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AMERIKA NEATIDUOS ATOMU PASLAPTIES 
GRUNER BUS PAKARTAS VAST M ; 
VIS ATSISAKO PRASYTI MALONES 

JERUZALE, vas. 5. — .raportuotą naują britų pla-
Iš paprastai patikimų šalti- ną federaliniam padalinimui 
nių šiandien raportuota jog Palestinos, jei nebus duoda-
Dov Grunerio pakorimas ma jiems efektyvė autono-
nustatytas vasario 18 die- jmija arba kontrole imigra-
nai. Iki šiol Gruner atmetė eijos. Informuoti valdžios 
visus prašymus apeliuoti sluoksniai sakė planas padą-
pasmerkimą karaliaus tary- lintų Palestiną į žydų ir ara
bai Londone, nenorėdamas bų sritis, o Anglija palaiky-
tuo būdu pripažinti -britų tų sau visuotiną kontrolę, 
autoriteto Palestinoje. bent laikinai. 

Originaliai nustatytas 

Indijoje Iškilo 
Naujos Riaušės 

TRAUKINYS SUMUŠfi SUNKVEŽIMI, PARVIRTO 

praeitam antradieniui, spė
jama, kai Grunerio .pakori
mas bus signalu pradžiai 
žydų požemio Irgun Zvai 
Leumi organizacijo? griež-

BOMBAJUS, Indija, vas. 
5. — Maišatis vakar iškilo 

to atkeršijimo. Manoma Agra mieste, musulmonų 
Gruneris dar nežino jog jo procesijos metu. Vienas as-
sesuo Mrs. Helen Friedman mu0 buvo nudurtas ir kelios 
iš Lancaster, Pa., skrenda krautuves buvo apvogtos 
į Palestiną prašyti j j ape- pirm negu policija pradėjo 
liuoti. 

Britai Paruošia Sau 
Tvirtoves 

Britų viršininkai skubiai 
paverčia tam tikras dalis 
Jeruzalės, Tel Avivo ir kitų 
miestų į tvirtoves. Jeruza
lėje, 700 žydų ir arabų, ku-

šaudyti ir išsklaidė maišti
ninkus. 

TRUMAN PERSPĖJO, JOG TAIKA 
DAR GALI BOTI PRALAIMĖTA' 

Pfijrnsylvania Miršs 
Vasario fsšbliktą 

WILKES BARRE, Pa., 
vas. 5. — L. R. K. Susivie- VVASHINGTON, vas. 5.— |jėgos, kurią apsaugos tary-
lil'imo sekretoriaus Vinco p r e 2 . Trumanas šiandien ba įgaliota pavartoti prieš 

Kvetkaus pasidarbavimu ir perspėjo kongresą jog Jung- jby kokį ateities agresorių, 
•taką, Pennsylvaniio- gu- tinių Tautų duota pasauliui 
bernatorius Duff 'Sleh orok 1 ^ ^ g a l i l e n g v a i b ū t i „ig_ 
lacamiją Lietuvos Naprik- d u o t a įr pralaimėta." 
'ausomybšs reikalu, rvšium 
su catrijptinguju lietuvių 
minėjimu vasario .16 *ienos 

Savo raporte apie Ameri
kos dalyvumą Jungtinėse 

ąsose Amerikos lietuvių T a u t ° s e , jis konstatavo jog 
roloniiose. 

K'ek teko nugirsti, kitų 
J. A. Valstybės atsisakys 
atskleisti atominės bombos 

T'st^'u Tub2*-natoriai taip Paslaptį ar nusiginkluoti iki 
visos valstybės bus pasiža
dėjusios tą patį/ padaryti. 

^os proklamacijas vasario Prezidentas sakė problema 

")at ruoši a °\ išleisti Lietu
vos NcDriklausornyM~, Die-

16 dienai. 

Tiria Komunistu 
Veik!? Michigane 

LANSING, Mich.. vas. 5. 

atomų kontrolės ir draudi
mo atominės bombos karo 
tikslams kdar turi būti iš
aiškinta. " 

Įspėjai Del Ateities 

Kaip reikalauja įstatymai, 

Prezidentas sakė vienas 
svarbiausių bendros sesijos 
pirmo suėjimo atsiektų tiks
lų buvo *' kodifikacija ir iš
vystymas tarptautinės tei
sės." Tarpe kitko, p. Tru-
manas pabrėžė jog šio kraš
to nusistatymas yra remti 
Jungtines Tautas visomis 
išgalėmis kaipo "nuolatinis 
bendradarbis.'T 

Britai Nacionalizuos 
Visas Eleksros Stotis 

LONDONAS, vas. 5. — 
Nacionalizavimas dar vie
nos bfifų pramonės — elek-

rių namai stovi britų ap- j t r o g j § g 0 g _ g a v o p a r l a . 
saugos zonoje gavo įsaky- l m e n t o u ž g y r i m ą d i d e g n e ne_ 

gu 2 prieš 1 didžiuma bal
sų šiandien. Darbiečių did
žiuma sutriuškino konser
vatyvų opoziciją vakar nak-
t; ir šiandien prastume by
lių nacionalizuoti visas pri
vačias ir miestų turimas 
elektros stotis 

mus evakuoti namus iki pie
tų ryt dieną. Namai bus 
vartojami apgyvendinimui 
karininkų, kareivių ir rei
kalingųjų civilių. 

Ateinantis pirmadienis y-
ra paskutinė diena žydų 
agentūrai išpildyti valdžios 
reikalavimą išleisti viešą at
sišaukimą raginantį Palesti _ . ^ . * 
nos 600,000 žydų padėti ka- DIGTUT rCfTinKlBS 
reiviams ir policijai sutriuš- I a n L | ; A C DrpTJHpntlI 
kinti žydų požemį. Agentu- LCIIIUJTO riClIUCHIU 
ros vadai iki šiol dar neat- VARŠUVA, var. 5. — Bo-
siliete leslaw Bierut, kuris pirmi

ninkavo Maskvoje gimusiai 
laikinai Lenkijos, vyriausy-

. bei per 16 mėnesių, buvo 
KraŠtO PadalinimUI s šiandien išrinktas Lenkijos 

LONDONAS, vas. 5. — j prezidentu septynių metų 
žydų agentūros kalbininkas | terminui. Parlamentas išrin-
šiandien sakė žydai atmes ko Bierutą, vienintelį kan 

Iš lėktuvo padaryta nuotrauka parodo susipynusius va-! ? u l x K i m S l S^r šiandien j p r e z i d e n t a s į š d a v e raportą 
gonus po to kai Erie geležinkelio prekinis traukinys smo- , ! s a k e * te m a n a s "ištirti ko-
gė į sunkvežimą ir nuvirto nuo Mfeių Ravenna, Ohio. Dvi- m u n i 8 t ų i r Priešvalstybinę 
dešimt penki vagonai nuvirto nuo bėgių ir trys jų perėjo v e l k l a visuose Michigano 
per stoties sieną. Niekas nebuvo sužeistas. (Acme Telepn.) j ^ e m m o sluoksniuose.' 

Pareiškimas buvo padarytas 
pasėkoje valstybės nagrinė
jimo American Youth for 

_. -., iDemocracy komunistų orga-
Išleisti Amerikiečius Biudžetas Per Didelis Nadios veikios ji-ichigan 

PEIPING, Kinija, vas. 5 W A S HTNGTON, vas. 5 . - ' S t a t e * < * # * * • 
— Komunistų kotmisijonie- P r e z identas Trumanas šian-
rius vykdomajam štabe šį ; d i e n a u ž i n o j o i š republikonu 

Komunistams Liepia GOP Sako Trumanui 

sumazimmo 

vakarą pranešė korespon 
dentui jog komunistų štabas 
Yenane įsakė savo kariuo
menei sustoti puolus Pei-
ping-Tientsin geležinkelį 
kuomet amerikiečiai pradės j d r a u g e su" pinigų "dalinimo 
evakuaciją. komitetų viršininkais, tarė 

Amerikiečiai tikisi ryt g i g u Prezidentu, 
dieną gauti pranešimą savo 
išvykimo dienos. ***• Bri<tees (R.. N. H.) 

senato apropriacijos komi 

Septyni studentai pripaži
nę priklausą AYD nežiūrint 
formalaus draudimo vak^ 

kongreso finansų vadų jog ; p a s i r o d g g k ^ 
]is gal, tikėti*. drastiško j m i t e t a k u H s nkomead^vo 

savo rekomen-

apie pirmą metą Jungtinių 
Tautų veiklos, tuo pat me
tu perspėdamas apie pavo
jus ateityje. Nupiešęs Jung
tinių Tautų metų veiklos 
vaizdą, p. Trumanas prašė 
kongresą paremti ir UN e-
konominius bei socialinius 
darbus. 

duoto $37,500,000.000 biud- į°f. ^ ™l f ™ * J J * " ^i,*™,, , v v v u toliau sueis kaipo mokyklos 
žeto. Republikonu vadai, 

Kai kurie šių darbų, lie
čiančių partinius reikalus, 
dar turi būti kongreso už
kirti. 

Visu Kuo Remia U. N. 

organizacija. 

Rusai Gaus Nacių 

Žydai Atmeta Planą 
Pakeisti Prezidento 

Įpėdinystę: Trumanas 
VVASHINGTON, vas. 5.— 

Prez. Trumanas šiandien 
prašė kongresą pravesti įs
tatymą, kuris pastatytų re

tėto viršininkas, atsisakė HELSINKI, vas. 5. — Ru-
pasakyti kokį biudžeto su- ! s iJa i r Suomija sudarė su
mažinimą republikonai nu- ; t a r t* Pervedimui buvusių 

Prezidentas savo raporte 
—(pavadino militarinio štabo 

komiteto darbą labai lėtu, 
bet sakė, tačiau, jog "jau 

- - | dabar yra ženklų pagreiti-
lUrfUS MlūmiJOjeinimo ir yra viliamasi jog 

komiteto darbo tempas nuo
lat greitės." To komiteto 
užduotis yra paruošti planą 
suorganizavimui militarinės 

mato 

'Portal' Byla Baigta, 

vokiečių nuosavybių ir tur
tų Rusijai. Sutartis apima 
mažą plotą žemės netoli 
Petsamo, o Janiskoski ir 
Nisakoski sritys prie Paats-
joki upės šiaurės Suomijoje didatą 408 balsais. Mikolai- i publikonų kalbininką Joe j , j , y M n r M r JSg^ 

PASIRAČO UŽ ANGLIJA č i k o v a l s t i e č i ų partija davė ^art in pirmutinį eilėje įpe- L3UKI3 flUOSpreiiaZIO bus parduotos 
25 balsus prieš. 

Pavadintas Melagiu, 
Von Paoen Nebekalba 

NUERNBERGAS. Vokie
tija, vas. 5. — Drebėdamas 
susijaudinimu, Franz von 
Paoen šiandien pasakė vo
kiečių tei«ėiams, kad jis pa
sakė savo ''paskutinius žo
džius" denacifikaciįos byle
le prieš jį, už tai, kad bu
vo sakyta jog jis melavo. 
Teismo pirmininkas Camill 
Sachs kaltina Von Paperia 
melavimu atpasakojime apie 

• paruošimą Prezidento Paul 
Anglijos užsienio reikalų Von Hindenbergo politinio 

ministras Ernest Bevin pa- testamento 1934 metais, ku-
sirašo taikos sutartis Itali- riame, anot nacių jis pas-

dinystei prezidentystei. Laiš 
kuose Martinui ir sen. Van-
denbergui (R., Mich.) Prezi
dentas pakartojo savo pra
šymą pakeitimui tradicinės 
įpėdinystės prezidento vie
tai. 

Valstybės sekr. George C. 

DETROITAS, vas. 5. — 
U. S. teisėjas Frank A. Pi-
card, užbaigdamas Mt. Cle-

Pusė 6 bilijonų finmarkių 
sumos bus atiduota Rusijai 
prekėmis, daugumoje sulfi
tu, medžiu, alkoholiu, fabri-

Komunistu Vadas 
Laikomas Ellis Saloje 

Nesirašys Uždaros 
įmonės Sutarties 

VVASHINGTON, vas. 5 — 
General Motors korporaci
jos prez. Charles E. Wilson 
šiandien pareiškė senato 
darbo komitetui jog jis pir
miau mestų savo darbą ne
gu pasirašyti uždaros įmo
nės sutartį su darb0 unija. 
Jis sakė jeigu kraštas turės 
'' priverstiną unijazaciją," 
tai taip pat turėtų skaityti 
narystę unijoje virš pilie
tybę. 

