Petkovo Pavaduotoje 

MANOMA U.S., ANGLIJA 
PAREIKŠ PROTESTUS 

gali būti posūkis infliaci-
niam palinkime. Ekonomis
tai ir biznieriai sakė javų 
kainos kritimas bus tuoj jau 

US Piliečiai Apleidžia fl* Arabai ^ ^ l į / S ^ p S T ^ I S K ^ ^ " S : 
BritUS KOVai PaleStinOJ a l ų pranešimą kongresui, t01*11 raktu j visų maistų 

bet priminė, jog kongreso kainų ekonomiją. 

Nikolo Petkov'o pavaduoto
jui. Petkovas buvo pakartas 

rie taikingame perijode nu- Paryžius, Londonas ir Wa-
skambėio kaip paprasti vai- \ shingtonas yra įsitikinę, kad 
kų žaislo spragtelėjimai, I jei dabar kiltų Indijoje ei-1 rūgs. 23 d. neva už sąmoks-
bet nuo kurių mirė jo didy~( vilinis karas, jį būtų sunku Į lą prieš Ęujgarijos komunis-
sis asmuo, kuris vienas ga- | numalšinti, nes komunistai į tinį rėžimą. 

ten rastų geriausią dirvą 1 Gichev buvo apkaltintas 
propagandai. Daugelis gal-j bandymu sukurstyti sukili-
voja, kad Gandhi nežudy- i mą, įvykti kartu su anglų-
mas būsiąs signalu didžiau-1 amerikiečių invazija Bulga-
siam civiliniam karui Azijoj. | rijoje, jei įvyktų kitas ka

ras. 

su 

Gandhi Didelis Kovotojas 
ttfl Taiką 

Kol dar Gandhi buvo gy
vas, jis, turėdamas didelį 
autoritetą į milijonus indų, 
galėjo padėti išlaikyti vįe-

lėjo sutaikinti indusus 
mahometonais. 

Pirmąsias sekundes visi 
buvo suakmenėję iš nuste
bimo ir nežinojo kas daryti. 
Moterys, buvusios arčiau 
Gandhi, ir kurios pasigirdus 
pirmiesiems šūviams, norė
jo pridengti j? savo kūnu, 
gulėio apalpusios šalia jo 
kruvino lavono. 

Bet antrąją sekundę mi
nia atsigavo ir stvėrė žmog-1 nybę šioje milžiniškoje tau-
žudi, norėdama vietoje nu- į toje. Jo vardas dėl savo le-
linčiuoti ir tik policijai isi- "• gendarinių badavimų (per 
kišus, pavyko jį išgelbėti j penkiolika kartų jis buvo 
nuo minios keršto ir uždą-1 išbadavęs 123 dienas) buvo 
ryti į kalėjimą. Tai jaunas j garsus visame pasaulyje ir 
indusas Nathu Ram, 35 me-1 visiems gerai buvo žinoma 
tų amžiaus, priklausąs indu-j jo liesa figūra pridengta bal
sų teroristinei organizacijai j ta drobule, 
ir, kaip daugelis tvirtina,į Jo didžiausias troškimas 
esąs indusų komunistų par- buvo išsipildęs: India buvo 
tijos narys. nepriklausoma, bet padalin-

—Mūsų tėvas mirė!—bu- {ta į dvi valstybes, Pakista-
vo pranešta per radiia ir 

Tikisi Protestii 
Tikimasi, jog Gichev'o ap

kaltinimas iššauks protes
tus iš Amerikos ir Anglijos. 
Abudu tie kraštai protesta
vo Petkovo pasmerkimą. 

» 

Sako, 1000 Komunistu 
2-juos Arabu Laivuose 

LONDONAS, vas. 5. — 
Anglijos užsienių ministeri
jos kalbėtojas šiandien sakė 
netoli 1,000 komunistų buvo 
tarpe 15,000 žydų bėglių, su
gautų praeitą mėnesį Pan 
Crescent ir Pan York lai-

Mandžurijos Sostinę 
PEIPING, Kinija, vas. 5. 

—U.S. piliečiai yra lėktu
vais evakuojami iš Chang-
chun, Mandžiurijos sostinės, 
kurią komunistai jau senai 
izoliavo. U.S. konsulatas ten 
buvo uždarytas šeštadieny. 
Konsulas Allen Siebens ma
no išvykti su kitais ameri
kiečiais. 

Lėktuvai iš Isingtao, kur 
yra U.S. marinų bj>z<~. buvo 
pasiųsti į Changchuną iš
vežti amerikiečius į Peipin-
gą. Visi misijonieriai toje 
srityje taip pat bus išvežti. 

ŽYDAI IR ARABAI SAKOSI 
PRIRAŠĘ TŪKSTANČIUS 

LONDONAS, vas. 5. — 
Priešingos žydų ir arabų 
verbavimo agentūros abidvi 
teigia prirašiusios iki 10,-
000 britų savanorių kariauti 

Pradėjo Svarstyti 
Raudonųjų Suvaržymą 

nariai turi tas pačias žinias, 
kaip ir jis. 

Reporteris paklausė Tru -
maną apie vakar dienos kri
timą javų ir gyvulių biržo- VVASHINGTON, vas. 5.-
se. (Kainos ten toliau krite Kongrese šiandien pradėta 
šiandien). Prez. Trumanas ' ieškoti naujų teisinių ginklų 
sakė jis apie tai nekomen- vartojimui prieš komunis
tuos, bet pareiškė, jog da- j tus. Vienas svarbiausių liū-

Fay t ino j e . _ ^ S ^ i e ? . ™ ° ! bartinė padėtis tebėra aliar- dininkų buvo valstybės gy-
muojanti. 

Pažymėjo Nuomas 

Likvidavo Karingą 
«IndusiĮ Organizaciją 
NEW DELHI, vas. 5. — 

Karingoji indusų jaunuolių 
organizacija *'RSS" buvo 
šiandien paskelbta neteisė
ta, ir jai įsakyta tuoj likvi
duotis. Valdžia tuo būdu 
ėmėsi žygių prieš maišty-
nes, kurios sekė Mohandas 
K Gandhi. 

Indijos policija pranešė 

štabo narys Bake 2,000 vyrų, a n t i n ė j a s c l a r k k u r i s s u t i k o a u 

S & T f i S u s U u ž I Pažymėjo Nuomas — i , ? a d komunistus ir 
P i a i u u u imu gum » u* priešvalstybinę veiklą 
naująją žydų valstybe: J i s g a k § b i u d ž e t o biuro r eikfa iškelti viešumon, vie-

Kitoje Londono • dalyje lentelės parodo kilimą kainų ton sudrausti komunistus ir 
arabų agentai sake 8,000 D e v e i k visų žmonių vartoja- suvaryti juos į požemį, 
vyrų, didžiuma buvę kanai, m ų d a l y k ų J i g i g k g l § v i e n ą C l a r k p r c ? r a m a r e į k a l au-
savanonai_ pasisiūlė kovoti t ų l e n telių ir prašė reporte- j a nuolatinės žvalgybos vi-
a r ™ * p ? s e j e . rių pažiūrėti, kas pasidarė s o s priešvalstybinės veik-

Abidvi puses davė supras- 3U n u o m 0 m , nuo to laiko kai i i o s ; teisimą visų nusikaltė-
Tusilpnintoji nuomų kontro-Hų; įšdeportavimą visų sve-
lė, kuri išsibaigs šio mene- timšalių besilaikančių prieš-
sio pabaigoje, buvo praves- valstybinių principų; visuo-
ta praeitais metais. menės pamokymą; viešą 

ti, jog savanorių tarpe g£ 
būti "priešo šnipų. 

BRITAI ATRĖMĖ 
ARABŲ INVAZIJA 

JERUZALE, vas. 5.—Di
delė jėga arabų vakar naktį 
bandė įsiveržti į Palestiną iš 
Sirijos, bet britų parašutis-
tai ir airų sargybiniai at
metė juos atgal per rubežių suareštavusi suvirs 1,100 in 

dusų ekstremistų nuo to lai-1 P° trijų valandų kovos. 
ko, kai Gandhi buvo nužu- j 
dytas. 

Un;;os Laikraštis 

visur, ku** tik buvo sužinota 

vuose, kurie plaukė į Pales-
ną ir Industaną. Tarp šių t i n ą i g B a l k a n ų . 
kraštų reiškėsi religiška ne- Kalbėtojas padarė tą pa-

ši skaudi žinia, darbas buvo apykanta ir jau buvo prasi-1 reiškimą, nežiūrint Cipruso 
sustabdytas ir kraštas pa- ' dėjusi kraujinga kova, bet s t0vyklų valdininko Sir God-
skendo seduloje. Į nelaimės paskutiniu savo badavimu, j f r e y c 0 i n n s užginč i j i m o. 
vieta tuoiau pat atvyko lor- j jam buvo pasisekę sutaikin- ; i m į g r a n t a i iš tų dviejų lai
das Mounbatten ir Pandit j ti abi tautas. Indusai ir ma- į v ų D U V 0 britų, nugabenti į 
Nehru. pareikšti paskutinę • hometonai sutiko nusileisti 
paerarbą Gandhi. ir pasižadėjo gyventi taikoj. 

Visa dar laimė, kad žmog- Šiandien Gandhi nebėra, 
žudys yra indusas, tokios j bet žmonės ilgai atsimins šį 
pat religijos kaip ir Gandhi, \ sulinkusį iridą, kuris taip 
o ne mohametonas, nes tada energingai kovojo už savo 
būtų prasidėjęs kraujo lie- tautos taikingą gyvenimą, 
jimasis tarp Pakistano 

US Nori Parduoti 
I / * v a i | I v • • • Kiaušiniu Užsieniui 

WASHINGTON. vas 5.— 
Priešingas YValIacui; ^St&Vmimt 

(Senato finansų reikalų skelbimą priešvalstybinių or 
komitetas šiandien užgyrė : ganizacijų; atleidimą nepa-
svar-stomą nuomų kontrolės! tikimų žmonių iš valdiškų 
bilių ir pasiuntė jį senatui, j vietų: suvaržant tam tikrus 
Smulkmenos nebus paskelb- j įstatymus, tame tarpe prieš 
tos iki ryt dienos.) šnipinėjimą, ir darbo unijų 
C A l /A TAI I W I ll/IC P a s t a n S a s išvaryti komunis-
5 A K 0 f GAL POSŪKIS tus iš narių tarpo 

NUO INFLIACIJOS Reikslauia Registruoti 
krito Chicagos javų biržoie. i Visus US Komunistus 
Kviečiai i r kukurūzai krito I VVASHINGTON, vas. 5.— 
valdžios leidžiamą 10 centų Ats. Mundt (D.. S.D.), au-
už bušelį antrą dieną -š ei- torius biliaus reikalaujančio 
lės. visų U.S. komunistų užsire-

Akciju biržoje įvyko tas gįstravimo kaipo Rusijos 
pats sąjūdis, tik mažesniu agentai sakė, kad Amerikos 

Cipruso salą. 

Užbaigė Streiką 

ir Švedija Paneigia 
Anti-Raudon* Bloką 

STOKHOLMAS, vas. 5.— 
Švedijos užsienių min. Oes-

prieš Gandhi. Prieš dešimt ! t e n Unden šiandien pareiš-
dienų kitas indusas, M a t a n | k e j o g tauta nesusijungs su 
Lai, taip pat komunistų par-; gįūioma anti-komunisti n i ų 

Industano. 
Pirmąji Atentatą Ruošė 

Irgi Komunistai 

Tai ne pirmas atentatas 

SALERNO, Italija, vas. 5. 
—Komunistų iššauktas 24 
valandų generalinis streikas 
šiame uoste šiandien užsi
baigė. 

Vokiečiu Generolas 

SPRINGFIELD, 111., vas. zinų kiaušiniui, kuriuos ji 
5.^-Progressive Miner, ofi- supirko praeitą pavasarį, 
cialus nepriklausomos PMW kad palaikius jų kainą na- tempu, nors didžiausių ben- komunistas yra ištikimas 
angliakasių unijos organas, mie. Jie buvo sušaldyti ir drovių akcijos išlaikė savo Rusi ios agentas, ištikimas 
vakar rašė, kad "darbinin-1 ne Washingtonui, bet Mas-
kai negali rizikuoti" rėmimą į V P Ž l A I K I l i "7IK1H I C A M T f t A l i K A kvai Mundt šiandien liudijo 
Henry Wallaco į, preziden- • t L I M U i I Ų Z . M N I Ų i M l N I K A U \ M ^ ^ prieš-amerikoniškos 
tus. Laikraštis raže, kad \ - < » 0 - U A W prez. WaJter Reuther sakė industrija ne- v e i k l o s k o m i t e t o posėdy, 
unija rems Prez Trumaną : didina gamybos, kad palaikyta aukštas kainas. Jis sake 
prieš Wallacą ir sen. Taft. suma Marshall turėtų būti didinama, o ne mažinama. 

" —Pranešta, kad administracija prašys $510 milijonų 
VvriflIKvKp VplIfC ^ Kinijos gelbėjimui*- Valstybes departamentas nenori tai 

Nekvies Svetimšaliu 
WASHINGTON. vas. 5.— 

Atominių ginklų išbandymai 
Eniwetok saloje bus grynai 

PriCS GinklUOtUS \ —Italijos valdžia ir U.S. ambasada užginčija, kad Ita- amerikiečių reikalas. Jokie 
užsieniu stebėtojai nebus 

minėti. 

tijos narys, buvo metęs 
bombą prie Gandhi namų, 
tačiau ji nieko nesužeidė. 
Tas parodo, kad komunistai 
turėjo didelį interesą paša
linti Gandhi iš gyvųjų tar
po, nes jis jiems stovėjo ant 

vakarų Europos tautų są
junga, ar by kuriuo kitu 
bloku, kuris galėtų įvelti 
Švediją Į karą. 

APSIMOKA Skelbtis "DRAUGE" 

ROMA, Italija, vas. 5. , Ii ja prašė U.S. karo laivus rečiau apsilankyti Italijoje. 
Artinantis rinkimams šįi pa-! —Irano valdžia papunkčiai atmetė R įsi jos protestą kviečiami 
vasarį, De Gasperi vyriau-1 prieš U.S. karininkų buvimą Irane ir U.S. pagalbą. 

P a s i d a r ė SaU GalC I s v b ė b iJ °' ka** komunistai —Turki ja užginei ja žinią, kad ji atšaukusi savo atstovą 
Nl ERNBERGAS, Vokieti- g.al* P*1711 *M™*ĮI ir per . j§ jvfaskvos, bet pabrėžė, nepasiduos Rusijos reikalavimam. 

rinkimus maištauti. | __Vyriausias sovietų seimas atleido kitus aukštus val-
Norėdama to i š v e n g t i , dininkus, jų tarpe vyriausią teisėją. Išleistas dekretas 

ja, vas. 5.—Gen. Johannes 
Blaskowitz, 64 metų am
žiaus Wehrmachto vetera
nas, pasidarė sau galą nu
šokdamas nuo trečio aukšto ieškodama ginklų priešvals 
kalėjime. Jis buvo vienas 14 j tybinių grupių buveinėse, 
naciui generolų, kurių teisi- Manoma pirmosios krato-

\LKNDORIUS 
Vasario 6 d.: Šv. Darata 

ir šv. Titus; senovės: Živilė 
ir Alkis. 

mas prasidėjo šaindien dėl 
karo kriminalu. 

V r ^ r į o 7 d.: Šv. Romual-
valdžia pranešė šiomis die-, draudžiantis rusams vestis su kitos tautybės žmonėmis, das; senovės: Ramutis ir 
nomis^ pradės daryti kratas j —g^^ Eigenhov^er saVė jo pareiškimas apie kar in inke ^^;tn<rėlė. 

valdžioje nebuvo taikoma* prieš gen. Dou^las MacArthur. 
—^Buvęs ats. Wheeler (D., Mont.) vakar atmetė AFL 

unijos pasiūlymą vadovauti jos naujai politinei organiza
cijai. 

mos organizacijos bus ko
munistų. 

ORAS 
Apsiniaukus, snieguliuos, 

nebus didelės atmainos. Sau
lė teka 6:59; leidžiasi 5:12. 

file:///LKNDORIUS
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

lf M' M B 
Penktadienis, vas. 6 d., 1948 
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KAS GIRDĖT KITUOSE MIESTUOSE TIKRAI VERTĄ DIDELĖS PAGARBOS 

Gary, Indiana 
TRYS NAUJI KAPAI 

nus vyrus. Išrinkta šie: J. 
Biliūnas, J. Petraitis, A. Pa
žėra, Mažeika. Iš senųjų: A. 
Valenas, P. Mažonis, J. Šim-

1948 metas iš mūs kolo kus# 
nijog lietuvių tarpo jau pa- Tikimasi, kad šįmet bus 
eme į amžinas^ tris žmones. SU(jeprinti parapijos morgi-
Pirmiausiai mirė Šidlauskie
nė. Po to staiga mirė J. Za-
romskas, o grįžę nuo kapų 
sausio 24 d. lydėtojai suži
nojo, kad mirė E. Valeniene. 
Pastaroji ilgai ir sunkiai sir 
go. Mirtis nutraukė jos ken 
tejimus. 

ciai. 
—7 Parapijonas 

Binghamton, N. Y. 
ŠIMTINE BALF-ui 

V Beleckio filmų rodymo 
Jos laidotuves sutraukė L o n T . " . 

J 7 . . . d i e n ą , sausio 29, Lietuvių 
daug žmonių. Karste gulėjo ^ . . . . .' J .,. 
pašarvota tretininkės abite,; svetainėje, aukojo sekantie-
kurį ji pati pasisiuvo. Kars- į J1: 

tas skendo gyvose gėlėse ir: Po $5: iŠ. Vaineikis, A. 
užprašyta virš šimtas šv. Lėpa, A. Mieldažis. 

