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Lenkai Neišrinks Pastovios Valdžios; 
Neduoda Mikolaičikui Teisės Kalbėt 

("Draugo" specialaus korespondento Paryžiuje pranešima})) 
I ' 

Santykiai tarp Londono Įtajai policijai yra paskirta 5 
vyriausybės ir laikinosios j milijardai 978 milijonai zlo-
Varšuvos vyriausybes, Mask tų... 

TALMADGE NEĮLEIDŽIA AJtNALLO Nfi I VALSTIJOS RCMŲ LAUKIAMĄJĮ KAMBARĮ 

vos satelito, niekad nebuvo 
geri. Bet dabar prieš Lenki
jos rinkimus jie dar smar-

Mikolajčiko šilininkai 
Suimami 

Šiandien visi tie kurie ne
priklauso komunistų parti
jai, Lenkijoj skaitomi fašis-

ma rinkimų kampaniją at- 4 . . .*•, . . . *. . 
. . . ,A. *\ ,' tais ir išdavikais, štai nese

kiau pablogėjo. L 

Bieruto vyriausybė vesda-

virai kaltina anglosaksus, nai buvo suimtas puikini n-
kad šie kišasi j Lenkijos vi- k a s K r z e m i n ? k i k u r i s k a r o 
daus gyvenimą, kad jie nori m e t u h e r o j i š k a i v a d o v a v o 

atstatyti tvirtą Vokietiją ir 
atimti iš Lenkijos vokiškas 

vienam partizanų daliniui 
, prieš vokiečius. Policija ne-

žemes, kad valstiečių parti- , e i d o j a m s u s i n e s t i . s u a d . 
ja tarnaujanti Londono in- k a t u g r ą s i n d a m a k a d j e i 
tngoms ir panašiai. Kartu | j j s p r o t e s t u i d i e n ą i r 
ji kaltina anglo-saksus, k a d j n a k t į p a ] i k s n u o g o m i g k o j o . 
šie nesilaiko Jaltoj ir Pots
dame priimtų nutarimų Len- i 
kijos atžvilgiu. 

mis leduotame vandeny. 
Kad pateisinus visą šį te

rorą, Varšuvos vyriausybe 
I ta. atsakydamos Wash- ! a i š k i n a s i k a d „„ p r i e m o n i u 

ingtono ir Londono vyriau- ii ėmėsi dėl to. kad "slap-
sybės įteikė griežtoj formoj t o j į , e n k ų ^ ^ į . , n ų f e l d f i u . 
Varšuvai notą. aJ ^ k o m u n i 8 t U 8 

Varšuva Kaltina Aaglija j p ^ - ^ U r p A n g U j o g , r 

Varšuva kaltina anglų j Lenkijos yra taip įtempta, 
darbiečių vyriausybę, kad ji kad nesenai Anglijos amba-
padedanti Londono lenkų e- sadorius Varšuvoj Bentinck, 
migrantams, kad nesugra- nežiūrint savo diplomatiškos 
žino Lenkijon Anderso ka- i padėties, buvo policijos pen-
reivių su kariška apranga, |kiom valanlom sulaikytas, ir 
kaip buvo pažadėjusi ir, kad j buvo priverstas duoti paro-
savo banke vis tebelaikanti idymą grafo Kswery-Gro-
Lenkijos auksą 7 milijardų jeholskio procese, kuris ap-
svarų sumoje. Bierutas rei- 'kaltintas, kad esąs atsiųs-
kalauja, kad auksas tuojau j tas Anderso agentu. I tai 
pat būtų išduotas Lenkijai 
Bet Londonas yra visai ki 
tos nuomonės. Jis skaito, 
kad šis auksas priklauso 
lenkų tautai. Jis buvo pati
kėtas Anglijai ir galės būti 
grąžintas tik tada, kada len
kų tauta laisvai išsirink-

LOS ANGELES, saus. 17. 
— Rodrigue Kardinolas Vii-
leneuve, iš Quebec, Kana
dos, mirė po širdies atakos 

anglų vyriausybė pasiruošu- Ramoną vienuolyne šian-
si aštriai reaguoti. | dien. Velionis, 63, atvyk0 čia 

Vyt. Arūnas ? r,tradienyje poilsiu?. 

Kuomet Ellis Arnall vakar atvyko j valstijos rūmus Atlanta mieste, Ga., užimti savo vietą laukiamajame kam
baryje, jis rado, kad Herman Talmadge buvo pastatęs savo žmones prie rašomo stalo ir nė to nedavė Arnallui. 
Užvakar Talmadge užėmė gubernatoriaus raštinę, o vakar iškraustė Arnall net iš laukiamojo. Arnall sakė atidarys 
gubernatoriaus raštinę ofisų name mitato centre, ir lauks teismo nuosprendžio dėl klausimo ar valstijos seimas 
turėjo teisę paskirti Talmadge gubernatorių'vietoj jo mi rusTo tėvo, kuris laimėjo tą vietą rinkimuose praeito lap
kričio mėnesyje, čia matosi ArnaJlas prie rašomo stalo laukiamajame kambaryje užvakar. (Acme Telephoto) 1 

Kalifornijoje Mirė j 2 Plėšikai Pagriebė 
Ouebec'o Kardinolas i $13,000 Ir Paspruko 

Norvegijos Sąlygos Pritariama Kariniu 

Atleido Komunistą 
už Melavimą x 

Kaslink Narystes 
Atydžiai Tiria 53 

• 

! Kitus Samdinius 
WASHINGTON, saus. 17. 

- Valdžios prokuroras Clark 
šiandien pranešė, kad Carl 
Aldo Marzani, buvęs valsty
bės departamento samdinys, 
buvo apkaltintas netiksliai 
informavimu vyriausybės a-
pie savo veiklą komunistų 
partijoje. Marzani buvo at
leistas iš einamų pareigų 
gruodžio 20 d., po to kai na
grinėjant rasta, jog jis yra 
komunistų partijos organi
zatorius. 

Valstybės departamente 
pranešta, kad kiti samdiniai 
taip pat buvo atleisti po iš
tikimybes ištyrimo. Nepasa
kyta nei kiek tų' kitų būta, 
nei jų' vardai, bet pranešta 
jog dar tiriama 53 bylos. 

Gresia 10 Metų 

Clarko pranešimas sakė 
Marzani yra kaltinamas val
džios apgavimu. Nuteisimas 
tuo kaltinimu neša maksi-
mum $10,000 piniginę pa-

Sutarčiai Ju Rusija Jėgų Suvienijimui £ £ _ £ £ • * £ 
Pinigų vežiojimo patar- I OSLO, sausio 17. — Nor- WASHINGTON, saus. 17. |singai liudijo, kad jis nepri-

nautojas vakar dieną buvo jvegija šiandien pranešė, jog |— Kariuomenės ir laivyno klausąs komunistų partijai, 

Auriolas Nominavo 
Socialistą Premjeru 

PARYŽIUS, sausio 17. — 
sianti pastovią vyriausybę. !p r a ncūziios prezidentas Vin 
Bet ne visą auksą lenkai gau l c e n t Auriol šį vakarą nomi-
sią. Iš 7 milijardų*, anglai ! n a v o SOcialistą Paul Rama-
sutinka grąžinti tik 4 mili- | d j e r 59 m e t ų amžiaus advo-
jardus. kitus 3 milijardus k a t ą i r ekonomistą, Prancū-
pasilaikysią, kad padengus z i j 0 3 premjero pareigoms, 
tuos avansus, kuriuos jie Anksčiau Auriol pasiūlė 
davė lenkų vyriausybei karo p r e m j e r y s t ę Eduardui Her-jgių pertvarkyti algų ginčų 
metu. Lenkija yra prasisko- ; rįotui, bet pastarasis jautė išaiškinimo mašineriją ir į 

Anglija Studijuoja 
Naują Algų Santvarką 
LONDONAS, saus. 17. — 

Užsibaigus trokų v i ruo to 
jų 11 dienų senuko streikui, 
kurio metu valdžia buvo iš
šaukusi kariuomenę išvežio
ti maistą, britų darbiečių 
valdžia šiandien ėmėsi žy-

apiplėštas prie pinigų keiti
mo stoties 4141 S. Hal'sted 
St., skersai gatvės nuo jo 
pastatyto vežimo. Du plėši
kai atstatė i j j šautuvus ir 
atėmė jo nešamą maišą su 
$13,000 pinigais kuriuos jis 
nešė j čekių keitimo stotį. 

ji 1945 m. balandžio mene- Į aukštosios komandos, suti- kaip bolševikai reikalauja iš 
syje parodžiusi norą Įčteig- Ikusios dėl plano " suvieniji- Qavo partijos narių, 
ti su Rusija bendrą apsaugą jmui," šiandien pasižadėjo i Marzani buvo viena? dau-
Spitsbergeno saloms, tačiau j kooperuoti po naujuoju ka- |giau ne,gu 3,000 darbininkų 
su trim sąlygoms: kad tos jbineto nariu-viršininku. Vie- j pervestų valstybės departa-
salos pasiliktų p 0 norvegų j n a s p o kito, karo sekr. Pat- mentan iš kitų federalinių 
suverenitetu: kad U. S., An- Iterson, laivyno sekr. Forres- agentūrų 1945 metų rudeny-
glija, Prancūzija, .Olandija, i tai adm Chester W. Nimitz je. Departamentas pradėjo 

sėjo revolverį, vyrai leidosi 
per tuščius lotus į kitą blo
ką, kur nuvažiavo su ten 
laukiančiu automobiliu. 

Uzgirtas Liuksusiniu 
Taksu Pratęsimas 

linusi ir taip jau Anglijai 40 'negalėsiąs sudaryti kabine-
milijardų, bet Londonas su- i t ą įr atsisakė priimti nomi 
tinka, įvertindamas Ander- naciją. 
so armijos nuopelnus bend- ! L e 0 n Blumas, atsistatydi 
roję pergalėje, nubraukti n ę 8 laikinasis premjeras, ne- jžo į darbą, 
šią skolą. norėjo vel eiti tas pareigas, 

Savo notoje lapkričio 22 i a n o t j 0 rėmėjų, kadangi jis 
dieną anglų vyriausybė bu- jyr a 74 metų amžiaus ir silp-
vo atkreipusi Varšuvos dė- n o s sveikatos, 

kad ji nesilaikanti 

steigti vienodą algų reikalu 
liniją. Tuo tarpu, suvirs 50 
000 streikierių, teigdami jie 
laimėjo streiką, šiandien grį 

Pagriebę maišą ir atėmę ne- j Danija ir Švedija turi sutik- j r g e n Dwight D. Eisenho- tirti kiekvieną tų naujų sam 
ti, ir kad Norvegijos parla 
mentas turi užgirti susitari 
mą. 

Maskvos radijas pirmadie 
ny sakė Norvegija ir Rusija ivien tik marinų korpusas 
susitarė "bendram gynimui j pasiliks nepaliestas, tačiau 
Spitsbergeno salų", ir kad įspėjama bus sudarytos są-
1920 m. sutartis duodanti 1 lygos * lavinti kariuomenę, 

vVASHINGTON, saus. 17. ; t a s s a l a s Norvegijai "nega- laivyną ir marinus veikti iš 
— Atstovų rūmų būdų ir j j pasilikti galioje." vienc 
priemonių komitetas šian-

mes} duotų pažadų dėl rinkimu Graikai Kovoja Su 

Neleis Austrijai Vėl 
.taiileti *u Mteti ju 

LONDONAS, saus. 17. — 
laisvės. Dabar padėtis Len- | •% i« I ' I I 1 Užsienių ministrų padėjėjai, 
kijoj yra taip įtempta, kad r BnlZBIiaiS l \3mU0Se iberuošdami sutartį atstaty-
Mikoiajčiko partija nebetu- ATfiNAI, sausio 17. — jmui Austriios neuiH?uso-
ri jokios laisvės. Didelis Graikijos spauda šiandien mybės, šiandien atrodė su
skaičius yra sekami ir ne- aprašė aštuonių valandų ko- I taria, jog turi būti tikros 
turi teisės balsuoti. Kaip vą sniego pūgoje tarpe Grai- i garantijos, kad Austrija ir 

Vokietija niekuomet dalgiau 

dien vienbalsiai užgyrė Di
lių pratęsti neribotam lai
kui aukštuosius karo meto 
taksu? ant tokių liuksusinių 
dalykų kaipo kailių, gėrimų 
ir laikrodžių, bei kitų bran
gių dalykų. Iždo ekspertai 
spėja, kad tas pratęsimas 
reikš $1,130.000.000 daugiau 
pajamų valdžiai 1948 fiska-
liems metams. 

Vėliausių Žinių Sant rauka 
— Trylika žmonių žuvo ir šimtai buvo sužeista Olan

dijoje, kuomet sunkvežimis vežąs vokiečių šovinius iš
sprogo netoli Muiden miesto, išgriaudami.* visą apylinkę. 

— Du burmiečiai brrvo užmušti, kuomet Rangoon po
licija šaudė ) būrį 300 komunistų susirinkusių prie mies
to kalėjimo bandymui išlaisvinti sėbrą suimtą, už ryžių 
vogimą. 

wer pareiškė savo nuoširdų dinių. 
indorsavimą naujam planui. . . • l\ "L i • 

Kongresui užgyrus kari- JuaOS'3'Vai ReikalaUJd 
n i ų J ė g ų suliejimo planą. ^ ^ fojfcjjjj 

LONDONAS saus. 17. — 
Jneoslavija patiekė Keturių 
D'Hžnn'n* užsieniu ministru 
nadėieiam** reikalavimą dėl 
beveik 1.000 k v. mvlių Aus-
t r i o s teritoriios. tame tar
ne i r Klagenfurtą. Karinti-
"jos provincijos* sostinę. Toie 
teritorijoie gyvena apie 190,-
000 žmonių. 

nesusidės krūvon, anot ame
rikiečio informanto. Sakyta 

siaučia Lenkijoje slaptoji j kijos kariuomenės ir dide-
policija, galima, suprasti lės partizanų jėgos, už Vla-
vien iš to palyginimo, kad sti kaimą Siniatsiko kalnuo-
kada krašto apsaugos rei- se. Raportai sakė 20 parti- Austrija turės pasižadėti pa
kalams biudžete yra paskir- zanų buvo užmušta ir 60 su- i laikyti jai teikiamą nepri-
t a 6 milijardai zlotų, alap- žeistų buvo palikti sniege. |klausomybę. 

Nebedarys Koalicijos 
TOKYO. sausio. 17. — Ja

ponijos vyriausybe šiandien 
nustojo dėjusi pastangų su
daryti koalicinį kabinetą su 
sočiai demokratais, ir nuta
rė persiorganizuoti ieškant 
kandidatų iš konservatyvių 
partijų. 

KALENDORIUS 
Sausio 18 d.: Šv. Priska; 

senovės: Darėji? ir Regnytė. 
Sausio 19 d.: Antras Sek-

mad po Trijų Karaliu: šv. 
— Naujas U. S. valstybės sekr. George Marshall pla- Marijus, Šv. Kanutas ir Šv 

nuo ja šiandien lėktuvu skristi iš Havajera i Ameriką. Enrikas; senovės: Reivedye 
— OPA vakar davė leidimą pakelti cukraus urmų kai- ir Gedvile. 

ną nuo 18 iki 20 centų už šimtą svarų, kas reiškia, kad Sausio 20 d. Šv. Fabi:o. 
cukraus kaina krautuvėse pakils apie ketvirtadalį cento n** >r ^v* Sebastijonas; se 
svarui. noves: Jurgūnas ir Germė. 

— Londone spėjama, kad Rusija reikalaus $5,000,000,-
000 paskolos iš Amerikos kaipo atlyginimą už nuolaidas, 

ORAS 
Giedra ir šilčiau. Saulė 

kurios bus iš jos prašomos Vokietijos reparacijų reikalu, j teka 7:15; leidžiasi 4:49. 
— Kratose Rehovot srityje, Palestinoje, britai sulaikė N u m a t o m a sekmadieniui 

j 10 žydų. Rastas namas, kur buvo gaminamos minos. giedra ir maloni. 



^TrnvTRAftTlS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS Šeštadienis, aausio 18, 1947 

iš 
KAS GIRDĖT WAUKEGAN E 

^IK i rinkimo |sirašyt?-J' d a u s i a u n a r i u, ge-
jUSiriilIVMMU j ^ y j o s gyvuotų,, tvirtesnes 

Šv. Antano Draugija, vie- DUtų. 
na jauniausių vyrų pašaipi- j G e r a s A m e r i k o s p i i i e t i c 

nių draugijų (kitą metą švęs 
40 metų gyvavimo sukaktį) 
šioj kolonijoj laikė metini ^ j i s a i t f l . j o t § v a i a r . 
susirinkimą sausio 12 d., Lie |J_ „,_»»„!«) ,„~. .+,™v» it 

. FASKUTINIS PASIRUOŠIMAS POILSIUI - -

taip nei nemąstytų ir ne
kalbėtų. Jisai žino, kad, jei-

tuvių svetainėj. 
Susirinkimas buv 0 skait

lingas, nes į metinius sus-
mus susirenka veik visi na
riai dažinoti, ar draugija dar 
nemirfc. Na, jeigu dar gyva, 
tai užsimoka už metus duok
les ir daugiau per ištisus 
metus jų nematysi. Tai ne
geras paprotys ir nedraugiš-
ka. Susirinkimai būna kas 
mėnesį ir atsiranda reikalų*, 
liečiančių draugijos gyvavi 

ba protėviai yra at \ykę iš 
tos žemės, Lietuvos, ir jei 
ne jie, tai ir jo čionai nebū
tų. 

Kad Lietuva buvo ir b i s , 
nors dabar pavergta, tai nė
ra kalbos, tik turime dėti vi
sa^ pastangas jos laisvini
mai. 

Kodėl svetimtaučiai nesi
gėdi ir nori įstoti į mūs 
draugijas? Jie mato, jog 
mūs draugijos stovi ant ge-

_ „ . , rų, stiprių pamatų. Jie ne-
mą. Reikia draugų pritari- susirinkimus ir 
m o ir kai kada darbo. Tai 
gi, reikįa, kad nariai susi
rinktų skaitlingai kas mė
nesį ir pp^elbėtų valdybai 
draugiją palaikyti tvirta fi
nansiniai ir lietuviškoj dva
sioj. 

tenkinta. Gailis tiktai, kad 
reikėjo grįžti į šaltąjį kraš
tą. 

