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VIESULAS PALIETE TRIS PIETŲ VALSTYBES 

Šiuo metu visa Europa 
pergyvena iki šiam laikui 
istorijoj nematytą spektaklį 
Viso pasaulio kraštai rei
kalingi darbininkų ir juos 
visokiais būdais <k meškerio
j a " Europoje. Net tokia ma
žute Belgija neatsilieka nuo 

sitarė, kad Argentina galin
ti priimti 4 milijonus euro
piečių po 30,000 kas mėne
s į Gi Brazilija dar toliau 
eina ir sutinka įsileisti 10 
milijonų, bet ji pageidauja 
labiau italus. 

Naujoji Zelandija ir Ro-
" didžiųjų" ir nori kad juos |dezija dar nieko nepasakė, 
pristačius kasti anglis... bet reikia manyti, kad neil-

Gražu, kad paskutiniomis 
dienomis visi pradėjo rū
pintis nelaimingais oabėgė-
liais. bet neturi būti eina
ma tiek toli i eksploatavimą 
ir nežiūrima kaip i vergrus. 

Senais laikais vergu pirk
i a i vykdavo i Afrikos 
džiungles prigaudvdavo ir 
veždavo i Amerika neleis
dami pasirinkti koki darbą 
jis nori dirbti ir kur nori 
evventi. Šiandien tą pati no 

gai tylės. 
Tačiau visam šiam emi

gravimui vienintele kliūtis 
yra tai trūkumas laivų. Au
stralijos vyriausybe tvirti
na, kad nežiūrint transpor
to sunkumų ji galinti pri
imti 35,000 imigrantų per 
metus, gi už poros metų ji 
galėsianti įsileisti dvigubai 
didesnį skaičių. Australija 
yra veik tokio didumo kaip 
Amerikos Jungtines Valsty-

N.C.W.C. GINA VISŲ TAUTŲ 
TEISE LAISVAI GYVENTI 

VVASHINGTON, vas. 2.— sąlygomis, prie rinkų ir ža-
Katalikų- Bažnyčio? herar- 'liavų pasaulyje, kur reika-
chija Amerikoje vakar naktį linga išlaikymui gyvybės 
paskelbė 50 punktų pareiš
kimą humatinarių teisių, 
kuriame pareikšta įsitikini
mas į kiekvienos tautos 

: teisę lygiomis sąlygomis 

kaipo tauta. 
7. Teisę gauti tarptauti

nės bendruomenės pagalbą 
laike ekonominio ar socia-
lio pobūdžio vargo. 

prieiti prie pasaulio žalia- 8. Teisę duoti prieglaudą 
vų ir rinkų bei neliečiamas pabėgėliams nu0 neteisingu-
asmens teises, jų tarpe tei- Į mo. 
sę uždirbti pragyvenimą ir 
kolektyviai derėtis už sąly
gų pagerinimą. 

Pareiškimą paskeim! Na
tional Catholic Welfarekon-

rima padaryti su varešais jbės, tuo tarpu, kai Ameri-
pabėeėliais. žinant, kad jie jkoj yra virš 130 milijonų 
ir už skustuvn griebsis, kad gyventojų, Australijoje te
tik išlindus iš to stovyklos 
gyvenimo. 

ra tik 7 milijonai, tad visai 
suprantama, kad Australi-

Šitoks masinis emisrraci- J a gali plačiai atidaryti sie
jos organizavimą*? išsrąsdi-
no Europos valstvbiu vy
rus, ne* jie mato, kad pa
tys geriausi elementai, pa
tys produktineiausi žmones 
apleidžia Europa. 

—Kas bus su Europa, kai 
Australija, Pietų Afrika. 
Amerika ir Kanada išsiveš 
miliionus žmonių? — klau
sia iie susirūpinę. 

Atidaromi Emigracijos 
Biurai 

Bėga iš Europos ne tik 

nas 

Čia matoma griuvėsiai hangaro aerodrome šalia Camp Wheeler, Macon, Ga., po to 
kai jį išgriovė viesulas, kuris perūžė per Georgia, Alabama ir Tennessee valstybes. 
Hangaras buvo tuo metu tuščias ir niekasnebuv0 sužeistas. (Acme Telephoto) | f e r e n c i J a - Jj* paruošė spe 

PALESTINOJE^ RUOSIASTTERORIJ I ; NUSTATYTOJAI 
GRUNERIS ATSISAKO APELIUOTI SAK0 mmm 
JERUZALE, vas. 2. — ( t i nekaltų žydų kraujo pra-

Britai skubiai evakuoja 6,- liejimas, 
000 nebūtinai reikalingų ei- Viešieji pastatai yra ap-
vilių. iš Palestinos, kadangi ! supami barikadomis, ir bri-
gautas pranešimas jog ne- ! tų kareivių žmonos ir vai-
bus atleidimo Dov Grune-
riui, mirčiai pasmerktam Ir-
gun teroristui. Jo nugalabi- j stovyklas 

Mum* lietuviams, kurie Ijimas gali įvykti antradie-

kučiai yra suvedami į spyg
liuotom vielom apsuptas 

sėdi Vokietijos stovyklose, ny ir, spėjama, bus signa- j E|(T||\/AC (MOftF 
nereikėtų išsiblaškyti po vi- las teroristų veiksmams. To ! « l \ I U f AJ ^ • U U L Į 

Žydų vadai deda pastangų 
išvengti karinės kontrolės, 

KALNĄ, 16 ŽUVO 
LISABONAS, Portugalija, 

vas. 2. — šešiolika iš. 17 kel 
leivių buvo užmušti vakar 
naktį kuomet Air France 

są pasaulį, bet stengtis i pasėkoje, britai gali įsaky-
vieną kuri kraštą kolont- (ti kolektyvinę bausmę žydų 
zuotis, kad paliktume visi , bendruomenei, 
stipriame vienete ir kad ga
lėtume tęsti kova už tėvy
nės išlaisvinimą iš po so- i p d u ^ . ^ b a n d _ ^ ^ k e ieivini s lėktuvas vežąs de-
vietų jungo. b i n t . G r u n e r j p a dary t i ape- ivynias moteris, du vaiku-

Amerika Prašvs Rusijos iliaciją. Nuteistasis atsisakė jčius ir šešis vyrus smogė į 
Paleisti Belaisvius ' tai daryti, nežiūrint pers-[miglos apgaubtą kalno vir-

Kaip patirta, per Mask- .!>«*">, k a d d § 1 to S a I i b ū " š ū n ę 1 2 ***** t au rė j e nuo 

VVASHINGTON, vas. L— 
Prez. Trumanas džiaugs
mingai šiandien pranešė 
spaudos konferencijai, kad 
namų statybos darbininkai 
pasirašę sutartį pasižadėjo 
nestreikuoti. Jis sakė ši ir 
kitos geros darbo žinios pa
rodė jog kraštas "artėja 
prie mūsų idealų laisvo ko
lektyvinio derėjimosi." 

Sutartis apima 2,000,000 
darbininkų ir numato jog vi
si ginčai statybos pramonė
je, neišaiškinami lokaliame 
aukštyje gali būti patiekti 
bendram nacionaliniam ko
mitetui, kurio nutarimas 
bus galutinas ir privalomas. 

Alijantu Viršininkai 
Berlyne Susiginčijo 

BERLYNAS, vas. 1. — 
Rusų komandierius Berlyne 

cialus komitetas susidedąs m a j g e n Aleksandras Ko-
:iš mokslininkų, pasauliečių tikovas rusų kariuomenės 
ir kunigų, ir jis buvo įteik- laikraštyje šiandien aštriai 
tas U. N. žmonių teisių ko- a t a kavo amerikiečių milita-
mitetui, kuriam vadovauja ^ ^ v a l d ž i o s viršininkus, 
Eleanora Rooseveltienė. sakydamas jie nori primesti 

Turi Beiti Apsauga Nuo rusams savo valią ir neleis-
Agresijos |ti laikyti rinkimus į cent-

., VJ . . oralinį Laisvos Vokietijos 
Jame pareikštas pnnci- i r J 1 

,fl .. , _ I amatininkų . federacijos ko-
pas jog anonijoa vienybe i . , ^ 
po Dievu nėra sulaužoma L ' ._ . .„ . 
r .. . _. .. komendantūros posedvje 
nei geografinių distancim ,- . _ .. . x. . . .v. .. , . . sovietas sake amerikiečių nei civilizacijos skirtumais, 
kultūra ar ekonomija," ir 
sužymėjo tarpe ' 'valstybių 
teisių tarptautinėje bend 
ruomenėje'': 

karo nuteriotu sričių evven vos konferenciją Amerika 
tojai, bet ir tokie anglai lai- j yra nusistačiusi reikalauti 
ko apgulė emigracijos biu- f iš Rusijos, kad ji paskubin-
rus. norėdami išvykti i už- tų sugrąžinti į Vokietiją 3 
jūrius ieškoti laimės. Kana- milijonų vokiečių belaisvių, 
da nesenai atidarė imigra- kurie dar randasi Rusijoje, 
cijos biurus Liverpoole, Amerika to paties prašė 

čia. Lėktuvas išsprogo ir 
jis uždirba. Bet matyt, ru- užsidegė. Lavonai, bagažas 

Laukia Trumano Žodžio 
Dėl Dokumentu Ėmimo 

sai moka labiau išspausti 
naudą iš belaisvių. Tad 
jiems gaila skirtis su tais 
3 milijonais "vergų," kurie 
veltui dirba prie fabrikų 

Glasgowe ir Belfaste. Pie- padaryti Prancūzijos, kuri statymo, prie geležinkelių 
tų Afrikos atstovas, įgalio- su 620,000 belaisvių; skai
tąs maršalo Smuts, taip pat itesi antroje vietoje po Ru-

__• .. J » I - J . 1 J 'VJ — . . i 1 • • 1 • ! _ 1 • _J_ • 

i*, ̂ „ „ ^ o - w„„„ s«i,i«;^„ WASHINGTON, vas. 1. — ir griuvėsiai buvo įssklaidy- ' 
ti pakalnėje Spaudos konferencijoje šian 

Vienintelis gyvas išlikęs : ^ e n P r e z ; T r u m a n a * P r i ž a " bendruomenės pagalbą išga- C u k ^ U S A m e r i k i e č i a m 

1. Teisę gvventi kaipo na
rys tarptautinės bendruo
menės ir būti apsaugotas 
tautiniam gypenime ir ne
liečiamybėje prieš agresiją 
iš kitos valstybės ar valsty
bių. 

2. Teisę narystei organi-
zuotoj tarptautinėj bend • 
ruomenėj ir naudai einan
čiai iš tarptautinio bendra-" 
darbi avimo. 

3. Teisę gauti tarptautinės 

nusistatymas " atsto vau j a 
rimtą pavojų atstatymui po
litinio gyvenimo demokra
tiniu pagrindu Vokietijoje." 

Pulk. Frank. C. Howley, 
AMG atstovas posėdyje, sa
kė jis skaitė "labai apgai
lėtina, kad vieno alijanto 
valdininkas viešai išėjo prie* 
kitą alijantą vokiečių spau
doje." Amerikiečiai, britų 
ir prancūzų remiami, reika
lavo labiau demokratinių 
rinkimų delegatų pirmadie
nyje. 

'Reikalauja' Daugiau 

buvo atpažintas kaip0 Eu- dėjo pareikšti savo nuomo-

pasirodė salėje, kad pradė
jus vesti imigracijos propa
gandą. 

Dominijos neoperuoja vien 
Anglijoje . Kanada atidarė 
imigracijos biuras Paryžiu
je, Briukselyje ir Amster-

sijos, kad jie būtų paleisti 
iki š. m. spaliiu. 1 d. Ameri
kiečiai, kurie per šį karą 
turėjo paėmę virš 8- milijo
nus belaisvių, pasiliko tik 
59,000. kurie yra laikomi 
Europoje ir jie bus grąžin-

dame. Australija gi pavedė j ti į Vokietiją iki liepos 1 d. 
visiems savo pasiuntiniams, Anglijoje randasi dar apie 
kokiame krašte jie nebūtu, 
ar tai Amerikoje ar Rusijo
je, kviesti darbininkus vyk
ti į Australiją kur darbo 
niekam netrūks. Maršalas 
Smuts taip pat atidaro biu
rus visuose kraštuose po 

400,000. bet anglai kas mė
nesį paleidžia po 15,000 be
laisvių. 
Rssai Negali Skirtis su 3 

Milijonais 'Vergų* 

Šitas amerikiečių prašy-

tiesimo arba anglių kasyk
lose, už duonos plutą ir 
karštos buzos samtj> Perka- 'Persekiojamieji' Gaus 
rą sovietai turėjo paėmę U V1 11 C M ' i 
nelaisvėn 4 milijonus vokie- ' m3ZI3U U. \ MaiSlO 
bių, kurie 800,000 buvo pa- I FRANKFURTAS, Vokie 

gene Leonnard, 33, kurio n ę , k o n S r e s * d § 1 v a l d i š k ^ 
galva buvo sužeista. Jo žmo- d o k u m e n t ^ Pr iėmimo kuo-
na žuvo nelaimėje įmet v a l d i n i n k a i i š s t t>Ja « 

'.._ einam i pareigu. Tas klausi
mas iškilo ryšium su*iždo 

sloganu: "Atvykite į Pietų imas yra pagrįstas humaniš-
Afriką, tą laimingą kraštą!" ;kumo jausmu. Karas yra pa 

Peronas Beis 30,000 fff*! t a f . £ * S ^ JT" kalo toliau laikyti belaisvius Ras Mėnesi . . , . . . i kaip kokius vergus. Amen-
Panašūs bandymai vyksta kiečiai pirmieji paleido be

is Argentinos ir Brazilijos. 
Prezidentas Peronas pasku
tiniame savo pareiškime iš- ^brangiau atseina, negu kad 

laisvius. Jie skaito, kad be
laisvio išlaikymas daug 

leisti, 200,000 dingo, mirė, 
pabėgo ir tt., bet dar lieka 
3 milijonai. 