Laikraščiai, kaip ir drau-; Kas daug kalba apie save 
gai; vieni šviečia, mokina,! ir savo darbus, dažnai atsi-
kiti tvirkina. Susidraugauk! tinka, kad jo darbuose yra 
su "Draugu"; jis bus kas-į klaida. G. Palau, S.J. 
dieninis mokytojas. I_ 

KA DARYTI DEL SKAUSME T R Į M D Z U S , D . C . 
REUMATIZMO J v 

Phyllis Goodman, 17 metų amžiaus, per šešiolika metų 
Mišių. Priklausė prie Gyvo- Į $3 kun. E. Krancevičius. serganti kūdikių paralyžium, šiomis dienomis baigė auka 
jo Rožančiaus, Apaštalystes P o $ 2 . M U r b a s 0 Ja_ t e g n ę m o k y k l ą D i p l o m a s j a i įteikiamas vienoj New York 
Maldos, Tretininkų Brolijų, i o n i A £Vc:reikienė\ K. Al ligoninių, kurioj visą laiką ji gulėjo, 
Moterų Sąjungos 61-os kuo- m j Mašanauskas, V. 
pos Rozancavos ^ ^ 0 5 ^ . ^ . ^ Sedleckie-! 
Lietuvių Politikos Klubo ir- _ | •— —— 
Amerikos Legijono Vytauto\ne» °- AX)rman. paaukojo $5. Viso pasiųsta. Nė vieras nėra laisvas, 

ARTHRITIS 
Jeigu jus kenčiate nuo Nugaros 

skaudėjimo. R a u m e n ų gėlimo. Scia-
tikoN. Strėnų skausmu, Xe*iralg;ijos, 
Sąnariu .sustingimo, \ eur i t i s , Poda
gros ir 1.1., Pabaiul>kit .RADK T Ą I $ -
LETS del gerų pasekmių. Mes no
rime, kad jųs pamėgintumėte R A D Ę 
TABLETS (Bandomąjį Kiekį) be jo
kių. lėSų jums. Nesiųskite pinigų, o 
tiktai savo vardą, ir adresą, tad mes 
jums tuoj prisiusime tabletėlių. Vi
si nurodymai ant pakelio. Nieko jums 
nelėšuos, jeigu nepatiks. (20) 

XORTHWĄY PHARMACĄJL CO. 
439 Nortli Street 

ROCRESTER 5, N E W YORK 
Dept. 39 

LICENSED CHIROPRACTOR 
IN STATE OF INDIANA 

Home Calls in Indiana 
Phone BIShop 5833 
PHYSIO THERAPY 

2828 So. Christiana Avenue 
HOURS — Daily 6 to 9 P. M. 
Saturdays 10 A. M. to 5 T. M. 

DR. VAITUSH, Opt. 
L I E T U V I * 

g v d o m a ir mokinos i . 
(Acme telephoto) 

posto moterų auxiliary. Po $1: Labeikienš, N. Ži-
Laidotuvių rytą Šv. Kaži- donyte, M. Pundienė, J. A-

miero bažnyčioje atlaikyta leksandravičienė, E. Židony-
treios šv. Mišios. Egzekvi-.te, E. Ja&kauskienė, P. Vos-
joms giedoti atvyko varg. K. | kienė, G. Kuokalas, A. Juš-
Sabonis iš Roseland, 111. Per kus, P. Aidžiulis, P. Kamins-
šv. Mišias giedojo buv. Lie- kas, P. B. Balčikonis, A. Bal 
tuvos operos soliste A. Ado-1 čikoniene, Oreškai, P. Ta-
maitiene ir K. Sabonis. Gie- mošiūnas, J. Degutis, M. Di-
dojimas visiems darė dide- ^ ^ Balčys, K. Stankevi-
lio įspūdžio. čiene, A. Mikai, P. Petraus-

Garbe vyrui, Antanui Va- kienė, Žalneriene, M. Mačie-
lėnui, kurig suruošė tokias j n£ j Meškūnas, M. Meškū-
gražias žmonos laidotuves. n a s j Dziedulionis, M. Var-

Parapiios susirinkimas l^ulis, B. Kulišienė, V. Pet-
jrikonis, O. Klivienė, O. Kri-

Vasario 1 d. buvo parapi- j v i c k i e n ė , M. Kazlauskienė, 
jos susirinkimas. Klebonas M r s ž i b u r i e n e , P Baltru 
kun. Juozas Martis išdavė; n a g p Vaičiulienė, E. Bu-
finansinį raportą. Pajamų , č i n s k i e n § j A K l i m a s K . M o r 
1947 m. buvo $13,269.66. Iš 

į centrą $100. j e i g u j i s nėra 

— Al ice P a l m i s k a i t ė , v i e š P a t s 

B A L F 51 skyr . ižd. 

p a t s s a v ę s 

— Olaudius 

Mano 30 metų praktikavimas 
yra jūsų garantija. 

Palengvina akių įtempimą, kuria 
isti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo-
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys-

PRANEŠIMAS 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Persikėle į naują ofisą — 

4740 So. Ashland Avenue 
(Antras aukštas) 

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. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Trečiadieniais pagal sutartį 

DR.G.SERNER 
UETUVT8 ARTU GYDYTOJAS 

Suvirs 25 metų patyrimo. 

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akiniu*. 

Kreivas Akįs 
Ištaiso. 

Ofisas ir akinių dirbtuvė-
3401 S. Halsted S t 

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

Nedėlioj pagal sutarti. 

te. Prirengia teisingai akinius. Vi- t446 So . 49 th Court, Cicero 
suose atsitikimuose egzaminavimas 

T Y P E W R I T E R S 
RCBUILT and ADDING MACHINES CA8H OR 

PAYMENTS 

HAVB Y O U S E E N 
THE NEW 1 9 4 8 

DELUXE 
VVOODSTOCK 

TVI»EWRrrER 

IMMEDIATE DELIVERY 
PORTABLE and STANDARD 

ALL MAKES 
SOLD - RENTED - EXCHANGED 

REPAIRED - OVERHAULED 
NO CHARGE FOR ESTIMATES 

ALL VVORK GUARANTEED 

TYPEWRITER CO. 
1 8 9 W MADISON ST. *STAR PHONE 

A N D O V E R 7 3 7 3 
3R FREE TRIAL 
YEAR GUARANTEEI ( 2 0 YEARS ON MADISON STREET AT VVELLS) 

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

daromas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speciale atyds 

tkreipiama i mokyklos vaikus. 
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS 

Jaunuoliai, kurie nepriimami į 
karo aviacijos skyrius ia priežas
ties spalvų nerege jimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Ansiimu išgydyti. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnes 

kaip pirma. 

4712 S o u t h A hland Ave . 
Telefonas YARDS 1875 

VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. 
vakare. Sekmadieniais pagal sutartį. 

W W W W W r t W A V W W A W 

KENČIANTIEJI 

tų atmokėta skolos $3,500. 
Dabar parapija skolos tuci 
$6,000. 

Senam komitetui: Kurpa
liui, Šimkui, Mažoniui, Va-
lenui, Mažeikai ir Mickevi
čiui ir klebonui išreikštas 
dėkingumas. Klebonas pa-

kūniene, Velžienė, J. M. Bu-i 
činskas, J. Morkūnas, Tarno- [ 
šiūmenė, P. Petrauskas, Bu-
činskiene, P. Geržna, N. Vo- , 
les, V. Knizekevičiene, E. 
Saladunienė, N. Balčiene, P. 
Skrebis. 

Viso su smulkiomis su-

<? 

reiškė, kad šįmet reikia is- rinkta $90. Nuo vakaro liko 
rinkti į komitetą keturis jau $5. Iš iždo BALF-o skyriaus 

Bus Dalinamos Dangus nepadeda žmo
gui, kurs nenori dirbti. 

— Sofokl i s 

GARANTUOTI PERDIRBTI 
Horsepower V 8 

= ^ 

FORD MOTORAI 
139 $ 00 

EXCH. 

B e Exc-ise Tax 

Gavėnios novena į Šv. Judą bus 
laikoma nuo vasario 21 d. iki va
sario 29 d., kaip praneša Rev. 
Joseph M. Puigvi, C.M.F., nacio
nalinės šv. Judo Tado šventovėm 
Chicagoje viršininkas ir direkto
rius. 

P a m o k s l u s per t o s i š k i l m i n g o s 
novenos Mišias ir specialias mal
das sakys Rev. J. Coffee, C.M.I. 
Jį bus galima išgir3ti sperialiose 
novenos pamaldose sekmadieniais 
3:15 ir 8:15 vai. popiet, o šokiom 
dienom 2:00 ir 8:15 vai. popiet. 

Tėvas Joseph, direktorius, pra
neša, kad jis iš Romos gavo Šv. 
Judo relikvijų, kurios bus išda
lintos kaipo padėkos ženklai da
lyvaujantiems novenoje. Visi es
ate kviečiami dalyvauti su savo 
prašymais ar padėkos pareiški
mais arba įsirašydami j St. Jude's 
League, kur mokestis yra $1.00 
metams, arba užsirašydami The 
Voice of St. Jude už $3.00 me
tams. Šis laikraštis, kurio įtaka 
ir populiarumas nuolat didėja, y-
ra nacionalinis katalikiškas laik
raštis visai šeimai. 

Daugelis, kurie negalėjo daly
vauti asmeniškai, dalyvavo ank
styvesnėse novenose ir yra vėl 
kviečiami dalyvauti šioje, pri-
siunčiant paštu savo prašymus, 
padėkos pareiškimus ir aukas 
į National Shrine of St. Jude, 
3208 E. 91st St., Chicago 80, Dl 

Klaratiečiai Misijų Tėvai yra 
pagarsėję savo misijų darbais 22 
šalyse. Jie išlaiko mokyklas ir 
Seminarijas jaunuolių paruošimui 
kunigystei. (Skelb.) 

Nė vienas žmogus nėra 
toks didelis, kad negalėtų 
dar didesnis tapti. 

Didžiausios garbes pasie
kia ne tas, kuris niekad 
nesusmunka, bet tas, kuris 
susmukęs pakyla. 

— Konfuc i jus 
> . . ———————— 

Dažnai mandagumas ve
da prie tikslą ten, kur gra
žiausias iškalbingumas nie
ko nenuveikia. 

— O. Svett — Marden 

53fc> „-css wm 
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THE STORY OF 
LITHUANIA 

APH1MOKA Sktlbtfs "DRAUGE* 

Paras* 
KUN TUMAM CHA^E (ffftauiitl** 

Išl»i,iOv Straff<T<l H »us% In^.. 

žemėlapiai , kronologiia S»u oum 

HA I TV *S.MI 
nusakymus siuskite ! —k 

D B A U G A S 
^834 S. Oakley Ave. 

Chicago 8, Illinois 
Ple&ae aend me po^tpuid 
copieK of vour t>ook I H E ETORT l ' t 
LITHI'AN.A Eacloa^l »on *«)> 
flnd t 

Name 

Addreas 

, , , . . . . . . , . . . » . . . » • 
^^^scs> - ̂ -*^kį^^M^S^ "MideK^'*' f-^s^^į^S^--' ' ">*ij^fe£*>" ""-ĄSįgBtê  

Štai naujos mašinos patarnavimas ir jūsų ma
šinai sutaupymas žemiausia kaina! Perdirbti pagal 
Ford'o dirbtuves reikalavimus. Įsigykite savo dabar! 

VISIŠKAI NAUII... 
• N A U J I A L U M I N U M P I S T O N ' A I ! 
J NAUJI PISTON'Ų RINGS, PINS! 
• NAUJI VALVES IR GUIDES! 
• N A U J I BtAIN B E A R I N G S 
• NAUJI ROD BEARINGS 
• NAUJAS TIME GEAR! 

I V 

Nereikia ekstra mokėti už blocks, erankshafts ir t.t., 
nebent kur senas motoras reikėtų paskaityti bevertę. 
SĄLYGOS: 1,0% ĮMOKUT, BALANSAS KAS MĖNUO* 

SAFETY MOTORS 
Įgaliotas ^ w l * ^ Pardavėjas 

2300 W. 63rd St. GROvehill 6000 
S K I : K S . \ I ŠV. lUTOfe HJGH ŠCHOOI> 

: 

DfiMESHJT: Jei^u atsinešite šį 
pagurniuimą pan Safety Motors 
prieš Vasario (February) 10 d., 
tai perdirbtą Ford motorą per
kant, gausite $19,00 nuolaidą, 
t. y. už $120.00. 

i , . 
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John Banky (Bankevičius), lietuvis 
atstovas, ypatingu būdu patarnauja vi
siems lietuviams kurie ateina pas 
Safety Motors. 

— nuo — 
! \rthriti.s — Rheumatizmo — 

Lumbago -J,Muskulu Skausmo 
. . . Vartokite . . . 

HEALTH RESOKT MINERAL 
BATH DRUSKA 

Vienas maišukas užtenka 10 
maudymusims 

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

Bath Products Co. 

Laboratories — Chicago 24, 111. 

A V A S W . \ W A W A , . V A , A V A 

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais 

VAI..: 10-12 rv*e: 2-6. 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted St., Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3—8 popiet. 

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

Dr. Peter J. Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2951 VVest 63rd Street 
VALANDOS: nuo 2-4 ir 6-8 kasdien, 

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

Ofiso Tel. \ IRfiinia 1886 

DR. AL. RAČKU5 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA: 

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

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Te,. LAFayette 3210 

Rez. Tei. REPubiic 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
gaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutarti. 

Dr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS Hi CHIRURGAS 

2421 West 63»d Street 
VALANDOS: Su&itariujs — nuo 1:01 
iki 4:00 ir nuo 7:00 iki »:00 vaka- r 
ro, išskiriant Trečiadienių ir Šešta

dienių vakarus. 
Ofiso Tel. GROvehill 5213 

Rez. Tel. IIILltop 2626 

DR. A. JENKINS 
PETCbRJlAJi * SURttBON 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 W. 63rd Street 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien nuo 2-4 p.p. ir 7:30-9 vak. 

Šeštadieniais nuo 2-4 popiet 
Trečiad. ir Sekmad. uždaryta 

Offcso Tel. — PROspect 38*8 
Res . Tel. — YIRgiuia 2421 

Tel. GRO. 1800 (Ofiso ir namo) 

Dr. V/aiter J. Kirstuk 
PHYSICIAN and SŲRGEON 

(Lietuvis Gydytojas) 

3925 West 59th Street 
VALANDOS; 2—4 pop ie t « : I 0 — 

8:10 vakarais. Trečiad. pagal sutarti 

DR. PETER I. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave. 
Telefonai: 
Ofiso—HEMlock 5849 
Uezid.—HEMlock 2324 
VALANDOS: Trečiadieni ir Šeš
tadienį pagal susitarimą; kitomii * 
i tonomis nuo 2 iki 4 po piet 

7—0 vakare. 

Ofiso tel. GROvehill 4020 
Rez. tel. Hilltop 1560 

Dr. Aiexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Rd. 

OFISO VALANDOS 
Nuo 2 iki 4 vaiandos popiet, 

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

pagal sutarties. 

Akis 
Egzaminuoja 

Akinius 
Pritaiko 

Dr. J. J. Smetana, Jr. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland 
Avenue 

VALANDOS: 

Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 
Penktad. 9:80 iki 12—1:30 

iki 8:30 
Trečiadieniais Uždaryta 

Šeštadieniais 9:30 iki 12—1:80 
iki 6 P.M. 

Akių Specialistas 
Laikomas Pasitarimai 

CANal 0523 Platt Bldg. 

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 

JOHN BANKY 
(Bankevičius) 

Dr. Consfance O'Brilis 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

2408 W e s t 63rd S ^ t e t 
V AL.: nuo 7 iki 9 kas vakaras, 

a r 
telefonuokite dėl sutarties 

HEMLOCK 5524 

Tel. VIRginia 6583 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 
Trečiadieniais ir šeštadieniais ofisas 

yra uždarytas. 

REZIDENCIJA 
3241 VVest 66th Place 

Tel. REPubiic 7868 

Tei CANal 0257 
Rez. Tel.: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare. 

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

6155 S. Kedzie Ave, 
Practice limited to Obstetrlca 

and Gynecoiogy 

VALANDOS TIK PAGAL SUTARTĮ 
T e l e f o n a i 

Ofiso HEM. 8700. Rez. PRO. 6232 
Jei neatsiliepia, šaukit liLD. 0001 

Res. 6958 So. Talnian Ave. \ 
Res. Tel. GROvehill 0617 \ 
Office Tel. Ji£Mlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest Marąuette Road 
OFISO VALANDOS: 

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

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

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

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

Office Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930 

Tikslus Tyrimas'. Contact Stiklai. 
Ortjioptic Gydymas. Stiklus Atnaujina 

Dr. VValfer J. Swiatek 
OPTEMETRISTAS Norėdami ką nors pirkti, par 

99A1 «r P F R U A I T D A * n d u o t i ' išnuomuoti, surasti, praneš-
44,1)1 VV. CILKMAIi K O A D ti ir t.t., pasinaudokite "Draugo" 

Virš Metropolitan State Bank) CLASSIFIED skyriumi. Tūkstan-
Tel.: VIRginia 6592 čiai asmenų yra gavę rezutatus! 

VA_.: kasdien 10 iki 12; 1 iki 5; 

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

2400 West Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7S80 
Resiz. Tel.: BRUnswick 0597 

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

i ' 
j>\ 7 Ik* 9. Sescad- 10 ryto iki 6 vak. 

-—f' Sekmad. 1U iki 13 Trtčiad. uždai i ta . ' 

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. 
Šeštadieniais 1 iki 4:30 P, M. 

Trečiadieniais, pagal auUulj. 
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Penktadienis, vas. 6 d 1&1 n DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

CLEVELAND'O LIETUVIU ŽINIOS 
r* 

MINĖSIME VASARIO 16 S. ADOMAITIENĖ 
ALT skyrius rengiasi prie 

Vasario 16-tos paminėjimo, 
kuris jvyks vasario 15 d. 

Paminėjimas prasidės baž 
nyčioje šv. Mišiomis 11 vai., 
o baigsis popiet salėj. 

Bažnyčioj per šv. Mišias 
solo giedos soliste S. Ado
maitiene, iš Gary, Ind. Ji! 
taipgi bus ir salėj progra- j 
mos žvaigžde. 

Salėj programa prasidės 3 j 
vai. popiet. Kalbės prof. A. 
Darnusis, prieš šešis mėne-| 
sius atvykęs iš tremties, 
taipgi klebonas, kun. V. G. 
Vilkutaitis. 