* 

Joana Zavaskiūtė yra iš-

lNukelta į 3 pusi.) 

| kokioj kalboj laikysi. 
O kas tą visą padarė! Kas 

i tižiai k § ir išaugino tas drau
gijas ir kitas lietuvių įstai
gas? Ar ne lietuviai? Aš čia 
kalbu apie vietines įstaigas, 

>J' I p a v y z d ž i u i , i m k i m L i e t u v i ų I 
Sv. Antano d r a u d a , kaip B u d a v o j i m o i r P a s k o l o 8 Bm\ 

buvo girdėt is raporto, f i- d r o v ę ^ Q ^ ^ ^ 
nansiškai stovi gerai, nors; f i n a n g i n į i s U i U e t u . 
per metus turėta nemaža. K o . 0 p e r a t y v ę B-ve Lie-
ligonių ir keturi nariai mi
rė. Draugija negalėtų ilgai 

U. S. Užsienių Reikalų Ministeris (Valstybės Sekreto
rius) Bymes baigia sutvarkyti savo ofisą Valstybės De
partamente. Nors jo rezignacija yra priimta, tačiau tose, 
pareigose pasiliks iki parvyks. į Washington naujas mi-' 
nisteris gen. Marshall. (Acme-Draugas telephoto) 

gyvuoti vien iš narių mo
kesčių (25c į, mėnesį) be pa
rengimų jos naudai. Tad, ir 
šiais metais nutarta suruoš-

tuvių Auditoriją, lietuvių ka 
talikų parapiją ir lietuvių 
draugijas, kuriomis kiekvie
nas čionai gimę? lietuvių te-1 
vų vaikas, didžiuojasi? Jie j 
sako, kad tai mūsų*; sako, 

ge" žinutfje apie Sv. Onos 
Draugiją sužymint valdybos 
nares, pamiršta pažymėti iš
rinktas draugijos teisėjas, 
būtent A. Grigaitienę ir Ro
zaliją Butkienę. 

»*. 

ti vieną dideli pikniką va-, . . f mano tėvas ten yra direk-sarą ir dideli vakarą rudeių 1 A . 
. -. « - į tonum; mano tėvas ten yra 

arba žiemą. Rūpintis tais _ \ 
. , IJ u -x prezidentu; as esu narys tos 

dalykais, prie valdybos i s - * ' . f 
. . . . . / ., drauguos. Visa tai įsteigė 

rinkta komisija: pikniko — * , • , - , • A « . \ T 
~ r̂  i • A *r užlaikė lietuviai atvykę 
Pranas Dapkus ir Antanas #w _ . _ . . f

J 

m -. , T̂  i is Lietmoe. Taigi, kam 
Taucius, o vakaro — Pra-, , J ^. * ' 

r> . , m ' mums gėdytis arba stengtis 
nas Bujanauskas ir Tarnas , . . . . . . . . . .. 5 . 
Karašauskas. 

panaikinti lietuvii; kalbą ir 
lietuviškumą J Kur priklau
so anglų kalba, vartokim ją: 
o kur priklauso lietuvių kal
ba, nebijokim ją vartoti, y-
pač draugijose. Tai bus ra-

AUKA LIETUVOS 
REIKALAMS 

Šv. Antano Dr-ja, nors nė
ra labai turtinga, tačiau, 
kiek išgali, aukoja geriems I garba tėvams, kurie tiek 
t ikslams štai, atsišaukus A. jdaug darbo įdėjo jas orga 
Lietuvių Tarybai, Lietuvos j vizuodami, 
gelbėjimui nutarta paauko- j Į DOMI KNYGA 
ti $25. Girdėt, kad ir kitos ' 

Šv. Baltramiejaus parapi
ja metinį susirinkimą turė
jo sausio 12 d. Metinė para
pijos atskaita visus džiugi
no, nes parapijos skola at
mokėta, daug dalykų para
pijoj pataisyta, pagerinta ir 
dar ižde pinigų randasi. Di
delė garbė vaukeganiečiams. 
kad viskas taip puikiai tvar
koma. 

Parapijos .kom^ejįo^sasta; 
tas vėliau bus paskelbtas. 

• 
Šv. Teresės Altoriaus Puo-

913 Commonwealth Avenue. 
sunkiai susirgo ir išvežta į 
Šv. Teresės ligoninę. 

Tamošius Špokas, gyven. 
826 — 8 S t , šiomis dieno
mis sunkiai susižeidė koją. 
Keletą dienų išbuv0 ligoni
nėj. Dabar jau namie ir, ma
lonu girdėti, kad sveiksta. 

• 
Aleksandras Gust, 624 

Ridgeland A ve., taipgi buvo 
susižeidęs koją. Sužeidimas 
buvo toks, kad reikėjo da
ryti net operacija Šv. Tere
sės ligoninėj. 

- * < ; > , i*-' • 
Antani~A • B&čkienė, žmo

na Juozo Bačkio. šiuo metu 
randasi Rochester, Minn., 
kur guli ligoninėj stropioj 

Daugiau Negu 
Liuosuoto j o 
Tankiai Reikia 

K a d a jaučiate 
nerangu* nervuoti 
• r kenčiate n u o 
galvoa skaudėjimo, 
gazvi. išpūtimo, ne. 
virškinimo ar ne
turėjimo a p e t i t o , 
kur Sali būti i i 
priežasties veika, 
attikto užkietėjimo 
— tetarkite Dr. 
Pat**-*e Oosjioaa — 
laikų-Išbandyto v i . 
duriu toniko vai . 
•tu. Sudėtinis l t 
pačios C a m t o e 
vaistinių š a k n ų , 
tolių Ir augmenų. 
Maloniai tr •vel
niai Coaeeso prad
eda nerangias lar-
aes veikti Ir pa-
gelbėti joms pra. 
•alinti užkietėju
sias išmatas, pa
gelbsti prašalinti 
Užkietėjimo gezus. 
priduoda skilviui 

a malonų Jausmą 
ūmos. Persergė

jimas: — vartok 
taip kaip nurody
ta. Bukit sumanus 
—suraminkite savo 
skilvi palengvinant 

rI u o užkietėjimo, 
•įgykite Gasaeae 

ąisndien. 
Jeigu jūs negalite nusipirkti savo apylin

kei, siųskit prašymą dėl mūsų "susipažini
mui" pasiūlymo OosBoso ir gausite — 
n n i r r v A 6 0 c verte* 
r l M L U U B a n d y m u i Bonkutes 
DR. PKTKRS OLBJO LlNIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumstiskų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugartkausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelcjimų. 
DR. PBTKR'S 1CAOOLO — alkslinas — 
palengvina laikinai nekunoos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
aeru-ikinimas ir rėmuo. 

Supkit ij "Special Pasiū-
- ly\no" Kuponą — Dabar 

O Įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo
kėtą regulerj II uncijų $1.00 
vertes bonką Gomoee ir ekstra 
—60* vertas — bandymui bon
kutes Oieje ir Magelo. 

O C a O. (Išlaidos pridėtos). 

Vardsa 

ĄĄnmt , • • 

PaJto Ofisai . •„ . — • 
DR. PETER FAHRNEY « 80N8 C0. 

j Dept. 671-23 J 
ttOl Washlngtoa Bled., Ckioage 12.111. 

I t M •laaiey ftt~ Wimnioe«- Metsų. Cao. 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

4729 So. Ashland A ve. 
(2-tro8 lubos) 

Ofiso Telefonas: YABds 0554 
Jei neatsiliepia saukite— 
Bes. 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. V/alfer J. Svriatek 
OPTEMETRISTAS 

2201 W. CERMAK SOAD 
i Viri Metropolitan State Bank) 

TeL CANal 7828 
Vai.: — Kasdien 10 iki 12; 1 iki S: 7 , 
iki 9 šeštad. 10 ryto iki 6 vak. Sek-
madieni 10 iki 12. Trečiad. uždaryta. 

DR. G. StRNER 
UETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 Metų Patyrimas 
v^s^sas^ėkl Tel. Yards 1829, 

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akis 

Ištaiso. 
Ofisas ir akinių dirbtuvė: 

3401 S. Halsted S t 
Kampas 34th Street 

VALANDOS: nuo 10 iki 4 ir 6 iki S 
Ned61ioJ pagal sutarti. 

Tikslus tyrimas Contact Stiklai 
Orthoptic Gydymas. Stiklus Atnaujinu' 

J. RIMDZUS. D. C. 
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN 3TATE OF INDIANA 
Home caUs in Indiana 

Phone Wentworth 2527 
PHYSIO TH£RAPY 

936 West 63rd Street 
HOURS: Daily 6 to 8 P. M. 

Saturdays 10 A M. to 8 P. M. 

Ofis. Tel VIR. 1886 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA: 

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS! 

Tik vieną pora akiu gauname gy
venimui. Saugokite Jas, leisdami 
ldegzamlnuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali sutelkti. 

ST METAI PATYRIMO 
pririnkime akrnJu, kurie prašalina 

Tise) akiu. Įtempimą. 

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

OPTOMETRISTAl 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas lb-toe gat. 
Telefonas CANAL 9523, Chicago 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 8:80 a. m. iki 8:30 p. m. 

Trečiadieniais uždaryta 
fiestad. 8:8© a. m. iki «:00 p. m. J 

TeL ORO. 1800 (Ofiso Ir namu.) 

Dr. Walter J. Kirstuk 

šimo Draugija n o š i a ubun- ^gydytojų priežiūroj. Linki 
me jai pasveikti ir grįžti na
mo pas savuosius. 

draugijos prisidės su s t am 
bia auka. 
KITI NUTARIMAI 

Pateko man ] rankas kle
bono kun. J. J. Cužausko, 

^ raštų ir tautosakos rinkinys. 
; Kny.^a išleista parapijos 

Dėtis &u kitomis draugi- auksinio jubiliejaus proga ir 
jomis surengimui šįmet "Lie sužvardyta "Nu?,-kę Antplū-
tuvių Dienos"; palaikyti jdžiai". Gana įdomi istorija 
dienraštį "Draugą'' oficri-1parapijos nuo pat jos įsikū-
liu organu; pagelbėti sureng ! nmo iki šių laikų. Matyt j 
ti Lietuvos Nepriklausomy 
bes paminėjimą, kuris įvyks 

klebono įdėta daug darbo ir 
triūso jos prirengimui. Be 

vasario 23 d., Lietuvių sve- abejonės, parapiionai ią ga-
tainej; ir priklausyti prie A. vę ne tik perskaitys, bet ir 
Liet. R. K. Federacijos. pasilaikys atminčiai. 

VALDYBA ŠV. JUOZAPO DRAUGIJA 

1947 m. valdybon išrink- [ L a i k v s m e t i n i E^sirinkimą 
ta sekantieji: pirm. Benedik- Į sausio 19 d., 1 vai. popiet, 
tas Mačiulis, vice pirm. A 
domas Jonaitfs, rast. G. P. 

Lietuvių svetainėj. Bu? iš
duotas raportas iš metų dar-

co" ir *'card party" sausio 
26 d., Lietuvių svetainėj. Re
ngimo komisija, padedant 
draugijos narėms, gamina 
dau^ gerų dovanų lošėjams. 
Visi prašomi į,sidėmeti die
ną ir atsilankyti į .vakarą. 
Pradžia 7:30 vai. 

• 
šv. Baltramiejaus-Moterų 

choras, kuris bažnyčioje gie
da per 9 vai. šv. Mišias, ren
gia "bunco" ir "card par
ty" vasario 16 d., Lietuvių 
svetainėj. Rengimo komisi
jos pirmininke yra Ę. Kuz-
mickiene, o jai padeda kitos 
choristes: O. Bukantienė, Ie
va Frazier, V. Gustiene, O. 
Rumšienė, G. Krasauskiene, 
M. Zavaskienė. Daug taipgi 
padeda ir choro vadas varg. 
S. Žylius. 

• 
Marcele Rutelionis, gyv. 

Kazimieras ir Antanina 
Petruškai džiaugias susilau
kę dukreles, (gimė sausio 8 
d.). Motina ir nauja pilietė 
sveikos. Petroškai jąu augi
na sūnų. 

• 
e 

Elena Shaulis, su savo ma 
myte Uršule, porai savaičių 
buvo išvykusios atostogų į 
Shenandoah, Pa. Grįžusios 
pasakojo turėjusios labai 
smagias žiemines atostogas. 
Aplanke daug giminių ir 
pažystamųjų. 

• 
Malakauskiene per praė

jusias šventes buvo išvykus 
net į Tucson, Arizona, pa
viešėti pas saVo sūnus, ku
rie ten yra sukūrę šeimas. 
Kelione ir viešnage labai pa-

DR. VAITUSa OPT. 
L I E T I U JS 

Bukantis, fin. rast. Pranas įmotes, renkama valdyba ir 
Bukšas, ižd. Pranas Aikus, svarstomi kiti reikalai. Na-
iždo glob. V. Bukšas ir Al. j 'iai prašomi skaitlingai su-
Jonaitis, maršalkos: A. Tau- Įsirinkti. Lnrikas 
čius ir. T. Stanulis. Vėliavos 
sargas S. Urbonas. 

LAIKYKIMĖS 
LIETUVYSTĖS 

Dažnai girdime išsireiški
mus, būk Lietuvos jau nė
ra; kam reikia už ją kovo
ti, pastangas dėti jos išlais
vinimui; kam reikia lietu
vių kalbos, nes mes esam 
amerikonai; net mėginama 
į draugijas įnešti, jog susi
rinkimai būtų laikomi vien 
anglų kalba; ir taip pana-

Peržiūrėjo Knygas 
Šv. Onos Draugijos seno

ji ir naujoji valdybos ir ko
misija išrinkta knygoms per 
žiūrėti: PipVenė, Gustiene 
ir Kaminskaite, sausio 7 d. 
Lietuviu Auditorijoj peržiū
rėjo draugijos finansų kny
gas. Pasirodė, viskas geroje 
tvarkoje. Draugija šiuo me
tu randasi gerame finansi
niame stovyje. 

šiai. Girdi, į draugijas pri- Į Praeitą šeštadienio **Drau 

STASYS UTWINAS SAKO: 
1 ' H A D A D T a i Geriausias Laikas Pirkti 

Ur\Dr\t\ — VISOKIOS RfrAiF,s NAMAMS 
REIKMENIS'*. — 

Mano ZZ meta praktikavimas 
Joat) garantavimas 

Palengvina akių įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvoa skaudėjimo, 
dvaigimo, akių aptemimo, nervuo-
tumo, skaudamą akių karšti, ati
taiso trumparegystę ir toliregys-
te. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speciale atyda 
.tkreipiama 1 mokyklos vaikus. 
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS 

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

kaip pirma. 
4712 South Ashland A ve. 

Telefonas YABDS 1873 
VALANDOS: nuo l t ryto Iki f T. 

rak. Sekmad. pagal nutarti. 

DR. A. JENKINS 
- < 

PHYSIGIAN A SURGEON 
(UBJTUVI8 GYDYTOJAS) 
2500 W. 63rd Street 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien nuo 1-4 p.p. Ir T:St-9 vak. 

Seitadienialsi nuo 2-4 popiet. 
Trečiad. tr Sekmad. uždaryta. 

Ofiso Tel. — PROspect S8S8 
Res. TeL — VTRainia 1431 

Dr. F. C. VYinskunas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2 4 2 0 VV. Aiaraquet te R d . 

Ofiso TeL: PROspect 6446 
Bez. TeL; HEMlock 3150 

VALANLX)S: 
JMuo 2 IMI * popiet; 6 Iki 8 vak.; ir 

Traoladi&niala paaal 

DR. EMILY Y. KRUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL L A F a y e t t e 3210 

B e s . TeL KiiFublic 0054 
Jeigu Neatsi l iepiama — 
Saukite: KEDzie 2868 

PHYSICIAN 
(Lietuvis Gydytojas) 

S925 West 59th Street 
VALANDOS: 1 — 4 popiet, «:!• — 
* •• ea.srarsiia TVsW«lad pagal sratarU 

DR. PETER T. BRAZIS 
PHYSICIAN and SURGEON 

6757 S. Western Ave* 
Ofiso TeL: HEMlock 5849 
Rez. TeL: HEMlock 2324 

VALANDOS: 
Kaadien nuo 1—S vai. >piet kL popie 

ir nuo 6 iki 9 vai. vakarą. 
Trečiadienio vakarais tr taipgi 

Sekniadieniais pagal sutarti. 

VALANTX)S: Trečiadieni ir 
tadienį pagal susitarimą; kitomis 
dienomis nuo 2 iki 4 po piet, 

7—9 vakare. 

DR. P . ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Panktad^eniaiB 
VAJL: 10-12 ryte; 2-6, 7-0 P.H. 
8147 8. Halsted 8t , Oiicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valanda*?- 8—8 poĮĮiast. 

reL: GROveniU 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos) 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2428 VVest Harquette B d 

Vaistinės Name) 
O F I S O V A L A M D O S : 

Kasdien auo t iki 4pp. tr f iki S v. 
(TTadiad.. Ir 

AMERIKOS UETUVIV DAKTAfiLJ DRAUGUOS NARIAI 

TeL CANal 8LW 

DR. BIE2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas, 
REZIDENCIJA 

8 2 4 1 VVest 6 6 t h P lace 
TeL REPublic 7868 

Rea. 6858 So. Talmaa A ve. 
Ros. TeL GROvenill 0617 
Office TeL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 West Marąuette Road 
OFISO VALAN1X>S: 

VISOKIOS ECSIES NAMAMS 
43ERAS PASmiNILIMAS: 

t Stogams Reikmenys — Insulaotn Plytų išvaizdos Sldings 
— Langu — Dnrn — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišlo — Enamello — Geležinių Namams Reikmenų 
(Hardware — Plelsterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rusies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — VVallboard — Plastor Board — 
dilų ir Daug Kilų Dalykų. 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEaiOAMAS DYKAI! 
STASYS LITVVINAS, Pres. 