Ats. Landis (R., Ind.) at
stovų rūmuose sakė Baltų
jų Rūmų patarėjai bandą 
"lošti politiką darbo klau
simu" yra atsakingi už ban
gą nesenai įvykusių streikų 
krašte. Atstovų darbo ko
miteto pirm. Hartley (R., 
N. J.) sakė dabartiniai dar
bo įstatymai yra "visiškai 
netinkami kaipo priemonė 
laimėjimui taikos pramonė-
je." 

Lilienttial Teigia 
McKellar Šmeižia Jį 

mens Pottery Co. byla,, sian | k u o s e p a g t a t y t a i s p a s t a t a i s 

dien atidėjo 24 vaalndoms K a r k l į a i s ^ ^ S u o m i i a 

nutarimą ar U. S. valdžia . a p s i i m a a p m o k ė t i ' dalį so-
gal* dalyvauti ^portal-to- j ^ ^ m i l i t a r i n € B P o r k k a I a _ 
portal" byloje. Teisėjas sa- b a z ė g i š l a i k y m o i š l a i d : , , i r \ n e g b u v o g a u t a žinių, kad saugos." 

VVASHINGTON, vas. 5.— 
Buvęs TVA viršininkas Da-
vid Lilienthal šiandien kal
tino sen. McKellar (D., 
Tenn.) vartojimu taktikos 

NEW YORKAS, vas. 5.— j panašios "Salemo raganų 
Imigracijos oficialai laiko teisimui" įtariant jo tinka-
Gerhart Eisler, tariamą mumą būti atominės ener-
Amerikos komunistų parti- gijos komisijos pirmininku, 
jos viršininką, Ellis saloje Lilienthal sakė McKellar 
matomai užtikrinti jo pasi- "daro priešvalstybės veik-
rodymą prieš atstovų prieš- l o s ir komunizmo užmeti-
amerikoniškai veikliii tirti mus nesantiems čia asme-
komitetą Washingtone ryt nims, kurie neturi teisės 
dieną. FBI suėmė jį vakar, perklausinėti ir jokios ap-

S S o ' S a TSSūL , k § ^ ^ a S l IT^L n U "" ^ e r v e s 4 6 0 m i l i ^ '&** îšleris minąs išvykti iš " -
^ ^ 1 ^ 2 ™ ^ ™ P r e n d i Š l t ° l e Y * S" ̂  s v e t i m a v a l i u t a R u s i J a i - Amerikos. i KALENDORIUS 
ryfų spraga pirm 1948 m e - l | a u k ė b e v e i k $5,000,000,000 Ji J 
tų rinkimų. Prez. Trumanas | - p o r t a i - mokesčių pretenzi-
padarė savo pirmąjį prašy- j ų b y l a s i k i š i o g s a v a į t e s 

oabaigos. 

U. S. advokato gynėjo Pa
dėjėjas John F. Sonnett sa
kė valdžia nori įstoti į bylą 
ir sugrąžinti ją į vyriausią
jį teismą "taip greit kaip 
galima," 

mą tokiam pakeitimui tuoj 
po to kai jis užėmė mirusio 
Franklin D. Roosevelt vio-
tą. 

Šios aienos laiške p. Tru
manas rašė: "Aš sakiau 
tuomet, ir dabar pakartoju, 
kad demokratijoje Preziden-

Veliausiu Žinių Santrauka 
Vasario 6 d.: Šv. Darata 

Šv. Romu-
Ramutis ir 

jai, Vengrijai, Bulgarijai, kyręs Hitlerį būti jo įpedi- tas neturi turėti galią nomi 
Rumunijai ir Suomijai. niu. nuoti savo įpėdinį." DUOKIT "DRAUGĄ" DRAUGUI 

ir Šv. Titu*. 
Vasario 7 d. 

—UN saugumo tarybos posėdyje, Prancūzija pasiūlė aidas; senovės 
kompromisą: paskirti 11 narių komisiją paruošti planą švitrigėlė 
nusiginklavimui o tarybai toliau svarstyti atomų kont- ' 
rolC. ORAS 

—Italai ir jugoslavai ekstremistai Trieste mieste pro- Dalinai debesuota, netaip 
testuoja Keturių Didžiųjų nutarimą Triesto sutarptauti- ialta dienos metu. Saulė te-
nimui ir dėl tos priežasties pradeda maištauti. ka 6:59; leidžiasi 5:12. Nak-

—Lenkija patiekė užsienio pasekretoriųi konferencijai tyje sugrįš arti zero šaltis, 
Londone reikalavimą 40,000 kv. mylių ploto Vokietijos penktadienyje šalta ir snie-
žemės. Rusija remia lenkus, o U. S. ir Anglija priešinasi, gas. 

. 
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B DETROITO LIETUVIŲ GYVENIMO 
Vasari* 16-toįi 

BR. BUDGINAS 

Reikšmingas paminėjime 
Lietuvon Nepriklausomybes 
Akto — Lietuvių Diena — 
su patriotine programa, su 
kalbėtojais iš Europos bus 
vasario 9 d. Detroito Lietu-

atnaujino "Draugo" prenum. 
Sako, be dienraščio negalė
tų, būti nei vienos dienos. 

Kotrina Ruks-Rukšeniene. 
Vincenta Maroziene jau ke
linta savaitė, kaip atosto^ai 
Floridoj leidžia. Abi yra 

vių Organizacijų Centro pas veiklios darbuotojos, sąjun-
tangomia, toji Lietuvių Die- g į etės. Sugrįžusio* dar di
na rengiama buv. Lietuvių d e s n e energi j a darbuosis be
šalėje, 25 St. ir Vernor Hwy. tuvių veikime. 
W. Programoa pradžia 5 vai. * 
Kalbėk Brtmies Bnš^omf V i n c a s ^ ^ j o k a s , iaimin 
ku«. R * į " * i » , i** * V. ^tarnavęs U. S. A. tar-
Duiia»I»MariJo«alferilatiS. n y b o j e b u y ę g ^ ?_ s e ga_. Lietuvos pcjnndzio daly- D e troito Organizacijų Ce-
kiene, kuri atvyko iš Pary- l y g e d a l y v a v ę s f r o n t uose ir;vis, pergyvenęs komunistų n t r Q mreri^09e vr3ik3tLbose, 

nebuvęs sužeistas, dabar j ir nacių okupacijas, kaitin- ^ o € o 1 4 d w S i ( f e i r 
tas ir šaldytas kalėjimuos 2, g r u o d ž i o 1 5 d š v < J u r g i o 

draugų bei darbuotojų. Gra-
duante ne tik pasveikinta, 
bet ir gražiomis dovanomis 
apdovanota. 

•>os> brolis Alfonsas yra 
^abu^ inžinierius; dirba Che-
vro'at Research D^parta-
mente. 

Mrs. Besinkaviniene, K. ir J. 
Samaškai, V. Maroziene, E. 
Pauraziene, F. Mikulskas, A. 
Aleksinas, J. KudŽius, J. Ke-
salonis, S. Atkočiūnas. 

Po $1: Kun. J. W. Stane
vičius, C. Jakavičius, J. De-

DR. CHARLES SEGAl | Dr> WaJtef j_ WM > 

gutis, M. Lukonis, O. Kar-
Sesutė Stallr* praeita ru- |niene, A. Milleriene, M. Ri-

*r* svarbią vietą ušeme ba&nskiene, M. Eisonas, D. 
TTenry Ford fabrike. Fordo Tameliene, A. Pilukiene, U. 
:ntoriioi pirmoji moterir, toj ! Jurgelaitiene, A. Jucius, A. 
pozicijoj. 

%m Aukojo Lietuvos 
Janis, M. Janis, M. Stasys, 
M. Steponavičiene, J. Mar
kūnas, A. Levulis, M. Sven^ 
driene, O. škuliene, S Sičū-

(Nukelta į 3 pusi.) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1729 8o. Ashland Ava 

(2-troa lubos) 
Ofiso Telefonas: YARds 0554 

Jei neatsiliepia saukite— 

Bes. Tel.: MIDwaj 2880 
OFISO VALANDOS: 

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

OPTEMETRISTAS 
2201 W. CERMAK ROAD 

V V iri Metropolitan State Bank) 
Tel. CANal 7329 

Vai.: — Kaadlen 10 iki 12: 1 Iki 6: 7 
iki 9 šeštad 10 ryto iki 6 vak. Sek
madieni 10 iki U Tretflad. uždaryta 

žiaus ?aiisio 17 d. Muzikalę 
programą išpildys Lietuvių F U > r i d • ]gjiko m o k y k i ą _ 
Balso Radio choras ir solis 
tai, vadovystėj Jono Valuko. 

beisbolo umpire. Al. Sumer 
(lietuvis) jau keli metai, 

DR. VAITUSH, OPT. 
LUOTU J9 

dabar savo prakalbose nu- P 3 r a p i j o j e k u r kalbeįo dr 
švie?:a komunistų terorą, D a g y s .p į> G r i g a i t i a > a u k < > 

Rfc*. ton. I. F. Bereište ati- k a į p F l o r i d o j y ^ u m p ; r e j kuriuo jie laikosi valdžioje JQ a e k a n t i e j i : 
darys vakaro programą ir m o k y t o j u A b u y r a š v . p e t - I Rusijoj. Nepraleisk progos $ 4 0 j ^ ^ ^ Or l 7ani^ijų 

neišgirdęs Br. Budgino kai- Q e n t r a s 
bos Lietuvių Dienoj, vasa 

bus vedėjas to vakaro. 
Detroito lietuviai, kurie 

užjaučiate savo brolių sun
kią padltį; kurie norite aiš
kiai sužinoti, kaip jie gyve
na ir koks likimas jų lau
kia, susirinkite. Kalbėtojai 
atpasakos, nes ylrtys yra 

tai *?'*'̂ r|rTrTrpT»f» 'j'n'—>rri i pair
site i»•••'» ' i-
mas. Padekite į šalį visus 
savo reikalas ir dalyvauki
te savo tautos šventes pa
minėjime. 

Po programos abiejose sa
lėse bus šokiai. 

22 mėty praktikavimas 
jo»q garantavimas ro parapijos nariai. 

+ DOS sėtuvių iželiu,, v*»a- p $ 1 0 j seniūnas J. ir PftJpntrvir ^ ^ 
«i~ o kinmomi T iAfiiirin aa Palengvina akių {tempimą, kuris Viktorija BrazaitienS šio- n o y> buvusioj lietuvių sa- g P i l k a i > 3 Kraučiūnas, J. esti priežastimi galvos skaudėjimo, 

T- lei t>««^«^« TT a„ .̂«4-;^«A A svaigimo, akių aptemimo, nervuo-
mis dienomis susirgo. Ji yra ieJ- | Bagonas, U. Sugentiene, A. ^ skaudamą akių karštį, ati-
*era darbuotoja Šv Petro — "—:— Rudžius, J. Miškinis, P. Gry- teiso trumparegyste Ir toliregys-

•• T„ ^„u^is norą bangomis skambėjo labai hflfl ta, Prirengia teisingai akinius. Vi-
parapiJOJ. Jos dukrele ilgą w _.f _ J

 j s . . T Das. ^ o ^ atsitikimuose egzaminavimas 
Po $5: Kun. J. Čižauskas, laromas su elektra parodančia ma-

n . y , w T 1 - iausias klaidas. Specialė atyda 
F. Medonis, M. Lukoniene, k̂̂ eipiama i mokyklos vaikus. 

laiką pardavinėjo "Draugą 
Linkime greitai pasveikti. 

gražiai. Muzikos vedėjui J. 
Valukui d^kui už programos 
^reneima. A. B^ronien5 S. Savickas, KRKIVOS %KYS ATITAISOMOS 

*. a. Magdalenos Klinir 

Ziniu-Žinelės 

Marijona Kase-K?'^evičie-

Juosa^ ir Izabele Stanevi
čiai, Praoias ir Ona Kamins
kai, stambūs kilnių reikalų 
rėmėjai, taipgi u ž j a u č i a ^ *ymi darbuotoja ką tik 
tuos, kurie dirba lietuvybės p y k u s i a i iš Paryžiaus Ma-
labui, ypač spaudą remia, njonai Bardauskienei pas 

Klaucvl" ' e fidienin va- o K^tavieienė J Necelis Jaunuoliai, kurie nepriimami \ 
vičiene^ T S ^ t a d i e n i ^ ^ ™ ^ ^ W™ S. Cotton. W.'Kaunas, P. r ^ t » ^ - T c o T r 
buvo metinės mirtie^ sukak m o * i š W J L B ' ^ e m s Pa" Karpšlis, S. Stepulionis, P. b ^ ^ ) ^ ^ *«* ™«** 
tuvės. Atlaikytos pamaldos t a r t i n a P8 r ^ h e t u v r 4 va" Praškevičius, J. Be?asparis, D a u g e l y at81ti ldim) akyfl a t i t a i s o . 
6„ T > ^ ^ ha*nv*irn Vvra^ landą garsintis. A. Stanislovaitis, M. Kasė, moa be akinių. Kainos pigesnes 
S v. retro Daznycioj. vyras A n A t> f r T kaip pirma. 
Juozas Klimavičius F â save j * ^ urunas, A. r-etrulis, J. Ąlyz S o | j t h ^ ^ A v e 
buvo pasikvietęs kaimynus L i e t - BaI^o R ^ i o choras Steponaitis, O. Kavaliaus-
į tas aukaktuves ir ta pro- j i r s o ^ a i Lietuvių Dienoj, kienė, V. Bukšnis, C. Stepa-
ga paprašė giminių kad | v a s - 9 d - i š P i l d ^ muzikalę nauskas, G Palonis, A. Straz 
velionę atsimintų maldose. Programą. Kas nori paiigar- .das, K. Lobeikis, C. Guert. 

