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LENKIJA SULAUŽĖ IŠKILMINGUS PAŽADUS 
Draugas Stalinas Rašo Bevinui: 

"Sustiprinkime Mūsų Draugystę 
("Draugo" specialaus korespondento Paryžiuje pranešimas) 

IŠ 86-to AUKŠTO ŠOitĘS? SUŽEIDĖ PRAEIVĘ 

9f 

Šiandien Londonas yra 
viso pasaulio dėmesio cent
ru. Cia posėdžiauja "Ketu
rių/ ministrų pavaBuotoJ-
jai, čia sprendžiami anglų 
imperijos reikalai ir paga
liau iš čia kyla idėja įsteig
ti Europos Jungtines Val
stybes. 

Pabaigoj savaitės Bevi
nas, priėmė Londone esan
čius atstovus ir diploma-

ir jis būtų patenkintas, jei 
iš naujo tarp Kremliaus ir 
Londono būtų užmegsti ar
timesni ryšiai. 

Šio nesusipratimo kilmė 
yra sena. Kada Bevinas su
grąžo iš New Yorko .dau
gelis anglų kabineto narių 
ir deputatų prašė jo, kad 
jis suformuluotų savo po

rus, ir prie valgiais apkrau- , l t i k * n € s " s u k i ^ a i " <*ar-
to stalo ,buvo steigiamasi b i e c i a i pradėjo jį kaltinti, 
surasti tą draugiškumo?) k a d J i s leidžiasi Amerikos 
nuotaiką, kurią dažnai prie suvyliojamas ir puola jos 
konferencijų stalo nepa- glėbin. Į tai Bevinas tada 
vyksta pagauti. per radiją, pasakė, kad An

glija nėra susirišusi su jo
kiu kitu kraštu, kaip tik to
mis prievolėmis, kurias už
deda jungtinių tautų čerte-

I priėmimą atsilankė 
pats vyriausybės pirminin
kas Attlee, nežiūrint į tai, 
kad jis yra smarkiai nu
vargęs. Paskutinios dienos i ris 
jam buvo sunkios". Jis tu
rėjo pripažinti, Indijai ne- i Šitas jo pareiškimas bu-
priklausomybę, kur pats I vo blogai Maskvoj supras-
kruviniausias civilinis ka- I tas ir Višinskis po N.N. 
ras galėjo kilti, tą patį jis)slapyvarde 'Travdoj" para 

Amerika Dar Nenutrauks Santykius; 
Smerkia Rinkimų Eigą, Intimidaciją 

WASHINGTON, sausio (komunistų dominuojama vai 
28. — Jungtinės Valstybės |džios koalicija oficialiai 
šiandien pasmerkė dabartį- |sausi0 31 d., paskelbs rinki
nę Lenkijos valdžią*, kad mų davimus, tuomet Jongt, 
neištesėjo savo duotam iš- Valstybės iš naujo peržiūrės 
kilmingam pažadui pravesti ir pertvarkys savo nusista-
laisvus rinkimus balsavime tymo liniją ir tuomet • nus-

Praeivis sustojo pagelbėti Frances Coover prieš dvi valandas atvykusią į New 
Yorką, kai šokęs iš 86-to aukšto David Gordon ją parbloškė. Gordon pasimirė, o praei 

g 1 - * _ • * • V * 1 • • ^ vė sunkiai sužeista, nuvežta ligoninėn. Acme-Draugas Telephoto) 

turėjo padaryti ir su Bir-
manija. Jo derybos praktiš
kai su Egiptu buvo nu
trauktos ,nes šis reikalauj-
ja Sudaną ir žada visą rei
kalą iškelti prieš UN. Greit 
atsidaro Palestinos konfe
rencija, bet niekas netiki, 
kad ji pasiseks. 

Anglija pergyvena didelį 
vidaus kri/i 

Vidaus padėtis Anglijoje j 
irgi nėra jau taip graži. 
Anglijoj šiuo metu vyrau
ja bendra nuovargio atmos
fera, nusivylimas ir noras 
emigruoti į dominijas, kad 
ten susiradus laimę. 

Iki šiam laikui anglų tau
ta nematė didelių sunkumų. 
Gi dabar ekonomiška padė
tis visai katastrofiška, gal 
dėl to, kad neužtenka dar
bininkų, kad įvykdžius vi
sus užsibrėžtus darbus, ku
rie leistų pasiekti prieška
rinio gyvenim0 lygi, gal del 
to, kad Anglijos produkci
ja nepasiekia tos aukštumos 
ir negali jos pagerinti. 

Attlee vyriausybė keletą 
kartų kreipėsi į tautą, sten
gdamosi paaiškinti darbi
ninkams, kad tarp atlygini
mo ir šiandieninės produk
cijos yra tam tikras inti-
miškas sąrišys, ir jei dar
bininkai su darbdaviais ne
gali pakelti produkcijos, tai 
vyriausybės politika niekad 
neturės pasisekimo. 

šė didelį straipsnį apkaltin
damas Beviną, kad jis no
rįs atsisakyti nu0 anglų-ru-
sų sutarties. Prie to dar 
prisidėjo Bliumo kelionė į 
Londoną ir Kremlius tada 
išsigando, kad prancūzai su 
anglais nesudarytų prieš jį 
bloką. 

Stalinas sutinka pratęsti 
sutartf 

Tačiau prieš porą dienų 
gautas iš Stalino laiškas 
Londone, sukėlė didelę sen
saciją. Stalinas jame tvirti,- Vienas komunistų vadas 
na, kad tada išgirdęs Be- pasisakė, kad tikisi laimė-
vino kalbą-jis buvęs nema- ti valdžios kontrolę būsi-
loniai pritrenktas, gal dėl muose rinkimuose, ir kad 
blogų komentarų, kurie bu- [būtų į komunistui naudą per 

Italijos Komunistu Gudri Kantrybė 
ROMA, sausio 28. — Ita- j peri Krikščionis Demokra-

lijos komunistai lošia keis-jtus. Pats Gasperi yra pa
reiškęs, kad kabineto krizė 
neturėtų sunaikinti vaisius 
jo apsilankymo Amerikoje. 

Italijos komunistų vadai 
tame mato, kad nieko nelie
ka jiems daryti. Jeigu jiems 
patektų valdžia, tai žino, 
kad negalės su Amerika da
ryti "biznį." 

tai taikingą ir ramią rolę 
Italijos kabineto krizėje. 
Partijos vadai žiūri į atei
nančius rinkimus ir viliasi 
tada laimėti visišką valdžios 
kontrolę. Tuo tikėdamasi, 
komunistai Italijoje neban
dė, kaip kitur yra bandę, 
tuojau įsibriauti į aukštas 
vietas, pavartodami nuola
tines valdžios krizes ir 
maištus kaipo savo strate
gija 

vę paleisti tyčia anglų-rusų 
draugystės priešui, bet da
bar po Bevino paaiškinimo 
jis esąs tikras, kad nesu
sipratimas tarp Maskvos ir 
Londono esąs pašalintas ir 
jis kviečiąs Beviną rimtai 
tartis del sutarties praplėti
mo ir jos prailginimo pen
kiasdešimčiai metų. 

Višinskis polemikuoja su 
Bevinu 

Bet štai kitas nesmagu
mų debesys užgulė anglus. 
Prieš savaitę Anglijos am-

'• Mažosios Valstybes' nori 
praplėsti konferenciją 

"Keturių" ministrų pava
duotojai, kurie dabar posė
džiauja puikiuose Lancaster 
House Karolio II epokos rū
muose, smarkiu tempu dir
ba, kad iki vasario 5 dienos 
užbaigus raportą. Iš ryto 
didžiose salėse svarstomas 
Austrijos klausimas, gi po 
pietų nagrinėjamas Vokie
tijos. Kiekvieną dieną yra 
parskaitomas vienas iš me
morandumų, kurį įteikė 
"mažosios valstybės" ir ne

imti pastovią, nekomplikuo
tą administraciją. Jis klau
sė, kad jeigu to tikisi, tai 
kodėl sukelti naujas kri
zes? 

Vienok Amerikos valdžia 
paskutiniu laiku yra davusi 
suprasti, kad norėtų matyti 
valdžios priešakyje centra-
linę partiją, kad ir DeGas-

basadorius Maskoje Peter- j būna tos dienos, kad Aus-
son įteikė Molotovui notą, jtralijog atstovas pulk. Hog-
kuiioje Bevinas stengėsi at- idson nereikalautų praplėsti 
mesti " Pravdos'' puolimus 
ir aiškino, kad Anglija nie 
kad nepagalvojusi apie pa-

Maskvos konferenciją, kad 
joje galėtų dalyvauti ir ma
žosios tautos. Paskutinę die-

naikinimą anglų-rusų pakto j ną jis smarkiai susikirto su 

sovietų atstovu Gusievu, ku 
ris yra priešingas konferen
cijos praplėtimui. 

Austrijos klausimo spren 
dimas susiduria su naujais 
sunkumais. Prancūzų pasiū
lymas, kuris tik vienas bu
vo praktiškas, nes jis rei
kalavo, kad "Keturi Didie
ji" duotų Austrijai garan
tiją, jei jai kada gręstų pa
vojus, kad jie susirinks ją 
ginti, atrodo, neturi laimės 
būti priimtam. Anglai ir a-
merikieeiai nėra palankūs 
tokiai specialiai garantijai 
ir skaito, kad užtenka jei 
UN viena garantuos. Gi 
kas link rusų, tai visai nė
ra klausimo, nes jiems yra 
svarbu, kad Austrija kuo 
mažiau gautų garantijos. 

Vyt. Arūnas 

Pataria CIO Unijai 
Lėtai Imti Žingsnį 

YVASHINGTON, sausio 
28. — Philip Murray, CIO 
prezidentas, prašė visų CIO 
unijų lėtai žengti prašant 
naujų kontraktų. Tuomi jis 
pareiškė savo norą ugdyti 
tikrą unijų kolektyvį dery
bų vedimą. 

Kitos unijos, raginamos 
sekti plieno unijos pavyzdį 
pratęsti kontraktų laiką, kai 
reikalinga aptarti algas ir 
kitus klausimus. Anot Mur-

Komunistu Albanija 
Ištremia Vienuolijas 

ROMA, sau?io 28. — Ko
munistų dominuota Albani
jos valdžia išleido tolimes
nius dekretus ištremdama 
katalikiškus vienuolynus iš 
pietinės Albanijos, nors 
prieš tai iškėlė protestą ar
kivyskupas Prennushi, apaš 
tališkas administratorius. 

Paskutiniesiems įsakyta 
išvykti tremiman pranciško
nams. Visi vienuoliai ar bū
tų AlbanieČiai ar iš užsie
nio turi išsinešdinti. 

įvykusiame sausio 19 d. 
Valstybės Departamento laiš 
kas su sekr. Marshall as
menišku patvirtinimu, pra
nešė, kad bent šiuo laiku 
Amerika dar nenutraukia 
santykius su Lenkija. 

Lenkų provizoriška val
džia kaltinama plačiu mastu 
išvystytu žmonių baugini
mu ir jė'gos panaudojimu 
prieš demokratiškus elemen 
tus. Valstybės Departamen
tas pasakė: "Jungtinės Val
stybės mano, kad lenkų pro
vizoriška valdžia neištesėjo 
savo iškilmingiems pažą- i sportu, kad lenkų provizio-
dams. Jungtinės Valstybės 

pręs §r santykius nutraukti 
ar ne 

Daug protestuota 

Valst. Departamentas pri
mena, kad 3 atvejais buvo 
siųsti protestai prieš lais
vės užgniaužimą. Britai pa
našiai protestavo. To atsisa
kė daryti Sovietai, atmesda
mi Amerikos pasiūlymą, nes 
tai nesutiko su komunistų 
išrokavimais. Užsienio ko
respondentų liudijimus pat
virtino ir Amerikos amba
sadorius Bliss Lane savo 

tikrai domisi lenkų gerbū
viu. 

Nenutrauks santykius 
Šiuo laiku diplomatiniai 

santykiai nebus nutraukti, 
tačiau tas nereiškia, kad 
toks ar panašus žygis atei
tyje neišsivystis. Kuomet 

riška valdžia nesitenkino 
užčiaupti neva pogrindinį 
veikimą, bet intimidacijos 
būdu veikė ir prieš demok
ratiškus lementus kurie ne
susidėjo su valdžios parti
zanų blioko. Tokiu būdu 
Lenkija nesilaikė Yaltos ir 
Potsdamo susitarimų provi-
ziJU. 

Žydai Paleido Du Pagrobtus Anglus 
JERUZALĖ, sausio 28 d. .ieškoti grobikų. 

— Du Anglai, karininkas ir | Tų dviejų pagrobimas, po-
teisėjas, kurie šią savaitę 
buv0 žydų teroristų pagrob
ti, buvo šiandien paleisti. 
Policija vienok nenustojo 

Ims Tėvus Teisman Už 
Vaiku Nusikaltimus Burma Nepriklausoma? 

NEW YORK, sausio 28.— 
Policija pradėjo vajų prieš 
vaikų prasižengimus, turė
dami įsakymą traukti teis
man jų tėvus. G. Rivera, 33, 
motina 14-os metų sūnaus 
buvo patraukta teisman už 
jo neprižiūrėjimą. Vaikas 
buvo pašovęs tris asmenis. 

ray jeigu abi pusės bendra- Ja* &&& 6 mėnesių kalė-
darbiaus tokiame derybų 
vedime, tai bus atsiekta pas 
tovūs darbininkų-darbdavių 
santykiai ir pramones; taika. 
CIO unijai priklauso virš 6 
milijonai darbininkų. 

jimas. Jeigu visi didmies
čiai panašiai darytų, dingtų 
vaikų išdykumas. 

Susipratę Unijistai 
Vijo Lauk Komunistą 

VVATERBURY, sausio 28. 
— CIO Kasyklų Unija čia 
sukėlė revoliuciją prieš sa
vo tarptautinį) prezidentą, 
Reid Robinson, kuris aplei
do miestą, kai nebuvo leis
tas dalyvauti algos nustaty
mo konferencijoje. 