Meninėj programoj, be so- j 
listes Adomaitienės, dar dai' 
nuos V. Jurgelis M. Galdi- * $ " • " Vasano 16-tos mi-
kienė ir J. Alekna. Dalyvaus ^ J l m o P"*™""* Clevelan-
ir mokyklos vaikų choras ir ' 
moterų choras. Pastarąjį J kasieriai (? red.), kun. Pet-
chorą veda Adelė Miliaus- reikis — chaplain. 
kaitė. 

Jurgio parapijos vaiku-; 
čių choras. 

Rezoliucijų komisijon iš
rinkti adv. Cheledin, p~of. 
Salys ir Grinius. 

Atrodo, kad visi Philadel-
phia lietuviai pritaria tam 
ruošimui ir skaitlingai atsi- i 
lankys į minėjimą. 

Papildomai teko patirti, i 
kad minėjimo proga surink-1 
tos aukos bus skiriamos šel
pimui lietuvių tremtinių va
karų Europoje. 

— Gasis-Gasiūnas 

STIPRŪS PIRŠTAI IŠGELBĖJO 

Bažnyčioj ir salt j tautos Auxiliary valdyba: 
šventės minėjime dalyvaus Ona Mačiutienė — com-
ir lietuvių karių-veteranų ander, Nellie Frankas — 
postas 613-tas. vice comander, Julia Tūlas 

— officer of the day, Adela 
Šv. Jurgio parapijos lietu- j Martin — chaplain, Dolly 

vių karių veteranų postas j O 'Britis — secretary, Joy 
613-tas ir auxiliary rengia j Ramanauskaitė — treasu-i 
pasilinksminimą — šokius rer. 
vasario 7 d. Šokiams grieš 
A. Nemanio orkestras. Visas 
jaunimas kviečiamas atsilan 
kyti. Posto valdybą sudaro 
sekantieji: 

P. Gužauskas — coman
der, V. Suopis — lst vice Lietuviai ruošiasi didin-
comander, G. Godrich — 2nd i gai paminėti Lietuvos nepri-

Iš svetimos spaudos 
Lenkų savaitrašty "Gwia-! 

zda", sausio 29 d., buvo įdė- j 
tas eilėraštis pagerbimui i 
komp. J. Žilevičiaus, L. M.; . 
taipgi žinutė apie lietuvius | 
Sibire, kurie kankinami ir i 
šaldomi bolševikų, šaukias į 
amerikiečius, kad dėtų pas-; 
tangų sutrumpinimui jų kan i 
čių. Jei kitaip negalima, tai 
prašo nors numesti ant jų 
atominę bombą. 

Ta pati žinia buvo įdėta 
ir j ukrainų laikraštį k'Svo-
boda". j 

HELP W A N T E D 
± " D R A U G O'* * # HKI.P \ V . W T E D — MOTH11VS 

D A R B Ų S K 1 R I U S „ L E CLBBK 
RECORDING CLERK 

Expcricnce not cssential — per-
mTi^nt positions — good opp~r-

j tunity — modern offices — cafe-
Iteria — pleasant working con-
ditions. 
5 DAY WEEK, GOOT) SALARY 

MR. HISER — HAR. 9366 

" D R M H A S " HET>P W A \ T F O 
ADVERT1S1NG PFI'ARTMKNT 

127 \ o . Doarl>orn Stroot 
Tel. RANilntph 8488-U4K9 

Vis i s t rHb lma l š i a m f s k y r i u j e k u r 
, qp'*M«*" r~i»-«tr> v a r d a i r*»PH*» «»iinras-
, r i . k«> i vra nuo f i r m ų C l i i cago je 

HEIiP WANTEI> VYR VI 

SIUVIMO MARINOS 
MAŠINISTO 
PATYRUSIO 

ANT STNHER 241 TP LEWIS 
BT.TNn -RTTT^H. 

NAUJA. MODERNINE DIRPTTT. 

KT PT>o^^ TTNT r^\M\M VVRUI. j 
JOSEPH Rl?ODV & BR<V* 
318 W. ADAMS—CENTRAL 1546 

HEl-P \VANTED — MOTERYS 

'The Philadelphia Inąair- Philadelphia, Pa., ugniagesiai kopėčiomis nukelia mo 
e r - sausio 26 <£ įdijo Žiniąj terį, kuri, kilus gaisrui ir uždarius visus išėjimus, ant tre 
apie rinkimus Lietuvoje ir čio aukšto, lauko pusėj ant lango už rankų buvo pasiko 

Philadelphia, Pa. 
RUOŠIAMĖS TAUTOS 

ŠVENTEI 

vice comander, V. T"jlaus-
kas — 3rd vice comander, A. 

ktausomybes šventę. Minėji
mo iškilmėms suorganizuoti 

Gecevičius — adjutant, Ele-, iniciatyvos emesi Lietuvių 
onore Skodis — treasurer, J. 
Gužauskas — welfare offi-

Raudonojo Kryžiaus skyrius 
ir BALF skyrius išsirinkda-

Latvijoje. Iš žinios pasirodo, 
kad Maskolijos raudonieji 
budeliai tuose kraštuose jau 
nėra taip aukštinami, kaip 
kad čia komunistai bubnija. 

rus ir išsilaikė iki atvyko ugniagesiai ir ją išgelbėjo. 
(Acme telephoto) 

Visi lietuviai vietos ir a- Gero laikraščio nereikia 
pylinkej, dalyvaukite Vasa- girti; jis pats save giriasi. 

JOS. F. BUDRIK, 
( INCORPORATED) 

DIDELIS SANDĖLIS 
RAKANDŲ, RADIO, 

TELEVISION 
IR JEWELRY. 

3241 So. Halsted St. 
Chicago 8, Illinois 

T E L . CALUMET 7237 

W.C.F.L. (1000 Kilocyeies) 
žymi Ratilo Programa 

Nuolatos sekmaci. vakarais 9:30 v. 

cer, K. Martis — historian, i mi tam tikslui specialę ko-
P. Urbšaitis ,— officer of ( misiją iš energingų lietuvių 
the day, J. Frankas — medi- tarpo, būtent Kaniušj, Žadei 
cal officer, A. Basevičius — ką, Pūką, Bačinską ir K. 
judge advocate, F. suopis, ] Dantą. 
A. O'Britis, W\ Mačiuta — Kiek šiam korespondentui 

teko sužinoti, komisijai pa
sisekė susitarti su visomis 
trimis Philadelphia lietuvių 
parapijomis ir su Richmon-
do Muzikales Svetaines Klu
bu bei kitomis lietuvių or
ganizacijomis, kad Lietuvos! 
nepriklausomybės minėjimas I 
būtų ruošiamas bendrai Mu-' 
zikales Svetainės salėje, va-; 
sario 15 dieną, 2:30 vai. 

Minėjimo programai nu
matyta paskaitos, meninė 
dalis ir atitinkamos rezoliu-| 
cijos. Kalbėtojų numatyta j 
lieįuvių ir anglų «kalba, tarp 
kurių, bus teisėjas Boyle, 
Pennsylvania Universiteto 
prof. Salys, "Vienybės" re
daktorius Tysliava ir keli 
kiti. 

Meninę dalį atliks Phila
delphia Lietuvių "Dainos" 
choras, vedamas Norkaus, ir 

Linden, N. J. 
VAKARIO 16 MINĖJIMAS 

Lindeno lietuviai rengiasi 
minėti Vasario 16 ir sykiu 
Lietuvos Nepriklausomybės 
30 metų sukaktį. Minėjimas 
bus vasario 22 d., 3 vai., Lie
tuvių Laisvės Park svetai
nėje, 340 Mitchell A ve. 

BALF 132-to skyriaus ko
mitetas deda visas pastan
gas, kad minėjimas garbin
gos lietuvių šventės gerai 
pasisektų ir kad atneštų 
daug naudos Lietuvai vaduo 
ti ir tremtiniams sušelpti. 

Minėjimui pakviesti žy
mūs kalbėtojai. Be to, daly
vaus miesto mayoras ir ki
ti valdininkai. Lindiniečiai 
ir apylinkės lietuviai atsilan 
kę į minėjimą turės progos 
išgirsti ko negirdėjo. Meni
nėj programoj dalyvaus so
listai iš apylinkės kolonijų, 
o deklamuos 7 metų D. Ze-
meikytė iš Elizabeth, N. J 

rio 16-tos minėjime. Būtų 
labai malonu matyti P. Am-
boy, N. J., lietuvius šioj mūs 
tautos šventėj. • 

— J. J. Liudvinaitis, 

Mielas skaitytojau, tik su
pažindink ''Draugą" su sa
vo kaimynu, kuris dar ne
skaito; "Draugas" pats sa
ve išsigirs. 

S k y r . p i r m APSIMOKA Skelbtis "DRAUGE" 

J= ^ 
Pilnas Income Taksų Patarnavirnas -
BIZNIERIAMS, NAMŲ SAVININKAMS IR DARBININKAMS. 

Atsineškite savo alg-os Raportus ir kitas smulkini nas. Mes fie-
sikraustome, išpildę JŪSŲ Income Taksus. Per 17 metų toje pačioje 
vietoj, per ištisus metus. Mes te ikiame taksu išpildymo patarnavimą. 

OBARTUCH and COMPANY 
2123 West Cermak Road Chicago 8, Illinois 

M O T E R Ų 
M e s n o r i m e p a s i ū l y t i k e ' e t a 

p r o g ų š^'rrnįni-'ėVis užs id irbt i 

KOMTŠINO 
^VUO $15 IKI $10 I SAV. 
Savo Hu'vni laiku dirbdami sma-

or-i voriine^ nardivjm^ darbu-
NEREIKIA PATYRIMO 

Nes galite uždirbti kada 
mokinatės. 

Autonv^Mo vartoi imas naudin
gas. Pilnesnėms informacijoms 

kreipkitės į 
824 S. 16th STREET 
MILWAUKEE, WIS • 

PRAŠYKITE MISS W E G E N E R 

MERGINU 
NESUNKIEMS DARBAMS 

Geros Algos — 40 Valandų 
Automatiški ir merit algų 

pakėlimai. 
Apmokėtos atostogos ir bonai 
Ligoie laikinas pasi t raukimas 

Pasilsėjimą laikotarpiai 
Senai Įs teigta F i rma 

Gera t ransportaci ja 

OTARION H E A R I N G A I D S 
448 N. Wells — 6-ame aukšt* 
DELAWARE 5924 — EXT. 15 

SOLDERERIŲ 
(SIDABRO) 

Dirbt i n n t l e n g v ų d a l i ų ; m a ž o j e 
s a p o j e ; 4 0 v a l a n d ų ; g e r o s a l g o s . 

7 2 1 2 N . C L A R K S T . 
T E L . S H E L D R A K E 0 1 0 7 

UNITED INSURANCE CO. 
1313 So. Michigan Ave. 

BOOKKEEPER — 
STENOGRAPHER 

5 DAY WEEK 
SALARY $55. A WEEK. Apply: 

DePEAR P A P E R COMPANY 
1500 S. WESTERN 

PRADINIU-KLERKU 
IšMOKINSIM DVI 

Naujiems, lengviems desko dar
bams — truoutį typing — sma
gus moderniškas ofisas — 5 die
nu savaitė — apmokėtos atosto
gos — ligoje pasi t raukimas — 
gydymas, daktara i ir apdrauda 
dykai — prof it sharing planas— 
bonusai — daug pirkimo nuo
laidų. 

$130 PRADEDANT 
MATYKITE MR. VAVRE 

740 W. Adams 
N e t o l i U n i o n S t o t i e s 

R E N D I O I A S I 

FurniSiuotas. 
rys rendon. 
valgį. 

.šaukite 

apši ldomas kamĮlto-
Gali pasigaminti ir 

VIRginia .".971 
arba 

4345 So. Fairfichl Ave. 

R KAI. ESTATE 

Turiu baigti derybas. Siūlau mū
rinį narna 714 W. 17 St.. 3 fletii. 

' po 4-4-4 kamb. su išeinamaisiais 
ir maudynėm. Medinis namas už
pakalyj, po 3-3 kamb. 2 karu ga-
ražas. Viso ioigg per mėn. $80.00. 

I Kaina $4.750.00. Telefonuokite, ra
šykite arba atsil iepkite 
Joseph Karaluk. 1417 S. E l n m o o d 
Ave. Ber\\>n. III. Te'cf. Tanai ISSt. 

Tiktai $3,000 oash, likusioji $o.(>00 
• suma kaip renda nuo rendos: 5 

fletu mūrinis su beismontu. arba 
.keisimp j mažg, ūkj. 

Prašo rašyti: E. Stapyra 
2452 So. ( a'ilornia Av«'. 

Reikalinga $5.(100 pirmo morgtfčfo 
4 fletu mūriniam namui. Mok«'s 
^350 intereFto vieniems metams iš 
karto ar ilgiau, arba 6<7f kas mė
nesį. $50 ar daugiau. 
šaukite Iii lt',T> 4»70 po 6 vai. \ ak . 

Daili išvaizda darniausiai 
APSIMOKA Skelbtis "DRAUGE" uždengia nešvarius darbus. 

> 

• ^ 

^ 

IŠDIRBĖJAI GERŲ IR TVIRTŲ 
SEKLYČIOMS SETŲ 

TieMofc Jum* — 
IS Mūsų Dirbtuves 

MŪSŲ il«ro metę p«tvri 
<ii8s rakandu Išdirbiirif 
igyjo nuo pirkėja pilna 
patenkinimą. 

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

PIRMIAU MATYKITE MŪSŲ DIRBTUVĘ 
Pas Mus Perkant, Nupirksite Daug Pigiau! 

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
U2 LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

GERAS VAISTAS 

PALENGVINIMUI SKAUSMO 

H'$ a SEHSATION! 
i M n v I U 

Ht Ummmmthm • N—rmlęl* • •«*•<*• 
ft£T k TUBE *Q* AT TOUH DRU66IST 

'•ATH rROOUCTS CO. CHICAGO 24. IU-

Tūkstanoiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mos. 
P d e Pirmos Progos, Paklauski te Jų! -

Archer Avenue Furniture Co. 
PARLOR SETŲ IsDIRBRJAI 

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

Savininkas JOE KAZIK - KAZEKATTIS 

INCOME TAKSŲ 
PATARNAVIMAS 
Jeigru jūs eaate »npirūpinę income 

taksais, m e s gal ime jums pagelbėti. 
Mes esame patyrę income taksų iš
pildymu pavieniams asmenims, nuo
savybių savininkams, profesionalams 
ir mažoms, bei didel iems biznio iš
taigoms. Anksčiau dirbome prie In-
ternal Revenue departamento. Pri
e inamos kainos už patarnavimą. Y-
patingas domesys bus atkreiptas j 
speciales jūsų income taksų pro
blemas, ir visas reikalas bus lai
komas paslaptyje. 

Mes atstovaujame visus federalifi-
kus. miesto ir valstybės taksų rei-
kalus. 

Knygvedystė vedama biznio jstai-
goms savaitėmis, mSnesiais ar vi
sam metui. Taipgi yra ir Notary 
Public patarnavimas. 

YVaJter Domkus and John Hodek 
SO. CENTRAL TAX SERVICE 

^508 S. Hatetcid St. — VIR. 4187 
(Rašt ines pri&mimo valandos: nuo 
8:30 iki 6:00 vai. vaic. kasdien.) 

SEND, Inc. 
^ H I P M E N T S ' T O EUROPE'S N E E D Y DISTRD3UTORS 

304 W. 63rd St., Chicago 21, 111. — Tel. ENG. 5028 

= ^ i 
H E L P W A N T E D V Y R A I 

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

IŠSKIRIANT U.S.S.R. ZONAS. 
SEND Pilniausiai garantuoja Tamstos užsakyto siuntimo pri
statymą. Jei del t am tikrų priežasčių negalima pris ta tyt i siun
tinio, jūsų įmokėti pinigai bus grąžinami. 
SEND Pri ima iš kiekvieno siuntinio gavėjo ir t rumpo turinio 
laišką, kurį ka r tu su pakvituotu orderiu prisiunčia Tamstai . 
SEND Standart iniai maisto siuntiniai susideda iš grynų pro-
duktų — VISO 23 SVARŲ NET 

Siųsk Maisto Siuntinius Tik Per 

S E N D 
Siuntinio pilna kaina: 

Tik SI0.00 
Į Tuojau pasinaudokit žemiau esančiu užsakymo orderiu! 
UŽSAKYTOJAS: 

Vardas ir Pavarde 
Numeris ir Gatve t • • . . . . 
Miestas Valstybė 

3 sv Tauku. 5 sv. Cukraus. 
2 s v. Kavos. 5 s v. Miltu. 
1 sv. Ryžiu. 2 sv. Mėsos. 
1 sv. Kond. Pieno. 1 sv. Kakao. 
1 sv. Šokolado. 1 sv. Muilo. 
1 svarą Džiovintų Vaisių. 

GAVĖJAS: 
Vardas ir Pavarde 
Gatve 
Ypatingas Adresas 

Nr Miestas 

V 
V a l s t y b e , Z o n a 

Sr 

MILWAUKEE -ROAD ŠAPOMS 
48 VALANDŲ SAVAITĖ — NAUJOS VALANDŲ ALGOS 

NEPATYRUSIŲ NUO $1.00 IKI $1.15 \ VALANDA 
PATYRUSIŲ NUO $1.31 IKI $1.43 Į VALANDA 

WELDERIŲ — MAŠINISTŲ — TINSMITHS 
CABINETMAKERIŲ — STEAMFITTERIŲ 

UPHOLSTERIŲ — KALVIŲ 
ELECTRICIANS — BOILERMAKERIŲ 

MOLDERIŲ — PAGELBININKŲ 
KREIPKITĖS Į KAMBARĮ NO. 1 

Milwaukee Road Depot Arba Šapose 
MILWAUKEE, WISCONSIN 

H E L P WANTED MOTERYS 

MOKAME 3 % DIVIDENDU 
A N T P A I D U P S A V I N G S 

(Current Rate) 

Pasidėję pinigus šioje tvirtoj įstaigoj, 
visada gausite geresnį atlyginimą. Visų 
indėliai apdraust i iki $5000.00. 

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

MŪSŲ TURTAS SIEKIA VIRŠ $2,250,000.00 

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

John Pakel, Pres. 

BAIGUSIEJI AUKŠTESNIĄJA MOKYKLA 
Su 8 iki 10 savaičių intensyvaus apmokymo galite gauti 

patyrimą, kurį biznio ofisai reikalauja. 