MCX)DY LUMBER CO. 
8039 S. HALSTED ST, TEL. VIOTORY 1272 

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

DR. JOHN G. MILLAS 
GYDYTOJAS LB CHIRURGAS 
Neaenial Sngriies H Taraybos 

• 

Atidarymų Naujo 
Ofiso 

5720 W. Cermak Rd. 
CICERO. ILLINOIS 

Ofiso TeL: OLYMPIC 8650 
Rez. TeL: OLYMPIC 6891 

Jeigu Neatsiliepia — 
Saukite: BERWYN 6200 

VALANDOS: 
Kaodien: 2 - 4 pp.; 7 - 0 vak. 

rrečiad., Sekmad. pagal sutarti 

TeL CANal 0257 
Rez. TeL: PROspect 6650 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare. 

TeL YARds 8146 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street 

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

Šventadieniais: 11—12. 

DR. I. E. M AK AR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenue 
V A L A N D O S : nuo 2—4 ir 6 — 8 

Ofiso TeL: P U L L M A N 1193 
N a m ų TeL: P U L L M A N 8277 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus, 

DR. S T R I K O 
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

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

Sekmad., Trečiad. ir &stad. 
Vakarais—tik pagal autarų. 

Office Tel. YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930 

Ofiso TeL VlRginia 0036 
Rezidencijos TeL: REVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
-

Ofiso vaL: 1—3 ir 6 - 8 : 3 0 P. M. 
Trečiadieniais pagal sutarti. 

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

2400 VVest Madison Street 
Ofiso TeL: S E E l e y 7330 
Resi*. TeL: BRUnswick 0507 

V A L A N D O S : 
N u o 1 Iki 3 popiet; 6 iki 8 vakarą 

• 

- . 
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CLASSIFIED ADS 
oooooooooooooooooooooooooo f • • - » — 

" D K A U G O** **• HELP WANTF.D — MOTERYS 

$ DARBŲ SKYRIUS 
KKH>O<K><><X>O<>O0<>O<>0<K><><>CXK><>< 

"DRAUGAS" HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RAN'ilolfih 9488-9489 

HELP ItfANTED — VYRAI 

UPHOLSTERER 
Patvrusio vyro bet kurio 
amžiaus. Malonios darbo 
sąlygos. Kreipkitės j : 

RALPH L. PROESCH CO 
1547 No. Wrtls Street 

MOFLDERIŲ 
RENCH IR MAŠINŲ 

Patyrussių. Auksč. mokestis. 

ACTIVE FOUNDRY CO. 
453 N. Union 

REIKIA 

PATYRUSIO MEKANIKO 
PRIE 

Ornamentai Bronze Darbų 
A1SISAIKITE 

ILLINOIS 
BRONZE WORKS 

917 S. Kildare 
H EI P WANTEI) — MOTERYS 

MERGINŲ 18 IKI 35 
Laikiniams lengviems dirbtuves 

darbams pripildant ir užklijuo
jant džarus. Gera mokestis, 40 
vai. j savaitę. 

SOOTT MFG. CO. 
609 W. lAke St 

6333 W. 65th ST. 
CHICAGO ELECTRIC 

AR IEŠKOTE GEROS 
PftDftS IR ATSARGOS? 

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ 

DŽENITORKŲ 
UŽDARBIS 72 H I V AL. PRADŽIAI 

77H I VAL. PO S MftN. 
81** I VAL. PO • MftN. 

VALYMO DARBAI MOTERIM^ 
VISUOSE MIESTO DALYSE. 

VAL.: 5:80 VAK. D U 12 NAKTĮ. 

ATSIŠAUKITE 

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO. 

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS: 

STREET FLOOR 

S09 W. VVASHLNGTON ST. 

CLERK — TYPIST 
PERMANENT POSITION 

GOOD SALARY 
36 HOUR WEEK 

NATIONAL ORGANIZATION 
START IMMEDIATELY 

PERSONAL FINANCE 
COMPANY 

2403 W. 63rd St. 
REPUBLIC 7229 

MF6. CO. 
Dien. — 8 ryto ild 4:30 pp. 

COLL WINDERS 
ĄSSEMBLERS 

LENGVŲ MAŠINŲ j 
OPERATORIŲ 

RACKERS IR PACKERS 
CSrra pradini'- ratti ir pat <-a.*.ik imas. 
Cafcie-rijoj skanus v a k s . Gvvvbfisir 
ligonines apdrairda. Poilsio laikai. 

Jūs ilirbsitr pti«- e'rktro* jta-isy-
mij. Att ikitc ir pabandykite vinia | 
feiu darbŲ. 

RENDIOJASI 

RENDUOJASI — FurniSuotas kam-
haris vyrui. Atsišaukite adresu — 
6535 S.* TALMAN AVE. (pinnaiiie 
aukšte). 

1947 Piknikai 
Vytauto Darže 

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

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

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

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

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

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

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

Aušros Vartų parapijos: 
rugpiūčio 10 d. 

Šv. Mykolo parapijos: lie
pos 20 dieną. 

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

Šv. Kazimiero parapijos: 
liepos 6 dieną. 

Šv. Petro ir Povilo para
pijos: gegužis 4 d ir liepos 
'XI dieną. 

"Draugo*': Labor I>ay, 
rugsėjo 1-mą dieną. 

Lietuvos Vyčiui: liepos 4 
dieną. 

Labdarių Sąjungos: gegu
žės 30 dieną. 

Šv. Kazimiero Akad. Rė
mėjų Dr-jos: rugsėjo 28 d. 

MOTERIŲ - MERGINU 
REIKIA KAIPO 

Ą S S E M B L E R S 
B E N C H H A N D S 

Užtenkamai darbo. Patyri
mas nėra reikalingas Čionai. 
TELETYPE CORP. 

SAMDYMO OFISAS 
2600 Soothport A \ e . 

S T E N O G R A P H E B S 
For fener»l office work. Experienced 
or beginners. 5 day wėek; for small 
Loop offic«\ Attractive salary. Ap-
ply now. 

C O N T I N E N T A L R U B B E R 
YVORKS 

10 YV. Hubbard St . 
OR PHONE — SEPERIOR 2848 

JAUNU MOTERIŲ 
LENGVUS DIRBTUVES 

DARBAI 
PATYRIMO NEREIKIA 

GERA PRADINE MOKESTIS 

Ace Enterprises, [ne. 
540 S. WELLS ST. 

•• • 

W A N T E D YOUNG GIRL 
For General Office Work 

5 day week. Pleasant working 
conditions. 

KENNEY PAINT A VARNISH 
COMPANY 

151 W. 75th St 

S E G R E T A R Y 
Very In.eresting Work 

Excellent Salary 
ATTRACTIVE BONUS 

Oid reliable south iride manufactu-
I rlng* company. OJrl ineumbent mušt 
leave. Hhe can be interviewed as to 
destrabllity ot positlon. 

Oall Mr. Platt or Mr. Evans 

BOULEVARD 3700 

D R U G 
ORDER PICKERS 

18 TO 25 
NO E X P E R I E N C E 

N E C E S S A R Y 
WE WILL TRAIN YOU 

S tart i n g- rates 62e per hour: 
automatlc wage incrvases. 
VACATION WITH PAY 

RELIEF PERIODS 
Excell*nt oppbrtunlty for ądvance-
m*»nt wiih growlng concern. 

Time and one-half over 40 hours. 
Averafe h*'j?ini>er's salary |30 per 
vveek. 

L A G D R U G C O . 
4001 S. Wentworth 

SEE MR, GOLDSM1TH 

PARDAVIMUI 

PARSIDUODA — Moderniškas Ta-
vernaa Cic-eroje. Gyvenimas užpaka
lyje. Atagaukite — 4»M W. Uth 
8T., CICERO. 

WAUKEGAN 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

vykus į Tucson, Arizona, pas 
savo seserį Agniešką ir švo-
gerį Praną Brazauskus, ku
rių n§ra mačius per daugelį 
mėty, Šiltame krašte žada 
pabūti mėnesį, ar daugiau. 

• 
Domicėlė Schroader, duk

tė Jono ir Suzanos Žekų, su 
savo sūnum Jimmy, iš Cloud, 
Minn., pora savaičių) viešėjo 
pas tėvus ir brolį — dak
tarą Joną ir j 0 žmoną. Nors 
džiaugias linksmu ir laimin
gu gyvenimu naujojo vietoj, 
bet* malonu taip pat ir na
mai, nesi čia tėvai, brolis, 
aplinkui daug draugių, pa
žįstamųjų. 

* 

Mr. ir Mrs. Antanas Pipi-
ciai, gyv. 1035 North Ave., 
praneša, kad jų duktė Elea-
nora-Ann šiomis dienomis 
susižiedavo su Daniel E. Er-
bes, iš Radcliffe, Iowa, ku
ris paliuosuotas iŠ U. S. tar
nybos apsigyveno Waukega-
ne. Būsimoji jaunoji yra bai
gus aukštesnę mokyklą ir 
dabar yra iždininkė S. S. 
Kresge krautuvėj. Gi būsi
mas jaunasis yra baigęs Io-
wa State Teacher8 College 
ir yra tos pačios krautuvės 
assistant manager. 

• 
Wm. Paškauskas, 

SUČIUPTAS GI ČEKIŲ 
VAGIS 

• 

Allen B. Parkhurst, 27 me 
tųf buvęs Harvard univer 
siteto studentas, Bostono! L i e t u v o s - D i e n a ir tolimesni 
policijos suimtas,' prisipaži-' P»»ešimai bus paskelbta ve 
no pavogęs ir išmainęs GI 
(kareiviams) siunčiamų vy
riausybės čekių $5,000 su
mai. (Acme-Draugas tele-
photo) 

Wiscon$ino žinios 
Kenosha Žinios 

Metinis šv. Petro parapi
jos susirinkimas j/vyks ši 
sekmadienį, gausio 19 d., 12 
vai. Gaspadinės ruošiasi prie 
gardžių pietų ir vaišių. Po 
valgių ir vaišių išgirsime 
metines atskaitas, pasitarsi- l ) A cu:Afa naririairiiir 
me kas link 1947 metų voi- r U 5 Y I C I « P « K « m U 5 
kimo. Po to bus šokiai, vai- šviesusis profesoriau! 
g£S Esu girdėjęs nuo lietuviš

kų balšavikų, kad tu kar
tais esi jiems šviesesnis, nei 
pats Stalinas. Dėlto krei
piuos aš prašydamas, kad 
ant savo spinduliuojančio 
ielno padėtum kokių nors 
liekarstvų, arba maenios 
tručyznos, kuriomis galima 
būtų atsikratyti įkyraus žy
delio iš Chicago lietuviškų 
ruskelių gazietos. 

Juozo ir Veronikos Kiše-' M es1J l i e t , J v i s P l o t a s , 
rauąkų sūnus pakrikštytas , ̂ m ^ s u s _ _ l i e t U ^ . r ? i k a 

Visi Kenosha lietuviai ruo 
šiasi prie Lietuvos neprlklau 
somybės minėjimo. Ed3 su
šauktas didžiulis mass-mi-
tingas. Bus pakviesti garsūs 
kalbėtojai neseniai atvykę iš 

liau. 

Jonu. Krikštotėvai — Bene
diktas Viškauskas ir Elzbie
ta Juzėnas. 

Taiposgi pakrikštyti Ri
čardo ir Florencijos duktė 

.'Viktorija. Krikšto tėvai 

Sveikinimas Nito 
Nepažįstamojo 

Žymūs katalikiškos akei- iFred Krom ir Rose Swieda. 
jos dalyviai, dideli patriotai | Jono * Bronės VanSkike 
ir nuoširdūs "Draugo" rė- j (Buvusi Sakalauskaitė) du-
mėjai J. ir Z. Žekai, gyve- | k t ė Leonora. Krikšto tėvai 

Paškauskų, gyv. 718 S. Jack-
son St., pašauktas i U. S. 

nantieji Waukegan, UI., šio
mis dienomis .favo laišką 
nuo nepažįstamojo lietuvio, 
kuris su savo Šeima, karo 

sūnus į r bolševikų teroro tapo nu* 
blokštas net įi Daniją, varg
sta laukdami šviesesnio ry-

karinę tarnybą, mėnesį iš- (tojaus, išauštant Lietuvai 
buvęs Kalifornijoj, dabar iš- laisvės, kad galėtų grįžti j 
siųstas į užjūrį — į Korėją. l s a Yo gimtinę ir vėl pradėti 
Rašo, kad tęn visko trūksta 
ir nėra taip, kaip pas mus. 
Tiktai gamta ten labai gra
ži ir žavinga. 

y, 
Robert Bukšas, turėjo lai

mingą nelaimę. Ant EJE ge
ležinkelio bėgių, gale Madi-
son St., sustojo jo automo
bilius. Toje vietoj traukiniai 
labai palengva pravažiuoja. 
Automobilius sustojo, kaip 
tik tuo laikų, kada artinos 
traukinys. Nors Robert vi-

— Mr. ir Mrs. James Riley 

atsakymą. Labai lauksiu at
sakymo. 

"Su pagarba — 
"Juozas Radzevičius ir 

visa šeima." 

lus. Ypatingai remiu Ame
rikos lietuviį pastangas, 
kad būtų išvaryti į Sibirą 

"Drauge, ar nežinai, ko
kie č§«ai ateina? Ar nema
tai, kad visur pradeda užte
kėti Stalino saulė. Taigi, rei
kia iš anksto taikytis, kad 
paskui netektų gailėtis. Ar 
duosi advertai zmentą? 

Gal, ir aš būčiau neteįcęs 
kantrybės, ir išlojojes. Ale 
užėjo daugiau kostumerių ir 
turėjau atsiprašyti. Užda
riau teleponą. 

Kitą rytą vėl buvo tas 
pats. 

Per Krismus teko sueeiti 
su kitais lietuviais biznie
riais, kurie irgi papasakojo 
tą pačią istoriją su tuo urna-
rar"' iš balšavikų gazietos. 

Reimona*, Lietuvis 
visi balšavikai, kuriuos Sta
linas atsiuntė jį Lietuvą gy- | Atsakymui iš mano delno 
ventojams apiplėšti ir juoi1 ištriško tofcs spindulys: 
pavergti. Ale nelaimė — aš , Trūčyti žmogų, kad ir 
esu biznierius. 

Prieš Krismus gaunu tele
poną. Pasisako, mane šau
kiąs- minėtos lietuviškų rus
kelių gazietos staršas. Kaip 
vardas, pavardė? — paklau-

balšaviką, yra griekas, už 
kurį pirmiausiai žemiška 
valdžia baudžia. Bet reikia 
taip daryti, kad bulšaviz-
mas pats sau k i rak iri pasi
darytų. Vadinas, balšavikų 

siau. Pasisako. Kaip, kaip?, atžvilgiu reikia taip gyveti-
— pakartotinai klausiu. Jis j ti, kad jis, pradėtų vegetuo-

kurti naują gyvenimą. Laiš
kas skamba sekančiai: 

•Nors ir nepažįstam jū-
SU» gyvenančių taip toli, bet 
vistiek turim gerą širdį 
tiems, kurie mus atjaučia, 
mus vargšus lietuvius sve
timoj šaly. 

"Kaili buvo jjaąjfonu; k*da 
mes gavome jų»ų aukotas 

Į dovanas ur^radę. įusij adre
są skubom rašyti širdingiau-

Daugiau nei pusę gaisrų 
Amerikos Jungtinių Valsty
bių ūkiuose yra įvykę dėl 
sutrūkusių kaminų ir suge
dusių kitokių šilumai teikti 
/įrankių. 

sią padėką- ir pasveikinimą, 
sa gerkle šaukė inžinieriui, M e 8 esam visa šeima — S 
kad traukinį sulaikytų, ta
čiau inžinierius jo šaukimo 
negirdėjo ir, nustūmęs auto
mobilių keletą pėdų, gerokai 
jį aplamdė. Vienok Rpbert 
džiaugias, kad jis pats liko 
nesužeistas. M. Z. 

Duok liežuviui daugiau po
ilsio, negu rankoms ar a-
kims. Sheridan. 

RENDUOJAME GRINDOJ 
TRIMMO MASINAS -
TIKTAI 

IDIENĄ. 

AGKNTAI D& 
AMCV MOORE MALIAVŲ 

IR VARNI9Ų, Utofl — 
MARTIN SKHOURMALIAVU 

I ^ - T O į r e ^ T A D S P A R 

IMIm. rOPlEROS 
to« įmotaldiJ 

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE 

2547 VVest 68rd Street 
tėL: — m a n * * 

žmonės: du maži vaikai (me
rgaite 4 metų , vaikas 8 mė
nesių), sena mamą ir miKfci 
du su žmona. Taigi, kai ką 
gaunam, tai labai malonu, 
ypač kai gauni koki rūbelį. 
Ūž tai labai širdingai dėko
ju. 

"Baigdamas rašyti, pra 
šyčiau, jeigu gausit nu0 mū
sų šį laišką, parašykit mums 

JŪSII Radio Sugedęs? 
Kreipki t&i Elkspertyvo 

Patarnavta» Prlt 

RAMO SERVICE CO. 
5244 W. 2 5 t h 8 t 

n<wa. ni 
^TUJJI DARBAS OARAKTDOTAfl 

Tmi»om Vliro OdlrbyftAV 
- TlnokltM Mod»ltUJ 

DYKAI APKAJNAVTMAS 
Paimam Ii namu Ir pHstatom 

PARDUODAMI NAUJUS 
Ramos 

M«a mrlme K*<djq f ataka tr 
tomą aerelkte Mokt i d i l JASO. 

Talprl Partrtnklraas VS)Uu»lq 
Muslko* Rekordu 

Ir PiMltaklte m I 

TELEFOKtJOKITE: 
ČIOBRO 411U 

AMara Vakarai* Iki • : • • ral 

pakartoja, ir labai aiškiai. 
Prakvost, žydas, pamislijau 
sau. Ko ji* dabar nori? 

"Aš noriu gauti atver-
taizmentą, tai yra kad tu 
pasveikintum mūs dienraš
čio skaitytojus šv. Kalėdų 
proga", sako įasai ruskių 
staršas. 

