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TRUMAN NORI PRATĘSTI KARO KONTROLE 
ITALŲ KOMUNISTAI VARO SMARKIA 
PROPAGANDA PRIEŠ KATALIKUS 

("Draugjo" Specialaus Korespondento Paryžiuje Pranešimas) 

Paskutiniu laiku dėl varo- numato Sarro krašto prijun-
mos smarkios antikatalikiš- (girną prie Prancūzijos ir su-

POLITINIS SUSIRINKIMAS JAPONIJOJE 

kos propagandos padėtis Ro
moje smarkiai įtempta. Ši
ta propagandos kampanija 

tinka su Vokietijos federa
linė politika. 

Bet belgų memorandumas 
yra vedama komunistų laik- j stebina prancūzus, nes jis 
rašei o ' 'Don Basilio' tokio-i yra priešingas, kad Sarro 
mis šlykščiomis priemone- 'kraštas būtų* prijungtas e-
mis, kad Vatikanas buvo : konomiškai prie Prancūzi-
priverstas išleisti dekretą, jos. Vienas dalykas gal kiek 
ekskomunikuojant visus ben įdomus, tai jame yra pasiū-
dradarbius. kurie dirba ta
me laikrašty. 

Daugelis klausia, kokiu 
būdu per trumpą laiką "Don 
Basilio" pasisekė išplėsti 
savo tiražą nuo 150,000 iki 

lymas įsteigti du organiz
mus Ruhro krašto ir Reino 
sričiai kontroliuoti. 

Pats prancūzų memoran
dumas nesukėlė didelio su
sidomėjimo, nes tai jau se-

PRASE KONGRESĄ PRATĘSTI GALIA 
KONTROLIUOTI MAISTĄ, MEDŽIAGA 

VVASHINGTON, vas. 3. — ketvirtą mėnesį, ir visiškai 
Prezidentas Trumanas šian- panaikinti nuomų kontrolę 
dien prašė kongresą pratęs- I po 16 mėnesių, kuomet nuo-
ti tam tikras dalis antrojo mos būtų pakeltos 20 nuo-
karo galios akto, inimant ir šimčių. Jis sakė tas planas 

250,000. Atsakymas labai pa į n a s dalykas ir buvo nekartą 
pras tas : komunistų agentai !

apį e jį kalbėta. Jis tik duo-
grąsino kioskininkams, kad įda rūpesčio anglo-saksams, 
jei jie atsisakys pardavinė- kad per Maskvos konferen-
ti "Don Basilio", tai bus at- |ciją rusai nesistengtų ati-
imtos jiems licenzijos ir ka- įtraukti prancūzus nuo anglo-
kangi laikraščių išvežiojimo s a ksų 
biuras yra komunistų ran
kose, tai buvo dar prigra- ! Anglu-Pnuicūzų Sąjunga 
sinta, kad ten kur nebus iš- j Kertiniu Akmeniu 
statytas "Don Basilio", biu- šiandien Europoje visų 
ras nepristatys kitokių laik- -bendra idėja yra ta, kad rei-
raščių. kia kuo greičiau atstatyti 

Gerai i n f o r m u o t u o s e Vokietiją ekonomiškai, kad 
sluoksniuose kalbama, kad pasikeitimas prekėmis sena
sis laikraštpalaikis gauna iš 'jame kontinente pasidarytų 
Maskvos dideles pinigų su- vėl normalus. Anglai skaito, 
mas, tad jis nelabai tesivar- kad sąjunga su Prancūzija 
žo ir veltui dalinamas. yra būtina ir kad sukūrimas 

Rumunija Neįsileidžia V a k a n * E u r o P O S e k o n o m i š ; 
Pop iež i a i Nuncijaus p " * v ^ ^ b ū t u ' v i e n a 8 i š 

! tvirčiausių reiškinių, kas 
Ši visa antikatalikiška \e[atų tada anglams ir pran-

propaganda Italijoje vykdo- j c u z a m s lyginti savo jėgas 
ma tokiais metodais, kaip ji s u amerikiečiais ir rusais, 
praktikuojama Sovietų Ru- | I š 5 i a įr yra kilusi idėja 
sijoje ir jos okupuotuose j įsteigti Jungtines Europos 
kraštuose: Lenkijoje, Balti- Valstybes. Rusija neturėtų 
jos kraštuose, čekoslovaki- tam priešintis, nes Rytų Eu-
joje ir ypač paskutiniu lai- r o p o j e ji pati yra sudariusi 
ku smarkiai išvystyta Ru- ^ ^ sąjungą su Lenkija, 
munijoje. Čekoslovakija ir Balkanų 

Kada naciai okupavo Ru- (kraštais. Tarp Maskvos, Var 
muniją, Popiežiaus nuncijus ŠUVOS, Bielgrado, Pragos, So 
buvo atšauktas, ir nuo to j f įjos ir Bukarešto yra. ne 
laiko įvairias misijas Bal- 'tik ekonomiški ryšiai, bet 

Dalis daugiau negu 50,000 japonų minios čia parodoma imperatoriaus palociaus aikš
tėje, Tokijoje, per masinę demonstraciją, kuomet reikalauta premjero Yoshida ir jo 
kabineto atsistatydinimo. Spėjama, jog šias demonstracijas sukursto komunistų ir so
cialdemokratų partijos. 

jo galią racionuoti cukrų ir 
dalinti retus maistus ir kai 
kurias medžiagas. 

Nors jis išvardino tik ke
lis dalykus, jis paliko didelę 
dirvą prezidentūros diskre-
cijai pageidavimu galios ap-

neuždėtų staigios naštos ant 
mažai uždirbančių šeimų, 
būtų lengvai kontroliuoja
mas, ir paskatintų naujų 
namų statybą bei senų pas
tatų taisymą. 

Tuo tarpu, National Asso-
ciation of Real Estate rubežiuoti kitas medžiagas 

jei kiltų "dabar n e n u m a t o - I B o a r d s r e i k a l a v 0 t u o J P a n a i " 
mas reikalas" - kaip tai ^ n t i n u o m i * k o n t r o l ę n a u " 

jiems pastatams ir bendrą 
nuomų pakėlimą senuose na
muose. 

NUTARĖ, K A D GRUNER TURI MIRTI* Vokietijos K a t i n o ! * 
Atidėjo Kelionę I U. S. 
BERLYNAS, vas. 3. — 

Konrad Kardinolas von Prey 
2YDAI PADARE SAVO PASIŪLYMĄ 

JERUZALE, vas. 3. — Pa- , retų tikslą sušvelninti pa-

angliakasių streikas. Prašy
damas "greito ir teigiamo'' 
nutarimo kongrese, Truma-

(Acme Telephoto) j n a s prašė vieniems metams 
pratęsti tris akto dalis, ku- j RePU^Cttl ja A t k i s t i 
rių svarbiausia duotų jam I r A A A M M r r •• -
galią pirmenybės ir padali jUU,UUU U.J. 3̂111(111111) 
nimo medžiagų bei kontrolę WASHINGTON, vas. 3. 

dėtį, kuri ir taip jau turėjo 
' 'drastiškų pasėkų." 

kanuose Popiežius pavesda
vo amerikiečiui vyskupui 
Mgr. O'Harai. Nesenai Po
piežius nutarė paskirti savo 
nuncijų į Bukareštą, bet Ru
munijos vyriausybė, kuri y-
ra po Maskvos įjtaka, atsi
sakė duoti jam leidimą įva
žiuoti į Rumuniją. 

Romoje skaitoma, kad tai 
yra tik plano dalis, pagal 
kurį norima susilpninti ka
talikus Rumunijoje ir izo
liuoti Vatikaną. 

Vokietijos Valstybes 
Forma Federalinė? 

Iki šiam laikui komisija 
peržiūrėjo keturius memo
randumus. Veik visi jie pa
laiko prancūzų tezę. Gi bra
zilai eina dar toliau ir rei
kalauja suskaldyti Vokieti
ją į autonomines valstybes. 

Olandų memorandumas la
bai panašus į prancūzų. Jis 

kartu pasirašyti ir kariniai 
susitarimai. 

Tad jei anglai sukurtųj e-
kononušką sąjungą su Pran
cūzija, Belgija, Olandija ir 
Italija, rusams nebūtų kuo 
užginčyti. 

Bet visas šis klausimas 
paliekamas "paūksny" iki 
Maskvos konferencijos, kad 
perdaug nesipiūdžius tarpu
savy. Vyt. Arūnas 

lestinos vyriausias teismas 
šiandien atsisakė sulaikyti 
Dov, Grunerio nugalabijimą 
nežiūrint žydų požemio gra
sinimo, kad "britų kraujas 
tekės", jei jis bus pakartas. 
Nuteistas už dalyvavimą a-
takoje ant policijos stoties 
balandžio mėnesyje, Gruner 
gali mirti ryt dieną, bet ma
noma mirties bausmės įvyk
dymas bus atidėtas iki bri
tų moterų ir vaikų evakua
cija bus užbaigta 

Teismas atmetė prašymą, 
kurį patiekė Irgun Zvai Le-
umi nario dėdė, britams be-
tęsiant savo žmonų ir šeimų 
evakuaciją. Pirmasis būrys 
evakuantų buvo lėktuvu iš
vežtas iš Lydda aerodromo 
tuoj po vidurnakčio. 

Kovoja Tarpusavy 
Žydų Haganah organizaci

ja pasiūlė sulaikyti požemio 
veiklą, jei britai sutiktų ne- j " ^ laikraščiai šiandien ra-
sikišti. Pasiūlymas buvo pa- i šg> k a d valdžios priešai pa
darytas tikslu išvengti ka- isi™ošę įsibriauti į Venezue-
rinio stovio paskelbimo ir ^ i š J ū r o s i r o r o > i š b a z i u 

"militarinių operacijų", ku- K*ribėjos salose. Pasklido 
rios gali sekti evakuaciją. nepatvirtinti gandai būk Ve-

Raportas iš Tel Aviv pa- *ezuelos kariuomenei įsaky-
ta budėti, ir kad valdžios lai-

Nuteisė 15 Naciu Už 
Žiaurumą Moterims 

HAMBURGAS, Vokietija, 
vas. 3. — Britų militarinis 
teismas šiandien nuteisė kai
po karo kriminalistus 15 na
cių sargybinių iš Ravens 
brucko koncentracijos sto
vyklos moterims, kur tūks
tančiai belaisvių — didžiu
moje lenkių — raportuoja
ma mirė pasėkoje nežmoniš
ko elgimosi. Vienuolika kal
tinamųjų buvo pasmerkti 
mirti, o keturi nuteisti ka
lėti. 

singt katalikų vyskupas Ber 
lyne, šiandien sakė jo kelio
nė Amerikon atidedama bent 
dviem savaitėms dėlto, kad 
VVashingtone šiuo laiku nė
ra apaštališko delegato, ku
ris planavo jį priimti. Kar
dinolas Amerikoje aplankys 
didžiuosius miestus. 

Kalba Apie Ruošiamą 
Venezuelos Invaziją 

CARACAS vas. 3. — Kai-

minėjo žydų tarpusavį susi
rėmimą, kuomet Irgun Zvai 
Leumi požemio ekstremistai 
raportuota kovoję su žydų 
Haganah apsaugos korpuso 
daliniais. 

Lenkai Ir Vokiečiai 
Susirėmė U. S. Zonoje 
FRANKFURTAS, vas. 3. 

— Riaušės apimančios na
rius lenkų civilinės sargy
bos ir vokiečius iškilo vakar 
Rheinau miestelyje, Mann-
heim priemiestyje. Anot U. 
S. kariuomenės š tab 0 prane
šimo, kautynių smulkmenos 
dar nežinomos. 

vai ir lėktuvai patruliuoja 
pakraščius. 

Ieško Soroqdinimo 
Kaltininku Vokietijoj 

NUERNBERGAS vas. b. 
— Amerikos militariniai vir
šininkai ir vokiečių policija 
tebeieško teroristų, kurie 
šeštadieny išsprogdino 75 
milimetrų šovinį vokiečių 
denacifikacijos teismo virši
ninko kambariuose. Sprogi
mas įvyko teismo preziden-

kog vėliavos apsauga jei An- to CamiUe Sachs kambary-
glija nepalengvins jų įva^ je. Tame teisme dabar tei-

Ministrai Turės 
Paruošti Sutartis 

LONDONAS, vas. 3. — 
Keturių didžiųjų užsienių 
ministrų pavaduotojai, ku
riems pavesta paruošti Aus
trijos ir Vokietijos taikos 
sutarčių projektus, šiandien 
raportavo jog yra daug prob 
lemų, kurios turės būti pa
liktos jų šefų konferencijai 
Maskvoje sekantį mėnesį. 
Dirbdami ketvirtą savaitę, 
pasekretoriai sakė jie ap
versti darbais, kuriuos ne
gali iki nustatytos vasario 
25 d. užbaigti. 

Didžiausios problemos at
rado yra daugybė planų 
kontroliavimui vokiečių in
dustrijos, repatrijavimas ka
ro belaisvių, reparacijos, 
sienos, ir naujosios Vokie
tijos politinė sudėtis. 

eksportų ir importų. 

Sako Rekonversija Tai 
Reikalauja 

Prezidentas prašė pratęs
ti jo galią kontroliuoti: 

Maistus — Kviečius^, rv^ 
žius, cukrų ir jiems artimus 
dalykus; eksportą ir impor
tą riebalų ir alyvos: impor
tą mėsos, pieno ir mėsos 
produktų, žirnių ir pupų, ke-
nuotos žuvies ir proteino 
maistų. 

Importuotų Medžiagų — 
Gumos, blekės, antimonijos, 
cinchona žievės ir'alkaloidų, 
manilos ir agave siūlų. 

U. S. Produktų —- Auto
mobilių ir traktorių (nusta
tant kvotas eksportui); pre
kinių traukinių; naujojo 
streptomycin vaisto. 