Rusai Už Bažnvčif!! 
MASKVA, sausio 28. — 

Tass agentūra irgi užpuolė 
Gen. MacArthur, kuris neva 
nusikalto, pravoslavų baž
nyčiai, prisidėdamas prie iš
rinkimo Amerikono vysku-

LONDONAS, sausio 28.— 
Britų valdžia paskelbė, kad 
pagaliau susitarė su Burma, 
kad ši greitu laiku įgytų sa
vo nepriklausomybę. Indijos 
ir Burmos valstybės sekre
torius sakė, laikina valdžia 
panaši į Indijai paskirtą 
valdžją, laikinai valdys Bur
ma iki pastovi valdžia gar 
lės užimti vietą. 

Susitarta po dviejų savai
čių diskusijų. Manoma, kad 
steigiamoji asamblėja bus 
išrinkta balandžio mėnesi, 
įvyksiančiuose rinkimuose. 

Biddle Užims Winant 
Vieti UN Taryboje 

po Japonijai, nesuteikda- kelbė, kad buvęs Valstybės 
mas leidimo Maskvos patri- (Prokuroras Francis Biddle 

28. 
VVASHINGTON, sausio 
— Baltieji Rūmai pas-

jarkui įvažiuoti Japonijon. 

KALENDORIUS 
Sausio 29 d.: šv. Pranciš-

Dešimts lokalų preziden- L a . . . . ni. 
. v- , , . . . . . kus Salezietis; senovės: Gir

tai pasirašė apkaltinimą: i 
"Mes esame priešingi Robinsono vadovystei, nes jis 
ištikimai seka komunistų 
partijos nustatytai liniją. 

kantas ir Santvaras. 
Sausio 30 d.: šv. Marti

ną; senovės: Manvylis ir 
Zibonė. 

užims vietą atsistatydinu
sio, buvusio Anglijos amba
sadoriumi, John Winant, 
Jungtinių Tautų Ekonomiš
koje ir Socialėje Taryboje. 
Senatas turės užtvirtinti jo 
paskyrimą. Biddle paskuti
niu laiku dalyvavo kariška
me tribunole, teisiusiame 

_ ORAS 
Apsiniaukus ir bus snie

go. Saulė teka 7:05; leidžia-
Nazių karo kriminalistus, I si 5:02. 

licijos nuomone, buvo įvyk
dytas sulaikyti ar bent ati
dėti mirties dekreto išpil
dymą Belą Grunerili, kuris 
dalyvavo policijos stoties 

j užpuolime. 

Policija stropiai ieškojo 
grobikų Tel Aviv rajone 
90,000 žydų liko po namų 
areštu tuo laiku. Vėliau tas 
areštas buvo atšauktas, kad 
būtų palengvintas pagrob
tųjų paliuosavimas. Manoma 
ištraukti angles moteris ir 
vaikus iš Palestinos vengi
mui panašių atsitikimų. 

Puolė Gen MacArthur 
TOKYO, sausio * 28. — 

Pats Gen. MacArthur apsi
gynė nuo japono užpuoliko. 
Ichiro Adatchi, dailydė, už
kabino generolą einantį į 
savo raštinę. Po ranka tu
rėjo medinį kardą ir laiš
ką adresuotą MacArthurui. 
prašant jį pertvarkyti ar 
pasmerkti mirtimi dabartinį 
japonų kabinetą. 

Praeitą gegužės mėn. bu
vo susektas sąkalbis užmuš
ti MacArthur granatomis, 
bet laiku buvo imtasi rei
kalingų priemonių. 

. 
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MOŠŲ GYVENIMAS IR VEIKIMAS 
NEUŽMIRŠKIME SVARBIAUSIOS IR LIETUVIS-

. KIAUSIOS LABDARYBĖS 
Mes labai rūpestingai at- nio sunormalinimo, mes du 

Fiiliepiame į reikalą remti bar turime skirti daugiau 
mūsų lietuvių labdaringas energijos ir daugiau orga-
dr augi jas, organizacijas ir nizuotų lesų net iš mūsų 
įstaigas Amerikoje. Mes garbingų ir reikšmingų istai 
džiaugiamės, kąd turime tur- gų fondų bei atsargu, tiems 
ti figas parapijas, organiza-1 visų stumdomiems garbin-
cijas, mpįyklas, vienuoly- giausips kovos lietuviams 
nus ir t ikrai yrą vertą tuo-
ini džiaugtis. Mes organi 

pabėgime, čia Chicagoje 
mes turime Bendrojo Ame-

zupjame lietuvišką muziejų,' rikos Lietuvių Fondo (BAL 
renkame jam lietuviškos kul. F) apskritį su keletą sky-
tūros eksponatus. Bet šaliajrių. Svarbu, kad kiekvienas 
viso to taip pat atsiminki- garbingas Amerikos Uetuvįs 
me, kad yra originalių moks- j ir jų įstaigos suprastų rei-
]o veįtoaįų lietuvių kalba, kalą BALF darbus ir U?SJ-

k rie yrą pasaulinio mąsto mojimus remti. Dabartiniu 

P O P A R E I Š K I M O 

t mm AL wf 
I agį^mmm^Ė 

Tavęs kongre3mo»as An4rew J- Mfty (4eŠW§je) išeiną 
iš Municipąlio Tęįsmo, WąsJiingtone, kur jis pareišk! esąs 
nekaltas SonątP K m i t e t o kaltinime, jog kąrp m§tu m* 
sidej|s su Gąrsonais, kąd ąrniinicųpg gąmįnimę prigauti 
vyriausybe. Vis tik jis tųrejp užstatyti fcąucųą, (Acme-
Draugas telepįoto) 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4728 So. Ashland A ve. 
(2-tro8 lubos) 

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia saukite— 

Bes. Tel.: MIDwa> 2880 
OFISO VALAND03: 

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

Dr. Walter J. Swiatek 
OPTEMETRISTAS 

2201 W. CERMAK ROAD 
(Viri Metropolitan 8tate Bank) 

TeL CANal 7329 
Vai.: — Kasdien 10 Iki 12; 1 iki 6; 7 
iki 9. SeStad. 10 ryto iki C vak. Sek
madieni 10 iki 12. Trečiad. uždaryta. 

Pažemdnti tavęs niekas kį-

tas uegali, tik tų pats. 

kūriniai, kad yra tarptau- ] laiku ypač pageidautina, kad 
tinęs vertes lietuvių meno bent kelios lietuvių organi- Po $§: K. Pegutiene, Ą. 

O. Zakarkiens, 

tis, M. Kerbelis, A. Guobis. Rupšienė, Z. Karutis, §. Bį-
liene, P. Radauskas, K. Pan-
sevičiug, S. Vilkelytė, J. Ką-

DR. G. StRNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

26 Metų Patyrimai 

Tel. Yards 1839 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akįs 
Ištaiso. 

dšys, G. Cųahįs, Y- &H& 
S. Kupčiūniene, A- Kąsteus 

kūrinių, kąd yra tarptauti- i zacijos suruoštų parengimus TamoHųnas, O. Zak 
niai reikšmir.Tų didfįų lie- sava iniciatyva ChicagosįS- R**lą (Mbąny, N. Y.), J. 
tuvių, kurių: mes čia Amen-!BALF apskričio naudai. To- Į Sidlaų*M, Ę. PetaniJ, V. j M w W ą u i j W ( | J. Y w 

kie parengimai taksomis- Bhuv l ^ ^ ^ . į " į kūnas, g. Lukšiene, M. » » 
mnkpspiai« neandedami. Chi- aaitiene, K. fa^ucaiene, A- . A , , . , . - T> rk0™i0 mokesčiais neapdedami 
cagos apskritis reikalingas 
pinigų sandėlio išlaikymui ir 
daiktų persiuntimui į New 

koje neturėjome progos tin
kamai pažinti ir įvertinti. 

Nustos prasmės mūsų pa
rapijas, organizacijas, klū-
\ri« ir chorus vadinti lietu
viškais, jeį mes dabar ne
sirūpinsime lietuvių kultū
ros šaltinio likimu, jei mes 
nesirūpinsime Lietuvos ir 
mūsų brohų-seserų Europo-: ^ ą

P ^ a u k a l į , 8 3 3 7 So. 
je likimu. Taip pat nualpsi-I ^ L d A v e telefonas 

Strikalienė, J. Bablinskas, 
Mr. ąnd Mrs. G. Gąska, P. 
Juškevičiui, N. Sčiukąs ir F. 
Guobis. Yorką, nes BALF centras 

daugiau COD siuntinių ne-1 p 0 $3: M. Kazlauskas, Mrs. 
bepriima. Dėl smulkesnių in- j Kindar E. Vilkevičius. 
formacijų kreipkitės j Chi- $2.50 -

Po $2: 
Itessell, A. Rogers, J. Pili-
ponis, A. Mikolaitis, T. Švo 

J. Mikėnas. 
A. Marozas, V. 

me garbingo demokratiško, 
i r į r a š i r d ž i o amerikiečio | fEDarc rcs r 9358 ą r b a l B A , M o c k e v i č i u S i p L a l a s 
vardo, jei spiausime į, ziau- ™ ****}%« "į**" * £ i K. Račkauskienė, J. Vasi-
rų mū tą pėbėcėliu likimą. I ™ * h a - ^ l ^ T , £ 2 i U a U s k a s ' A" L i u Ž i n a S . P" K i u 

S e vargstą žmonės yra g y - ; t e l e f o n a s : E D G e W a t e r 3 3 5 2 ' b e r i s , V. Burimauskas. J. 
vas pavyzdys, kaip brandi | Greitu laiku BALF vajaus I NiksteUenė, A. Pakėnas, O. 
gali būti mums žodžio, spau- komitetas Illinoise paskelbs ! Gudžinskienė. 
dos, religijos ir politinė lais- savo planus. Tuo tarpu svar- i P o ^ . E Vasiliauskienė, 
ve. Tie lietuviai partizanai j bu visoms organizacijoms i v . Kručiene, J. Liberis, Z. 
ir pabėgėliai parodo, kaip, žinoti, kad BALF'o rėmimas jArieška, V. Vainauskas, G. 
brangios yra mūsų kultūri-1 ar tai ruošiant specialius pa
neš pastangos, kaip reikš-1 rengimus ar kitais būdais 
minga yra asmenybės laisve turi būti įtrauktas į šių me-
žmonijos kultūros progrese. į tų veikimo planus. Girtinas 

sįs, Ą. Vinskienė, P. Panyla. 
O. Degutiene, P. Mikoląįtie-
ne, S. Žvegidięųe, A. Var
nas, U. StrikoĮyte, J. Kana-
poris, M. Pąlįliouis, ¥ • Stan-
kevičiiis, M. Mikėnas, Ale*. 
Kisielis, S. Kimi, P. Rsil*> 
K. Jfązilienė, K. Habačaus-
kas, A. Gaųrilčįki#nP, J. Ju
revičiūtė, O. UrbeUenė, M. 
Magila, V. BazUiauskas, K. 
Kerbelienė, Mrs. Augienė, 
M. Kimbar, V. Bakučionis, 
O. Mąkačynienč, M. Dargu-
žiene, M. Šukienė, K. Tąm-
kevičienė, J. Labunskis, A. 
Liberis, E. Railienė, M. Ša
tienė ir Mrs. Tiemann. 

50c — A. Samuolįęnė. 

2a\ ėjosi lietuviais ir jųjų 
kultūra Europoje lankiusis 
Mrs. Roosevelt ir dabar už
stoja jų garbingą užsispy
rimą žmogaus laisvė? gyni
me ir gelbėjime. Atimk žmo
gui ar tautai laisvę savaran
kiškai kultūriškai pasireikš
ti ir padarysi to žmogaus 
ar tautos gyvenimą bepras
miu. Gi iš mūsų dabartinių 
pareigų puses, nesupratimas 
ir nesirūpinimas tų garbin
gų] žmonių likimu ir jų ko
vos gyvenimo palengvinimu 
ir įprasminimu, padarys mus 
likviduoto jais mūsų pačių 
parapijų, mokyklų, laikraš
čių, organizacijų. Ar mes 
norime visa tai likviduoti? 
Aišku, nenorime. 

K a d nebūtume trųmpare-

likviduotojai ir nenie-

yra LUC (Lietuvių Univer
siteto Klubo) nusistatymas 
skirti visų šių metų paren
gimų pelną BALF naudai, 
net šalia tų kelių šimtų do
leriu, kuriuos per pereitus 
metus jau siuntė knygomis 
Lietuvių Universitetui Ham
burge ir reikmenis teatralų 
grupei "Aitvarui". Tad visi 
sukruskime ir neužmirškime 
svarbiausios ir lietuviškiau
sios labdarybės,. Paul Baltis 

m o 

kintume savo lietuviško ir 
amerikietiško laisvo gyveni
mo ir veikimo tikrosios pras 
mės, kad prisidėtume prie 
aių dienų gyvenimo greites-

BALF Iki Šiol 
Suaukota $603.50 

WATERBUBY CONN. 

ŠY. Kazimiero parapijos 
rinkliava — S150.0tf 

Amerikos Lietuvių Klubas 
— $100.00. 

BALF "card par ty ' ' gruo-
ižio 8, 1946 — $145.50. 

šv. Kazimiero parapijos 
choras — $25.00. 
PAVIENIŲ ASMENŲ: 

Po $10: Kun. J. J. Raštu-

1 0 , 0 0 0 B O N K Ų 
• DEGTINES • GIN 
• BRANDĖS • VYNO 
• BUMO • KORDIALŲ 

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama 

SPECIALEMIS KAINOMIS 
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas 

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

3529 So. Halste4 $t, 
Phone: YARDS 6054 

A. A. 
ANTANĄ* PULKIKIS 

Gyveno: 3316 S. Union A ve. 
Virė Sausio 284,, 19/Urn., 5:-

25 vai. ryte, sulaukęs pusės 
ąmiiaus. 