Pasveikinti balšavikus Ka 
ledų švente? — pamislijau. 
— Balšavikus, kurie jokia 
švente netiki, kurie jokios 
šventės, net sekmadienio ne-

Ir, žinotum, kad užsipuls, 
kad pradės reikalauti, tie
siog prisimigęs. Aš jam aiš* 
kinu gražiuoju, kaip dera 
džentelmenui biznieriui, , o 
jis net su piktumu. Duok 
advertaizmentą ir dacol! 
Galop, net Staliną priminė, 
pagrasino. 

->f 
pripažįsta? Noserj ^ f r ū g t i . 

Bendrai, jei'^iaįidie~"Sta-r 

linas ūsus raito ir visokios 

ti, o tuomet raudonumas jam 
žyvatais išeis. 

Savo tarpe turime biznie
rių ir profesijonalų, kurie 
sąmoningai kiekvieną tėvy
nainį už monkę laiko dėlto, 
kad jie iš lietuvių-tėvynąi-
nių biznį-pinigą daro, pas
kui tais pinigais balšavizmą 
remia ir juokias iš Savo dur
nų kostumerių ir pacientų. 
Taigi, ir Čia reikia gyvauti 
taip, kad tokiems buržujams 
pradėtų balšavizmas atsi-

'• • >•• 5 ^ , • - . • 

arnarados pasidarė drąsus a-
kiplėšos, tai kaltė paSi'ų žmo 
nių- ne* balšaiukų'. Jiė; daž
nai apie balša\d?mą šneką, 
balšavizmiu gąstaujas, o, žiū
rėk, apsisukus balšavizmą ir 

^balšavikus remia;" ..h g 

(P-

y 

te Lietuvišką Patarlf:-
S P A S SAVĄ" 

n MOii Plihtoilt '**' 

PlrUto Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus 

UI Prieinamas Kalnas! 

AUTOMOBILIŲ 
APDRAUDA 

PASKOLOS 
ANT NAMŲ 

NAMŲ 
APDRATJPA 

^ T 

DABAR tai laika* pagrąžinti savo namus su geriausios 
ruHes RAKANDAIS. Mes turime didelį pasirinkimą, mūsų 
(Mčnj Udlrblmo, vtookioe rūšies klasišku Ir moderniškų 
rakandų. Pasinaudokite proga! 

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
Ut LARAI PRIEINAMAJ8 KAINAS! 

rTM vngtm W 
m 

Furniture Co. 

\ 

— PARLOR SUFTE BDIRBfiJAI — 
4140 Archer A v ^ Chicago 32,11L 

Telefonas — LAFayette 8516 
SavbilBkss — JOH KAZIK-KAZIKAJTIS 

» 

AHCE 

\ . 

1 »»£««*«-*» S 
RE AI ESTATE 
^004 S, ASrCH£ VE. 

CHICAGO 32 , tll, 

ARCHi f? 

m ± 3ffl 
VIENINTaLig AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11d., UK~ 

WHFC-
SEKMADIENIAIS: B a o 1-roos 

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

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

BE 

MARGUČIO Ofiso Adresaa; 

6755 So. Westera Ave. , Chicago, 111. 
Telefonas — OBOvehlU 2242 

=F ^ ^ 

. 
' 
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R A U G A S 
THE UTHUANIAN DAILY FBIEND 

• K M 
DIENRAŠTIS trftAUGAS, CtttdAGO. ILLINOIS 

2S34 So, Oakley A ve., Chicago 8, TeL CANal 8»i*-8011 

Ent«i«d u Second-Clasa Matter March H* UU at Cafcafo, Irttnai* 
Under the Act of March 1, 187*. 

PubMsk*d daily. exc«pt Sundays. 
by the 

UUMutniaa Cattoolfc Press Soetety. 
Member of th« CathoMc Press Ass'n 

Sutoii fr**oa Rstes: 
$1.00 per year outside of Chicago; 
$?.•• per year in CMsagcr * Cicero; 

4 centą per copy. 

kaina Cnieafoje If 
Ciceroje per paštą: 

Metams . , . . # « . . fT.OO 
Pusei Metų *-W 

Jungt. ValstybSse, bet ne CMc*etf&: 
Metams #.<•«. . . .# . . f#.00 
Pusei Meta * &• 

tJžsfeainoee: . 
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Orderiu su iMsaMymois. 
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tuojaus, gavus praSymą. 

_ - — — 
SKELBKITfiS DIBN. "DRAUGE" 

Laisvė Yra Brangiausias Turtas 
KAS ATIMA TAUTAI LAISVĘ, — TAS TAUTĄ APl-
FL£*1A. KOUEL SMOGUS KOVOJA UŽ LAISVĘ? 
DIMIAU9IAS ŽMOGAUS LAISVĖS PRIEŠAS YRA 
DIKTAfOJMYĖ VALSTYBĖ. 
Didžiausias žmogaus laisves prieaa* yra diktatūrinė 

valstybe, kur mažuma visokiais bWais stenfiaai žmogų 
paversti daiktu. Nors mažuma pačiupusi valdžią į savo 
rankas kovoja prieš žmogaus ir tauto* sveft&attftias tei
ses, bet sveika tauta ir kilnus žmogus nepasiduoda dik
tatoriaus sauvališkiems užsimojimam* ir kaprizams. 
Sveika tauta ir kilnus žmogus turi drąsos pakelti gyvą 
balsą prieš prispaudėjus, nors dfclto jam tenka eiti \ 
koncentracijos stovyklas, kalėjimus, ar net būti pa
smerktam mirti. 

Žmogus kovoja už laisvę, nes ji yra žmogui įgimtas 
dalykas. Kimus žmogus supranta, jog kiekvieno žmogaus 
uždavinys — ginti -savo laisvę. Valstybes įstatymas, 
Įžeidžiąs žmogaus laisvę, netarnauja bendraifetfn gertai, 
bet yra sauvales reiškinys. Labai daug sauvales rasime t 
diktatūrinėse valstybėse. Todėl nenuostabu, kad ten 
geri patriotai nieko nebijodami nepritaria diktatoriaus 
kaprizams, ir gyvai kovoja už pagrindines žmogaus 
laisvės, teises bei pareigas. 

Jua gerai žinote, jog dabar Lietuva, mūsų, tėvų žemė, 
yra pavergta vienos diktatūrinės valstybes, tai yra So
vietu Rusijos. Lietuva yra maža valstybė, o Sovietų 
Rusija yra didelė žemšs plotu ir gyventojų skaičiumi. 
Rusija yra savo žemės plotu didesnė tris šimtus pen
kiasdešimt kartų -Jž Lietuvą. Nors maža tauta yra pa
vergta milžino, bet Lietuva neirasilenkia pavergėjui, 
nes Lietuvos dvasia yra stipri ir galinga. Lietuva myli 
laisvę ir už ja. kovoja ir kovos tol, kol jos neatgaus. 
Lietuva žin#, jog be laisvė* ir iniciatyvos neg*tifna jo
kia materialinė, intelektualinė, estetinė, moralinė ir vi
suomeninė pažanga. 

giandien Lietuvos gyvenimas yra visiškai saparali-
žuotas, nes ant Lietuvos kojų ir rankų uždėti vergijos 
retežiai. Bet Lietuvos laisvšs dvasia tebėra gyva, ir lie
tuviai kovoja ir miršta už žmogaus laisvę. If reikia 
pabrėžti, jog lietuvių kovos už laisvę duos gražių vai
sių. Kad Lietuvos kovos tikrai duotų gerų rezultatų, 
reikia ir Amerikos lietuviams gyvai prisidėti prie Lie
tuvos kovų už laisvę. 'Džiugu pabrėžti, kad Amerikos 
lietuviai ši reikalą supranta, ir jie Lietuvos laisvės rei
kalais rūpinasi. 

Dabar vyksta Amerikos Lietuvių Tarybos vajus Lie
tuvos laisvinimo reikalams. Reikia manyti, kad šia va
jus duos gerų pasėkų, ir daug prisidės prie Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės atgavimo. 

Mes negalime leisti žudyti lietavii* tautos, mes nori
me, kad Hetuvtc t*atta b#t* »»**• *»*** nfealčfafje, fr 
atlikt? šiame pasaulyje «*•* nž«i*vmj, frt**J f*»*yrė pa
saulio Seimhihilias — Die*»». 

Jei kas atima tautai ar žmogui laisvę, t*a tauta I*-
žmogų apiplėšia. Maskva pavergė Lietuvą, vadinasi 
Maskva apiplėšė Li€*nvą. Lietuvos tonortim if Amefiko* 
lietuviai toi nenurims, kol Maskva negrąžina Lietuvai 
brangiausio torto — laisvės. 

Ginčas Baigės Sutarimu 
Gana ilgai ejo ginčas dėl sujungimo Jungtinių Ame

rikos Valstybių armijos ir laivyno. Prezidentas Tra-
manas sausio 15 dienos vakare pranešė, jog prieita 
prie kompromisinio sujungimo plano dėl armijos ir lai
vyno, įsteigiant naują valstybės apsigynimo sekreto
riatą kaipo aukščiausią karišką autoritetą, priklausantį 
nuo prezidento. Armija ir laivynas turės vieną vyriau
sią viršininką. 

Prezidentas Tfumanas pareiškė, jog Karo sekreto-
riuu Patteruon if Laivyno sekretorius Forrestal pasie
kė pilno susitarimo. 

Sausio 10 dieną Londone pradėta naujas sąjūdis, va
dovaujant VVinaton Churchill, už Jungtinę ar Federalinė 
Europą. Sakoma, jog šis sąjūdis pradėtas, kad Įstengti 
kitas karas Europoje. 

II ' n n I'IĮ1;. V\\ < • _l » j» 

šeštadienis, sausio 18, 164? 

Maskros Kojos, Kelnės Ir Kepurė... 
Lenkijos padėtis Šiandien yra apverktina, nes ten vis 

dar šeimininkauja Maskvos agentai — slaptoji policija 
Bet tikri lenkai patriotai nori savistoviai tvarkytis, jie 
nori žmoniško gyvenimo, o ne komunistiško pfaf*.m 
nors komunistiškas pragaras vadinamas "rojumi". Kaip 
ten bevadintum, bet pragaras visuomet liks pragaru. 
Lenkija nenori komunistinio pragaro, todėl jinai ko
voja už žmogaus laisvę. 

Stanislaw Mikolajczyk, lenkų valstiečių partijos va
das, pakėlė stiprų balsą už laisvą imagų lenkų rinki
muose, kurie numatyti sausio 10 dieną, tai yra rytoj. 
Pranešama, kad už tai Mikolajczyk sulaikė telefoninių 
grasinimų prieš jo gyvybę. 

Prokomunistiniai agitatoriai viešai yra pareiškę, jog 
"Mikolajczyk bus pakartas" po rinkimų. Apie tai pra
nešė Chicago Daily Tribūne, sausio 17 dieną, 

Stanislaw Mikolajczyk, buvęs lenkų valdžios ištrė
mime ministeriu pirmininku, pareiškė, jog ji8 sttgrjžo 
į savo* kraštą, kad jis atsistotų ant savų kojų po šešių 
metui karo if nacių okupacijos. Ir jia turėjo konsta
tuoti faktą, jog tarp 80,000 if 100,000 jo pasekėją, buvo 
areštuota, paleista, ir vėl areštuota saugumo policijos, 
nuo gruodžio 12 dienos. 

Komunistai patriotus lenkus areštuoja ir kankina, 
nes Maskva nenori, kad Lenkija stovėtų ant savų kojų, 
bet Maskvos ponai siekia, prikabinti Lenkijai ne tik ko
munistines kojas, bet taip pat nori uždėti Lenkijai Mask
vos kelnes ir kepurę, ir dar daugiau. 

Kur viešpatauja Maskvos agentai, tame krašte ne
gali būti laisvų rinkimų. Tai rodo Lietuvos ir kitų kraš
tų praktike. 

Kaip ilgai laisvos valstybės leis tyčiotis Maskvos a-
gentams iš žmogaus ir tautos švenčiausių teisių? Kaip 
ilgai laisvų taiutų vyrai pakęs vis didėjančias koncen
tracijos stovyklas ir kalėjimus tuose kraštuose, kurie 
yra pavergti rusų komunistų? Jau laikas išvaduoti pa
vergtas tautas iš bolševikiškos vergijos nagų f 

Kiek Įvažiuos Australijon? 
Arthur Calvvell, informacijos ir imigracijos ministe-

ris, sausio 16 dieną pranešė, jog buvo suardyta Aus
tralijos imigracijos planai dėl laivų stokos. Laike ke
turių sekančių metų į Australiją, galės jvaAiuoti tik 55,-
500 imigrantu. O pirmiau buvo numatyta, kad j Aus
traliją galės įvažiuoti per metus 70,000 imigrantų. Su 
si siekimo priemonės saardė imigracijos numatytą planą. 

60.000.00C Žodžiu 
Henry Morgenthau, Jr. įėjo į Roosevelt administra

ciją 1933 metais, ir jis turėjo jvairių pasikalbėjimų ir 
korespondencijų viešais reikalais. Per 12 metų Wash-
ingtone (iki 1945 metų vidurio) Morgenthaa pasakė 
daugiau kaip 60,000,000 žodžių vedant susirašinėjimą, 
pasikalbėjimus, įskaitant daugiausia telefoninius šau
kimus, ir pasikalbėjimų santraukas SU Franklin D. 
Roosevelt. 

Taigi matai kiek žodžių galima'pasakyti per 12 me
tų būnant administracijoje, Ir rūpinantis visuomenės 
reikalais. 

Vasario 9-t* Diena - Didelis įvykis 
"Draugo" metinis koncertas įvyksta vasario 9 dieną 

St. Agnės salėje, prie 3916 Archer Ave. Koncertas pra
sidės 4:30 vai. popiet. 

"Draugas" yra vienintelis lietuvių katalikų dienraš
tis pasaulyje. Lietuvai esant pavergtai, ten nėra lietu
viško katalikiško dienraščio. Pavergtoje Lietuvoje nė
ra nei žodžio, nei spaudos laisvės. Mes esame laimingi, 
jog laisvoje Amerikoje galime turėti laisvą žodį bei 
laisvą spaudą, "Draugo" žodis rūpinasi ne tik jūsų rei
kalais, bet taip pat gina ir Lietuvos reikalus. Todėl 
"Draugas" tikrai užsipelno jūsųi paramos. 

Kaip maistas yra reikalingas mūsą kfuttti, taip gera 
spauda reikalinga mūsų dvasiai. 

Reikia Paramos... 
Teko patirti, jog senelių prieglauda" bus greitai pilnai 

įrengta. Senukai bei senutės galės turėti jaukų gyve
nimą. Nors Labdarybė© vajus gerai pavyko, bet yra 
skolų. Todėl jūsų parama yra reikalinga. 

Nors Labdarybės knygelių platinimo vajus baigės 
gruodžio 29 dieną ir laimėjimai buvo paskelbti, bet Lab
darybės vajus ir toliau tęsiamas, randant amžinus na
rius bei kambarių įrengėjus. 

RIMTIES 
•ANTANAS TOLIS- — i 

ii 
Rytdienos Evangel i joje 

skaitoma apie pirmą stebuk
lą, kurį Kristus padarė — 
pamainė vandenį į Vyną ku
rio per vestuves pritrūko. 
Beveik visi Kristaus pada
ryti stebuklai buvo artimo 
naudai. Kristaus stebuklin
gas atsimainymas ant Ta
boro kalno ėsti išimtimi, nes 
ten pats Kristus buvo ger
biamas. 

* * t 
Dažnai paprastam žmoge

liui tenka pamąstyti: jeigu 
būtų daugiau stebuklų pa
saulyje ir netikėliai juos pa
matytų, jiems nebūtų kito
kios išeities, kaip tik pripa
žinti tiesą, savo viešai skel
biamas klaidas atšaukti. Ro
dos, toksai pasakymas visai 
vietoje ir išmintingas. 

Argi neprasižengsime su 
tiesa sakydami, kad stebuk
lų jau šiandien neįvyksta? 
Jų tačiau nebus daroma ant 
kiekvieno žingsnio, pagal 
žmogaus norus, kad paten
kinti žmogaus žingeidumą. 
Žmogus turi liuosą valią, ir 
ja visur naudojasi, ne visad 
išmintingai. 

Liurde, per Panelės Šven
čiausios už t a r y m ą, labai 
daug ^vyksta stebuklų; ten 
lankosi ir netikinčiųjų, ku
rie prieš akis stebėdami aiš
kius stebuklus juos užginči
ja sakydami kad tik nuos
tabūs įvykiai, kurių prie
žastys dar jiems nežinomos, 
bet su laiku ir mokslo pa-
gelba jiems pasiseks išspręs
ti. 

* • • 
Pasižiūrėkime kas darosi 

aplink mus. Dienos metu 
aaalė šviečia ir šildo, nakty
je mėnulis ir tūkstančiai 
žvaigždžių atspindi šviesos 
kad žmogus matytų kas že
mėje dedasi, žemė, mėnulis,. 
saule, visi kiti dangaus kū
nai turi nustatytus takus, iš 
kurių nenukrypsta nors tūks 
tančiais metų jais keliauja. 

Mokslas žino iš ko susi
deda augalai, gyvulių ir žmo 

(Nukelta į 5 prasi.) 

Mirties Kolona 
(Tęsinys* 

Netrukus pamatėme ir Minską. Mūsų automobilis, 
brazdėdamas ratais nelygiu gatvių grindiniu, važiavo 
gilyn į miestą. Daug kur namų griuvėsiai dar teberūko. 
Gatvės vietomis buvo visiškai užverstos griuvėsiais. 
Prie griuvėsių pašalinimo dirbo daugybe belaisvių. 