Sen. George (D., Ga.) šian
dien sakė jis patieks senato-
atstovų biudžeto komitetui 
programą atleisti 500,000 fe
deralinės valdžios samdinių 
iki liepos 1 d.( ir nukirsti 
$4.000,800,000 nuo Prez. Tru 
mano biudžeto. 

Kaipo buvęs senato finan
sų komiteto pirmininkas, 
George atstovauja būrį de
mokratų nusistačiusių bent 
dalinai veikti su respubliko
nais sumažinti valdžios iš
laidumą. 

Adm. Mitscher Mirė 
Po Širdies Atakos 

NORFOLK, Va., vas. 3. — 
Atlanto laivyno viršininkas 
admirolas Mare A. Mitscher 
mirė Norfolk laivyno stoties 

Jis raportavo "mes dabar ligoninėje šį rytą. Jis buvo 
galime numatyti dieną, kuo
met ši galia nebebus reika
linga," bet sakė "efektyvis 
užbaigimas" rekonversijos 
reikalauja pratęsimą jo pra
šomos galios. 

Siūlo Kelti Nuomas 
5% Kas 4-tą Mėnesį 

VVASHINGTON, vas. 3. — 
Senatorius Flanders (R., 
Vt.) šiandien pasiūlė pakel
ti nuomas 5 nuošimčius kas 

Reikalauja, Kad II . S. 
Pagelbėtu Žydams 

WASHINGTON. vas. 3. — 
Sen. Magnuson (D.f Wash.) 
šiandien ragino, kad Prezi
dentas Trumanas išleistų į-
sakymą Europos žydams 
vežti į Palestiną po Ameri-

žiavimą ten. Magnuson sakė 
jo pasiūlymas yra "drastiš
kas," bet kad tas žygis tu-

siamas Franz von Papen už 
padėjimą Hitleriui iškilti ga-
lion. 

Vėliausiu Žinių Santrauka 
— Nesant vietų Cordova miesto viešbučiuose, 190 as-

menųi pažeistame laive nutarė pasilikti laive laukti pa
galbos. 

— Ats. Walter (D., Pa.) ragino vyriausiąjį teismą "a t 
šaukti" bylą, kuri sudaro pagrindą "portal-to-portal" by
loms prieš darbdavius, ir nustatyti aiškią liniją ateičiai. 

— Užsienio pasekretoriai Londone sakė Rusijos atsisa
kymas pasisakyti dėl Austrijos evakuavimo sulaiko su
tartį. 

— Vyriausias teismas vakar padarė keletą nuospren
džių, bet nepaskelbė nutarimo John L. Lewis byloje. 

— Anglijai gresia tolimesnis maisto kiekių mažinimas 
ir didesnė bedarbe. Spėjama Attlee kabinetas kris. 

priimta į ligoninę po širdies 
atakos beminint 60-to gim
tadienio sukaktį praeitą sek
madienį. 

Karo metu Mitscher va
dovavo atsižymėjusiam Task 
Force 58, kuris pridarė tiek 
daug nuostolių japonams. Jo 
daliniai pradėjo didžiąją ko
vą prieš japonus puolimu 
Truk ir Marianas salų is 
lėktuvnešių 1944 metų va
sario mėnesyje. 

ATEINA ŠALTIS 
Giedrėjanti ir šalta. Nak-

— CIO sekr. Carey sake maj. gen. Fleming turėtų būti tyje nuo zero iki penkių že-

TOKYO, vas. 3. — Tarp
tautinis teismas šiandien at
metė advokatų gynėjų pra
šymą panaikinti karo krimi
nalų kaltinimą daromą bu
vusiam premjerui Tojo ir 25 
kitiems japonų vadams. 

KALENDORIUS 
Vasario 4 d.: Šv. Andrius 

Corsini; senovės: Karigalis 
ir Laida. 

Vasario 5 d.: Šv. Agota; 
senovės: Birutė ir Arminas. 

atleistas iš laikinų kontrolių direktoriaus vietos už tai, 
kad jis norėjęs išleisti įsakymą pakelti nuomas. 

miau zero. Saulė teka 7:01; 
leidžiasi 5:10 
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Ką Svarstė ALRKF Centro Valdyba? 
AKTUALIEJI LIETUVIŲ ] plačiai apsvarsčiusi sunkią 

Lietuvos tremtinių padėti, 
vienbalsiai užgyrš generali-

sc 
^TTrnsm A <a»TTS DRAUGAS. OHTCAGO. ILLINOIS 

ą s a ' • n = z = 
Antraaienle, vasario 1, 1947 

s = 

ŽIEMOS SPORTAS 

TAUTOS REIKALAI 
Amerikos Lietuviu R. K 

Federacijos centro valdybos 
susirinkimas įvyk0 1947 m. 

nį Bendro Amerikoa Lietu
vių šalpos Fondo vaju ir 

aausio 17 d. McAlpin vieš- P r a ^° skyrius, apskritis ir 
būtyje, New Yorke. Apsvars P r i e Federacijos prikliuaan 
čius svarbiuosius ir aktua
liuosius mūsų tautos reika
lus, priimta šios rezoliuci
jos: 

MALDOS DIENA IR 
NEPRIKLAUSOMYBES 
MINĖJIMAS 

1. Kadangi Kunigų Vieny
be ir didysis Amerikos Lie
tuvių Katalikų Kongresas, į-
vykęs pernai spalių men., 
New Yorke, nutarė paakelb-

Čias organizacijas, draugi
jas ir bendrai visą katalike 
visuomenę visomis pajėgo
mis remti vajų. 
LIETUVIŲ KOLEGIJA 
ROMOJE 

% * 9 m DR. CHARLES 5EGAL 
GYDYTOJAS KR CHIRURGAS 

1729 So. Ashland Ava 
(2-troR lubos) 

Oflso Telefonas: YARds 0654 
Jei neatsiliepia saukite— 

Res. Tol.: MIDwa* 2880 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vaL popiet; nuo 7 iki 8:80 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną. 

Dr. VValfer J. Swiatek 
OPTEMETRISTAS 

2201 W. CERMAK ROAD 
iVtrS Metropolitan State Bank) 

TeL CANal 7829 • 
Vai.: — Kasdien 10 iki 12: 1 tki 6: 7 
Iki 9. Seštad. 10 ryto Iki « vak. Sek
madieni 10 iki 11. Trečiad. uždaryta. 

ALRKF v a l d y b a s u 
džiaugsmu priėmė žinią apie 
Lietuvių Kolegijos įsteigimą 
Romoje, kurioje yra susitel
kę einantieji mokslą lietu
viai kunigai ir klierikai, i Northmestern Ice Yacht Association regata šiomis dienomis buvusi Oshkoeh, Wia. 
siunčia tai kolegijai sveiki- Į Nuotraukoj lenktynes laimėjusios burinės rogutės. (Acme-Drarjgas telephoto) 

metais vasario 16 d., todėl 
ALRKF centro valdyba krei 

CHICAGOJE 

Pivarūnus 

ti Pasaulio Lietuvių Maldos 
, . ,, 1 0 , 7 nimus ir geriausius lmkeji- ' 

Dieną ir ją vykdyti 1947 ^ ^ d r a u g e k r e i p i a s i . tar ta paduoti spaustuvei ir 
katalikišką Amerikos lietu- atspausdinti 2,000 knygučių. 
vių visuomenę prašydama 5. Valdyba kreipia Fede-

piasi j visą lietuvių vumo- m a t e r i a l i a i i r m o r a l i a i p a - racijos skyrių ir draugijų SVCCIUOSC K3S 
menę, prašydama visu kuo ^ ^ ^ ^ ^ d § m e f i . k a d d n m g i j ų meū_ 
prisidėti, kad paskirtoji mal _ T _ „ W M _ . n ė mokestis į Federacijos 
dai už Lietuvą Diena atitik- KITI NUTARIMAI c e n t r ą p a s i l i e k a u p a t i > b ū . Town of Lake. - Sausio 
tų jos pavadinimui. Pasiti- . x N u t a r t a soistiprinti prie ;tent vienas doleris. Centrą- '29 d. pas stambius biznie-
kima ir nė kiek neabejoja- F e d e r a c i j - 0 g veikiančio Lie- linės organizacijos, kaip ir r*us ir visuomenės veikėjus 
ma, kad visose lietuvių baž- tuyių K u l t ū r o s instituto ligšiol, mokės po dešimt do- Pivarunus, įvyko susirinki-
nyčiose ir koplyčiose vasa- y e i k l ą p a v e d a n t j a m r ū p i n . | l € r i ų h m e t U s . '" * '* ^ 

rio m ė n*. 2 t ^ ^ T ^ r t i s h e t U V i U k a t a h k U i n t e l e k " ' šiame ALRKF centro vai
tos ^ speciaies p r~ t u a | ų į r 8 t u d e n t ų gobojimą d b susirinkime dalyvavo: 
kūnas y p e t . n g , . b u t o bus w ^ . ^ p r a š a n t j o d i . ; ^ R n e ^ . ^ 
sudaryta n u o t « £ kun P * r e k t o r i a t o k a d ūakfunu l a i . A ] e k s a n d r a s A l e k s i a i r 

Z - " ] . X , i i o n i Dteva k u S U r e n g t ų L ^ ™ * ™ 0 8 Matas Zujus, vice pirminin-
t l T \ k v i n t ų L v S X*™0* ^ m e t U S U k a k t i : ^ i ; L. šimutis, sekretorius; 
kad Jis ' ^ " " u p_ s ų w r b u o j a n t L m n a r i U 8 . P e r . k u n J o n a s B a l k ū n a s i ž d i . k a d rengiama '-card" 
L.etuvo? zmomų ttju, r e n k a n t l j a direktoriatą n i n k a s . n a r i a i . k u n P r a n a s -bunco party" bal. 13 d. 
kad stiprintų jėgas j š i e m s m e t a m s j jį patenka: J u r a 8 J u o z a s L a u č k a i r gv . Kryžiaus parap. svetai-
ciu uz savo sveni s, k u n j K a r a l m s k u n Pr. A n t a n a s Vaičiulaitis. Sve- nėj. Visas pelnas eis karo 
ir kad paaeių u » j u r a s , prof. K. Pakštas, A. č i a i _ d r P r a n a a P a d a l s _ Lietuvos našlaičiams. Suda,-
T " 0 1 ^ " ™ . ^ , ^ ; ^ - ^ ^ ^ kun. J. Balkū- k i s d r Gervyd^ d r . B ro - ryta komisija iš: pirm. B. 
iUa8X • VnrZL Si* žo- n a 8 ' J- L a u č k a - **• C t e p v y- nius Kazlauskas ir Vincas Pivarūnienės, J. Čepulienės, 
o l i a f p lSeks s.TungtV • i d M i r * " * K a z l a u a k a S - T. Kvfctkus. .L«CSA gene- O Norkienės, S Mickūnie-

Lietuvą tinklą, 2 Federacijos sekcijai — ralinis sekretoiMfs. nes, O. Vaznienes, O. 

i 

mas komisijos ruošti pramo
gą Lietuvos našlaičių labui. 
Be komisijos, dalyvavo ir 
žymių svečių: kun. Baraus
kas, kun. Klumbis, adv. R. 
SkiDitis. 

B. Pivarūniene yra viena 
žymiausių veikėjų, ypač lab
darių tarpe. Ją galima va
dinti našlaičių motina. 

Linkime Pivarunienei svei 
katos, kad ir toliau galėtų 
darbuotis Dievui ir Tėvynės 
naudai. Ihtlyvė 

SAU:! 
HEW SPINET PIANOS 

B Pivarūniene pranešė. 
ir 

455 Fiee 
De!iv#»ry 

ONIY A LIMITED NUA-SU 
Somples ur.d Flcci A.oJe. 
Lar^it Styt? 3 6 inche» h-gh 

Fullv "Vuo'ar.feea 

GILBRAINSEN 
FACTORY SHOVVROOMS 

820 N KeHzie Ave 
Opon dai ly fili 9 p.rrt. Sun 1 to 5 

Su kuo sutapsi, tokiu pats 
patapsi. 

DR. G. StRNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Si Metų Patyrimą* 

TeL YardK 1828 
Pritaiko Akinius. 

Kreivai Akis 
Ištaisa 

Ofisas ir akinių dirbtuvė: 
3401 S. Halsted S t 

Kampas 34th Street 
VALJLNDOS: nuo 10 Iki 4 ir < Iki 8 

NedSUoj pa«al mitarU. 
Tikslus tyrimaa Contact Stiklai 
Orthoptic Oydymas. Stiklus Atnaujinu* 

J. RIMDZUS, D. C. 
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OP INDIANA 
Home calls įn Indiana 

Phone Wentworth 2527 
PHYSIO THERAPY 

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

Saturdays 10 A. M. to 8 P. M. 

Ofis. TeL VIR. 1886 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
^IGONIUS PRIIMA: 

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

Būkit Malonus 
SAVO AKIMSI 

Tik viena pora akiu gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslą* 
gali suteikti 

37 M E T A I P A T Y R I M O 
p r i r i n k i m e a k i n i ų , k u r i e p r a š a l i n s 

v i s a a k l ų I t e m p i m * . 

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetona, Jr. 

OPTOMETR1STAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampa* 18-tos gat. 
Telefonas CANAL 0528, Ghioago 

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

Trečiadieniais uždaryta 
Seštad. 9:88 a m. iki 8:00 p. m. 

TeL GRO. 1M6 (Ofiso Ir nnmn.) 