Glinė Lietuvoje. J£ilo iš 
Tauragrės apskr., l£ve"dainos pa
rapijos, L'slnčs kajmo. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
2 broJJ© dukteris Ceellia Ga-
cionis, ir seimą, ir Oną; 3 bro
lio sūnus l*\;lix, Bruno, Peter ir 
jų šeimas; pusseserę Sophie 
Dedonis ir jos vyrą Antaną 
ir jų šeimą; giminaičius — 
Htrumsklu šeimą ir kitas grimi-
ni's, draugus ir pažįstamu* 

Priklauso prie Chieago.s Lie-
tų<Yiu diiaugijos. 

Kūnas i»a.sarvotas Mažeika ir 
Evans koplyčioj, 3319 S. Li-
tuanica A ve. Laidotuves j vyks 
penktad.. Sausio 31d. Iš koply
čios 8:00 vai. ryto bus atly
dėtas j šv. Jurgio parap. baž
nyčia, kurioje )vyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų Ims nulydėtas j 8v. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvg.sr. 

Nuliūilc: Brolio Dukterys ir 
Sfuiai, Pussesere ir Jus* Vyra* 
ir vLsos kitos Gimines. 

Laidot. direkt.: Mažeika ir 
Evans, tel. YARds 1138-1139. 

RENDUOJAME GRINDŲ 
TRINIMO H|Ą«INĄS — 

TIKTAI 

Ofisas ir akinių dirbtuve: 
3401 S. H a l s t e d St . 

Kampas 34th Street 
VALANDOS: ouo 10 Iki 4 Ir 6 iki 8 

Nedelioj pagal sutartį. 
Tikąlua tyrimas Contact Stiklai 
Orthoptlc Gydymas, Stiklus Atnaujinu* 

J. RIMDZŲ S, D. C. 
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OP INDIANA 
Home calis in Indiana 

Phone Wentworth 2527 
PHYSIO TUERAPY 

936 W e s t 63rd S t r e e t 

HOURS: Daily « to 8 P. M. 
Saturdays 10 A M. to 8 P. M. 

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS! 

Tik vieną porą akiu gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti 

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

Tisą aklu iteutpiina. 

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas lb-Cos gat. 
Telefonas CANAL 0523. Chlcago 

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

Trečiadieniais uždaryta 
Šeštad. 9:30 a. nu iki 6:00 p. m. 

Of i s . TeL V U L 1886 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 A r c h e r A v e n u e 
LIGONIUS PRIIMA: 

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

$150 
f DIENĄ 

ĮSAit 
HANTKK 

"lietuviškas 
rdukas" 

if 

Mes B M U M AOKfTAI Del 
K1TJAMTN MOORE MALIAVŲ 

TO, TARNISŲ, tAipd — ' 
MARTLN BKHOUR MALIAVŲ 

» VARNUŲ, te — 
KJCM-TOJnC TALSPAB, 

I M t m . SĘMStĖitM rOPIEROS 
Duodame 40% Nuolaidą! 

PAINT & HARDWARE 
2547 West 63rd Street 

Tel: — HEMlock 8263 

Dr. F. C. Winskunas 
G i D y I OJAS IR o i i i i t u ^ U A d 
2 4 2 0 VV. M a r a ų u e t t e BcL 

Ofiso TeL: PROspect 6446 
Rez. TeL: UUUock 8160 

VALANDOS: 
muo a iki 4 lįuyMsn., o ua 8 v*4.į u 

TrtCla4iani*is yęmml sutarti. 

DR. EMILY Y. KRUKAS 
GYDYTOJAS IR LHIKLUOAft 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 8210 

Rez. TeL RlsiPuoUc 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS: 
Kasdien nuo l—a vai popiet 

ir nuo 6 iki 0 vai. vakare. 
Trečiadienio vakarais ir t**™* 

SekniadieBieii Daaal •BtartL 

TeL ORO. 1800 (Ofiso ir namų.) 

Dr. VYalter J. Kirsluk 
PHYSICIAN and SURGBOH 

(Lietuvis Gydytojas) 

3925 West 59th Street 
VALANDOi; 1 — 4 popiet. • : ! • — 
* f« ^uitarato Tyelad. pagal sutartį 

DR. PETER T. BRAZIS 
PHYSICIAN and SURGEON 

6757 S. VVestern Ave. 
Ofiso TeL: HEMlock 5849 
Rez. Tel.: HEMlock 2324 
VALANDOS: Trečiadieni ir Šeš
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 P<*n k-tafiktn iftia 
VAL.: 10-12 ryte; 2-6, 7-9 P.M. 
3147 S. Halsted St., Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3—8 popiet. 

TeL: GROvehlU 4020 
(Ofiso Ir Rezidencijos) 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIAAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Mąrquette E d 

iDargis Vaistinės Name) 
OFISO VAJLAJTDOS: 

Kaadlsa ano I U i «pp. Ir • tat 4 f. 
^ *a^***^^Bpss aa ^^^ĘĘ^nmm§ j ^ p j ^ v * ^iaa^ps « § / 

AMKIUKOS LLKTUVlt DAKTARE DRAUGUOS MARIAI 

AUTOMOBILIŲ INCOME TAKSUS, NABIŲ 
APDKAUDA BLANKAS PILDOM. APDBAUDA 

INSURANCE 
PrefMft W%Mm/\Mm W«W " * * 1 *L 

4004 S. ARCHER AVE. 
CHICAGO 32, iiJL 

RfHEfc' 
CUR»EN€Y 
t,XC 

WESTW00D U0U0R STORE I 1 WL A. JENKINS 
2441 West 69th Street 

DĖDELIS PASIRINKIMAS 

VYNO. DEGTINES IR ALAUS 

• • • 
pristatome į namus: 

Cbriąpsiij r P ^ aiq 

buteliais, dėžėmis Ir 

statinėmis. 

JT # ^ 

l fh^ 

kb. ŠIMKŪNAS 
Savimnka* 

Telefonas PROspect 5951 

PHYSICIAN A SURGEON 
(LIETUVIS GTDVTOJAS) 
2500 W. 63rd Street 

OFISO VALANDOS; 
Kasdien nuo 1-4 p.p. Ir 7:8t-8 rak. 

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

Ofiso Tel. — PROspect S8S8 
Res. T«L — VTRaiiua 2431 

# 

TIP1 — — 

DR. JOHN G. MILLA5 
GYDYTOJAS K CHIBUBGAS 
***** ftWf»s U Tarnybo. 

PRANVaA 

" lo 
Ofiso 

5720 % Cermak U 
CICERO. DLLLNQIS 

Ofiso TeL: OLYMPIC 8650 
Rez. Tel,: OLYMPIC 5881 

Jeigu Neatsiliepia — 
Sąnkito: BEBWYN 6300 

VALANLX)S: 
m: a-i BP-; 7-9 vaa, 
, g ĵf">« -̂ pagal sutarti 

TaL CAKal 6122 

DR. BIE2IS . 
GYDYTOJAS IK CHIBUBGAS 

2201 W. Cermak Bd. 
Vąlandps: 3L—3 popiet ir 7—8v,v. 

Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio 
vakarais ofisas uždarytas* 

REZIDENCIJA 
3241 VVest 66th P l a c e 

Tel. REPablie 7868 

TeL CANal 0257 
Rez. TeL: PROspect 6658 

DR. P. 2. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIBUBGAS 

1 8 2 1 S o . H a l s t e d S t . 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ave, 
VALANDOsTli v. ryto iki 3 p.p. 

6 iki 9 vai. vakare. 
T~*T <*~*m— 

TeL YARds 8146 

DR. V. A. SINKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street 

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

Šventadieniais: 11—1?. 

PR. I. C MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Tel.: PULLHAN 119$ 
Varna TeL: PULLMAN 8277 

Res. 6958 So. Talman Ava. 
0es. Tel. GROvebUl 0617 
Office TeL HEMlock 4848 

DR. J. J . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

2428 West Marąuette Roa<J 
OFISO VALiĄNDOS: 

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

DR. STRIKOL'LS 
PHVSĘCIĄN AJOiU S t K G E O J i 

4645 So. Ashland Avęmp 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Sekmad., Trečiad. ir Sestad. 
Vakarais—tik pagal sutarti. 

Office Tel. YARds 4787 
Namu TeL PROspect 1980 

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos TeL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M. 

Trečiadieniais pagal sutartį. 

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

2400 West MadUon Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Besfe. TeL: BRUnswick 0591 

VALANDOS: 
J*l» 1 Ud 3 popiet; 6 iki 8 vakars 



TreUadlenfa, saus. 29, 1947 
• 

DU5NRA8T1S DRAUGSS, rASO, O B 

CLASSIFIED ADS 
^0<><><X>CKK><>O<><>0<><><>O0O<>O0<>C>0 

- D H A D G O " 
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3? f 
"DRAUGAS" HELP WAXTED 

AJ>VERTISIXG VDEPARTMENT 
127 No. Dearborn Street 
Tel. RANilolph 9488-9489 

HELP WANTED — VTRAI 

GERA MOKESTIS— 
PASTOVUMAS 

MAŠINISTŲ 
SHEET METAL DARB. 

BOILERMAKERS 
ARMATURE WINDERS 

KALVIŲ 
PIPEFITTERS 

CARMEN 
Viršminet iems darbams 4 
metų pamokos arba 4 metų 
tame amate patyrimo reika
linga. 
KALVIŲ IR CARMAN 

MOKINIŲ 
PAPRASTŲ DARBINIKŲ 
VISOKIEMS DARBAMS 
Vyrai be patyrimo priimami 

šiems darbams. 

Atsišaukite į 
SUPERINTENDENT 

OFISĄ 
Locomotive * Car Shops 

4200 W. Kinzie St. 
(2 blokai | šinure nuo Lake St.) 

KEELER STATION 
PRIE 

Chicago 
& Northwestern Ry. 

REIKIA 
4 VYRŲ 

DIRBTUVftS DARBININKŲ 
Patyrimo nereikia 

PASTOVIEMS DARBAMS 
Pradine mokestis 90c | vai., lai

kas ir puse vi viršlaikį. 

The Armstrong Co. 
4065 S. LaSalle 

Warehouse Vyrų 
90c pradinė mokestis, 

44 vai. i savaite. 

HARRISON 6363 

PORTERIŲ 
Pasirinkamas 2 Šiftu 

85c į vai. P a s t o v ū s darbai. 

CHICAGO ROTOPRINT 
COMPANY 

4601 W. Belmoirt 

HELP WANTED — MOTERYS 

POWER MACHINE 
OPERATORIŲ 

Siūti burlap maišus. Turi būti 
patyrusios 

M. HORWITZ BAG CO. 
816 W. -Randolph MON 0870 

Mirė A. Norkūno 
Žmona 

Lawrence, Ma» .̂ — Sau
sio 26 d. General Hospital. 
Boston, Mass., mirė a. a. 
Vladislovą Norkūniene. 

Sausio 19 d. buvo nuvežta 
į ligoninę ooeraciiai, po ku
rios* jai dienos šviesa užee-
80, prie sąmones neorieio ir 
akiu neatidarė. Gvvvbe bu
vo palaikoma dirbtinu oru 
(oxygen). * 

Laidotuves įvyko sausic 
29 d., iš Holy Trinity baž 
nyčios. 

Prie mirties patalo buvo 
visa šeimyna ir kun. S. Sau 
lenas, giminaitis. 

Liūdesio yrispaustas, 
Mykolą^ Nor' "tas, 

Box 371 
Lawrence, Mass 

Kaip akis, taip ir siela, 
savęs neregėdama, viską 
mato. 

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

HELP WANTEP — MOTERYS 

AR IEŠKOTE GEROS 
IffcDES IR ATSARGOS? 

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ 

— D f t L -

DŽENITORKŲ 
UŽDARBIS 72% į VAL. PRADŽIAI 

77H J VAL. PO 3 MĖN. 
82% f VAL. PO 6 MAN. 

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISOSE MIESTO DALYSE 

VAL.: 5:80 V AK. IKI 12 NAKTĮ 

ATSIŠAUKITE 

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO. 

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS: 

STREET FLOOR 

309 W. WASHINGTON ST. 

VALYTOJŲ 
Valandomis nuo .5:30 pp. iki 12 
naktį. 6 dienos j savaitę. Atsi
šaukite į 

McCORMICK BLDG. 
332 S. Michigan Room 1B29 

Svarbu Ciceriečiams 
Cicero. — BALF 14 sky

rius turės metinį susirinki
mai sausio 30 d., parapijos 
svetainėj. Susirinkimas svar 
bus. Tikslas — prisirengti 
prie $525,000. Vajus po vi
sas kolonijas oficialiai pra 
sides kovo 2 d. Kiekviena 
kolonija turi savo kvotą ir 
yra garbe ją išpildyti. Mes, 
Chicago dalis, turim kelis 
centro direktorius. Prie jų 
yra sudaryta skaitlinga ko
misija. Jie turi planus, kvie
čia visus talkon. Neturi bū
ti nei vieno, kurs neprisidė
tų kuom nors. Užtad, ateik 
susirinkiman. Tarsimės, kaip 
sėkmingiau, geriau išpildyti 
mums uždėtas pareigas. Vi
sų ištremtųjų viltys mumy
se. Jei ne mes, ir mūsųi gar
bingoji šalis, tai jie tikrai 
žūtų. Mūsų nusistatymas bu
vo ir yra: visi tapkite BAL 
F'o nariais. Mokestis me
tams $5.00. 

21 WARD ALDERMONAS TARPE SAVO RĖMĖJŲ ne; iždo glob. S. Mickūniene 
ir U. Mažeikiene; koresp. 
kun. K. Barauskas ir B. Ci-
cienas. 

Labdarių 1 kuopa gerai 
gyvuoja, turėdama gerą ir 
darbštų dvasios vadą kun. 
Barauską, kuris 1 kuopai 
tikrai pasišventęs dirba. 
Taipgi pirm. E. Gedvilienė 
ir ižd. Vaznienė ir kitos val
dybos narės daug darbuoja
si labdarių naudai. 