Dar nežinoma kiek turi 
belaisvių Jugoslavija ir Len
kija, kurios visai nesiteikia 
paskelbti skaičiaus, nes no
ri kuo ilgiau juos išnaudoti. 

Vyt. Arūnas 

vimui prisilaikymol teisin
gos sutarties są/lygų. 

Gauti Atlyginimą už 
Nuostolius 

4. Teisę gauti iš tarptau
tinės bendruomenės atlygi
nimą už nuostolius kylan-

Peronas Asmeniškai 
Pasitiko Messersmith 
BUENOS AIRES, Argen

tina, vas. 1. — Prezidentas 
Juan D. Peron su žmona 
šiandien asmeniškai pasiti
ko U. S. ambasadorių Geor
ge S. Messersmith, kuris 

tija. vas. 1. — U. S. kariuo
menės, štabas šiandien pra
nešė jog maisto kiekiai tam įbineto. 
tikriems ' 'persekiojamiems'' 
amerikiečiu okupacijos zo
noje nuo kovo 1 d. bus su
mažinti iki 2,000 kalorijų— 
tiek kiek gauna kiti išvie-
tintieji asmenys U.S. zonoj. 

Tas sumažinimas palies 
apie 50,000 iš 125,000 "per
sekiojamųjų, " kurie dabar 
gauna po 2,200 kalorijų die
nai. Kiti, kaip darbininkai 
ir nėščios moterys, r toliau 
gaus po 2,200. "Persekio
jamieji' \ yra tie išvietintie-
ji asmenys, kurie bėgo iš 
savo tėvynių u i tai, kad 
kentėjo tikybinį, tautinį ar 

sekretoriaus Snyderio pra
šymu, kad buvęs iždo sekr. 
Morgenthau sugrąžintų di-1 čius iš neteisingų sutarčių j 
desnę dalji dokumentų, ku- į primestų jiems jėga. 
riuos Morgenthau pasiėmė 
su savimi išeidamas iš ka-

PLATINKITE DRAUGĄ 

5. Teisę pertvarkyti su
tartis, kurios jau nebeati
tinka pagrindiniam teisin
gumui. 

6. Teisę prieiti, lygiomis 

Vėliausiu Žinių Santrauka 
—Kinijos komunistai perkirto Peiping-Tientsin geležin- lių 

kelį, kuriuo turi važiuoti amerikiečiai iš Peiping. 
—Buvęs prezidentas Hooveris vaka.r lėktuvu iškrido 

Vokietijon, kur studijuos maisto išteklių padėtį. 

WASHINGTON, vas. 1. — 
Atstovų rūmų komitetas ti-
riąs maisto trūkumą šian
dien vienbalsiai "reikalavo' 
10 iki 15 svarų daugiau cuk
raus kiekvienam amerikie
čiui šiais metais, ir sakė 

i įmonės turi gauti trečdalį 
daugiau negu gavo 1946 
metais. Komitetas skubiai 
pasiuntė raportą ir reko
mendacijas žemės ūkio sek
retoriui Andersonui pirm 
tarptautinio cukraus komi
teto posėdžio pirmadieny, 
kuomet bus bandoma pada
linti pasaulio cukraus ištek-

grįžo lektiuvu po penkių sa 
vaičių vizito VVashingtone. j rasinį persekiojimą. 

KALENDORIUS 
Vasario 3 d.: Šv. Blažie-

—Nors manoma CIO atmes AFL pasiūlymą susi vieny- Jus» senovės: Radvylis ir 
ti, AFL prez. Green tebelaukia CIO prez. Murray a tsa- ' 
kymo. 

—Italijos prezidentas prisiekdino naują kabinetą, ku
riame De Gasperi pasilieka premjero pareigose. 

—Amerikiečiai Vokietijoje ieško kaltininkų už denaci-
fikacijos teismo rūmų išbombardavimą Nurnberge. 

Vasario 4 d.: Šv. Andri"-» 
Corsini; senovės: Karigalis 
ir Laida. 

ORAS 
Apsiniaukus, šilčiau. Po 

Rusijos žurnalas Nauja Gadyne sakė karo pabūklų pietų gali būti sniego. Sau-
fabrikai tebeveikia britų zonoje Vokietijoje. jie teka 7:03; leidžiasi 5:07. 
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MOSU GYVENIMAS IR VEIKIMAS 
Veikiame Lietuvos 
Išlaisvinimui 

ff: ni T 
PO VAKARIENfiS 

. , „ . . . « . . » . . . « i g . | l M « l l I l i i i l i i U ' l u l l l Į . Į Į | 

Manchester, N. H. — Sau
sio 12 d. čia buvo suruoštos 

mo reikalui. Kalbėjo atvy
kęs iš Europos dr. B. Kaz-
lp.uslr.aa. Nors p-iblikos su
sirinko neperdaugiausiai, ta
čiau aukų Lietuvos vadavi-

apžvalginę Lietuvos filmą, 
rodytą net VVashingtone fron 
greso ir senato nariams, San 
Francisco UNO konferenci 
joje ir Buenos Aires. 

2̂  4 Kodėl mes bėsrc~c? 

r 3al ševikų teroro au'"; 
vaizdus iš 1941 meti; pava
sario Lietuvoje. 

3) "Be Tėvynės — K'"x-
m i m e " — dabart in io bėgl ių 

mo reikalams sudėta $147. ! gyvenim0 *u viri savo skur-
j Visų šventųjų parapija iš! *» Vokietijoje ir 
savo iždo paskyrė $100. 4) "Ten kur Nemunas bei 

( Uncle SamSays I j DR. CHARLES SEGAl | Qf y ^ j j ^ ^ 

D. L. £\ Vytauto ir L. J. guoja" — garsinę, spalvotą 

GYDYTOJAS EB CHIRURGĄ:* 
1729 8 o . Ashland A\> 

(2-trofl lubos) 
Ofiso Telefonas: YARda 0554 

Jei neatsiliepia šaukite— 

Km. T*l.: MIDwa? 2886 
OFISO VALANDOS 

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

2201 
OPTEMETRISTAS 
W. CERMAK ROAD 

r 

i V ir* Metropol i tan Rtatp R a n k i 

TeL CANal 7829 
Vai.: — KaadleD 10 iki l* : 1 Iki 5: 7 
Iki 9 fteštad 10 ryto iki 6 vak. Sek-
mndl^nl t© iki 18 Trertlad. uždaryta 

V. Klubas iš savo iždG pa- Lietuvos vaiEdų filmą, yra 
skyrė" $100. """" " *" 

Amerikos Lietuvių Tary
bai pasiųsta viso $252.25. 

• 
Sausio 19 d. buvo suruoš-

vertas didelio dėmesio ir tu
ri būti visų lietuvių, kurie 
gavę tuo vadina, pamatyta, 
gi filmą, vėliau rodyta Mas 
petho ir Šv. Jurgio parapi
jos salėse New Yorke su-

ta puota Sviatikams jų 35 t r a u k ė daugybę žmonių Lai
mėtų vedybinio gyvenimo k e r o d y m o žmones slaptai 
sukaktuvėms paminėti. Puo- > filuost§ ašaras j r savęs klau-
tos ruošėja buvo Elena Tra- j ̂  k ą b l o g a p a d a r e Uetuvių 
kinienė su savo šeima. Jai Į t a u t & k a d t i e k d a u g DUV0 
pagelbėjo O. Kindurienė, O. Į l e m t a j a j i s k ę s t i i r d a r tebe-
Gilienė. V. Česnakienė, A. k e n t g t į 

Ši filmą atgabenta ir i 
Chjcago. Pirma syk buvo ro
dyta čia vasario 1-mą dieną, 
8 vai. vakaro Lietuvių Au

šo, kad del stokos vietos ne-1 ditorijoje, 3133 So. Halsted 
gali išvardinti visų dalyva-1 ga
vusių puotoj svečių, kaip Kas nori savo akim pamt-

Antanaitienė, O. Lazauskie
nė. 

Puotoj dalyvavo virš 125 
svečiai (Redakcija atsipra-

V 

Mįhvaukeje sausio 21 d. buvo suruošta lietuviška va
kariene International Institufe. Susirinko būreliu žymes
nių Milwaukee kitataučių lietuviškai pavalgyti ir pasi
klausyti kalbį bei dainų apie Lietuvą. J. Dauivardienė" 
įdomiai kalbėjo apie Lietuvą, O Piežienė dainavo o Zita 
Simutiene" akompanavo. Šioj nuotraukoj (iš kairei): Miss 
Elij&abeth Campbell, Instituto vedėja; Stella Markūnienė, 
vakarienės šeimininkių vedėja; kun. Petras cinikas, MIC, 
šv. Gabrieliaus parapijos, klebonas ir vakaro vedėjas; ir 
J. Dauivardienė, Lietuvos konsulo Chicagoje žmona. 

i i i • l I I ' i ' ' n — — i — ^ — — • i i — W W W W W W 

tai. A. Šatkienė pranešė a- pavaduotoją kun. E. Abro-
pie įsteigtą Lietuvai Gelbėti mavieįų, tarpe linkėjimų są-
Komitetą. Išrinkta atstovės j gietėms įpynė ir sveiko ju-
ir paskirta aukų $10 išlais- moro, priduodamas visoms 

Bcnjamin Franklin's devotion to 
rift is as well known to my nieces 
*d nephews as his love of liberty. 
įe two go hand in hand because 
Ith wįse savinas you o s s glve your-
U the freedom to ąchieve many 
-rsonal goals for yotirself and fam-
% We remember Franklin's ad-
ae that a penu y saved is a penny 
raed. Were he alivc today, he 
»uW revise this advice to flt these 
nes by sayinf that a three dollars 
ved in United States Savings 
nds eara an extra dollar in 10 
* r , « U. S. Tr$uury Department 
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DR. G. StRNER 
L I E T U V I S A K I Ų G Y D Y T O J A S 

16 Metų Patyrimas 

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akįs 
Ištaiso, 

' 

korespondentas to prašė). 
Korespondentas 

tyti Lietuvai padarytas žaiz 
d a g — pamatyti Lietuvoj 

* ' pavasan 1941 metais atlik-
MOŠIRDI PADKKA tas bolševikų žudynes ir 

Šiuomi tariame nuoširdžią j skurdą, bei kultūrinį Vokie-
padėką rengėjoms puotos, tijoj esančių bėglių — lie-
mūsų 35 metų vedybinio gy- tuvių gyvenimą turi būtinai 
venimo sukaktuvėms pami-! pamatyti šią filmą, kuri yra 
nėti. patarnautojoms, jų pa- vienintelis mūsų tautos isto-
gelbininkėms, ir visiems sve rinis, daug kalbąs, dokumen-
čiams bei viešnioms. Tos tas. Koresp 
p jotos ir parodytos mums 
meilės bei prielankumo ne- |J a ^ j SaJUnOOS 
pamiršime kol gyvi būaime. , , J ' , u u ' l « * ¥ j u « * w 

Dar kartą tariam visiems ^ . r ^ fci). SUSMIlkimO 
nuoširdų ačiū. 

J*jozas ir Ona Sviatek 

Visiems Pamatytinos 
Istorinės Filmos 

Cicero. — Sausia 13 d. į-
vyko skaitlingas są-giečių 
susirinkimas, kuriame rast. 
B. Jakaitienė raportavo apie 
sergančias nares: B. Rem-
džienę, kuri jau antras mė
nuo kaip serga ir pergyve
no sunkią operaciją, bet ei
na geryn ir greitu laiku ma
no atsimelduoti; ir S. Mi-
liauckjene, kuri irgi buvo 

vinimui Lietuvos. 
TT. Marijonų Bendradar

bių seimui taipgi paskirta 
auka ir išrinkta atstovės. 

Baigus susirinkimą, sėsta 
prie papuoštų stalų vaišėms, 
paruoštoms K. Kvederienės, 
A. šniaukštienės, M. Lukaus 
kienės ir O. Borden. Vaišės 
buvo suruoštos pagerbimui 
liauji; narių ^įrašiusių pra
eitais metais: M. Mačėnas, 
T. Balčiūnienės ir T. Stu-

įčinskienės, ir naujos valdy
bos. Gaila tik, kad dėl ligos 
neįgalėjo dalyvauti pirm. M. 
Druktenienė, pagelb. C. Mc-
Cann ir A. Zaurienė; visos 
buvo kankinamos slogos. 
Valdybai ir naujoms narėms 
sudėta komplimentų ir įver
tinta jų darbuotė. 

Buvo malonu savo tarpe 
turėti ir kp. dvasios vado 

ūno. , 

Koresp. 