Dr. Walter J. Kirstuk 
PHYSICIAN and SURGBOH 

(Lietuvis Gydytojas) 
3925 West 59th Street 

VALANDOS: 1 — 4 popiet. • : !•- — 
• ;M vakarais Trsčlad. pagal sutarti 

maldos uz 
bet kad ir visiems kitiems Centraliniam Knygynui ir 
pasakytų ir nuoširdžiai pa- Archyvui, kurio direktorium 
prašytų vasario 16 d. pa- yra kun. P. Juras, užgirta 
naudoti didžiąją maldos ga- Patarėjų komisija iš šių as-
lybe Lietuvos išlaisvinimui. «»enų: kun. Pr. Juras, Pr. 

2. ALRKF centro valdy- j S ^ ^ . A
A

 K™T' 
ba skatina kiek Federaci- **;. B u d f n a l ! : . d r - A- K a " 

, .,. , „ . 4.;«T, pocius, A. Peldzius A. Ivaš
kos apnkntis ir skyrius, tiek *~ ' • 

i- w«f«ii ka, J Kumpa, S. Gngalavi-
Yisas kitas Uetuvm katah- ' • * • * , _ „ • - , , cius, S. Mockus. Nutarta sią icų organizacijas, draugijas *• •** . •„ . .* . •!_-• a^in^iai ^ į s t a i g ą apdrausti. Nutarta 
ir 3U veikėjus stipriai ir , * 5« * 
nuoširdžiai dėtis prie vasa- j s * rtl Xfų W . kurioj bus 
S T l i d. - Uetuvos N e p r i > ^ k r a f a s Federacijos ar-
JdauBomybes paskelbimo die c y v a p -
nai minėti surengtų iškilmių. 3. Nutarta šiemet praves-
salese visokeriopo pasiseki- ti Federacijos vajų, kad j -

L. šimutis, ALRKF sekr. bienės, E. Gedvilienės, A. 
2334 So. Oakley Ave. Snarskienes, B. Cicienienes. 
Chicago 8. Iii. p 0 pasitarimo apie rengia-
Geras ir žodžio klauso, pik mj* pramogą, Pivarūnai iš-

to ir lazda neatitaiso kėlė vaišes. 

mo. Mūsų darbštumas ir traukti į mūsų veikimo cent-
duoenumas tesusUprina lie- rą kiek galint daugiau drau-
tuvių tautos pastangas ir gijų. Bus pakviestas šiam 
ryžtingumą darbuose ir ko- vajui vadovauti vienas iš 
vose dėl Lietuvos is lrsvi- veiklesnių lietuvių katalikų 

mmo. 
LIETUVAI GELBftTI 
VAJUS 

Federacijos valdyba ska
tina Amerikos lietuvius vi
somis jėgomis ir visais ga
limais ištekliais remti Lie
tuvai Gelbėti Vajų, kurio 
tikslas yra pagreitinti ir su
stiprinti Lietuvos išlaisvini
mo kovą. 

Federacijos valdyba pri
mena, kad šio vajaus prašė 
Europos lietuvių vadovybė, 
į kurią jeina visos patrioti
nės grupes — katalikai, tau
tininkai, liaudininkai, socia
listai ir kiti. 

Tenebūnie šioje šalyje nė 
vienos lietuvių kolonijos, ku
ri neatliktų savo pareigų 
Lietuvai Gelbėti vajuje, ku
rį veda Amerikos Lietuvių 
Taryba. 
B A L F REIKALU 

ALRKF centro valdyba, 

veikėjų. 
4. Dar kartą peržiūrėtas 

Amerikos Lietuvių Katalikų 
Kongreso priimtas Ameri
kos Lietuvių R. K. Federa
cijos naujas statutas. Nu-

GERA VIETA 

PELNINGAM 

TAUPYMUI 

JŪSŲ Radio Sugedęs? 
Kreipkitės Ekapertyvo 

Patarnavimo Prie 

RADIO SERVICE CO. 
5244 W. 25th S t 

CIMC*. n i 
• K A * DJiRMAM G A A A H T U O T A B 

Eftlaom Ttoų UdlrbymOLų 
TL»oklua l f ode l i u* 

DTKAI APKAINAVIMAS 
Paimam II namu Ir prlstatom 

PARDUODAME NAUJUS 
RADIOS 

Mes tnrlme Kaulja 1 staką t* 
tumu a m u * laukti OM S***. 

Talpai Paairinklmafl TelUuslg 
Muslko* Rekordu 

fer Pasiimkite m SaTtn 

Pradėk taupyti šiandien . . . nusipirkti naują 
namą . . . Nuosavą biznį, automobilių... įsi
gyti finansinę atsargą... Kiekvieno taupy
tojo taapiniai apdrausti iki $5,000 per Fe-
deral Savings and Loan Insurance Corp. 
Taupyk po truputį kas savaitę. I 

Kodėl Pasilikti 
IfiGYDTMOS. SU PENICIUJBf 

Sergančiu? 
CNKSTŲ, PŪSl^S, SOdALflS 

LIGOS PASEKMINGAI 
M M Jau pa«elb*Jome tOlutaačlsnui, 
*VKU kaoMJo d*l N U T S K D H O , OD
OS. KRAUJO. HAIJKy, IR PRIVATI-
MIŲ LIOŲ. Gydome iimpimšf**^ ic^aal* 

ia% nut»k*Jlmo«, p«rtanku 
vertima tuštinti pusi*, nuolatini kallma-
• l n a k « a a levoa ^ ^ 
m m m FLUOROSKOPUKA 
X-RAY EGZAMINACIJA 
MIKROSKOPItKAfl KRAUJO IR 

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS 
VISKAS TIK Vt $3.09 

BM BKAUBMO 
aa piovuto, B S 

DKUlumoJe atr«J\j Į I I I U M I U J 
Ud ff itmaų laikotarprJa 

Ordyme kaAtal prlatsajcl kUkftajHMD 
darblniakaL 

PATBNKINIMA8 GARANTUOJAMAS 
KUKKVIR^AM KURĮ PAIMAM GYDYTI 

DIRBAMOIUJU PATARNAVIMUI 
ATVIRA VAKARAIS 

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

Kampaa Adams—Mtame Aokit* 
VAI*-: kaadiau auo $ ryto Ud f vakar* 

Sekmadieniais uždaryta. 

Dr. F. C. VVinskunas 
G k U* TOJ A* itt vm*,u*AiAb 
2AM VV. Maraquette Bd. 

Oflao TeL: PEOspect 6446 
Be*. TeL: lUIMJock &L60 

VALANDOS: 
Ano . u i t puptMK, u i n b 

DR. EMILY V. KRUKA5 
U l l > I I t > J A b IK C H I K L K C J A S 

4146 Archer Avenue 
OOm TeL LAF&yeUe S210 

Bez. TeL KEPuoUc 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
daukite; KEDzie 2868 

VALANDOS: 
Kasdien nuo l—d vaL popiet 

ir nuo 6 iki 9 vai vakare. 

DR. PETER T. BRAZIS 
PHYSICIAN and SURGEON 

6757 S. VVestern Ave, 
Ofiso TeL: HEMlock 5849 
Bez. TeL: HEMlock 2324 
VALANDOS: Trečiadienį ir Šeš
tadieni pagal susitarimą; kitomis 
djąneedUl nuo 2 iki 4 po piet, 

1—9 vakare. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 4&th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penkiadieniais 
VAJU: 10-12 ryte; 2 A 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted St., Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 popiet. 

TeL: GBOvefattl 4020 
(Oflso ir Rezidencijos) 

Dr. Aiexan der J. Javois 
(JOVAIfiAS) 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2428 West Bfarąuette Kd. 

iDargis Vaistines Name; 
OFISO VALAJTDOB: 

a u d l u ano S Iki «pp. Ir • Ud 4 w. 
Ir i i i f H. pasai •otarti) 

AMJfiBLIiOS LUCTUVTV DAKTAJt^ DBAUGUOS NABiAl 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND 

LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 
2202 WEST CERMAK RD. CHICAGO 8, ILL. 

JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres. and Mgr. 

^ = 

DR. A. JENKINS 
PHYSIOIAN A 8URGEOA 
<UBTUVI8 aYDTTOJAS) 
2500 W. 63rd Street 

OFISO TALANDOfl: 
gaidlfn ano 1-4 p.p. Jr 7:!•-» vak. { 

ftefitadlenlaifl ntio t-4 popiet. 
Trečiad. tr fl^mti aidai-

Ofiso TeL — PROspeot S8S8 
1421 

TEUJEFONTrOKITE: 
OIOEItO e i i s 

Atdara •flįBJJI Ud • 1 
: • • Tai 

^ ^ 

AUTOMOBILIŲ IN€OME TAKSUS, NAMŲ 
APDKAUDA BLANKAS PILDOM. APDEAUDA 

NSURANCE 
I 

REAL ESTATE 
4004 S. AMCNENf AVE. 

CHICAGO 32. *Uu 
LAfayette 6 3 0 0 

EXCHANGF 

DR. JOHN G. MHUtf 
GYDYTOJAS IB CHIBTJBG AS 

^ 

Atidarymą Ncmjo 
Ofiso 

5720 W. Cemuk Rd. 
CICERO. ILLINOIS 

Ofiso TeL: OLVMFIC 8650 
Bez. TeL: OLYMFIC 6891 

Jeigu Neatsihepia — 
Asokits: BEBWYN 8200 

VALANDOS: 
Kasdien: 2 - 4 pp.; 7 - 9 vak. 

rrečiad.. fiUdrmaH Daaal sutarti 

TeL CANai 6122 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS ffi CHIBUBGAS 

2201 W. Cennak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7 - 8 V.T. 
Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA 

3241 VVest 68tb Place 
TeL BEFaėUc 7868 

TeL CANal 0257 
Bea. TeL: PBOspect 6659 

DR. P. I 2ALAT0R1S 
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS 

1821 So. Halsted Si. 
BesitjoMtja: 6600 & Artesian Ave. 

VALANDOS: 11 v7ryto iki 3p.p. 
6 iki 9 vai. vakare. 

TeL YARds 8146 

DR. Y. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
7 4 4 W e s t S5tb S t r e e t 

Vai.: 11^-12; %-A\ ir 6:30—8:30 
Pinaadiemais: 2—4 is 6:30—8:30 

Šventadieniais: U—12. 

DR. L E. M AK AR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofis* TeL: PULLMAN 1198 
Namo TeL: PULLMAN 8277 

Bes. 6958 Se. Talmaa Ave. 
Bes. TeL GBOvehill 0617 
Office TeL HEMlock 4848 

DR. J . J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IB CMiBUBUAS 

2428 W e s t Marquet te K O M ) 

OfISO VALANDOS: 
Nuo 2 iki 4 ir auo 7 iki 9 vakare. 
Trečiad. ir Nedeliomis susitarus. 

DR. S T R I K O 
PHYSlClAJN AND SUBGEON 
4646 So. Ashland Avenue 

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

Sekmad., Trečiad. ir ftestad. 
Vakarais—tik pagal sutarti. 

Office TeL YARds 4787 
Namo TeL PBOspect 1930 

Ofise TeL VIBginia 0086 
Rezidencijos TeL: BEVerlj 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS 

4157 A r c h e r A v e n u e 
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M. 

Trečiadieniais pagal sutartį. 

Dr. A. Montvid, M.D. 
GYDYTOJAS IB CUIBUKGAS 
West Town State Bank Bld«. 

2400 West Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Beai?. TeL: BRUnswick 0597 

VALANDOS: 
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 6 vakare 
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"DRAUGAS" H F L P WAXTED 
ADVKRTISING DEPARTMENT 

127 Na. Doarbom Street 
Tel. RANdolph 9488-9489 

H E L P WAXTED — VYRAI 

MAINTENANCE 
MEKAN1KŲ IR 

CHIPPERS 
PATYRUSIŲ 

Dieną ir naktį darbams. 5 dienos 
j 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 W est Jackson 

SHOP WAREHOUSE VYRŲ 
IR PAPR. DARBININKŲ 

8 vai. | dieną, laikas ir puse 
už viršlaiki. 

ABELL-HOWE CO. 
7747 W. Van Buren 

POREST P. \RK 

HFT.P WANTED — MOTKRYS 

Comptometer 
Operator 

Prefer one who knovvs some 
shorthand. 

Good salary, 40 hour week. 

CALL MR. STRACHAN 
LAFAYETTE 2627 
MOTERIŲ REIKIA 

RINKTI DEŠROMS ŽARNAS 
Geros darbo sąlygos. 

Laikas ir puse virš 40 vai. 
Patyrimo nereikia. 

CANADA 
CASING CO. 

825 \V. 47th ST. 

STENOGRAPHER 
EXPERIENCED 
5 DAY WEEK 

MR. WILLIAMS — SUP. 3340 
GRIFFIN WHEEL CO. 

410 N. MICHIGAN 

Įsigykite šig naują 
ir įdomia knygą 

4 Katalikiškoji Lietuva", 
dideU, 757 puslapių kun. dr 
K. Gečio parašytą ir išleis
tą veikalą, jau galima įsigy
ti "Draugo*' knygyne. Kny
gos tikslas, kaip autoriaus 
Pratartyje 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-

H E L P WANTED — MOTERYS 

AR IEŠKOTE GEROS 
PfiDfiS IR ATSARGOS? 

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ 

— DEL -

DŽENITORKŲ 
UŽDARBIS 72H i VAI/. PRADŽIAI 

77V4 f YATi. P O S MftN. 

82Vi l VAL. PO 6 MftN. 

VALYMO DARBAI MOTERIAIS 
VISOSE MIESTO DALYSE 

VAI,.: 5:30 V AK. IKI 12 NAKTĮ 

ATSIŠAUKITE 

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO. 