L a b d a r y s 

Draugų ir rėmėjų lydimas, 21 Ward aldermonas Stanley W. Ropa įteikė rinkimų ko-
misijonieriaus klerkui peticiją savo kandidatūros sekančiam terminui, Nuotraukoj pir
mose eilėse matome: John Harczak, John Klettka, Alfred J. Fantozzi, Josn Buczek, i 
Eleanor Schroeder, Henry W. Sakawicz, Vi ctor Yukne, Louis Votocka, Frank J. Ko-
carek, Vincent Ponic, Jr., John Mazouch, Charles Franz, Charles Michalek, Joseph 
Bazdarich, Jacob Schwab, Charles Anzaione, Paul Harar, Stanley W. Ropa, Emil Broz, 
Joseph Jaeger and Joseph Hines. 

Merginų — Moterų 
LENGVIEMS 

DIRBTUVĖS DARBAMS 
Operatorių 

Cloth Spreaders 
200 merginų reikia del naujos 
dirbtuves. Neribotos progos jsi-
dirbimui. Laikas ir puse už virš
laikį, dieną ir naktį darbai. Pas
tovūs. Išmokinai m. 

Atsišaukite į 
2414 S. LA SALLE ST. 

TEL.—FRANKLIN 4137 
GENERAL OFFICE 

TYPISTS 
STENOGRAPHERS 

40 hour, 5 day week. ExceU)ent 
working conditions. Yearly bo 
nus. Free hospitalization insu-
rance. 

APPLY NOW 
U N I O N L I F E I N S . CO. 

155 N. Clark 6th Fl 

SIUVIMO MAŠINŲ O P E R S . 

Siūti upholstery uždengaJus ra 
kandų dirbtuvėj. Gera mokest is 

THE LEGANGER CO. 
925 W. Chicago A ve. 

ŠEIMININKĖ — VIRĖJA 
Tiktai dienomis. Gražioje Lake 
Shore drive apartmente. Nėra 
vaikų. Puiki mokestis ir proga. 

ŠAUKITE MISS BALL 
WABASH 1220 

T Y P I S T S 
Good appearance. 40 hour week. 
$140 a month to start. Will con-
sider bright beginner. 

DICTAGRAPH 
PRODUCTS, INC. 

168 N. Michigan Ave. 

222222 LABDARYBE OOOOOO 

Praeito meto pabaigoj bu 
vo atsikreipta prie 17 drau- mnrmm 
gijų. Tik septynios prisiun- 9 m 
te atstovus ir užsimokėjo MetlflIS MlSiriflKimaS 
duokles. Nėra abejones, ir T r e ^ į ^ s a u s i o 29 d. 
visos kitos tai padarys. Svar g y K r y ž i a u s p ^ g a l S j į v y k s 
bu, kad draugijų atstovai Lietuvių R . K .Labdariu Są-
'ankytų susirinkimus ir in- • j u n g o g g v a r b U s m e t m i s gu_ 
'ormuotų savo draugus. D. s i r i n k i m a a > k u H a m e b u s iš_ 

LIETUVIŲ B. K. LABDARIŲ SĄJUNGA 
A N I C E T A S LINKUS, DVASIOS T A D A S IR IŽDINI* 

4557 So. Wood Street, Chic»go, Ulinoi . 

REIKIA PATYRUSIŲ 

Forelady ir taipgi 
Operatorių 
Bliusių dirbtuvėje 

HARRY E. LISBERG CO. 
310 W. Jackson 

Iš Šv. Antano 
Parapijos 

Cicero. — Kitos Chicago 
^rapijos jau senai aprašė 
avo veikimą 1946 metą ir 
aip dvasiniai bei finansi-
iai pradėjo naujus metus, 
š mūs šv. Antano parapi-
os iki šiol nieko "Drauge'' 
esimate. Sakysiu, tai dide-
!s apsileidimas korespon-
entų. Jiems nieko nepara-

\nt , paprastas žmogus tu-
' atlikti korespondento dar-
ą, taipgi būti ir draugijų 
^kretorius. 
Mūs Šv. Antano parapijos 

tikima* praeitą metą buvo 
Mdelis. Apie tai visiems te-

vo patirti metiniam parapi
jos susirinkime, sausio 5 d. 
" l̂eb. kun. Albavičius, ati
daręs susirinkimą padarė 
"latų ir smulkmenišką pra
nešimą, iš kurio pasirodė, 

vad mūs parapija šuoliais 
3ina pirmyn visose srityse. 

Iš finansinio atžvilgio pa-
iamų praeitą metą buvo 
$68,709.18. Išlaidų — ^ ^ m u t i s ' 
650.07. Parapijos turtas (pi- ' 
nigais) siekia $85,650.07. Iš 
tos sumos už $20,000 yra 
nirkta U. S. bonds, $40,000 

zaitis, J. ir O. Jasparai ir 
Norbutienė. Bridgeporto au
kas pridavė J. Dimša. 

Senelių Kalėdų dovanoms 
aukojo: Brighton Eark — 
Šv. Vardo dr-ja, Bridgeport 

d u o F ^ j u ^ r ų ^ t ų ^ k - T Tretininkų Be to: M Sa
los raportai ir pasitarta dėl dauakiene. Meskiene, Lau-
ateities darbų, šiais metais 
numatoma jau galutinai }r 
rengti ir pašventinti lietu
viui senelių prieglaudą. Bus 
užbaigti ir ūkio trobesiai. 
Reiks ir kitus svarbius dar
bus mūsų organizacijos ge
rovei atlikti. Todgl, visi bū
kime susirinkime. 

Šiame susirinkime užims 
savo vietas praėjusiame pus 
metiniame susirinkime iš
rinkta, geriau sakant per
rinkta, Labdarių Sąjungos 
centr0 valdyba, kurion įei
na: dvasios vadas ir iždi
ninkas kun. Anicetas Lin
kus; pirm. Stasys Cibulskis; 
vice pirmininkai — Jonas 
B r a z a u s k a s i r Z. Gedvilą^ 
nutarimų • raštininkė Ona 

• * . * * * - i_ 

J a s p e r ; f m a n a u r a š t i n inke 

cienė, Barsolienė, Mažeika, 
Birbienė, Virbickienė, As
trauskienė, Žičkus, Jenčaus-
kaitė, Phillip, Ieva Mortius, 
T. Norbutienė, Eva Jacobs, 
Bill Krizevic ir labdarių 8-
toji kuopa. Visiems ačiū. 

A. Jasper 

Labdariu Sąjungos 
1-mos Kuopos Metinis 
Susirinkimas 

Town of L a k e . — Labda 
rių Są-gOs 1 kuopos ska i t 
l ingas me t in i s sus i r ink imas 
įvyko saus io 26 d.y pa r ąp . 
svetainėj- ž f m ^ ^ ^ e n a s 
labdarių veikėjas ^ncentas 
ir Stanislovą Petkai paau-

Tcdj# antru kartu: $100, tap-
dąmj amžini nariai. Ona Do 

tytas kvietimas į "Draugo" 
koncertą. Nutarta dalyvau
ti in corpore ir nariai įsigi
jo tikietus iš pirm. E. Ged
vilienės. 

Kun. K. Barauskas kvietė 
J tarybos svarbų susirinki
mą sausio 26 d. Nutarta da
lyvauti ir iš 1 kuopos pa
skirta auka $25.00 Lietuvos 
reikalams. Aukas apsiėmė 
rinkti sekančios: A. Landie-
nė, E. Gedvilienė, K. Plekai-
tė, P. Turskienė, V. Mas-
lauskienė, O. RymaviČienė, 
B. Cicienienė ir Marinieriė. 

Kuopos knygas peržiūrėti 
apsiėmė: S. Mickūniene, P. 
Turskienė ir Marinienė. Kny
gų patikrinimas įvyks pas 
pirm. E. Gedvilienę. 

Valdyba 1947 metams: 
dvasios vadas kun. K. Ba
rauskas; pirm. E. Gedvilie
nė; vice pirm. J. Ragauskie
nė, V. Bučnienė ir Pranas 
Pocius; nut. rast. Beneta 
Cicienienė; fin. rast. Anna 
Landienė; ižd. Ona Vaznie-

JOS. F. BUDRIK 
— INC. — 

Rakandai, Radios 
ir Jewelry 

General Office 
G i r i 

NO SHORTHAND 
Steady work, good salary. 

5 ^ day week, small office. 

SEE MISS FOLEY 
Betvveen 1 and 4 p. m. 

2945 W. Harrison St. 
Pagyrūnai labiausiai gi

riasi tada, kai žino, jog nie
kas negali susekti teisybės 

M. šrupštenė; iždo globėjai: 
JonasrDimia ir B/Nenarto-'vei^iėnė įsirašė į metinius 
nis; maršalka P. Dorša. i narius. Dvasios vadas kun. 

Metiniame susirinkime iŠ- K! Barauskas pranešė apie 
duos savo raportą ir revizi- įvykusį) seimą, kad gerai pa
jos komisija, kurią sudaro vyko. Taipgi plačiai rapor-
P. Cicėnas, Rauskinas ir Ši- tav<> i š įvykusio Labdarių 

vajaus. Mūsų 1 kuopa už 
knygučių platinimą laimėjo 

Sudaryta speciali komiai- a n t r ą d o v a n ą K n y g u č i u p l a . 
ja, kuri rūpinsis prieglaudos [ t i n i m e d a u g i a u s i a i pasidar-
namo pašventinimo progra-j b a v o k u n K Barauskas, 

vskupijos notose.' Cicero mos. nustatymu. Jon įeina— - k u n Adominas, P. Kilmitzs, 
^tate Bank randasi $25,- kun. A. Linkus, kun. I. Al- • E GedviUenė, B. Cicienienė, 
-50.07. ! Savičius, L- Šimutis, St. Ci- 0 Vaznienė,' J. Ragauskie-

Klebonas nuoširdžiai dė- b u l s k i s * kun. K. Juozaitis. n § Sauouvėnas. Rast. B. Ci-
\ojo visai parapijai už stam Manoma, kad pašventinimas c i e n a s &kait^ k v i e t įmo laišką 
biaš aukas įvairiems reika- j b u s 1947 m. liepos 4 d. |. T ė v ų M a r i j o n u Bendradar-
^ams, taipgi už nuoširdžią PADĖKA bių seimą, kuris įvyks vasa-
^ooperaciją visuose darbuo-' Kad ir pavėluotai, bet vis rio 2 d.. Aušros Vartų par. 

tik pravartu pažymėti, kad svetainėj. Kvietimas priim-
ir labdarių ūkio senelius per tas. Atstovėmis išrinktos E. 

"12,003.65. Velykų aukų $4,- praėjusias Kalėdas aplankė Gedvilienė, B. Cicienienė, 
192.12. Kalėdų aukų $4,338.- Kalėdų Diedukas, su kuriuo Vaznienė, Maslauskienė. Au-
i8 Piknikų pelnas $2,843.- drauge važiavo kun. K. Juo- kų paskirta $5.00. Perskai-
74i I 

Dvasinio parapijos gyve-
limo pranešimas taipgi bū
ro labai džiuginantis. 

Nutarta ir šįmet suruošti 
'carnivalą ir du piknikus. 

Nutarta išdažyti bažnyčią 
ir įdėti naujas šviesas (lem
pas). Tas darbas bus pradė
tas po parapijos šventės, tai 
yra šv. Antano atlaidų. 

Ant galo išrinkta parapi-

NUOŠIRDŽIAI 
KVIEČIAME VISUS 

ATSILANKYTI. 

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

PATYRĘS LAIKRODININKAS 
Gerai Sutaiso Laikrodžius 

Krautuvė atdara Pirmadienio ir 
Ketvirtadienio vakarais iki 9:00 

valandos vakare. 

BUD RIKO RADIO VALANDOS 
Kas Sekmadienj, iš WCFL Radio 
stoties — 9:30 vai., o Ketvirtad. 
vakarais iš WHFC Radi0 stoties 
nuo 7 iki 8 valandos vakare. 

JOS. F. BUDRIK 
— INC. — 

3241 SO. HALSTED ST. 
Tel. CALUMET 7237 

/ 

-e. Iš didesnių pajamų pa-
vvmėtina karnivalo pelnas 

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:-
, "SAVAS PAS SAVĄ n 

rv. 

Tiesiog Jums 
U Mfisu Dirbtuve 

Pirkite Ten, Kur Gausit* 
Pilną Patenkinimą Ir 
Puikiausius Rakandas 

UI Prieinamas Kalnas! 

DABAR tai laikas pagrąžinti savo namus su geriausios 
rūšies RAKANDAIS. Mes turime didel} pasirinkimą, mušu 
pačiu išdirbinio, visokios rūšies klasiškų ir moderniškų 
rakandų. Pasinaudokite progra! 

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
U2 LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

TUnteafital Pilnai Patenkint* PttSJf 
Prie Pregoi NfesstJto Ją! 

Archer Avenue Fumiture Co. 
— PARLOR SUITE ISDIRBfiJ AI — 

4140 Archer Ave. Chicago 32, III 
Telefonas — LAFayette 8516 

Savininkas — JOB KAZJK—KAZTKAJTIS 

m 

jos komitetas iš 30 gabių ir 
veiklių vjrrų. 

Visi dalyvavę susirinkime 
parapijonai buvo labai pa
tenkinti parapijos gyvavimu 
ir skirstėsi linksmam ūpe. 

A. Valančius 

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

You've Been at His Side 

FROM Pearl Harbor to Tokjro 
you kept the Red Cross at bis 

•ide. He štili needs you. . . needs 
your Red Cross to belp baniib 
ihe lonelineat bt 
facea in f»raway 
landa overseas. 

Y O U R Red Cross 
MUŠT CARRY ON 

• • i - • • 

+ 
GIVE! 

E3 S 
mARGUTIĴ  

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

WHFC - m kilocycles 
SEKMADIENIAIS: n u o 1-mos 

Iki 2-ros valandos * popiet. — 
KITOMIS DIENOMIS: nuo 9:80 

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

• 

MARGUČIO Ofiso Adresas; 

6755 So. Western Ave., Chicago, 111. 
L g L Telefonas — GROvehill 2242 
^! — s : : c nn 

• 
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Skelbimų kainos bus prisiunčiamos 
tuojaus, gavus prašymą. 