Mūsų automobilis įsuko į kiemą, kur buvo didelis, 
visai sveikas namas. Šoferis įsakė mums niekur iš 
automobilio neišeiti, nes jis ttioj gifšiąs. Ties namo 
didžiosiomis durimis pamačiau iškabą "Deutsche S. D. 
— Venvaltung in Minsk" (vokiečių saugumo tarnybos 
valdyba Minske). Kitaip sakant, Gestapo. 
* Netrukus grįžo mūsų šoferis, trijų gestapininkų ly
dimas. Mttms išlipus iš automobilio, tie su kaukuolė-
mis ant kepurių vokiečiai peržvelgė mus visu* verian
čiais žvilgsniais, o po to vienas, rodydamas į mane 
pirštu, šiurkščiai paklausė: 

— Kaip vadinies? 
Trumpai ir aiškiai atsakiau. 
— Iš kur? 
Vėl, stengdamasis kuo trumpiau kalbėti, pasakiau 

savo gyvenamąją vietą. 
— O kaip čia patekai? — klausinėjo toliau. 
Apysmulkiai papasakojau, dėl ko atsidūriau čia. 
Visi trys gestapininkai įdėmiai klausėsi. Man bai

gus, mano tardytojas pasakė: 
— Also gut! (Taigi, viskas tvarkoj). 
— O tu? — kreipėsi paskui į kapitoną. 
Pasakęs savo pavardę, kapitonas pridūrė, kad ir jis 

dėl tos pačios priežasties čia atsidūrė, kaip ir aš. 
— O tas trečias? — parodė gestapininkas į mūsų 

bendrakeleivį 
Šį kartą jis pirmą kart, mums girdint, prašneko. Jis 

klupdamas aiškino gestapininkams, kaip jis čia atsi
rado. 

— Trumpiau! Ir aiškiau! — šūktelėjo vienas vokie
tis. — Kaip vadiniesi ir iš kur? 

•— Wulfas, iš Baranovičių, — atsakė jis. 
— Tamtybė? 
— Lenkas, — pasigirdo tylus atsakymas. 
— Hm, Wulfas — lenkas! Hm, hm! — kraipydami 

galvas, šaipėsi vokiečiai. — Ar tik nemeluoji, paukš
teli! — riktelėjo paskui vienas gestapininkas. 

— Ne, ne! Lenkas esu, mano tėvas... — norėjo dar 
kažką sakyti, bet vienas gestapininkas, prisiartinęs 
prie jo, suriko: 

— Na, paukšteli, atsek kelnes: pažiūrėsim, koks iš 
tavęs lenkas! 

Drebančiom rankom Wulfas segė kelnių diržą, pro
tarpiais parausdamas, protarpiais visai nubaldamas. 
Pasilenkęs vienas gestapininkas tyrinėjo Wulfo lyties 
organą, paskui ūmai išsitiesė ir, mesdamas vanagišką 
žvilgsnį į Wulfą, iškošė pr^ dantis: * 

— Na, žinoma! Taip ir maniau! Lenkas, matai! Žy
das, prakeiktas Žydas! Aš tau parodysiu, tu kiaulės 
vaike! Tu čia mums dar meluosi! — ir smarkiai pas
tūmė vargšą Wulfą, kad tas vos neparvirto, susipai
niojęs savo dar neužsegtose kelnėse. 

— Halio, šoferi f — šūktelėjo vienas gestapininkas 
greta stovinčiam šoferiui, rodydamas į mane su kapi
tonu, — tuos du gali vežti toliau, o tą prakeiktą len
kiuką žydpalaikį mes taip įsimylėjom, kad būtinai pa
siliksime sau... 

(Bus daugiau) 

MŪSŲ BENDROVE SKIRIA $1.000,000.00 
VETERANŲ PASKOLOMS! 

pinigų sumą KEISTUTO TAUPYMO BEN-
DgOVt ytm gaeiryžusi išdalinti VISIEMS KARO 
VBtfERANAMS, paskolos būdu, kad padėti Vcte-
ranams įsigyti naują arba seną namą, statyti naują 
aTbla (feriiorituoti dabartinį savo namą — be ilgo 
atidėliojimo h- be išlaidų, pagal G. L Bill of Rights 
patvarkymus. 

stos bendrovės vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, 
yra pilnai patyręs ir kvalifikuotas visiems Vetera
nams šiame reikale suteikti patarimus ir patarna
vimą. Pasinaudokite pirma proga! 

# * # 

Vmi VETERANAI YEA KVIEČIAMI 
ATSILANKYTI PASITARIMU. 

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
TeL Calumet 4118 3236 S. Halsted St. Chicago 8, 111. 

JOSEPH M. MOZERIS, SecreUry 
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CHICAGOS LIETIMU VEIKIA 
Parapijos Metinis 
Susirinkimas 

Dievo Apvaizdos parapija. 

Roselando Žinios 
Sausio 12 d. Šv. Vardo Dr-

ja Iabaį pavyzdingai dalyva
vo dvasinėj puotoj šv. Mi-

Mūsu klebonas, kun. A. L. ^ i 
™ i l i . . . 7 ^ A H _ 7 _ ĮSiose, 9 vai , o po vi?am oa-

rapijos sal§j turėjo bendrus 
pusryčius ir susirinkimą, ku 
riame naujas pirm. S, Sld&ft-

C. Martinkus, 1946 metų pa
rapijos atskaitą greitai pri
rengi. Sausio 5 dieną jau bu
vo atspausdinta ir žmonėms fe^^^s^ kalbą ir 

1 IJ ? T i i PERDAUG GUBERNATORIŲ 

bažnyčioj išdalinta. P ar a pi 
jonai perskaitę nudžiugo, la
bai nustebo ir vienas kito 
klausė, iš kur jis tų pinigų 
gauna? Mat. atskaitoje pa
sakyta, kad ne tik skolos 
nėra, bet parapijos ižde tu
rime $17,406.18. 

2 vai. popiet įvyko para
pijos metinis sus-mas. Nors 
parapijos susirinkimai visad 
pasižymi ramumu, tvarka, 
pakiliu ūpu, tačiau šių me
tų susirinkimas entuziasti-
nio džiaugsmo dvasia sumu
šė rekordą visu; buvusių. Tai 
pirmas toks parapijos i*to-

pasižadejo daug darbuotis 
draugijos ir Bažnyčios la
bui. 

Nutarta kuo daugiausiai 
išplatinti ruošiamo parodyti 
judamųjų paveikslų veikalo 
"The song of Bernadette" 
tikietų. Paveikslas bus ro
domas sausio 22 d. vakare, 
parapijos salėj, 7 vai. vaka
re. Įžanga: vaikams 25c., o 
augusiems — 50c. 

Susirinkime įdomią kalbą 
pasakė kun. V. Tikuišis, ku
ris šiuo metu darbuojasi pa
rapijoj ir sykiu eina aukš-

Draugystė Palaimintos 
Lietuvos 
1947 METŲ VALDYBA 

Sausio 8 d. jivyko Drau
gystės Palaimintos,; Lietuvos 
metinis susirinkimas, kuria
me sekantieji valdybos na
riai užėmė pareiga? 1947 m.: 
Jonas Jacka, pirmininkas; 
Antanas Tamkevičia vice
pirmininkas; Lucille S. Sho-
tas nutarimų raštininke; 

Georgia valstybė turi triubelio su gubernatoriais. Nuotraukoj matom valstybės sos-
:inėj, Atlanta, laikraštininke apspitusius gubernatorių Ellis AraalI (kairėj), kuris 
pareiškia legi?latūros išrinktam gubernatoriai Herman falmadge (dešinėj), jog neuž
eisiąs vietos. Dešinėje Talmadge motina. ( Acme^Draugas telephoto) 

, tuosius mokslus Loyola uni-
njoj - susirinkamas - jau ; V e r s i t e t e 

Gelbėkime Lietuvą 
Ciceriečiairtės! Padėkime 

nuversti raudonąjį akmeni 

Pavyzdingai 
Darbuojasi 

be skolų, su istoriška atakai 
ta, skelbiančia, jog ižde ran-

nuo Lietuvos kūno! Ifgirs-
Dvasios vadas kun. B. Gri k i m e m f l K | ^ ^ i r mmim 

Pegerbė Veikėja 
T(mn of Lake. — Sausio 

11 d. gimimo dienos proga 
BrJdgeport. — šv. Jurgio I buvo pagerbta veikėja Juo-

dasi $17,406.18. Klebonui per flius . š i u o m e t U y r a i Š v y k ę S | «iU šauksmą pagelbos. Jie 
skaičius atskaitą ir paaiški
nus, parapijonai atsistojimu 
ir gausiu plojimu padėkojo 
už taip r&pestingą parapijos 
reikalų vedimą. 

Aptarta šių metų didieji, 
darbai, ypač mokyklos namo 
remontas ir išrinkta 1941 m. 
komitetas iš 20 vyrų: F. &wi 
tas, Kaz. Ivanauskas, Myk. 
Bankevičius Ant. balčius, 
Kaz. Pansirna, Al. Jucius, K. 

poilsio. 

Sausio 19 d., parapijos sa 
lėj "Nasturtų" choras ren 
gia koncertą. Programa pra 
gidės 7 vai. vakare. 

• 
Jau netoli Lietuvos * '4 th j j o g s a ie je 

of July", tai yra Vasario 16-
tos paminėjimas. Lietuviams 
toji diena privalo būti bran
gi ir visi turi dalyvauti pa
minėjime. Bendras Chicago 

prispausti raudonojo komu
nizmo ir užtverti geležine 
siena. O išgirsti galėsim pra 
kalbose, kurias rengia Lie-

parapijos, ALRK Federaci
jos 26 skyriaus, Lietuvai 
Gelbėti Fondas, dėka uolios 

zapa Ragauskienė. Solemni-
zantę sveikino E. Gedvilie
nė, P. Turskienė, O. Brazaus 

valdybos ir kun. dr. J. Pruns i kienė, V. Bučnienė, V. Ka-
kio triūsui, praeituose me- , tauskienė, Marinienė ir įtei-
tuose yra surengęs eilę pas-

Aitutis Ant. Butrimas, Ant. 
Grisius: Ant. Būčys, Kaz. i het™* P e n ė j i m ą . Vasa 

Kalbėtojai atvykę iš Eu
ropos, kaip tai adv. Skipitis 
ir kiti, nušvies mūsų sesučių 
ir brolių apverktiną padėti. 
Papasakos tokių dalykų, a-

, pie kuriuos, gal, ir sapnuoti 
, r . , , . A XT ~ - i • r^j \no 16-tos bus vasario 16-tą f\ . \ ' *. . 
V ideckis, Ant. Noreikis, Ed.' . . | bijotut. O jei tektų bent vie-

Ashland Boulevard ir Van 

Šniukšta, John Junčius. Cl. \ 
it 

Gendvilas, Ed. Gendvilas. „ . 
Visi hetvviai taipgi turi 

daugiau kreipti dėmesio i sa
vo katalikišką spaudą. Rem
kime ją ir platinkime. Šv. 
Tėvas Pijus X yra pasakęs 

tuvai Gelbėti Komitetas, sek • kaitų ir įvairių parengimų, 
madienį, sausio 19 d., 7 vai. Apart smulkesnių aukų, pa
vakare, šv. Antano parapi- j ]į, įplaukų yra sekančiai iš

mokėjęs : 
BALF, B. L. šelpimo fon-

Čepulionis, Joe Banky, S.aŠi
mulis Ant. Smukšta Br. 

Klebonas padėkojęs vi
siems už nuoširdžią koopera
ciją visuose parapijos dar
buose, uždarė sus-mą. Rap. 

i i i 

STEBUKLAI 
(Atkelta iš 4 pusi.) 

ną dieną pagyvent tų* nelai
mingųjų padėtyje, tai nesi-
gailėtumėt paaukoti savo vi
so mėnesio algą, ne vieną 
ar kelis dolerius. 

Mūsų gerasis Dšdė Samar. 
sutriuškino rudąjį akmenį 
(nacizmą), kuris buvo užgu 

" Veltui statysite bažny- j *Cs visą pasauli. Nuvers ir 
čias ir mokyklas jei nebua, raudonąjį akmenį (komuniz-
pagrindas geros katalikiškos m ^ n « o mūsų tėvynės ir ki-
spaudos — viskas žus". txi nelaimingųjų šalių, ku-

Jei šv. Povilas gyventų ™>s* dabar šeimininkauja, 
jei tik vieningai dirbsim. 

Todėl sekmadienio vaka 

gaus kūnas, tačiau nesuge
ba jo padaryti. Gyvybės pas- nims laikais, jis tikrai būtų 
laptis šiandien viršija išnrin- j katalikiškos spaudos platin-
čius. Kiekvienas augalas ir Į tojas. Korės?, j re, sausio 19 d., pripildykim 
būtybė turi paskirtus tiKs- I š v - Antano parapijos sve-
lus jų siekia tarnaudami Kur randas Egiptas? Bri- tainę. Išgirsim ne tik gerus 
žmogui, kuriam paresta jais tų oficialiuose raportuose E- , kalbėtojus, bet ir gražią pro-
naudotis giptas, skaitomas Vidur-Ry- j gramą pamatysim. O save 

' . - i* **< v - tuose tuo tarpu Amerikos j atsilankymu ir auka, pagal 
Visa gamta šaukte saukia \ _ f .„ " _ . 

.* Jungtines Valstybes Egiptą išgales, paremsim Lietuvos 
oficialiai skaito Artimuose-į gelbėjimą. J. Tarulis 
Rytuose. ' 

do 3 skyriui, $63. 
Šv. Jurgio parapijai $47. 
L. Tarybai $20. 
Federacijos centrui $15. 
Be to, skyriaus pirminin

ko pagelbininkas, A. Budri?, 
sukolektavb ir 1946 m., gruo 
dži0 22 d. BALF centrui pa 
siuntė $120 

kė jai gražią dovaną. Pei 
vaišes, bešnekučiuojant, nu
tarė suruošti pramogą Ne
kalto Prasidėjimo Seserų 
Gildos naudai. Vakaras į-
vyks balandžio 20 d., para
pijos svetainfį. Iš anksto 
visus kviečiame į Gildos va
karą. Visas pelnas bus pa
skirtas Gildos seimui. 

PAREIŠKIMAS 
ŽMONĖMS 

12-tojo WARDO 
Dvyliktas Wardas yra vie

nas iš didžiųjų ir pažangiau
sių wardų mūsų mieste. Jo 
piliečiai, jo religinės ir kul
tūrinės grupes, jo biznio įs
taigos ir išdirbystės bendrai 
dirbant ir planuojant iš vien 
pastatė šią apielinkę prieša
kyje ir į tai visas miestas ga-

Thomas S. Janulis, iidinin- Ii žiūrėti su pasididžiavimu, 
kas; Frank Margevičia, kon- Kooperuojant su visuome-
trolės raštininkas; Frank |oea» » i z n i o i r pramonės va-
Micklin finansų raštininkas- j dai*> į r ^ P * 1 m žymioms 
Stanley Kupšis, iždo globė- £ £ • * « !*"¥*** k u f ° f *U" 
ias- Vircas Balsis maršaL- 6 l d e d a u d a u S e l y tautybių jas vmcas Balsis, maršai, j i p ^ j ^ b u v o ^ ^ p r l . 
ka; Petrą- Augustinas, hgo- ! V į I e g į j a darbuotis išvien dėl 
nių lankytojas. I gerovės šios apielinkės civi-

Metinė apyskaita buvo iš- |kos reikaluose kaipo Alder-
duota F. Bakučio ir A. Kau- įmanąs šio tfrardo. 
lakio. Iš raporto kilo ilgos M a n o namai į r šeima yra 
diskusijos liečiant draugijos č i o n a i ' m a n o š i r d i s č i o n a i ' i r 

stovi ir ateitį. mano pasidid^avimas Dvy-
* ; liktuoju WarcU yra pilnai pa-

Man, kaipo koresponden- j m a tuotas . Tęsti darbą dėl ei-
tei, tenka pranešti nariams j vikos pagerinimo ir visų šio 
kad sektų sekančius draugi- j wardo piliečių gerovės yra 
jos susirinkimus, kurie į-, didžiausia privilegija kuria 
vyksta kas antrą įrečiadie- j galėčiau gėrėtis, 
nio vakarą, auditorijos pa- I r d ė l t o s priežasties, aš 
talpose. 

Sekančiame susirinkime iš 
komiteto: A. Kaulakio, I 
Killiol B. Jakaičio^ M. Zič-
kaus, P. Augustina, F. Ba
kučio ir valdybos narių lėks 
išigrsti <?varbus raportas 
Todėl, visi nariai dalyvauki 
ie. 

Parengimų klausimas pa 
ftktas ant toliau. 

Korespondente 

skelbiu savo kandidatūrą 
dėl išrinkimo į Aldermanų 
pareigas ateinančiuose rin
kimuose Vasario 25d. EsU ti
kras ,kad kaipo aldermanas 
mano jėgos tęsti darbuotę 
dėl gerovės visų žmonių 12-
tame warde bus pilniausiai 
naudojamos. Kaipo jūsų at
stovas Miesto Taryboj, esu 
pasiryžęs pašvęsti visą en
ergiją ir ištikimai saugoti ir 
kovoti dėl aukščiausių vilčių 
šio wartJo. šioje dvasioje pa-

, teikiu savo kandidatūrą vi-
Jungt. Valstybių^ statisti- j g i e m s žmonėms šio warda 

-

Dalyvė k a skelbia, kad 19|S metai? 
'visam krašte 2.85(f,000 gy 

ŽINIOS IS GRAND RAPIDS, MICH 
PersikSlė. Stase ir Izido- Albert Zvirzdinas, Sr., ser-

ri»^ Adomaičiai, su sūnum ga ir randasi gydytojo prie-

Mes dažhki paniekiname j yentojų buvo sužeista. Ifi to 
tai, kas yra mums naudin- j afcaičiaus, 130,000 sužeidimą" 
giausia. n^o neatitaisomi visam gy-

1 ' venimui. 

MARCH OF DIMES 

• 

BRYAN HARTNETT 

(Skelb./ 

Felix, iki šiol gyvenę ant 
Broadway, neseniai persikė
lė į naują vietą, prie Myrtle 
St., priešais Harrison Park 
mokyklą. 

žiūroj. 
Linkime seniorui greit pa

sveikti, juniorą nuoširdžiai 
sveikinam padidėjusios šei
mos proga. 