JŪSŲ Radio Sugedęs? 
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie 

RADIO SERVICE CO. 
K m W. 25th 8 t 

Ctooro. DL 
T I S A S D A R B A S OARAICTUOTAP 

Talsom Tisu I idlrbyaSu 
Tlsoklua Modelius 

DYKAI APKAINAVIMAS 
Paimam 11 namu ir pristatote 

P A R D U O D A M E : N A U J U S 
RADIOS 

U r s tnrlme Ratiljq j staka. tr 
lama nereikia lankti dėl jns į -

Talpgi Pasir inkimas TSllauslų 
Musdkita Rekordu 

.Vualplrklte Ir Pas i imkite sa Savi 

TEI^FONUOKTTE: 
O I C S R O 4 1 1 8 

Atdara Takarala lkl • : • « vai 

Kodėl Pasilikti 
IŠGYDYMOS BU PBNICILLIN 

Sergančiu? 
(NKSTŲ, PŪSLfg, SOCIALES 

UGOS PASEKMINGAI 
M M Jau pacelbaJom* tfikfU&nčlamą 
kurte kentėjo delNSBTIlKUMO, OD
OS. HJtAtJjO, LIAUsttJ, IR PRIVATI
NIŲ LIGŲ Gydome Uapinlmo kanalo 
•unesal&vlmu*. nutekejtmue, pertankg 
vertlm« tuštinti pusią nuolatini kellm»-
at nakčia ii lovoe 
I M I I R FLUOROSKOP1SKA 
X - R A Y E G Z A M I N A C I J A 
MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO IR 

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS 
VISKAS TIK UŽ $3.00 

PILĖS (Hemoroidai) 
IMTDOMA HTJSrj SAPfHP MNTODf 

BB OPMRACIJ08 
BB1 SKAUSMO 

B l PIOVIMO. BM DMGINIMO. 
Dldiiumoje atvejų palenrvtna nuo I 

Iki 6 dienų laikotarpyje. 
Gydymo kastai prieinami kiekvienam 

darbininkui. 
PATENKINIMAS GARANTUOJAMAS 

K1SKV1KNAM KUR J PAIMAM GYDYTI 
DIRBANČIŲJŲ PATARNAVIMUI 

ATVIRA VAKARAIS 

r I B N i 
IBAN' 

AT 

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

Kampa* Adams—Peitame Auki te 
VAL.: kasdien nuo • ryto lkl t vakare 

Sekmadieniais uždaryta. 

UE1T!\ JS 

Ofisas ir akinių dirbtuve: 
3401 S. Halsted S t 

Kampas 34th Street 
VALANDOS: nuo 10 iki 4 ir 0 iki 8 

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

J. RIMDZUS, D. C. 
UCENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Home calls in Indiana 

Fhone VVentuorth 2527 
PHVSIO THEBAPY 

936 VVest 63rd Street 
H O U R S : Dai ly 6 to 8 P. M. 

Saturdays 10 A. M. to 8 P. M. 
, , , .^——»w i i | • — ^ — i n , Į I I , 

Ofis. TeL VIR. 1886 

DR. AL. RACKUS 
G Y D Y T O J A S I S C H I K U K t i A S 

4204 Archer Avenue 
JUONIUS PRIIMA: 

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trsčiad. ir žtekm. tik susitarus. 

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS! 

Tik viena porą akly gauname gy 
venimui. Saugokite jas, leisdami 
Ujegzaminuotl jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti. 

37 METAI PATYRIAI O 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

¥l&a akiu Įtempimą 

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

OPTOMETBISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

K a m p a s lfc-tos gat. 
Telefonas CANAL 0522, Cuicago 

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

Trečiadieniais uždaryta 
Seštad. 9:39 a. m. iki €:09 p. m. 

TeL GRO. 1800 (Ofiso Ir namu.) 

Dr. VValter J. Kirstuk 
PHY SICLAN and SURGBOH 

(lietuvis Gydytojas) 

3925 VVest 59th Street 
VALANDOS; I — 4 popiet, • : ! • — 
• : • • Ti^eiad. paaal a u t a m 

DR. PETER T. BRAZIS 
PHYSIC1AN and SURGEON 

675T S. Western Ave. 
Ofiso TeL: HEMlock 5849 

TeL: HEMlock 2321 

• ^ • • ^ ^ ^ 

Sausio 17 d. Schwaben 
Hali Pvnok!yr», N. Y., buvo 
pra4&ta rodyti vienįnt§le įr 
pirmoji filmą iš prieškarines 
Lietuvos ir teroro Lietuvoj. 
Be to, prijungta įdomi filmą | pasidavusi pavojingai ope 
iš lietuvių tremtinių gyve-1 racijai ir taip pat sveiksta, 
mmo Vokietijoje. Paįs rody- | Abiem narėms valdyba nuo 
mas, apimdamas keturiac Jjp, įteikė po dovanelę. Be 
dalis: to, paskirtos narės kas sa-

1) "Lithuania" — garsi- vaite jas atlankyti. 
nę spalvotą anglų kalboje Išklausyta įvairūs rapor-

GERA VIETA 

PELNINGAM 

TAUPYMUI 

NERAMUMAI INDOKINIJOJ 

Pradek taupyti šiandien... nusipirkti naują ' 
namą... Nuosavą biznį, automobilių. •. įsi
gyti finansinę atsargą... Kiekvieno taupy- * 

, tojo taupiniai apdrausti iki $5,000 per Fe-
deral Savings and Loan Insurance Corp* 
Taupyk po truputį kas savaitę. ' 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND 

LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 
ZZ9Z WEST CERMAK RD. CHICAGO 8, ILL. 

JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres. and Mgr. 

Mano 22 meto praktikavimas 
jttsu garantavimas 

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

Jaunuoliai, kurie nepriimami i 
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėsimo — (eolor 
blindness), kreipkitės prie manės. 
Apsiimu išgydyti. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių* Kainos pigesnės 

kaip pirma. 
4712 South Ashland Ave. 

T e l e f o n a s Y A R D S L878 
VALANDOS: nuo I I ryto lkl S v. 

vak. Sekmad. pagal sutarti. 

Dr. F. C. Winskunas 
Z1Z0 VV. Maraquette Kd. 

Oiiso TeL: PROspect 6446 
Sez. TeL: UJCMiock itlSO 

VALANDOS: 
.<uu 4k uu * yuymi,, o UQ d vak. j u 

irsiUiMUoaMUs i«ųni» svt&ru. 

DR. EMILY V. KRUKAi 
U1WIX>4Ą# l^ C l i l K L i i O A a 

414tt Archer Avenue 
Ofiso TeL LAr ayette 5210 

Rez. TeL RKPuDiic 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

ir nuo 6 iki 9 vai. vakare, 
frecisdienio vakarais ir talpu 

s^ifm^ifni«^ pagal sutarta. 

VALANDOS: Trečiadieni ir Šeš
tadienį pagal susitarimą; kitomis 
riifnnmia nuo 2 iki 4 po piet, 

7—9 vakare. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cioeru 
Antradieniais, Ketvirtadieniai* 

ir Penktadieniais 
VAL.: 10-12 ryte; 2-6. 7-9 P. M 
8147 & Hsisteti SL, Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos.' 3—8 popiet 
t ei.; UROvehiil 4020 

(Ofiso ir Rezidencijos) 

Dr. Alexander J. Javob 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Kd 

( D a z g i s V a i s t i n ė s N a m e ) 
OFISO TAJLAJTDOS: 

SLasdiea a n o t iki 4pp ir • Uo ė t 
(Trs«ssd.. ir SeStaS.. f**** sutarti 

AMlkRiSvOS LUCTUVIV DAKTARE URALULfOb NARLAJ 

'S 

DR. A. JENKINS 
FHYSICL\N A 8TJRGEON 
(LIETUTIS GYDYTOJAS) 

2500 W. 63rd Street 
OFISO VALANDOS: 

Kasdien nuo 2-4 p.p. Ir 7:St-9 rak 
Šeštadieniais nuo 1-4 p o p i e t 

Trečiad. ir Sekmad. uždaryta. 
Ofiso T d . mm PROspect 1838 

Res . TeL — VIR«inia 1421 

Prancūzų valdomoj Indo-Kinįjoj pastaruoju laiku pra
sidėjo žymesnį neramumai del vyriausybes kraštui vai' 
dyti. Kad apsisaugoti prieš galimą sukilėlių ginkluotą 
puolimą, dabartinė vyriausybe svarbiose vietose įsteigė 
kulkosvaidžiui liados. Vienai tokių liadų matome ant na
šio stogo. (Acme-Draugas telephoto) 

AUTOMOBILIŲ INCOME TAKSUS, NAMŲ 
APDKAUDA BLANKAS PILDOM. APDRAUDA 

INSURANCE 

• (1 

REAL ESTATE f 
4004 ^. ARCHER AVII. I 

CHICAGO 32, UJU j 
LAf&yeite *-

AieCHt?? 
CU»f?FNCY 

\\*k J* 

DR. JOHN G. MILLA5 
GYDYTOJAS K CHIRURGAI 

^nl*» Sagrišes H Tarnybos 
PRAJIssU 

A t i d a r y m ą N a u j o 

Ofiso 
5720 W. Cermak Rd. 

CICERO. ILLINOIS 
Ofiso Tel.: OLYMPIC 8650 
Rez. TeL: OLYMPIC 5891 

Jeigu Neatsiliepia — 
•aukite: BERWYN 6200 

VALANDOS: 
Kssditn: 2-t pp,; 7-9 vak. 

rreciad., Sekmad. âgai sutarti 

TeL CANal 6122 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA 

8241 VVest 66th Plaee 
TeL REPnbUe 7868 

TsL CANsi 0257 
Re* Tai: PROspect 6659 

0R. P. 2. ZALA10RIS 
UYDkTOJAS IR CUlKLKGAis 

1821 So. Halsted S t 
rezidencija: 6600 S. Artesian Ave. 

VAULNDOS: 11 vTryto iki 8 p.p. 
6 iki 9 vai. vakare. 

Cei. YARds 8146 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
7 4 4 W e s t 3 5 t h S t r e e t 

Vai.: 11—12; 2-4; ir 6:30—8:80 
Pirmadieniais: 2^-Ą is 6:30—$:30 

šventadieniais: 11—12. 

DR, L E, MAKAB 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

L0758 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8 

Ofiso Tel,: PULLMAN 1198 
Namu TeL: PUULMAN 8277 

Ros. 6958 So. Talman Ave. 
Res, TeL GROvehili 0617 
Oifke TeL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G*D*TOJAS IR LLURLRUAi 

2428 West Marųuet te Roao 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus1 

DR. mm 
P H k S I C l A N A N 1 I a L R G L . O > 

4645 So. Ashland Avenut 
OFISO VALANDOS; 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. va* 
sekmad., Trečiad. ir sestao 
Vakarais—tik pagal sutarta 

Office Tel. 1 ARds 4787 
Namų TeL PliOspeot 1980 

^m> 
UIIM* TeL VIRginia 0036 

Bezidencijos TeL: BEVeriy 6244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
O f i s o v a L : 1 — 3 ir 6 — 8 : 3 0 P . I i . 

Trečiadieniais pagal sutarti. 
Dr. A. Montvid, M.D. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VVest Town State Bank Bldg. 

2400 VVest MaOison Street 
Ofiso TeL: SEEley 7330 
Resis. TaL: BRUsswick 0597 

VALANDOS: 
NUO 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare 

http://lp.uslr.aa
http://1CLESAMSAYS-No.il
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"DRAUGAS" H E L P W A N T E D 
ABVERTTSrVG DEPARTMFA T T 

127 Xo. D e a r b o m S t r w t 
Tel. RANMolph »488-9489 

H E L P W A N T E D V T R A I 

1947 Piknikai 
Vytauto Darže 

Šv. Jurgrio paraoiios: ge
gužės 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: 
gegužes 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-

MAINTENANCE 
MEKANIKŲ IR 

CHIPPERS 

PATYRUSIŲ 
Dieną ir nakti darbams. 5 dieno8 
į savaitę. Pastovumas, gera už
mokestis. 

NATIONAL MALLEABLE 
& STEEL CASTINGS CO. 

1400 S. 52nd Ave. Cicero 

MAŠINISTŲ REIKIA! 
LATHE 

MILLING MACHINE 
BENCH IR FLOOR 

DARBININKŲ 
ATSIŠAUKITE Į 

J. W. DROLL CO. 
925 West Jackson 

SHOP WAREHOUSE VYRŲ 
IR PAPR. DARBININKŲ 

8 vai. į dieną, laikas ir pusė 
už viršlaikį. 

ABELL-HOWE CO. 
7747 W. Van Buren 

F O R F S T PAR K 

H F X P W.\NTF.D — MOTKRYS 

Comptometer 
Operatpr 

Prefer one who knows some 
short-hand. 

Good salary, 40 hour week. 
CALL MR. STRACHAN 

LAFAYETTE 2627 
^ — . 

Įsigykite šią nauja 
ir Įdomią knygą 
' Katalikiško ii ttetuva", 

dideV. 757 puslapių kun^ dr 
K. Geeio parašyta ir išleis
tą veikalą, jau galima įsigy
ti "Draugo" knygyne. Kny
gos tikslas, kaip autoriaus 
Pratar tyie pasakyta: "yra 
supažindinti skaitytoją su 
katalikiškąja Lietuva, su jos 
kovomis praeityje del kata
likybes, su jos originaliais 
krikščioniškais papročiais, 
žaviu religingumu, katalikiš 
kos dvasios persunkta kul 
tūra, liaudies menu, katali 
kybes galiūnais, katalikiško
mis organizacijomis ir aps
kritai su katalikybes reiški
niais visose lietuviu srity
se" . Knyga yra audeklo gi; 
žuose apdaruose, kurie įvy
nioti į dail. Vijeikio piešta 
lietuviškų dryžių vigelį. 
Knygos kaina $4. 

H E L P W A N T F D — MOTERYS 

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS? 

