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TEISMAS PIRMA PORTAL' BYLA 
Žydai ir Arabai Priešingi Naujam 

Britu Planui Palestinos Dalinimui 
LONDONAS, vas. 8. — turi "minimaliai įrodyti" 

Kaip tik britai pranešė ara- kaltę by kokio išvietinto as-
bams ir žydams apie naują- mens reikalaujamo kaipo 
j[ planą, padalinimui Pales- karo kiriminalisto. 

PROPELERIS NUVERTĖ TRAUKINĮ NUO BĖGIŲ 

tinos į atskiras žydų ir ara
bų valstybes po britų nuo
žiūra, abiejų tautų vadai 
šiame mieste pranešė atme
tą britų pasiūlymą. Kad ne
atrodytų kaip diktuotas 
problemos išaiškinimas, bri
tų dokumentas pažymėtas 
"slaptas" buvo pavadintas 
"Memorandumas Diskusi
joms." 

Britų planas siūlo penkių 
metų perijodą britų globoji
mo Palestinai. Tikslas yra 
per tą laiką sudaryti vie-

US Taikos Komanda 
Pasiekė Peipinga 

PEIPING, Kinija, vas. 8. 
—Vykdydami Amerikos nu
tarimą mesti tarpininkavi
mą Kinijos civiliniam kare, 
amerikiečių taikos koman
dos atvyksta į Peipinga. De
šimt komandų turi atvykti 
vas. 15 d. Tos iš priešaki
nio štabo Changchune, Man-
džiurijoje, turi atvykti iki 

Paskaitė Mt. Clemens Bylą 'Menka'; 
Nuosprendis Gresia Kitoms Byloms 

DETROIT, vas. 8. — U. 
S. apygardos teisėjas Frank 
A. Picard šiandien panaiki
no bylą prieš Mount Clemens 
Pottery Co., tuo suduoda
mas smūgį darbiečių "por-
tal-to-portal'' byloms sie
kiančioms iki 5 bilijonų do
lerių prieš Amerikos indus
triją. Puodines darbininkų 
advokatas Edward Lamb sa
ke jis apeliuos tą nuospren
dį. 

Teisėjas teigė jog darbi
ninkams nepriklausė mokes-

tetu- jo kampanijoje prieš 
tai ką pirmininkas Thomas 
(R., N. J.) pavadino komu
nistų "sąmokslu." 

Martin pakartojo savo į-
sitikinimą jog "pajėgi ir 
strateginiai įsigalėjusi ma
žuma yra pasiryžusi sunai
kinti Amerikos santvarką ir 
jos vieton pastatyti komu
nizmą' '.Thomas pareiškė jog 
jo komiteto suėjimas su 
Gerhartu Eisleriu ketvirta
dieny buvo ''tik pirmoji da
lis komiteto vajuje numas-

vas. 28 d. Pirmieji 303 ame-
ningą valstybes pastatą da- rikiečiai įšp ia uke iš Taku 
lyvaujant krašto gyvento- š i a ndįen. 
jams Palestinos valdžioje. 
Po penkių metų, Palestina 
kaipo atskira valstybe, gau
tų nepriklausomybę. 

Jeigu per tą laiką žydai 
ir arabai negalėtų susitarti 
dėl Palestinos valdymo, tai 
abiejų nuomones ir pasiūly
mai būtų patiekti Jungtinių 
Tautų globos tarybai. 

• &* matosi .pventt ir aužaloti Baltmore and Oho prekinio traukinio vagonai po to | leistą vykstant j savo darbo 
kai laivo propeleris, matomas priešaky, kuris buvo pririitas prie platforminio vago-ivietą. Mount Clemens bylo-
no, pasijudino is vietos ,r užsigavo ant plento tilto ties Philadelphia, Pa, nuver- je tas laikas niekuomet ne-
čiant traukių mio bėgiu. ( A T e i e photo) 

tis išskiriant už laiką pra- |kuoti komunistų sąmokslą 
nuversti J. A. Valstybių vy
riausybę." 

Pianas Imigracijai 

Britų planas taip pat nu
mato, kad per pirmus du 
globojimo metus žydų imi
gracija j Palestiną būtų lei-

Marshallas: Turime 
Atremti Propagandą 

WASHINGTON, vas. 8.— 
Diplomatiniai sluoksniai 

šiandien skaitė valstybes 
sekr. Marshallo pirmą poli
tikos pareiškimą kaipo ga
rantiją ryžtingų kontraveik
smų prieš sovietų propagan
dą ir bandymus prijungti 
atomines jėgos kontrolę 

Lietuvoje Vėl Kiti 
'Rinkimai Atstovu' 

MASKVA, vas. 9. — Ru
sijos, Azerbaidžiano, Armė
nijos, Lietuvos, Ukrainos, 
Baltrusijos ir Žoržijos "so
vietinėse respublikose" šian 
dien įvyko rinkimai atstovų 

Sutartys Neteisingos- Džiaugiasi Amerikos-
Sako Osservstore Rusijos Susitarimu 

VATIKANAS, vas. 8. — NEW YORKAS, vas. 8.— 
Vatikano laikraštis Osser- U. S. delegatas Jungtinių 