DUOKIT "DRAUGĄ" DRAUGUI 
• ' i — — ^ — ^ — — — » 

MAŽAI KOPIJŲ TĖJLIKO 

Susilaukė šeimos. Prieš. Parveža nelaimingus. Ber 
pora savaičių?, gal, Kalėdų* | nard (Bunny) Barto buvo rui 
senelis, namuose jauno dak- i savo ambulansu išvykęs net 
taro dantisto Alberto Zvirz- h Ohio valstybę (į Columbus 

FIGHT 
INFANTILE 
PARALYSIS 

— mus Valdo nepaprasta iš
mintis. Akiraizdoįe tos ne*| 
paprastos tvarkos žmogus 
privalėtų nusilenkti, Juo la-' 
biau kad vienu bei kftu ste
buklu, t e # pasaulio ir gam
tos eiga laikinai stabdoma 
kad protingam sutvėriniui-
žmogrui, padėjus nelaimėje. 

* * • 
Žmogus, kaip užaugęs vai

kas, negal pamiršti savo žais 
lij. Jis nori, kad Dievas su 
juomi Žaistų rodydamas ste
buklus. Reikia ternkintis tuo-
mi, kad kiti juos matė, mumi 
liudija apie Dievo galybę. 
Misų pareiga dėkoti Jam už 
g«rą šird|, laikyti apreikš
tas tiesas ir įstatymus o ne
laukti kad Viešpats paten
kintų mūsų' žingeidtmą ste
buklais. Pk&&.$. 

dino paliko gyvą dovaną — 
jauną " daktaruką". Dakta
ro šeimoj tai antras sūnus. 

Nors - daktaro namuose 

ar Cleveland), kad parvežus 
namo Billy Renis, k u r i s 
prieš kiek laiko, sykiu su gi
minaičiu, vykdami į Kali-

džiaugsmas, bet sykiu ir|forniją, kelyje sutiko nelai-
hūdna, nes daktaro tėvas, !mę. 

T I M E L E S S 
|jL LITHUANIA 
-r^L- Paraše OWE!N J. C. NOREM 

ŽemSrapiai, pavefkMai, 300 pu»l. 

KAINA: $2.00 

ffaakynms siųskite i — \ 

D R A U G A S 
2334 S. Oakley Ave. 

Chicago 8, Illinois 
Pleavso send frte post paid . . . . ! * . . . . 
copjes of your book — TUfKLESS 
U^HUANIA. Enclosea yotf will 
nni ? 

MUZIKOS PAMOKOS NAMIE 

I 

^ 

Connecticut valstybė kai [ Kaud. Kryžius šelpia žmo-
kuriose vietose yra žinoma, nes varge ir nelaimės ištik-
kaifr> Nutmeg ir Constitu- tus, bet padedar ir moksle. 
tion valstybe. 

t a R, K Art and Skills 
Corps narė lanko namus ir 
duoda muzikos pamokas ma-

ši nuotrauka rodo; kaip vle-1 žienu vaikams. 

PAVIENIAI, DRAUGYSTES IR BIZNIERIAI! 
Pasidėkite savo pinigus saugiai prie 
CHICAGO TAUPIMO BENDROVĖS 

: ^ > 

Kiekvienas iadelis yra APDRAUSTAS iki $5,000.00 

Indelius galite prisiųsti ir per laišką. 
Jei pasidėsite pinigus nevėliau kaip 20-tą Sausio, 

gausite dividentus už visą mėnesį. 

Išmokame dividendų S°/0 ant Paid-Lp shares ir 
2Vž% aut Optional ir Šeriai shares. 

DAROME PASKOLAS ANT LENGVU ISMOKfiJIMU 

insured by Fedefal Savings and Loan Insurance Corporation, 
VVashington, D. C. 

• 

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
6234 S. Western Ave. GRO. 7575 

. JOHN PAMEL, Pres. t 

IANUARY 75-30 
Kame . 

Addrebs 

AvwWfVrVWAwAWwyw\ 
— 

Pagelbėkite Ištremtiems Lietuviams Apturėti 
"Draugą", Kurio Jie Yra Labai Pasiilgę! 

Draugu" administracija kasdien gauna laiškų i š pa-
oegusių lietuvių prašant siuntinėti jiems "Draugą", nes 
būdami atskirti tfuo savo tėvynės, Hori ftfsti suraminimo 
skaitant lietuviškus laikraščius iš kurių sužino kas ir kur 
yra daroma, kad pagelbėti Lietuvai vėl atgauti prarastą 
faisvę. "Draugo" Administracija jau siunčia nemažą skai
čių "Draugo" lietuviams ištrėmime, bet negali visų prašy
mų patenkinti del didelių išlaidų. 

Kreipiamės į mielus "Draugo" skaitytojus atjausti 
•*avo brolius esančius be pastogės ir tarpe svetimųjų ir su
teikti jiems nors moralini suraminimą duodant progos 
skaityti lietuvių spaudą. Tam tikslui yra organizuojamas 
'Ištremtų lietuvių spaudos4 fondas" iš kurio sumų būtų 

galima siųsti "Draugą" tiems kurie jo labiausiai reikalin
gi. Jeigu visi "Draugo" skaitytojai nors maža auka prisi
dės prie šio fondo, tai esame tikri, kad galėsime patenkin
ti prašančiųjų norus. 

Aukas šiam tikslui prašome siusti "Draugo" Admi
nistracijai , pažymint "Ištremtų lietuvių spaudos Fondu" 
1%M So. Oakley Ave. CHICAGO S. Ulinois. 

"ŪBAVOG" ADMINISTRACIJA 
• - t 



• t DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHI^AGO, ILI^NOIS Šeštadienis, sausio 18, 1947 

Vasario 9 d. 

"Draugo" Koncerte Bus Geriausios 
Chicagos Lietuvių Pajėgos 

DALYVAUS LIETUVOS VYČIŲ CHICAGOS APS
KRITIES CHORAS IR BRIGHTON PARKO SODA-
UEČIŲ GARSUS GLEE CLUB — GIRDĖSIME ŽY
MŲ CHICAGOS OPEROS BARITONĄ ALGIRDĄ 
BRAZĮ IR ŽYMIUS KABIO IR KONCERTO ARTIS
TUS MARY PUKŠMIS IR JOHN URBAN — BUS 
ATVAIDINTA SMAGI KOMEDIJA 'BLAKIŲ LIGA*' 
— ŠOKIAMS GROS MICKEY PRINDL S ORKESTRĄ 

NETIKI PRIETARINGAM SKAIČIUI 
; , • • . ; . < » . . • • • • . . • , • • • • . 

VVHO'S AFRAID 
of the big bad jinx? Not the I3th 
Ward aldermanic candidate Al G. 
Kumskis (first in line), who 
watches committee of 13 file his 
nominating petition with election 
board's Chief Clerk John S. Rush 
. . . on 13th day of month. Kum
skis is backed by nonpartisan in-
dependent group. 
—TIMES Photo by Dorothy Rolnick 

Nėra abejonės, jog "Drau
go " koncertai kasmet gerė
ja, kviečiamos vis didesnės 

KOMEDIJA 

Atsilankusius ypatingu bū 
cH palinksminti ir }"• ūpui ir rinktesnes jėgos. Dar ir . \. . . , . 

J,f. . _ i pakelti bus atvaidinta nma-
šiandie, pavyzdžiui, dauge
lis kalba apie pereitų metų 

gi komedija "Blakių* Ligft«'\ 
kurią išpildys žymūs lošėjai 

pavykus* koncertą ir šokins, „ _ . . , XT & . . . _ 
/ J . , . . . . . Broliai Veftotos ir jų grupe, 

ir del to visiems rupi ir k h u . T . .. , 
, , , ,. ^v. Ir apie juos ir apie veikalą 

sia, koks bus dienraščio 
smulkiai parašysime kitu 
tarpu. 

Iš šio trumpo pranešimo, 
štai malonu gerbiamiems, . _ A . . . . . x. 

matote, jog nes'^aileta šių 
metų koncertui pakviesti ir 
sutraukti rinktiniausias Chi-

tcaeos lietuvių pajėgas. Kas 
sąstatą. Sekančiomis dieno-• a t s i l a n k y g i t e n ecig a i lėsite, 

' 'Draugo" šių metų koncer
to sąskrydis. 

Štai, malor 
skaitytojams šiandie praneš
ti bendrą vasario 9 dienos 
"Draugo" koncerto ir šokių 

mis apie kiekvieną artistą 
ir dalyvaujančią grupę pra
nešime dar smulkiau. 

savo atsilankyme pagelbėsi-
to "Drauerui" labiau pato-
bulėti. išsivystyti ir suteik
site koncerto rengėjams no
ro ir drąsos toliau koncer-

ŽYMtfS CHORAI 
Sekančiame koncerte da 

lyvaus dvi žymiausios Chi-jt^is dar geriau patobulinti 
cagos lietuvių muzika linės SMAGtlS ŠOKIAI 
grupes, t. y. Lietuvos Vyčiu Koncerto pradžia bus 4:30 
Chicagos apskrities choras, P o koncerto įvyks smagūs 

Graži Pramoga 
Marąuette Park — Rytoj, 

sausio 19d., Tėvų Marijonų 
Bendradarbių 5-tas skyrius 
parapijos salėje, 6820 South 
Washtenaw A ve., rengia Va
jaus Vakarienę. Bus vaišės 
ir labai įdomus programas. 
Kiek žinoma, žada dalyvauti 
daug garbingų svečių. Vaka
rienės pradžia 6 vai. vakare. 

Vakarienės pelnas eis pa
sveikinti Bendradarbių meti
nį seimą Aušros Vartų para
pijoje, vasario 2d. Skyrris 
ir gaspadinės nuoširdžiai vi
sus kviečip dalyvauti šiame 

i parengime. 

iš kitų kolonijų, nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti paren 
gimet nes visas jo pelnas 
skiriamas seimui sveikinti, 
kuris * vyks Aušros Varių 
parapijoj, balandžio 27 d. 

Gildietis 

Skaičius 13-tas yra laikomas prietaringu ir negiliukingu, bet Al G. Kumskis į tuos 
prietarus netiki. Štai, sausio 13 d. trylika biznierių ir veikėjų, narių Bepartyvinio Ko
miteto 'teik? Chicago Rinkimų Bordo k l ^ k u i John S. Rush peticiją, nominuojančią 
Al G. Kumskji kandidatu taipgi j 13th Ward aldermonus. Žiūrint iš dešinės į kairę: Al 
G. Kumskis; George Tearney, komiteto pirm.; Don Borreli; Jame? Paolella; dr. A. Ja-

i vois; Joseph De Vitterio; John vVilliams; Ted Nel l i s ; Harry VVilson; John Peck kom. 
vadovystėj į ™ £ d o Jimn- š o k i a i k u r i e m , g^ viena ^ A1 i r d B r a z i J a m M H a v c c k A l c x n , Z a n e StandOTn_ K a i r | j e k į e r k a g 
cto, Jr., , r Bnghton Parko : p u l i a r i a u a i ų chicagos or- k h g * j ' . . . 
Sodalirfieų Glee Club, k-a- k e s t t a i y r a MICKEY 3 o h n b- R j 3 h P " " » ^ pet.oją. tai 
riam vadovauja Ona Piežie- pRINDL'S orkestrą. Todėl, 
ne. šie chorai jau *enai at- p asirengkite visi St. Agnės 
sidėjusiai ruošiasi ir kon- ^ Į ^ ___ k , a r ivyjfS koncer-
certe publikai išpildys vi- t a s i r š o k i a i __ praleisti 
šiems mėgiamų ir dar negir- fcnksraai. v į s ą vakarą. Bus 
dėtų muzikos kūrinių. 

Brighton Parko draugi
jom?-, biznieriams, profasijo-
nalams bei visuomenės vei-

taipgi paruošta skanūs už-1 k e ^ a m s 

Dėmesio visų mūsų draugijų ir pa
vienių. Tam visam reik go-
rai prisiruošti. Taigi visi, be 
oažiūrų skirtumo, J minėtą 

Kitoje kolonijose irgi rū
pinamasi, ir tikimės, kad 
visur bus surengta vienokio 
ar kitokio pobūdžio pramo-

"vetainę. Aptarsime būdus, | gos. 
M 

• 

kaip geriau veikti, kad Lie-
SOLISTAI kandžiai ir kiti uzsigardzia- Į I k i | i o l m ū s ų k o l o n i j a va_ t u v ą i š l a i s v i n u į 

Pirmą kartą, rodos "Drau- vimai. | dovavo Lietuvos laisvinimo V isus kviečia Chicagc; Lie 
go" koncerte dalyvaus trys U anksto tat, v ia rezer- darbe. Bet dabar j a i gresia tuvių Tarybos B. P Skyriaus 
žymūs solistai: garsus Chi- vuokite sekmadieni vasa«riq pavojus pasilikti užpakaly. Valdyba. 
cago operos baritonas Algir- 9 d., 1947 dienraščio "Drau- gtai, kitų kolonijų klebonai . J 
das Brazis ir populiarūs ra- go" koncertrn, St. Agnės'j įr profesijonalai bei biznie- |v y i iA n f 

Is Nekalto rrss. iftseru 
Gildos Susirinkimo 

Sausio 13 d., jvykęs Ne-
vinta. O kur mūsų šimtinės? kalto Prasidėjimo Seserų 

Iki šiol stambiausią auką \ Gildos rusirinkimas, pasižy-
$51.00 aukojo darbininkas mėjo svarbiais ^nutarimais. 
žmogus, šeimos galva. O kur j Susirinkimui va d o v a v 0 

Tylios Laidotuvės 
\Vest Side. — Šiomis die

nomis Čia iš Aušros Vartų 
bažnyčios Šv. Kazimiero ka
puose palaidotas a &. Anta
nas Virginis. Lydėtojų ?i baž 
nyčią ir į kapus buvo tiktai 
jo broliai Antanas ir Juozas 
ir gimines, neskaitant grab-
nešių. 

Tai buvo vienos' tyliausių 
laidotuvių. Raport. 

Palaidotas Katonus 
Senelis 

Vakar iš Šv. Jurgio para
pijos bažnyčios p<> gedulin
gų pamaldų palydėtas į Šv. 
Kazimiero kapus a. a. Felik
sas Mockus. Velionis gyve
no vargingai, visada susitai
kindamas su Dievo valia. 
Gaudamas senatvės pensiją, 
neužmiršo bažnyčios ir Die
vo įsakymų. Skaitė "Drau
gą". 

Šermenimis rūpinosi biz
nierius S. Melinis. Buvo uo
lus narys Apaštalystės Mal
dos ir Labdarių 5 kuopos. 

Už savo gerus darbus nu
veiktus žemėj tesuteikia 
Viešpats jo sielai amžiną a-
tilsį. Rap. 

DUOKIT "DRAUG/V DRAUGUI 

JOS. F. BUDRIK 
— INC. — 

Rakandai, Radios 
ir Jewelry 

dio ir koncerto art istai: sop- didžiulėj salėj 3916 S. Ar-
rano Mary Puksmis ir teno-; cher A ve. (prie Archer ir 
ras John Urban. Visi trys Rockwe4] gatvių). Tėmykite 
dainininkai labai žinomi sa-: '• Drargą," dėl kitoj žinių a-
vo srityse ir koncerto metu pfo šį svarbų parengimą. 
tikrai sužavės atsilankusius — 
savo gražiais balsais ir rink- John Ma^efield prieš pa-
tinėmis dainomis. Jiems pia- liksiant Ar.^lijos poetu-lau-
nu akompanuos plačiai žino-! reatu, ilgą laiką dirbo New 
mas muzikas Jonas Byans- j York duonkepyklose ir ki-
kas. W\ tuose fabrikuose. 

4r ^ 

riai ne tik ima vadovybę ta
me kilniame darbe, bet ir 
šimtines kloja, kad tėvynė 
kuo greičiausiai būtų išlais-

mūsų turtuoliai? Jų turime 
nemažai 

nauioji pirmininkė V. Ge
nienė. 

JEIGU DAR NETURIT. TAI ĮSIGYKIT 
Vėliausią Anąlišką-Lietuvišką 

Lietuvišką-Anglišką 

ŽODYNĄ 
Nebūkite be Marlborough's 

LITHUANIAN DICTIONARY 
Kaina $6.00 

Mokinkitės Lietuvių Kalbos su Anglišku Vadovėliu! 

Įsigykite Marlborough's 
LITHUANIAN - SELF-TAUGHT 

Kaina. •. • $2.25 
Siųskite Jūsų Užsakymus Sekančiai:— 

" D R A U G A S " 
2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILLINOIS 

Mūsų veikėjai jau gauna Visų pirma buvo perskai-
A. L. Tarybos įgaliojimus | ty ta s praeito sus-mo proto-
Lietuvai aukas rinkti, tai,?i kolas ir patiektas metinis 
kar atsilankys su įgalioji- raportas, kurie buvo dideliu 
mais meldžiame aukoti vie-' džiaugsmu oriimti. 
nos savaitės arba noYs vie- šiame susirinkime įsirašė 
no- dienos uždarbį. Mes dėl na,uįa n a r e Della Kalvaitis. 

i SJ 

to nenubiednėsime, o Lietu
va tapus laisva bus mums 
lėkinga. 

Sausio 17 d. 7:30 vai Vy
čių name, 2451 W. 47th St., 
renkasi visi Am. Lietuvių 
Tarybos ir BALF nariai bei 
visų draugija valdybos ir de
legatai bei visuomenėj vei
kėjai. Turime drrig praneši
mų' iš Am. Lietuvių Tary
bos ir pačios Lietuvos! 

Šešiolikta Vasario jau ne
toli. Tą tautos šventę turi
me paminėti sujungtomis jė
gomis, malda ir auka. 

Brighton Park lietuviai tą 
dieną iš ryto eis į bažnyčią 
pasimelsti už tėvynę, o po 
piet i Amalgamated salę iŠ* 

Sekė kolonijų pranešimai: 
Brighton Park kolonijoj 

Gildos narių šeimini0, oaren-
gimas įvyks kov0 23 d., Ven-
geliausko salėj, 2 vai. po 
piet. Jį. patiekė pirm. V. Ge
čienė, papildą A. Balsienė. 

Marąuette Park kolonijos 
Gildos narės — Mrs. Dubins-
kas ?r A. Pukelienė, oranešė, 
kad lankėsi pas kleboną kun. 
J. Paikauską salės reikalu. 
Kun. Paškauskas davė pa 
rapijos salę balandžio 13 die
nai. Ką rengs, paaiškės vė
liau. * 

Town of Lake kolonijos 
Gildos narės, J. Ragauskie
nė ir P. Turskienė pranešė, 
kad klebonas kun. A. Lin-

^^= 
S, 

klausyti gražios programos j kus suteikė parapijos salę 
ir įteikti stambią auką nuo | balandžio 20 dienai. 