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ 

— D f t L -

DŽENITORKŲ 
UŽDARBIS 72V4 į VAL. PRADŽIAI 

77% J VAL.* P O 3 M £ W 

82H J VAT-. P O 6 MfiN. 

VALYMO D A R B M MOTERIMS 

VISOSE MIESTO DALYSE 

VAL.: 5:80 VAK. I K I 12 NAKTI 

ATSIŠAUKITE 

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO-

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS: 

S T R E E T FLOOR 

309 W. WASHINGTON ST. 

CLASSIFIED 
PARDODO, KAIP J IE NUVeRTĖ TRAUKINĮ 

R E A L ESTATE 

NAMAS PARDAVIMUI 
2 aukščiu mūrinis. Wost Sid<'>j*>. 7 
kambarin, pilnas beismontas, s tymo 
šiluma. Kaino $7,000. Jneftti $l„r>00. 
Balansiis $.".<) į m&nes), priskaitant 
nuoSimtj. 

CULVER REAL ESTATE 
2134 W. Adams S*. SEE 7043 

PARDAVIMUI — Patogus Rtuc-
eo namas. 6 kambarin ir mir^oji-
mni poįriai . Alyvos gruma, š-Udy-
tuvas ir guso ppiMu.s. ? karam s a 
mdžius. Ant Ridgeland Ave. arti 
Ogrdon. An^nhmota greitam pa« da
vimui. Saukite 

STANLEY 868—J 

Merginų — Moterų 
LENGVIEMS 

DIRBTUVES DARBAMS 

Operatorių 
Cloth Spreaders 

300 merginų reikia del naujos 
dirbtuves. Neribotos progos įsi-
dirbimui. Laikas ir puse už virš
laiki, dieną ir naktį darbai. Pas
tovūs. Išmokinsim. 

Atsišaukite į 
2414 S. LA SALLE ST. 

TEL.—FRANKLIN 4137 
SIUVIMO MAŠINŲ OPERS. 

Siūti upholstery uždeng&lus ra
kandų dirbtuvėj. Gera mokestis. 

THE LEGANGER CO. 
925 W. Chicago Ave. 

Stenographer 
LIGHT STENOGRAPHIC WORK 
Good typist. Permanent position. 

40 hour week. 

MAYTAG CHICAGO CO. 
1230 So. Hestern Ave. 

SEELEY 2366 

POWER MACHINE 
OPERATORIŲ 

Siūti burlap maišus. Turi būti 
patyrusios 

M. HORHITZ BAG CO. 
816 W. Randolph MON 0870 

SMARTGIRLS 
LIKĘ TO WORK IN THE 

FRIENDLY ATMOSPHERE 

OF 

MOTOROLA 
The Best Radio Place In 

Tomn 

S t a r t i n g R a t e 8 3 c 

With Experience 94c 
Automaticc Raises to 

$1.04 
4545 W. Augusta Blvd. 

°^ižes 25 d. ir rugsėjo 21 d. 
Šv. Kazimiero parapijos: 

liepos 6 dieną. 
Šv. Petro ir Povil0 para

pijos: gegužes 4 d. ir liepos 
!J7 dieną. 

"Draugo": Labo r Day, 
rucsejo 1-mą dieną. 

Lietuvos Vyčiiji: liepos 4 
dieną. 

Labdarių Sąjungos: gegu
žės 30 dieną. 

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

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

CHICAGOJE 
Iš Paraoijos Veikimo 

No. Side. — Paraniios su-
sirinkimpa ivvkn pauaio 12 
d. Sekretorius perskaitė vi
sų metų darbuotę. Pasirodė, 
daug pagerinimų pereitą me
tą atlikta. 

Didysis parapijos piknikas 
'įvyks liepos 20 d., Vytauto 
parke. Kitas piknikas taibcri 
Vvtai to parke bus šeštadie
ni. Diena bus paskelbta vė
liau. Rus. ir du karnivalai — 
pavasarį ir rudenį. 

Parapijos komitetan įėjo 
šie jaunuoliai: V. čirvinskas, 
R. Lenkart, M. Klimas, V. 
Nausėda, S. Nausėda, V. Rė
kus korespondentu, o jam 
pagelbininku Petras Sriu
bas, parapijos sekretorius. 

Nutarta rengti Užgavėnių 
šokius, 16 d. vasario. 

Sekretorius perskaitė iš 
dvejų metų, kiek išleista pa
gerinimams ir kiek yra ban
ke. Virš dešimt tūkstančių. 

Garbė klebonui kun. P. 
Gasiūnui ir komitetui. V. D.' 

Lysie graveris, 11 metų, ir Jack Sprinkle, 10 metų, po
licijai prisipažino užritę volą tvorinės vielos ant Pennsyl-
vania Linijos geležinkelio, netoli Walton, Ind. Kaip ži
nome, dėlto įvyko šiurpi nelaimė: greitajam traukiniui 
nušokus nuo bėgių, žuvo keturi asmenys ir daug sužeis
ta. (Acme-Draugas telephoto) 

Al. Zink, Ant. Kardelis, Juo
zas Kilas, Frank Jakaitis, 
F. Wainorius, Ed. Paplaus
kas, John Willimas, A. J. 
Petrikas, Ray Yerkes, John 
Jonikis, Stan. Cibulskis, V. 
Minelgo, Stanley Cibauskas, 
Dom. Yocius, August King, 
Vinc. Strakulaitis, Bruno 
Gudėnas, John Dubinskas ir 
Stanley Piktužis. Pirmuti
niai du yra parapijos trus-
tisai. Visi vyrai pasišventę 
savo parapijai ir bažnyčiai 
pasidarbuoti. Koresp. 

ARD Centro 
Vakarienė 

Marouette Park 
Naujienos 

Naujos bažnyčios statymo 
fondan aukojo praeitą savai
tę sekantieji: Jonas ir Juo-
zapina Rusteikai $200.00 (U. 
S. karo boną) ir tapo pil-
naist fundatoriais. Konstan. 
Balaišis ir jos. duktė Konst. 
Egerer aukojo $50.00 (cash). 
Dukterys savo motinos O-
nos Zacawich atminčiai au
kojo $50.00 (cash). Grasilda 
Bondžiūnienė aukojo $20.00 
(cash) ir K. Petrauskienė 

$5.00. 
(Paimta iš parap. laikraš

tėlio) ' Nativity News". 
• 

Parapijos metiniam susi
rinkime 1947 metams išrink
ta sekantieji vyrai į komi
tetą: Ad. G. Oškeliūnas, A. 
Phillips, Petras Venckus, 
Petras Gailius, Ant. Malen, 

Maloniai prašome seselių' 
kazimieriečių brangių prie-
telių ir rėmėjų isieryti bilie
tus iš anksto ARD metinės 
vajaus vakarienės, kuri į-
vyks vasario 23 d., 6 vai., 
akademijos salėje. 

Vakarienė bus pagaminta 
pačių seselių, o programą iš
pildys akademikės. 

Per šią vakarienę prasi
dės vajus naujos akademi
jos statybos fondo, taipgi 
vajus, naujų narių įrašymo. 

Kurie norės įamžinti savo 
vardus, bus labai graži pro
ga tai padaryti per šią va
karienę. 

Kurie pirmiau įistojo į am
žinus narius, bus suteikti di
plomai. 

Else Andreliūna^ koresp. 

ti mūsų parapijos kunigams, 
kurie aprūpino mane dvasi
niai; k u n i g a s augustijo-
nams, kurie mane lankė; iš
tikimoms dukrelėms ir sū
nums, kurie taip rūpestin
gai mane prižiūrėjo; šv. Ka
zimiero sesutėms už jų mal
das; dr. D. H. Huff, Niles, 
Michigan, už jo rūpestingu
mą ir už sėkmingą operaci
ją padarytą ant akies; Šv. 
Kazimiero Seserų Rėmėjoms 
už šv. Mišių aukąj ir lanky
mą; visoms giminėms, drau
gėms ir kaiminkoms už jų 
patarnavimą; Keistučio Klu
bui ir paskirtam lankytojui 
Simonavičiui. Lai Visagalis 
atmoka Jums visiems šimte
riopai. 

Elzbieta Kodienė 

You've Been at His Side 

FROM Pearl Harbor to Tokyo 
you kept tbe Red Cross at bis 

iide. He still needs you . . . need. 
your Red Cross to help banish 
the looelioess he 
f s c e s in f a r » w » j 
landi overseas. 

YOUR Red Cross 
MUST CARRY ON 

+ 
GIVE! 

Padėkos Žodis 
Trūksta man tinkamų žo

džių, kad galėjus visiems 
p a d ė k o t i u ž d ide l ę u ž u o j a u 
t ą p a r e i k š t ą m a n l i g o j . 

Pirmiausia noriu padėko-

JOS. F. BUDRIK 
— TNC. — 

Rakandai, Radios 
ir Jewelry 

VETERANŲ BONŲ ADMINISTRATORIUS 
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Admirolas John Downs, kuris jau yra išėjęs iš tarny
bos ] poilsį (retired), Illinois valstybes gubernatoriaus 
paskirtas valstybės karo veteranų bonų administratorium. 
(Acme-Draugas telephoto) 

NUOŠIRDŽIAI 
KVIEČIAME VISUS 

ATSILANKYTI 

TELEVISION demonstruoja
ma kasdien. Naujos 1947 m. 
Radios, Lietuvižki Rekordai ir 
Rašomos Mašinėles. 

P A T Y R Ę S LAIKRODININKAS 
Gerai Sutaiso Laikrodžius 

Krautuvė atdara Pirmadlento Ir 
Ketvirtadienio vakarais iki 9:00 

valandos vakare. 

B U D R I K O RADIO VALANDOS 
Kas Sekmadienį, iš WCFL Radio 
stoties — 9:30 vai., o Ketvirtad. 
vakarais iŠ W H F C Radio stoties 
nuo 7 iki 8 valandos vakare. 

JOS. F. BUDRIK 
— INC. — 

3241 SO. HALSTED ST. 
Tel. CALUMET 723T 

RENDUOJAME GRINDŲ 
TRINIMO MASINAS — 

TIKTAI 

Uncie Sam Says 1 

Mes Esame AGENTAI D€l 
R#TW4ĄHTN MOORK MALIAVl 

III VARNMŲ, tatporf — 
M * R U % SKVOIK M» »• 

tR » < R M * t «r 

i ••Mm. S I E N I N E * r O P I E R O t 
D n o d u n e 10% NnoIaltU) 

MARGUETTF 
PAINT & HARDWARf 

2547 ff est 63rd Street 
Tel.: — HEMlock 8262 

United States Savlngs Bonds could 
ilso be called "Opportunity Bonds." 
les ides insuring your secnrity, Sav-
ags Bonds provide family oppor-
unity—opportunity to provide a re
zerve for educating your children, or 
or purchaslng a h ome or a farm. 
(a v ings Bonds provide individual op-
lortunity—opportunity to accumu-
ate the capital necessary to go into 
fusiness for one's self, or for fur-
ber edncation or travel. Buy an ex-
ra "Opportunity Bond" now. Buy 
>onds regularly through the payroll 
/avings plan where yon work. Siga 
ip for Security. 

U. S. Trtosur? Dtpartmtnt 

f 
Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:-

'SAVAS PAS SAVĄ" 

Tiesiog Janu 
O Mūsų Dlrbtnvto 

Pirkite Ten, Kur Gaaslte 
Pilną Patenkinimą Ir 
Puikiausius Rakandas 

Ui Prieinama* Raina*! 

DABAR tai laikas pagražinti savo namu* BU geriausio* 
rūšies RAKANDAIS. Mes turime didelj peirfrinlrimą, mftss 
pačiu Išdirbinio, visokios rūšies klasiškų ir moderniškų 
rakandų. Pasinaudokite proga! 

GARANTUOTA MEDŽIAGA DEK DARBAS TEIKIAMA 
Vt LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

TOkBteaaal PtlnaJ 
Prie 

Patenkinta Pirkėjų 
« « ! 

Archer Avenue Furniture Co. 
— PARLOR SU1TE IADIBBfiJAI — 

4140 Archer Ave. Chicago 32, 111. 
Telefonas — EAFayette 8516 

Savininkas — JOB KAZIK—KAZTEAITia 

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ 
— UŽ ŽEMIAUSI NUOŠIMTI 

TURTAS $19,000,000.00—ATSARGOS FONDAS $1,500,000.00 
Taupymo skyriuje dabar mokame 2%. Per 87 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. 

•..' J 
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ITIARCUTIJ 
VIENINTfiLIS AMERIKOS LIETUVTŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAF BAL. l ld \ , 1933. 

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

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

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

MARGUČIO Ofiso Adresas; 

6755 So. Western Ave., Chicago, 111. 
Telefonas — GROvehill 2242 

31 

lt 

•• 

771X1 

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybe! 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. IfiCINOIS Pirmadienis, vasario 3, 1B47 

D R A U G A S 
THE LITHIJANIAN DAILY FRIEND 

tSM So. Oakley Ave., CbJcago 8, OL TeL CANal 8010-8011 
Entered as Second-Claas Matter March 31, 191« at Chicagro. Illinois. 

Under the Act of March S, 1879. 
Putolished daily. except Sundays, 

by the . 
Lithiianian CathoMc Press Soctety. 

Member of the Catholic Prese Asa'n 

Subs<Ttptloti K a t e s : 
$6.0A per year outside of Chicago: 
$7 .0* per yedr In Chtcatro ft Cicero: 

4 cents per copy. 