SKELBKITfifl DIEN. ' •DRAUGS" 

Rusija Rengiasi Karui, 0 Mes?... 
Senatorius McMahon viešame senato posėdyje savo 

kalboje teigė, kad už Uralo kalnų rusai bolševikai stato 
slaptą dirbtuvę, kurioj gamins atominę bombą. 

Jei šitas teigimas būtų patvirtintas, Ui reikštų, kad 
Sovietų Rusijos šnipai Kanadoje ir Jungtinėse Valsty
bėse jau pakankamai yra prisivogę atomines bombos 
paslapčių. Jos šnipai, kaip visi gerai žinome, savo lai
ku plačiai buvo uitiesę tinklą šiame kontinente. Tai 
buvo susekta ir nedidele šnipui dalis suimta. Kaip ir 
kiek tų šnipų čia veikia dabar, sunku pasakyti. Tai yra 
teisingumo departamento reikalas. 

Visi daviniai rodo, kad Maskva yra įkinkiusi visas 
savo turimas jėgas prisirengimui prie naujo karo. Ma
tot, jie ne tik už "geležinės uždangos" savo dirbtuvėse 
kala ginklus, siekia pasigaminti atominę bombą, bet 
yra surinkę smulkmeniškas žinias apie strateginius 
punktus užsienyje. 

Štai, vakar spauda iškėlė tokį dalyką, dėl kurio vis 
tik negalima nesirūpinti. 

Tuo metu, kai Jungtinės Valstybės ir karo pabūk
lais, ir pinigais, ir maistu, ir medikamentais gelbėjo 
Sovietų Rusijai apsiginti nuo Vokietijos nacių, jos šni
pai Amerikoje veikė plačiu mastu, suregistruodami A-
merikoje tuos punktus, kuriuos karo metu reiktų bom
barduoti arba sabotažu juos griauti. Vadinas, tuo me
tu, kai Jungtinės Valstybės nieko nesigailėjo Rusijos 
apgynimui, ji jau rengėsi karui su didžiausia savo ge
radare ir gynėja. Ar bereikia didesnio nedėkingumo! 

Nepaisant to viso, Amerika ne tik nesistengė sau
gotis "penktosios kolonos", bet ligi pat šiol jos diplo
matai rusams nuolaidas darė. Kai Maskvos diplomatai 
ir visokios jų delegacijos atvyksta į Ameriką su tuo 
tikslu, kad daugiausiai surinkti žinių, vertingų milita-
riniams tikslams, Amerikos diplomatai, delegacijos, 
spaudos atstovai, nuvykę į Rusiją iš vietos negali pa
judėti. Jie apstatomi NKVD. Jiems parodoma, tik pa
rodai paruošti dalykai bei įstaigos. To viso priede iš 
amerikiečių tarpo atsiranda tokių, kurie vyksta į Ru
siją, kaipo Stalino svečiai, ir grį^ę jam panegirikas rašo. 
Jie nieko nemato, nieko nesužino, bet kaviaro pasival-
gę, vodkos išsigėrę ir su Stalinu nusifotografavę, su
grįžta atgal į Ameriką ir, lyg apsvaigę, giria kruvi
nąją komunistų diktatūrą. Tokie tipai ne tik kad ne
pasitarnauja, bet pakenkia savo kraštui. Jų naivumas 
nueina net iki išdavikiškumo. 

Dabar, kai aiškiausiai yra žinoma, kad Sovietų Ru
sija rengiasi karui su Amerika, rusų šnipų veikla čia 
turi būti sulaikyta ir komunistų bendrakeleiviai, ke
liaują į svečius pas Staliną* aiškiai turėtų įrodyti val
stybės departamentui ką jie mano atsiekti besisve
čiuodami pas tą, kuris rengiasi karui prieš Ameriką. 

Jaunimo Laikraštis 
Šių metų pirmasis "Vyties" numeris pasirodė rim

tas ir turiningas. Jame randame paties redaktoriaus 
prof. K. Pakšto pora straipsnių — "Ar gali Europa 
atsistatyti?" ir "Ištremtam Jaunimui", kuriuos verta 
perskaityti. Įdomus ir naudingas skyrius — "Informa
tion, Please"... Miltonas Starkus išvertė anglų kalbon 
Lazdynų Pelėdos vaiidelįi — "Little Johnny". Tai yra 
sveikintinas dalykas. Reikia laukti, kad M. Starkus ir 
daugiau išvers anglų kalbon deimančiukų iš gražio
sios lietuvių literatūros. Tokį vertimų rinkinį net at* 
skiron knygon reiktų išleisti. Taigi, "Vytis" darosi įdo
mesnis ir turiningesnis Bravo! 

* 

Geras Straipsnis Apie Lietuvą 
Chicago Herald-American plačiai skaitomoj sekma

dienio laidoj įdėjo mūsų tautiečio žurnalisto Stasio Pie-
žos straipsnį apie tragingąją Lietuvos būklę. Straips
niui medžiaga imta iš "Lithuanian Bulletin", kurį lei
džia Amerikos Lietuvių 'įarybos užlaikomas LAIC 
(Lithuanian American Information Center). 

• 
"J0urnal of Central European Affairs" jdėjo dr. A 

Bilmanio, latvių pasiuntinio Amerikoj, ilgą straipsnį — 
'*The legend of the Baltic barrier statės "k 

Tragingas Tremtinių Būvis 
Rašo Padaubietis 

(Tęsinys) 

"Ai manau, kad tie laikai jau bus atėję. Kitaip juk 
negalime niekaip suprasti tų niekšybių ir iškreiptų do
rybių, kurios taip gausiai liejamos į suvargusią žemę. 
Didysis rusų filosofas Solovjovas yra pasakęs vieną 
labai didžią tiesą, kad jei šitonui būtų leista išeiti iš 
pragaro, tai jisai išeitų būtinai aukštyn kojom, nes 
taip jį ten Mykolas Arkangelas nugrūdęs į pragarą. 
Dabar atkreipkite dėmesį į vieną bolševikų plačiosios 
tėvynės išgarsintą šūkį: "nėra. pasaulyje kitos tokios 
šalies, kur taip lengvai kvėpuotų smogus", šitoks sar
kazmas (pasityčiojimas) tegalėjo išeiti tik iš šėtono 
lūpų, nes ištikrųjų nebuvo ir nėYa pasaulyje kitos to
kios šalies, kur taip šlykščiai būtų išnaudojamas žmo
gus, kaip nelaimingoj Sovietų Sąjungoj. Ir prisimeni, 
žmogus, tuoj K. Emerich ir Solovjovą. 

DAR TO NftRA BUVĘ 

"Dabar dar keistesnių dalykų parašysiu, ko nei sap
nuot, nei tikėt, nei pagalvot niekados niekas nega
lėjo. "Tėvas ir mokytojas" Stalinas pasirūpino, kad 
mes tapome apšaukti vagimis, karo nusikaltėliais, ban
ditais ir pan. Frankfurto geležinkelio stotyje (tiesa, 
trumpą laiką) buvo oficialus ministerijos raštas, maž
daug tokio turinio: "Remiantb Amerikiečių Karinės 
Valdžios patvarkymu nuo 13.11.1946 geležinkeliais nau
dotis draudžiama visiems kriminalistams (baustiems), 
iš v ietintiems DP bei buv. aktyviems nacių pareigū
nams". 1 > 

"Faktas, kuris teorijoj, tiesa, pranyko, bet prakti
koj galioja. Vargšai DP turės greitai įrodyti, kad jie 
gali valgyti, o ne tik nusikaltimus daryti, nes kalba
ma, kad duonos labai maža. Tūkstančiai lenkų "lais
vai' sutiko grįžti į tėvynę ir gavo dviejų mėnesių 
UNRRos davinį, kurį jiems išdalino Amerikiečių Mil. 
Policija "guminiais pinigais". Ir ne už du mėnesiu, bet 
už visus šešerius karo metus ir už sąjungos su sovie
tais nutraukimą. 

'Taigi, dabar beveik kiekviename užsienietyje parei
gūne tenka įžiūrėti savo Tėvynės laisvės klastingą prie
šą, nes jie sakosi labai nenoromis, tačiau turi tam tik 
rus potvarkius daboti. Mes gi gerai žinome iš kur tie 
potvarkiai ateina. Keista, tikrai keista, kad šiandien 
visai viešai vagis, pavogęs arklį, gali net dar legaliai 
pareikalauti ir balną. Tokios naujienos, tur būt, dar 
nebūsit girdėję nei kam sakęs, bet tai yra tikriausia 
tiesa, kaip mane gyvą matot. Jau nebėra vietos pyk
čiui, jau, žinai, ima tik pamišimo juokas. Apvogtas ir 
dienos šviesoje nelaimingasis apiplėštas, jų tūkstančiai, 
milijonai, laikomas vagim, naciu, hitlerininku ir pan. 
Jei pamėgintum teisintis, tai tau labai greitai nuims 
galvą. ' 

VISVIEN NEPALŪŽTA 
"Tai šitokie įspūdžiai. UNRRA sako, kad dar nevis

kas. Vienu žodžiu, esame kaip avys nešamos piauti, ir 
kuriom p© mirtina nuodėme uždrausta bliauti. O vis 
dėl to lietuvis nežūna ar nenusimena. Dirbame ir labai 
daug tautinėj, kultūrinėj, meninėj ir mokslo srityje, 
kad net pečiai braška. Kai gimnazistus išvarė prie sun
kių darbų už pakelį* cigarečiųi į savaitę, mes pradėjom 
dirbti vakarais. Kai uždarė mūsų laikraščius, mes juos 
spausdiname rotatorium. "Kad tu, gude, nesulauktum... 
bus kaip Dievas duos* o ne kaip tu nori." 

4.12. turėjome labai šaunų a. a. prof. Šalkausko mi
nėjimą. Kalbėjo geriausi iš geriausių. O šiaip jau viso
kių meniškų pasirodymų gyva galybė." 

Iš to, kas pasakyta, aiškėja, kad mūsų broliams lie
tuviams Vokietijoj pavojus nėra praėjęs. Apie juos 
sukasi tūkstančiai Stalino šnipų ir agentų. Mūsų yra 
šventa pareiga budėti, kad tie Lietuvos Smagenys ne
būtų klastingo priešo sunaikinti. Visomis išgalėmis rem
kime išganingą ALT ir BALFo darbą, nesigailėdami 
nė jokių aukų, nes mūsų Tėvynė ir jos žmonės yra mir
tiname pavojuje. 

Be to, mes didžiuojamės savo broliais tremtiniais, 
kad jie ir tokiose sunkiose sąlygose moka dirbti kul
tūrinį ir tautinį darbai, nežiūrint jokių pavojų ir gra
sinimų. Matyt, kad jų šaltas protas, pakili dvasia ir 
nekalta širdis nugali visas kliūtis ir duoda darbo en
tuziazmą. Šita mūsų Brolių; Dvasia uždega ir mus, A-
merikos lietuvius, į bendrą žygį, į bendrą tikslą už 
laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. 

it 
Mūsų skaitytojai ir prieteliai šiemet renkasi į St. 

Agnės auditoriją, kad pasigerėti gražiu koncertu ir 
paremti savo dienraštį. "Draugo" koncertas įvyksta 
vasario % d. 

~ «* • • • 

•
• 

Turime po ranka ilgą ir išsamų Latvijos ministro 
Vašingtone dr. A. Bilmanio memorandumą^ kurį jis 
įteikė Jungtinių Tautų organizacijai. . 

Iš Sen Bei Ten 
Rašo Tadaušas Dūdelė 

"Išdavikus pats ykimas 
baudžia", sako sena patar
lė. Taip, ištikro, išdavikus 
likimas baudžia, labai žiau
riai baudžia. Pavyzdžių ne
reikia toli ieškoti, jų pilna 
Lietuvos gyvenime. 

• • * 
Šlykščiausio išdavimo sim 

boliais šių dienų Lietuvos 
istorijoje liks Liudas Gira 
ir Salomėja Neris. Liudas 
Gira metėsi pirmam į Kau
ną įžengusiam ir Lietuvos 
laisvę mindžiojančiam bur
liokui raudonarmiečiui ant 
kaklo, jį bučiuodamas. O Sa
lomėja Neris pragydo visu 
balsus giesmę Stalino, to di
džiausio visų laikų krauge
rio, pavergusio Lietuvą, gar
bei. 

• • • 
Neilgai jie abu giedojo. 

Po metų turėjo abu iš Lie
tuvos nešdintis, nes žinojo, 
kad Lietuvoje jų giesmių 
niekas klausyti nebenorės. 
Jie mėgino giedoti iš Mask
vos, bet kiekvienas lietuvis, 
išgirdęs jų balsą, supykęs 
tik nusispiaudavo. 

• • • 
Vėl užplūdus Lietuvą rau

doniesiems šarančiams, jie 
abu grįžo. Bet nebelemta 
jiems buvo pragysti. Salo
mėja Neris po pusmečio, o 
Liudas Gira po metų mirė 
Oficialiai buvo paskelbta, 
kad mirė nuo kažkokios sun
kios ligos, rodos, nu0 vėžio. 

• • • 
Taip, jie mirė nuo vėžio. 

Nuo tokio vėžio, kuris ne 
žmogaus kūną, o sąžinę grau 
žia. Kankina be paliovos, ne-
at laidžiai, skaudžiai. Tai 
toks pat vėžys, koks Kris
taus išdaviką Judą po me
džiu pasikarti nuvedė. 

* • * 
* Skaudžiai baudžia likimas 
ir kitus išdavikus: "prezi
dentas ' Paleckis pirmosios 
okupacijos metu pora kartų 
buvo išėjęs iš proto (dide-

(NUkelta į S pusi.) 

ANTANAS TOLIS-

I Mirties Kolona 

_ . - -

(Tęsinys) 
— Ar pailsėjot bent kiek? Liudvikas M. prašė apie 

pietus pas jį užvažiuoti, — pasakė/ 
— O, puikiai! Iš vakaro net pikniką buvome surengę! 