COMPTOMETER OPERS. 
YRA LABAI REIKALINGI 
•lio traiiiui panukšMiita.s v ietas su algomis, kurios nurodo, 
kad apsimoka mokyti.- <>omptomcU>r amatą. Jūsų. diplomą 
yra visur pripažinta kaipo froriymas jūsų gatMftiM.i, nvn 
yra 146 tokiu mokyk i u per \ i :j kraštą. 

GAUKITE FAKTUS — ATEIKITE ASMENIŠKAI— 
Sužinokite kaip mažai kainuoja kvalifikuotis 

geresniems apmokymo darbams. 

COMPTOMETER SCHOOL 
Suite 610 312 E. WISCONSIN AVE. 

Į Tel. Daly 0300 Milwaukee, Wisconsin 

PUIKI PROGA!! 
TUOJAU UŽIMAMŲ VIETŲ 

ORDERIŲ IŠPILDYTOJŲ 
PARCEL POST PAKUOTOŲ 

OFISO REIKMENŲ PERŽIŪRĖTOJŲ 
Nuolatiniai darbai — geros algos pradedant — 5 dienų savaite 

PRAŠYKITE MISS Y E R K E S 
ATEIKITE JT MCKV I»ERSO! \ \EI , OFT6A P I I A E S N R M ŽINIOM 

H O R D E R S, I N C . 
231 S. JEFFERSON ST. FRANKLIN 6760 

SKERSAI UNION STOTIES 

file:///V.WTED
file:///VANTED


DIENRAŠTIS DRAUGAS, CJHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, vas. 6 d., 1948 

m 

" D R A U G A S " 
THE UTHUANIAN DAILV FIUEND 

2S34 S. Oakley Ave., Chicago 8, III TeL VIRginia 6640-6643 

Entered as Second-Class Matter March 31. 191* at Chicago. Illinois 
Under the Act of Mareli 3, 1879. 

Publi&hed daily, except Sundaya, 
by the 

Lithuanlan Catliolic Press Society. 
Aember of the Caiiioiic l'ress Ass'n 

buhMi-l^tiou Kates: 
fd.00 per year outside of Chicago. 
#7.00 per year m Cmcugo & Cicero; 

4 cems per copy. 
Prenumeratos, kaina Chicagoje ii 

CiceroJe per paštą: 
Metama $7.0o 
Pusei Metų 4.00 

Jungt. Valstybėse, bet ne Chicago je: 
Metama $6.00 
Puaei Metų S.60 

Užsieniuose: 
Metama $8.00 
Pusei Metų 4.50 
Pinigus reikia siusti Pašto Monej 

Orderiu su užsakymais. 
Skelbimų kainos bus prisiunčiamos 

tuojaus, gavu.- prašymą. 
SfcLELBKJTBS DIEN. 'DRAUGE' 

Marshallo Plane Besvarstant 
NETIKSLUS APKALTINIMAS 

Senato užsienių reikalų komisijoj eina išklausinėji
mai įvairių liudininkų sąryšy su gen. Marshallo planu 
Europos ekonominei rekonstrukcijai. Tos komisijos na
riai girdi visokiausių nuomonių. Ten kalba užsienių rei
kalų ekspertai, universiteto profesoriai, mokslininkai, 
karo vyrai, diplomatai ir politikai. 

Prieš porą dienų viename komisijos posėdyje įdomiai 
kalbėjo Yale universiteto profesorius George Murdock, 
kuris antrojo pasaulio karo metu yra tarnavęs ir ka
riuomenėj. Taigi, jis ir ekonominiais ir dalinai milita-
riniais klausimais laikomas lyg ir ekspertu. 

Prof. Murdock teigia, kad užsieniui teikiama pagal
ba išaugino feudalizmą Graikijoj, pusiau fašizmą Ki
nijoj, dekadentinį kolonializmą Azijos pietryčiuose, so
cializmą vakarų Europoj ir komunizmą rytų Europoj. 

Socialinis mokslas, pastebi tas pats profesorius, su 
pakankamu pasitikėjimu gali pranašauti, kad perdide-
lis išlaidumas sulaikys Europą nuo atsistatymo ir pa-
kurstys spartesnį komunizmo plitimą. Vadinas, gen. 
Marshallo planas pasiektų visai kitokių rezultatų negu 
siekiama. 

APIE PAVOJUS AMERIKAI 

Pylimas Europon septyniolikos bilijonų dolerių kel-
siąs pragyvenimo brangumą Jungtinėse Valstybėse, ir 
tai vesią prie ekonominės katastrofos. To pasekmėje 
krašte įvyktų didesnis ekonominis sukrėtimas, negu jis 
buvo 1930 m. 

Šitokios padėties Amerikoje Rusija kaip tik ir lau
kianti. 

Prof. Murdock teisingai nušviečia tą būklę, kokia 
susidarė po antrojo pasaulio karo Graikijoj, vakarų ir 
rytų Europoj, Kinijoj ir kitur. Jis visai teisingai kalba 
ir apie tai, kad Sovietų Rusija ir laukia ir viską daro, 
kad Jungtines Valstybes ištiktų ekonominė ir socialinė 
katastrofa. Bet sakyti, kad prie tokios būklės privedė 
įvairius pasaulio kraštus Jungtinių Valstybių parama, 
yra gryniausia nesąmonė. Klaida yra manyti, kad gen. 
Marshallo planas pakirs Amerikos ekonominį gyvenimą. 

KAS BOTŲ IVYKS? 

Galime būti tikrir kad jei ne ligšiolinė Amerikos vi
sokeriopa parama, ir visa Europa ir kiti kontinentai 
jau visai būtų buvę sužnybti kruvinomis komunizmo 
žnyplėmis. Kiekvienam sveikai galvojančiam šiandien 
turi būti aišku, kad be Amerikos ekonominės paramos 
nei Graikija, nei Turkija, nei, pagaliau, vakarų Europa 
nepajėgtų atsilaikyti prieš didįjį Rusijos bolševizmo 
imperialistinį spaudimą. Gen. Marshallo planas yra vie
nintelis kelias išgelbėti Europą nuo totalitarinio siau
tėjimo. 

KURIS KELIAS TIKRESNIS? 

Jei visa Europa ir Kinija būtų parblokštos bolševiz
mo, ar prof. Murdock ir kiti panašūs socialinių moks
lų "žinovai" nemano, kad tada ir Jungtinėms Valsty
bėms susidarytų dideli pavojai ir trečio pasaulio ka
ras pasidarytų nebeišvengiamas. .Karas kainuotų ne 
septyniolika bilijonų dolerių, bet daug, daug kartų bran
giau. Ir kas, pagaliau, įvyktų po trečiojo pasaulinio 
karo, tik vienas Dievas težino. 

Nežiūrint, kaip mes klausimą nesvarstysime, prieisi
me prie tos pačios išvados — gen. Marshallo planas 
padės Europai ekonominiai atsistatyti, nuo totalita
rinio bolševizmo apsiginti ir, svarbiausia, nesusilpnins, 
bet sustiprins Jungtinių Amerikos Valstybių saugumą. 

Teisingumas Ir Lygybė 
DfcL PJREZIPENTO PĄSlCLYUfŲ itf)NGRESl I 

Prezidentas Trumanas, siūlydamas kongresui praves
ti kai kuriuos įstatymus civilinių teisių reikalais, gra
žių ir teisingų minčių išreiškia. Pirmoje vietoje jis 
pastebi, kad Jungtinės Valstybės buvo įsteigtos žmo
nėmis, kurie ieškojo laisvės ir gerovšs. Valstybes stei
gėjai aiškiai ir nedvejodami paskelbė pasauliui ameri
kiečių įsitikinimą, kad visi žmonės yra lygūs. Nepri

klausomybės Deklaracijoj ir Konstitucijoj pabrėžė visu 
žmonių teises į lygybę ir laisvę. 

Toliau Prezidentas sako, kad mes tikime, jog visi 
žmonės yra sutverti lygiais ir todėl jie turi teisę prie 
lygaus teisingumo įstatymų atžvilgiu. Mes tikįme, kad 
visi žmonės turi minties ir išsireiškimų laisvę ir laisvę 
garbinti Dievą taip, kaip jie nori. Mes tikime, kad visi 
žmones turi turėti lygias teises prie darbų, namų, svei
katos ir mokslo. Mes tikime, kad visi žmones turi tu
rėti balsą valdžioje, kad vyriausybe turi saugoti, bet 
ne uzurpuoti žmonių teises. 

Šios yra pagrindinės civilinės teisės, kuriomis re
miasi mūsų demokratinė santvarka. 

TAISYTINI DĄLYI£AI 

Prez. Trumanas teisingai teigia: 'Šiandien Amerikos 
žmonės turi daugiau laisvės ir progų, negu kuomet nors 
pirmiau. Niekuomet mūsų istorijoj nebuvo daugiau pa* 
grindo tikėtis realizuoti laisvės ir lygybes idealus visa 
pilnuma ;. 

Bet tų idealų nepajėgsime įgyvendinti, jei mūsų tar
pe bus bent vienas amerikietis, kuris ar tai dėl rasės, 
ar religijos, ar spalvos ir kilmės kentės diskriminaciją. 

Prezidentas nurodė, kad tokios nelygybės ir netei
singumo mūsų krašte dąr esama. Dar ir šiandien esama 
gyventojų grupės, kurios nėra laisvos nuo baimės, ku
rios negali gyventi ar dirbti, }nir jos norėtų, kurios 
net pilietybės privilegijomis negali pilnai naudotis. 

Į tai atsižvelgiamas, Prezidentas pasiūlė kongresui 
svarstyti ir priimti 10 civilinės teisės punktų, apie ku
riuos mes jau esame rašę. 

Kadangi p. Trumano kalba lietė ir negrų reikalus, 
todėl pietinių valstybių (kur negrų teisės labai varžo
mos) senatoriai piktai puolė Prezidentą ir jam net 
pagrasino. 

Bet Prezidentas gali būti tikras, kad Amerikos ka
talikų visuomenė jo gražias pastangas atitaisyti tai, 
kas buvo negero civilinių teisių atžvilgiu, stipriai pa
rems. 

Mūsų Svarbioji Pareiga 
ŽINIŲ IR NURODYMŲ ŠALTINIS 

Jungtinės Valstybės šiais laikais susiduria su klau
simais, kurie turi religinės ir moralinės reikšmės. Tie 
klausimai turi būti tinkamai perstatyti visuomenei ir 
šviesti. Tai atlikti yra geriausiai kvalifikuota katali
kiškoji spauda, kuribs praplatinimui ir sustiprinimai 
šį, mėnesį yra vedamas vajus. 

Iš katalikiškos spaudos piliečiai daug geriau pažins 
savo konstitucines teises, sužinos, kokie yra ir turi 
būti bažnyčios ryšiai su valstybe, kokią atsakomybę 
neša tėvai už savo vaikų — būsimų krašto piliečių 
auklėjimą. 

Šiais laikais Amerikoje reiškiasi stipri intolerancija. 
Ji yra kenksminga ir pavojinga. Prieš tuos reiškinius 
reikia kovoti. Tai kovai direktyvas paduoda katalikiš
koji spauda. 

Moralines ir socialinės problemos aštrioje formoje 
šiandien paliečia paskirus žmones ir šeimas. Paliečia 
juos namuose, dirbtuvėse, krautuvėse, raštinėse. Visur 
turime progos skleisti krikščioniškojo socialinio tei
singumo, taikos ir krikščioniškojo padorumo idėjas. 
Šiai išganingai misijai vesti puikios medžiagos duoda 
katalikiškoji spauda. 

MŪSIŠKĖ SPAUDA 

Retas kuris žmogus nenorėtų matyt atstatant pa
saulį teisingos ir pastovios taikos pagrindais. Pasirem
dama popiežiaus Pijaus XII paskelbtais penkiais punk
tais, katalikiškoji spauda kaip tik skelbia tokios pa
saulio taikos idėjas. 

Mes, lietuviai katalikai, turime ir atskirų problemų. 
Savų parapijų, organizacijų, įstaigų išlaikymas, Lietu
vos laisvinimo ir tremtinių šelpimo reikalai mus vers
te verčia turėti lietuvišką, katalikišką spaudą, kurios 
vaidmuo yra ir bus neįkainuojamai brangus. To išvada 
aiški — kiekvieno lietuvio kataliko yra šventa pareiga 
savąją spaudą skaityti, platinti ir remti. 

Nenusikalskime 
Visur, kur tik bent kiek gyvena lietuvių, turi būti 

suorganizuotas Lietuvos Nepriklausomybės Akto pas
kelbimo 30 metų sukaktuvių minėjimas. Kurios vieto
vės veikėjai nepasirūpins tokį minėjimą suorganizuoti, 
skaudžiai nusikals savo tėvų kraštui, kurip žmonės yra 
pavergti, persekiojami ir kankinami. Todėl pasirūpin
kime neužsitraukti ant savęs tokio tautinio nusikaitimo. 

Būtinai reikalinga, kad kiekvienas iietuvis šį, mė
nesį aukotų Lietuvai laisvinti per ALT bent vienos die
nos uždarbį. 

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

Neiškenčia litovski per
krikštai į ruskių bolševicką 
t 'vierą , , nepačiaumoję mano 
patarkuotų tarkainiukų... Ir 
paskui nuo to jie gauna kin
kose kažkokią keistą "dre-
buliaciją", sumišimą ir sa
votišką ūpą, — " palaidą, su
taršytą ir girtą", anot "Vil
nies" idijotoralo... 

O raudonas -vabalėlis, "Vii 
nies" pisorėlis, pamėginęs 
krimstelt Vidiko "Tarkainiu-
kus", susipurto ir... "spiau-
do, seiliojasi, kukčioja, kei
kiasi, lyg proto netekęs su
tvėrimėlis"... Tai ne mano, 
o tavorščiaus žodžiai. 

Vargše bolševike! 
• • * 

Svarbią naujieną maskol-
berniams pranešiu. Jūsų "ta-
tuška" Stalinas jau naują 
"citulą" gavo... Pastaruoju' 
laiku per radiją girdėjau, 
kad amerikonai komentato
riai vadina jį, "Dirty Joe' 
(murzinas Džio)... Seniau jis 
buvo ' 'maršalas, generalissi-
mus, brilijantissimus", o da
bar jau "Dirty Joe". Kodėl? 
Gal daug "žinantis" raudo
nos brigados (Lincoln Bri-
gade) člienas Džio Sacal pa
aiškintų? Jei lietuviškai ne
moki, tai bent angliškai per 
VES paaiškink... 

• • ' * 

Raudonfašistai sk e 1 b i a, 
kad Lietuvių Literatūros Dr-
jos Pirmos Apskrities Sko-
de, 18 d. sausio, 1948 m., pa
darė t o k i ą zajavlieniją: 
"Bendra demokratų ir res
publikonų užsieninė politika, 
Trumano doktrina ir Mar
shallo planas stiprina reak
ciją Europoje ir Azijoje. Pi
lant bilijonus Amerikos pi
liečių (ne Maskvos piliečių) 
sumokėtų taksais turto (ne 
Literadurnos Obščestvos tu
rto), palaikoma ir gaivina
ma fašizmo paliekonys, stip
rinama jų įvesti režimai ir 
žiauriai slopinama progresy
vus (bolševikų) l i a u d i e s 
(ochlokratų) judėjimas". Ir 
baigiant tą savo zajavlieni
ją, raudonfašistai ragina lįe-
tuvių visuomenę šitaip: "Lie 
tuviai antifašistai privalo at 
likt savo pareigas". 

Ir be raginimo taip bus. 
Mes antifašistai atliksime 
savo pareigas. 

• • * 

Ar atsimenate, kad Hit
lerio paslas von Ribbentro-
pas ir Stalino plimpipoten-
tas Molotovas susitikę pada
vė viens kitam ranką^ ir slap
tą sutartį padarė pasidalint 
tarp Vokietijos ir Rusijos 
Europą ir Aziją? Ar atsi
menate, kai 1939 metais du 
galvariezai, du kraugeriai, 
per pusę suplėšę Lenkijos 
Respubliką, tarp savęs pa
sidalino?... Kai Hitleris pa
vedė Lietuvą komunistų "ta-
tušl^ai" Stalinui, ar atsime
nate? 

Apie tas kraugeringas su
tartis, kurias pasirašė von 
Ribbentropas ir Molotovas, 
Amerikos valdžia paskelbė 
autentiškus dokumentus... Ir 
už kriminališką uždegimą 
pasaulinio karo von Ribben
tropas yra jau nubaustas. O 
von Ribbentropo tikras ko-
liaboratorius ir bičiulis Mo
lotovas dar nėra nubaustas... 

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

JURGIS JANKUS 

< Tęsinys) 
Aš buvau atsUmtas, iš žmonių tarpo išmestas, ir ne

turėjau kam to pasakyti. Man gerklę smaugė ašaros, 
bet verkti negalėjau. Apėmė begalinis t-oškimas pa
virsti į žvėrį, plėšrų vilką ir didelį pasiutusį šunį ir 
nieko gyvo neįleisti į tą mišką. Pirmį kartą pajutau, 
kad aukštos vietos tarp žmonių neišsikovosiu. Dabar 
aš už juos visus daugiau moku, bet jie už mane didesni: 
gal ateis laikas, kai būsiu už juos turtingesnis, bet jie 
vistiek bus didesni. Jie visi tupėjo nuostabią drąsą būti 
dideli įr nekreipti dėmesio į kitą: jie sugebėjo plaukti 
viršum kitų galvų, kaip debesys viršum medžių ir baž
nyčių bokšt-. Jie nebijojo būti aukštai ir nekristi, o aš 
jutau, kad to tikrumo ir pasitikėjimo savim niekada 
nepasieksiu. 

Mane smuugė mano paties menkumas. Jis ir nesmau
gė, bet guio iš viršaus, kaip didelis neišpasakytai sun
kus kalnas, ir spaudė prie žemės. Gulėjau savo menku
mo prislėgtas ir negalėjau pajudėti. Aš negalėjau atsi
kelti ir pareiti namo toks suplyšęs ir sudaužytas. 