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS: 

STREET FLOOR 

309 W. WASHINGTON ST. 

SVEIKATA... 
BRANGUS TURTAS 

R a g o DR. R A C K U S 
4204 Archer Avenue, Chfcago 

(X K> 

KATARIŠKOJI GELTA 

šios rūšies gelta ištinka 
žmogų staiga ir jįi labai nu
gąsdina. Bet tai nėra pavo
jinga liga, niekas nuo stai
gios Katariškos Geltos ne
miršta. Būdinga, kad Kata-
riškąja Gelta didžiumoje su
serga vaikai ir jauni žmo-

vaites geltonoji spalva nuo 
odos nepranyksta, tai rei
kia įtarti kad yra vėžys, ar
ba kad yra akmenys tulžies 
pūslėje. 

Gydymas. Ligonį reikia 
užlaikyti šiltai ir jis privalo 
būti lovoje. Nevalia duoti 
jokių riebių valgių. Ir svar-

Merginų — Moterų 
LENGVIEMS 

DIRBTUVES DARBAMS 
Operatorių 

Cloth Spreaders 
200 merginų reikia del naujos 
dirbtuves. Neribotos progos įsi-
dirbimui. Laikas ir puse ui virš
laiki, dieną ir naktį darbai. Pas
tovūs. Išraokinsim. 

Atsišaukite j 
2414 S. LA SALLE ST. 

TEL.—FRANKLIN 4137 

SIUVIMO MAŠINŲ OPERS. 
Siūti upholstery uždengalus ra
kandų dirbtuvėj. Gera mokestis. 

THE LEGANGER CO. 
925 W. Chicago Ave. 

nes, o seniai tai labai retai. |bu, kad laike ligos ir vėliau 
šį dalyką reikia gerai įsidė- .bent kelias savaites neval

gytų stiprių valgių, ir kad 
nepersivalgytų. Nedavalgius 
yra sveikiau. Ir stengtis, 
kad viduriai tuštintuai kas-

meti, kad jei subrendęs žmo
gus, gauna geltą, tai jis pri
valo būti daktaro observa-
cijoj, nes tai gali reikšti ve-
v . 
zh 

Priežastys. Visokių teori
jų yra, nuo ko x atsiranda 
žmoguje Katariškoji gelta. 
Bet teorijos, tai ne faktai; 
pagalios skaitytojams ir ne
svarbu teorijas skaityti. 
Skaitytojams svarbu sužino
ti tik faktus, iš kurių jis ga
li pasimokinti ir sužinoti 
kaip išvengti ligos priežas-
v . 

cių. 
Bet vieną faktą tai pra

vartu žinoti, būtent; kad la-

MOSŲ GYVENIMAS IR VEIKIMAS 
Pavyzdingas 
Veikimas 

Lowell, Mass. — Šių metų 
sausio 26 d., šv. Juozapo pa
rapijos sodalietes surengė 
puotą parapijos lietuviams 
vyrams, kurie tarnavo gink
luotose jėgose per II pasau
linį karą. Ir, be abejo, dau
gelis tų iškilmių nepamirš, 
kol gyvas bus. 

Dalyvavo apie 148 Lowel-
lio lietuviai-veteranai ir vi
si buvo patenkinti iškilmė
mis. 

Men0 dalis buvo sutvar
kyta parapijos klebono kun. 
P. Strakausko. Daug darbo 
reikėjo įdėti tokiai įdomiai 
programai. Kalbėjo svečias 
kun. Jonas Daunis, buvęs 

dien, bet smarkiai liuosinti Amerikos kariuomenės kape 
negalima. Kitus nurodymus 
bei vaistus suteiks jūsų šei
mynos daktaras. Jei kartais 
Katariškoji Gelta ištiktų jū
sų šeimos narį, tai jei ga
lima, yra geriau pašaukti 
daktarą, — nors toji liga 
nėra pavojinga. 

Daktaro atsakymai j 
klausimus 

Atsakymas R. L. — Nėra 
geresnio vaisto suskirdusiom 
rankom, kaip atskiesta su 

bai daug gauna Katarišką j v a n d e n i u glycerina. Glyceri-
geltą po didelio nuovargio, n a y r a antiseptikas, apsau-
arba po didelių rūpesčių. go odą nuo užsirožyjimo, 
Kartais pasitaiko, kad mo- m m kšt ina odą nes palaiko 
kykloje beveik pusė mokinių drėgmę, ir duodasi lengvai 

lionas; pasveikino vyrus uz 
jų atliktus darbus. Gražią, 
lietuvišką kalbą pasakė kun. 
Feliksas Kenstavičius iš 
Lawell, Mass., ir Lowellio 
miesto majoras Leo Roy svei 
kino lietuvius veteranus mie 
sto vardu. Dainininkėms a-
kompanavo Sophia Blaževi-
čiūtė. 

Didelis kreditas priklauso 
sodalietėms, kur tiek daug 
triūso įdėjo patiekdamos to
kią skanią vakarienę. 

Stenographer 

vandeniu nuplauti. Didžiu
ma taip vadinamų "Hand 
Lotions" ir yra perfumu pa

gauna geltą laike kvotimų. 
Ir laike karo, ne tik daug 
kareivių, bet ir civilių žmo
nių gauna geltą- Lietuvoje I kvėpinta glycerina su kitais 
niekad tiek daug žmonių 'beverčiais priemaišais. 

LIGHT 3TENOGRAPHIC WORK nebuvo gelta aptrauktų, kaip | Atsakvroa* T J. — Čiepy-
kad dabar yra... tai vis nuo Jti n u o "Measles" vaikų, ypač Good typist. Permanent position. 

40 hour week. 
MAYTAG CHICAGO CO. 

1230 So. We*tern Ave. 
SEELEY 2386 

SMART GIRLS 
LIKĘ TO WORK IN THE 

FRIENDLY ATMOSPHERE 

OF 

MOTOROLA 
The Best Radio Place In 

Town 

Starting Rate 83c 
With Experience 94c 
Automatic Raises to 

$ 1 . 0 4 
4545 W. Augusta Blvd. 

mergaičių, nepatariu. Tie 
čiepai gali daugiau žalos pa
daryti, nei gero. 

didelio rūpesčio bei nuovar
gio. 

Simptomai. Visas kūnas 
pasidaro skaisčiai geltonas, 
lyg dažais nudažytas. Odą 
labai nM&~Pj>eš tai^liffO:*, 
muf yra silpna, darosi leda- l 

ka norisi vemti, kartais la
bai vemia Galva sunki ir "101115 praneSIlTldS 
skauda. Liežuvis pašiurpsta. *>abar kaip tik laik 
Kūno temperatūra normali,! sisakyti Gavėnios pamal-

V I 

retkarčiais pakyla iki 102 
laipsnių. Pulsas lėtas ir po-
silpnis. Viduriai kieti, mėš
las molio spalvos, šlapumas 
tulži nes spalvos. Jokio skaus 
mo ligonis nejaučia, bet jo 
nuotaika yra bloga. 

Ligos eiga. Ligonis serga 
nuo dviejų iki penkių savai
čių. Per tą laikotarpį gelta 
blanksta išlėto iki visiškai 
išnyksta. Jei per penkias sa-

doms naują Kunigų Vieny
bės visų metų pamaldoms 
bažnytinį "Vadovėlį". Jis 
patogus kunigams ir nau
dingas žmonėms. Jis paran
kus ir vietoje kokios tik per 
metus pamaldos įvyksta. 
Kreipkitės į 

Rev. C. A. Vasys 
153 Sterling St. 
Worcester 4, Mass. 

Raminančioji jo 
šiluma palengvina kankynę 

STRĖNŲ GĖLOS 
|fc PrlsIdAk prie millonų tų. kurie 
prialekauja Johnson's N U G A R O S 
PI.ASTERIU — pagamintu taip. kad 
greit paleng-vlntų nugaros skausmus. 
Daktaru išbandymai šimtams žmonių 
jrodo, kad Jis patarnauja! 
d Vartojant HJ plaster|. tai lyg nau
doti kaitinamąja paduškalte pačiame 
Jlisų darbe. fivelnOs vaistai sužadina 
kraujo apllnktaką. SILPO jums nu
gara, ntliuosuoja skausmą Ir sustin
gimą. Jis švarus. Jo jėga tęsiasi ke
lias dienas. 
g | Johnson's NUOAROS PLASTERTS 
saugo nuo užsišaldymo. Pastiprina 
raumenis, duoda atramos pa/loj skau
damoj vietoj. J| gamina Johnson & 
Jobnson — vardas, kuris reiškė ko
kybę per 60 metų. Visose vaistinėse. 

JOS. F. BUDRIK 
— INC. — 

Rakandai, Radios 
ir Jewelry 

T T T r r '—y«f-"j*!'i'"!'".T* miiTiTS 

tūra, liaudies menu, katali Hollywcodas yra perpildytas 
kybės galiūnais, katalikiško- demokratijos priešais, todėl 
mis organizaciiomis ir aps
kritai su katalikybes raiški 
niais visose lietuviu srity
se". Knyga yra audeklo g:; 
žuose apdaruose, kurie įvy
nioti į dail. Viie^kio piešta 
lietuviškų dryžių viršeli. 
Knygos kaina $4. 

turi būti ko nors griebiama
si. 

Išreiškiama viltis, kad 
destruktyvinės jėgos Holly-
vvoode 1947 metais susidurs 
su kylančiu publikos pasi
priešinimu. 

KYŠININKŲ BYLOJE 

Ištirti protą 
Viename editoriale Chica-

gos arkidiocezijos katalikų 
laikraštyje "Nevv World" 
rašoma, jcg psichiatrai tu
rėtų ištirti Hollywoodo fil
mų artistus, kad būtų gali
ma nustatyti, kodėl jie pasi
daro komunistais ir fašis
tais, gaudami didžiausią pa
sauly atlyginimą. 

Nugalėjo Sovietus 
ATĖNAI, Graikija, vas. 1. 

— U. N. komisija Balkanų 
tyrimui šiandien atmetė so
vietų bloko pasiūlymą ko
misijai važinėti tiktai po 
Graikiją. Komisija nutarė 
jog Graikija, Jugoslavija, 
Bulgarija ir Albanija gali 
patiekti savo bylas Atėnuo
se, bet tas " neturį nieko 

Laikraštis sako, kad yra bendro su komisijos važi-
_*A. juodu ant balto įrodyta, jog įė j imu." 

Thomas "Rocky" Graziano, centre, pretenduojantis prie 
vidurinio svorio kumštininkų čempijonato, su savo advo
katu (kairėje) liudija New York grand jury. Sakoma, jam 
buvo siūlyta $100,000, kad nestotų kumščiuotis su Reuben 

ij:^_!J 
, I Frank. Kumštynės turėjusios ivykti gruodžio 27 d. 

NUOŠIRDŽIAI 
KVIEČIAME VISUS 

ATSILANKYTI. 

• 
TELEVISION demonstruoja

ma kasdien. Naujos 1947 m. 
Radios, Lietuviški Rekordai ir 
Rašomos Mašinėles. 

PATYRĘS LAIKRODININKAS 
Gerai Sutaiso Laikrodžius 

Krautuvė a tdara Pirmadienio ir 
Ketvirtadienio vakarais iki 9:00 

valandos vakare. 

BUDRIKO RADIO VALANDOS 
Kas Sekmadienį, iš WCFL Radio 
stoties — 9:80 vai., o Ketvirtad. 
vakarais iŠ WHFC Radio stoties 
nuo 7 iki 8 valandos vakare. 

JOS. F. BUDRIK 
— INC. — 

3241 SO. HALSTED ST. 
Tel. CALUMET 7237 

Po vakarienės įteikta do
vanos kiekvienam veteranui. 
Vėliau buvo šokiai. 

Puotoj dalyvavo atstovai: 
nuo Lietuvių Romos Katali
kų Federacijos, kuriai pri
klauso 16 draugijų J. Šauki-
nas, Šv. Vardo Draugijos, P. 
Stanevičius, D. L. K. Vytau
to Klubo, J. Rusas, S. Kun
drotas ir St Šautinas. 

Visi sveikino veteranus ir 
linkėjo laimės ir pasiseki-

( 
Iš 150 vyrų mes neteko

me trijų, kurie žuvo karo 
lauke, žuvusieji: J. Lubet-
nikas, J. Kazlauskas ir K. 
Linkevičius. 

• 
Pastaruoju laiku D. L. K. 

Vytauto Klubas nusiuntė lie
tuviams pabėgėliams, kurie 
studijuoja Hamburgo uni
versitete, 20 anglų kalbos 
žodynėlių ir $50 5 siuntinė
lius "Care" maisto. Nors ma 
žos dovanėlės, bet jeigu ki
tos organizacijos pasektų 
mūsų klubo padarytais dar
bais, daug būtų padaryta. 
Nes visi žinome, kad tie 
žmonės, alkani ir kenčia sun
kų gyvenimą. 

Sudarytas A. L. T., sky
rius, kuris užsimojęs atlikti 
pavestą darbą. Jam mes vi
si padėsime. Atsiminkime, 
kad turime surinkti $2,000. 
Aukos bus renkamos per na
mus. Aukokime. 

Bus rengiamos prakalbos 
16 vasario. Vėliau paskelb
sime laiką ir kalbėtojus. 

Vyt. Ramanauskas 

RENDUOJAME GRINDŲ 
TRINIMO MASINAS — 
TIKTAI 

$150 
[DIENĄ. 

Mes Esame AGENTAI D « 
BKKJAMEN MOORE MALIAVŲ 

1 3 VARNISŲ, taipgi — 
MARTIN 8ENOUR MALIAVŲ 

EB VAKNIffCr, Ir — 
KEM-TOIB TALSPAB. 

Turime Gražu Pasirinkimą 
l N I m . SEENTNftS POPTEROS 

Duodame 90% Nuolaida! 

MAROUETTE 
PAINT & HARDNVARE 

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEBOock 8262 

^ 

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

Atsineškite savo al^os Raportus ir kitas smulkmenas. Mes nesikraus-
tonic. i&pildę JUST; Income Taksus. Per T 7 metų toje pačioje vietoje, 

per iStisus metus. Mes teikiamo, taksų išpildymo patarnavimą. 