Telefoną* VARDĄ 1S7S 
VAJLANDOS: nuo l t ryto iki 8 • 

78 k HekmAd. pagal nutarti. 

sinti, ar prie choro priklau- Po $3: E. Laurinavičienė, 0flm> u.|. ^ON™ USIO. 
syti, galite vakare pamatyti O. Juzėnienė, A. Dubauskas, Resui. tei. r.\\ai -si». 
choro vedėją Joną Valuką. J. ir J. Stanevičiai, I. Kavo- [)fB KdZifPJGrBS E. FlfZ 

* las, A. Kakanauskas. 
Geoevie Miknių su pasi- Po $2: M. Šimonis, O. Va-

žymėjimu baigė Cooley Hi.gh lukonis, O. Jucevičienė, A 

RKNDUCMA^fE G R I N D Ų 
TRfVlMO M A S I N A S — 

T I K T A I 

s a v e b u v o s u r e n g u s arbątė - S c h o o L T a p r o g a J Q a t ė v e - U g i n i n s k a s , S. Br idžva i t i s . 

PHYSICIAN AND SURGEON 
X-RAY EXAMINATIONS 

2200 W e s t Cermak R o a d 

$150 
I orBN£ 

lę, kurioj dalyvavo ir būr 
lis darbuotojų. Plačiai išsi
kalbėta apie lietuvius pabė
gėlius. M, Kasė turi dvi se
nutes pabėgėlių tarpe. Daug 
pastangų deda joms pagel-

I bėti. Bet tūkstančiai pabė
gėlių neturi kas juos atjaus
tų. Gyvena sunkiose sąlygo
se. Kurie nori parodyti už
uojautą, lai nors laiškutji pa
rašo. Adresų galima gauti 
pas M. Kasė ar inŽ. J. V. 
Dunčią. 

ACTOrTAl DM 
BBJUAMCt MOORE MALLAV\ 

m VARMAC, t*twei — 
^POUB MALIAVA na vAsmtfc, ir — 

K E M T O I S TAIiSPAR. 

IVrtme Pasirinkimą 
rOFUEBOS 8DENIV 

10% Nuolaidai 

MAROUETTE 
PAIMT & HARDVVARf 

>547 v?mt 63rd Street 
f#*.: — HF»fV>rk *20C 

liai, Juozas ir Rozalija, sa- G. Gužauskas, J. ir M. Brin-
vo namuose vasario 2 d. bu- zai, M. Mockevičienė, G. šim 
v 0 surengę puotą, kurioj d a- kus, V. Karpšlis, B. Walls, 
lyvavo būrelis artimesniu P. Baudza, W. Jurgelaitis, 

VALANDOS: 
Kasdion — 1-4; 7-9; Trečiad. 

Seštad; nuo 1-4; Sekmad. — 
pagal sutarti. 

DR. & SHNTCR 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

16 Metų Patyrimą* 
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir akinių dirbtuvė: 
3401 S. Halsted S t 

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

Nedeiioj pagal sutarti. 
Tikslus tyrimas Contact Stiklai 
Orthoptic Gydymas. Stiklus Atnaujinu 

J. RIMDZUS. D. C. 
UCENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Home calls įn Indiana 

Phone Wentwortb 2527 
PHYSIO THERAPY 

936 West 63rd Street 
HOURS: Daily 8 .to 8 P. M. 
Saturdays 10 A. II. to t P. M. 

Ofis. Tel VIR. 1886 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
ulGONIUS PRIIMA; 

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

Dr. F. C. Winskunas 
GYDYTOJAS I i i uHlii.UiUJiiS 
2420 W. M a r a ą u e t t e Kd. 

Ofiso TeL: PBOspect 6446 
&M. TeL: HOUock 3150 

VALANDOS: 
• iuo A JAI * į jo^icc , o JU o V*A., u 

ir*euuu«uMUs pasai 

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS! 

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

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akiniu, kurie prašalina 

visą akiu įtempimą. 

Dr. John J. Smefana 
Dr. J. J. Smefana, Jr. 

OPTOMJETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos gat. 
relefonas CANAL 0523, Chicago 

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

Trečiadieniais uždaryta 
Šeštad. 8:80 a, m. iki 8:00 p. m 

n-

Lietuviu Balso Radio va
landos programą retai ten
ka girdėti, ne? šeštadienio 
vakarais priseina dirbti. Va
sario 1 d. tikrai buvo sma

igu pasiklausyti programos, 
kurią išpildė Agota Joy, Ma 
riįona Valiukas, pats anaun-
seris R. Valatka ir Jonas 
Valukas. Visos dainos oro 

GERA VIETA 

PELNINGAM 

TAUPYMUI 

10 ,000 BONKŲ 
DEGTEVftS 
BRANDĖS 
RUM'O 

GIN 
VYNO 
KOKD1ALC 

Pradėk taupyti šiandien . . . nusipirkti nauja 
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 
2302 WEST CERMAK RD. CHICAGO 8, 1LL. 

JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres. and Mgr. 

JŪSŲ Radio Sugedęs? 
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie 

RADIO SERVICE CO. 
5244 W 

TIBAM DA TAJB 

Tal»om r\Bų Ildlrbraolų 
Tl»oklu» Modeliu* 

DYKAI APKAINAVIMAS 
Paimam U namų Ir prlrtatom 

PARDUODAME NAUJUS 
RADIOS 

Mes tarimo Kauljq i stakt Ir 
Juma nerelkee laukti del jūsų. 

Tatpgl Pasirinkimas Toliausiu 
Mualkoo Rekordų 

Noslpirklt* Ir Pasiimkite m Savim 

TELEFO NUOKITE: 
CICERO 4118 

Atdara Vakarais lkl • : • • ^al 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJAS IR CUlRtKGAd 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAJtayette 3210 

Bea. lel . Ki^Cuolic 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—3 vai popiet 
ir nuo 6 iki 9 vai vakaro, 

ireciadienip vmkarmia ir taipgi 
nmsoi «uLartj 

Tel. GBO. 1800 (Ofiso Ir namo.) 

Dr. VValter J. Kirsfuk 
PHYSICIAN and SURGBOH 

(Lietuvis Gydytojai) 

3925 West 59tb Street 
VALANDOS; » — 4 popiet. • : ! • -
* f «^kar«i» iv«^tad oacs* sutartt 

DR. PETER T. BRAZIS 
PHYSICIAN and SURGEON 

6757 S. VVestern Ave. 
Ofiso TeL: HEMIock 5849 
Rez. Tel.: HEMIock 2324 
VALANDOS: Trečiadienį ir Šeš
tadienį pagal susitarimą; kitomi* 
dienomis nuo 2 iki 4 po piet 

7—9 vakare. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

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

ir Penktadieniais 
VAI*.: 10-12 ryto; 2-6, 7-9 P. M 
3147 S. H a l s t e o St^ Cnicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos 3—8 popiet 

i ©L. GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos) 

Dr. Alexander J. Javoii 
UOVAlfiAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Bd 

(Dargis Vaistines Name) 
OFISO VAIAMDOS: 

Kaadlao auo t Ud «pp u- • ikJ * • 
CTradlad. Ir teStad paaa sutarti 

» 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

• KRUPNIKO 
Bos Parduodama 

SPECIALEMIS KAINOMIS 
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimą* 

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

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054 

<?= 

DR. A. JENKINS 
PHYSICIAN A SURGSON 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 vT. 63rd Street 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien nuo 2-4 p.p. Ir 7: l t -9 rak 

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

Ofiso TeL — PROspect 8 8 SS 
Res. TeL — VIRglnia 3421 

!fATHAN 
RANTEB 

"Uetuv iškas 

AUTOMOBILIŲ INCOME TAKSUS, NAMŲ 
APDKAUDA BLANKAS PILDOM. APDRAUDA 

Meriaage 

EAL E 
CHICAGO 32, IL t . 

AJrCHEi* 

£XCHANG£ 

% ? 

DR. JOHN G. MILLAJ 
GYDYTOJAS IR GSTRUltriAS 
—***' Hnpciios i i Tarnybos 

PRANSBSA 

Aticktrymą Naujo 
Ofiso 

5720 W. Cermak 
CICERO. DLLINOIS 

Ofiso Tel.: OLYMPIC 8650 
Rez. Tel.: OLYMPIC 6891 

Jeigu Neatsiliepia — 
ftaoklte: B£RWYN 6200 

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

rreciad., Sekmad. pasai sutartj 

TeL CANal 6122 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

^ 0 1 VV. Cermak Bd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8v.v. 
Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA 

3241 VVest 66th Place 
Tat. REFūMie 7866V 

rot CANal 0257 
Rez. TeL: PROspect 6659 

DR. P. 2 . ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 S a Halsted S t 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ave. 

VALANDOS m v. ryto iki 3 p.p. 
6 iki 9 vai. vakare. 

TeL YARds 8146 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 VVest 35th Street 
Vai.: 11—12; 2—4; ir 6:30—8:30 
Pirmadieniais: 2—4 is 6:30—8:30 

Šventadieniais: H—12. 

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

10758 So . Michigan A v e n u e 
VALANDOS: nuo 2—4 ir &-& 

Ofiso TeL: PUIXJV*AN 1198 
N a m o TeL: PUIAJMLAN 8277 

Res. 6958 So. Talman Ave. 
Ros. TeL GROvehill 0617 
Office TeL HEMIock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CifLttDRGAS 

2428 VVest Marąuette Road 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare..* 
Trečiad. ir Nedegiomis susitarus 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 
4646 So. Ashland Avenue 

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

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

Office TeL YARds 4787 
Namu Tel. PROspect 1930 

Uiiso Tel. VIRginia 0086 
Rezidencijos TeL: BEVerlv 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį. 

« 

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

2400 VVest Madison Street 
Ofiso TeL: SEEley 7380 
Resfe. TeL: BRUnswick 0597 

VALANDOS: 
N u o I lkl 3 popiet: 6 iki S 

— * 

* 



* KetvfrtaaienFs, vas. 8 1<ttT DUSNKA8T13 DRATTOAR, L'HUJAUO, JL'ONOIS ?! 
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«D B A U G O*' 
DARBŲ SKYRIUS 

K X X X K > 0 0 O 0 < K K > 0 0 0 O O O O O 0 O 0 O < X 

"TrttAUGAS" H E L P WAXTED 
ABVERTTSI^G DEPARTMENT 

127 Na. D i r b o m Strcot 
Tol. RAYdolph 9488-9489 

H E L P WAXTED — VYRAt 

MAINTENANCE 
MEKANIKŲ IR 

CHIPPERS 
PATYRUSIŲ 

Dieną ir nakti darbams. 5 dienos 
į savaitę. Pastovumas, gera už
mokestis. 
NATIONAL MALLEABLE 
& STEEL CASTINGS CO. 

1400 S. 5?nd Ave. Cicero 

Order Fillers 
MALONIOS 

DARBO SĄLYGOS 
Laikas ir pusė virš 40 vai. 

BROWNIE MFG. CO. 
2430 So. Mi^higan Ave. 

VICTORY 4667 

HET.P WAXTED — MOTERYS 

MOTERIŲ REIKIA 
RINKTI DEŠROMS ŽARNAS 

Geros darbo sąlygos. 
Laikas i r puse virš 40 vai. 

Patyrimo nereikia. 
CANADA 

CASING CO. 
825 W. 47th ST. 

STENOGRAPHER 
ELVPERIENCED 
5 DAY WEEK 

MR. WILLIAMS — SUP. 3340 
GRIFFIN WHEEL CO. 

410 N. MICHIGAN 

Valentine Diena - Tai 
Penkfad., Vas. U-tą 
Nereikia priminti mūsų 

eks-kareiviams, kad Valen
tine diena šiais metais pri
puola penktadienį. Jie nie
kados neužmirš šią tradici
nę dieną, nes tik porą metų 
atgal jie siuntė savo gelių 
Valentinus kabelgrama iš la
pes urvų Prancūzijoj ir Vo
kietijoj, nuo laivų marėse ir 
iš tolimų kraštų Pacifike. 