Aš ir čia buvau pilnas baimes, nes toliau buvo girdėti 
šūkaujant ir dainuojant. Galėjo kas nors ateiti ir rasti 
mane gulintį sudaužytą ir suplėšytą, kaip pabėgusį ir 
nuo persekiotojų pasislėpusį vagį. O jei toks pareičiau, 
visi tuoj pamatys, ir aš nebeturėsiu kur akių dėti. 

Visi jie buvo drąsūs ir pilni nesuvokiamo įžūlumo, 
net ir patys menkiausi iš mūsų senomis skardomis su
lopytos gatveles. Tik man jo trūko. Gulėjau peršinčių 
veidų ir skaudančia koja ir vieno tetroškau: nors tru
putėlio tos akiplėšiškos drąsos, nors tiek, kad sumuš
tas ir suplėšytas galėčiau vidury dienos gaivą iškėlęs 
pareiti namo. 

Juk iš tikrųjų aš buvau teisus, o jie neteisūs ir dar 
du. Taip, vienas net besirengiąs iš muštynių duoną val
gyti. Pakilau ir mėginau eiti, bet nepriėjęs aikštelės 
krašto, vel atsisėdau. Nepamanykite, kad iš skausmo. 
Fizinį skausmą man nesunku buvo pakelti. Aš tik pa
galvojau, kad niekas neklaus, kas jie tokie buvo ir 
ką jie galėjo. Ne! Jie pasakys tiesiai ir paprastai: "Tas 
šiandien pasiutiškai gavo! Ir gerai! Tegu nesideda di
deliu!" Blogai, kai žmogus galvoji. Tada nieko negali 
padaryti. 

Yra žmonių, kurie negalvoja, ir jie patys laimin
giausi. Jie visada padaro tą, kas jiems tuo tarpu ge
riausia, ir už tat žino, kas yra laimės akimirkos. Kai 
galvoji, vienu žvilgsniu apimi visą gyvenimą, ir visada 
atsisakai to, ko nereiktų atsisakyti. Jūs galite galvoti 
kitaip, aš nesiginčysiu. 

Aš negaliu dabar tvirtinti, kad mano gyvenimas bū
tų laimingesnis buvęs, jeigu tada būčiau atsikėlęs ir 
parėjęs namo. Bet miške išgulėjau, kol visiškai pasi
darė tamsu, ir tik tada nuėjau namo. Kieme krūptelė
jau: prie durų stovėjo žmogus. Patamsy negalėjau pa
žinti ir pagalvojau, kad jiems mane miške mušti ne
pakako, tai atėjo dar ir čia. Sustojau prie vartelių ir 
toliau eiti nesiryžr.i. Aš jau norėjau apsisukti ir nueiti. 

— Labas vakr. ~ - - prašnekino moteriškas balsas, 
ir nuo to aš da V iu sumišau: man pasirodė, lyg 
iš kapų būtų motina : :grįžisi, nes po jos mirties čia 
dar nebuvo jokia moteris užėjusi. Valandėlę dar stovė
jau vietoje, kol pasiryžau prisiartinti prie durų. Neži
nojau, kas ir kodėl manęs šiuo metu būtų galėję lauk
ti, bet ji» tuoj paėmė mane už rankos ir pasakė: 

— Ačiū Dievui, kad parėjai. Aš maniau, kad kas 
negera atsitiko. Mačiau, kaip jie nuėjo namo. To ilgojo 
švarkas ir marškiniai buvo perplėšti, o veidas kruvi
nas. Jis vis šluostėsi ir keikė, o mažiuKas juokėsi. Gir
dėjau, kaip jis pasakė: "Nuo mano rankos greitai ne-
išsilaikys". Tada nubėgau atgal, bet tavęs neradau. Pa
maniau, kad jie tave užmušė ir į krūmus įmetė, bet 
ir krūmuose nieko neradau. Bet kaip dabar gera, kad 
parėjai. 

Ji pakėlė ranką ir perbraukė man per veidą. 
— O Jėzau! — šūktelėjo. — Tu visas sutinęs. Kur 

raktas! 
Rakto jai nedaviau. Duris atrakinau pats. Ji įėjo 

kartu. Kol įžiebiau šviesą, ji stovėjo šalia manęs, ir 
aš jutau jos kvapą ant savo veido. Aš nieko negalvo
jau, bet, jeigu ji būtų tą akimirką išėjusi, būčiau buvęs 
laimingas. Man būtų linksma buvę nenusirengusiam at
sigulti ir galvoti, kad yra žmogus, kuriam smagu, kad 
aš šiandien dar namo parėjau, ir kad tas žmogus jauna 
moteris, gal mergaitė, kurią visą bronzinę mačiau nu
lekiančią per mišką. Bet ji neišėjo, ir aš įžiebiau švie
są. 

Mano kambarys buvo nesutvarkytas ir asla nešluo
ta. Apskritai, savo kambarėlį aš šluodavau tik sek
madienio rytą, bet tądien tas prakeiktas ponvaikių su
manymas visą mano įprastą tvarką sugriovė. Man 
buvo gėda, kad svetimas žmogus užeina į mano mėš
lyną. Dabar aš paprasčiausiai atsiprašyčiau ir sugal
vočiau porą žodžių pasiteisinti, bet tada buvau taip 
visų apleistas. Niekas po motinos mirties pas mane ne
užeidavo. Kai buvau namie, žinojau, kad buvau taip 
vienas, lyg pasaulyje daugiau visiškai nieko nebūtų. 

(Bus daugiau^ 

f -
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"ČIURLIONIO" ANSAMBLIS "Čiurlionis" Europos Griuvėsiuose 
Rašo BR. KAVALIŪNAS 

1944 mietų rugpiūčio mi už tai čiuriiondečiai be-
men. 25 d. Vilniaus laikų i veik išimtinai koncertųoda-
senųjųi čiurlioniečių dalis, | vo prancūzų kariuomenes į-
karo audros atblokšta į Vie-j guloms. Vieną kartą kon~ 
nos miestą, suėję draugėn, j certuojant prancūzų ka-
nutarė pradėti dirbti Vii- riams, į koncertą atsilankė 
niuje varytąją kūrybos dar
bo vagą. Sunkiais tuometi
nio gyvenimo, nacių siautė
jimo laikais kultūros darbą i jie užangažavo ansamblį į 
dirbti reikėjo didelio jėgos j amerikiečių zoną vienos a-
įtempimo ir daug pastangų, j merikiečių divizijos, tuo me-
Čiurlioniečiai, visą dieną į tu vadovaujamos brig. gen. 
dirbdami įvairiuose fabri- George W. Smythe, įguloms 
kuose, išvarginti darbo,' koncertuoti. Labai malonios 
nuolatinių oro puolimų, ne-1 buvo staigmenos, kuomet 
davalgę, fiziniai išvargę, | kiekvienoje divizijos įguloje 
nepalūžo dvasioje. Po dar- i teko susitikti su savo tau-
bo vėlyvais vakarais rink- [ tiečiais, tarnaujančiais a- j aukščiausios klasės, aukšto nos. Aš keliaučiau daugybę T "Tai puiki menininkų 
davosi repetuoti bažnytinių merikiečių armijoje. Būda- j moralinio ir meninio lygio, i mylių, kad galėčiau tai iš-! grupė iš tokios graz os sa

vo daug džiaugsmo ir kai- j kurio galėtų pavydėti mūsų [ girsti. Visa, ką aš galiu! lies. širdingiausiai dėkoju. 

amerikiečių ryšių karinin
kai. Amerikiečiams koncer
tas padarė gerą įspūdį ir 

giesmių, liaudies dainų ir 
šokiui. Jie puoselėjo viltį 
kada nors grįžti savo tėvų 
žemėn. Ir toji nepalaužia
ma viltis stiprino juos mo
raliai ir padėjo išnešti ant 
pečių tiek sunkių vargų ir 
karo baisenybių. Naciai ne
leido tuo metu viešai rody
tis su koncertais, todėl bu
vo bandyta tai daryti ki
tais keliais. Buvo giedama 
bažnyčiose sekmadieniais 
per mišias ir organizuoja
ma pasaulietiški koncertai 
išvežtiesiems iš Lietuvos į 
Vokietijos fabrikus dirbti 
lietuviams darbininkams. 

Kai Vienoje dėl nuolati
nių bombardavimų gyventi 
ir dirbti buvo nepakeliama, 
čiurlionieoiai nepakriko, bet 
susitarę pasitraukė nuo 
darbo iš fabrikų ir įmonių 
ir išvyko į saugesnę vietą, 
į Austrijos Alpes prie Švei-

bų dalinantis su mūsų už- Paryžiaus menininkai. Tik i pasakyti — aš didžiuojuos 
jūrio broliais žiniomis apie \ viena dekoracija, dekoracija 
pavergtąją tėvynę ir apie stebinanti savo paprastu-
mūsųj tautiečius, gyvenan-Įmu, tyru linksmumu, ji ta-
cius J. A. V. buvo ne- \ čiau žymiai žavingesne ne
pamirštamos valandos ben
draujant su užjūrio bro
liais. 

Sumažėjus Vokietijoje 
okupacinėms kariuomenės 
įguloms, ansamblis savo 
veiklą perorientavo į tuo 
metu įsteigtas D. P. sto
vyklas. Nuo dabar oiurlio-
niečiai skyrė tėvų šalies 
dainą bendro vargo bro
liams ir sesėms. Griaudu 
buvo žiūrėti, kaip po kon
certo dažno tautiečio aky
se matėsi riedanti ašara, 
kuri buvo išspausta ilgesin
gų tėviškės laukų dainų. 
Dainos primindavo tautie
čiams Nemuno ir Dubysos 
sruvenimą, Lietuvos miš-

būdama Jūsų draugu ir ne 
šiodama Jūsų tautines spal
vas. Iki sekančio karto!" 

Evelyn Irons, 
"Evening Standard" Lon-

don, žurnalistė. 
' 'Aš niekuomet nepamir-

carijos sienos. Čia ir vėl na-1 kų ošimą, gimtųjų tėviškės! gumo prisidėjo ir kalba 

gu žėrinčios mise-en-scenos 
didinga, bet taip dažnai ap
gaulinga prabanga. Ta ma
ža mergelių grupė tyrais ir 
gerai pastatytais balsais 
primena mūsų prancūzišką 
garsiąją trupę 'Chanteuses 
de la Colombiėres'. 

' 'Ypatingai viepa savo 
žavia šypsena, o ypač bal
su uždegė entuziazmu susi
rinkusius — ji neturi ko 
pavydėti mūsų geriausiems 
operos dainininkams. Dai
nos buvo išpildytos su pui
kiu išbaigimu, švelniais 
niuansais ir ekspresija. Lop 
šinės siūbuojanti grandinė 
davė gracingą išvaizdą me
lodijai, prie kurios turt in- ! ^ u J ū s ? P^kutinės dainos, 

ALF. MIKULSKIS 
Ansamblio vadovas 

Viešpatie, paskubink Jus 
Jūsų kelyje. Turėkite tikė
jimą!" 

A. S. Adams, Major M. G. 

"Aš atėjau "nuo Lichtenš
teino kalnų iki Trįero, kad 
pamatyčiau lietuvių poeziją 
ir jos žavesį". 

Lichtenšteino princesė 
Gabriele. 

Šiuo metu ansamblis tu
ri savo balanse jau apie 300 
koncertų. Iki 200-tų koncer
tų sukaktuvių aplankytos 
85 vietovės, išblaškytos 
tolimuose Vokietijos plotuo
se. Bekoncertuojant šiose 
vietovėse padaryta 19,221 
km. kelio. Ansamblio klau
sėsi 101,670 asmenų, kurių 
60,050 civiliai ir 32,620 ka
riškiai — daugiausia pran
cūzai, po jų amerikiečiai, 

Varpas yra įtvirtintas me
dyje. 

Mišioms patarnauja arba 
tėvas — inžinierius, arba 
jo sūnus gimnazistas. Po
nia inžinierienė gi skaito 
balsiai mišių maldas. Prie 
Komunijos eina ir tėvai ir 
vaikai. 

Vakare visa šeima sueina 
kalbėti ražančiaus. Prie 
Marijos statulėlės salonėly
je uždegama švieselė. Ra-
žančiui vadovauja dažniau
siai motina, o kartais ir tė
vas. Meldžiasi kartu su 
jais ir visi tarnai. 

Netoliese Pacifikas. Po 
pugry&ų jau stovi veži
mas su jaučiais. Visa šeima 
važiuoja prie didžiulių Pa-
cifįko bangų, kur smėlis 

i juodas, o vanduo šaltas 
kaip ledas. 

Kiek tolėliau į pietus yra 
Lota. Tai anglių kasyklos 
prie pat vandenyno. Kasy

čiai juos pristatė orie ąun- .laukų kvapą. Bet, mintimis 
kių darbų—atkasinėti snie- 'persikėlus į realybę, skaus-
go lavinų užgriautus kai
mus ir vėliau dirbti prie 
Šveicarijos sienos įtvirtini
mus. Ir čia, bedirbant kal
nuose, sulaukiama 1945 me 

mas suspausdavo širdį pri
siminus, kad gimtosios ša
lies žemė yra trypiama 
raudonojo bato. 

Čiurlioniečiai koncertuo
tų gegužės mėn. 8 dienos — darni savo tautiečiams jau- oželiai mums galėtų atrody-

Daina apie meįlę ir mirtį ir 
piemenėlių daina yra ne
mažesni jų repertuaro še
devrai. 

"Šokiai estetiniu atžvil
giu niekuo nemenkesni už 
mūsų prancūziškuosius. Jei 

Namo". Jeigu Jūs negalė' a n g l a i ienkai, liuksembur-
si te grįžti j Lietuvą, aš 
tikiuosi daugelį Jūsų pama
tyti Amerikoje. Jūs ištik 

giečiai ir kt. 
"Čiurlionio" ansambliui 

karo pabaigos dienos. 
Džiaugsmas buvo neapsa
kytas, manyta, kad dabar 

te moralinį atpildą, kad sa
vo dainomis stiprino brolių 
ir seserų valią ir ryžtą iš

bus atstatyta senoji skriau- laikyti patriotinę dvasią ir 

ti origirfalūs, mes turime 
tačiau stebėtis apleisto my
limojo vikrumu ir blezdin
gėlių gracija. Niekuo pana 

da ir galima bus grįžti į 
Nepriklausomą Tėvynę. Bet, 
deja, politiniai įvykiai pa-

tremtyje nenutolti nuo savo. šaus, aišku, su svingu, bet 
tėviškės pirkiųj, išlaikyti 
dvasios pusiausvyrą, turint 

krypo kiton linkmėn ir te- viltį kada nors grįžti į rū
ko galvoti apie tolimesnį f pintojėlĮų šalį. 
tremtinių gyvenimą Euro
pos griuvėsiuose. Dabar, nu
tilus patrankų garsams, pra 
bilo mūzos. Atsipalaidavus 
nuo neįprasto fizinio dar
bo, buvo galima atsiduoti 

Vargu ar beliko Vokieti
jos trijose okupacinėse zo
nose lietuvių kolonija, ne
aplankyta čiurlioniečių su 
koncertais. Taip pat ir kitų 
tautų tremtiniams buvo ne

grynai meniniam darbui, j maža duota lietuviškų kon-
intensyviai repetuojant ir certų ir po to susilaukta 
ruošiant naują dainų ir šo- j gražių atsiliepimų apie lie-
kių repertuarą. Nors po tuvių liaudies meną. Apie 
karo ekonominis gyvenimas čiurlioniečių meninius su-

rųjų į mūsų kraštą atneš-1 vadovauja Alf. Mikulskis, 
tumėt maloniausią dainą", i Tautinių šokių vadovė yra 

E. Harrison. Marija Baronaitė. 

Kelionė Drebančioje Žemėje 
T. ANGELAITIS 

Važiuoju į Čilės pietus, ras tyresnis, mažiau triukš-
Prie didžiosios Čilės upės \ mo ramiam Lietuvos sūnui 
Bio Bio žiočių randasi Con-! ir namų i&vaizda graželes-
cepcįon miestas. Tai ant j nė. Bet tas žemes drebėji-
Pacifiko krantų 100 tūks- I m«as! Jis vis mane baugina. 

studentai '^u^ ind indami j t a n č i*i gyventojų miestas. | O kas žino, ar nesudrebės 
mus su savo mažu kraštu, To*> v i e t o 3 e Bio Bio upė y- vel... 
kurio daugumas iš mūsų tik r a , d a V f a ? . . m y h " ? .**& U f c " " U g f " 5 5 S E * 
vardą žinoio iūs užkariau-i F a l ) P °* ilgiau*, nus. Pasitinka baltabarzdis 
• x - YV .V. I Pietų Amerikoje tiltai sie- i tėvelis. Čia randame kalbos jate mūsų širdyse simpati- • , , TT - -i- T . • • t 4. • Ja krantus. Upe nėra gili, apie Ispanijoje esančią pa-
ją menininkams, o per tai b e t p a v o j i n g a : t u r i tūkstan-; dėtį ir apie Lietuvą. k 
jus priverčiate mus mylėti 

ar tikrasis menas neturėtų 
būti daugiau vertinamas? 

'Bravo jaunieji įietuyiai 

ir jūsų brangiąją tėvynę. 
Bravo ir ačiū". 

čiųs srovių. Neperseniai čįaj — Kas žin, ar mirusiojo 
prigėrė keletą karių. Dabar I čia žemę lietuvių fcojos ? — 
uždrausta tose vietose maų- galyoju. apleisdamas Con-

taip pat buvo nelengvas, 
bet nusikračius moralinio 
jungo ir okupavus Vokie
tiją demokratinėms pajė
goms, buvo galima laisviau 
atsidusti. 