OBARTUCH and COMPANY 
2123 West Cermak Boad Chicago 8, Illinois 

: ^ , 

# 

f 
Įgyvendinkite 

"SAVAS 

: ^ 

Tiesiog Joms 
U Mfls« Mrbtnrfs 

Patarlę:-
PAS SAVĄ" 

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausias Rakandas 

Ui Prieinamas Rainas! 

DABAR tai laikas pagrąžinti savo namus su geriausios 
rūšies RAKANDAIS. Mes turime didei) pasirinkimą, mnsn 
pačiu Išdirbinio, visokios rūšies klasiškų ir moderniško 
rakandų. Pasinaudokite proga! 

GARANTUOTA MED2IAGA IR DARBAS IMDAMA 
U2 LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

TftkstanMsJ POnai Patenkint* Pirki j f Išgarsina M na. — 
Prls Progos Patfauskffco iųl 

Archer Avenue Fumiture Co. 
— PARLOR SUITE ISDE&BfiJ AI — 

4140 Archer Ave. Chicago 32, I1L 
Telefonas —- EAFayette 3516 

Savininkas — JOB KAZJK—KAZTKAJTia 

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ 
— UŽ ŽEMIAUSI NUOŠIMTI 

TURTAS $19,000,000.00—ATSARGOS FONDAS $1,500,000.00 
Taupymo skyriuje dabar mokame 2%. Per S7 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. 

a u , • ..-. . . i ^ . ^ - W ^ . - ^ ^ . ūSalall ***!** 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CfflCAOG. IHHNOEI 
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Antradienis, vasario I, 1547 
= 

D R A U G A S 
TKE UTHUANJAN DAILY FRIEND 

2334 So. Oakley Ave., Chlcago 8, 111. TeL CANal 8010-3011 

Entered as Second-Class Matter March 81, 1916 a t Chicagro, Illinois. 
Under t h e Act of March 3, 1879. 

Published daily, except Sundays, 
by the 

Lithuaiiian Catliotie Presas Society. 
l i e m b e r o£ the Catholic Press Ass'n 

Subscription Ra te s : 
$6.00 per year outside ot Chicago; 
$7.00 per year in Chicagro & Cicero: 

4 centą per copy. 

l,rtiumii'iat<»> k.tina. CUieagoju ir 
Ciceroje per paštą: 

Metams $7.00 
Pusei Metų • 4.00 

Jungt . Valstybėse, bet HC Chieagojo: 
Metams $6.00 
Pusei Metų 3.50 

Užsieniuose: 
Metams $800 
Pusei Metų 4 50 
Pinigus reikia siųsti Pašto Money 

Orderiu su užsakymais. 

Skelbimų kainos bus prisiunčiamos 
tuojaus, gavus prašymą^ 

SKELBK1TES DIEN. "DRAUGE" 

W 

Kas Yra Geležinė Uždanga? 
KODĖL BUVO NULEISTA GELEŽINĖ UŽDANGA? 
ŽYMI RAŠYTOJA APLANKĖ EUROPĄ DAUG KAR
TŲ KARO METU IR KARUI PASIBAIGUS. RUSAI 
KOMUNISTAI AMERIKOS MAISTĄ IR RŪBUS 
NAUDOJA KOMUNIZMO PROPAGANDAI. 
Daug buvo kalbėta ir rašyta api e geležinę uždangą. 

Kas gi yra geležine uždanga? Trumpai sakant, tai yra 
slaptumo ir cenzūros siena, kuri buvo pastatyta komu
nistų- aplink Rusiją ir visus kitus kraštus, kuriuos ko
munistai pavergė arba yra įkėlę kojas. Komunistai nu
leido geležinę uždangą, kad likusis pasaulis nesužinotų 
apie jų veiklą savuose kraštuose ir tuose kraštuose, ku
riuos jie komunistina. 

TURI TRIS UŽDAVINIUS 

Už geležinės uždangos cenzūra yra beširdiška, velniš
ka ir išdavikiška. Ji turi tris uždavinius: pasaulio užka
riavimą, Katalikų Bažnyčios sugriovimą, pasėti nepasi
tikėjimą Jungtinėm* Amerikos Valstybėms ir sukelti 
neapykantą amerikiečiams. Tiems uždaviniams pasiekti 
komunistai vartoja baisiausia? priemones. Melas, pa
žadas, vagystė, plėšikavimas, teroras yra ginklai, ku
riuos komunistai vartoja be baimės ir sąžinės, ir ne
skaito blogu, jei tik tarnauja sovietams. Taip, tai yra 
ginklai, kuriais komunistai vieną tautą po kitos pri
verčia vergauti Maskvai. 

KAI KARAS BAIGĖS 

Nieku būdu negali pateisinti Stalino geležinės už
dangos cenzūros, kai karas baigės ir kai Rusija pa
reiškusi, kad ji dirba su sąjungininkais, ir Jungtinė
mis Tautomis, kurių ji pati yra narys, bandant įvesti 
pasaulio taiką. Jei kas nori įrodymo del rusų komu
nistų išdavikiško plano, tegu tik paklausia: "Kodėl bu
vo pakelta geležinė uždanga tik tada, kai taika buvo 
paskelbta ir rusai įžengė į okupuotus kraštus? ' ' Jei ten 
jų (komunistų) veiksmuose nėra blogo, tai neturėtų 
būti priežasties cenzūrai ir slaptumo uždangai. 

Kur bolševikai įkėlė koją, ten vyksta šiurpūs ir bai
sūs dalykai, todėl jie pastatė geležinę sieną, pro kurią 
negalėtų prasiskverbti jokia žinia. 
PASTEBĖJO EUROPOJE PASIKEITIMUS 

Josephine Quirk laike karo aplankė Europą daug 
kartų, ir penkis kartus karui pasibaigus, ir ji pamatė 
Europoje pasikeitimus, kurių nesitikėjo. 

Ir Josephine Quirk rašo Extension žurnale, vasario 
mėnesio, 1947 m., kad tie pasikeitimai įvyko dėl rusų 
propagandos ir geležinės uždangos cenzūros, kuri slepia 
rusų veiklą, darbus. Laike karo į amerikiečius buvo žiū
rima kaipo į Europos išgelbėtojus ir į Jungtines Ame
rikos Valstybes kaipo kraštą, kuris pastatys geresnį 
pasaulį. 

Bet laike pastarųjų atsilankymų Europoje Quirk pa
stebėjo pasikeitimų amerikiečių atžvilgiu, rado neapy
kantą amerikiečiams ir kai kuriuose kraštuose įsiti
kinimą, kad Jungtinės Amerikos Valstybės neturi in
tereso badaujančioje Europoje, išskyrus savo gerovės. 
Autorė toliau pastebi, kad ji sutikusi žmonių, kurie tiki, 
jog Amerika leidžianti jiems badauti, atsisakant siųsti 
maistą, kurį pažadėjo. Tų dalykų vaisius (rezultatas) 
yra rusų propagandos, — rašo J. Quirk. Ir jinai suti
kusi ir kalbėjusi su žmonėmis, kurie gavo maistą ir 
rūbus iš UNRRA. Jie pasakė jai, kad tai dovana iš Ru
sijos. Kai J. Quirk nurodė UNRRA štampas ant daiktų 
kaipo įrodymą;, kad maistas ir rūbai atėjo iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių, jie pasakė jai, kad UNRRA ir 
USSR (Sovietų Rusija) reiškia tą pat. Taip rusai jiems 
pasakę. Jie pareiškė, girdi, nors Amerika buvo paža
dėjusi jiems pagelbėti maistu ir rūbais, Rusija buvo 
tikrai geras samari tonas, kad tuos dalykus davė. Tai 
yra komunistų nuodai, kuriais maitina tuos despera
tiškus (nusiminusius) žmones, ir komunistai, žinoma, 
juos laimi komunizmui. 

KOMUNISTAI UIDLU MEtAGIAI 

Komunistai naudojasi Europoje sunkia padėtimi, ir 
akiplėšiška melagyste apgaudinėja žmones. 

Labai didelį darbą atliko Josephine Quirk, Kąd para
šė tiesos žodį apie rusų komunistų darbus Europoje. 
Gal Amerikos aukšti pareigūnai atkreips didesnį dė
mesį, kad rusai komunistai nesisavintų Amerikos mais
to ir rūbų savo propagandos tikslams. 

"Kiekvienas turėtų perskaityti Josephine Quirk straips
nį: Behind the Iron Curtaių (už geležinės uždangos), 
kuris tilpo Extension žurnale, vasario mėnesį. 

Josephine Quirk taip pat nurodo komunistų užsimo
jimus sugriauti Katalikų Bažnyčią, ir apie komunistų 
veiklą Jungtinėse Amerikos Valstybėse. 

* 

Britai Nori Susitarti Su Prancūzais 
Chicago Tribūne, vasario 2 d., paduoda korespon

dento Henry Wales pranešimą iš Paryžiaus, jog britai 
ieško būdų susitarti su prancūzais, kad laimėti Pran
cūziją britų ir amerikiečių pusėje ateinančioje Mask
vos konferencijoje. 

Sakoma, jog pasitarimą veda iš britų pusės Oliver 
Harvey ir prancūzų ambasadorius Rene Massigali. 

Minimo pasitarimo yra šie punktai. 
1. Pripažinimas politiškų interesų Vokietijoje, garan

tuojant britų karišką pagelbą Prancūzijai, jei kiltų 
agresija iš Vokietijos. 

2. Pripažinimas prancūzų ekonomiškų interesų Saare 
ir Ruhre. 

3. Pripažinimas reikalingumo specialios administra
cijos Reine. 

4. Internacionalizavimas Reino upės navigacijos. 
5. Pripažinimas reikalingumo įsteigti jungtinių (fe-

deruotų) valstybių Vokietijoje. 
6. Anglai-prancūzai palaiko Belgijos ir Olandijos rei

kalavimus dėl reparacijų ir rubežių. 
7. Priima prancūzų planą dėl vokiečių anglies eks

portavimo j Prancūziją, pristatant daiktų į Vokietiją 
iš Prancūzijos plieno fabrikų, ir sutinkant, kad tie 
daiktai atstoja atlyginimą už kuro aliejų. 

8. Britai palaiko prancūzus reparacijų reikalavimuose. 
Britai nori susitarti su prancūzais įvairiais klausi

mais prieš Maskvos konferenciją. 

Italijoje Nauja Vyriausybė 
Prezidentas fenrico de Nicola vasario 2 dieną prisaik

dino penkiolikos vyrų kabinetą, į kurį įeina septyni 
krikščionys demokratai, trys socialistai, trys komunis
tai, ir du nepriklausomi. Alcide de Gaspari, krikščionis 
demokratas, pasilieka kaipo ministeris pirmininkas. 

Prieš 13 dienų senas kabinetas atsistatydino, ir sep
tynių mėnesių italų respublika buvo patekusi į pirmą 
politinįi krizį. Nauja vyriausybė buvo prisaikdinta va
sario 2 dieną, tai jau šešta vyriausybė karui pasibaigus. 

Šį kartą krikščionys demokratai gali skaityti du ne
priklausomus balsus, kas duoda jiems nuo 8 iki 6 balsų 
daugumą, kai ministeris pirmininkas negali balsuoti. 
Buvusioje vyriausybėje dešinieji ir kairieji turėjo beveik 
lygiai narių. 

Vidaus ir užsienio reikalų ministerijas turi krikščio
nys demokratai, o apsigynimo ministeriją valdys ne
priklausomas vyriausybės narys. 

Naują italų vyriausybę laukia dideli uždaviniai. 

Taikos Sutartys Ant Popierio... 
Dabar daug kalbama apie taiką, bet vis dar jos ne

matyti. Taikai įgyvendinti pasaulyje daug trukdo rusų 
komunistų planai ir pavergimas įvairių kraštų, iš kurių 
jie nenori kraustytis. 

Taika buvo surašyta Paryžiaus konferencijos proto
koluose, bet taika dar nėra parašyta žmonių širdyse. 

Šv. Rašte pasakyta, kad kai Kristus buvo prikaltas 
prie kryžiaus, tai "pasidarė tamsu visoje žemėje" (Mat* 
27, 45), ir tas baisus vaizdas nuolat tebesikartoja, kai 
aklas ir pasipūtęs netikėjimas išveja Atpirkėją ir Tai
kos Karalių Jėzų Krįstų iš dabarties gyvenimo, ypač 
iš viešojo gyvenimo. Dėl to, tik sugrįžimas į Dievą, į 
Kristaus tikėjimą, į krikščionišką dorą tegali išgelbėti 
žmoniją iš dar didesnio nugrimzdimo netvarkoje, chaose. 

Dabartinis chaosas (netvarka), kurs pradeda įvaryti 
baimės visiems, geriausiai įrodo, ko vertos yra madin
gos tendencijos tvarkyti žmonių gyvenimą be Dievo 
arba net ir prieš Dievo valią: chaosas yra bausmė pa
čios prigimties, kurios dėsniams norėta pasipriešinto 
ar jų nepaisyti. Daugybė tų, kurie visai nepaisė Ęąžny-
čios auklėjamosios išminties ir jos rūpesčių, kurie ra
miais laikais niekais vertė jos įspėjimus, dabar, gal būt, 
geriau juos supras ir įvertins. 

Taika bus galima, kai žmonių, širdyse bus atgaivinta 
gyvas tikėjimas ir veikli dora. 

Bažnyčios Ateitis Indijoje 
Katalikų Bažnyčios padėtis Indijoje dau£ geresnė 

šiandien, negu buv0 prieš penkis metus, — pareiškė 
praeitą savaitę vyskupas Thomas Fotbacamury, kuris 
yra Bangalore vyskupas, iš Indijos. 