Prenumeratos kaina Chlcagoje u* 
Clceeoje per p&šta: 

Metams $7.00 
Pusei Metų 4.00 

JuiiKt. Valstybėse, bet ne CtiK*»«oj«>: 
Metams *fi °ft 

Pusei Metų 3 5 0 

Uistcniuose: 
Metams -• $ 8 0 0 
Pusei Metų * 50 
Pinigus reikta siųsti PaSto M n t i « 

Orderiu su užsakymais 

Skelbimų kainos bus prisiunčiamos 
tuojaus. gavus prašymą. 

SKELBKITfiS DIEN. '•DRAUGE" 

Stalino Planai Prancūzijai 
PRANCŪZIJOJE ORGANIZUOJASI NAUJA REZIS
TENCIJA PRIEŠ KOMUNISTUS — TEREIKTŲ ŠE
ŠIŲ DIENŲ, KAD SOVIETAI UŽIMTŲ VIS£ PRAN
CŪZIJA, BET MASKVA NENORI, NES DAR NE
ATĖJO PATOGUS MOMENTAS — NESUTARIMAI 
TARP PRANCtŽŲ KOMUNISTŲ — VYRIAUSYBĖ 
YRA BEJĖGE — KAIP YRA LIKVIDUOJAMI 
'ATSISKYRĖLIAI"? 

— Mes galvojame sulaukę melo, niekšiškumo ir Ura
nijos pabaigą, bet visa tai yra tik pradžia to pragaro, 
kuris mus laukia... 

Tokius žodžius galima perskaityti knygutėje, kuri 
nelegaliai vaikšto iš rankų Į rankas po visą Prancū
ziją ir kuri vadinasi "Į naują, rezistenciją". Ji ruošia 
naują rezistenciją, prieš Prancūzijos okupaciją, kuri šį 
kartą gresia ne iš vokiečių pusės, bet iš sovietų. Šito
kia nelegali literatūra Prancūzijoje darosi skaitlinga 
ir jau yra susidarę nauji laisvės kovotojų būriai, kurie 
skaito save būsimaisiais partizanais prieš komunizmo 
režimo įsigalėjimą Prancūzijoje. 

UŽTEKTŲ ŠEŠIŲ DIENŲ... 
Jei 1940 metais, nežiūrint dvidešimties metų pasiruo

šimo prieš agresorių, Prancūzija buvo nugalėta per 6 
savaites, tai šiandien reikia būti dideliu optimistu, kad 
galima būtų tvirtinti, jog Prancūzija sugebėtų išsilai
kyti prieš naują agresorių ilgiau kaip 6 dienas, nes 
ši invazija būtų favorizuojama iš vidaus revoliucijos 
keliu. 

Prancūzijoje, kaip senoje Trojoje, aikštėje stovi me
dinis arklys, kurio snukį glosto ne tik vaikai, bet ir 
pagyvenę žmonės, visai mkreipdami dėmesio, kad jie 
buvo perspėti, jog jiems gresia pavojus iš to medinio 
arklio, kurio pilve sėdi pasislėpęs priešas laukdamas 
nakties, kad galėtų išskersti tvirtovės gyventojus. 

Įtakingi asmenys, kuriems geriau yra pažįstamos 
visos paslaptys, tvirtina, kad jei šiandien prancūzų ko
munistai darytų perversmą, tai jie nerastų jokio pasi
priešinimo, bet jie to nedaro, nes Maskva "nenori". 

KOMUNISTAI GALI PADARYTI PERVERSMĄ 
PER TELEFONĄ 

Komunistai turi užėmę visus sindikatus, "užmina
vę" policiją ir žandarus, armijoj jie turi savo agen
tus, gi dėl vykstančių neramumų kolonijose, visa ar
mija yra išblaškyta užjūry ir Vokietijoje, tad kaip 
vienas socialistų atstovas pasakė, kad jei prancūzų ko
munistai panorėtų padaryti revoliuciją, jie tai galėtų 
padaryti pakeldami telefono triūbelę. 

Bet nors komunistai teoretiškai yra pasiruošę per
versmui, tačiau jie numato, kad vėliau kiltų civilinis 
karas ir tada būtų priverstos įsikišti svetimos valsty
bės, taip kaip buvo Ispanijoje, ko Maskva nori išvengti 
ir liepia prancūzų komunistams dar palaukti. 

— Laikykit paraką sausai, saugokit rankoj visas 
komandavimo rankenas, bet nedarykite nieko kas pa
greitintų tarptautinio konflikto įsiliepsnojimą, kuriam 
mes nesame dar pasiruošę! 

Af bereikia didesnių įrodymų, kad parodžius kiek 
komunistai yra drausmingi ir kaip aklai klauso Mask
vos isakymų. Po ketvirčio šimtmečio kovos, kada da-

f bar valdžia yra veik jų rankose, kada jiems užtektų 
pakelti telefono triūbelę, kad Prancūzijoje būtų sovie
tiškas rėžimas, jie be didelių ginčų aklai klauso Mask
vos įsakymų ir pasilieka ramūs. 

Bet tarpe jų atsiranda tokių, kaip Marty, kurie ne
patenkinti Thorežo delsimu, kuris skaitosi Stalino de
šiniąja ranka Prancūzijoje, tačiau iki visiškD skilimo 
nedaeinama. 

Tokia padėtis gali tęstis 3 mėnesius, 3 metus ir il
giau. Komunistai tęsia vaidinimą tai susijungdami, tai 
vėl nutraukdami santykius su kitomis partijomis. Ta
čiau visą laiką jie tebetęsia tą požeminį darbą, kad kuo 
daugiau į savo rankas paėmus komandavimo postų. 

VISUOTINAS STREIKAS SUPARALIžUOTŲ 
GYVENIMĄ 

Prancūzų vyriausybė yra nustojusi visos valdžios . 
autoriteto. Be komunistų pritarimo ji negali pravesn 
jokio naujo dekreto ir jei komunistai paskelbtų gene
ralinį strei£ą^ jokia vyriausybė nesugebėtų išsilaikyti. 

Komunistai savo rankose turi centrini darbininkų 

sindikatą vadinamą C. G. T.> ir gali per keletą minu
čių pravesti gėneralį streiką, kuris turėtų visai kitą 
reikšmę negu Amerikoj liftininkų ar angliakasių strei
kas, čia būtų nukirpta elektra ir gažas, geležinkeliai, 
autobusai, laivai ir metro sustotų, telefono ir pašto 
susisiekimas būtų nutrauktas. Miestai pradStų badauti, 
nes negalima būtų pristatyti maisto produktų iŠ kaimo 
ir visas kraštas nustotų gyvenęs, kaip miegančiosios 
karalaitės pasakoj. 

Be CGf komunistai turi dar ir kitokių kortų Savo 
rankose, kaip tai 5 milijonai rinkikų, kurie balsavo už 
juos. Visos jų skelbiamos deklaracijos ir parlamentariš-
ki akrobatiški triukai tetarnauja tik kaip priedanga, 
kad paslėpus revoliucionierišką akciją. 
IK TOKIŲ PRIEMONIŲ GRIEBIASI... 

Komunistai stengiasi pašalinti iš kelio visus, kas yra 
priešingas komunistiškoms idėjoms, kartais imdamiesi 
net tokių niekšiškų priemonių, kaip apkaltindami kai 
kuriuos Prancūzijos išlaisvinimo herojus išdavimu. 

Nesenai Paryžiuje vyko teismo procesas, per kurį 
pulk. Hardy, didelis laisvės kovotojas ir tautos hero
jus, buvo apkaltintas, kad jis išdavinėjęs savo draugus 
Gestapui. Šis procesas buvo sukėlęs didelį susidomėji
mą. Komunistų laikraščiai visą laiką smarkiai puolė 
Hardy ir net tada, kai teismas jįi išteisino, parašė stam
biomis raidėmis, kad teismas išteisino didelį išdaviką. 

Hardy apkaltinimui komunistai išstatė buvusią ges
tapo agentę, kuri yra komunistuojanti, gi tuos žmones, 
kurie galėjo teismui pasakyti tiesą^ dar prieš teismą 
pašalino... Bet kaip matyt, šis jų manevras nepasisekė 
ir dabar Hardy žada atidengti visas komunistų niek
šybes per rezistencijos kovas. Tačiau ar nerasime tokiu 
būdu vieną dieną Hardy dingusį... 

Komunistai nesiskaito su priemonėmis kai reikia 
jiems pašalinti kokį žmogų, ypač jei tas liečia buvusį 
komunistą, kuris per daug žino apie partiją, tad ko
munistų tarpe yra tokių, kurie nors ir nepritaria toliau 
partijos programai, bet bijo išstoti, kad nebūtų ap
šaukti fašistiniais provokatoriais, kad nebūtų paša
linti iš tarnybos ir kuo blogiausiu atveju, kad iš viso 
nebūtų pašalinti iš gyvenimo... ' 

Visi šie likvidavimai atliekami komunistų slaptos te
ritorinės organizacijos, vadinamos trečiosios kolonos, 
kuri nėra skaitlinga ir Prancūzijoje jos narių priskai-
toma tik apie penki šimtai. Tai yra panaši į Ku-Klux-
Klan, aklai pasidavusi komunistų partijos disciplinai. 

KAS GALI IŠGELBĖTI PRANCŪZIJĄ? 

Koks gali būti išsigelbėjimas? Kai kurie dar pasi
tiki gen. de Gaulliu, kad pačiu sunkiausiu momentu jis 
pašauksiąs tautą stoti kovon prieš komunizmą. Jie 
skaito, kad Kemalio pavyzdžiu diktatūra būtų labiau 
pageidaujama už totalitarinę stalinišką diktatūrą, su 
masinėm deportacijom, likvidavimais, NKVD viešpata
vimu ir visu kitu kas toliau sektų. Bet kiti sutinka 
bėgti net j Patagoniją, negu kad muštis dėl kurios nors 
idėjos. Gauleistų perversmas irgi iššauktų civilinį ka
rą ir nei kiek nebūtų pažengta pirmyn. Vyt. Arūnas 

• 
Ir Stalinas Turėjo Būti Teisiamas 

Žurnalas "Destiny" vasario mėn. laidoj turi įdėjęs 
išsamų straipsnį apie dabartinę Lietuvos padėtį ir apie 
jos žmonių kovas už savo teises. Straipsnio autorius 
(pats žurnalo redaktorius) sako, kad mes jokiu būdu 
negalime tylėti, kai baisi sovietų priespauda paliečia 
daugybę bejėgių žmonių. Kai Didžioji Britanija ir Jung
tinės Valstybės tebepataikauja Rusijai, kad ją numal
šinti, "mes turime protestuoti", nes tylėdami būsime 
dalyviai tų visų kriminalinių darbų, kokius papildo 
Rusija. 

"Kai mes patraukėme teismo atsakomybėn nacių ly
derius", rašo "Destiny" redaktorius, juos nuteisiant 
mirties bausme už padarytus kriminaus bejėgiams žmo
nėms, mes užsispyrusiai turėjom reikalauti, kad ir Sta
linas būtų patrauktas tieson." Šio žurnalo manymu, visi 
rusų lyderiai ir NKVD viršininkai, kurie ne tik karo 
metu Žudė bejėgius žmones, bet juos ir dabar tėbeiudo, 
turėtų būti patraukti tarptautinio teismo atsakomybėn. 

Perspausdinus ilgoką rašinį apie dabartinę Lietuvos 
būklę, "Destiny" redakcija pastebi, kad, atsižvelgiant 
į rusų žiaurumus, nereiktų eiti J Jokius susitarimus su 
Rusija. Pirma visko reiktų pareikalauti, kad fialtijos 
valstybės tuojau būtų išlaisvintos Iš tos "šėtoniškos do-
minacijos." 

Reikia pasakyti, kad "Destiny" gana dažnai įdeda 
straipsnių, kuriuose užstoja rusų kankinamą Lietuvą 
ir jos žmones. 

laisvina Iš "Doleriu Imperializmo" 
i 

Argentinos prezidentas Peron, kuris "pasibučiavo" 
su Stalinu ir su juo biznį pradėjo, pasidarė "gerada
riu." Jis duoda paskolą Meksikai, Nicaragua, Haiti ir 
konfidencialiai joms pataria išsilaisvinti iŠ amerikie
čių "dolerių imperializmo \ ftaj tokg patarimas reiškia, 
nėra sunku įsivaizduoti. 

\l Šen Bei Ten 
Rašo Tadaušas Dūdelė 

Taip, ruskiai Lietuvą iš
vadavo. Taip išvadavo, kad 
Lietuvoje lietuvių beveik ne
beliko. Paskaitykit tik ''V", 
kur rašoma, kaip ūkininkai 
atlieka prievoles bolševi
kams: "Tarybinio ūkio zoo
technikas Liubincevas gerai 
suorganizavo pašarų ruoši
mą", "Žiežmarių valsčiaus 
nau jakuris Riodinovas atve
žė 120 kilogramų grūdų" ir 
1.1. 

Tas pats miestuose: vyk
domųjų komitetų pirminin
kai, kooperatyvų vedėjai, 
komunistų partijos načal-
ninkai — vis Kruglodurovai 
Ropėj koliubo vai, Sabakalo-
vai. Lietuvišką pavardę vis 
sunkiau ir sunkiau užtikti. 