Mums civiliams irgi pri
sieina atminti savo žmonas* 
motinėles ir sužiedotines su 
gėlėmis Penktadieni, Vasa
rio 14-tą dieną. 

Gėlininkai praneša mums, 
kad šiais metais turi daug 
gėlių šiai progai. Chicagos 
gėlių augintojai turi dabar 
pagelbą savo sūnų ir darbi
ninkų, kurie buvo karo tar
nyboje pernai, ir jie užti
krina mums užtenkamai vi
sokių gėlių pasirinkimui. 

Kovo mėnesyje įvyks gė
lių paroda Chicagoje. Mū
sų skaitytojai dabar gali į-
sieryti tikietų už žemesnę 
kainą, perkant iš anksto. O 
kada užeisite pas gėlininką 
pasirinkti gėlių Valentine 
dienai, paklauskite jo kas-
link tos gėlių parodos. 

(Skelb.) 

H E L P WANTED - . MOTERYS 

AR IEŠKOTE GEROS 
* 

PEDES IR ATSARGOS? 
TELEFONŲ KOMPANIJOJ 

RANDASI DARBŲ 

— D f t E -

DŽENITORKŲ 
UŽDARBIS 7 2 ^ j VAL. PRADŽIAI 

77V4 I VAL. P O 3 MRS. 

82% I VAL. P O 6 MSN. 

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISOSE MIESTO DALYSE 

VAL.: 5:30 VAK. I K I 12 NAKTI 

ATSIŠAUKITE 

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO. 

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS: 

STREET FLOOR 

309 W. WASHINGTON ST. 

OHIO LIETUVIŲ ŽINIOS 
Cleveland 

Nuoširdus Ačiū 

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. 

1947 Piknikai 
Vytauto Darže 

Šv. Jursrio parapiios: ge
gužės 18 d. ir rugpiūčio 17 d. 

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

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

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

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

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

Dievo Apvaizdos parapi
jos: birželio 1 d. ir rugpiii-
čio 3 d. 

REIKIA MOTERftS 
TIESIOGINIUI SIUVIMUI 

$44.20 
UŽ 48 VAL. DARBO 

SAMUEL HABER SONS 
311 W. VAN BUREN 

EXCELLEXT OPPORTIMTY FOR 
GENERAL OFFICE GIRL 
TO R E L I E V E O.V SWITCHROARD 

Experienced 
or \vill take high school 

graduate. 
PERMANENT POSITION 

40 HOUR, 5 DAY WEEK . 
Modern, plen^ant I^oop office 

DWIGHT BROS. 
PAPER COMPANY 
626 S. Clark Street 

Aušros Vartų parapijos: 
rugpiūčio 10 d. 

Šv. Mykolo parapijos: lie
pos 20 dieną. 

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

Šv. Kazimiero parapijos: 
liepos 6 dieną. 

Šv. Petro ir Povilo para-
: pi jos: gegužės 4 d. ir liepos 
27 dieną. 

"Draugo": Labor Day, 
rugsėjo 1-mą dieną. 

Lietuvos Vyčių: liepos 4 
dieną. 

Labdarių Sąjungos: gegu
žės 30 dieną. 

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

Ką sau pasilaikai — ne
tenki, ką atiduodi — amži-
iai bus tavo. 

Pavyzdingas lietuvis kata
likas "Draugą" ne tik skai
to, bet ir platina. 

Švelnumu daugiau laimė
si, negu šiurkštumu. 

Pats velnias nieko negali 
padaryti žmogui, kuris dar 
sugeba juoktis. 

PLATINKITE " DRAUGĄ'; 

Šv. Jurgio parapijos kle
bonas kun. V. Vilkutaitis 
išdavė parapijos metinę at
skaitą. Pasirodė, kad liko 
virš 11 tūkstančių dol., ne
žiūrint to, kad per praeitus 
metus daug pagerinimų pa
rapijoj atlikta. Malonu, kad 
parapija taip pavyzdingai 
gyvuoja. Garbė klebonui ir 
komitetui. 

Buvo šeši komiteto nariai 
perrinkti antriems metams. 
Komitetan įėjo sekantieji: 
Juozas Kazlauskas, Antanas 
Svietkauskas. Jurgis Emu-
žis, Antana3 Bacevičius, Vin 
cas Valis, Juozas Gužaus-
kas. Vieniems metams pa
siliko Jonas Vidugiris ir Vi
tus Suopis. 

Visi yra energingi vyrai. 
Ppaisekimo iiems v>uose 
parapijos darbuose. 

• 
"Lietuviu Žiniose" vienas 

clevelandietis. Senelio slapy
vardžiu, rašo koresponden
ciją "Peiktinas darbas". 
Rašte labai teisingai sako
ma, kad mums sunku kas 
nors svarbesnio nuveikti, nes 
vadai nededa mūs taio, kaip 
turėtų vesti. Yra dar tokių, 
kurie tuos kurstymus sėia. 
Pavyzdžiui, užpraeitą savai
tę naujoj parapijoj. Vieni 
buvo apsisprendę Vasario 
16-tos paminėjimą rengti 
vasario 23 d. Užsispyrėliai 
— ne. Girdi, turim rengti 
tą pačią dieną ir panaudoti 
tą patį kalbėtoją, tik pora 
valandų anksčiau. Viskas 
bus gerai ir mums nieks ne
kainuos. 

Visiems-oms, kas prisidė-
gatvę gerai apsadairykite. j o a u k o m i s d a r b u i r d a l y . 
Geriau minutę, kitą palauk- v a v i m u ^ Marijonų Ben-
ti ir gerai apsidairyti, negu į d r a d a r b i . u D r . j o s io_to sky-
norėti greičiau pereiti per r i a u s v a i a u s vakarienėje, 
gatvę. Skubumas visuomet \ s a u g i o 2 6 d g v J u r g i o p a r 

nesą nelaimę. svetainėje; kuri davė pelno 
Policija gaudo ne tik ne- j $420.00. Tuo pelnu skyrius 

atsargius automobilių* vai- ; pasveikino TT. Marijonų Ben 
ruotojus ir galvotrūkčiais j dradarbių Drjos seimą, va-
vaSiuojaučius, bet areštuoja j sario 2 d 
ir pėsčiuosius, kurie nesilai- Daugiausiai pasidarbavo 
ko atsargumo. Atsarga blo- r e n g i m o komisija: M. Mel-
go nepadarys. k i e n § > A Matuliokienė, R 

Jančauskaitė, A. Juškienė ir 
O. Kazlauskaitė. Joms pa-

kai, budėkite, kad nepatek- į gelbėjo: E. VVideikienė, O 
tumėt v politikierių verda-, Bendauskienė, O. Antikaus-
mą košę. Angliškoje spau- j kaitė, P. Garbuzaitė ir Ma
doje pranešama, kad OPA tuliokienės dukrelės. 

1$ DETROITO 

Lietuviai namų savinin-

(Atkelta iš 2 pusi.) 
nienė, O. Barštienė, Tessnys, 
W. Žilinskas, V. Vičulis, A. 
Vičulis, M. Soraitis, W. Nor-
ris, J. Soraitis, J. Pesturins-
kas, J. Putris, Z. Rastenis, 
M. Seirienė, P. Dereskevich, 
M. Sharkis, J. Salinis, J. Ei-
zonas, J. Kanas, M. Balčiū
nienė, P. Zalanakas, A. Ka-

jtarzas, J. Belickas, F. Pet
rą vičia, B. Jankaitis, F. Ju

rėnas, J. Granas, A. Ramu
tis, T. Ruzas, J. Kasper, V. 
Vasiliauskienė, K. Žilinskie
nė, F. Normantienė, J. Zda-
nis. J. Aleliūnas. P. Žogas, 

R. Rozek, J. Petkus, A. Ki-
zis, J. Grokop, M. šimkūnie-
nė, M. Belak, P. Varner, O. 
Kocaitė, C. Valužis, J. Ba-
kanauskas, M. Gilbert, P. 
Sadulas, A. Miškinis, M. ir 
L. Balchunas, P. Banionis, 
J. Pažaraitis, B. širvienė, J. 
Blumteris, J. Zaliagiris, J. 
Basevičius, W. Danaitis, J. 
Sinhonienė, Mrs. Martinai
tienė, A. Vainionis, W. Ba
naitis, A. Martinaitis, G. Ca-
sonis, R. Mikelionis, J. Stro-
kienė. 

Viso surinkta $400.00 ir 
pasiųsta A. L. Tarybos cent
rui, Chicago. 

PLATINKITE DRAUGĄ 

pareigūnai už penkių ar de
šimts dienų kreips dėmesio 
į tyrinėjimą ir numažinimą 
nuomų. Kongresmonai jau 
turi rankose sumanymą, kad 
nuomos būtų pakeltos nuo 
15 iki 20 nuošimčiu, tik vie
ni nori, kad tas įeitų į galę 
tuojau, o kiti — laukti ba
landžio 30 d., 1948 m. Mat, 
sako, CIO stengiasi įrodyti, 
kad nuomų savininkai namų 
nuomomis dar pelnosi; esą, 
pelnas jų siekia nuo 85 iki 
225 nuošimčių. Tokiu būdu 
nori, kad nuomų kontrolė 
dar ilgai tęstysi. Sąžiningai 

Bufete dirbo: P. Juška, J. 
Budrevičius ir Rakickienė. 

Vakaro vedėju buvo kun. 
dr. J. Prunskis. 

Muzikalę programą išpil
dė komp. A. S. Pociaus pa
rinktos dainininkės: Lillian 
Mačytė, Ona Ulis, Teresė 
Puišis, Jeanetta Šapalas ir 
Lillian Žilvitis. 

Po programos kun. Jone
lis publiką prijuokino magi
jos šposais. 

Svetainėje aukojo sekan
tieji : 

Po $5: Jonas Vilkas ir 
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galvojant, jeigu viskas pa- J u o z a s Savaliauskas. 
kilo, tai ir nuomos turi bū
ti aukštesnės. 

Lietuvių Namų Savininkų 
Klubo susirinVimas įvyks 
vasario 12 d. Visi nar da
lyvaukite. Bus labai svarbių 
pranešimų, kuriuos darys 
Atr. P. Manccini ir k. 

• 
Agota Navickienė, pirmi

ninkė Moterų Labdarybės 
Ką sėsi, tą ir piausi — Draugijos, išvyko pasisve-

sako lietuviška patarlė. Kuo 
ALT arba jurgiečiai, arba 
lie t u v i a i tremtiniai, yra 
iums nusikaltę? Kam taip 
daryti ? 

Nežiūrint, kaip norima 
kenkti, Šv. Jurgio parapijos 
salėj Vasario 16-tos pami
nėjimas įvyks tą pačią die
ną. 

Vietoj nesantaikos, veiki
me vi^vbėje, pasitardami, 

čiuoti pas seserį Mrs. Helen 
Tobe, y Green Bay, Wis., 
kur jie turi didelį gyvulių 
ūkį ir pasiturinčiai gyvena. 

• 
Juo arčiau Vasario 16-ji, 

tuo aiškiau matosi pastan
gos ruošimosi prie tos tau
tinės šventės pamingjimo. 
Pavyzdžiui, labai stropiai 
programai ruošiasi Šv. Jur
gio parapijos mokykla, ve-

Po $2: V. Bevrinai, Kle-
vinskai ir Malinauskiai. 

Po $1: K. Jonelienė, M. 
AJijošienė, A. Rudminienė, 
A. Phillips, O. Kalėdienė, A. 
Leščinskienė, M. Norkienė, 
B. Urbienė, A. Malinienė, N. 
N., N. N., Mary Mason, E. 
VVideikienė, Juška, Vaškevi
čius. M. Žičkus, B Knabar-
nakštienė, Mrs. Knaber, Ka-, 
tauskienė, Skrodienė, Kan-
kelienė, A. Krause, Beino-
rauskas, žilvitienė, Melkus, 
Kalaidienė, Uksas, P. Ka-
tauskienė, Balčiūnaitė, Wod-

(Nukelta į 4 pusi.) 

gramoj dalyvaus ir augusie-
ji dainininkai, muzikai. Kiek 
pramatoma, programa bus 
labai įdomi ir įvairi. Plačiau 
apie programą bus paskelb-

3E =3 
i 

u 

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

WHFC -1450 kilocycles 
SEKMADIENIAIS: D n 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. Western Ave., Chicago, 111. 
Telefonas — GROvehili 2242 

ffl 

KvtoMam* 
K l a u s y t i s : 

Muzikos 
Datna 

Žinių i r 
P r a n e š i m o 

^SP 

s? 