— pasigyrėme. 
Skubiai apsirengę mūsų menkais rūbais, netrukus 

jau važiavome kavinės "Polonia" link. Kavinėj mus 
pasitiko aukštas, žilas ponas. 

— Jūsų, tautietis Liudvikas M., — prisistatė ir tuojau 
pakvietė prie padengto stalo, prie kurio jau sėdėjo 
kunigas B. ir keletas kitų tautiečių. Iš karto pokalbig 
nelabai sekėsi, nes buvome iš visų pusių apiberti bega
lėmis klausimų, į kuriuos atsakyti buvo neįmanoma. 
Papasakojom keletą kruvinų pergyvenimų, kurių, atro
do, užteko, nes buvusios prie stalo kelios ponios apsi
pylė ašaromis. 

Iš kunigo B. sužinojau, kad Šiauliuose žinomas kuni
gas D. vokiečių Gestapo suimtas prieš kelias savaites 
už žydų gelbėjimą iš Varšuvos ghetto. Jis visokiais bū
dais stengėsi nelaimingiems žydams padėti, gamino net 
jiems įvairius pažymėjimus, kur buvo įrašoma kita 
tautybė, tačiau pagaliau pakliuv0 ir laikomas Varšu
vos Gestapo kalėjime. 

— Aš kasdien į tą Gestapo lankaus, norėdamas kuni
gą D. kaip nors išlaisvinti, bet atrodo, kad tiems ges 
tapininkams jau įsipriklijau, nes vakar vienas pasiūlė 
išmesti mane už durų. Tačiau šiandien pažadėjo iš
leisti kunigą D. už tūkstančio rimtų žmonių garantiją 
ir tam tikslui davė štai šiuos lapus parašams surinkti. 
Nors maža yra vilties jį iš tų grobuonių nagų išgel
bėti, bet mėginti reikia, — baigė kunigas B. ir padėjo 
kelis lapus ant stalo. Visi čia buvusieji tuojau pasi
rašėme. 

Po vaišių) pas Liudviką M. su advokatu nuėjome pas 
fotografą padaryti nuotraukų mūsų dokumentams. Pa
matęs savo atvaizdą, jokiu būdu negalėjau savęs pa
žinti. Mano veidas priminė man būsimąjį mano pomir
tini, atvaizdą — kaukuolę. Per ilgą laiką buvau pamir
šęs, kaip atrodau, nes nuo suėmimo dienos nė karto 
nebuvo progos žvilgterėti į veidrodį. Kai žiūrėdavau į 
savo veidą, gerdamas dumbliną Baltgudijos pelkių van
denį, nekreipdavau dėmesio, kaip jis atrodo. 

— Hm, niek0 sau gražuoliai! — atydžiai žiūrėda
mas į mūsų fotografijas, kraipė galvą kapitonas. 

— Aš stebiuos, kaip tavęs vokiečiai nepaskaitė žydu 
ir neuždarė | ghetto, — juokiausi iš kapitono. — Aš 
tau dar Červenėj kartą sakiau, kad tu su tavo ruda 
barzda ir sudaužytais akiniais, kuriuos taip stropiai 
slėpei nuo bolševikų, kad jie tavęs nepaskaitytų inteli
gentu ir tuojau nepribaigtų, priminei man Lietuvos 
miestelio žydą, prekiaujantį adatomis, muilu ir silkė
mis. ' M f Į f l P B 

— Aš pats irgi buvau labai susirūpinęs savo semi
tiška išvaizda. Man atrodė, kad vokiečiai visą laiką į 
mane šnairuoja, kaip katinai į lašinius. Bet Varšuvoj 
nusiraminau, nes čia, atrodo, ne taip pavojinga, kaip 
pas tuos fronto gestapininkus, — atsakė kapitonas. 

Paskui nugabenome nuotraukas pas prof. Gerulį ku
ris pasakė, kad mūsų asmens ir kelionės dokumentai 
bus rytoj vakare sutvarkyti. 

— Tai poryt jau galėsime važiuoti namo! — džiaugs
mingai šūktelėjome. 

(Bus daugiau) ' " 

MŪSŲ BENDROVĖ 
VETERANŲ 

SKIRIA $1,000,000.00 
PASKOLOMS! 

Šią pinigų sumą KEISTUTO TAUPYMO BEN
DROVE yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO 
VETERANAMS, paskolos būdu, kad padėti Vete
ranams įsigyti naują arba seną namą, statyti naują 
arba {remontuoti dabartinį savo namą — be -ilgo 
atidėliojimo ir be išlaidų, pagal G. I. Bill of Rights 
patvarkymus. 

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

* * 

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 
ATSILANKYTI PASITARIMUI. 

KEISTUTO SAyiNGS and LOAN ASSOCIATION 
Tel. Calumet 411$ 3236 S- Halsted St Chicago 8,111. 

JOSEPH M. MOZERIS, Secretary 

• 

Dienraščio "Draugo" Koncertas ir Šokiai Įvyksta Vasario (February) 9d., 194/ - St. Agnės Ballroom, 3916 Archer Avenue 
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TRUMPAI 
(Atkelta iš 4 pusi) 

lių protu jis niefcąd nepasi
žymėjo), komisaras Glovac
kis, jam bėgant iš Uetuvos 
į Rusiją, prįe Zarasų ant 
plento raudonarmiečio fcuvp 
nušautas, Sniečkaus išsiža
dėjo jo tikra senute motina 
ir broliai, pabėgdami nuo 
išdaviko ir budelio sūnaus 
į Vokietiją. Net ir Holstryr 
čio Kremliaus vaduko Prū-
seikos-Vabalo sesuo, Vaba-
laite, kuri irgi pabėgo nuo 
bolševikų į Vokietiją ir da
bar gyveną JJąnąu stovyk
loje, gėdinasi sąvp brolio, 
parsidavusio su visais pusr 
padžiais bolševikams. 

Išdavikus likimas skau
džiai baudžia. Už vis bai-

Naujas Inžinierius vau j a lietuviškame veikime. 
Jis taipgi priklauso prie se
kančių draugijuj: Etą Kappą 
Nu (Upnorary Electrlcąl 
*r ąy-^.^ .„ Cicero. — šv. Antano Dr-
Frątermty), National ĘJec- . . 
t* Soči t af E ^ o s ^ e t i m a m susirinkime 

pirmiausiai prisaikdinta vai-

Iš Šv. Antano 
Dr-jos Veikimo 

•m* ** -̂  

J BĄNKY1ANKEVICIUS 

Sąusip 29 d. Museum of 
Science an4 Induątry patal
pose, Jackson Park prie E. 
57 St., įvyks 111. Institute of 

Allis-Chalmers Engineering 
Society, Milwaukee Engine-
ers Society, Registered En-
gįnęęr of #*£ Stąte of ijl. 
Jo tėvai, Mr. M?s. M. Bal
kevičiai yra seni Pięvo Apr 
vąizdos koĮonijgs gyventojai* 
įr parapijonys. 

Sveikiname uaųjąjj jauuą 
lietuvių profesijonaią įr lin
kime šviesiausios ateities! 

šiaušia bausmė yra sąžinės | Technology mokslo ušbaigi-
graužimas, neduodąs ramy
bės nei dieną, nei naktį. 

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

Šiltuose kraštuose kai 
kurie medžiai per dieną už
auga daugiau kaip vieną 
pėdą. 

\ A. 
JERONIMAS ZEFALTAS 
Gyv.: 4351 S. Fuirtield Ave

lei. VIRginia 30S7. 
Mirė Saus. 27d., 1947ni.. 6 

vai. ryte, sulaukęs pusės umi. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš 

Tauragės apskr., Kaltinėnų pa
rapijos, Gerčeliu kaimo. Ame
rikoje išgyveno 25 metus 

Paliko dideliame nuliūdime: 
žmona Kazimiera (PO tėvais 
Vilčinskaitė); sūnų Joną ir 
marčią Rozalija ir anūkus — 
Johnnie ir Nancy; dukterj So-
phie ir žentą Juozapa Ducho-
wicz ir anūką Joseph Jr . : se-
serj Marijona Mikutirnę ir jos 
šeima; 3 pusseseres Marijoną 
Paplauskienę Ir švogerį Kazi
mierą. Agotą Kilkienę ir švo-
gerj Pranciškų, ir Joseph ine 
Ciparienę ir jų šeimas; 2 pus
brolius Joną Žuką ir Antaną 
Košj ir jų šeimas ir k. gimines. 

Priklausė prie SaldžiauBio." 
širdies Viešpaties Jėzaus drau
gijos No. 1. 

Kūnas pašarvotas J. Llule-
viėiaus koplyčioje. 4348 So. 
California Ave. Laiklptuves į-
vyks penktad.. Saus. 3ld. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas j NVkalto Prasidėji
mo švenčiausios Panel i s Ma
rijos parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas j šv. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugu* Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, Sūnus ir 
Marti, Duktė ir t en tas . Anū
kai ir viso* kitos Giminės. 

Laid. Dlrekt.: J. Liulevičius 
— tel. LAFayette 3572. 
_ _ _ _ _ _ _ — i 

^ w 

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
IB ODOS IŠBĖRIMAMS 

Kenčiantieji nuo senų, atdarų 
ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai paaMėti, Ir kaip 
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežt ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Oint-
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
senj . a tdarų ir 
skaudžių Žaizdų. 

mo iškilmes, kurių metu ir 
vienas lietuvis Juozas Ban-
ky-Bankevičius gaus diplo
mą. Juozui bus suteiktas Mą 
giątro (M.Ą.) laipsnis inži-
nierysteje. 

Dįpjomas ir laipsnis Juo
zui teko kaipo pasekme sti
pendijos, kurią jam suteikė 
garsi Allis Chalmers (West 
Allis, Wis.) dirbtuvė, kurioj 
Juozas užimą atsakomingą 
vietą nuo 1943 vasario mė
nesio. Ši $3,000 vertes sti
pendija yra pirmutine, ku
rią Allis Chalmers kam nors 
yra davusi. Juozas 1943 m. 
vas. mėnesį Chicagoje bai
gė 111. Institute of Techno
logy kursą, gaudamas baka-
leurato (B A ) laipsnį ir toupj 
gavo svarbų darbą Allis 
Chalmers ofise, West Allis, 
Wis 

Tos bendroves vyresnybe 
tuoj pastebėjo Juozo nepa
prastus gabumus ir jį pra
matė ypatingam d a r b ų į. 
1945 m. rudenį Jųozųi buvo 
skirta stipendija. Jis tada 
grįžo Chicagon jr ĮiJ. Insti
tute of Technology tęsė 
mokslas prie taip vadinamo 
"AC Network Calculator", 
arti $100,000 vertės mašine
rijos, kurios jis dabar skai
tosi specialistas. Suvirs me
tus laiko išstudijavęs šioj 
šakoj, Juozas baigią moks
lus inžinierystės magistro 
laipsniu. 

JUOZAS yra gimęs Chica
goje. Pradžios mokslą išėjo 
Dievo Apvaizdos parapijinėj 
mokykJoj, o studijas tęsė 
Quigley prep. ir 111. Institute 
of Technology. Jis. yrą. Die-
vp Apvaia4P8 parapijos cįp-
ro narys ir aktyviai daly-

Aukų Rinkimo Vajus 
Chicągos Lietuvių Tarybą 

šiuo praneša visiems Chica-
go ir apylinkių lietuviams, 
kad ji yrą paskyrusi aukų 
rinkėjus ir įteikusi jiems į-
galiavimus. Aukų rinkėjai 
atlankys kiekvieną lietuvį) ir 
kiekvieną biznip įstaigą. Už 
aukas bus duodami pakvi
tavimai, o aukotojų pavar
des bus skelbiamos spaudoj. 

Lietuvos nepriklausomy
bės reikalas dabar yra kri
tiškas. Reikia skubėti. Lie
tuvos likimas bus sprendžia
mas labai artimoj ateityj. 
Be piniginių įšgąlių negali
mą tinkamai paruošti Lie
tuvos gynimo aparatp. 

Reikalinga apie ketvirta
dalis milijone dolerių. Chi-
cagiečiai turės sudėti bent 
$60,000. Suėjėti reikia ūmai. 

Lai nebūna lietuvio įr lie
tuvės, kąirig nepadėtų savo 
tėvų kraštui! E. Mikužiūte 

Grūdas prie grūdo, suda 
ro aruodą. 

Geras ir žodžiQ klauso, pik 
to ir lazda ne atitaiso. 
" 

dyba cĮarfcuotis ištisus me
tus draugijos labui. Paskui 
perskaitytas pastarojo susi
rinkimo protokolas įr gauti 
laiškai iš kitų draugijų bei 
organizacijų, Vienbalsiai pri 
imti. 

Į šį ąusįrinkįmą buvo at
silankę svečiai iš šalpos, fon
do, būtent K. Pęv§ikis įr K. 
Genis. Juodu kvietė cU*ugi-
ją prisidėti prie suželpimo 
lietuvių trę^tinįų, gą4ąngi 
draugija tą pareigą yra at
likus priešmetiniam susirin
kime, tad dabar mažai ką 
svarstytą. 

Raportas iš komiteto kny
goms peržiūrėti parodė, kąd 
draugijoj turtas 1946 me
tais paaugo $1,026.55. Da
bar draugijos turtas siekią 
$5,632.66. Naujų narių 1946 
metais draugijon įsirašė 26 
Pasirodė, kad draugija šiek-
tiek auga. Jei visi draugijos 
nariai pasistengtų šįmet pa
dirbėti, tai draugija išaug
tų dįdelė ir būtų naudos pa
tiems draugijos nariams. Vy 
rai, į darbai! Parapijoj ran
dasi daug gerų vyrių; kurie 
nepriklauso prie draugijos. 
Reikia jųps paraginti. 

pranešimai iš Federacijos 
skyriaus ir Labd. Sąjungos 
kuopos priimti. 

Knygų peržiūrėjimo komi

sija pranešė, kad biznierius 
P. Putrimas paaukojo visą 
valgį. Jis yra vienas tų biz
nierių, kurie visuomet pri
sideda aukomis ir darbu. Dė
kui jam už tai. 