* * * 

"V" sausio 7 d. numery
je, paskelbtas labai įdomus 
Rusijos valdžios nutarimas, 
kuriuo Lietuvos motinoms, 
pagimdžiusioms ir išauklė
jusioms 10 ir daugiau vaikų, 
suteikiamas "motinos didvy
rės" vardas ir ordinas. Štai 
keletas tų "lietuvių" moti
nų : Apenkinienė Dorosida, 
duktė Afsiejaus; Darčano-
vienė Agafija, duktė Kirilo; 
Dvileva Varvara, duktė Fio
doro; Lėpiochina Stefanija, 
duktė Jevstavijaus; Sivolo-
vienė Ustinija, duktė Fiodo
ro. 

• * •*-
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moterų. Iš jų 5 aiškiausios 
rusės. Kitos pavardės irgi 
įtartinos. Iš to galima dary 
ti išvadą, kad jau virš ket 
virtadalio Lietuvos gyvento
jų, mažiausia 30 nuošimčių, 
sudar0 rusai. Jie, žinoma, 
apsigyveno lietuvių vietoje, 
išgrūdant lietuvius vergijon 
į Sibirą ar Uralą. 

• * * 
Tačiau nereikia manyti, 

kad lietuviška pavardė reiš
kia, jog ir jos savininkas 
yra lietuvis. Štai, nesenai 
vienas iš nacių koncentra
cijos stovyklos išsigelbėjęs 
žydas parvažiavo į Lietuvą 
ir nuvyko pas ūkininką, ku
ris buvo išsaugojęs to žydo 

(Nukelta į 5 pusi.) 

BALSUOJA UMJOS 
REIKALU 

AJlis-Chalmers dirbtuvės, 
West Allis, Wis., vienas dar
bininkų su kūdikiu atėjęs į 
darbininkų ofisą balsuoti, 
kurios unijos darbininkai 
nori — UAM-CIO, ar Inde-
pendėnt. (Acme-Df augąs te-
iephoto) 

•ANTANAS TOLIft. f 

Mirties Kolona 
(Tęsinys) 

Dar šešiasdešimt kilometrų, ir mes matysime tėviš
kę! Kokia ji bus? Sveika? Nuniokota? Ar rasime savo 
šeimas ? 

Ir mūsų traukinys nepastebimai pajudėjo, vis grei
čiau slinkdamas pro peroną, šokinėjo per iešmus ir 
sukinšjosi po visą stoties rajoną, ieškodamas jam skir
to kelio. Jį atradęs, garsiau suprunkštė ir pasileido į 
rytus, į) Lietuvai! Jau visai sutemus, pasiekėme Eitkū
nus, kur mūsų traukinys sustojo, nebegalvodamas to
liau mūsų vežti. 

Stotyje baisiausia kamšatis. Nė mažiausios vietelės 
kur nors prisėsti. Oras mėlynas nuo tabako dūmų ir 
persisunkęs pigaus vokiško alaus kvapu. Atsirėmėm su 
kapitonu vienam kampe, laukdami advokato J., kuris 
nuėjo teirautis traukinio, einančio į Kauną, Sužinojo
me, kad traukinys išeis tik gerokai po pusiaunakčio. 
Neturėdami iki to laiko kur dingti, pradėjom spraustis 
pro mieguistus kareivius, apsikarsčiusius kuprinėmis 
ir visokiais ginklais, prie bufeto, norėdami nors alaus 
išgerti. Pamatę nu0 vieno stalo atsikeliančius du ka
reivius, skubiai užėmėme jų vietas ir, užsisakę gero
kai skysto alaus, laukėme antros valandos, kuomet tu
rėjo išeiti traukinys į Kauną. 
LIEPOS 19 

Jau pirmą valandą sustojome ties stoties karininko 
durimis, kad neprasnaustume traukinio. Gerokai pa
laukus, išėjo storas viršila, čiulpdamas riestą pypkę su 
metaliniu dangteliu, ir paprašė mūsų dokumentų ir 
sienos pervažiavimo leidimų, kad galėtų duoti vizą. 
Padavėme jam krūvą popierių, kuriuos jis nusinešė į 
raštinę ir netrukus mums vėl grąžino. Jis nuvedė mus 
ir į traukinį. Traukinys susidėjo tik iš prekinių vago
nų. Suėdęs traukinio viršininką, viršila padavė jam 
kažkokį popierį, matyt, leidimą mums vykti karišku 
traukiniu. Įlipome į vagoną, kurio vienam gale ant 
šiaudų miegojo milinėmis apsikloję kareiviai ir taip 
smarkiai knarkė, kad net vagono sienos drebėjo. Susi
radę laisvą kampą, susėdome ant plikų grindų ir lau
kėme, kuomet pagaliau pajudės traukinys. Pasigirdo 
plonas garvežio švilpukas, ir vagonai, vienas į kitą 
atsidauždami, pajudėjo pirmyn. 

Akimirka — ir mes jau Lietuvoje! Pro atdaras va
gono duris praslinko stambus užrašas "Virbalis". Mes 
jau tėvynėje! 

Supuolėme prie durų pažiūrėti į tėviškės žemelę, į 
pakelės sodybas. Viskas taip miela, taip jauku! Ir oro 
dvelkimas čia malonesnis, ir paukščių rytmetinis čiul
besys švelnesnis! Nors dar naktis, o rytuose vos įžiū
rima pašvaistė, bet apie miegą nė negalvojame. Rūpi 
pamatyti kiekvieną vietelę, pasisveikinti su kiekvienu 
pagelžkelio krūmu, pamatyti užsilikusius Lietuvoje tau
tiečius, išgirsti juos kalbant ir vienu kitu žodeliu, trau
kiniui sustojus, su jais pasikeisti. Džiaugiamės, lyg 
maži vaikai, spausdamiesi vienas prie kito, nenuleis
dami akių nuo besikeičiančių tėviškės vaizdų, kurie 
lyg skundėsi mums savo sunkia dalia, patirtomis kan
čiomis. 

* * 

Mu» l a m i n s * ?•>* •»» Scving* 

FOR TH AT HOME 
ALL YOUft O W N 

Y o u ' l l N e c d M o n e y For the D©wn Payment -

Many ambitious couples are saving here to become 
future home-owners, soon as they've accumulated the 
down payment needed. . Any convenient amount opens 
your insured savings account at this Associarioh. The. 
chart will show you how much you need to save. 

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

JOS. M. MOZERIS. Sec'y 

3236 South Halsted Street 
TEL. CALUMET 4118 

• 

SAVE WlTM A PURTOSE - SAVE ON t PLAN 

• 
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sūnų. Rado to ūkininko kie
mą, rado troboje gyvenantį 
ūkininką, turintį tą pačdą 
gražią lietuvišką pavardę. 
Tačiau tas ūkininkas nė žo- Šv. Onos Draugiios Di
džio lietuviškai nesuprato, rengimas, ivyks vakario 16 
Burliokai, ištremdami lietu- d., parapijos salėj, 3 vai. po-
vj ir jo Seimą t Sibirą, vis- piet. Tikimės, kad ne tik 
ką nuo jo pavogė, net ir pa- .draugijos nares atsilankys, 
varde, ir atidavė atėjūnui bet ir svečių pasikvies, Pa-
burliokui. Nerado iydag nė rems vakarą ir visi parapi-
savo vaiko. jos žmonės. 

* it k Atsilankę turės progos lai-

Bolševikai tikrai sugeba m # t i * e r ų d o v a n ų - K o F e s p ' 
slėptis po kitomis pavardė- ~ " *— 
mis. Prisiminkime tiktai, I N e t H°l«trycio raudopa-
kad net vyriausi jų "dievai" į s i s V a b a l " P a v i ' t o * P r u ' 
nesivadina savo pavardėmis. ,iseik*— 
Juk Stalinas nėra Stalinas,! Ir slepiasi Po tokiomis pa-
0 Džugašvili, Molotovas _ ; vardėmis todėl, kad Stalinas 
ne Molotovas o Skriabin, a r Litvi»ova» yra tokie pat 
Litvinovas - ne Litvinovas, i r u 8 a i - k o k i e hAtvya> D i d , i u -
o Finkelštein. l j* a r A d o m M " e t u v » « -

Net pirmasis bolševikų 
"popiežius", o dabar vyriau
sias "dievas" — Leninas y-
ra ne Leninas, o Uljanov. 

PERMAŽA J#lOO» B'VTOGflI NUGALĖTI 

Diesel koi*strukcŲos garvežya Northwestern Linijoj, Milwaukee, Wis., dėl siautu
sios pastaromis dienomis sniego pūgos sustojęs ir negalėjęs is vietos pasijudinti. Tai 
buvo sausio 30 d. (Aeme-Draugas telephoto) 

mmmmmm, 

* * * 

Nenuostabu, kad paskuti
niu laiku iš Lietuvos vis ma
žiau ir mažiau laiškų begali
name. Kaip gi atsakys mū-

Lietuvoje irgi ta pati isto- . . . r r . 
, , , ,. sų gimines vietoje apsjgyve-

n i a : Meskupas pasivadino b . \ T 
K A ~ ^ A * T 4. nęs ir 10 pavardę pasisavi-
Adomu, Fndmanas tapo Lat , v , \. , . . f. ,. , î • * rv nes burliokas, jei jis lietuviu, Grosmanas pavirto Di- v, . . M ' . J . ,*.' , . viškai ne žodžio nemoka, 
dziuhu ir t.t MERGAITE 

Keistučio Choro 
Veikimo Atgarsiai 

Per pereitas kelias savai
tes Keistučio choras gavo 
traputį atsikvėpti po kelių 
mėnesių sunkaus darbo. Cho 
ras Kalėdų naktį g i e d o j o j 
kalSdines giesmes 6v. Dovy
do bažnyčioje, ir sausio 12 
d. dainavo per Sophię Bar
čus' programą. Sekantis cho 

norg Petraičiu ar Galiniu | r ° pasirodymas bus vas. 16 
vadinas? i d- G a r v . Indiana. 

• 

Rudenį vienas lietuvis pa- Sausio 9 d. choras laike 
tarė laiškų kol kas dar ne- metini susirinkimą, kuria-
siųsti per Japoniją. Atrodo, me John Tamulonis išrink-
kad mūsų laiškai mūsų gi- tas ehoro pirmininku. Vice 
minės dabar jau per Jąpo-
niją greičiau pasiektų... 

Susirinkimai 

pirm. išrinktas riob Trea-
nis; raŠt. Helen Bitinas; 
rast. pagelbininke Mrs. Kay 
Labuda: ižd. Vince Samoš-
ka; Bruno Vešota lik0 bus. 

• -

Nauja Lietuvos Istorija 

THE STORY OF 
LITHUANIA 

mgr. Korespondentais pa* 
skirti Irene Samolis, Alvina 
Karalis ir John Tamulonis. 
Lorraine Samolis ir Petras 
Daužvardis išrinkti knygi
ninkais, y^ 

Sudaryta naujas pramogų 
(entertainment) komitetas, 
kurion įeina Mr. ir Mrs. Ste-
ve Baron, Ruth Strubas įr 
John Buracas. Choras reiš- rią i e ž a s t j 

kia geriausius linkėjimus 
dviem savo nariam, Aldona 
Mažeikis ir VValter Klemka, 
kuriuodu susituokė sausio 25 
d. Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčioje, Brighton 
Parke. J.A.T. 

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

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

Grūdas prie ^rūdo, auda 
ro aruodą. 

Savo darbams pateisinti 
niekšai panaudoja bet ku» 

Geras ir žodži0 klauso, pik 
to ir lazda neatitaiso 

Ariene Lavonne "Pat" 
Barnes, 16 metų, St. Joseph, 
Mo., policijos sulaikyta ir 
įkalinta iki atvyks motina 
iš Denver, Colo. Per pasta
ruosius devynis mėnesius 
mergaitė nudavė esanti ber
niukas. (Acme-Draugas te
lephoto) 

g E N O M S , A T D A R O M S , 
S K A U D Ž I O M S ŽAIZDOMS 

EB O D O S IŠBĖRIMAMS 
Kenčlantieli nuo senų, atdarų 

ir ikaudliu ftaladu, žino kaip sun
ku yra ramiai pa$*4ėti Ir kaip 
naktie* metu negalima gerai issi-
mlegot. Kuomet 
iaisdoe pradeda 
nieit ir ekaude-
ti — užtepkite 
Î JBGULO Oint-

I ment palengvi-
nlmui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
MBJ, atdarų ir 
skaudžių žaizdų. 

Marąuette Papk. — BALF 
5-to skyriaus svarbus meti
nis susirinkimas jvyks tre
čiadienį, vasario 5 d., para
pijos svetainėje, 8 va i vak. 
Prašome visu priklausančių 
ir taipgi tuos, kurie dar ne
priklauso prie šiog kilnios 
organizacijos, atsilankyti. 

Pirm. 

US Politika Kinijoje 
'Subankrutavo': Rusai 
MASKVA, vas. 1. — Pir-

« , « ~ , - n ^ i L . — — u . . — ««« A KABIA, $3.50 
mam rusu komentare apie j utsakymus liuskite j 
Amerikos pasitraukimą, iš 
tarpininkavimo Kinijoje, Iz-
vestija šiandien rase, kad 
tas nurodo jog Amerikos 
politika tam e krašte esan
ti "subankrotavusį" ir tik 
ateitis parodys ar J. A. 
Valstybes bandys kokia 
nors nauja forma ''kištis"į 
Kinijos vidaus reikalus. 

Paras* 
KUN. TOMAS CHASE (Čižauskae) 

Išleido Strafford House, lnc 
Žemėlapiai, kronologija. S90 pusi. 

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

Chicago S, Dlinois 
Pleaae send m e poetpaid 
copies of your book T H E STORY OF 
LITHUANIA. EncioMd jrou wili 
Had * . . . . . . 
Name . 
Address 

JONAS TALŪNAS 
Oyv.: 24 1 8wann otreet. 