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

Atsineškite savo al&oa Raportus ir kitas smulkmenas. Mes nesikraus-
tomo, išpildė Jūsų Income Taksus. Per 17 metų toj* pačioje vietoje, 

per ištisus metus. Mes teikiame taksų išpildymo patarnavimą. 

OBARTUCH and COMPANY 
Chicago 8, Illinois 

:;*s 

2123 West Cermak Boad 
V # 

•ir 

ta laikraščiuose vėliau. Te-
be pavydo. Tuomet ir dar- i dama seserų mokytojų. Pro-' mykite. M. D. 
bas atneša daugiau vaisių. 1 » 
Kitaip tiktai vieni kitiems 
kenksime ir iš to išsivystys 
kerštavimas, kuris gali už
mušti visą tautinį veikimą. 

Buvęs Ohio valstybes gu
bernatorius Frank Lausche, 
baigdamas savo tarnybą, 
pateko į pinkles, išduodamas 
leidimus klubams ir karčia-
moms, kurių, kaip pasirodė, 
visai tais adresais nebuvo. 
Paaiškėjo, nuo Naujų Metų 
iki sausio 13-tos yra išda
vęs 417 leidimų, iš kurių 
279 nauji, nors buvo nutar
ta naujų jau neišduoti. Da
bar eina tyrinėjimai Cleve
land, Akron. Youngstovvn ir 
kituose miestuose. 

•> 
Saugokimės. Valdžios sta

tistika rodo, kad du iš trijų 
žmonių, žuvusių nelaimėse, 
yra žmonės virš 50 metų 
amžiaus. Aišku, daugiau žūs 
ta žmonių nuo automobilių, 
negu dirbtuvėse. Per vieną 
metą žuvusių nuo automo
bilių 294, o dirbtuvėse tik
tai — 61. Daugiausiai žmo
nių yra žuvę gatvėse. 

Taigij senesnieji žmonės, 
saugokitės. Eidami skersai 

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:-
"SAVAS PAS SAVĄ" ' 

Tiesiog J o m s 
a Mflsę Dirbtuves 

Pirkite Ten, Kur Gausit* 
Pilną Patenkinimą Ir 
Puikiausius Rakandus 

Ui Prieinamas Kalnas 1 

DABAR tai laikas pagražinti savo namus su geriausio© 
rūšies RAKANDAIS. Mes turime didel} pasirinkimą, mfiss 
pacnj Išdirbinio, visokios rūšies klasiškų ir moderniškų 
rakandų. Pasinaudokite proga! 

GARANTUOTA MED2IAUA OB DARBAS TEIKIAMA 
U2 LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

TtBStamflai Pilnai Patenkinto Pirkėju Išgarsint Mas. — 
Prie Progos Pnklaoakltc l a i 

- « 

Archer Avenue Furniture Co. 
— PARLOR SUITE IfiDIRBfiJAJ — 

4140 Archer Ave. Chicago 32L 111. 
Telefonas — LAFayette 8516 

Savininkas — JOB KAZIK—KAZIKAIT1S 

FOR THAT HOME 
ALL YOUR OWN 

Y o u ' I l Need[ M o n e y FortheDownPaymen?~ 

Many ambitious couples are saving here to become 
future home-owners, soon as they've accumulated the 
down payment needed. . Aoy convenient amount opens 
your insured savings account at this Assodation. The 
cbart 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 WITH A PURPOSE - SAVE ON A PLAN 

-

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ 
— UŽ ŽEMIAUSI NUOŠIMTI 

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

išmokėjome ant pareikalavimo. 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association of Chicago 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVTSION 

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

file:///vill
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D R A U G A S 
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

23S4 So. Oakley Ave., Chicago 8, I1L Tel. CANal 8010-8011 

Entered as Second-Class Matter March 31. 1918 at Chicago, Illinois. 
Under the Act of March 3, 1879. 

Published dally, «xcept Sundays, 
by the 

LltboanlAn CathoMc Press Society. 
Member of the Catholic Press Ass'n 

Substriptioa Rates: 
$6.00 per year outside of Chicago; 
$7.00 per year in Chicago & Cicero; 

4 cents per copy. 

Prenumeratos kaina Chicagoje ir 
Ciceroje per paštą: 

Metams $7.»0 
Pusei Metų 4.00 

Juogt. Valstybėse, bet ne Chicagoje: 
Metams |6.00 
Pusei Metų 3.50 

Užsieniuose: 
Metams $8.00 
Pusei Metų 4.50 
Pinigus reikia siųsti Pašto Money 

Orderiu su užsakymais. 

Skelbimų kainos bus prisiunčiamos 
tuojaus, gavus prašymą. 

SKELBKITES DIEN. "DRAUGE" 

Vyskupu Žodis Žmogaus Teisiu Klausimu 
Amerikos Katalikų Vyskupai, proga sudarytos žmo

gaus teisių (Human Rigsts) komisijos prie Jungtinių 
Tautų organizacijos, per National Catholic Welfare 
Konferenciją išleido "Žmogaus Teisių Deklaraciją," ku
rios sudarymui prisidėjo komitetas iš vyskupų, kuni
gų, teologų ir pasauliečių. Kopijos buvo pasiųstos Jung-
tinių Tautų organizacijos žmogaus teisių komisijai, ku
riai vadovauja p. Eleanor Roosevelt. 

Deklaracija iš keturių dalių gvildena asmens teises, 
teises, liečiančias šeimyną, vidaus valstybes teises ir 
valstybių teises tarptautinėje bendruomenėje. 

Talpiname pilną tos deklaracijos tekstą. 

ŽMOGAUS TEISIŲ 
(IŠLEISTA NATIONAL CATHOLIC WELFARE CONFERENCE) 

BENDRAS ĮVADAS 
Dievas, žmonijos Sutvėrėjas, susais te žmogų prieder

mėmis kylančiomis iš jo asmens kilnumo, iš jo nemir
tingo likimo, ir iš jo kaipo socialinio tvarinio santykių. 
Šios priedermės liečia Sutvėrėją, patį žmogų, jo šeimy
ną ir artimą, Vabtybę ir Valstybių bendruomenę. Šių 
priedermių išpildymui žmogus yra apdovanotas tam 
tikromis, (gimtomis neatsisakomomis teisėmis. Šios 
priedermės ir teisės sudaro 'gimtą moralės įstatymą, 
kuris gali būti protu pažintas. 

Priedermės ir teisės yra korelatyvės. Visuose laikuo
se priedermė pagerbti kitų teises, priešinasi sauvalin-
gam teisių naudojimuisi. 

Atitinkama proga atlikti pagrindines priedermes |-
vairiuose ir atskiruose gyvenimo atvejuose yra teisė 
kurios teisingai negalima paneigti. Žmogaus naudoji
mui Dievas yra parūpinęs pamatinius šios žemės įran
kius. 

Žmonijos vienybė po Dievu nėra laužoma geografiš
ku toliu ar civiliz?cijos, kultūros ar ekonomijos skir
tingumu, ir visų žmonių atitinkamas naudojimasis že
mės įrankių negali būti paneigiamas dėl šių dalykų. 

Nereiktų naudotis silpnumu paeinančiu iš pergalės 
ar valdiškos organizacijos netobulumo kaip0 pretekstu 
atmetimui pagrindinių žmogaus teisių ar jų teisėto pil
dymo suvaržymui. 

Žemiau patiektas teisių sąstatas progresuoja nuo 
individo per šeimą į Valstybę ir Valstybių bendruomenę. 

PIRMOJI DALIS 
ŽMOGAUS ASMENS TEISĖS 

ĮVADAS 
Kilnumas žmogaus, sutverto i Dievo panašumą, sais

to jį gyventi pagal Dievo uždėtą įstatymą. Todėlei žmo
gus, kaipo individas ir kaipo bendruomenės narys, yra 
apdovanotas teisėmis, kurių negali atsisakyti. 

Šių teisių tarpe yra: 
1. Teisė nuo užsimezgimo momento gyvybei ir kūno 

neliečiamumui nepaisant fiziško ar protinio stovio, iš
skyrus atvėių teisingos už kriminalą bausmės. 

2. Teisė privačiai ir viešai tarnauti ir garbinti*Dievą. 
3. Teisė tikybiniam auklėjimui per mokslą ir susi

nėsimą. 
4. Teisė asmeniškai laisvei po teisėto įstatymo. 
5. Teisė teisėto įstatymo vienodai apsaugai, nepai

sant lyties, tautybės, spalvos ar tikybos. 
6. Teise išsireiškimo, informacijos ir komunikacijos 

laisvei pagal tiesą ir teisingumą^ 
7. Teisė rinktis ir laikytis gyvenimo luomo, vedybi

nio ar viengungio, pasauliečio ar vienuoliško. 
8. Teisė įgyti tinkamą žmogaus kaipo asmens kilnu

mo užlaikymui ir ugdymui mokslą. 
9. Teisė prašyti Valdžios atlyginimo už skriaudas. 
10. Teise tautybei. 
11. Teise prieiti prie pragyvenimo šaltinių, kad ir 

per migraciją jei reikalinga. 
12. Teisė sueiti ir taikingai susirinkti. 
13. Teisė dirbti ir pasirinkti sav0 užsiėmimą. 
14. Teisė asmeniškai nuosavybei, jos naudojimui ir 

atsižadėjimui atsižiūrint į kitų teises ir į aprubežia-
vimus uždėtus bendro gerbūvio naudai. 

15. Teisė pragyvenimo algai, 
16. Teisė kolektyviam derėjimuisi. 
•17. Teisė pramonėms ir profesijoms burtis ekono

miško teisingumo ir bendro gerbūvio įgijimui. 
18. Teisė asmens ar šeimynos nelaimėje apturėti pa-

gelbos iš bendruomenes, ir reikale iš Valstybės. 

ANTROJI DALIS 
TEISES LIEČIANČIOS ŠEIMYNA 

ĮVADAS 
Šeimyna yra natūralus ir pamatinis bendruomenės 

grupės vienetas ir yra Sutvėrėjo apdovanota neatsisa
komomis teisėmis virš visą pozityvį įstatymą. Šeimyna 
neegzistuoja Valstybei, bet antra vertus, nėra nuo*jos 
neprigulminga. 

Šių teisių tarpe yra: 
1. Teisė ištekėti, vestis, sukurti namų židinį ir su

laukti vaikų;. 
2. Teisė ekonomiškai apsaugai užtenkančiai šeimy

nos pastovumui ir neprigulmingumui. 
3. Teisė motinystės apsaugai. 
4. Teisė vaikus auklėti. 
5. Teisė užlaikyti, su vieša apsauga ir pagelba jei 

reikia, atitinkamus vaiko gerbūvio standartus šeimynos 
ratelyje. 

6. Teise pagelbai per bendruomenės tarnybas vaikų 
auklėjime ir prižiūrėjime. 

7. Teisė pastogei pritaikintai šeimyninio gyvenimo 
reikalams ir veiksmams. 

8. Teisė namų išskyrimui nuo tikrinimų ir neteisėtų 
įsiveržimų. 

9. Teisė apsaugai nuo nemorališkų sąlygų bendruo
menėje. 

TREČIOJI DALIS 
VIDAUS VALSTYBĖS TEISĖS 

ĮVADAS 
Politiškas autoritetas yra Dievo pavestas valstybėms,-

kurios yra apdovanotos teisėmis ir saistomos priederme 
prižiūrėti teisingumą, ugdyti savo piliečių bendrą ger
būvį ir bendradarbiauti su kitomis valstybėmis visuo
tinio žmonijos gerbūvio plėtimui. 

Yra teisė visų žmonių turinčių savivaldybos galimu
mų organizuotis politiškai ir veikti kaipo Valstybės 
lygiai su kitomis Valstybėmis. 

Šių teisių tarpe yra: 
1. Teisė pravesti teisingus įstatymus saistančius są

žinėje, 
2. Teisė steigti teisingumo teismus ir prižiūrėti įsta

tymo užlaikymą atitinkamomis sankcijomis. 
3. Teisė reikalauti iš savo piliečių pagerbimo mažu

mos teisių. 
4. Teisė uždėti taksus atitinkamais ir teisingais bū

dais išpildymui atitinkamų funkcijų. 
5. Teisė pasinaudoti nuosavybes išsavinimu kai to 

reikalauja bendras gerbūvis. 
6. Teisė reikalauti, kad žmonės išeitų tinkamą pilie

tybės įgijimui mokslą. 
7. Teisė apsiginti prieš vidaus sukilimus. 
8. Teisė prižiūrėti, paakstinti, aprubežiuoti ir tvar

kyti privačią individų ir grupių veiklą tokiam laipsnyje 
kiek reikalauja bendras gerbūvis. 