Pirmieji čiurlioniečių 
koncertai buvo skiriami 
prancūzų okupacinei ka
riuomenei, nes buvo gyven
ta toje Austrijos dalyje, 
kuri atiteko Prancūzijai 
administruoti. Prancūzų ka
riai čiurlioniečių koncertus 
labai šiltai priėmė, jiems 
tai buvo savotiška egzoti
ka. Dalyvavęs viename kon
certe tuo metu I-sios pran
cūzui armijos vadas gene
rolas de Lattre de Tassig-
ny buvo tiek susižavėjęs 
lietuvių liaudies menu, kad 
įsakė savo štabui paimti 
"Čiurlionio" ansamblį į ka
riuomenės globą ir suteikti 
žmoniškesnes gyvenimo ir 
darbo sąlygas. Atsidėkoda- i nerolas. Taip, spektaklis 

gebėjimus atlikti savo pro-j spaudoje 

Panašių recenzijų yra til-1 d y t i s ( c e pci 0n. 
pę ir kitoje prancūzų, ang- .c0neeprion yra naujas Apsigyvenu kelioms die 

miestas, naujai atstatytas, I noms apie 10 kilometrų (6 
mat, senąjį Concepcion mįe-Įmylįos) į pįetus nuo mies 

gramą kalba svetimųjų Kaip yra svetimtaučių; 9 tą nupurtė nuo žemės pa-1 to dideliame ūkyje. Tai 
l P a u d a - vertinamas lietuvių Įįau^ viršiftus 1939 m. žemes! pušelėmis i r eukaliptais 

Štai vieno iš daugelio dies menas, matosi ir iš pa-1 smarkus drebėjimas. Tada apaugęs 250 ha. plotas. Sa-
pranjcuzų kariuomenes lei-1 darytų įraių ansamblio 
ūžiamo laikraščio recenzija Į garbės knygoje, 
apie u ČiurJionies" ansamblį. štai keletas iš daugybes 
Sakytas laikraštis pavadi- s įrašų, padarytų "čiurlio 
mrau "L'armure" savo 6 
Nr. 1046. I. 31 taip rašė: 

'Iš Paryžiaus* į Kauną" 
"Antradienio pobūvio už-

nio" ansamblio garbės 
svečių knygoje: 

* Puikus dainų, ir šokių 
pasirodymas padėjo mums 

roio garbei. 

suprasti dalelę Jusųf meno. 
bvgimm !-«<* grupe, klu-, ¥ £ k v t e n „ d a l y v a v e s ą n g . 
*f JYJlL 8 p e k u W w g e n e " las jautė didelį pasitenkini-

mą. Geriausios laimės Jums 
visiems įr Dieve saugok 
Jūsų Tėvyne!" 

F. A. Adams ftfajpr, £ ,£ , 

"Pąr vieną kartą lietu
viai studentai parodė savo 
meninius sugebėjimus, ku
riuos slepia tas mažas 
kraštas, besirandąs šiaurėj 
ex-didžiosios Voki e t i j o s 
tarp Baltijos ir Sov. Sąjun
gos. 

"Spektaklis vertas Pary
žiaus scenos — pasakė ge-

žuvo miesto griuvėsiuose 
daugiau 30,000 gyventojų. 
Dabar išdygę nauji pasta-
tai? naujos bažnyčios, nors 
ir senojo miesto ženklų, pa
siliko. 

Gražiausioji miesto dalis, 
— taį universiteto rūmai. 
Jie yrą gražūs ir jų galėtų 
pavydėti bet kuris kitas 
universitetas. Ramioje vie
toje, prie žaliuojančio par-
)co, naujitelaičių baltų šva
rių pastatų eilė supa aukštą 
keturkampį it varpinę, at
skirai pastatytą bokštą. O 

Tauta, turinti Jūsų kul- aplinkui gražūs gėlynai ir 
balti, rodos tik naujai pas
tatyti paminklai liudija, jog 
ir meno čia nestinga. 

Concepcion man labiau 
patinka už Santiagą. Čia 
oras artimesnis lietuviška-

negali turą ir jausmus, 
mirti!" 
Director UNRRA. Team 112 

"Aš neturi žodžių išreik
šti, kokius jausmus manyje 
sukelia Jūsų šokiai jr dei- jam, čia medžiai žalesnį, o-

vininkas — inžinierius, 
septynių vaikų tėvas. Žmo
na yra žymi Katalikų Vei
kimo sąjūdžio veikėja. Na
mai gyvi, juk vyriausiam 
vaikų tik 14 metų, o ma
žiausias vos vos išmoko 
pasakyti ' 'padre" žodį. 
Vaikai greit išmoko ir lie
tuviškai dainuoti. 

Pušynėlyje yra koplytė
lė, tik ji daugiau panaši 
Lietuvos pievų daržinei: 
šiaudų stogas, plūktas pa-
das-grindys, lentų sienos įr 
truputį palinkusi. Viduje 
lentų ąltorįus, pagalių suo
lai mediniai, žvakidės ir 
kėdė išpažintims klausyti. 
Yra ir kryžiaus keliai: ma
ži prisegti paveikslėliai ir 
šalia lentelės su šventais 
štfldais ir šeimos pavarde. 

klos tuomi įdomios, kad 
randasi po vandeniu. Tūks
tančiai darbininkų, dirba 500 
metrų gilumoje. Lota tai 
ištisas angliakasių miestas. 
Blogas, anglių dulkių pil
nas oras pasiliko atsimini
muos ryškesnis, negu gra
žiai įrengta ligoninė. 

— Kiek angliakasiai už
dirba? — klausiu vadovą. 

— Vidutiniškai, 75 pesus 
dienai. Uždarbis vidutiniš
kas. Žinoma. darbininkų 
troškimai auga. Buvo net 
sustreikavę. Anksčiau čia 
vyravo komunistai, nors jų 
buvo labai mažai. Dabar jų 
veikimas varžomas. Gyveni
mas dabar ramesnis. 

Viešbutyje tenka valgyti 
pietus. Patiekalai geri: vė
žiai, daržovių sriuba, žuvis 
ir dar vienas patiekalas ir 
pagaliau saldžioji, — viskas 
už 25 pesus. 

WESTWOOD LIQUOR STORE 
2441 West 69th Street Chicago 

FIDELIS PASIRINKIMAS VYNP, DEGTINES, ALAUS! 
bpecialė nuolaida organizacijų parengimams, 

vestuvėms ir panašiems įvykiams. 
Taipgi pristatome j namus geriausios rūšies alų — 

buteliais, dėžėmis ir statinėmis. 
AL. ŠIMKŪNAS, Savininkas 

Tfl^EFONAS — PROSPECT 5951 

r — 

C0NSIDER 

of an 
Insured Savings Account: 

• Your savings here are insured to $5,000 bj . 
Federal Savings and Loan Insurance Cor
poration. 

# Earnirrgs are compounded rwice a year — 
and you get a worthwhile rerurn on savings. 

• Service is prompt, friendly and helpfuL 
# Small savings are welcome — any amount 

opens an actouat. 

DISTRICT SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

Pirmiau buvo 

Keistute Savings and Î oan 

3236 S,. Halsted St. Chicago 8,111. 
Telefonas — CALUMET 4118 



R DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHlCAGO. ILLINOIS 

KANDIDATUOJA KONGRESMONUS 15 CHICAGOS LIETUVIU KOLONIJŲ 
Nauji Talkininkai 

Penktadienis, vas. 6 d., 1948 

Valdyba 

grieš geras orkestras. Tar- svarbus mėnesinis susirin-
puose galima bus pasivai- Į kimas įvyks vasario 8 dieną, 
sinti. Svarbu, kad visos na- j tuoj po Labd. Są-gos kuopos 

Morrison Hotel, Terrace Ca- res dalyvautų su savo šei- j susirinkimo. Nares ir nariai 
sino. Tikietas $6.50 asme- j mos jaunaisiais. Jie turės j malonėkite skaitlingai susi-

* DRAUGO" KONCERTE n i u i- G a l i m a įsigyti nuo pir- j progos pasilinksminti savų- j rinkti ir naujų narių atsi-
! mininko Wm. Duobos. jų tarpe. Kviečiame ir visos j vesti 

H West Side: A Povilaua-. 4 Chicagos jaunimą atsilanky-
kas, P. Donn, D. Jodikis, B. .. ., . " " i c u u *" u- ; ti j „_!„.__ nnkm 
Papšys, P. Zaura, Ona, Do- r e n ^ P"™""* J. Spaičio h « V a k a r ą ' P u k r a 

lores ir Albertina Jocaitės, d a r z ^ VVillow Springa, 111., D r a u g y s t § š v > Kazimiero 
E. Birijotaite, B. Žaugraitė, » Per laikraščius atsikreip- l a i k y s s u s i r i n kimą sekma-
S. Laurinaite, J. Zauraite B. ; ti į organizacijas, kad tą dienį, vasario 8 d., Lietuvos 
Zauraite, G. Nefaite, Stellajdieną mus paremtų. Vyčių salėj, 2457 W. 47th 
Lazauskaite. , 5. Nutarta išreikšti pade- St., 2 valandą. Visi nariai 

Iš Dievo Apvaizdos para- j ką "Draugui" ir kitiems laik j prašomi laiku susirinkti, nes 
pi jos: Ant. Grisius, M. Čes- raščiams, kurie remia klu- yra svarbių reikalų svars-
navičius, J. Naujalis, G. L a - ^ d e d a n t korespondencijas tymui. 

PENTAVIMAS 
IR POPIEKIAVIMAS 

žiemos kainos — pirmos rUšlea 
fiarbas — sienų popier ia i 194 8 
m a d o s — a p s k a i č i a v i m a s dykai 
—tuo j t e l e fonuok i te ir p a s i n a u 
dok i te ž emo mis k a i n o m i s . 

AL KARANAUSKAS 
6727 So. Artesian Ave. 

TVl. l»RO«*f»cct 8:5-27 

pinskas, E. Lapinskas, D. U-!. v . . . . _ r \. J. . 
sėlis. Z. Lakto, K. Gaižutis. I" " " T , P a P r a s t l n a " a l 

Iš Town of Lake: J. Žele-!. D r a U f .. s k a i t 0 > b i z n i e r i a i 

vas, P. Maldžius, J. J. Ce-! l r Pro fe s lJ°™lai nariai skel-
puliai, P. P. Sudeikiai, P. i r | b l a s l "Drauge". Gražus ben-
E. Musteikiai. D. Klimas, J. dradarbiavimas. 
Kinčinas J. Leščinskas. 

Iš Bridgeport: T. ir O. A-
leliūnai, F. ir A. Juškai, A. 
Zaleckis, J. Martinauskas, J. i 
Dimša, A. Banis, J. Sloge-1 
ris, V. Balanda, A. Tamo
šaitis. 

— Valdyba 

BRIGHTON PARK 

Adv. Peter Paul Gaddy 

Tarp kandidatų užsiregistravu
sių Valstybes Sekretoriaus raš
tinėje, paskutine valanda, kartu 
su Simon Murray, revizijos kan
didatu, yra ir lietuvis Peter Paul 
Gaddy iš Melrose Park ir May-
Wood, 111. Jis buvo republikonų 
pasiūlytas kaipo kandidatas iš
rinkimui j dešimtąjį kongresinį 
distriktą atstovu. 

Mr. Gaddy yra advokatas prak
tikuojąs Chicagoje ir vakariniuo-
st Chicagos priemiesčiuose. Jis 
yra gerai žinomas Proviso Town-
ship, priklauso prie Board of 
Governors of the West Suburban 
Bar Association, Chicago BarAs-
sociation, American Judicature 
Society ir Delta Theta Phi Law 
Fraternity. 

Jis mokėsi De Paul akademijo
je, Illinois ir Chicagos universi
tetuose, gi advokatūrą baigė 
John Marshall Law School 

Jis yra taipgi buvęs leidėjas ir 
redaktorius "Suburban Tribūne", 
yra direktorius Melrose Park 
Lions ir priklauso įvairioms ki
toms civilinėms, bažnytinėms, 
fraternalinėms ir socialinėms or
ganizacijomis. Jis yra buvęs 
prezidentu Melrose Park and May-
wood Chamber of Commerce, na
riu Joint Emergenc^' Relief Com-
mission, U. S. Armijos Reserve 
korpuso karininku nuo 1930 m. 
Jis turi visas kvalifikacijas, ku
rios atstovui yra reikalingos, bū
tent: jis yra geras teisininkas, 

WEST SIDE 
IŠ PILIEČIŲ KLUBO 

VEIKIMO 
Nariai 

Klubas priima nariais a-
biejų lyčių lietuvius, vedu
sius ir nevedusius, nuo 16 
iki 40 metų, amžiaus, ne vien 
iš Chicago, bet ir iš apylin
kes miestelių. Ligoj pašal
pos moka $5 į savaitę. Po
mirtine $200.00. Duodama 
karstnešiai, automob i 1 i u s, 
nuperkama gelių arba užpra 
somos šv. Mišios. 

Aplikacija ir daugiau ži
nių galima gauti pas rast. 
James R. Cherry, 4534 So. 
California Ave., Chicago 32, 
UI 

Pagerbtuves 
Įėjęs tūkstančiams lietuviams *• 
?auti Amerikos pilietybę ir yra K a i p k a s m e t , t a i p i r Šį-
/ienas iš nedaugelio advokatų, t metinio susirinkimo, 
suris t un teisę vesti bylas pnes » ̂  v • 
United statess Board of Immi- ] įvyko karstnešių pagerbtu-
-^ration Appeals in Washington. 

Jei jam pasiseks laimėti rinki
mus, Mr. Gaddy bus pirmas lie
tuvis Kongrese. 

JO DRAUGAI NUOŠIRDŽIAI 
LINKI JAM KUO GERIAUSIO 
PASISEKIMO! 

PRIEŠUŽGA VENINIAI 
ŠOKIAI 

Moterų Są-gos 20 kuopos 
Kvieslys, priešužgaveninis šokių vaka 

I ras įvyks vasario 6 d., Da-

T0WN OF LAKE 
Labdarių, Sąjungos 1 kuo

pos mėnesinis susirinkimas 
įvyks vasario 8 d., 1 vai. 
parapijos susirinkimų kam
baryje. Kviečiami nariai su
sirinkti skaitlingai ir naujų 
narių atsivesti. 

— Valdyba 

Šv. Pranciškaus Vienuo-
riaus-Girėno salėj. Šokiams lyno Rėme jų 3-čio skyriaus 

10 ,000 BONKŲ 
DEGTINES 
BRANDAS 
BUftTO 

• GIN 
• VYNO 
• KORD1ALC 

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama 

SPECIALCMIS KAINOMIS 

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

3529 So. Halsted St 
Phone: YARDS 6054 

Nathan Rantei*. 'Lietuviškas Žydukas', aav 

sėkmingas biznierius, ir tinka 
kongresmano pareigoms savo iš
silavinimu, charakteriu ir moks
lingumu. 

Mr Gaddy yra 40 metų am
žiaus, vedęs ir turi vieną vaiką 
Jis gimė Chicagoje ir jau 20 me
tų kai gyvena dešimtame kon
gresiniame distrikte. 

Mr. Gaddy lanke Aušros Var
tų lietuvių katalikų parapijos 
mokyklą, Chicagoje. Jis priklau
so daugeliui lietuvių organizaci
jų: Lithuanian Chamber of Com
merce of Ulinois, Lithuanian Am 
erican Political Club, St. John's 
Lodge Lithuanian Alliance of 
Proviso Township. Jis Amerikos 
lietuvių tarpe per 20 metų yra 
tinomas kaipo aktyvus veikėjas 
rvairiose lietuvių organizacijose 
jis yra ėjęs pirmininko ir sekre
toriaus pareigas. Dabartiniu lai
ku jis yra prezidentas Lietuvių j 
Advokatų Draugijos. Jis yra pa- j 

lietuviams * 

(Skelb ) 

Juozo Ryginio varduvių 
puotoj buvo ne tik svečių, 
bet ir viešnių. Viena jų, no
rėdama pasijuokti iš vyrų, 
o d K U • 

— Žinot ką, skaičiau ga-
zietose, kad vyrai dažniau
siai plinka nuo skrybėlių ne
šiojimo. Kažin ar tai tiesa? 

— Tikra tiesa, — greit 

atsake jai Phil Pakriauška, 
— Plinka ne tik nuo savo 
skrybėlių, bet ir nuo žmo
nų, kurios kas mėnesį per
ka naujas... 

Geri žmones užgavimus 
aplenkia ir atkeršijimo ne
ieško. 

ąjųw,-ųkJipiy»>Į 

PLANINGAS TAUPYMAS 
Moka Gerus Dividendus 

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and jCo&n &&d40ciatum 

2202 W. CERMAK Ra 
7747 

. CHICAGO 8, HLINOiS 

vės. Dalyvavo: D. Jenkevi-
čius, P. Kalnis, J. Kazlaus
kas, I. Benešiūnas, Strel-
kauskas A. Radzevičius, Ka 
tarskis, Shemežis, A. Valo-
nis ir Žilvitis. 

Pagerbtuvių programą ve
dė James R. Cherry. Klubo 
vardu padėkota , karstne-
šiams ir priminta, kad šiuo 
metu nėra dar vieno — a. a. 
Longino Jusevičiaus. 

Pirm. Wm. Duoba linkėjo 
klubui visame pasisekimo, y-
pač,gkad augtų narių skai
čiumi. I 

Pagerbimo komisiją suda
rė: P. Šlogeris, J. Simanavi
čius, ir K. Aleksūnas. Užkan 
džio paruošė narė K. sloge-; 
rienė, o patarnavo narės A-i 
dėlė ir Elena Cherry, Jonas 
Nevedomskis ir kiti nariai. 

Nutarimai 
1. Vienbalsiai nutarta da

lyvauti "Draugo" koncerte 
vasario 8 d. Kai kurie nariai 
apsiėmė ir darbu prisidėti. 
Tikietų galima gauti pas 
rast. James R. Cherry. 

2. Vienbalsiai nutarta da
lyvauti Chicagos Lietuvių 
Tarybos ruošiamam Lietu
vos Nepriklausomybės minė; 
jime vasario 15 d., Amalga-
mated Center, 333 So. Ash
land Ave. Delegatais išrink
ti pirm. Wm. Duoba, rast. 
James R. Cherry ir Juozas 
Tranauskas. Paskirta iš iž
do $10 auka. 

3. Nutarta kurie išsigali, 
lai dalyvauja Lietuvos Ne
priklausomybes Dienos ban-
kiete, vasario 15 d., 6 tai., 
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DIENRAŠČIO DRAUGO 
- M e t i n i s -

KONCERTAS ir ŠOKIAI 
ienį, Vasario (February) men. 8-tą dieną, 1948 metais 

ST. AGNĖS SALĖJ, 3916 Archer Ave. 
(Prie Archer Avenue ir Rockwell Street) 

. 