Miiv Vas. ld. , 1947ni., 10-lų 
vai. vak.. sulaukęs pust-s imi... 

Gimė Lietuvoje. . iviio ii 
MiauilŲ apuar., /...gart'a para p., 
Uauuinų kauna, .vmcrikuj • is-
gyvi-no 34 metus. 

Paliko uitUitame nuliū<lim<': 
myl ima dukter] Julta Poyku, -' 
anūkus — Itobert ir 1 tiekai d; 
ftvogerka Marijona Uurskmnt ir 
jos Hfiniij; švogerka JUII.IOUĮ 
JL.Uk>iali ir jos te ima; ir uautj 
kitų giminių, draugų ir pu2js-
tamų. 

Kūnas pašarvotas John K. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 S. 
Hermitagu Ave. Laidotuves j -
vyksta tretiad., Vasario 5d. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
at lydėtas į šv. Kryžiaus par. 
bažnyčių, kurioje jvyks jjedu-
l ingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas j Šv. Kazimiero k u p i n a . 

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

Nuliūdę: Duktė. Anūkai, Svo-
gerkos ir k i tos i j iuūues. 

Laid. direkt.; John P. Eudei-
kis, tel. YARds 1741. 

VERONIKA NORBUTIKNE 
Uyv.: 11086 »S. Stevvart Ave. 

— telefonas i'l Ltman 19u«. 
Mirė penHtad., Sausio 31d.. 

l»47m., sulauKus 6o m. ama. 
Gimė Lietuvoje.. Kilo iš 

Stemplių apskr., Švėkšnos pai., 
Jurkaičių kaimo. Amerikoj* iš
gyveno 46 metus. 

Pal iko dideliame nuiiūdime: 
vyrą Antanų; 2 dUkterte — 
Jean ir Agnįe.škų; b.siri Agolų 
Žoginiv ir jos šeimyną; l.rolj 
Traną Andriejausk Į ir jjp mo
terį Kleną Ir ją š i imą; ir ki
tas gimines, draugus ir pažįs
tamus. 

Kūnas . pašarvotas A. Tarl-
son koplyčioj, 3i»6 \V. l lJ i thSt . 

I>aidotuv€s įvyks pirmad., Va
sario 3d. Iš koplyčios 'J vai. ry
to bus atlydėta i šv. l'etro 
ir Povilo parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingo* pamal
dos už velionės si.'ii. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
giminei , draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidoiuve.se. 

Nnlifulv:— Vyras, Lhikterys. 
Brolis, S o l i o , svouericiii''. 4Ji-
minės, l>raugai ir l 'ai i -tnmi. 

I^aid. direkt.; A. Carison, te
lefonas PULlman 0184. 

•^^^mm 

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

ROSELANDE 
KOPLYČIA RANDASI: 

10756 So. Michigan Ave. 
TaL PUL. 1270 arba CAN. 2515 
Rez. tel. — COMmodore 5766 

•J.u-1 

t r « J — ^ r ^ H f ^ " ^ - ^ ^ — 

Jo atgaivinan
čios Ir skausmą 
prašalins ačios y-
patyb4k suteiks 
Jums t inkamą 
aakt i s s poilsį ir 
pagelbfts išgydyt 
senas, atda
ras ir skau
džias žaia-
das. Vartokite JJ irgi skaudlems 
nudegimams, iąšų ir autrūkimų 
prašalinimui. Ir kad palengvinti 
Psoriasls niežėjimą. Atvedina va
dinamą Athlete's Foot degimą ir 
a te i i j im*. sustabdo jo plėtimąsi, 
mlaiko nuo odos r.udliflvimo Ir 
•utrūklmo tarp piritų; f eras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams Ir ki
toms odos nega l ima iš lauko pu-

UfltH'LO O i N T M E N T parsiduo
t a po $1 26 ir po IS.frt. 

Siųskite jūsų Money Ordsrį tie
siog J — 

LEOULO, DEPT—D. 
4847 W. U t k Street 

CICERO 50, ILLINOIS 
Arba atvykite i vaistine: 

Stem Pharmacy 
t 4847 W. Uth St, Cieeto 50, UL 
4 

3E 

ii 

Naujas Istorinis Veikalas -

"KATALIKIŠKOJI LIETUVA 
Parašyta ĘUN. DJt. KAZIMIERO GEČIO 

Spauda "Draugo" Spaustuves 

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

Randasi 6 dalys: Krikščionybės keltui j Lietuvą; 
Reformacijos sąjūdis Lietuvoje; Lietuvą caristines Ru
sijos okupacijos laikais 1795-1918; fcventojį Lietuva; 
Letuvos trispalvei plevėsuojant 1918*1940; Nebėgta 
lietuvių tautos Golgota 1940-1946. 

Knyga gražiai išleista, kietais apdarais įr menisku viršeliu. 
,4 

Kaina - $44)0 

B* 

. 
Šią |domią knygą galima ttdgyti dabar « 

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

LIŪDESIO VALANDOJ 

MAŽEIKA * EVANS 
(.AfDOTtfVIŲ DIREKTORIAI 

4 I 4 | Se. Wtstem Ava. 
PROspect 0099 

TSHM turit gyvens tekste oueno dtlyte gausime kopfyas. arčiau jfeą aamų 
=aS=5gaB5SSBSMCgC I I II 

3 3 1 1 t i toanico Ave. 
YARds 1138-1139 

"'^p**]mmmd 

PIRKITE TIESIOG SVO — 
MB. NELSON 
- Savininko -

St Casimir Monumen! 

3914 West lllth St 
Vienas Blokas nuo Kapiniu 

•; Tlpl^^*^^"^^^™??^; 

Tiesiog Ten, Kur Buaal 
Sostoja. 

Telefonas: CEDARCREST 63 35 

« * 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
uinKyrfjvntj ĮSTAICKM 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENA IR NAKTJ 

4605-07 S. Hermilage 
Avenue 

Yards 1741-2 
4330-34 S. California 

Avenue 
Lafayette 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

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

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

toriau*. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar joms 
norint, kūnai žuvusiu ar mirusių veteranu — jūsų mylimųjų, 
bus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks 
į jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamas pilnas miiitarinis laidojimas. 

I NULIŪDIMO 1 | 0 VALANDOJE 
KRElr-j-kliES PRIE 

ANTHONY B. 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI: 

1410 So. 60th Ave., Cicero, 111. 
Telefonas TOWNHALL 2109 

6812 So. W este m Ave., Chicago, 111. 
Telefonas — GROVEHILL 0142 

Mūsų. patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas! 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambtdansu patarna
vimas yra teikiamas 
dieną ir naktį. Uei-
kaie, saukite mus. 

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir 
iiostiando daiyse ir 
tuojau pataruaujam. 

IGNACAS J. ZOLP 
1646 U'JUST 46th ST. Phone: VAUds 0781 

LACHAWICZ ir ŠONAI 
2314 W. 28rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN 

Phone* — CAKaJ 2515 
(JOM 5965; PLL 1270 

. . -

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

Phones: YARDS 1138-39 
PROspect 0099 

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
8807 S. UTUANICA AVE. Phone: YARds 4908 

JULIUS LIULEVICIUS 
4348 S. CALIr ORMA AVE. Phone LAFayette 3572 

POVILAS i. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STKLUT 

Telcphone: YĄ^ds 1419 
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Visu dėmesio vertas laikraštis 
Maža jau, tur būt, Chica-

goje yra lietuvių, kurie nė
ra matę scenoje gražių tau
tinių šokių. Taip pat maža 

eilėraščių. Yra įdėtas dai
nos "Ar tu žinai, mano bro
l i?" angliškas vertimas, la
bai gražiai atl iktas paties 

BAISUS LIETUVIŠKASIS KATYNAS! 

yra tokių, kurie nėra girdė- \ V. Beliajaus 
ję Vytauto Beliajaus vardo. Pažymėtina, kad "Vil-
Jis yra tautinių šokių spe- ties" skaitytojų tarpe apie 
cialistas, ir kiekviena tau- 90 nuošimčių ' yra Svetim-
tinių šokių grupė, prieš ei- taučių, o tik maža dalelė 
dama scenon, prašo jo pa- lietuvių. Tačiau svetimtau-
gelbos ar patarimo. Jo pa
ties vedama "Ateities" šo
kėjų grupė visuomet su di
džiausiomis ovacijomis pri
imama ne tik Metuvių, bet 

čiai kai kada daugiau už
jaučia lietuvius, negu patys 
lietuviai. Štai, paskelbus 
"Viltyje", kad lietiviams 
tremtiniams labai reikalinga 

ir svetimtaučių žiūrovų. Pri- pagelba, atsiliepė viena 
atminkime tik jos pa?irody- North Dakota farmerių uni-
mą Technikos Mokslų Mu
ziejuje Kalėdų švenčių pro
ga. 

V. Beliajus tačiau nusipel
no dėmesio ir įvertinimo dar 
kitu atžvilgiu. Jis leidžia jau 
kelinti metai laikraštį "Vil
tis". Nors to laikraščio var-

ja, kuri apsiėmė šelpti de
šimtį lietuvių šeimų. Toms 
šeimoms, su BALF žinia pa
rinktoms, kas mėnesį bus 
pasiunčiamas maisto siunti
nys. Tai yra labai vertinga 
parama lietuviams tremti
niams. 

Kilo panika 
New York. — Viename 

Brooklyno gatvėkaryje, įvy
kus trumpam sujungimui, 
kilo 4 gaisras. Pasirodžius 
liepsnai ir dūmams, keleivių 
tarpe kilo panika. Kadangi 
nutrūkus elektros srovei ne
buvo galima atidaryti durų, 
keleiviai pradėjo daužyti 
langus, moterys padavė pra- 2 8 d- k a l b e J ° a * » e L i e t u v a 

eiviams savo vaikus. Atvy- Roseland Business and Pro-
kusi policija išlaužė duris ir fessional VVomens' Club. A-
išleido' kitus keleivius. Gat- teinančią savaitę yra paru-
yėkaryje iš viso buvo 40 ke- žadėjus kalbėti apie Lietu-
leivių, iš kurių 35 buvo su- Vą dviems įtakingiems klū-
žeisti. Vieni buvo aptvarsty- b a m s . International Rela-

1 mus 
X J. Daužvardienė, Lietu

vos konsulo žmona, sausio 

ti vietoje, o kiti turėjo net 
ligoninėn būti nugabenti. 

Nuteisti nacicai 

das yra lietuviškas, tačiau Gaunama iš svetimtaučiu *, J T 1 ^ * 1 2 ! ? *?**? ^2*?*!$* ^ " f * ? * * , ,***?***** ****"* k a r i n i n k ^ v ^ i j ^ p s m a i ^ Buchenwald ir kitas mirties stovyklas, kur naciai žudė milijon 

tions Club, plačiai pagarse-
jusid dr. Preston Bradley 
Peoples' Church patalpose, 
ir įtakingų amerikiečių Na-

Mtiencben. - Vokiečiu ! t i v e D a u ^ h t e r s o f I U i n o i s 

denacifikacijos te ismas n u - 1 C l u b - Lietuviškas damos ir 
teisė Heinrich Hoffman, ofi-j muzikos programas ta pačia 
cialų Hitlerio ir partijos fo-1 proga teiks dain. Ona Pie-

ais 
tografą, 10 metų sunkių 
darbų kalėj imo, o H a n s 
Fritzsche, buvęs Goebbelso liškai, nes ta s laikraštis ta i - ! p į m u i D a u g ka s atsiunčia , 

komas čia gimusiai jaunajai j rūbų, atsiunčia po $10.00, ! Liętuvoje jau ne vienas miškas tapo Katynui Štai, čia matai Pravieniškių koncen- i pavaduotojas, išteisintas 
už kuriuos prašo pasiųsti 
l i e t u v i a m s tremtiniams 
CARE maisto siuntinį. 

Laikraštis papuošiamas 
gražicmis iliustracijomis iš 
Lietuvos gyvenimo, šio nu
merio viršelį puošia tautiš
kais rūbais apsirėdžiusių 
lietuvaičių ir lietuvių būrys 
laivelyje ant Nemuno, o tek
ste randame Nežinomo Ka
reivio kapo Kaune, gražaus 
lietuviško kryžiaus, Žemaiti
jos ir Lietuvos jūrininkų 
paveikslus. 

"Viltis' \ atliekanti tokį 
gražų darbą, teisingai nu
šviesdama lietuviškus rei
kalus, užsipelno visų lietu
vių paramos. Geriausia pa
rama laikraščiui — užsisa
kyti jį. Mažiausia pusė "Vil
ties" skaitytojų turėtų būti 
lietuviai. 

lietuvių kartai ir svetim
taučiams, kurie nori susipa
žinti su įvarių tautų kultūra 
bei menu, ypač liaudies me
nu. 

Rašydamas apie įvairių 
tautų šokius bei muziką, V. 
BeHajus duoda daug vietos 
"Viltyje" ir specialiems lie
tuviškiems reikalams. Laik
raščio antraštėje įrašytas jo 
obalsis: "Universal Brother-
hood", "In Defense of the 
Oppressed". Kadangi lietu
vių tauta dabar yra bolše
vikų vergijoje, "Viltis" ski
ria daug vietos Lietuvos rei
kalų gynimui. 