9. Teisė reguliuoti veiklą tarptautinių ekonomiškų 
grupių veikiančių jos ribose. 

10. Teisė nepaprastų atsitikimų laike pritaikinti ypa
tingas apsaugas reikalingas bendram gerbūviui. 

KETVIRTOJI DALIS 
VALSTYBIŲ TEISĖ TARPTAUTINĖJE 

BENDRUOMENĖJE 
ĮVADAS 

žmonijos šeima sudaro organišką vienetą arba pa
saulinę bendruomenę. 

Pasaulio Valstybės turi teisę ir priedermę bendrauti 
ir organizuoti tarptautinę bendruomenę jų bendram 
gerbūviui. 

Bendras pasitikėjimas ir pagarba duotam žodžiui su
daro būtiną pamatą visam taikingam tarp tautų susi-
nešimui ir esmišką juridiškų santykių tarp jų sąlygą. 
Sutartis ir sutarimus negalima laikyti galimus sauva-
lingo vienpusiško sulaužymo. 

Kiekviena Valstybė turi tam tikras pamatines tei
ses tarptautinėje bendruomenėje. 

Šių teisių tarpe yra: 
1. Teisė gyvuoti kaipo tarptautinės bendruomenės 

narė ir būti apsaugotai savo tautiniame gyvenime ir 
nedalume nuo kitos Valstybės ar Valstybių agresijos 
aktų. 

2. Teisė neprigulmingumui sudaryti savo vidaus ir 
užsienio politiką pagal moralės pradus ir pasivedant 
tarptautinio įstatymo priedermėms. 

3. Teisė juridiškai lygybei su kitomis Valstybėmis 
tautų šeimoje. 

4. Teise narystei organizuotoje tarptautinėje bend
ruomenėje ir tarptautinio bendradarbiavimo nutiįpel-
nams. 

5. Teisė pagelbai iš tarptautinės bendruomenės išga
vimui teisingos sutarties ar sutarimo terminų išpildymo. 

6. Teisė išgauti iš tarptautinės bendruomenės atpildą 
už škriaUT&as kyhmči&s iš neteisingų prievarta įpirštų 
sutarčių. 

. 7. Teisė pertaisyti sutartis kurios daugiau nesutiktų 
su pagrindiniu teisingumu. 

8. Teisė reikalauti tarptautinės bendruomenės taikin
go susitarimo nustatytų procesų disputoms kurių diplo
matiški keliai neįstengė Išrišti. 

9. Teisė užlaikyti politišką, ekonomišką ir socialinį 
susinėsimą su kitomis Valstybėmis lygiagrečiomis są
lygomis. 

10. Teisė lygiagrečiomis sąlygomis prieiti prie pa
saulinės rinkos ir žalios medžiagos reikalingos savo 
žmonėms gyvybei. 

11. Teisė apsaugoti savo natūralius šaltinius ir eko
nomišką gyvenimą nuo neteisėtos eksploatacijos. 

12. Teisė sulaukti pagelbos iš tarptautinės bendruo
menės ekonomiškos ar socialinės priespaudos laike. 

13. Teisė suteikti prieglaudą pabėgėliams nuo netei
singumo. 

Pamini Partizanu Požemio Veiklą 
Mėnraštis 4'Destiny", redaguojamas Howard B. Rand; 

vasario laidoje 42 ir 43 pp. ilgokai aprašo lietuvių prie
šinimąsi sovietams ir partizanų požeminę veiklą prieš 
bolševikus. Minėtas žurnalas ir anksčiau yra palankiai 
atsiliepęs apie Lietuvą. 

Redaktorius Rand laiške rašytame Lietuvos konsu
lui P. Daužvardžiui praneša, kad kovo laidoje tilps iš
traukos iš memorandumo įteikto Jungt. Tautų sekre
toriui Lie per Lietuvos ministrą Žadeikį. 

"Destiny" leidžiamas Haverhill, Mass. Prenumeratos 
kaina $3.00 metams. 

Visų kolonijų veikėjai tepasirūpina, kad būtų sureng
tas Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo akto pami
nėjimas. Reiktų suregistruoti tas kolonijas, kur tokio 
paminėjimo nebūtų surengta. Tuo būdu tokių kolonijų 
veikėjams gerokai reiktų rausti iš gėdos. 

Gerbiamiems Klebo
nams 

Dabar kaip tik laikas už
sisakyti Gavėnios pamal
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 Sterlmg St. 
VVorcester 4, Mass. 

m»m " • • • • » • • m • * • • * • 

IŠ CLEVELANDO 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

manienė, D. Kulbienė, J. ir 
M. Puišiai, N. N., O. Švei-
kauskienė, J. Budrevičienė, 
Kripienė, S. Kapkus, S. Kra
sauskienė, P. Mačiulis, K. 
Banionienė, Ona Žalpis, K. 
Nedvaraitė, O, Rapalavičie-
nė ir Praviečiai. 

Viso su smulkiomis au
komis surinkta $80.00. 

Rengimo Komisija 

Vienas gramas meilės 
atsveria svarą įstatymų. 

Savo darbams pateisinti 
niekšai panaudoja bet ku
rią priežastį 

"Electric Cooking k 59 IneTcpmtsiveV 
. . . s a y Chicago users of eleetrie rangės 

u J ) ė l nebrangaus virinu*, jūs negalėsite 
prafenkti pirmenybėj*- elektrinio pe

čiaus su jo gilaus indo virėju (deep-
\vell cooker)". sako moterys kurios da
bai- verda su elektra. Kainuojant tik 
centą už valgj. jūs galite virti mėsa. 
daržoves ir prieskonius šiame įrengta
me virėjuje, i r kiekvienas valgis pa
laiko savo skirtingą sJvonį. Nėra ste
bėtina, kad elektrinių paėių savinin
kės taip tankiai vartoja gilaus-indo 

virėja! 

Ir sutaupysiu- .pinigu,, nes virimo 
nepasisekimai išnyksta kada verdate su 
elektra. Taisyk I iškos kontrolės užtikri
na geriausius rezultatus, kiekviena kar
tą.! šiutiniai "užtenka" ilgiau, ne-* su
si traukimas mažesnis. Ir nebrangios mė
sos šmotus galima išvirti ko-skaniausia 
gilaus-indo virėjuje. 

Paklauskite l>ot kurtas moters, kttrl 
ver«la su elektra. . . ji pasakys jums kad 
jos ekonomiškas 'elektrinis pečius užti
krina oHdžiausj kiekj karščio viršuti
niuose unituose, nes visas karštis yra 
koncentruotas virimui. Ji pasakys jums, 
kad ekonomiškai atseina vartojimas 
keptuvo (oven). nes iš priežasties jo 

• 
storo, šešių šonų insulacijos. . . elekt?-a 
tik vartojama 20 ' nuošimtj laiko. Jūs 
irgi galite gėrėtis visais patogumais mo
derniško elektrinio pečiaus, nes jis tik 
kainuoja |2 j mėnesį abelnai Chieagos 
šeimai virti arba kepti su elektra. 

The many conveniences of the new eleetrie rangės make e/ec-
trk cooking the modern, carefree way to cook. Thit it one ofthe 
important featvres of electrical Jivbgr the better way to //ve. 

COMMONiVEALTH EDISON'COMPANY • 

; • 
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Vasario 9 d. -

Draugo Koncerte Dalyvaus 
UpCFOS DUriiONS Al̂ tfCKffS Dfvln 

SOUCTAMS PWANU ArVOWr*I*UOW ZTttfc* 
MD^IKAS-ftlBTOENTAS JOHTAS B3TANSKAS 

Tarp kitų žymių grupių Brazio muzikos karjerą, ta* 
ir atskirų artistų, ' 'Draugo* * čiau grįžęs iš kariuomenės, 
koncerte, vas. 9 d. išgirsi- toliau ją tęsė. Yra dainavęs 
me taipgi Chicagos Operos Chicago Tribūne programoj, 
baritoną Algirdą Brazį. 

Algirdas vienas nedauge
lio mūsų jaunų pajėgų, ku
riam jau pavyko prasimušti 
gan aukštai muzikos pasau
lyje, ir kuriam ateitis daug 
žada. Gimęs ir užaugęs Chi-
cagoje, jaunas būdamas pra
dėjo muzikos karjerą mo
kindamasis smuiką griežti. 
Po kiek laiko tačiau persi
metė i dainavimą. 1938 m. 
išvyko į Lietuvą, kur jau 
koncertavo. 

»' 
iš radio stoties WGN prog 
ramoj, "Theatre of the Air 
programoj su tokiais žyg
iniais artistais* kaip Marion 
Claire, Richard Tucter ir ki
tais. Karts nuo karto pasi
rodo ir kitų operos kompa
nijų perstatymuose, pav 

smagaus, sveiko juoko. Ki- ksas Laurinaitis susirinki-
ta proga dar pranešime apie me pridavė $10 auką. John 
juokingą koncerto dalį, t. y. 
komediją "Blakių Liga". 

btaiK Pavyzdinę* 
Veikla 

North S i * . — Sausio 26 
d. įvyko BALT 4-to skyriaus-1 vajaus laiku des visas pas-
susirinkimas, kuriame iš- | tangas, kad mūsų skyrius 
rinkta valdyba 1947 m.: pir- \ sukeltų paskirtą kvotą. Dar-

Kupson $5. Priduota per 
kun. R. Klumbį nuo Frank 
Vaškūnas $5. 

Klebonas Petras Gasiūnas 
aukcrjo $2. Mūsų gerb: kle
bonas visuomet remia kil
nius šalpos darbus ir dabar 

JONAS BYANSKAS 

koncertavo ir po Lietuvą. 
Dažnai prisideda prie muzi-

mininke V. Daugirdiene, v. 
pirm. K. Yuzaitiene, vice 
pirm. V. Rėkus, ?ekr. B. Tū
belis, ižd. V. Tūbeliene, spau niams svetimose šalyse 
dos komisijon Aldona Bulo- TJV ^g.„ 
ta ir V. Tūbeliene 

bas nebus lengvas, bet at
minkime, kad taip pat ne
lengva ir Lietuvos tremti^ 

m. užsimokėjo 
narystes duokles 41 narys. H raportų pasirodė, k a d j p i n i . $ 4 1 m į B A L p 

skyrius smarkiai veikia ir c e n t r a 

kales programa minint Lie- j ^ a pilnai prisirengęs aukų D r a b u ž h i ^ s u r i n k t a a . 
Midwest Opera Co., Univer- ,tuvo* Nepriklausomybes s u - | n n k i m o vajaus. Kad sek- . 10QQ ^ Drabužiai 
sal Opera Co., MetrofoliUn j * ^ pfe m j ^ ^ ^ i r Engiau pravedu, aukų rin- | b u g . ^ k r i t i e g c e n t_ 
Concert Co. ir t.t. Daanai svetimtaučių žmonių tarpe kim<> v a 3 u m «sų kolonijoj, j skyriaus sandelis pri 
dalyvauja ir lietuvių paren- Byanska* turi dideles įta- išrinktas ir vajaus komite- i m a d r a b u ž i a v a l i ^ 
gimuose. Taipgi kas sekma- y^ į r pagarbos kaipo mu- ^^ l s sekančių asmemji: v 
dienj gieda su didžiuliu St. 
Catherine of Sfienna parapi-Grjzus Amerikon, pirmu . . . V - . . . ios choru, Gak Parke, 

tinę didesne proga pasitaikė J ' 
kuomet buvo pakviestas dai
nuoti operoj ' Carmen" Sol-

J*^įr\ 

m 
AL.MHDA& BRAZIS 

diers Field stadiume. Op3-
roje dainavo tokie žymūs ar
tistai, kaip Bruną Castagna, 
L u c i a Albenese , Kurt h B a -
um, Alexander Sved ir kiti. 
Po t 0 Chicago Tribūne Mu-
sic Festival konteste laimė
jo gan aukštą premiją. Vė% 
liau važinėjo su koncertais 
po Rytines Valstijas. Chicaf; 
goję dalyvavo vasaros me
tu ruošiamuose Grant Park 
koncertuose. 

1943 m. Chicagoje laimėjo 
operos kontestą (auditions) 
ir per pereitus tris sezonus 
yra narys Chicagos Operos 
sąstato. Tarnyba kariuome
nėj trumpą laiką nutraukė 

SENOMS, ATDAROMS, 
' SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

IR ODOS IŠBĖRIMAMS 
Kenčiamieji nuo senų, atdaru 

ir skaudžių iatadu, tino kaip Ban
ku yra ramiai pasidėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai 1M-
miegot. Kuomet i ^ ; . y ^ . -
tai»dos pradeda 
nielt ir skaudS-
ti — užtepkite 
LJEOULO Oint-

I ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
senj , atdarų ir 
skaudžių žaizdų. 
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prašai tn s nčios y-
patybėfe suteiks 
Jums tinkama 
nakties poilsį ir 
pagelbee išgydyt 
senas, atda
ras Ir skau-

APIE BY4N8K4 
Kaip jau skelbta, be Bra

zio, "Draugo" koncerte da
lyvaus taipgi ir du kiti žy
mūs solistai, būtent Mary 
Puksmis, soprano, ir John 
Urban, tenoras, apie kuriuos 
''Drauge' jau buvQ_rašyta. 
Visiem^ tiems solistams a-
kompanuos muzikas ir diri
gentas Jonas Byanskas. 