D A L Y V A U S : 
ton Pk. Sodalie&ų Glee Club muzikaliniame perstatyme "Cinderella" 

• Operos artiste ir dainininke A. Augustinavičiene 
• Lietuvos Vyčiu a capelia Choras '• Žymus Simmons Akordijonu Benas 

• Šokiams gros populiarus Geo. Bumett Orkestras 

Koncerto pradžia 4:30 valandą popiet. 
Šokiai 8:15 valandą vakare. 

ĮĖJIMAS: Koncertui ir Šokiams, $1.25. 
Tiktai Šokiams 75 centai. 

Bus galima taipgi gauti gardžių lietuviškų valgių. 
Rezervuokite Vasario 8-tą dieną šiam šauniam parengimui ! 

• 

Koncerto dalyviai išgirs garsų Simmons Akordijonu beną kuris prieš kiek laiko 
akordijonu benų konteste (vaizdas) laimėjo vieną iš pirmųjų vietų. 

s-s.* 
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Jaunųjų Akordijonų Orkestras Stebins 
"Draugo" Koncerto Svečius 

• • 

Vasario 8 d., St. Agnės Salėje, Aidės 
Akordijonai, Skambės Byansko 
Piano Ir Šokdins George Burnett 

O r k e s t r a s 
Jauni akordijonistai operos artistei Apolonijai 

T , 0 . ta. Auerustinavičienei. 
Leonardas Simmons (Si- b 

monas), buvęs vestsaidietis, Šokiu orkestras 

MUZIEJAUS VAGIS 

įsteigęs akordijonų mokyk- Kaip praeitais metais, taip 
lą ir krautuvę 1736 W. 63rd į r „ £ « D r a U g 0 " šokių or-
St., paruošė -Draugo' kon-; k e s t r a s b u g 

vienas geriau-
certui gerai išlavintą akor- g į c h i c a g o j 
diionu orkestrą. ^ ^ 

J George Burnett orkestras 
Įdomu gali būti visiems, groja Chicagos mieste nuo-

kad akordijonistai bus tarp latos. Didelėmis pastango-
8 metų ir 12 metų. Šis orkes- mis "Draugui" pasisekė jį 
tras bus polkų bei valsų or- pasamdyti vasario 8 d. 
kestras. Tie šokiai jo specia-j B e & ų įdomybių, "Drau-
lybš- į go" koncerte bus Apolonija 

Akordijonų solo gros Al- Augustinavičiene, buv. Lie-
fredukas Aliauskas, Joanjtuvos operos solistė ir Liet.| Roger Anderson, iš Chi-j Kiti aukojo po dolerį. 
Orinzie ir Jonukas Enk. Du- ] Vyčių Chicagos apskr. cho- c a g 0 k,urįs šiomis dienomis! Gruodžio mėn. gauta aukų: 
etus — Madaline Smulskis ras. j a u ^ t r ą sykį buvo apvo-i ?5G0 (įrengti kambarį,) -
ir Ivor Anderson. Bus ir trio 

Aukos Prieglaudai 
Aukos gautos liepos 4 d., 

1947 m., per senelių prieglau 
dos pašventinimą: 

Po $100: Marijona Gren-
caitė, James Belsan. 

Po $50: Bertha Ličkus, J. 
A. BalUcus. 

$40 — Julius Storgul. 

Po $10: Mr. Grager, Con-
nie Savickas, Mr. Paulius, 
Mr. Shields, L. Marjan. 

$5 — Mr. Mozeris. 
$2 — Mr. Aczas. 

Parduos Kailinius ir 
Žiedus Apmokėt Rusus 

VIENNA. Austrijos 
Po $20; adv. J. J. Grish,; gyventojai turės parduoti 

Juozas Jokantas, M. E. Žal- • savo kailinius ir žiedus bent 
dokas. daliniam atlyginimui rusų 

$10 — Jonas Joknntas. reikalavimo $200,000,000, 

Tikietų kainos tik $1.25, g ę s chicago Historical So- M r - i r M r s - R- T i t u s 

numeris, kurį gros Jonukas k o n certui ir šokiams; o vien L ^ V i rpvolvpri' P o $ 1 0 0 : P r - i r M a r - R e z 

Enk, Joan Orinzie ir Mada- t i k šokiams tikietai 75c. i .. r* * 4 * lA
 v £ ? ! galiai, Kons. Geniotis. 

line Smulskis 
Orkestro mokytojas 

Akordijonų orkestre bus 
14 akordijonistų ir vienas 
būgnininkas. Orkestrą suda
ro sekantieji: Alfredukas A-
liauskas, Joan Orinzie, Jo
nas Enk, Madaline Smuls
kis, Ivor Anderson, Eva 
Lauth, Ray Janis, Don Sip-
ple, Nancy Hemingtrom, 

Po $5: K. Daukša, L. Dau- prisirengiant prie taikos su-
kša, P. Jonker, L. į. Carver, j tarties. Paskutinį kartą, kai 
dr. A. P. Stulga, P. Stanish,' reikėjo imtis panašaus žy-
J. Hayes, kun. J. Paškaus-1 gio buvo per Napoleono ka-
kas, Elena Paukštienė, kun. rą. 
P. Katauskas, A. S. Pocius, Toks žmonių pasiaukoji-
Anelė Krasauskienė, J. Ai- mas neužteks, ir manoma, 
tutis. kad liku3ią dalį reiks sko-

Po $2: Alex Mickeliūnas, l i n t i s «l .Amerikos. Savo 
Z. Giržaitienė, Tekle Lum- i aukomis gyventojai tikisi į̂  
kaitė, A. Žolynas, Ona An-į ™dyti amerikiečiams kad 
drickienė, Ona Kazragytė, s k ° l a nebus laikoma auka 
Antanas Šadbaras, M. Vaiš-' vien rusų papirkimui. 
norienė, J. Rugienis. 

Žmogus, kuris ieško tik 
vieno daikto gyvenime, 
gali tikėtis, kad jį atras. 
Kas ieško kelių daiktų kar
tu, tas renką apie save 
vien tuščias viltis. 

— Oven Meredith Koncertas prasidės 4:30 vai.' f s b u v ° P r a v e s už $4. Ki-į P Q • J į m g ^ M f 

popist ir šokiai 8:15 vai. va- J* P 8 r * l a l d ^ P a r o d e S a t v e - ; ir Mrs. Crooks. ' 
kai?. k a n o k o n d u k t o r " " , kuris. p 0 $25: Hayes Paving Co.,: 'Gatve "tuojau" prieinama 

— XXX ; P a n e š ė policijai. Pastarąjį i r a Cowan. ! prie namų "niekad". 
! sykį, prieš uždarant muziejų $20 — Luse-Stevenson Co.! — Cervantes 

_ . . . _ i w | . jis buvo pasislėpęs po A. 
Prisiminus Zarasiskių Lmcomo i<*va. 

Parengime (Acme telephoto) 

Garbė klubui turėti suma- įas vakaras ir palinkėti, kad 
nią ir darbšč ia valdybą. N e f d b a S d a U ? f

i a u ******* v a " 
Rose Grey, Bill Wiegmann,;tik ji per keliolika metų vei- K a r V x 

Lorraine Jusevičius, Don ir kė pasišventusiai, be jokio 
Joan Rich, ir būgnininkas atlyginimo, bet dar sugalvo- j^į 
Charley Piehl. jus kokį parengimą, jis pa- j 

Visi jie yra Leonardo Si- i vedamas valdybai, kuri ge-
mono lavinami jo- akordijpN^I užduotis atlieka. O gg-JJLįį 
nu mokykloje. r^i žinome, kad kiekvienas 

darbas reikalauja pasišven- į 
Kiekvienas lietuvis megs- t i m Q l a i k c i š l a i d ų i r g a l v o . 

ta akordijoną. Šis orkestras s u k i o 
tikrai visiems patiks. 

Praeitame Klubo vakare 
buvo acvaidinta "Burbulų 

kurį parašė klubo 

— Kiubietis 

Jonas Byanskas 
Piano akompanistas, ku- seim< 

ris dažniausia pasirodo lie- Į pirm. James Tarulis. Vaidi-
tuvių parengimuose, yra Jo- i nimas publikai patiko. Gar-
nas Byanskas. Jis yra pri-! be mūsų pirmininkui, kuris 
pažintas kaipo geriausias pi-: Parėjęs iš darbo, vietoj po-
ano akompanistas Chicagoj 

kompanuoti žymiems Luis
tams. 

Jonas Byanskas yra "Bi-

ilsio, galvojo, rašė, kad pa
jam dažniausiai ir tenka a- įvairinus vakarą, kurio da

lis pelno ėjo sušelpimui naš
laičių tremtyje. Veikale J. 
Tarulis net pritaikė dainą, 
kuri re vienam ašarą iš-rutės" choro vedėjas. Prieš \ 

kiek metų su tuo choru bu- spaude, kuomet uždainavo. 
vo nuvažiavęs net į sietuvą. 

J. Byanskas akompanuos 

! 

A. A. 
ADOMAS MAŽRIMAS 
Gyv. 390 S W. llth St. — 

tel. Beverly Ui 7 9 ir CEDar-
crest 9810. 

Mirė Vasario 4d.. 1946ni.. 
3:20 vai. popiet, sulaukęs 7 6 
metų amžiaus. 

Gimęs Uetuvcje. Kilo iš 
Tauragės apskr., Karklėnų pa
rapijos. Amerikoj išgyveno 41 
metua. 

Paliko dideliam*- nuliūdinu-: 
dukterį Skolasti.ka ir žentą 
l>r. Anthony Suk]; sūnų Sta
nislovą, ir marčią Lueille; an
ūkus Konald ir Ceeelia, Maž
rimus; brolį Ignacu ir brolie
nę Oną Mažrimas ir jų. šei
mą; ir kitus gimim-s. draugus 
ir paž]štamus. 

Kūnas pašarvotas Kt-teham 
koplyčioje, i 9 55 VV. 95th St. 

Laidotuvės įvyks šedtad., Vu-
saiio "d. 15 koplyčios 11 vai. 
ryto bus atlydėtas i šv. Kris
tinos parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už. 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines. 

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

Nuliūdę: Duktė. Sūnus, žea»-
ta>. Marti, Anūkai, limUs, Bro
liene ir kiti Giminė-.. 

Liiid. direkt.: A. M. Phil
lips, tel. YARds 49U8. 

Iš tiesų, malonu prisimin
ti taip rūpestingai suruoš-

SENOMis, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

IR ODOS IŠBĖRIMAMS 

Kenčiamieji nuo senų, atdarų 
ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra įamiai pased&ti, ir kaip 
naktie metu n galima gerai išsi
miegot. Kuomet < ^ mirė* 
žaizdom oradeda ,'f-̂  
niežt V skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Oint-
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
senų. atdarų ir 
skaudžių žaizdų. 
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prašalinanč i o s 
ypatybės suteiks 
Jums tinkamą 
nakties poilsį ir 
pagelbės išgy
dyt senas, 
atdaras 
skaudžias 

žaizdas. Vartokite jį irgi skau-
diems nudegimams, šašų ir sutrū-
kimų piasalininiui, ir kad pa
lengvinti Psoriasis niežėjimą. 'At-
vSdina vadinamą Athlete's Foot 
degimą ir niežėjimą, susabdo jo 
plėtimąsi, sulaiko nuo odos nu-
džiūvimo ir sutrūkimo tarp pirš
tų: geras ir sausos, trūkstančios 
odos niežėjimui, nuo darbo iš
bėrimams ir kitoms odos nega
lėtus iŠ lauko puses. 

Leguio Ointment yra parduoda
mas po 75e. $1.25 ir $3.50. Pirkite 
jį vaistlnžse Chicagoj ir apielinkėj 
arba atsiųskite Money Orderį J: 

LEGULO, DEPT. D. 
4847 W. 14th Str^t 

CICERO 50. ILLINOIS 

A. A. 
IGNACAS JANKAUSKAS 

Gyv. 36 58 W. l l l th St. — 
tel. Hilltop 2713. 

Mirė Vasario 4d., 1948m., 
10:3U va!, ryto, sulaukęs pu
sės amžiau. 

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apskr., Pavandenių 
parap. Amerikoje išgyveno 48 
metus. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
žmoną Joaną (po tėvais Šid
lauskaite); 3 sūnus, Kdvardą, 
Atttana ir nnirčią Bronislavą, 
ir Ja.nes ir marčią Kdith; 3 
dukteris, Lucille ir žentą Sta
nislovą Mažrimus, Violet ir 
žentą Joną Ivanauskus, ir Ma-
rianne; 4 anūkus; brolį Vin
centą ir brolienę Oną ir* jų 
šeimą; ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas Ketonam 
koplyčioje, 2955 W. 95th St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
Vasario 7d. Iš koidyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Kris
tinos parapijos bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka-
pim-s. 

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

Nuliūdę: Žmona. Sūnūs, Duk
terys. Marčios, žentai, Anū
kai, Brolis, Brolicaič ir kiti 
Gimines. 

Laid. direkt.: A. M. Phil
lips, tel. YARds 4 908. 

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME JUS IR JCSŲ DRAUGUS ATVYKT Į 

G R A N D O P E N I N G 
S A Z A R A C 

4001 Archer Avenue, Chicago 
Penktad., Šeštad., Sekmad., Vas.-Feb. 6, 7, 8, 

GROS GERA MUZIKA — UŽKANDŽIAI — PASILINKSMINIMAI 
SMAGUS LAIKAS UŽTIKRINTAS VISIEMS! 

Broliai Tamašauskai, savininkai 

LIŪDESIO VALANDOJ 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIU DIREKTORIAI 

6845 So. VVestem A ve. 3 319 Lituanico A ve. 
PROspect 0099 YARds 1138-1139 
Tiem* kūne gyvena kitose miesto dalyse gausime koplyčia arčiau jūsų namu 

Lt • 

PIRKITE TIESIOG NUO— 
MR. NELSON 

— Savininko — 

St. Casimir Monumen) 
Company 

3914 West lllth St. 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias paminklams 
planu pasirinkimas mieste. 

įeietonas: CEDARCREST 6 3 3 5 

% , ' J H M I 
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KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG IŠ DIRBTUVES 

Užsisakykite gražų paminklą ant savo mylimo as
mens kapo — tiesiog iš šios vienintelės lietuviškos pa
minklų dirbtuves. 

Paminklus pristatome \ visas kapines arti ar toli. 
Nuo akmens šlifikavimo iki raidžių iškalimo ir 

paveikslų jstat}Tno — BITTTN Ir KAMENSKY eksper-
tyvis darbas yra paremtas 45 metę patyrimo. 

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

B I T T I N a n d K A M E N S K Y 
Monument Works 

8938 W. l l l t h STREET — Tel. BEVerlj 0005 
Pirmoji paminklų dirbtuve nuo Sv. Kazimiero kap. vartų. 

SSK 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIEN4 IR NAKTĮ 

4605-07 l Hermitage 
Avenue 

Yards 1741-2 

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 

Radio Programai WGER 
mvo k.) 

DABAR KAS ŠEŠTADIENI 
nuo 9:16 lkl 9:10 T. ryte. 

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

coriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kūnai žuvusių ar mirusių veteranų — jūsų mylimųjų, 
bus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks 
| jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Suteiktama* pilna* mi M tarini* laidojimas. 

NULIŪDIMO VALANDOJE 

KRElPJvllKto PRIF 
A N T H O N Y B 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOJ* 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

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

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

Maso patarnavimas yra greitas, mandagu* ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas! 

SEKANTIEJI VRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 4 8 0 C I A C U 0 8 

\mbulanso patarna
vimas yra teikiama-
dieną ir naktį. Bei 
kale, laukite m u* 

Mes turime koplyčia* 
isose Chicagos b 

*ioselando dalyse Ii 
uojau pa tarnaujam 

PETRAS P. GURSKIS 
659 WEST 18th STKEET Phone SEEley 5711 

IGNACAS J. ZOLP 
ir 

1646 W£ST 46th ST. Phone: YARds 0781 

POVILAS J. RIDIKAS 
8854 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Telephone: YARds 1419 

LACHAWICZ ir ŠONAI 
2814 W. 23rd PLACE Phones — VIRginia 6672 
10756 S. MICHIGAN PULlman 1370 

LEONARDAS L. BUKAUSKAS 
10821 a Mi»naiGAN AVE. Phone: PULiman 9661 

ANTANAS M! PHILLIPS 
8807 & UTUANICA AVE. Phone: YARds 490* 

JULIUS LIULEVIČIUS 7 

W» S. CAUFOBN1A AVE. Phone LAFayett* 5578 

file:///mbulanso
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Raudonarmiečių Kapitonas Numato 
Bolševizmui Galą Rusijoje 

Vlasovo armijos dai.iiuo- SIEKIA PIRMENYBES ČIUOŽIMO KONTESTE 

- V -
Kryžminėj fronto ugnyje. — Vokiečiai nori jį sušaudyti. 
— Tarp Vlasovo pulki). — Komunistų komisaras Hitlerio 
tarnyboje. — Pririšę prie beržu, karį perpiešia pusiau. 

Rašo DR. J. PRUNSKIS 
Koriakovas mate, kaip vie

ną po kito išveda vokieč ai 
IUSI: belaisvius, rusų s'au-
pes. Pasigirs a šūvis i r . . 
^ iškas nutilsta. Jis laike 
rankose čenstak^vos Šv. P. 