"Pr ieš tris metus Indijoje buvo vedama propaganda 
prieš misijonierių veiklą ir katalikų mokyklas", — pa
reiškė Indijos vyskupas, "bet šiandien Bažnyčia paly
ginant turi pilną laisvę." 

Indijos tautinė vyriausybė rūpinasi palaikyti ryšius 
su krikščionimis. 

-ANTANAS TOLIS-
' 

Mirties Kolona 

Iš Šen Bei Ten 
Rašo Tadaušas Dūdelė 

Jau ir Brooklyno bimba
lams Tadaušas Dūdelė už
kliuvo. "Oi", suriko vyriau
sias bimbalas, "Tadaušas 
Dūdelė meluoja! Kaip jis iš
drįso parašyti, kad Maksi
mą Gorkį Stalinas nužudė!" 

Girdi, Gorkis buvo myli
miausias, Stalino draugas ir 
prietelįus. Ne Stalinas Gor
kį nužudė, bet tie paškudst-
vos trockistai. Sako, jeigu 
Stalinas būtų jį nužudęs, tai 
nebūtų pavadinęs jo vardu 
miesto, kur jis gimė ir au
go. O dabar* ne tik miestą 
įo vardu pavadino, bet įr pa
čią gražiausią Maskvos gat
vę. 

* • • 
Gorkis tikrai Stalino įsa

kymus buvo nužudytas. Ir 
nužudytas dėl to, kad jis, 
"mylimiausias Stalino drau
gas", pamatęs, kaip koncen
tracijos stovyklose kanki
nami ir žudomi milijonai ne
kaltų žmonių, pradėjo prieš 
šį nežmonišką terorą pro
testuoti. Jo širdyje, mat, 
dar nebuvo užgesęs žmoniš
kumas. Stalinui tai nepati
ko, ir buvo nutarta Gorkiu 
nusikratyti. Bet kaipl Taip 
paprastai imti ir sulįfcviduo-
ti, kaip milijonus kitu žmo
nių, lyg ir nepatogų.. Juk 
Gorkis — rašytojas, jp var
das ir plačiame pasaulyje 
žinomas... 

* * • 
Stalino "genialus' protas 

surado išeitį. Mat, kaip tik 
tuo metu ėjo taip vadinamų 
<4trockistų" byla. Stalino į-
sakymu Gorkis nunuodyja-
mas, o viešai paskelbiama, 
kad jį nunuodijo trockistai. 
Taip, ' ' L " teisingai sako, 
kad Gorkio mirtį priartino 
trockistai... O gal ir nepri
artino. Jei ne ta byla, Stali
nas būtų suradęs kitų būdų 
Gorkiu nusikratyti. 

* • • 
Vįenu šūviu trys zuikiai: 

nusikratyta nepageidaujamu 
asmenim, primesta "trockis 
t a m s " sunkūs kaltinimai, 
Rusijos, žmones nustatyti 
prieš teisiamuosius, nes žmo 
nes Gorkį ir jo raštus tik
rai mė§o. Stalinas tryne ran 
kas, kaip kiekvienas žmog
žudys po paslėptos žmogžu
dystes.. 

* • * 
kabai panašiai e^cfcavosi 

įr Sta too "kraujo brolis" 
Hitleris, štai, 19Ą4 metais 
rudeniop pranešama, kad žu 
v 0 feldmaršalas Rommel, 
vokiečių žygių Afrikoje did
vyris. Surengiamos iškilmin 
giausios laidotuvės, pats Hit 
leris padčda vainiką prie jo 
karsto įr beveik verkdamas 
palydi jjj į kacws. Visoj. Vo
kietijoj paskelbtas gedulas. 

Ir t& karui pasibaigus 
paaiškėjo, kad Rommel bu
vo Hitlerio įsakymu nužu
dytas. Geriau sakant, pri
verstas nusižudyti. Mat, jis 
buvo įtariamas dalyvavęs 
sąmoksle prieš Hitlerį. 

O nužudžius kodėl nepa
skelbti gedulo, kodėl nepa-

(Tęsinys) 
Jau po truputį švinta. Vienur kitur pasirodo laukuo

se darbštusis ūkininkas ir, kelnes pasiraitęs, galanda 
dalgį — šienauja. Rodos, imk ir šauk jam, nepaisy
damas atstumo ir traukinio dundėjimo: 

— Sveikas, broli, tautieti! Tavęs, jūsų pasiilgę grįž
tame! 

Mojuojame jiems. Žiūri. Kaži, ar pastebėjo mus? 
Traukinys, lyg žinodamas, kad mes skubame, viesu

lu lekia, stotyse nesustodamas. Tik švysteli peronuose 
budėtojo figūra su raudona kepure ir "žaliu signalu 
rankoje. 

Patekėjusi saulė baigė išsklaidyti mylimos tėviškės 
laukuose ilsėjusį rūką ir žadino iš miego mūsų mielą 
šalelę įr brolius tautiečius. 

— Puikus rytas! Atrodo, kad toki0 dar niekad ne
buvo! — traukdamas į save kvapų rytmečio orą, tarė 
kapitonas. 

— Taip, puikus! Gal ir dėl to, kad ir mūsų širdyse 
puikus rytas! — atsakiau, blizgančiomis iš džiaugsmo 
akimis norėdamas pastebėti kiekvieną smulkmeną. 

— štai jau ir puikūs Jesios šlaitai! Kaunas jau čia 
pat! — džiaugsmingai šūkavome, negalėdami sulai
kyti smarkaus alsavimo ir tankaus širdies plakimo. 

Traukinys staiga sustojo, ir iššokęs iš vagono trau
kinio viršininkas mums pranešė, kad dabar traukinys 
toliau neis, o mes tuos kelis kilometrus ir pėsti galime 
nužygiuoti. Skubiai šovėme iš vagono laukan, palik
dami advokatą J., kuris liko traukinyje, laukdamas 
progos savo daiktus pergabenti per Nemuną į stotį. 

Priėję prie Nemuno, pamatėme, kad šalįa susprog
dinto Žaliojo tilto pastatytas laikinas pontoninis til
tas. Sustoję prie tilto, žvalgėmes po gražias Nemuno 
pakrantes, žvelgėme į jo ramiai tekantį vandenį, žvel
gėme į miestą, kuris atrodė visai sveikas, ir vis dar 
nenorėjome tikėti, kad po kojų jaučiame tėvynės žemę. 

Čiurlionies gatve. Tokia pati, kokią palikome. Dar 
ankstyvas rytas, tik kur-ne-kur pasirodo reti praei
viai, pralekia automobilis, čiurlionies gatvės ir Vytau
to prospekto susidūrime pamatėme judėjimą reguliuo
jantį policininką, Lietuvos policijos uniformoje, balto
mis iki alkūnių rankovėmis. Norėjome prie jo prieiti 
ir pasikalbėti, bet tankiai važiuoją automobiliai ne
leido. Jis pastebėjo mūsų norą ir iš tolo paklausė-

— Iš kur, tautiečiai? 
— Įš Červenės! — atsakėme. ' / j 

(Daugiau bus) 

Lietuva turi vėl būti Nepriklausoma Valstybė! 
vadinti nužudytoj© vardu 
gatvės ar miesto, jei tai 
naudinga ? 

• * * 
Gorkis nėra vienintelis 

Stalino nužudytas, kaip Rom 
mel nėra vienintelis Hitlerio 
nužudytas. Tokių įvykių ga

lima priskaityti daugybę. 
Vokietijoj garsus lakūnas 
Moelders, karo vadas Dietl; 
Rusijoj net apie Lenino mir
tį kažkokie gandai sklido... 

Diktatoriams visos prie
monės geros, jei tik jos tar
nauja jų tikslui pasiekti. 

WATCH SAYINGS GR0W! 
5 10 15 » 

Yrs. Yrs. Yrs. Yre. 
SS mo. 
10 rno. 
25 roo. 
50 mo. 

$300 
600 

•309 
3000 

i -

$600 

1200 
3000 
6000 

$900 
1800 
4500 
9000 

$1200 
2400 
8000 

12000 

Mu» larnlnj)* Paid en $*vtng$ 

FOR THAT HOME 
ALL YOUR OWN 

Y o u ' l l N c e d M o n e y F o r t h e O o w n P a y m o n t -

Many ambirious couples are saving here to become, 
fu ture home-owners, sodn as they've accumulated the( 
down payment needed. . Any convenient amount opens 
your insured savings account at this Association. The. 
chart wiU show you bow much you need to save. 

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

JOS. M. MOZ£&JUS, Sec'y 

3236 South Hclsted Street ; 

SAVE WFTH, A PUkPOSE - SAVE CN A P1A.V 

• * 

-



Antradienis vasario I , 1 R 7 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. immiseii 

Vasario 9 d. — 

"Draugo" Koncerto Solistai Tikrai 
Aukšto Muzikos Išsilavinimo Žmonės 
Dienraščio ' ' D r a u g o " kon- j wealth Edison metiniuose 

certo programoj šįmet b u s ' bankietuose. Vienu tarpu, 
m a t y t nemaža naujų veide- Illinois Music Federation pa
lių ir naujų pajėgų. Pažy- kvietimu važinėjo po įvai-
metina, jog t r ims žymiau- j riu« Chicagos parkų distrik-
siems koncerto solistams Al- j tus su ypatingais koncertais. 
girdui Braziui, Mary Pukš-
mi8 ir John Urban bus pir
mas jų pasirodymas "Drau
g o " koncerte. Šiandie nori
me skai tytojus arčiau supa-

Maryte taipgi priklauso 
prie Dievo Apvaizdos para
pijos choro. Ją rasi kas. sek
madienį giedančią sumą ir 
kas penktadienį ištikimai 

dviem, t. y. Mary Pukšmis 
soprano, ir John Urban, te
noru. 

žindinti su pas ta ra i s i a i s ; lankančią choro repeticijas. 
Ji niekad neatsisako daly
vauti parapijos parengimuo
se, neseniai TT. Marijonų 
Bendradarbių metinSj vaka
rienėj, Lietuvių Vaizbos Bū
to metiniam bankiete, daž
nai pasirodo Lietuvos Ne
priklausomybes Paminėjimo 
programuose, dainavo klebo
no kun. A. Mart inkaus jubi
liejaus vakarienėj . 

Tokiu t a t pr i tyr imu ir gau 
siu muzikos iždu, bus įdomu 
ir verta pasiklausyti Pukš-
mytes "Draugo" koncerte, 
kur iam be abejonės ji pri
duos nemaža spalvos i r aukš 
to tono 

MARY PUKSMIS * * * 
Muzika Marytei ateina N o r s i r tenorui John Ur-

ta ip lengvai kaip alsavimas. D a n "Draugo" koncerte vas. 
Jau High School (Harrison) 19 d. bus p i rmas pasirody-
lankydama ir turėdama tik ^ m a j a j i g tačiau Chicagos lie-
13 m. amžiaus, užėmė svar- tuviams gerai pažįstamas ir 
bią vietą chore. Išpildė to-j j ų mėgiamas. 

Jonas gimė net tolimoj kias operetes kaip " B a r t e -
red Br ide" , "Pira tes of Pen-
zance" ir ki tas . Vienu tarpu 
dalyvavo su šiuo choru kon- j gilintis muzikoj, kurią nuo 
teste kuriame choras laimė- j mažens irgi labai buvo pa-
j 0 pirmą vietą t a rp visų A- mėgęs. Taip tą muziką mė-
merikos High School cho-| 
rų "a capella" dainavime. 

Baigusi High School to
liau lavino balsą ir dalyva
vo choruose ir šiaip jau kon
certuose. Savo laiku kon
certais važinėjusi j New Yor-
ką, Brooklyn, N. Y., Balti-
more, Md., j au nekalbant a-
pie dažnus pasirodymus Chi-
cagoje ir apylinkėj. Ilgą lai
ką dainavo per Chicagos ra
dio stotis WGES ir WBBM. 
Su garsiu Stevens choru dai
navusi žymioje ligoninėje, J Q f l N l T O A N 

Vaughn General, Service- k a d ^ . ^ ^ ^ 
m e n s C e n t e r . C o m m o n - I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

davo ne trumpą laiką lavin
damas balsą ir besimokyda
m a s muzikos technikos. 

Po ilgų metų kan t raus 
darbo ir mažesnių pasiro

dymų, Jonui pagaliau pavy
ko prasimušti į aukštesnius 
muzikos sluoksnius. Cleve-
lande dalyvavo opsretėj " P i -
nafore". Vėliau New Yorke 
dalyvavo tokiuose žymiuose 
perstatymuose kaip "Every-
where I Roam", "Goethe'8 
Faus t , " ^Speak of the De-
vi l" , "Madam Capat" . Dai
navo ir New Yorko Pasau
linėj Parodoj. Vienu tarpu 
koncertais ir pers ta tymais 
važinėjo Pietų Amerikoj ir 
pasirodė Argentinoj, Brazili
joj , Urugvaiuj , Brit ish West 
Indies ir ki tur . Dainavo su 
Cleveland Civic Opera ir 
VVPA Operatic grupėj . 

1941 m. atvyko Chicagon 
ir kurį laiką buvo pirmaei
lis Margučio radio progra
mų ar t i s tas ir pakartot inai 
važinėjo po lietuvių koloni
jas su koncertais. Iš tarna
vo kariuomenėj nuo 1942 

iki 1945 m. Kariuomenėj bū
damas dainavo kareiviams }-
vairiose stovyklose ir tvar
kė programus tokiems žy
miems ar t i s tams kaip Bing 
Crosby, Jack Benny, Bob 
Hope, Ingrid Bergman ir ki
tiems. 

Jonas dabar apsigyvenęs 
Chicagoje su žmona ir ma
myte, kuri prieš kelis mė
nesius atvyko Amerikon iš 
Š k o t i j o s . 