1946 metais draugija su-
sirinkįmųę laike vardais na
rių. Sėkmės buvo labai ge
ros. Šįmet dar nėra nusta
tytą, kaip vesim susirinki
mus, kad jie būtų skaitlin-
gesni. Valdyba daro planus, 
Čia reikia išvardinti tuos 
biznierius, kurie praeitą, me
ta davė dovanas draugijos 
susirinkimams ir patys da
lyvavo: P. Putrimas, A? Ęer-
nadišius, A. Petkus, K. Bal
čiūnas, L. Kizas, J. Mąsę-
liūnąs, J. Gribąuskis, Jr., S. 
Bukauskis, ir pati draugijos 
valdyba. Žįe biznieriai yra 
pridavę draugijai daug ūpo. 
Mes manom, kad šįmet kiti 
biznieriai paseks anų pėdo
mis, tai yra prisidės prie 
paįvairinimo draugijos susi
rinkimų. 0 draugija turį 
daug narįų biznierių ir pro
fesionalų, kurie dar nėra I 
prisidėję. 

Nutarta šįmet suruošti 
pikniką ir bankiętą. 

A. Valančius 
. ' , n j • J I I I 

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 
Rez. tel. — COMmodore 5765 

J^^P 

JŪSŲ Radio Susėdęs? 
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prfc 

RADIO SERVICE CO. 
1244 W. Sitfc 8 t 

T » a DARBAM OARAJTOOTĄi 
Tftlwm T\aų Iftdlrby*3tų 

T l f f t t* , Modeliui 

DYKAI APKAINAVIMAS 
Paimam Ii narna Ir prlrt&tom I 

P Ą R p P < ^ S o s ** w,ro* 
Mm tarime BadUa 1 . 

jaau n«»Hk% lankti dėk 
Taipgi Pasirinkimai T»lUa«ly 

Mualko* Rekordų. 

TELZFONTJOKTqCi 
raateurk *ttm 

Mdv» • ekvą | . iki | M T. . . 
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A. A. 

JOSEPH BUgIJi (UUPY) 
(Oyvenp adresu (j3i30 S. Kildare Ave.) 

Mirė Sausio 27d., 1947m., 7:45 v. vajv., sulaukės 62 m. a*nž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskričio. Amerikoje 

išgyvejio 50 metus. 
Paliko UidtManu1 nuliūdime: žmonų Elizabeth (po tėvais 

Sholįs,); 2 sūnus AValter, ir Leonard ir marčią Betty; dukte-
rj Margaret ir zentą Jojin Kyniszų; 3 anūkus; brolius ^Til-
liam ir brolienę Johanna, ir Walter; seserį .Stella Ramanaus
kas ir jos vyrą Miehael i r jų seimas ir kitas gimines. 

Dėl platesnių informacijų, saukite HEMloek 7739. 
Kunm pašarvotas E gan Hoplyčioje, 5908 S. Kedzie Ave. 

Laidotuvės įvyks peniktad., Sausio 31d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlvįetas į Aųąros Vlirtų parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos ųž velionio sielą. Po pamaldų 
bus nuly4ėtas į Švento Kazimiero kapines. 

.Nuoširdžiai kviečiame visus -giiųiues, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žimną, Sųrm, D'Mė, Mfįfti, Zeniau ir Uimiitts. 

Ląidf din&t.: Jg, J . £alp, telephonas YARds 0781. 

!JjJJJ 

Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
pra&alinsnčios y-
patybes suteiks 
Jums t inkamą 
nakties poilsį Ir 
pagelbds iAgydyt 
senas, atda
rąs Ir skau
džias Žais-
daa. Vartokite JI Irsi skaudlems 
nudegimams, iądu ir sutrūkimu 
prašalinimui, ir kad palengvinti 
Psoriasis niežėjimą Atvždina va
dinamą Athlete'» Foot degimą ir 
Qiež*Jimą sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
KUtrflklmo t a r p piri tų; geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežejt-

I
mui, nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalėms 13 lauko pu
si*. 

LEGUIZ? OINTMENT parsiduo-
U po $ 1 2 i ir po }3.5f. 

Siuskite lOsų Money Orderį tie
siog 1 — 

LEGULO, DEPT.—D. 
4847 W. Uth Street 

CICERO 50, ILLlNOlii 
Arba atvykite į vaistinę: 

Stom Pharmacy 
4847 W. 14th S t , Cicero 60, I l t 

l„ 1 

O N U P ą Ą S R O S M Ą N S | f c Ą S 
(Gyveno l'tiea, New Yoilv) 

Mirž Sausja 27u\, t947m., sul^ukys pųs#s amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kilo j š - T a u r a i s apskr., Tįurages mies

to. Amerikoje Mgyveno 37 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime: 2 dukteris Ameliją ir Regi-

iuį'; seseris Ąmttfija. I^ausėdierie ir jos SŪI^ŲS P r . B", f^ausedą 
ir jo žmonų Julių ir šeima, ir Lep N"aus^4ą ir jcs dukterį 
Beari Jonikas ir jos vyra. Vincentą ir šeima, Leokadiją B. 
Krikščiūniene, vyrų Povilą ir jos sūnus J)r. K. F . Krikščiū
ną, jo žmoną pearl ir šeimą ir Povilą Krikščiūną Jr. , jo 
žmonų Jean ir dukterj Dolores, Stefaniją Leonard, jos vyrą 
Leonard ir sūnų Benjamin Laurinaitį, jo žmoną lįeonų ir 
Seimą, Marijonų Maekey ir jos sūnų į i^hąrt l ; brolį Alberta 
Kosmanyką ir broliene Margaretą ir kitas gimines ir dFaugus. 

Kūnas pašarvotas Ant. JJ, Petkaus l^oplyčįoj, 6812 S. b e s 
teni Ave. Laidotuves įvyks penktad., Sausio 31d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Šv. Paneles Mari
jos pa r. bažnyčią, kurioj ivyks gedulingos pąmąlUos ui velio
nio sie'.ą. Po pamaldų \x£ nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kvieeianv/ visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

JSuliūdv: DiiifcUrys.Jtacrys, Broli, ir vi*>* >W'4 GHmmčs. 

Laidotuvių direktyrius Ant. B. Petkus, tel. GRO. 0142. 

LIODĖSIO VALANDOJ 
Šaukite 

UIPPTI/VIŲ P/<EKTORIAI 
4845 So. West«m 4v» - ^ 3 319 tiluonico Ave. 
nQ*ą*c*9Q99 •••*• YAM» 1138-1139 
TifiRI Inficif gr^en* tifo^ mttą daly** gunim« keplyfit at&ui jtaų tumg 

>T'««**«I 

FOUKITE HE8IOO NUO — 
MK. NELSON 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 W«st lllth St 
VkUiaA R ln l rna niiO KaDlDiD 

Tiesiog Ten, Kur Banį 
Sosto ja. 

Telefonas: CEPARCREST 8 33$ 

/ 

LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 
————^— 

4605-07 $. Hermifage 
Avenue 

Yard$ 1741-2 

4330-34 S. CalUornic 
Avenue 

Lafayette 0727 

WF 

— — 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicągos Dalyse 

• — Radio Programai WGES 
H390 k.) 

DA.BAR KAS ŠEŠTADIENĮ 
nuo 9:15 iki 9:30 v. ryte. 

U E ' ••• l > . • — 4 

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

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kūnai ŽUVUSIŲ ar mirusiu veteranu — JŪSŲ mylimųjų, 
bus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks 
į jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamas pilnas m iii tarinis laidojimas. 

NULIŪDIMO VALANDOIĘ 
KREI^iUĮBS PRIE 

ANTHONY B. 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
J tSŲ PATOGUMUI: 

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

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

Mušu patarnavimas yrą greitas, mandagus Ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas! 

SEKANTIEJI ¥RA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansu patarna
vimas yra teikiamas J 
dieną ir naktį. Rei-| 
kale, saukite mus. 

dT# 
Mes turime koplyčias 
\isose Chicągos ir 
Hoselando dalyse ir 
tuojau patarnaujam. 

LACHAWICZ ir SŪNAI 
2314 W. 28rd FLĄCE 
10756 S. MICHIGAN 

Phoaes — CANal 2515 
COM 5765; PUL 1270 

MAŽEIKA ir EVANS 
•* 

3319 LITUANICA AVE. 
6845 S. W E S T Ę R N AVE. 

Phones : VARDS 1138-39 
PROspect 0099 

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

ANTANAS M. PRILUPS 
3307 U. LITUANICA A V E . P h o n e : YARds 4908 

JULIUS LIULEVIČIUS 

POVILAS I. RIDIKAS 
3354 S. H A L S T E D ST. 710 W. 18th S T R E E T 

• TelepĮione: YAJUN 1419 

IGNACAS J. ZOLP 
1(H6 W ^ | 4$t|i ST. Phoue: YĄK^ 0781 

J 
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i gelbėti sudėta $1,300 
(SVEČIO DR. P. PADALSKIO KALBA BITVO NEPA
PRASTAI fDOMI. — GAUSIOS AUKOS. 

ĮVAIRIOS 
DOMIOS 

ŠvČ. Paneles Gimimo pa-, tvarkė programą, kurią pa-i».i •-
rapijos salėje, Marąuette įvairino muziko B. Janu-j I lKr9l MlSIulirC 
Parke, praėjusį sekmadienį šausko vadovaujamas vyrų' p 
naujai suorganizuotas ALT, kvartetas ir p. C. Skelly, so-' 
skyrius buvo surengęs pra- i liste. 
kalbas, į kurias susirinko 
keli šimtai žmonių, kurie 
sudėjo Lietuvai gelbėti virš 
$1,300.00. Stambesnes au
kas davė: biznierius A. 
Šimkūną* $20O.0O. Po šim
tą dolerių paklojo: kon-
t rak torius M. Z ižas, M r. ir 
Mrs. Petrošius, Mr» L. Mor
kūnas, Mr^ir Mrs. Milius, R. 
C. Stasiūnas ir K. Gasper. 
Keli aukojo po $50.00. Jų ir 
kitų aukojusių pavardės bus 
paskelbtos vėliau. 

Svarbiausias kalbėtojas 
buvo dr. Pranas Padalskis, 
buvęs Kauno ir Vilniaus 
universitetų profesorius, ne
senai atvykęs iš Eur6pos. 
Kadangi jis yra pergyvenęs 
Lietuvoje rusų ir nacių oku
paciją, todėl labai vaizdžiai 
atpasakojo Lietuvos žmonių 
kančias ir kovas už savo 
laisvę ir egzistenciją. Išsa
miai papasakojo ir apie 
Lietuvos tremtinių būklę 
bei jų dideles pastangas už 
Lietuvos išlaisvinimą. Kal
bėjo virš valandos, tačiau 
kalba buvo tiek įdomi, kad 
publika dar tiek būtų klau
siusi. 

Svečio kalbą papildė kun. 
Petras Lapelis, kuris kuris 
taip pat nesenai yra atvy
kęs iš Europos. Be to, kal
bėjo L. Šimutis, dr. P. 
Daužvardis, dr. P. Grigaitis, 

Marąuette Parko ALT 
skyrius yra užsimojęs kiek 
galima daugiau surinkti au
kų šiandien pačiam svar
biausiam tikslui — Lietuvai 
laisvinti. 

Jis žada pasiduoti 
Los Angeles, — Elizabeth 

Short nužudymo misterijoj 
yra naujienų. Policijai kaž
kas paprašė atviruką, kad 
Carai Marshall, kuri pasi
sakė žinanti, kas Short nu
žudė, bus tekiu pat būdu 
nužudyta, jeigu išduos žudi
ką. Atviruke rašoma, kad 
žudikai išvyksta į Mexico 
City. 

Policija nemano, kad tas 
atvirukas yra parašytas 
žmogžudžio, bet vistiek jį 
perdavė ištirti ekspertams. 

Policija daug didesnį die-
mesį kreipia į kitą atviruką, 
pasirašyta " Black Dahlia 
Avenger" (Juodojo Jurgino 
Keršytojas). Atviruke ra
šoma, kad jis, žudikas, 
trečiadienį pasiduos polici
jai. 

Policija per radio pranešė 
jam atsakymą, prašydama 
pasiduoti bet kur ir bet ku
riuo laiku. 

Manoma, kad nužudymą 
atliko sadistas. Sakoma, 

- Viena scena 
George Bizet operoje', " Per
lų žvejai", buvo netikėtai 
labai realiai suvaidinta pir
madienio vakare Toulono 
teatre: Fernand LaGarde, 
dainuojąs baritono rolę, sa
vižudybes scenoj save tikrai 
perdūrė. 

Uždanga buvo nuleista, ir 
dainininkas, su dviejų inčų 
gilumo žaizda viduriuose, 
buvo nugabentas į ligoninę. 
Jo padėtis rimta. Neprane
šama, kodėl dainininkas no
rėjo scenoj nusižudyti. 

kad sadistas turi malonumo 
p. Mačiukas, Chicagos Lie- ne tik iš kitų kančių, bet ir 
tuvių Tarybos pirmininkas, iš savo paties. Tai gali jį 

Al. Kumskis, ALT sky- priversti pasiduoti policijai, 
riaus pirmininkas. gyvai 

Mirė sena moteris 
Tok>iw)f III. — Pirmadienį 

mirė Mrs. Elizabeth Calhou 
Pierce, 102 metų amžiaus. Ji 
paliko iš viso 164 tiesiogi
nius palikuonis, jų tarpe še
šis- vaikus, 40 anūkų, 88 
proanūkius ir 30 pro-pro-
anūkių. 

Ji buvo gimusi Charles-
ton'e 1844 lapkričio 21. 

Jį spėjo sulaikyti 
New Yorko. — Visas ju

dėjimas ties 42nd st. ir 
Times Square buvo sulaiky
tas, kai bent 4,000 žmonių 
žiūrėjo, kaip policija nuo 
Laff kino teatro viršaus 
nukrapštė vaikiną, norėjusį-
šokti į gatvę. 