Dresdeno. Pačioms paskuti-! Mar"jos medalkšlį ir m e 
nėmis karo dianomls voi ie* dėsi, kol iš susijaudinimo ir 
čių feldmaršalas Scher..e ls nervų įtempimo neteko są-
atakavo prasiveržusius ru:ų j monės... A t s g a v s atsimi-
dalinius ir kaikuriuos apsu- , ne su savimi beturįs Nauio-
po. Apsupo ir Koriakovo da- j jo Testamento knvgą. Atsi-

Išgelb;ti skiiaiJ.žiamą 
moterį 

Kapitonas KcriukDvas su 
raudonąja armija nužygia
vo nuo pat Maskvos iki 

se Iloriikovas už.kio buvu-
s] ba .a i jcno politinį komi
sarą, komuniste Parš nį, 
kur? dabar nucš'.džiai tar
navo naciams, rašydamas 
straipsnius pvieš buvusį sa
vo "tėvą" Staliną. Koria- 1 
kovr šią f^roga rašo (p.1 

146): 
— Kiti k->tmmizn?a> ir fa

šizmas nėra prieš'ngi daly
kai, r.v> tą supra au nuo se-1 
niai. Tik dabir p :rmą k rtą I 
aš r imačiau tas id3jos \\ū- j 
nijimi 3ia~e a,smeiyje, j 
k'jrs buvo komunistas ir 
ki-is daHar buvo k>m:rni:j-! 
tas i * kurs dabar buvo na i q 
kab!" .^.ryž'o tarnyba j 
St»"i~f> laikotarpio žmonių 
žyme ^Tra ne' uv'mas princi
pų... D ug'am»ia yra tokių, 
kurie nebetiki nei į raulo-
na?p ž^lgš^e , n i į ikinas... 
Jie tik intere uoti prisitai-

linį. Gindamiesi luiai u > I verte, kur papvo'e. ir pas- k i n i Ir rasinaor'oti. Jiems j 
eme patogias r ozic j i s ir i kaitė pirmą į akis kritusį nesvarbu kam ta rnau t i : ' 
Koriakovą pasiunti atnešti j cak'ni. Tai buvo eilu'e iš Stalui'>i ar Hiieriui... Karo 
maisto. Tas nuej:s į ve k e-i Apreiškimo 17 skyriaus, ir metu ko*rrofst-.i dažnai bu
čių namą, kur anks iau b i- ; ji skambėjo taip paguo- i ve išdaviką!, ir t*k paprasti, 

liaudies žmones, be preten-
ziT*V' ir be parttjo>, pasiro
dė tikrais herojais. — 

vo matęs turint kiaulinių, I džiančiai: 
išgirdo moters riksmą. Nu
bėgęs į tą kambarj, pama
tė, kad jos verksmo prie
žastis — vienas raudonar
mietis, ir spyrė jam į nuga
rą, grasindamas pranešiąs 
komendantui arjie praevar-

"Jis padėjo ant manęs 
savo dešinę ir man tarė: 
nebijoki". 

Toliau Koriakovas pasa
kojasi : 

US Kariai Areštuoti, 
Pasijuokė iš Ruso 

VTENNA. — Ištempti A-
merikes - Rusijos santyk'ai 
Ausrijoje dar paš'ijo, kai 
du Ameriko3 kareiviai buvo 
rusų areštuoti ir palest i i 
tik po 4 vabndr , kai j e p j \ > < V a s ? n o . 8 d ' »™US0 . 
sijuokė iš rusų karininko * ' " • Jaučiama kad visi 

I kuris paslydo ant ledo ir nu C h , c f ° 5 apylinkes lietu-
, . J viai tos dienos laukia. Prog-

p U C e . ramos dalyviai atlieka pas-
Karinmkas, civiliai apsi- k u t į n e s praktikas, kad nenu-

; rengęs, įsižedė ir pašaukė y i l t g a u s i o g b l i k o s S d _ 
rusų karį policininką, kuris m i n i n k ė s « b u B y » k a d 
su kitų pagalba bandė su- p r o g r a m o s s v ečiams būtų pa 
imti 5 Amerikos kareiviu*. , r u o š t a v a k a r i e n ė . Vyrai pa-
Trys iš jų paspruko. ; tarnautojai jau pasiskirstę 

Buvo ir kitas atsitik mas, pareigomis — salėj ir bufe-
kur rusų kareiviai vedė tris te. Viskas paruošta sve-
areštuctus per Amerikos čiams: iš programos gražių 
zoną be leidimo. Kai jie bu- įspūdžių išsinešti, o paskui 
vo suimti vienas rjsų iš- pasilinksminti, naujų pažin-
traukęs revolverį laikė į čių užmegzti, 
amerikiečio vairuotojo gal
vą, bet anglų karys ji iš-
ginklavo. Amerikiečiai įtei
kė protestą. 

Bolševizmas žlugs 
Darjrdamas gaiutirę išva

da iš savo patyrimo belais
vėj^ ir keletą metų kariau-— Knyga (Naujasis Tes 

itamentas), kurią turėjau VCJ< « - » » » * * « » 
tos veiksmus. Moteris buvo! ' * LU , . j a n t Raudonosios armuos 

i savo ranko~e, buvo kaip 
j gyvas daiktas. Dievas, gal-
'būt mano angelas sargas, 
| atsakė man per tą knygą į pergalę, o paprastas karys, 

Barbara Ann Scott, kanadietė, žiemos sporto olimpija-
doj, St. Moritz, Šveicarijoj, žavi žiūrovus figūriniu čiuo
žimu, siekdama pirmenybės konteste. (Acme telephoto) 
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Isejes is Kalėjimo 
Kaltina Atstovą 

Komunizmas Nepajėgia Pagerinti 
išgelbėta. 

Patenka nelaisvėn 

eiti Koriakovui reikė'o 
pavojingomis fionto Inijo-
mis. 

— Padėjau šauluvą, — 
rašo jisai savo k n g . j e (p. 
106), — ir iš kišenės išsi-

eilėse, Koriakovas rašo: 
— Ne komunistai atnešė 

mano klausimus. 
Toks įtempimas dar tęsė

si kurį laiką. Vienas aukš
tesnis vokiečių karininkas 
būtinai reikalavo Koriakovą 

liaudies sūnus, kurs nepri-

Prastas Rusų Gyvenimo Sąlygas 

X Antanas' Zalumskis ir 
Augustinas Marozas yra vie 
ni seniausių Brighton Park 
lietuvių, nes 85 metų am
žiaus. Per ilgą laiką jie bu
vo stropūs ir punktualūs dže 
nitoriai McKinley park rū
muose (fieldhouse). Dabar 
jau išėję į pensiją. Kadangi 
"Draugo' koncertas įvyksta 

Joe Mayczek, chieagietis, 
kuris 12 metų1 praleidęs ka
lėjime už jo nepapildytą j Briįditon Park kolonijoj, tad 
žmogžudystę, buvo guberna- jei tik bus gražus oras, abu 
toriaus Green paliuesotas, ! žada atsilankyti, kad pasi-

LONDONAS. — New 
klauso partijai... Nors bol- ] York Times koresponden-

traukiau mažą į Dargų E- j sušaudyti, bet kiti apsau-
mimo Šv. P. Marijos paveik-1 gojo. 
sielį, kurį man buvo dova
nojęs vienas kunigrs Vol/-
nijoje. Atsiklaupęs sukalbė
jau maldas, kuri2s buvau 

Gamtos grožis nuteik'a 
maldai 

ševikai per ketvirtį š'mtme-
čio deformuok, ir f alsin
ki oja iusų prigimtį, žmonės 
iš'aikė savo pagrindines sa
vybes, jų moralinės pajėgos 
nėra išsemtos, kaip jos ne
buvo išsemtos per 200 me t j 

i -

tas Maskvoje, Drew Middle-
ton, nebuvo vėl įleistas, kai 
norėjo grįžti po atostogų. 
Londone jis aprašo gyveni
mą Rusijoje. 

Po 30 komunizmo metų 
žemas Ru3ijos gyvenimo 

Rusijoje yra t ;k viena lais
vė: daryti kas įsakyta. Ge
rybių apstumo yra tik rink
tiniems vadams. 

Nuo 1917 metų Rusai pa-

Dabar Koriakovą gabeno j *>* (P- 160). 
nešant totorių vergijos jun- j s t a n d a r t a s n e g a ] i lygintis 

ir kuriam už praleistą kalė
jime laiką valstybė paskyrė 
$24,000 atlyginimo, dabar 
kaltina valstybei atstovą 
Ragrar Nelson,. 11320 Ed-
brooke ave., būk šis iš jo ė-
męs $5,000 kaipo kyši. 

Atstovas Nelson tai pa
neigia. Jis traukiamas į teis 

, mą pasiaiškinti. Nelson sa-
darė mažai p a r u g e s , pas į ^ ^ k r e i v a u t i . 
juos randasi didz ausia biu- , k a G u b e r n a t o r i u s Green į-, 
! ° _ ^ ? ^ ^ J ! 2 £ ? ^ ' sakė visą dalyką Išsamiai |Brighton Park dabar jau 

vadinami naujais titulais — 

gerėtų gražia programa. 
X Irene ir Kastas Kaza-

nauskai susilaukė šeimos — 
sūnaus, kuris pakrikštytas 
VVilliam vardu. Jaunieji tė
vai, prieš sueidami į mote
rystę, buvo žymūs jaunimo 
L. Vyčių ir Sodalicijos vei
kėjai. Žymūs ' 'Draugo" bi
čiuliai ir rėmėjai Gasparas 
ir Marijona Pakeičiai, 

maisto, drabuž'ų ir butų .v.. ,. 
trukumai. Sovietai valdinin- ' 

spėjęs išmokti 
nes. — 

Sugrįžus su ma ;stu, dali 
nio vadas pasiuntė Koriako-

iki -os die-j paliai puikius Elbės kran
tus. Jis aprašo savo pergy
venimus : 

— Lyg nematoma ranka 

su Vakarine Europa. Komu- j k a i SU(jaro atskirą klasę 

bolševizmui galą Rusijoje: 
— Rusi joja nedali pasilik

ti bolševizme, kurs falsifi
kuoja tautinę rusų sielą. 

žiuoją civiliniai gyventojai. ' i r nutraukė uždanga]ą. Lyg j šiandien (Rusijoje) pasiek-
vą į pamiškę, kur matėsi va- į nuėmė raištį nuo mano akių 

Koriakovas pranašauja ' nistai giriasi, kad Rusijai "beklasėje visuomenėje". 

Tuo momentu prasidėjo jk<*» balsas man kalbėjo: 

atnešė laisvės ir gerybių. 

Budrus Vairuotojas 
Budrus taksimetro vai

ruotojas. Francis Leminger, 

mūšis ir Koriakovas piteko žiūrėki ir stebėk*s Dievo 
į kryžminę ugnį. Įsirito į ' pasaulio grožiu. Per 33 sa-
gnov | : 

— Prisipirkęs ^-rie ž?mė3, 
aš paliečiau >V. p. Marijas 
medalikėlį ant savo krūmi
nės ir balsiai, lėtai kalbėjau 

vo gyvenimo metus aš daug 
ką esu padaręs blogo ir ne-
skaistaus, bet tuo momentu 
aš buvau kūdikiško nekaltu
mo, į pasauli aš žiūrėjau 

toji bolševizmo pergalė nė- Į 7 1 2 0 Y a tes ave.; prie Lake 

Anot Rūsy, US Kariai 
Išlaipdinfi Afrikoje 

LONDONAS. — Tass ži-
yra nepatenkinti, ypač ka i J nių agentūra pareiškė kad 

"grandpa'' ir ' 'grandma 

Jie gyvena kaip prieškari
niai nacių valdininkai. 

Darbininkai ir laudis 

ra galutinė (p. 161). 

Paliko 6 Našlaičius 

maldą: "Mes neturime kitos i naiviomis ir laimingomi3 a-
priebėgos, kitos vilties, kaip k l_m l s ' l y ^ -1?8 n ! e k a d a n_e 

Tave, šv. Mergele..." 
Staiga jis pajuto, kaip ji 

pagriebė stipri ranka. Tai 
buvo vokiečiai, ku*ie jį pa
ėmė į belaisvę. Kitus belais
vius vekeičiai suš ulė, b2t 
Koriakovą užtarė mo erys, 

būtų atspindėjusios baimės, 
kentėjimu, o vien tyrą ir ne
sutepta Dievo pasaulio gro
žį (p. 139). 

Tarp Vlasovo karių 
Koriakovas pateko globon 

Vlasovo armijos p?:lkų. Vla-

Alvin Gregory, 43, 3240 
Sheffield ave., nušovė savo 
žmoną Betty, kurios neken
tė, ir pats sau galą pasi-

Shore dr., ir Webster ave., 
pastebėjo, kad automobilis
tas apslabo ir jo vairuoja
mas automobilis pamažu 
slenka į priešinga kryptimi 

grįžę iš vakarų kariai pasa
koja apie kitų! šalių darbi
ninkų geresnes gyvenimo 
sąlygas. Komunistų propa
gandai šiek tiek sekasi tuos 
įspūdžius išdildyti. 

Vienok trūksta gyvenimui lekiančias mašinas. Savo 
taksimetro budrus Lemin- butų. Plieno, pTytų ir ce-
ger privertė Alex Magdz :ak m e n t o išdirbimas labai atsi

darė. Palikta 6 mažamečiai j automobilį prie šalygatvės. ukęs. Maisto sunkiai galima 
vaikai našlaičiais. Trys su-j Rasta, kad Magdziak mi- ^ a u t i ; gyvenama diena iš 
augę vaikai yra vedę ir tur i ; ręs. Jis gyveno Calumet | dienos. Trūksta drabuž:ų, 
savo šeimas. 

Amerikos kareivių daliniai 
buvo išlaipdinti Šisurės Af
rikoje, Libijoje. Iš Romos, 
Amerikos ambasada panei
gė tas žinias. 

Ta pati žinių agentūra 

X Prano Lankausko šei
ma padidėjo, nes jo žmona 
Nancy susilaukė gražų svei
ką sūnelį. Apart naujagimio 
Lankauskai augina dvi duk
reles, kurios jau lanko Šv. 
Antano parap. mokyklą, Ci
cero je. Geros sveikatos jau
nai mamytei ir naujam pi
liečiui. Nemaža džiaugsmo ir 
biznierkai Elzbietai Lan-
kauskienei, 1904 So. Cicero 

praneša, kad Amerikos la- , Ave., tapusiai trečiu atveju 
kūnai ir mekanikai dirba I "grandma". 
prie Irano lėktuvų linijos. 

City. 

prievartos. 

Pavojus buri sušaudytam 

kurias jis buvo ap?ynęs nuo j sovo (atsimetusio nuo rau-
! donųjų ir susidė u^io su 
naciais) k a r ų bolševikai 
labai nekentė. Vieną pagavę 

Koriakovas jautė, kad ir j belaisvėn, palenkė du berže-
jisai pats yra tik per plau- | liu, prie vieno pririšo vieną 
ką nuo mirties. Jis tik mąs- j koją, prie kito — kitą ir pa
te : įleido. Atsitiesdanii berže-

— Viešpatie, nenus'gręž- | liai nelaimingąjį perplėšė 
ki nuo manęs... ! pusiau. 

£ S Y S LITW1NAS SAKO: 

'TYJĮtlMn TAI GERIAUSIAS LAIKAS ur\xjr\i\ — PIRKTI VISOKIOS RŪŠIES 
NAKAMS REIKMENIS." GERAS PASIRINKIMAS 

St >gams Reikmenys — Insuhiotu Plytn-ISvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišo — E namelio — Geležinių Namams Reikmenų-
Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — YVallboard — Plaster Board — Vamz
di ų ir Daug Kitų Reikalingų Dalykų. Pasiteiraukite! 

AF IOKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI 
STASYS LITWINAS, Pres. 

CARR MOODY LUMBER CCX 
3039 S. HALSTED ST TEL. VICTORY 1272 

VALANDAS: Nuo 8-toa vaL ryto iki 6-toa vai. vak. 

PRISIRENKITE, KAD SUNKŪS LAIKAI 

/

netikėtai jus neužkluptų. 
Kaip skėtis apsaugoja nuo 
sušlapinto lijant, taip san
taupos apsaugoja nuo rū
pesčių, kai netikėtai atei
na blogi laikai ar užklum
pa nelaimė. 

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

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

UNIVERSAL 
Savings and Loan Association 

1739 So. Halsted St. TeL HAYmarket 3317 
Jusų indėlių sr.ufumui apdrausti per Federal Savinas and Loan 

Insurance Corporation 
Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 8 vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 

ryto Iki • vakaro. Mtadianiait nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

baldų, virtuves įrankių, ba
tų, pečių ir dausrybę kit^ 
dalykų kurie reikalingi kas-

| dieniniam gyvenimui. 
Kitos šalys, pavyzfžiui 

Lietuva, per trumpesnį lai
ką, daug aukštesnį gyveni
mo standartą iivys f S . Jos 
nevartojo Uranijos prie to 
prieiti. Patys komunizmo 
šulai mato, kad komuniz
mui nesiseka net pačioje 
Rusijoje, bet biiosi apie tai 
viešai išsireikšti. 

Ask vvhere you W0RK 
Ask vvhere you BANK 

Kviečiame klausy
tis muzikos, dai
nų, žinių ir pra
nešimu 

VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENLNJJ 
RADIO LAIKRAŠTIS, — ĮSTEIGTAS BAL. 11 d., 1933 

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

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

valandos vakare 
EXTRA PROGRAMAS: Ketvirta

dieniais nno 7 iki 8 vai. vak. 

MARGUČIO Ofiso Adresas: 
6755 So. Western Ave., Chicago, 111. 

Telefonas — GROvehill 2242 

X G. Pakeltis, A. Pakel-
! tis, S. Cibulskis ir mokyt. V. 
1 Galvydis pastarame Lietu
vos Vyčių seniorų kuopos 
susirinkime įsirašė nariais. 
S. Cibulskis yra buvęs vie-

! nas žymiausių jaunimo vei-
| kėjų West Side. Mokytojas 
: V. Galvydis yra neseniai at-
I vykęs iš tremties, jau įsi
traukęs į vyčių veikimą ir 
jaunimo pamiltas. 

X Antanas ir Kotrina Jū
riai yra nauji Brighton Pk. 

I biznieriai. Jų drabužių valy-
jmo ir prosinimo įmone, Snap 
py Cleaners, yra adresu 

14554 So. Rockweil St. Jauni 
j 

biznieriai remia lietuvių vi
suomeninius reikalus. Daly 

ivaus ir "Draugo' ' koncertt 
X Julia Bender (Zaloms-

kiene) iš Brighton Park ir 
Mary Yuska, buvusi biznier-
ka Marąuette Park, šiomis 
dienomis išvyko atostogų į 
Arizona valstybę. Susisieki-
mui adresas: Rt. 1, Box 233, 
Glendale, Ariz. 

X Lietuvos nepriklauso
mybes sukaktį (Vasario 16-
ją) Margutis minės gražia 
programa Morrison Hotel, 
Terrace Casino patalpose. Į-
e j imas asmeniui $6.50. Vie
tas reikia rezervuoti iš anks
to telefonu: GROvehill 2242. 