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę! 

Navickienė pakvietė 
Gildos narius į TT. Marijo
nų Bendradarbių skyriaus, 
sausio 26 d., jos namuose, 2 
vai. popiet rengiamą pra 
mogą. 

Skaityti du laiškai: vie 
nas iš "Draugo" administra
cijos, kuriame Gildą kviečia
ma pa°idarbuoti "Draugo" 
koncento reikalu. Gildą su
tiko ir visus prisiųstus ti-
kietus sunaudos; kitas laiš
kas buvo nuo TT. Marijonų 
Bendradarbių Centro, kuria-
me Gildą kviečiama į seimą 

; vasario 2 d. Gildą sutiko ir 
! išrinko atstovus: J. Pumpu-
! tieiię, A Pukelienę, P. Turs-
j kieno, O. Jackienę ir pirm. 
V. Gečienę nu auka $5.00. 

Taip pat išrinkta komisi-
I j a . — V. Gečienė, J. Pumpu-
į tierė ir J. Kulikauskas, kuri 
lankėsi par, Aušros Vartų 
narapiion kleboną kun. My
kolą Jodką, MIC, piknikui 
dienoj reikalu. Gerb. klebo
nas išklausęs komisijos pra
šymą, mielai sutiko ir pa
skyrė liepos 27 dieną Nekal
to Prasidėjimo Seserų Gil
dai turėti pikniką Aušros 
Vartų narap. "Rūtos" dar
že, West Sidėie, už ką ko-
misija' nuoširdžiai dėkojo. 

Ant galo buvo kvietimas į 
Nekalto Prasidėjimo Seserų. 
Gildos pramogą, kuri pvyks 
sausio 19 d. Balsių namuose, 
4355 So. Artesian A ve., 2-rą 
vai. popiet. Visų laukia do
vanos ir vaišės,. 

Prašau visų,7 kurie turite 
paėmę dovanų knygutes ir 
ttkietus platinti, grąžinti, iš 
ko buvote paėmę. 

Visi, kaip vietiniai, taip ir 

Kodėl Pasilikti 
CSOTOTMOS. SU PRNICrLLTN 

Sergančiu? 
INKSTU. PŪSLftS. SOC1ALE8 

LIGOS PASEKMINGAI 
M M Jau p*r«lMjATTi« tflkiitaiiMamr 
kurU kentAjo dėl NBRVIBKTJMO OTV 
O a KRAUJO, T.TAtTKŲ. TR PHTVAT* 
NTŲ I.IOI.T Gydome ilaplntmn kan*i< 
aunegalavlmua, nutakAllmua, pertankg 
vertimą tuitlntl pOMl«. nuolatini kaltm* 
•rl nukala Ii levoa 
FIKINK IR FT^rOROSKOPTfiKA 
X-RAY EOZAMINAGIJA 
linTROSKOPIftKAS KRAUJO IR 

ftT^APTMO TfiTTRIliAS 
VISKAS TIK UŽ $8.00 

P1UCS (Hemoroidai) 
IMITDOMA MTTSfT HĄVfiir MKTODr 

BB OTOTAnJOS 
BB HKAnSUO 

BB PJOVIMO. BB DBOIOTMO. 
Dldžlumoja atvAJu palanrvlna nao I 

Ik! • dienu laikotarpyje 
Oydytno kaitai prieinami klekrleoam 

derhlntBkul. 
PATHNTCINlilAS OARANTtTO.I AM AB 

KJMKYIKHAU KURI PAIMAM OTDYT1 
DIRBANČIŲJŲ PATARNAVIMUI 

ATVIRA VAKARAIS 

DR E. E. Culp 
DR. A. E. Kroening 
202 SOUTH STATE STREET 

Kampas Adama—feeltame Aukite 
V AL.: kasdien nuo 9 ryto Iki t vakare 

Sekmadieniais uždaryta. 

NUOŠIRDŽIAI 
KVIEČIAME VISUS 

ATSILANKYTI. 

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

PATYRĘS LAIKRODININKAS 
Olerat Sutaiso Laikrodžius 

Krautuvė a tda r i Pirmadienio Ir 
Ketvirtadienio vakarais iki 9:00 

valandos vakare. 
. £_ 
BITDRIKO RADIO VALANDOS 

Kas Sekmadienį, is WCPI / Radio 
stoties — 9:30 vai., o Ketvirtad. 
vakarais iš \VHFC Radin stoties 
nuo 7 iki 8 vaJandos vakare. 

JOS. F. BUDRIK 
— INC. — 

8241 SO. HALSTED ST. 
Tel. CALUMET 7237 

4r 
METINIS BALIUS 

— R e n g i a — 
DR-STfi SUSIVIENIJIMO BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 

Nedelioj, Sausio-Jan. 19d., 1947 
Dievo ApveizdoM Parap. Mokyklos Svetainėje 

; ^ 

So. 

^ : 

Union Ave. ir 18-tos Gatves 
Pradžia 64ą vai, \akare. Kviečia — KOMISIJA. 

^ 

r MICHIGAN KIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 

N E L A U K I T E — 
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu! 

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, narnos, baldas, automobilius, 
ar šiaip ka apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintu jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei Išti
kus, neturėsite jokhj nemalonumą. 
"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters 

O'MALLEY and McKAY, Inc. 
222 W. Adams St. Room 1043 

Telefonas CENTRAL 5208 

\ 

GENERALINIAI AGENTAI 6lu Kompanija: 
COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN'S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
PHOENDC INDEMNTTY COMPANY 

= # 

file:///Vest
file:///VHFC
file:///akare
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Susirinkimai 
Sv. Kazimiero Akademijos 

RemSjų Dr-joe susir inkimas 
jvyks sekmadienį, sausio 19 
d., 2 vai. popiet, šv . Kazi
miero akademijoje. Visų AR 
D skyriui prašom dalyvauti 
susirinkime. Art inasi ARD 
metinis bankietas, vas. 23 
dieną. Reikia būtinai prisi
rengti visiems skyr iams iš 
anksto. 

A. Nausėdiene, ARD pirm. 

ŽUVĘS BYRD'O 
EKSPEDICIJOJ 

Cicero. — Draugystes Šv. 
Motinos Dievo Sopulingos 
metinis susir inkimas bus 
sausio 19, 1 vai. popiet, pa
rapijos svetainėj . Visos na
rės kviečiamos atsi lankyti . 
Po susir inkimo bus "sočiai" 
ir laimėjimas. Kurios tu r i te 
knygutes, malonėkite sugrą
žinti. Susirinkimas yra at
kel tas iš priežasties TT. Ma
rijonų Bendradarbių vaka
rienės, kuri bus tą vakarą, 
sausio 26 d. Rast . A. Gudas 

riai malonėkite skaitlingai 
dalyvauti ir naujų narių at
sivesti. Valdyba 

Cicero. — Šakių Apskri
ties Klubo metinis susirin
kimas įvyks sausio 18 d , 8 
vai. vak., Stanaičių name, 
1602 S. 50th Ct. Prašomi vi
si nariai laiku ateiti. Turi
me daug svarbių reikalų 
svarstyt i . Taipgi bu« rinki
mas naujos valdybos 1947 
m. Po susirinkimo bus vai
šės. Pirm. P . Juška 

Frederick Warren Willi-
ams, AMMFC, iš Hunting-

Town of Lake. — Labda
rių Sąjungos 1 kuopos me
tinis susir inkimas įvyks sau
sio 19 d., 1 vai. popiet, pa
rapijos susirinkimų kamba-

Amerikos Lietuvių Pilie
čių Pašalpinis Klubas turės 
svarbų metinį susirinkimą 
nedėlioj, sausio 19 d., 1 vai. 

ryje. Nuoširdžiai prašomi [popiet, Hollywood svetainėj. 
nariai atsi lankyti ir naujų (Klubas yra gerame finansi-
narių atsivesti . Dvasios va- jniam stovyje ir kviečia na-
das kun. K. Barauskas pra- Irius atsivesti naujų narių. 
neš apie ;,vykusį vajų. Turi- į J . Mikčis, 3990 Archer Av. 
me daug svarbių dalykų ap- f t 

t a r t i . Bus ir valdybos 1947 | 
metams rinkimas. Valdyba j T°wn o f L ^ _ g v < P r a n 

ciškaus Vienuolyno Rėmėjų! 
3 skyriaus susirinkimas į-
vyks sausio 19 d., parapijos 
susirinkimv' kambary, tuoj 
po labdarių susirinkimo. Na-

Marq::ette Pftirk. — Tėvų 
Marijonų Bendradarbių 5-as 
skyrius laikys metinį s*usi-
rinkimą sekmadienį, sausio 
19 d s 2 vai. popiet, parapi
jos svetainėje. Rėmėjai-os 
Tėvų Marijonų vienuolyno 

ton, Tenn., yra vienas trijų j būtinai dalyvaukime susirin-
Byrd^p ekspedicijos į š įau- |k ime. Valdyba 
rinį žemės ašigaM, narių, ku- ' 
rie žuvo dingus lėktuvui. Ve- mg i • i • 
liau lėktuvas ras tas ir išgel- | \ f l 5 f K U T IT K f l U 9 
bėti kiti devyni įgulos na-
riai. (Acme-Draugas tele- MALONUMO POPIETIS 
photo) Brighton Park . — ARD 6 

skyrius ruošia "bunco" , va
sario 2 d., 2 vai. popiet, Rim
kų namuose, 4348 So. Arte-
sian Ave. 

Narės ir prijaučią rėmėjų 
darbuotei prašomi prisiminti 
tą dieną ir pašvęsti vajandą, 
kitą parėmimui darbo, kurį 
rėmėjos dirba. 

Rengimo komisija kaip ir 
visuomet stengsis atsilanku-
siefns suruošti ką naujo, ne
papras to . Vienute 

Budriko Radio 
Programa 

Kam nėra malonu pasi
klausyti gražių lietuviškų 
dainų, ypatingai kada dai
nuoja geras dainininkas? To 
kį malonumą turėsite šį sek
madienį klausydamies Bud
riko radio programos iš sto
tie?, YVCFL 1000 kfl. nuo 
9:30 vai. vak. Žinomas ope
ros dainininkas Algirdas 
Brazis yra pasirengęs pa
linksminti visus gražiomis 
dainomis, o didžiulis orkest
ras sugros keletą muzikalių 

Šias programas leidžia di
džiulė Juozo Budriko namų 
rakandų, radių i r auksinių 
daiktų krautuvė Chicagoje, 
3241 S. Halsted St. L. K. 

1 

kūrinių. 
• 

P A D f i K O N f i 

• 

P 

Town of Lake. — šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų 
1 skyriaus metinis susirin
kimas įvyks sausio 19 d., 
2:30 popiet, parapijos susi
rinkimų kambary. Visos na
rės malonėkite atsi lankyti 
i r naujų narių atsivesti. Tu
rime daug ką svarstyt i , y-
pač apie vajaus vakarą, ku
ris įvyks kovo 9 d., parap. 
svetainėj . Valdyba 

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

ROSELANDE 
KOPLYČIA RANDASI: 

10756 So. Michigan Ave. 
Tel. PUL. 1270 arba CAN. 2515 
Re*. teL — COMmodore 5765 

P A D £ K O N fi 

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
IR ODOS IŠBĖRIMAMS 

K.nčiantlejt nuo senų, atdarų 
ir skaudžių iaisdu, žino kaip tun
ka yra ramiai pasidėti Ir kaip 
nakties metu negalima gerai iftai 
miegot. Kuomet 
•alBdos pradeda 
niežt ir skaudė
ti — ultepkite 
LEGULrO Oint-
ment palengvi
nimui skausmo 
ir nietėjimo tu 
sen*j. atdarų ir 
skaudžių žalsdų. 
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prašalins nčios y-
patyt>*fc suteiks 
Jums tinkama 
nakties poilsį ir 
pagelbėto išgydyt 
senas, atda
ras Ir skau
džias žais-

das. Vartokite j) Irgi skaudlema 
rfudegimams, tašų ir suirūkimų 
prS'ėa.linimui. Ir kad palengvinti 
P s o i ^ l s niežėjimą. Atvėdina va
dinama; Athlete's Foot degimą ir 
alsigjimą. sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos nudžiūvimo ir 
futrūkimo tarp piritų; geras ir 
sausos, trūkst*o<5ios odos aležSJl-
tnul, nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos nesjalems Iš lauko pu-

A A 
PRANCIŠKA GIBIENfi 
Velionė niire Faus. 11d., 1947 

autais ir tapo pu. aid) ta .Saus. 
15d., o dabar ilsis Sv. Kazimie
ro kapinėse amžinai nutilus ir 
negalėdama atidėkoti tiems, ku
rie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimą ir pal dej) ja j tą 
neišvengiamą amžinybes * vietą. 

Mos, atmindami ir apgailėda
mi Jos pra>iša'inlmą iš mūsų 
tarpo, dėkojame mū ų dvasi.* 
kienis tėveliams — kun. A 
KiAtaunui, kun. J. Griniui Ii 
kun. J. Prunskiul. kurie atlaike 
Jspūdingras pamaldos už j ^ * sie
lą, o kun. J. Griniui už daly
vavimą kapinėse. 

Dėkojame šv. Mišių ir grėliy 
aukotojams. 

Dėkojame laid. direkt. Ant 
dH. Phillips už tvarkingą laido-
tuvio patarnavimą, ta»pg1 grrab 
nėšiams ir vuiems, kurie pa-
miodC- mus nuliūdimo valandoj 
Pagalios, dėkojame vi iem.s lai
dotuvėse dalyvavusiems žmon
ėms; o tau mylimas t€vtdi, lai 
visagalis Dievas suteikia amži
ną ramybę ir ati'si. 

Yu'iūdę lieka: Dukterys ir 
tentai. 

A. A. 

SELMA SHUMINES 
(1>O pirmu vyru Laurinaitiene; 

po t ė \ a is .šlegai t ė) 
Mirė Sau*». 16d.. lSM7m.. su

laukus 4 9 metų amvlaus. 
Uhnč Lietuvoje. 
Paliko ddiellame nuliūdime: 

vyrą Martiną; dukterj Mario 
VVYllnian; motiną Apolonijų 
Slegaitienę; 5 seeeres — Mari
joną lx>caitien$, Bronę Jone-
lienę, Helen Murdock, Anne 
Kay ir Martha Uoberts ir jų 
šeimas; 2 brolius — Joną ir 
Walter; ir daug kitų giminių, 
draugų; ir pažįstamų. 

Kūnas pašanvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioj, UiO S«»uth 
50th Avenue, Cicero. Laidotu
ves Jvyka įdrmadienj, tfausio 
20d. Iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėta j šv. Antano 
parap. bažnyčią, kturioje j vyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiuse laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras, Duktė, Mo
tina, Š e i r y s ir YJSOS kitus 
minės. 

Laidotuvių direktorius: Anta
nas B. Petkus, tel. Tovvnhall 
2109. 

LEOILO OINTMENT parsiduo
tą po $126 ir po $3.50. 

Siųskite jūsų Money Order] tie
siog | — 

LEGULO, D E P T — D . 
4847 W. 14th Street 

CICEBO 50, ILLINOIS 
Arte atvykite i vaistinę: 

Stem Pharmacy 
4847 W. 14th St, Cicero 50, Ui. 

Į O . O O O BONKŲ 
• DEGTINES 
• BRANDfiS 
• RUM'O 

GIN 
VYNO 
KORDIALŲ 

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama 

SPECIALEMIS KAINOMIS 
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas 

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

3529 So. Halsted St 
Phone; YARDS 6054 

NATHAV KANTKR 
"Lietuviškas 

Žydukas" 

ANTANAS BELINIS 
(Gyv. 122 E. 105th St.,. Roseland) 

Velionis mirė Saus. 10d., 1947m. ir tapo palai
dotas Saus. 15d., o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapi
nėse amžinai nutilęs ir negalėdamas atidėkoti tiems, 
kurie suteikė j am paskutinį patarnavimą ir paly
dėjo jį į tą neišvengiamą amžinybes vietą. 

Mes, atmindami ir apgailėdami jo p ra s i šalin imą 
iš mūsų tarpo, dėkojame mūsų dvasiškiems tėve
liams už a t laikymą įspūdingų pamaldų už jo sielą, 
ir už pasakytą t a proga pamokslą. 

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių aukotojams. 
Dėkojame laidi. direkt. Lachawicz ir Sūnams už 

gerą ir mandagų patarnavimą, kad garbingai nuly
dėjo jį į amžinastį, o mums kad palengvino perkęsti 
nuliūdimą ir rūpesčius. Dėkojame ir grabneši&ms ir 
visiems kurie, paguodė mus nuliūdimo valandoj, i r 
pagalios dėkojame visiems dalyvavusiems laidotu
vėse. O tau, mylimas vyre, lai Dievas suteikia am
žiną ramybę ir atilsį. 

Nuliūdę: Žmona, Švogeris ir kitos Giminės. 

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ 
— UŽ 2KMIALSĮ NUOŠIMTĮ 

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

išmokėjome ant pareikalavimo. 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association of Chicago 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION 

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

L I O D Ė S I O VALANDOJ 
Šaukite 

MAŽEIKA & EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. VVestern Ave. 3319 Lituanico Ave. 
PROspect 0099 " YARds 1138-1139 
Tieau kurie gyvena kitose miesto dilyte gamime koptyci* arčiau jOsų oamu 

PIRKITE TIESIOG NTJO — 
MR. NELSON 

— Savininko — 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 West lllth S t 
Vienas Bldkas nuo Kapiniu 

Tiesiog Ten, Kur Bosai 
Sustoja. 

Telefonas: CEDARCREST 6 3 35 
i U I n » " W | ^ ^ T , W B " • f •mm<»ąrn. mm^mmm 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS 

. Eudeikis 
i . 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

• 

4685-07 S. Hermitage 

Y a r d s 1741-2 

4330-34 & California 
Avenue 

Lafayette 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

EudeiMb Radio Programa dabar kas Šeštad. nuo 9:15 iki 9:30 ryte. 