Be abejonės seni John Ur-
b a n c pasekėjai laukia dnr. 
"Draugo" koncerte vėl iš
girst i jo gražaus balso ir 
visi kiti t ikrai gaus pasigro-

JAU TIK LAVONAS PARVEŽTAS Į CHICAGO 

Nuotrauka Capone šeimos kriptos Mt. Olivet kapinėse, 
kurioje palaidotas ir slapta iš Floridos pargabentas pro-
hibicijos laikais pagarsėjusio Chicagoj gengsterio Al Ca
pone lavonas. Kad išvengus smalsuolių, viskas iš anksto 
buvo paruošta taip, kad kars tas su lavonu iš traukinio 
perkeltas į automobilių ir tiesiai nuvežtas į kapus. (Acme-
Draugas telephoto) 

Susirinkimai 
Brighton Park. — Mote

rų Sąjungos 20 kuopos susi
r inkimas įvyks vasario 4 d., 
7:30 vai., parapijos mokyk
los kambary. Narės prašo
mos skaitlingai atsilankyti , 
kad pasi tarus apie bankie-
tą, kuris kaip žinom, įvyks 
kov 0 2 d. Valdyba 

su savim aukų, yra per pi
gus. 

Pagyrūnai labiausiai gi
riasi tada, kai žino, jog nie
kas negali susekti teisybės 
pačius tikruosius dalykus. 

vwwvwwwwwywww 
MAŽAI KOPIJŲ TELIKO 

žėti i r susižavėti šio gabaus 
Škotijoj. "Amerikon a tvyko ar t is to pasirodymu. 
1910 m. ir tuoj ėmė toliau 

Nauja Lietuvos Istorija 

THE STORY OF 
UTHUANIA 

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

Patr iot izmas, kuris neneša 

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
DR ODOS I£B£RD£AMS 

Kenčiamieji nuo senų, atdary 
ir skaudžių žalsdų. Žino kaip sun
ku yra ramiai pavedėti ir kaip 
nakties metu nesalima gerai iisi-
miegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežt ir skaudė
ti — užtepkite 
LEOULO Oint-
rnent palengvi
nimui skausme 
ir niežėjimo tų 
senį , atdarų ir 
skaudžių žalsdų. 

Parade' 
KUN. TOMAS CHASE (Čižauskas) 

Išleido Stralford Houae. Inc. 
Žemėlapiai, kronologija, 190 pusi. 

KAMMA; fS.MJ 
Ufaaiymus aiųakite į — 

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

Chicago 8, Illinois 
Please send sne postpsid. 
copies of your aook THE STORY OF 
UTHUANIA. Enciosed jrou wiU 
find 9 

Name 
Address 

JONAS TALŪNAS 
Uyv.: 241 Swann ativet. 
Mirė Vas. ld.. 1947nl., 10-ty, 

vai. vak., sula u k v* |mw s atnz. 
Gimė Lietuvoje. Kilo ii 

Šiaulių upMKc.. Nugarės ptuap., 
GaucuKŲ kaunu. Amerikoj-; iš
gyveno 34 motus. 

Paliko didriiunie. nuliūdimo: 
mylima dukterį Julia l'otjku, 1 
anūkus — ltuoert ir Kichard; 
švu*rvrk4 Majijonų Guj-skk-nę ir 
jos šeima; svogorka Juli.ouj. 
laibish ir jos šeimų; ir daug 
kity giminių, draugų ir pažys
tamų. 

Kūnas pašarvotas Jolm 1<\ 
Eudelkio koplyčioje, 4«03 S. 
Hormitagv' Ave. Laidotuvės j -
vyksta trečiad., Vasario 6d. Iš 
koplyčios 8:39 vai. ryto bus 
atlydėtas j šv. Kryžiaus par. 
bažnyčią, kurioje Jvyks ;je<lu-
ling-os pamaldus už velionio 
Biolų. Vo pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapin s. 

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

Nuliūdę: Duktė, Anūkai, švo-
gerkos ir kitos Giminė*. 

Laid. direkt.; John F. Eudei-
kis, tol. YAKds 1741. 

T l M ELESS 
|į|| LITHUANIA 
- ^ ^ L - i'ai-ašė OWEN J. C. NOREM 

Žemėlapiai, paveikslai, 300 pusi. 

KAINA: $2.00 
Užsakymus siųskite Į — 

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

Chicago 8, IHinois 

Please send me postpald 
copies of your book — TLMKLESS 
LITHUANIA. Enciosed you wili 
find | 

Name 

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

KOSELANDE 
KOPLYČIA RANDASI: 

10756 So. Michigan Ąve. 
Tel. PUL. 1270 arba CAN. 2515 
Rez. tel. — COMmodore 5765 

ujrr 
BE 

Jo atgaivtnaa-
čios Ir skausmą 
prašalins nčios y-
aatybėfc sutelks 
Jums tinkama 
nakties poilsį ir 
pagelbės Išgydyt 
senas, atda
ras Ir skau
džias iais-
das. Vartokite J} Irgi skaudiems 
nudegimams. Šašų ir sutrūkimų 
prašaliaimui. ir kad palengvinti 
Psoriasls niežėjimą. Al vėdina va
dinama Atniets's Foot degimą ir 
niežėjimą, sustabdo jo plėtimąsi, 
fulalko nuo odos r.udžiūvimo ir 
sutrukimo tarp piritu; geras ir 
sausos, trokštančios odos nieMjl-
oaui, nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalėms Iš lauko pu-

LEOULO OINTMENT parsiduo
to po f l 2* ir po $Z.iS. 

Siųskite jūsų Money Orderi tie
stos J — 

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

CICEBO 5%, ILUNOIS 
Arba atvykite | vaistinę: 

Stem Pharmacy 
4*47 W. lftth 8L, Cicero 50, QL 

™ ^ m * ~ ^ m ^ 3rS 
Minėdami Vos. 16-tą d.# 

"KATALIKIŠKĄJA LIETUVA" 
Parašyta KUN. DR. KAZIMIERO GECIO 

Spauda "Draugo" Spaustuvės 
Veikalas turi 587 puslapių, gražiai paveiksluotas su 

Lietuvos bažnytinės provincijos žemėlapiu. 

Randasi 6 dalys: Krikščionybės keliai j Lietuvą; 
Reformacijos sąjūdis Lietuvoje; Lietuva caristinės Ru
sijos okupacijos laikais 1796-1918; Šventoji Lietuva; 
Lietuvos trispalvei plevėsuojant 1918-1940; Nebaigta 
lietuvių tautos Golgota 1940-1946. 

Knyga gražiai išleista, kietais apdarais ir menišku viršeliu. 

Kaina - $4.00 
šią {domią knygą g a l i n s įsigyti ėabmr — 

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

• • 
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LIŪDESIO VALANDOJ 
Štukitt 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. We»tem Ave- 3319 Lituanica Ave. 
f ROspect 0099 YARd$ 1138-1139 
Tiem* kum fjffens kitose auetts dalyje gaiuime koplyas atSau jUsų namų 

PIRKITE TIESIOG tfUO — 
MB. NELSON 

— tevlnlnko — 

$t. Casimir Monumenl 

3914 West lllth St 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Tiesiog Ten, Kur BnasJ 
Sustoja. 

Telefonas: CEDARCREST 63 3 5 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

4605-07 l Hermitage 
Avenue 

Y ^ r d s 1741-2 

4330-34 Ss 
Avenue 

Lafoyette 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 

Radio Programai WGE8 
H390 k.) 

DABAR KAS ŠEŠTADIENI, 
nuo 9.15 iki 9:30 v. ryte. 

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

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kūnai žuvusių ar mirusių veteranų — jūsų mylimųjų, 
bus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite k* p. Petkus atvyks 
į jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamai pilnas mi Ii tari n i* laidojimas. 

NULIŪDIMO V f l P VALANDOJE 
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B. 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

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

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

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansu patarna
vimas yra teikiamas] 
dieną ir naktį. Rei
kale, šaukite mus. y;,iį$\\ 

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

iV,1 

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

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

Phones — CANal 2515 
COM 5765; PUL 1270 

MAŽEIKA ir EVANS 
3319 LITUANICA AVE. 
6§45 S. WESTERN AVE. 

Phones: YARDS 1138-39 
PROspect 0099 

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LITUANICA AVE. Phone: YABdg 4908 

IULIUS LIULEVICIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Phone L A F a y e t t e 3572 

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

Telephone: YAKds 1419 
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Kautynes su banditais Chicagoje 
Naktį iš šeštadienio i sek- įmetu už žmogžudystę. 

madienį policija turėjo ir
siąs kautynes su banditais, 
užpuolusiais Floyd G. Dana 
Real Estate Co. prie 75th 
st. ir Vincennes ave. Bandi
tai ten tikėjosi pagrobti 
apie $1,000,000, nes toje 

Suimtieji banditai yra: 
Daniel McGeoghegan, ar

ba John Walsh, policijos ži
nomas kaipo "gabiausias" 
seifų sprogdintjoas apskri
tyje. Pirmą kartą jis buvo 
areštuotas 1920 m. ir sėdėjo 

JIS NORĖJO GYVENTI 

įstaigoje buvo 300 seifų ku- k e , e t terminų kalėjime. 
nuoee apylinkes prekybi-, 1 9 2 6 m j i g b u v 0 n u t e i s t a a 
nmkai paprastai padeda sa- k a r t i ^ ž m o g ž u d į , bet 
vaites pajamas. Penki bandi
tai buvo prie darbo, kai 
juos užklupo policija. Po 
valandos aršios kovos, ku
rioje du banditai buvo nu
šauti, o trys policininkai su
žeisti, likusieji trys turėjo 
pasiduoti. Policininkai ligo
ninėj sveiksta. Kova baigėsi, 
kai policija pavartojo ašari
nes dujas. 

Šeši namo gyventojai, ku
riuos banditai laikė savo 
*'globoje" tris valandas ir 
taip pat neišleido laike susi
šaudymo, liko nesužeisti. 

Tardant išlikusius gyvus 
banditus, paaiškėjo, kad vie
nas iš jų dalyvavo vienos 
ekspreso kompanijos pasiun
tinio apiplėšime prie Ameri
can Currency Exchange, 
4141 S. Halsted st., kur sau
sio 17 buvo pagrobta $13,-
000. 

Aukščiausias Teismas jo 
pasigailėjo. 

\Villiam Buhle, 30, gyv. 
7045 S. Green st., iš karto 
buvo laikomas nekaltu. Bu
vo manyta, kad jis atsitikti
nai į gaują patekęs. Tačiau 
jis buvo atpažintas kaip gat-
vėkarių remonto grupės už
puolikas. 

Arthur Bull, arba John 

m""jpu " ? 

! 
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Jis buvo jaunas lietuvis ūkininkas. Vedės, turėjo po
rą vaikučių. Atėję bolševikai paskelbė, kad jis yra buržu
jus. Jo ukį 1941 metų pavasarį apdėjo tokiomis pyliavo
mis, kokių jis negalėjo atiduoti. Jo žemė tiek derliaus ne
davė. O per žiemą visi grūdai jau buvo išsibaigę. 

Bolševikai tada uždarė jį, pavadinę "sabotažninku" ir 
"liaudies priešu", į koncentracijos stovyklą. Bėgdami iš 

O'Brien, 39, kalėjęs ilgą lai- Lietuvos, bolšveikai jį su daugeliu tokių pat ūkininkų, 
darbininkų, moksleivių nužudė Pravieniškėse. 

Lietuvos ūkininkai ir dabar spaudžiami tokiomis pat 
pyliavomis, o negalintieji jų išpildyti uždaromi į stovyk
las ar kalėjimus, iš ksir išeiti nebėra vilties. 

Dirbkime ir kovokime, kad Lietuvos žmonių žudikai 
būtų iš Lietuvos tuiojau išvaryti. Aukokime Amerikos Lie
tuvių Tarybai, kuri tą kovą veda. Mūsų aukos priartins 
Lietuvos žmonių kentėjimų galą! 

GELBĖKIME LIETUVĄ! 
AUKOKIM! DIRBKIM! REMKIM AMERIKOS 

LIETUVIŲ TARYB4! 

Pagaliau apsives 
Los Angeles. — George 

H. Beck, 66, ir Mrs. Eliza-
beth Ruess, 65, iš New Yor-
ko, apsives tik dabar, nors 
turėjo tai padaryti prieš 49 
metus. 

1897 m. Beck, tada 18 
metų, buvo įsimylėjęs Ruess, 
bet jie buvo per jauni. Mo
tina jo mylimąją išsivežė į 
Vokietija vizitui, o po to ji 
su motina užtruko kitur 
užsieniuose keletą metų,. 

Abu jie sukūrė seimas, 
bet prieš keletą metų vieno 
žmona, o kitos vyras mirė. 
Prieš trejetą mėnesių jie su
sižinojo vienas su kitu ir 
pradėjo susirašinėti. Praėju
sią savaitę Mrs. Ruess atvy
ko į Los Angeles, kur jie , 
pagaliau apsives. 

Žuvo du vaikai 
Kirkland, Wash. — Lietui 

paplovus, griuvo kalno da- j 
lis, kurio atšlaitėje stovėjo | 
Nicholas Bicanic, 33, ir jo 
žmonos, Eleanor, 30, hamas. 
Namo griuvėsiuose ir purve 
žuvo jų vaikai: Allison, 12, 
įr Judy Ann, 3 su puse metų. 

i mus 
Kita panaši nelaimė 

Geležinke-

X Juozas Mozeris, jauno
sios kartos veikėjas ir sek
retorius vienos didžiųjų lie
tuviškų "spulkų'' — Keis-
tuto Savings and Loan Ass., 
praeitą sekmadienį/ labai 

Nuėjo nuo bėgiu 

ką už plėšikavimus ir išėjęs 
iš Menard kalėjimo praėju
sių metų kovo 4. 