Jonas Chicago ir apylin
kes — net ir visos Ameri
kos — lietuviams muzikos 
mėgėjams gerai žinomas. Jia 

veda "Birutės" chorą. Prieš 
kelis metus su tuo choru 

Daugirdienės, V. Tūbelienes, 
Onos Mileris, B. Tūbelio ir 
J. Bardausko. 

zikas ir akompanistas. 
Iš to kas jau rašyta ir sa

kyta apie "Draugo" koncer
to margumynus, galite ma
tyki, jog vas. 9 dienos kon
certe pamatysite ir išgirsi-
te rink** ir nrtą artistų ^ 5 ^ t r e m t i n i a m 8 » 
kombmasij*. Bua aukšto Vokietųą, Daniją * Itahją. 
laipanio meno dalis, bus ir S k y r i a U s i ž d e ^ $ 1 2 8 -

lą kasdien nuo 4-to» vai. po
piet i!ci 8 vai. vakaro. San
dėlio adresas 1641 Wabansia 
Ave. V. Tūbeliene 

Šv. Kalėdų proga išsiųsta 
už $70 maisto siuntinėliai 

£ 6 w 

FL0WERS 
VALENTINE 

Fr/doy, fęb. /4» 

A \ 
A l f N A SEKJCIRA 

('Seniausia Town 6f L»ake biznio vedėja) 
Gyveno 4549 So. Paulina St., Tel. YARV^ 6497 

Mirė vasario 3 d., 11:4Q vai. ryto, 1947 nu, sulaukus pusės 
amžiaus. Gimus Šiaulių mieste. Amerikoje išgyveno 45 m. 

Paliko nuliūdę: dti sūnus: Jonas ir marti Arnia ir jų. šei
ma, Boleslovą* ir marti Emma, 3 anūkes L o r e t a Joan ir 
Patricia, 2 brolio dukterys-: Anna Eglkias ip jos šeima (Mi-
chigan'e) ir Martha MkKenna (Miehigan'e); švogerį Petrą/ 
Sereiką ir jo žmoną Stephania ir kitos giminės, draugai ir 
pažįstami.. 

Kūnas pašarvotas I. J. Zolp koplyčioje, 1646 \V. 46th 9 t 
Laidotuves įvyks penktadienį, vasario 7 d. &:30 vai. ryto, 

iš koplyčios į Šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, o po geduliii-
gą pumuldii bus nulydėta j Šv. Kaisimiera kapines. 

Visi a. a. Anna Sereika gimines; draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami daryvauti laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. 

Nuliūdę lieka: 
Sūnūs, Marčios, Anūkes, BroVh &iekterys iY Gimimfa. 

Laid. Direktorius L J, Zolp, Tel. YAKds 07817 

%•>• 

das. Vartokite JI irsi skaudiema 
nudegimams. Sa9ų Ir sutrūklmų 
prašai inimu i, ir kad palengvinti 
PsortaslB niežėjimą. Atvgdina va
dinamą Athletes Foot degimą ir 
nleftSftm* sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos i.udžiūvimo Ir 
tutrnklmo tarp plretų: geras Ir 
«au«os, trokštančios odos Qtež5ji-
mnl, nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalėms ls lauko pu-

LEOtTLO OINTMENT parsiduo-
la po $1.25 ir po $3.51. 

Sltjrtclte Jūsų Money Orderi tie-

LEGULO, DEPT.—D. 

1
4847 W. 14th Street 

CICEBO še, musėm 
Arba atvykite į vaistine: 
Stem Pharmacy 

4847 W. Uth St , Cioero 5% HL 

•Tt V9Č& 

MARIJONA BOSS 
(po tėvais GiedraHi»> 

Oyv. 
— tel. 

4042 S. Artusian Ave. 
Vlilginia 3216. 

Mirė Vasario 3d., 1947m., 
4:45 vai. popiet, sulaukus 6o 
metu amžiaus. 

Gimė Lietuvoie. Kilo iš Sei-
ni.ii apskr., Šventežeriu parap., 
šventežerų kaimo. Amerikoje 
išgyveno 44 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
mylimą vyrą Joną; 4 sūnufr 
Juozapą ir marčią Bernicę ir 
šeimą, Joną ir marčią Marga-
ret ir šeimą, Antaną ir mar
čią Martha, ir Kazimierą: 1 
dukterį Eleną ir žentą Clar-
ence Wingert; ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotus J. Outt:-
vieiaus koplyčioje, 4348 So. 
Califbrnia<= Ave. Laidotuvės į-
vyks šeštad., Vasario 8 d. Iš 
koplyčios 9 vai. ryto bus at
lydėta į St. Agnės parap. baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už veliones sielą. Po 
gedulingi}, pamatilų bus nu
lydėta į švento Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines; draugus; kaimynus ir 
paajstamus dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras, Sūnai, Duk
tė Ir visos kitos IIIŪMJ Giini-
uės. 

Laidotaviųi dir«ktjB>riiis J. Liulevioius, tei. LAF. 3572. 

Jonas ir Ona Svilow pri
siuntė $10 auką ir užsimo
kėjo narystes mokestis. Ale-

A. A. 
PETRAS GRIBAUSKAS 
Gyv.: 2634 S. Montgomery — 

tel. LAFayette 3397. 
Mirč Vas. 4d., 1947m., 8:-

3U vai. o t e , bUiaukęs 16 m. 
amžiaus. 

t i imė Lirtuvuje. Kilo i& 
Punevtžio -apskr., Vabalninką 
parap., Viščiunų kaimo. Aine-
rikoje išgyveno 45 metus. 

1 *:i l iko d i d e l i a m e n u l i ū d i n u - : 
mylimą žinoiif> .yeroniką (po 
tavais Kadavičaite); 2 duk
teris — Anrta Carroll ir jos 
(vyrą I'hillip ir šeimą, ir Vc-
ronicą 8ain ir jos \yrą Clar-
ence; siinų Petrą: brolio Nai
kus Anna Bitaut ir jos šei
mą ir daug kitų giminių, 

draugų Ir pažįstami*. 

Kūnas pašarvotas namuose: 
2634 S. Montgomery. Laidotu
vės įvyks penktad., Vasario 7 
dieną Iš namų 8:30 vai. ryto 
bUs atlydėtas į Nekalto Pra
sidėjimo Paneles Švenčiausios 
parap bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos ui velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Sv. Kazimiero ka
pines. 

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

Nuliūdv: y.nioua. Dukterys, 
Sūnus Ir kitos Giminės. 

Laid. direkt..- Julius L-iulevi-
člus, tel. LAFayette 3572. 

Prašome nesiųsti gelių. 

A. A. 

G E O R G E B O N E R 
Mirė Vas. 4d., 1946m.. 12:-

25 vai. ryte. sulaukęs pusės 
amžiaus. 

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Švenčionių apskr.. Dūkštų pa
rapijos. Tumalinų kaimo. Am
erikoje išgyveno 37 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
žmoną Magdaleną (po tėvais 
Mascinskai.te); dukterį Pranciš
ką Balton ir žentą Vladislovą 
ir 3 anūkes Marguerite, Patri
cia ir Robertą; pusbrolį Anta
ną ir jo žmoną Kazimierą; £vo-
gerką Marijoną Lizdas ir jos 
vyrą Petrą ir jų šeimas ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų. 

Priklausė prie Chicagos Lie
tuvių draugijos. 

Kūnas pašarvotas namuose: 
5537 S. Washtenaw Ave. Lai
dotuvės įvyks SCSlad., Viw. 8d. 
Iš namų 8:3<) vai. ryto bus at
lydėtas į Nekalto Prasidėjimo 
i*venėia.usiOM Pa.iiol«>s Mar i jos 
pa ra p. bažnyč ią , k u r i o j e j v y k s 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuv§si\ 

Nulifliiv: Žmona. l>uktė. An
ūkės, Pusbrolis ir visos kitos 
Giminės. 

Uiid. direkt.: John F. Ku-
deikls. tel. YAKds 1741. 

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

ROSELANDE 
KOPLYČIA RANDASI: 

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

'J.l) l 
LIŪDESIO VALANDOJ 

MAŽEIKA » EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6945 So. Westem Av*. 

PROspect 0099 
Tiem* kum gyvena kkote nueito dilyte 

3 3 1 9 tituanico Ave>. 
YARds 1138-1139 

koplyfif arflau jūsų tumų 

PIRKITE TIESIOG SVO 
MR NEUSON 
- teTteinko -

#» • i Si. Casimir 

3914 West 11 lth St 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja* 

Telefonas: CEDARCREST 63 3 5 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAflK)TUTIŲ IŠTAIGOS 

John F. Evdeikis 
fJJSP&rCYIŲ DIREKTORES 

AMBULANCE DIENĄ IB NAKTĮ 

N \k 

45D5-07 S. Hermifage 
Aveme 

Yarcfs F74I -2 

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 

Radio Programai WGES 
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 mirusiu veteranu — jusu mylimųjų, 
bus parvežti perlaidojimui Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks 
Į jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas. 

NULIŪDIMO \ M p VALANDOIE 
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONT B. 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

D V I MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

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

6812 So. Western Ave., Chicago, III. 
Telefonas — GROVEHHX 0142 

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIBOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansu patarna
vimas yra teikiamas] 
dieną ir naktį. Rei
kale, šaukite mus. 

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos if 
Uostiando dalyse ir 
oiojau patarnaujam. 

IGNACAS l ZOLP 
1646 WEST 46tii ST. Pitone: YARds 0781 

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

Pbones — CANal 2515 
COM 5765; PUL 1270 

MAŽEIKA ir EVANS 
3319 U T L ANICA AVE. 
6845 S. WESTERN AVE. 

Phonetr. YARDS 1138-39 
PROspect 0099 

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

ANTANAS M. PHILUPS 
3307 S. LITUANICA AVE. Phone: YARds 4908 

JULIUS LIULEVICIUS 
4348 S. CAIJFORNIA AVE. Phone LAFayette 3572 

i • • • • M ii i . . — — m m •< ! • • • • * • M I I • 

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

Telephone: YARds 1419 

- ii i itttN m n i •mi . - • *\« M 
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Neužmirškite Rezervuoti VASARIO (FEBRUARY) Mėnesio 9-+ą Dieną — 

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

DALYVAUS; L. Vyčių Chicago Apskr. Choras, Brighton Park Sodaliečių Glee Club, 
Algirdas Brazis, John Urban, Mary Pukšmis ir kiti žymūs artistai. 

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

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

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

"Ryt reiks man joti į svetimą šalį" 
Su skaudančia širdimi vikus. Gi Lietuvos likimo 

liaudis dainavo ir maskolių išsprendimas artėja. Todėl 
skriaudas dainose įraše ir čia Amerikoje gerieji lietu-
išliejo. Štai kad ir ši daina, viai sukruto daugiau dirbti 
"Rytoj reiks man joti į sve- ir aukas dėti, kad išgelbėjus 

JIE ATNEŠĖ TOKIĄ LAISVE 

timą šalį, į maskolių žemę". 
Gailėjosi, kad nepašėrė savo 
bėro žirgelio, nes žinojo, 
kad kelionė bus sunki. 

Lietuvą 
siaubo. 

nuo bolševikinio 

Kažin kokiais žodžiais 

Chicagoje veik visose ko
lonijose įvyko masiniai mi
tingai bei prakalbas tuo rei 

šiandien Lietuvos liaudis j kalu. Tačiau ne visi juk gali 
skundžiasi, dejuoja už ge-| atsilankyti į prakasas bei 
ležinės sienos? Mes tų km-i mitingus. Tai būreliai pasi-
vinų dejonių išgirstame tik šventusių žmonių lankosi po 
mažytę dalelę. namus, rinkdami aukas Lie-

Šiandien lietuvis jau nėra I tuvos gelbėjimui. Neatstum-
savininkas savo žirgelio. Į kitę nuo savo durų prašan-
Lietuvos žirgeliais jodinėja j oiųjų aukų, nes "daug leng-
maskoliai. Lietuviai pėsčio- j viau duoti, negu prašyti". 
mi s varomi į maskolių žemę, Duodami aukas, visuomet 
į Sibirą, arba gyvuliniuose j reikalaukite kvito bei paliu-
vagonuose aklinai uždaryti j dijimo. 
vežami, kaip civilizuotas pa- j e i p a s kuriuos linkėjai 
saulis nė gyvulių neveža. ne^žeis ar namuose nesuras, 
Nestebėtina, kad lietuviai ^ nemanykite, kad esate Taip, bolševikai atnešė lietuviams laisvę mirti. Visoje Lietuvoje jau išžudyta dau-
visuomet maskolių neapken- i a i s v i n u o pareigos gelbėti gybė tūkstančių nekaltų lietuvių, kaip šiame paveiksle matomi Pravieniškių koncen-
tė ir visad prieš juos kovojo. s a v o tautą. Tie prašomi pa- t racijos stovyklos kaliniai. 