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

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kūnai žuvusiu ar mirusiu veteranų — jusu mylimųjų, 
bus parvežti perlaidojimui. Tik pasaukite h* p. Peikus atvyks 
f jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamas pilnas miHtariuis laidojimas. 

NULIŪDIMO VALANDOJE 
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B. 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

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

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

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ainbulansu patarna
vimas yra teikiamas | 
dieną ir naktį. Rei
kale, šaukite mus. 

%Mb' 

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

LACHAWICZ ir SŪNAI 
2314 W. 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN 

Phones — CANaJ 2515 
COM 5765; PUL 1270 

MAŽEIKA ir EVANS 
3319 UTUANICA AVE. 
6845 S. WESTERN AVE. 

Phones: YARDS 1138-39 
PROspcct 0099 

LEONARDAS L. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Pitone: FlLlman 9661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LITLANICA AVE. Phone: YABds 4908 

IULIUS LIULEVICIUS 
4348 S. C A m O R N I A AVE. Phone LAI'ąyette 3572 

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

Telephone: YARds 1419 

IGNACAS J. ZOLP 
1646 WEST 46th ST. Phone: YARds 07811 

• 
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Neužmirškite Rezervuoti VASARIO (FEBRUARY) Mėnesio 9-tą Dieną 

" D R A U G O " E T I N I A C E R T U 
St. Agnės Puikioje Salėje - prie 3916 Archer Avenue 

# 

DALYVAUS: L. Vyčių Chicago Apskr. Choras, Brighton Park Sodaliečių Glee Club, 
Algirdas Brazis, John Urian, Mary Pukšmis ir kiti žymfis artistai. 

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

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

ĮDOMIOS ^ I N I O S 1 DOMIOS 

Paslaptis aiškėja 
Los Angeles. — Baisus 

nusikaltimas Los Angeles 
aiškėja. Atrasta nužudyta ir 
perpjauta per pusę mergina 
atpažinta kaip Elizabeth 
Short, 22. Ji atpažinta pagal 
pirštų nuospaudas. 

Viena jos drauge; Doro-
thy French, su kuria Miss 
Short gyveno San Diego, 
Calif., policijai papasakojo, 
kad mergina gyveno mirti
noj baimėj, nes jai grasino 
vienas vyras, kurį ji atstu
me. Policija to vyro pavar
des neskelbia, bet jo inten
syviai ieško. 

Policija mano, kad mergi
na buvo žiauriausiu buiiu 
nukankinta. Galvojama, kad įsuose 
ji buvo nuogai išrengta, pa
kabinta už kojų ir kankina
ma, kol numirė. Policija va
dina tai baisiausiu nusikal
timu kriminalinėj sitorijoj. 

Nužudė kūdikį 
New York. — Šešių mėne-

3ių amžiaus mergaitė buvo 
nužudyta Brooklyne nežino
mo vyro, kuris įėjo į jos 
kambarį, kai tėvas buvo iš
ėjęs nusipirkti cigarečių. 
Policija galvoja, kad žudi
kas yra lytinis iškrypėlis. 

Tėvas, Frederick Schuch-
man, 20, buvo sužeistas pei
liu į kairįjį petį, kai mėgi
no sulaikyti užpuoliką, kurį 
atrado sugrįžęs iš krautu
vės. Tada užpuolkias pabė-

Atradęs kūdiki klykiantį, 
tėvas nusinešė jį į ligoninę, 
esančią kitoj gatvės pusėj, 
bet kūdikis buvo jau miręs. 
Motina tuo laiku buvo sve-

Nacius paleidžia 
Nuemberg. — Praneša

ma, kad Amerikos karinė 
valdžia paleidžia 400 vokie
čių kariuomenės vyriausios 
vadovybės karininkų, grą
žindama juos namo. 

Paleidžiami karininkai <bu 
vo taip vadinamos O. K. W. 
nariai. Ju viršininkas, feld
maršalas Wilhelm Keitei, 
buvo Nuernberge pakartas. 

Pranešama, kad prieš pa
leidžiamuosius neiškelta jo
kių kaltinimų. Visi 400 esą 
žemesnio laipsnio karinin
kai, neturėję sprendžiamojo 
balso. Paleidžiamųjų tarpe 
yra pulk. lt. Bernd von 
Brauchitsch, feldmaršalo 
von Brauchitsch, kuris vie
nu metu buvo vyriausias ka
riuomenės vadas, sūnus. 

Atvyko tremtinių < $448,085 propagandai 
New York. — Pavėlavęs Į VYashington. — C. I. O. 

tris dienas dėl audros, atvy-1 Politinės Akcijos Komitetas 
(P. A. C.) 1946 m. politinei 
akcijai — propagandai išlei
do beveik pusę milijono do
lerių: $448,085. 

Daug pinigu išleista 1946 
m. kongreso rinkimų metu. 
Pranešimą apie išlaidas pa
darė Jack Kroli, P. A. C. 
direktorius. 

ko iš Bremeno laivas Ernie 
Pyle, išbuvęs kelionėje 13 
dienų. Atplaukė 892 kelei
viai. 

Laivo daktaras sako, kad 
visi keleiviai sirgo jūros li
ga. 

Keleivių tarpe buvo 622 
koncentracijos stovyklų ka
liniai, 94 pabėgėlių našlai
čiai vaikai ir 176 Amerikos 
piliečiai. Dar nesužinota, ar 
tuo laivu atvyko lietuvių 
tremtinių. 

Ir vėl gaisras 

Nauja Lietuvos Istorija 

THE STORY OF 
LITHUANIA 

Pa ra SS 
KTJN. TOMAS CHA.ST3 (fclžauskaa) 

Išleido Strafford House, Inc. 
Žemėlapiai, kronotoglja, S90 pusi. 

RAITI*: $S.M> 
Užaakymua siųskite j — 

D R A U G A S 
2334 S. Oakiey Ave. 

Chicago 8, Illinois 
Please send me postpaid 
copi^s of your book THR STORY OK 
UTHUANIA. Enclosed vou wiit 
fInd $ 
Name 
Address 

Negudriai pasielgė 
Mihvaiikee. — Albert 

Czenvinski iki šiol dar neži
nojo, ką kiekvienas mažas 
vaikas, priklausąs skautų 
organizacijai, žino: sniegas 
padeda susekti nusikaltėlius. 
Už šią pamoką jis sumokė
jo $25. 

Buvo iššaukti be reikalo 
ugniagesiai. Jie atvyko, bet 
nerado jokio gaisro ir grįžo 
atgal. Tačiau policininkas 
Envin Dutkievvicz pastebėjo 

f šviežiam" sniege pėdsa
kus, kurie jį nuvedė į Czer-
winski nam^, esantį už 100 
pėdų nuo gaisro alarmo dė-

Gyvenimas kalėjime 
New York. — Theodore 

Grant, jau 88 metų am
žiaus, kuris nuo 1888 metų 
beveik visą gyvenimą pra
leido kalėjime, gali būti vėl 
nuteistas kalėti, šį kartą jau 
iki gyvos galvos. Šį kartą 
jo bute rasta kvepalų ir 
brangenybių, vertų $1,000, 
kurie buvo pavogti nuo 
Abraham VVisotsky, brange
nybių krautuvės savininko. 
Jis teisinasi, kad kvepalus 
radęs ir parsinešęs į savo 
kambarį, kuris labai dvokia. 
Manęs, kad tai pataisys orą 
kambaryje. 

Už vagystes jis buvo 
baustas 1889 m. ir išsėdėjo 
kalėjime iš viso 29 su puse 
metų. Kai jam dabar buvo 
pasakyta, kad jis gali būti 

Jam neliko vietos 
VVashington. — Visi 187 

Kongreso nariai demokratai 
paskirti į įvairius komite
tus, taip pat ir republikonai. 
Tik vienas Marcantonio, pri
sidengęs American Labor 

Kcn Girde t 
Chicagoje 

Irgi karo auka 
Fred Helsing, 34, patar

nautojų kapitonas Ambasa-
dor East Hotel, nusižudė 
pasikardamas savo namų 

Įvykus gaisrui keturių 
aukštų name 1733 Wash-
burne ave., trys vaikai su
degė, o ketvirtas užsimušė 
šokdamas pro langą iš de
gančio namo. Gaisro prie
žastis nežinoma. 

Šitas gaisras buvo* jau 
trečias iš eilės negrų kvar
tale, kur yra didelis susi
kimšimas. Iš viso 11 žmonių 
žuvo tuose gaisruose. Tauti
nis negrų kongresas parei
kalavo ištirti gaisrų priežas
tis. 

Šiame gaisre žuvusieji vi
si yra tog pačios šeimos na
riai. 

i mus 
X Kun. Antano Švedo, M. 

I.C., TT. Marijonų novicija-
to magistro, tėvas pasimirė 
ir laidojamas šiandieną. Ku
nigas Švedas, buvęs kariuo
menės kapelionas, dalyvau
ja laidotuvėse 

X Elzbieta ShemehiJskie-
nė, gyv. 2317 S. VVinchester 
Ave., skaitlingos šeimos mo
tina ir viena darbščiausių 
šeimininkių t šiomis dienomis 
krisdama sužeidė kojos kąu-

Vagis pačiupo March of ] l ą i r r a nką. Gydoma namie. 
Dime aukų dėmutę su $4.89. 

Dar savo pridėjo 

žės. Tas turėjo prisipažinti I . . . . . 
iššaukęs gaisrininkus, kai i a t e i s t a s iki ^yvo« galvos, 

*-" l i m n n n n l r A v a r i a m a T o i r*rti_ 

policininkas jam parodė, kaip gražiai jo batai atsi 
spaude sniege: 

Jis nubaustas už netvar
kos kėlimą. 

Mažiau lėktuvu 
Dayton, Ohio. — Armijos 

oro pajėgos 1946 m. gavo tik 
1,010 kariškų lėktuvų. 1945 
m. gi armijai buvo pagramin-

ita virš 30,000 karo lėktuvų. 

jis pasakė, kad apie tai rei
kėjo seniau pagalvoti. Da
bar, sako, vistiek nebeilgai 
gyvensiu. 

WESTW00D UOUOR STORE 
2441 West 69th Street. 

DIDELIS PASIRINKIMAS 

VYNO. DEGTINĖS IR ALAUS 

* * • 
pristatome į namus: 

Geriausių rūšių alų 

buteliais, dėžėmis Ir 

statinėmis. 

• • f 
AL. ŠIMKŪNAS 

Savininkas 

Telefonas PROspect 5951 
.. j 

Mažina kariuomenę 
Ottavva. — Brozvke Clax-

toriĮ gynybos mini ste ris, 
spaudai pranešė, kad Kana
dos kariuomenė dar 25 nuo-
šimčiaic. sumažinama, negu 
prieš metus laiko buvo nu
matyta. 

Iš viso Kanados kariuo
menėje pasiliks 38,000 vyrų. 
Tai sudaro tik 5 nuošimčius 
karo meto kariuomenės, kuo 
met buvo pašaukta 780,730 
vyrų. 

Anksčiau buvo planuoja
ma palikti taikos metui 51,-
000 vyrų: 25,000 armijoj, 
16,000 aviacijoj ir 10,000 
laivyne. 

Tačiau sužinojęs, kad pini-
partijos vardu komunistas, rūsyje, 4954 N. Kostner ave. j gai buvo skirti infantiliniam 
iš New Yorko, nepaskirtas į) j 0 žmona, kuri atrado jį 'paralyžiui nugalėti, vagis 
jokį komitetą. Kai kurie de-, pasikorusį, sako, kad jis bu-1 pajuto sąžines graužimą ir 
mokratai protestuoja prieš j v 0 p r į s iegtas nuo grįžimo iš 
tai, sakydami, kad iš Mar- iaįVyno maždaug prieš me-
cantonio pasidarė "pusė kon t u s j į s tarnavo dvejis me

tus minogaudyje Pacifike ir 
turėjo penkis pasižymėjimo 
ženklus. Paliko du mažus 
vaikus. 

gresmano 

Traukinio nelaime 
Bakersfield, palif. — Dėl 

sugedusių bęgių apvirtus 
keleiviniam traukiniui, 7 as
menys buvo užmušti ir apie 
70 sužeisti. Apvirto vienas 
miegamasis vagonas ir ketu
ri keleiviniai. Kiti šeši ke
leiviniai vagonai nuėjo nuo 
bėgių, bet neapvirto. 

Iš karto keturi 
Paris. — Mrs. Jeannenot 

buvo ištekėjusi 11 metų, bet 
vis negalėjo susilaukti kūdi
kio. Dabar ji pagimdė iš 
karto net .keturis. Gimė 
trys mergaitės ir vienas ber
niukas. Tačiau berniukas ir 
viena mergaitė netrukus 
mirė. "^1 

pinigus grąžino, pridėdamas 
dar $5. 

Dėžutė buvo atrasta prie 
79th ir State sts. policijos 
Visi anksčiau suaukoti pini
gai buvo nepaliesti, taip pat 
pridėta $5. 

Puikus jaunų menininkių koncertas 
Jaunos ir gabios lietuvai- parengimuose. Be to, Stefa-

tės menininkes, seserys Na- nija praėjusią vasarą laimė-
vickaites, rengia pirmą savo 
koncertą šiais metais. Kon
certas įvyks Chicagos Lietu
viu Auditorijoje, 3133 South 
Halsted st., sekmadienį, sau
sio 26 dieną. Koncertas pra
sidės lygiai 4 vai. po pietų. 

Programa susidės iš dai
nų, smuiko ir piano muzikos 
kūrinių, parašytų pasaulinių 
ir lietuvių kompozitorių. 

Anita ir Stefanija Navic
kaitės yra jau daug kartų madienį, sausio 26 d. 
pasirodžiusios lietuviškuose l 

Kun. Antano Martin-
kaus, Dievo Apvaizdos pa
rapijos klebono, mėgiamiau
sias Šv. Rašto tekstas tilps 
vedamajame puslapyje Chi
cago Herald-American, sau
sio 20 d. Tekstas paimtas iš 
Šv. Luko persk. 20, 25. Tai 
antrą kartą lietuvių klebo
nų mėgiamiausias tekstas 
telpa šiame dienraštyje. Pir
mą kartą tiipo kun. A. Lin-
kaus. 

X Bridgeport lietuviai, de-
v . mesio. Rytoj, sausio 19, .°> 

jo pirmą premiją uz skam-! , . \ \ T 
binimą Chicagoland l&mit ' ^ ^ P 1 * ^ ' ^ T ° J ^ Pestival. Jos klausėsi 95,000 , rapijos salėj įvyksta masi-
žmonių Soldiers Field. Tai jnis mitingas, kuriame kal-
yra garantija, kad programa jbės atvykę iš Europos lietu

viai veikėjai: R. Skipitis, 
kun. Reičiūnas ir prof. Jo-
deikos žmona. Jie savo kal

bus tikrai aukštos menines 
vertės. 

Po programos bus šokiai. 

Neoacrasfas greitis 
London. — W. A. Water-

ton, lėktuvų išbandytojas, 
padarė pasaulinį greičio re
kordą, skrisdamas į valandą 
618.4 mylias. Jis iš Pary
žiaus į Londoną, nuskrido 
per 20 minučių ir 11 sekun
džių. Atstumas tarp jų 
dviejų miestų yra 2bS my
lios. 

Rekordas oficialiai dar ne
pripažintas. Iki šiol rekor
das buvo 616 mylių \ valan-
aą. 

Planingas Taupymas Visada 
Moka Gerus Dividendus 

• I BENDROVE PER 42 METUS SAVO TAUPYTOJAMS IŠMO
KĖJO KIEKVIENĄ SUTAUPYTĄ DOLERI SU GERAIS DIVI
DENDAIS. KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI YRA AP
DRAUSTI IKI $5,000.00 PER FEDERAL SAVINGS AND LOAN 

INSURANCE KOMPANIJĄ. 
Partrauksira Jūsų pinigus U kitur, jei atnešite savo bankinę knygutę 

PASKOLOS ANT M0RG1ČIŲ UŽ 4% 

Šokiams gri*š geras orkes- b o s e n u š v i e s dabartinę Lie-
t r a s - . . , tuvos ir tremtinių bei pabė-

Bilietai koncertui bus ga- ; , 1X .. . . . 
.. . . .. , _, •*. gūsių nuo bolševikų padetj. 
Įima įsigyti prie durų sek- j 

X Tėvų Marijonų Bendra
darbių Draugijos nariais šio 
mis dienomis paliko šie vest-
saidiečiai: Jonas ir Vincen
ta Murauskai, Jonas ir Apo
lonija Valentavičiai ir Juze
fą Dambrauskienė. Pasitai
ko sueiti žmonių, kurie ne
žino, kokia mokestis TT. Ma 
rijonų Bendr. Dr-jos. Yra 
trejopa mokestis: metinė $3, 
amžino nario $50 ir garbės 
nario $100. 

""1 SF v*: 

MUTUAL FEDERALSAVINGS 
AND LOAN ASS0CIAT10N OF CHICAGO 

• UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERV1SION 

2202 W. CERMAK ROAD m TEU CANAL 8887-8999 
JOHN J. KAZANAUSKAS, President and Manager 

Office hours: Daily 9 A. M.—5 P. M.; Thursdays 9 A. M.—7 P. M. Wednesdays 9 A. M.—11 Noon. 

TURTAS VIRS $2,900,000—ATSARGOS kapitalas virš $200,000 

X Ona Simanaviciūte-Bui 
jvidienė, šiuo metu gyvenan-
iti vienoj tremtinių stovyk
loj, Munich, prašo redakci-

jjos padėti surasti jos gimi
nes Amerikoj. Ji nežinanti 
j kuriame mieste gyvena ir 
net negali pasakyti vedusių 
pavardės. Ieško šių: Emili
jos Simanavičiūtės-šipulie-
nės, arba Šipulionienės, ki
lusios iš Kauno-Marviankos, 
ir Antano Simanavičiaus. 
Giminės prašomi rašyti šiuo 
adresu: Ona Simanavičiūtė-
Buividienė, UNRRA Area 
Team 1066, SS Kaserne Frei-
mann A-III-24. Munich, Ger
many. 

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

< " • * 