Jis užlipo ten atsarginiais 
laiptais, bet policija spėjo 
greitai atvykti, kol jis dar 
nebuvo pasiryžęs įšokti že
myn ir nusižudyti. 

Traukinio nelaimė 
Walton, Ind. — Nuėjus 

nuo bėgių pirmadienio va
kare Pennsylvania Railroad 
keleiviniam traukiniui 
"Union", važiavusiam iš 

Tik tos 2 bombos 
New York. — Henry L. 

Stimson, buvęs Karo sekre
torius, viename straipsnyje 
Harper's Magazine paskel
bė, kad tos dvi atominės 
bombos, kurios 1945 metų 
rugpjūčio mėnesį buvo nu
mestos ant Hiroshima ir 
Nagasaki, buvo Vienintelės 
kurias Jungtinės Valstybės 
tuo metu turėjo. 

Jis taip pat rašo, Jog ka-
' ro vadai buvo įsitikinę, kad 
jeigu atominės bombos ne-
bus pavartotos, karas nesi
baigs anksčiau kaip 1946 
metų pabaigoje ir vien tik 
Jungtinėms Valstybėms 
teks paaukoti 1,000,000 vy
rų^ 

Apriboja krovinius 

ieško įtariamojo 

Kopenhaga. — Didelės 
lėktuvo nelaimės Kopenha
goje paveiktos, Švedija ir 

Cmvinati į ChTcago,Teši ke~- J?fniJa apribojo keleivinių 
leiviai buvo užmušti ir daug 
sužeistų. 

Policijos ir geležinkelių 
pareigūnai sako, kad nelai
mės priežastis buvo ant bė
gių padėtas vielos ryšulis-
Įvykis intensyviai FBI ty
rinėjamas. 

Apie seserų Navickaičiu koncertą 

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ 
— UŽ 2EMIAUSI NUOŠIMTI 

•TURTAS fĮMOO.OOO.OO—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 
JUSTUN MACKIEWICH, Pres. and Mgr. 

E£-

* 

rr 

Naujas Istorinis Veikalas -

"KATALIKIŠKOJI LIETUVA 
Parašyta KUN. DR. KAZIMIERO GEČIO 

Spauda "Draugo" Spaustuves 

Veikalas turi 587 puslapių, gražiai paveiksluotas su 
Lietuvos bažnytines provincijos žemėlapiu. 

Randasi 6 dalys: Krikščionybės kelilai \ Lietuvą; 
Reformacijos sąjūdis Lietuvoje; Lietuva caristines Ru
sijos dkupacijos laikais 1795-1918; Šventoji Lietuva; 
Lietuvos trispalvei plevėsuojant 1918-1940; Nebaigta 
lietuvių tautos Golgota 1940-1946. 

* 
Knyga gražiai išleista, kietais apdarais ir menišku viršelįu. 

Kaina - $4.00 
Šią įdomią knygą gailimą įsigyti dabar — 

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

3 $ 

• • 
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Kas seka spaudą ir domi
si lietuvių kultūriniu gyve
nimu, su didele simpatija 
stebi jaunosios mūsų kartos 
veiklą, pasirodymus, kon
certus. Ir praėjusį sekma
dienį turėjome progos iš
girsti dviejų bekylančių 
meno jėgų — seserų Na
vickaičiu koncertą, įvykusį 
Lietuvių Auditorijoje. 

Anita Navickaitė — dai
nininkė ir smuikininkė, 
koncertą atidarė lietuvių 
kompozitorių dainomis: Ma
no Rožė - Kačanausko, Visur 
tyla — Gruodžio, Burtai — 
Gruodžio ir Mamyte — Va
nagaičio. Nuoširdžiu Jšr̂ įil-
dymu, gražiai aiškia lietu
viška dikcija ji patraukė 
visos publikos simpatijas. 

Pirmuoju piano solo nu
meriu Stefanija Navickaitė 
paskambino Mėnesienos so
natą — Beethoven'o, kurią 
ji atliko labai gražiu fraza-
vimu, geru muzikaliniu 
skoniu. Po to Anita Navic
kaite smuikavo sunkų tech* 
niškai Pugnani — Kreisler 
Etud^ ir Mendelsono kon
certo e-moll trečią dalį. 
Ypač koncertą atliko tiek 
smuikininkė švaria techni
ka, tiek pianistė — akom-
paniatorė gražiu palydėji
mu, geru ansambliu, susi-
griežimu. 

Antrąją dalį pianistė pra
dėjo romantikų kompozito
rių veikalais. Ji paskambi
no Lakštingalą (rusų liau
dies dainos temos trans
kripciją) — Liszt'o, etudą 
Des-dur, taip pat Liset'o, 
kuris pasižymėjo gražiai iš
ryškinta tema — melodija 
ir arpedžio švarumu. Cho-
pin valsas As-dur pavyko 
pianistei puikiai. Jis buvo 
tikrai skoninga iišpildytas 
ir išgautas lengvumas, kuo 
šis valsas ir pasižymi. Ro
mantikų dalį užbaigė sun
kiu Chopin polonezu A&-
dur. 

Po to p. Anita padainavo 
dlu prancūzų kompozito
riaus Massenet veikalus: 
Ouvre tes yeux bleus ("Ati
daryk savo mėlynas akis") 
ir Salomės ariją iiš Herodia-
dos. Pirmosios dainos aukš
toje tesitūroje dainininkė 
pasirodė turinti labai gražų 
piano, o Salomės arijoje —-
didelį diapozoną, balso pla
tumą, Į 

Koncertą užbaigė p-lė 
Stefanija Navickaitė, pas
kambindama geriausio da
bartinės Rusijos kompozito
riaus Khatchaturian toccata 
ir Debussy — Suite pour 
le piano. Po šių numerių 
visi pripažino jaunai pianis
tei gerą modernistų veikalų 
išpildymą. Publikos plojimų 
kviečiama, ji paskambino 
dar keletą dalykų. 

Programą išklausius, jau
tėsi didelis jų darbas, geras 
meninis skonis' ir gabumai 
muzikos srityje, kuriais 
menininkės šio koncerto me 
tu pasirodė. Gaila, kad mū
sų koncertinės salės neturi 
grand piano, kuris būtų 
vartojamas išimtinai solo 
skambinimui, nes dėl blogo 
instrumetno dažnai nuken
čia solisto interpretacija, 
kuri prie gero rojalio galė
tų būti geresnė. 

Manau, kad būtų malonu 
išgirsti daugiau tokių rimto 
meninio lygio koncertų iš 
mūsų jaunosios kartos. 

Giedra Gudauskienė 

lėktuvų krovinius. Švedija 
pranešė, kad jokiam užsie
nio lėktuvui nebus leidžia
ma imti daugia?! kaip 25,-
000 svarų krovinio. Danija 
Dakota lėktuvams nustatė 
25,168 svarų ribą. 

Sudužęs olandų lėktuvas 
turėjo 26,620 svarų krovinį. 
Jam nustatyta riba buvo 
27,940 svarų. 

Žuvusiųjų kūnai dar ne 
visi atpažinti. Miss Moore 
lavonas atpažintas iš auksi
nės apirankės, dovanotos 
jos vyro su užrašu "Grace 
fcom Vai". Ji bus atvežta 
palaidoti į Chattanooga, 
Tenn., jos tėviškę. 

Nelaimės priežastis tyri
nėjama, bet ji greičiausia 
niekad nebus išaiškinta, nes 
lėktuvas visiškai sunaikin
tas. 

Policija ieško Joseph 
Muscarello, kuris įtariamas 
nužudęs Mrs. Irene Shaws-
ky, 30, ir pametęs ją apleis
tuose krūmuose vakarinėj 
Gary daly j . James Gervase, 
įtariamojo kompani jonas 
biznyje, pasakė, kad jis 
Muscarello nematė nuo šeš
tadienio 5 P. M. Tai yra 
kaip tik tas pats laikas, 
kada Mrs. Shavvsky išėjo iš 
krautuvės, kurioje ji dirbo, 
pareikšdama kitiems tar-
nautojams, kad ji turi "di
delį pasimatymą". 

Sužinota, kad Mrs. Shaws 
ky draugavo su Muscarello, 
kuris yra sėdėjęs kalėjime 
už ginkluotą apiplėšimą. 
Tačiau prieš mėnesį jie su
siginčijo ir išsiskyrė. 

Nužudytosios piniginėj 
rastas advokato kvitas, iš
duotas Mrs. Shawsky. Kvite 
pažymėta, kad tai yra dalis 
divorso bylos išlaidų, $50. Iš 
to kvito aiškėja, kad ji no
rėjo gauti divorsą, nors jos 
vyras to visai nežinojo. Jis 
nesenai buvo atleistas iš ar
mijos po 21 mėnesio tarny
bos ir negyveno kartu su 
žmona vien tik todėl, kad 
negalėjo gauti buto. Žmona 
gyveno pas jos tėvus. 

Gavo dvejis metus 
Shirley Danoski, 16, buvo 

užvakar nubausta dviem 
metais kalėjimo už $12,819 
išeikvojimą. Ji buvo vienoj 
krautuvėj kasininkė ir tuos 
pinigus imdavo iš kasos ir 
duodavo vyrukui, kurį ji bu
vo įsimylėjusi. 

Ji bus išsiųsta Illinois 
valstybės nusikaltusių mer
ginų mokyklon, kuri randa
si Gene va mieste. 

i mus 
X Kaz. Palionienė, savi

ninkė vieno didžiausių West 
Side namų, prie Oakley ir 
23 St., šiomis dienomis na
mą pardavė. 

X P. Vertelga, 6835 S a. 
Campbell Ave., sunkiai su
sirgus buvo išvestas į šv. 
Kryžiaus ligoninę, kur pada
ryta operacija. Dabar ligo
nis jau sveiksta ir greitu 
laiku grįš namo. 

X Eddie ir Antanas Wiss, 
lietuviai, įėjo į biznį — alaus 
pristatym0 į tavernus (beer 
distributor). Biznio adresas 
yra, 2439 West 70 St. Alaus 
pristato dideliais ir mažes
niais kiekiais. Telefonas 
Rep. 6694. 

X Šv. Pranciškaus~""Vie"-
nuolyno Rėmėjų' Chicago ap
skritis praneša savo šių me
tų parengimus ir prašo di
desnių draugijų tomis dieno
mis nieko nerengti. Parengi
mai bus: kovo 30 — "bingo" 
vakaras, o birželio 15 d. — 
išvažiavimas. Draugijos sky
riai irgi prašomi tai įsidė
mėti. 

STASYS LITWINAS SAKO: 

"DABAR -
REIKMENIS". 

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
— GERAS PASIRINKIMAS: 

DUOKIT "DRAUGĄ" DRAUGUI 

Stogams Reikmenys — Insolnoto Plyta išvaizdos SkUngs 
— Langu — Dunj — Tvoroms Materlolo — Maliavos — 
Varntelo — Enamelio — Geležiniu Namams Reikmenų 
(Hardware — Pleisterio — Cemento — Šratu — Visokios 
Rasles Insaliacijos Materlolo — Štormo Langą — Kom
binacijos Doru — WaDboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalyku-

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS D*KAI! 

STASYS LITWINAS, Pres. 

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

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

Planingas Taupymas Visada 
oka 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. 
Partrsuksim Jfisų pinifiu ii kitur, jei atnešite savo bankinę knygute 

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ UŽ 4% MM *&£M 

MUTUAL FEDERALSAVINGS 
-

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 
UNDER U, t, GOVERNMENT SUPERVISION 

W. CERMAK ROAD TEL. CANAL 8887-8999 
JOHN J. RAZANAUSRAS, President and Manager 

Otfict houn: Daily 9 A M.—fi P. M.; Thuridayi 9 A. M.—7 P. M. Wednesdayi 9 A M.—1S Noon. 

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

X Visose Chicago lietuviu 
kolonijose šiuo metu ruošia
masi "Draugo" koncertui, 
kuris įvyks vasario 9 d., St. 
Agnės Hali. Kai kurios drau 
gijos, kad atsidėkoti "Drau
gui" už dažnų aprašymą jų 
veikimo, tariasi "in corpo-

(re , , atvykti į koncertą. Taip 
ir reikia. 

X A T. Sabaliauskas, iš 
Nashua, N. H., naujas dnr. 
"Draugo" skaitytojas, gėri
si i4Draugo" įdomiu turiniu, 
tiktai nusiskundžia, kad, 
kartais, nevienodai ateina. 
Sako, gal, tas esti tiktai 
žiemą. Tame reikale admi
nistracija gali tiek pasaky
ti: "Draugas" kiekvieną die
ną išsiunčiamas v i s i e m s 
skaitytojams. Reikia todėl 
pasiteirauti savo miesto pas 
te. 

X Lorraine Rukuza, duk
ters Mr. ir Mrs. Adolph Ru-
kuza, gyv. 6520 S. Kilpatrick 
Ave., sutuoktuves su Joseph 
J. Lelugas, iš Brighton Pk., 
įvyko sausio 25 d., 11 vai. 
St. Ągnes bažnyčioj. Jauno
ji yi*a artima gimine kuni
gams R. ir J. Klumbiams. 
Po vestuvių jaunieji žada 
apsigyventi Ann Arbor, Mi-
chigan, nes jaunasis lanko 
Michigan universitetą, stu
dijuoja žurnalizmą. Be to, 
jaunasis yra žinomas sper-
tininkas. 

X "Lithuania Philatelfc 
Society Bulletin" antras nu
meris padidintas ir begalo 
įdomus filatelistams. Tarp 
kitko, biuletine palyginta 
Scott katalogo Lietuvos paš
to ženklų kainos kokios bu
vo pernai ir kokios* yra šį
met. Pasirodo, kad kainos 
Lietuvos pašto ženklų šimet 
gerokai pakilusios, kai ku
rių net 60-tu nuošimčiu. Tas 
rodo, kad Amerikoj Lietuvos 
pašto ženklai yra populerūs 
ir renkami. Šis biuletenis 
siunčiamas tiktai draugijos 
nariams. Biuletiną redaguo
ja LPS sekr. Ben. S. Jurė
nas. 
DUOKIT "DRAUGĄ" DRAUGUI 
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