Po penkių valandų tardy
mo, VVilliam Buhle vis tvir
tino, kad jis nekaltas. Jis sa
ko ėjęs pro šalį, kai bandi
tai jį suėmė, nes palaikė po
licininku. Jis tačiau tyrinė
jama toliau. 

Kautynėse su banditais 
dalyvavo didelis būrys poli-

Vienas iš banditų taip pat, ?. ininkųi tf"*1^ a u t o m a " 
atpažintas kaip plėšikas ku- t , n , a i s ""f™""-
ris sausio 23 užpuolė gatvė-
karių remonto grupės sargą 
ir iš jo pagrobė medžiagas 
ir reikmenis, kurias naudojo 
seifų sprogdinimui. 

Aiškiai matyti, kad ban
ditai savo šiam žygiui jau 
senai rengėsi ir tikrai gerai 
buvo pasirengę. Tačiau jie 
nenumatė vieno dalyko: kad 
sargas kiekvieną vakarą, at
ėjės pažiūrėti krosnių, pa
tikrina visas duris. Ir tą 
naktį sargas, atėjęs truputį 
po 10:00 P. M., užtiko ban* 
ditus ir pranešė policijai. 

Nušautieji banditai yra: 
Richard A. Dolan, 33, gyv. 

6212 N. Hoyne ave. Jis iš 
Joliet kalėjimo išėjo 1945 
lapkričio 18, išsėdėjęs aš
tuonis metus už apiplėšimą. 

Sugauti pabėgėliai 
Tulsa, Okla. — Victor 

Lloyd Everhart, 23, suimtas 
už dviejų detektyvų nužu
dymą, buvo mirtinai nušau
tas trijų policininkų maž
daug dviem valandom praė
jus nuo jo pabėgimo iš Tul
sa apskr. kalėjimo. Su juo 
kartu buvo pabėgę dar pen
ki kaliniai. Trys iš tų pen
kių buvo taip pat sučiupti, o 
du dar ne. 

Pabėgęs iš kalėjimo, Ever
hart privertė vieną taksi šo
ferį vežti jį iš miesto dideliu 
greičiu. Policija tačiau per
šovė automobilio padangą, 
ir jie turėjo sustoti. Šoferis 
tada pradėjo su banditu ko-

ĮVAIRIOS 
DOMIOS ŽINIOS 

===== 

Daugiau batu ir mėsos 
Daugėjant skerdžiamiems 

galvijams, didėja ne tik mė
sos ištekliai, bet taip pat ir 
batai, nes pagaminama dau
giau odos. Nors dabar batų 
išperkama daug daugiau, ta
čiau trūkumo nesijaučia. Va
sario mėnesį buvo paskersta 
1,400,000 galvijų. Tai yra 
rekordinis skaičius. 

Sustabdo judėjimą 
Berlin. — Siekiant taupy

ti anglis, visi Berlyno gat-

voti, o policija ji nušovė. 
George G. Bliss, 34, 14041 Kiti pabėgėliai buvo sulai-

7th ave., Rockford, išėjęs iš | kyti vogtame automobilyje 
kalėjimo praėjusių metų bir- Beggs, Okla., miestley. 
želio mėnesį, išsėdėjęs 18 

Atvyko 70 našlaičiu j Apšaudė konduktorę 
Septyniasdešimt lenkų naš- i Philadelphia. — Policija 

laičių, apkeliavusių per sep- Į ieško vieno keleivio, kuris į 
tynis metus beveik visą že- j gatvėkario konduktorę pa
mes rutulį, bent laikinai ii- leido penkis šūvius, 
gesniam laikui apsistojo Chi Catherine Withrow, 24, 
cagoje, atvykę sekmadienį iš konduktorė, policijai papa-
Meksikos, Meksikoj jie išgy- šakojo, kad jaunas negras 
veno trejetą metų. staiga pašoko iš sėdynes, kai 

23 berniukai ir 47 mer- pamatė, jog jau pravažiavo 
gaitės savo kelionę pradėjo i vietą, kur jis turėjo išlipti-. 
1940. Jie buvo išvežti į Si- į Priėjęs prie konduktorės, 
birą. Paskui buvo internuo-! Jis reikalavo jį išleisti, bet 
ti Persijoj, Indijoj ir Meksi- j *& atsisakė, kadangi gatvė-
koj. Dabar atvyko čia, kur karis jau važiavo. Jis buvo 
bus Amerikos lenkų sąjun- išleistas sekančioj sustojimo 

" - " ? > yT . : Y T 5 7 . gistruota sekmadienį Yuko-vekanai, požeminiai trauki-!& 

niai ir iškeltos sitemos " , v _,. _ 
traukiniai visiškai sustabdo- T o k s s a l t l s b"™ Snag vie-
m i l l : 3 0 P . M. ikiryo, kada ! o v e 3 € *&* 3 0 ° ^ h u i 
mi 11:30 P. M. iki ryto, kada s l a u r e n u o D a w s o n ' Yukone. 

Seneca, Mo. -
lio pervažoje užvažiavus 
traukiniui ant automobilio, j g i ž i a i pravedė TT. Marijo-
šeši jaunuoliai, važiavę tuo nU Bendradarbių Draugijos 
automobiliu, buvo užmušti, seimą, kuris visapusiai pa-
Nė vienas neišliko gyvas. vyko. TT. Marijonų kilniems 

darbams remti seiman su
plaukė virš trijų tūkstančių 
aukų. Be to, seimas priėmė 

Garland, Pa. — Nuėjus rezoliuciją, kuria ragina TT. 
nuo bėgių Pennsylvania lini-1 Mari jonus imtis darbo stei-
jos traukiniui, mašinistas g į m u i high school berniu-
buvo užmuštas, o šeši kiti kams Chicagoj ir įsteigė tos 
asmenys sužeisti. | mokyklos fondą. 

Penki iš sužeistųjų buvo f 
įgulos nariai ir tik vienas X Andrius ir Elzbieta Ra-
keleivis. dzevičiai, seni West Side gy-

Septyni iš traukinio vago- ventojai, praeitą sekmadie-
nų nušoko nuo bėgių, bet nį Aušros Vartų bažnyčioje 
neapvirto. buvo palaiminti vedybinio 

gyvenimo auksinio jubilie
jaus proga. Palydovais buvo 
broliai, sūnus, dukterys, žen
tai, marčios ir 14-ka anūkų. 
A. Radzevičius yra veiklus 
draugijose ir parapijos bei 
"Draugo" parengimuose. Ju
biliatai yra vieni pirmųjų 
Aušros Vartų parapijom^ 
West Side gyvena nuo 1906. 

81 laipsnis šalčio 
Edmonton, Alberta. — Že

miausia bet kada užregis
truota temperatūra šiauri
nėj Amerikoj — 1 laipsnis 
žemiau nulio — buvo užre-

gams ar pažįstamiems. 

Lietuva turi vėl būti Nepriklausoma Valstybė! 

B£ 

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

WHFC - 1«0 kilocycles 
SEKMADIENIAIS: B a o 1-mos 

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

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

MARGUČIO Ofiso Adresas; 

6755 So. V/estern Ave., Chicago, 111. 
Telefonas — GROvehill 2242 

3 $ 

gos globoje ir gaus ameriko
nišką išauklėjimą. 

Atvykusius pasitiko bent 
500 lenkų delegacija, kurių 
tarpe buvo Charles Rozma-
rek, sąjungos prezidentas. 

vietoj. 
Išlipęs negras pradėjo ko-

liotis ir paleido pro langą į 
konduktorę penkis šūvius, 
tačiau nesužeidė. Vienas šū
vis pataikė į kavos keną, 
kuri konduktore laike ran-Penkiolika iš grupes pasi

liks Chicagoje, o kiti išvyks koJe-
į kitus miestus. Dabar visi j 

LTmZčiai įvairiose lenkų sulaikyti su grobiu 

Apkaltino budelius 
Hamburg. — Tarptautinis 

karinis teismas apkaltino 15 
vyrų ir moterų už žiauru
mus Ravensbruck koncen
tracijos stovykloje, kur bu
vo nužudyta ar nukankinta 

Du chicagiečiai sulaikyti 
Franklin, In&, miestelyje 
del greito važiavimo, buvo 
suimti tardymui, nes pasiro
dė, kad jie turi $14,000 ir 
pistoletą. 

Jie pasisakė esą Gene 
Lombardi, 39, gyv. 1003 N. 
Trumbull ave., ir Robert 
HaU, 27, gyv. 3316 VVaban-

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

• KRUPNIKO 
Bos Parduodama 

GIN 
VYNO 
KORDIALŲ 

SPECIALEMIS KAINOMIS 

NATHAN KANTKR 
"Lietuviškas 

Žydukas" 

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas 

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

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054 

^ ^e 

STASYS UTWINAS SAKO: 
1 ' D A R A D T a l Geriausia* Laikas Pirkti 

L / A \ D / A r \ — V I S O K I O S Rfr&nrs iv A M A M S 
REIKMENIS". — 

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
GERAS PASIRINKIMAS: 

Stogam* Reikmenys — Insolaota Plytų išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Matėrlolo — Maliavos — 
VaraMfo — Enameiio — Geležinio Namams Reikmenn 
(Hardware — Pleisterio — Cemento — Sruta — Visokios 
Rastos Insaliacijos Materiolo — štormo Langų Kom
binacijos Durų — Wal1board — Plaster Board — Varna- * 
džio ir Daug Kitu Dalyku. 

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS UTWINAS, Pres. 

CARR MOODY LUMBER CO. 
5089 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 

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

virš 100,000 kalinių. Patys 
naciai tą stovyklą vadino įsia ave. Jie pasakė, kad au

tomobilis priklauso jų darb
daviui, Norman Shapiro. 

Jie apkaltinti greitu va
žiavimu ir ginklo laikymu, 
be leidimo. Policija jais susi
domėjus, nes manoma, kad 
pinigus jie kur nors pavogė. 

moterų pragaru". 
Bausme bus paskelbta tuo 

jau. Manoma, kad visi bus 
nuteisti pakarti. 

Apkaltintų tarpe yra 8 
vyrai"ir septynios moterys. 
Šešioliktas kaltinamasis. Dr. 
Adolf Winkėlmann, buvo 
rastas negyvas jo celėje šeš
tadieni. Jis mirė nuo širdies 
smūgio. 

Toje stovykloje suimtos 
moterys sužvėrėjusių gesta
pininkų ir SS-kareivių buvo 
bjauriai išprievartaujamos 
ir paskui nužudomos. 

Mokosi angliškai 
Berlin. — Puse suaugusių 

mokyklas lankančių mokinių 
Berlyne mokosi anglų kalbą, 
ne s be jos dabar sunku iš
siversti. 

I v v I • • * - • 

Is ŠOKIŲ Į mirti 
Aplington, Iowa. — Penki 

jaunuoliai, grįžtą iš šokių, 
buvo užmušti, užvažiavus 
ant jų automobilio ICS trau
kiniui. 

Viena mergina mirties iš
vengė todėl, kad ji prieš pat 
nelaimę buvo užvežta namo 
į jos tėvų ūkį. 

Traukinio mašinistas pa
reiškė, kad traukinys va
žiavo įprastu 70 mylių į 
valandą greičiu, kai ta ne
laimėk įvyko. 

X Amerikos Žurnalistų ir 
Autorių Nacionale Sąjunga 

Teatrai ir kino teatrai I ~ Eugene Field vardo, gavu-
programų laiką turi sutrum- i P e r s k a i t e Draugą , duo- s i i r perskaičiusi kun. dr. J. 
pinti dviem valandom. | k i t e H J"81* giminėms, drau- j Pmnskio dizertacinj veika

lą "Comparative Law, Ec-
clesiastical and Civil. in Lith 
uanian Concordat", šiomis 
dienomis autorių prieme 
garbes nariu ir atsiuntė tos 
narystes pažymėjimą. Są
jungai priklauso daug žy
mių rašytojų, pasaulionių ir 
dvasiškių ir konvertitų. Gar
bes narių tarpe patys žy
mieji rašytojai. Sąjungos 
centras yra Missouri valsty
bėje. 

X Raymond, M. Rudaiis-
kas, iš Brighton Park, yra 
vienas devynių jaunuolių šį
met baigusių keturių metų 
Morgan Park Military Aca-
demy kursą. Mokslo baigi
mo iškilmės buv0 praeitą 
pirmadienį. Po trumpo po
ilsio jis pradės tęsti studi
jas Morgan Park Junior Col-
lege. Jo brolis, Charles, na
vigatorius B-29, žuvo karo 
metu Clovis Army aerodro
me, netoli New Mexico, kai 

I nusileidžiant lėktuvą ištiko 
, nelaimė — sudužo. 

X Kun. A. Briškos, klebo
no Nekalto Prasidėjimo Šv. 
P. Marijos parapijos, mėgia
miausias šventraščio tekstas 
tilps Chicago Herald-Ameri-
can dienraščio vedamajam, 
vasario 7 d. Tekstas yra pa
imtas iš šv. Luko, persk. XI, 
28. 

X Teisėjas J. Zūris buvo 
principaliu kalbėtoju Kelly 
High School mokslo metų 
baigimo iškilmėse, sausio 30 
d. Tarpe septyniolikos gar
bės studentų, randasi ir vie
na lietuvaitė, Agatha Zarem
ba. 

X Longinas Kutchins-Kn-
Činskas, savininkas Green 
Mill Bakery, šiomis dieno
mis laimingai perėjo opera-

fi\ cijąj Augustana ligoninėj. 

WESTW00D LIOUOR STORE 
2441 West 69th Street. 
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' DIDELIS PASIRINKIMAS 

VYNO, DEGTINES IR ALAUS 

• • • 
pristatome \ namus: 

Geriausių rūšių alų 

buteliais, dėžėmis Ir 

statinėmis. 

• • * 
AL. ŠIMKŪNAS 

Savininkas • 

Telefonas PROspect 5951 
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