Vasario mėnesio *'Vilties" 
numeris paskirtas Lietuvos 
Nepriklausomybės šventei, 
vasario 16, paminėti. Čia tel
pa keletas reikšmingų straip 
snių, kurių tarpe yra Lietu? 
vos Krikščionių Demokratų 
Partijos atsišaukimas, pasi
rašytas Prof M Krupavi- ™&ntl **vo v a i k u s *l m e n e " 
čiaus, partijos pirmininko, l s i n* l a i k r a š ^ f™*W a r b a 

ir Ed. Turausko partijos Jf P * * * ^ ^ s a v o v a i" 
generalinio sekretoriaus, da- kams , .nes j is nėra brangus: 
bar esančių ištrėmime. Jde- m e t a m s k a i n u o J a t l k 2 d ° -
tas taip pat kun. dr. Juozo i e r n u j -
Kančiaus, BALF pirminin- Užsakyti galima bet kada 
ko, pareiškimas amerikoniš- ši:o adresu: V. F. Beliajus, 
kos spaudos atstovams apie 1028 E. G3rd St., Chicago 
lietuvių tremtinių padėtį 37, 111. 
Europoje. 
, Talpinamas taip pat labai N u t e i S Š ITIO tinCJ 

įdomus St. Kerpausko straip 
snis apie MOPR — komunis- New York. — Mrs. Genė
tų organizaciją užsienio ko- vieve Rivera, 33, vieno vai-
munistams šelpti ir jų pro- ko motina, kuris sužeidė 
paganJai finansuoti. Straips- šaudydamas bent tris žmo
nis aiškiai įrodo, kad Ame- \ nes, nuteista metams kalėji-
rikos lietuviai komunistai | mo už vaiko neprižiūrėjimą. 
gauna paramą iš Lietuvos, Į Teisėjas nusprendė, kad 

motinos netvarkingas gyve
nimas yra vaiko nusikalti
mų priežastis. 

"Kaip gali kitaip būti, jei 

tracijos stovyklą, kurion bolševikai grūdo nekaltus lietuvius, Pasitraukdami iš Lie
tuvos, jie apie pusę tūkstančio kalinių toje stovykloje 1941 birželio 26 išžudė. 

Jei nenori, kad tokie Katynai pasikartotų; jei nenori, kad visa Lietuva virstų 
milžinišku Katynu, — aukok Amerikos Lietcvių Tarybai didžiojo vajaus metu, nes 
JI dirba tik dėl Lietuvos išvadavimo iš kruvinųjų bolševikų vergijos. Ir aukok gausiai! 

GELBĖKIME L I E T U V A ! 
A r KOKI M! DIRBKIM! REMKIM AMERIKOS LIETUVIŲ T A R Y B Ą ! 

Banditas siaučia j Panaudojo blogam 
Banditas Elmer Henry 

Pierce, kuris Mihvaukee nu
šovė gatvėkaryje savo duk
terėčią ir vėliau apiplėšė ke
lias gazolino stotis , persikė
lė į Chicago ir čia jau atli
ko daug piktadarysčių. Penk 
tadienį vakare j is *'gastro
liavo" South Side, kur api
plėšė du takai šoferius, vie
ną iš jų pašaudamas, taip 

Olympia, Wash. — Pavo
jinga yra išmokyti beraš
čius kalinius skaityt i ir ra
šyti. Tai patyrė Supt. Ray 
Ryan, valstybės pataisos na
mų viršininkas. 

Jis valstybes seimeliui pa
pasakojo, kad jam pateko 
vienas nusikaltėlis, nemo
kantis nei skaityti , nei rašy
ti. Per šeš is mėnesius j is 

78.7 žemiau nulio 

JU 

Snag Airport, Yukin. — 
Kurie galvoja, kad Chica- j o j a m k e t u r i s v a i k u s P i r . 
goję salta, t iems patartina m a p o r a f d v i m e r g a i t ė s , gi-
atvykti į šį aerodromą. Ket- m e p r a e j u s i ų metų pradžio-
virtadienį čia buvo 78.7 laip- j e > 0 dabar gimė du berniu-
snio žemiau nulio — šalčiau- kai. 
š ias užregistruotas oras . Ta šeima dabar susideda 
Šiaurės Amerikos kontinen- įg n asmenų. Visi vaikai 

žienė ir pianistė Zita Šimu 
tiene. 

X Genovaite D. Neffas , iš 
West Side, š iomis dienomis 
gavo laišką) nuo lietuvio, su 
kuriuo susipažino viešėdama 
Lietuvoj prieš karą, Buvęs 
Klaipėdos radiofone žymus 
asmuo, taipgi dirbęs Vil
niaus radiofone, dabar ran
dasi Šveicarijoj, k a i p 0 D. P. 

lVfount Clemens, Mich. ir gyvena iš U N R R A malo-
Vietor Rate, 42, žmona Con- j n §s . Laiške rašo, kad tūks-
stance, 37, vienų metų ir tančiai taurių lietuvių nete-
dviejų dienų bėgyje dovano- Į k ę tėvynes klaidžioja po į-

Nuernbergo karo nusikaltę 
lių teisme, gavo devynis me 
tus kalėjimo. 

Iš jų abiejų atimta 
nuosavybė. 

Keturi per metus 

te. yra sveiki. 

vairius kraštus, tačiau ne
pameta vilties, kad grįš vi
sa tai, kas liko prarasta. 

X M. Butkus mūs dien
raščio skaitytojas, nusiskun 
dė dėl užtrukusio atsakymo 
apie gautos prenumeratote 
pinigus. Gal, ir su kitais taip 

pat vieną gazolino ' stotį . i S j ? o k ° to m e n a D a b a r J l s ! DUOKIT "DRAUGĄ" DRAUGUI PLATINKITE "DRAUGĄ" (atsitinka. Tai įvyksta ne dėl 
Viename apiplėštame taksi | vf / f d i P**"** namuose 

Lietuviai tėvai turėtų pa- J» Pametė savo šoferio liu- j u ž čekių klastavimą. 
dijimą, iš kurio jis ir buvo 
atpažintas. Taip pat visi JCIU p r i p r a t ę s 
nukentėjusieji atpažino jį T A „ , . . A . „~ . 
iš fotografijų. Nuo pirmojo I L u c i u s A ; W h l t i n e< » • ff« 
šoferio jis ties 6045 Drexel j y r a P " P r a t f P™ apiplesi-
ave., atėmė $2. Vėliau iš ki-' mH' Tarnaudamas 19 metų 
to šoferio ties Kenrose Ho-• k " p ******* ^rtoąU* 

kadangi kiekvienas paverg
tos Lietuvos tarnautojas ir 
darbininkas yra verčiamas 
mokėti dideles sumas tai 

tel, 6417 Kenwood a ve., at- coln Hotel, 1816 N. Clark 
ėmė 90 centų ir pašovė j į ' s t : { £ . b u v o d e v y n i s k a r t u s 

tris kartus, pataikydamas iš ^ P 1 6 8 * * 8 -
užpakalio į kaklą ir į dešinę I Paskut ims apiplėšimas į-
ranką. Paskiausiai j is užpuo- i ^ k 0 penktadienį. Gerai ap
ie gazolino stoti 6600 Got- į d r e n g ę s vyras, priėjęs prie 
tage Grove a v e / k u r pačiu-1 J° 8 t a l ° ' parodė revolverį, 
po $25 *r Whit ing turėjo atiduoti 

i $47. 

"Varstome rožančių už jus" 
IŠTRAUKA IŠ LAIŠKO IŠ DANIJOS 

Viena tremtinė iš Danijos talkių pamaldas suruošę. 
Mūsų rankomis padarytas rašo: 

Kaip džiaugiamės mes, 
organizacijai, maždaug po JŪS lakstote nuo vieno b a r o i ^ u k ę laiškų iš Amerikos! 
50 dolerių į metus. 

Telpa taip pat keletas įdo- , kiais vyrais, visiškai nesirū 
mių straipsnių apie muziką, į pindama savo mažais vai-
tautinius šokius, telpa ži- kais", pareiškė teisėjas, 
nių, yra juokų puslapis, 

prie kito, gerdama su viso- Kiekvieną kartą, kai gauna-
ine laišką, kyla stiprus no
ras dar gyventi ir dirbti del 
tėvynės Lietuvos. Jūs ame-

1 0 , 0 0 0 BONKŲ 
DEGTINES 
B R A N D E S 
RUM'O 

GIN 
VYNO 
KORDIALŲ 

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama 

SPECIALĖMIS KAINOMIS 
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas 

M O N A R C H 
L lQUOR 
STORE 

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054 

NATHAN KANTKR 
"Lietuviškas 

Žydukas" 

STASYS LTTWINAS SAKO: 

"DABAR -
REIKMENIS , , . 

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
— GERAS PASIRINKIMAS: 

Stogam A Itaikineny* — Insnlaotjp Plytų išvaizdos Skilu gs 
— Langę — Doro — Tvoroms Matėriolo — Maliavos — 
VarnMIo — FnamHlo —. Ottdtknlų Namams Reikmenų 
(Hardwaro — Floisterio — Cemento — Srutų — Vlsoktos 
Rfl&ie* Insnllarijos Hfateriolo — Štormo Lango — Kon> 
Mnaeljos Durų — W%llboard — Plaster Board — Vamy-
dilo h* f>aug Kitę Dalyku. 

APROKAVTMAS TR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
S T A S Y S UPTWINAS, Pres . 

CARR MCX)DY LUMBER CO. 
5039 S. H A L S T E D ST. TEL. VICTORY 1272 

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

. s -"VV*- - v 'W'»-'> '-vv •'" 

rikiečiai negalite įsivaiz
duoti, kad Chicagos žmones 
staiga nustotų noro gyven
ti. Bet pas mus taip yra del 
baisios baimes ir nežinomo 
rytojaus. Todėl nepamirški
te mūsų — tremtinių. 

Karštai išbučiuokite mer-
gtaites, moteris, nuoširdžiai 
padėkokite vyrams, kurie 
dirba del BALF, aukoja pi
nigus ir renka rūbus. Čia 
gavome 82 mailus drabužių. 
Džiaugiamės ir daug kartų 
varstome rožančių už jus. 
Ypač džiaugiasi mergaites ir 
moterys, nes moteriškų rū
bų yra daugiau, negu vyrų. 
Taip pat didele šventė buvo, 
kuomet vieną dieną paštas 
atvežė mums ryšulį ameri
koniškų laikraščių. Ačiū la
bai! 

Kalėdų dieną buvome ka-

altorius iš teatro salės pa
darė bažnytėlę. Meldėsi žmo
nes, giedojo, o širdžiai da
rėsi šilta". 

Tai tik dalelė laiško, ku
riame tremtinė išlieja daug 
liūdesio ir tėvynės ilgesio. 
Matome, kaip džiaugiasi jie 
ir vertina amerikiečių laiš
kus ir ypač rūbus, kuriuos 
mes čia renkame ir jiems 
siunčiame. 

BALF Chicagfos apskritis 
nesenai išsiuntė 16,000 sva
rų rūbų, ir dabar sandėlis 
tumias. Taip pat tuščias ir 
New Yorko sandėlis, nes visi 
rūbai, kai tik surenkami, 
tuojau išsiunčiami. Todėl La
bai prašome geruosius lietu
vius vėl skubiai nešti dra
bužius 4716 S. Marshfield 
Ave, Labai patartina papra
šyti savo kaimynų bei pa
žįstamų svetimtaučių. Jie 
mielai aukoja rūbus, nes jų 
dlaugiau turi, negu mes. 

Laisvute. 

WESTW00D LI0U0R STORE 
2441 West 69th Street. 

* 

DIDELIS PASIRINKIMAS 

VYNO. DEGTINES IR ALAUS 

• • • 
pristatome | namus: 

Geriausių rūšių alų 

buteliais, rtėžemis ir 

statinėmis. 

• • f: 
AL. ŠIMKŪNAS 

Savininkas 

Telefonas PROspect 5951 

blogo noro, arba nepaisymo. 
Pasitaiko, kad vienu kartu 
suplaukia daug prenumeratų 
ir kol kiekvieno rekordai pe
reina per administracijos 
knygas ir ekspedicijos kor
teles, su atsakymu prabėga 
savaite, kita. Administraci
ja ir ekspedicija daro kuo 
geriausiai, kad patenkinus 
skaitytojus. 

X Vakarinių Valstybių 
Lietuvių Katalikų metine 
konferencija šįmet įvyks ko
vo 23 d., Lietuvos Vyčių na
me, 2453 VVest £7 St. Drau
gijos ir organizacijų sky
riai, taip Chicagoj, taip apy
linkes kolonijose ir valsty
bėse prašomos ruoštis da
lyvauti šioj svarbioj konfe
rencijoj. 

X Roselandiečiai ruošias 
labai skaitlingai dalyvauti 
"Draugo'' koncerte, vasario 
9 d., St. Agnės Auditoriam. 
Ne vien senimas, bet ir jau
nimas susidomėjęs tuo kon
certu. Pa v. Brone Pivariū-
naite darbuojasi, kad kuo 
daugiausiai Roseland lietu
vių jaunimo atvyktų pasige
rėti koncerto programa, o 
paskui pasilinksmintų. 

X Jonas ir Ona Paukš
čiai savo valgomųjų daiktų 
krautuvę, 4069 S. Sacramen-
to Ave., šiomis dienomis par 
davė Bruno ir Vladislavai 
Pietras. Mandagus, sąžinin
gas patarnavimas ir didelis 
pasirinkimas įvairių daiktų 
bus, kaip buvę. 

X VI. ir Barbora Strum-
skiai šiomis dienomis įsigi
jo gražų namą, adr. 4445 
S. Artesian Ave., ir jau ap
sigyveno. 