Dabar Lietuvoje eina až- tys savo aukas atnešti se- Kuo jie nusikalto? Ūkininkas nusikalto neatidavęs okupantams paskutinio grūdo, 
triausios kovos prieš bolše-; kančiose vietose: moksleiviu nusikalto prisisegęs prie švarkelio trispalvį kaspinėlį, darbininkas nusikalto 
BRIDGEPORT- pavėlavęs keliolika minučių į fabriką. Jie visi pateko į koncentracijos stovyklas ir ka-

G. Šukys — 3252 South Halsted Street. ! l^m^ ** ^ r išsilaisvinti galima tik per mirtį. 
Kovokime, kad to kalėjimo sienos, kurin šiandien yra uždaryta visa Lietuva, bū-

vrų sutrupintos, o lietuviai vėl išvystų laisvę! Aukok Amerikos Lietuvių Tarybai, va
dovaujančiai Lietuvos išvadavimo kovai! Mūsų pastangos ir aukos gali išgelbėti dau
gelio nekaltų lietuvių gyvybę! . 

Už greitį važiavimą 
London. — Sir Malcolm 

Campbell, kuris kadaise pa
siekė automobiliu 301 my
lios į valandą greitį ir da
bar turi pasaulinį valfies 
greičio rekordą — 141.7 my
lios į valandą, užvakar tu
rėjo prisipažinti nusikaltęs 
greitu važiavimu Londone. 

Jis nevažiavo mieste 300 
mylių į valandą, bet tik 
38, tačiau ir tai yra už
drausta. Jis turėjo sumokėti 
10 šilingų ($2) ir buvo pa
leistas. 

i mus 

JOS. F. BUDRIK 
— I N O — 

Rakandai, Radios 
ir Jewelry 

3252 South Halsted Street 
MARQUETTE PARK: 

- 2439 West 69th Street. K. Mačiukas -
BRIGHTON PARK: 

J. Encheris — 4401 South Mozart Street. 
CICERO: 

C. Genis — 1611 Scuth 49th Court. 
18th STREET: 

.P. Mileris — 1739 South Halsted Street. 
TOWN OF LAKE: 

Rev. A. Linkus — 4557 South Wood Street 
ROSELAND: 

A. Narbutas — 1033 West 103rd Street. 
WEST SIDE: 

A. Valonis — 2201 West Cermak Road. 

G E L B Ė K I M E L I E T U V A ! 
Al KOKI M! DIRBKIM! REMKIM AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA! 

Komunistu "atlaidai" Sudegė traukinys i Daug kavos išgeria 
Užvakar Civic Opera rū-! Fresno, Calif. — Keleivi

niuose komunistai turėjo sa- i nis Southern Pacific trauki-
vo atlaidus — minėjo vy- nys geležinkelio pervažoje 
riausiojo "patrono" Lenino j užvažiavo ant troko, vežan-

E. S. mirties sukaktį. Dalyvavo 
apie 2,000 komunistų ir jų 

čio gazoliną. Įvyko sprogi
mas ir gaisras. Mažiausia 3 

Buvęs Lietuvos Prezidentas 

Dr. K. Grinius kviečiamas į Chicagą 
Chicagos Lietuvių Taryba darbo tinkamai pasitikti bu-

nutarė kviesti Dr. K. Grinių yugį Lietuvos prezidentą ir 
atlankyti Amerikos lietuvių suruošti bankietą viename iš 
sostinę — Chicagą. Valdy- didžiausių viešbučių. Tary
bai pavesta susisiekti su j ba kvies į talką ir šimtus 
garbinguoju svečiu, kuris organizacijų darbuotojų. 
dabar gyvena Philadelphi- ,-, . . . v , 
• • j- i i i. Bukite pasiruošę! 

JOJ, del datos. ^ 
E. Mikužiu te. 

simpatikų. Kadangi teatro j žmonės žuvo, apėmus lieps-
vadovybė gavo daug protes-1 noms vsią 14 vagonų trau-
tų dėl mitingo, buvo paskir-! kinį. 
ti 25 policininkai, kad išven
gus galimo pasikėsinimo. 
Tačiau viskas praėjo ra
miai. 

Kalbėjo Gil Green, komu
nistų kandidatas į miesto 
mayorus. Jis pareiškė netu
rįs vilties būti išrinkti. Taip 
pat kalbėjo William L. Pet-

Kai tik bus nustatytas 
laikas, visi Tarybos nariai ir 
visi komisijų nariai imsis 

Manoma, kad sužeistų yra 
apie 100. Kai kurie iš su
žeistųjų yra rimtoje padė
tyje, nes smarkiai apdegė. 
Kai kuriems keleiviams su
degė drabužiai ant kūno. 

Du valgomieji vagonai vi
siškai sudegė, vienas vago
nas smarkiai apnaikintas, 
septyni ne taip smarkiai, o 

New York. — Amerikie
čiai daugiausia išgeria ka
vos visame pasaulyje. 

National Coffee Associa-
tion paskelbė skaičius, iš 
kurių matyti, kad amerikie
čių nepralenkia nė skandina
vai, kurie taip pat labai 
mėgsta gerti kavą. Ameri
kiečiai praėjusiais metais 
suvartojo 2,700,000,000 sva
rų kavos, arba 19 svarų 
kiekvienas gyventojas. Skan
dinavijoj kiekvienas gyven
tojas suvartoja 16 su puse 
svaro kavos per metus. 

NUOŠIRDŽIAI 
KVIEČIAME VISUS 

ATSILANKYTI. 

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

PATYRĘS LAIKRODININKAS 
Gerai Sutaiso Laikrodžius 

Krautuvė atdara Pirmadienio ir 
Ketvirtadienio vakarais iki 9:00 

valandos vakare. 

BtTDRIKO RADIO VALANDOS 
Kas Sekmadienį. Iš WCFL Radio 
stoties — 9:30 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 

Lietuva turi vėl būti Nepriklausoma Valstybė' 

STASYS LITWINAS SAKO: 

terson, negras, komunistų 
kandidatas į miesto sekreto- j keturiems vagonams nuosto-

Chicagos Lietuvių Tarybos I * » . * E ^ e n * D * n n i s ' * H 1* ^ P ^ a r y t a . Nei lokomo-
Sekretorė jmunistų partijos generalinis tyvas, nei vagonai nuo bėgių 

sekretorius. 
Susirinkime nepagailėta 

maldų ne tik Leninui, bet ir 
Stalinui. Laike mitingo buvo 
padaryta rinkliava komunis
tų partijos naudai. 

I I H A D A D T a l i r i a u s i a s Laikas Pirkti 
L J M D A M V — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

REIKMENIS". GERAS PASIRINKIMAS: 
Stognms R«ikmenv« — Tnsoluotn Plytij is vaizdo* Ridtag* 
— I.aneTj — Daro — Tvoroms Materlolo — Maliavos — 
VarnKio — Foamello — GelHHoftj Namams Reikmenų 
(Hardware — Plelsterfo — Cemento — Srotg — Visokios 
RA&fos Insnliaeijos Materlolo — Štormo Langu — Kom
binacijos T>nrq — Wallhoard — Plaster Roard — Vamz
džių Ir Dane: Kito Dafykn. 

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Pres. 

CARR MOODY LUMBER CO. 
S039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 

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

nenušoko. 
Troko šoferis sako nema

tęs ateinančio traukinio. Jis 
išliko nesužeistas. 

Šalčiausias oras 
Sakoma, kad vakarykštė 

diena buvo šalčiausia šią 
žiema. Daugiau tokių šalčių 
šią žiemą nebebūsią. 

Nežiūrint šalčio, susisie
kimas nebuvo sutrukdytas. 
Tačiau Chicago Mctor Club 
turėjo daugiausia darbo sa
vo 42-jų metų istorijoje: ne
pilnų 24 valandų bėgyje 2,-
500 automobilistų šaukėsi 
pagelbos. Visi 500 pagelbi-
nių trokų buvo pasiruošę 
skubėti pagelbon. 

Didžiulis gaisras 
Užvakar vėlai vakare kilo 

didelis gaisras, kuris sunai
kino du pastatus ties 36th 
ir Morgan sts. Virš 300 
gaisrininkų kovojo su ugni
mi dideliame šaltyje. 46 
gaisrininkai buvo dūmų ap
svaiginti ir nugabenti į li
gonines. Sudegė Doll Tire 
Corp. ir Sterne and Maley 
Co. pastatai. 

Gaisro priežastis buvo 
penki neišaiškinti sprogimai 
Doll Corp. pastato apšildy
mo skyriuje. Išsiplečiant 
ugniai, j vyko dar daugiau 
sprogimų. 

WESTW00D LIQU0R STORE 
2441 West 69th Street 

* 

DIDELIS PASIRINKIMAS 

VYNO. DEGTINES IR ALAUS 

• • • 
pristatome f narnos: 

Geriausių rasių alų 

bateliais, bežemis ir 

statinėmis. 

• • ^ 
AL. ŠIMKŪNAS 

Savininkas 

Telefonas PROspect 5951 

X Town of Lake kolonija 
aukomis Lietuvai vaduoti iš 
vergijos ir tremtiniams šelp
ti vajuje Chicagoj stovi pir
moje vietoj; baigia sukelti 
antrą tūkstantį dol. Marųue-
tte Park vejasi toleikiečius. 
Cicero, kuri iki šiol visame 
skaitėsi čempijonu, gerokai 
pasilikus; tačiau žada, žūt
būt, nepasiduoti. Gražiai vei 
kiama ir kitose kolonijose. 
Silpniausiai stovi Dievo Ap
vaizdos (18-tos) ir Aušros 
Vartų (West Side) koloni
jos. 

X Stasys Pieža žinomas 
žurnalistas, vėl paliko pir
mininku Lietuvos V y č i ų 
Draugovės (Seniorų). Vice 
pirmininkais liko Ig. Saka
las ir P. Čižauskas, sekr. V. 
Balanda, fin. sekr. Peggy 
Zakaras, ižd. V. Yodelis, iž
do globėjais J. Brazauskas 
ir P. Cibulskis. Susirinki
mai seniorų nuo vasario mė
nesio bus iškelti iš trečio 
trečiadienio i pirmą trečia
dienį kiekvieno ^"^esio. 

X Liudvika Paliulienė, ži
noma Roselando lietuvių vei
kėja, šiomis dienomis per
gyveno net dvi operacijas. 
Dabar jau namie ir, ačiū 
Dievui, eina sveikyn. Paliu-
lių vienturis sūnus Petras, 
iš profesijos daktaras-dar -
tistas, tarnaująs kariuome 
nė j , šiomis dienomis susituo
kė su lietuvaite taip pat rose 
landiete, tarnaujančia ka
riuomenėj. 

X Aleksandra Koverienė 
nesenai atvykusi iš Vokie
tijos, nori gauti žinių apie 
Vincą Rudaitį, nes turi jam 
svarbų pranešimą apie jo gi
mines. V. Rudaitis, arba ži
nantieji apie jį, prašomi su
sisiekti su A. Koverienė 
6407 S. Green St. Telefonas 
Englewood 9424 

X Williawi ir Helen Karei
va, savininkai Bill's Taprom 
and Liquor Store, 4644 So. 
Paulina St., šiomis dieno
mis minėjo metinį biznio su
kaktį. Prieš karą Wm. Ka
reiva buvo plačiai žinomas 
kiaušinių ir pieniškų pro
duktų urmo (wholesale) biz
nyje. Augina ir mokslina sa
vo šeimą. Vienas sūnų, Wil-
liam, Jr., lanko Marmion Mi-
litary Academy, Aurora, 111.; 
kitas sūnus Donald, lanko 
St. Rita aukšt. mokyklą^ o 
duktė, Marilyn — parapijos 
pradžios mokyklą. Beje, šia 
proga Wm. Kareiva suteikė 
dovanų savo broliui Teksuo-
se užprenumeruodamas dnr. 

^ B 0\ " Draugą". 
• 
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