Rusai Išsisukinėja 
Nuo Atsilyginimo 

užima daugiau negu aštuo
nias minutes, ir jis paskai
tė tą laiką »"de minimus," 
arba perdaug mažą, kad 
skirti už tai mokestį. Jis | WASHINGTON, vaa. 8.— 
nepaaiškino, tačiau, kiek j Valstybės pasekr. Clayton 
laiko turi susidaryti pirm 'šiandien pranešė jog Rusija 

jvatore Romano šiandien pa- Tautų saugumo komisijoje ! n e S u " d e minimus" nuosta- pakartotinai ignoravo J. A. 
'vadino pirmadieny pasira- Warren A. Austin šiandien t a s P a s i d a r o negaliojantis, ;Valstybių prašymus užvesti 
somas sutartis neteisingo- s a ke naujas Rusi jos-Ameri- l b e t s a k * J is m a n a s i<* by ; derybas atsiskaitymui už 
mis, nelogiškomis ir sto- kos sutarimas dėl laiko gin- k o k s l a i k a s e i n a n t * d a r b o į l e n d" l e a S € skolas. Amerika 

i aukščiausiąjį sovietą. Ne- jkuojandiom ~ nuoseklumo. ;kiu , mm&zimmui privedė v i e t * m ž i a a n e S u *'20 iki &auna tiktai "pasikalbėji-
manoma, kad kandidatai, jų [Nors formaliai paminėtos pasauli "arčiai, ™<n, m*a 25 minučių" yra skaitomas »«*' ' atlyginimui už $11,-
tarpe ir kamerotas Stalinas, jpenkios sutartys — Italijai, kada buvom 
"pralaimės," kadangi yra 

prie nusiginklavimo. Mar- Į t i k ™**a sąrašas, ir vienas 
shallas pareiškė jog J. A. b a l s a s ar visi balsai už jį 

džiama 4,000 ka s mėnesį į Valstybes turi paremti savo 
skaičiuje, arba 96,000 iš vi
so per du metus. Per liku
sius tris metus imigracijos 

užsienio politiką su milita-
rine jėga iki bus " taika su 
patikimu kolektyvinės ap-

| "nulemia" rezultatus. 
Sovietiniuose "rinkimuo-

arciau negu 
e pirmiau' 

mes 
prie 

tikro nusiginklavimo ir sau
gumo. Jis pripažino, tačiau. 

menkniekiu ir nereikalauja j 297,883,000 vertės pašalpos 

. » » 

kontrolė būtų pavesta britų j s augos pagrindu." 
komisiįonieriui, kuris veik
tų pasitardamas su maišy
ta arabų britų patariamąja 
taryba. 

Arabu vadai atmetė visą 
planą, ir vienas jų *net p^-
reiškė " Atrodo jis buvo žy-

Tas reiškia, anot jo, kad 
turi būti vykdomas milita-
rinio lavinimosi programa, 
kad pristatyti karinėms jė-

se' balsuotojas gali balsuo
ti už įstatytą kandidatą ar
ba išbraukti jo vardą. Ka
dangi komunistai reikalauja, 
kad balotas būtų jiems pa
rodomas pirm negu įmeta
mas urnon. tai nė vienas 

Rumunijai, Bulgarijai, Ven
grijai ir Suomijai — buvo 
aišku jog laikraštis ypač su- rimtumą nesusitarimo dėl 
sirūpinęs sutartimi Italija, atomų energijos kontrolės, 
kurį pavadino "diktatu." A u s t i n s a k § sovietų pri

ėmimas principo, kad nega
lima ginklus mažinti nesu
darius tuo pat metu tarp
tautinio užtikrinimo padeda 
"ąžuolini ramstįi principo 

duotos Rusijai nuo 1941 ko
vo 11 d iki 1946 m. rūgs. 
30 d. 

Drauge su tuo pranešimu, 
sužinota jog sovietų užpir-

Pasirašys Taikos 
Sutartis Šiandien 

goms vyrų. Neminėdamas balsuotojas nenori užsitrau-
Rusijos vardu, jis sakė vai- k t i sovietų nemalonės, 
stybės departamentas turi 

dų paruoštas." "Prospektas Į Padengti pasaulį teisybe 
įleidimui beveik 100,000 žy- I t&rVe tiek daug propagan
dų per du metus yra skai
tomas britų bandymu sutik
ti su U. S. reikalavimu, bet 
iššaukė arabų pasipriešini
mą, nes jie nori visiškai 
sustabdyti žydų imigraciją į 
Šventąją Žemę. 

Sovietai Nenori 
Išeiti is Austrijos 

LONDONAS, vas. 8. — 
Viltys greitam susitarimui 
dėl taikos sutarties Austri-

dos. 
Marshallas sakė jeigu 

Amerika toliau duos pasau
liui teisingą vaizdą savo po
zicijos, kitos tautos galų 
gale priims teisybe. 

Palestinos Mergaitė 
Pasimirė Chicagoje 

Annabelle Marsh, nesu
laukusi 3 metų, mirė vakar 
dieną po dramatiškos kelio
nės lėktuvais iš Palestinos. 

Amerika Apkaltino 5 
Naciu Pramonininkus 

NUERNBERGAS, Vokie
tija, vas. 8. — Amerika 
šiandien apkaltino penkis 
aukštus vokiečių, industria-
listus dalyvumu Hitlerio 
politikierių šlykščiuose veik
smuose, ir dideliu pasipel-
nijimu iš nacių agresijos 
aukų. 

Kaltinimo aktas buvo iš
duotas prieš Friederich 
Flick, 63, Otto Steinbrinck, 
Konrad Kaletsch. Bernard 

vardu užvedė bylas prieš 
darbdavius už "portal-to-
portal" mokestį pareiškė 

__. . j o s toliau ves teismams pa-
PARYŽIUS, vas. 8. - a *t tano galėsime^ statyti ( t i e k t a g b y l a 8 n e ž i ū r i n t - n e i _ 

šiandien sužinota jog Ita- m u s u t a i k o s milžinišką pas- <^ iamo n u o s p r e n d ž i o M o u n t 
lijos, Rumunijos, Vengrijos, t a t a - ' R u s i J a anksčiau rei- ~ - . . 

kalavo tuoj nusiginkluoti — 
ypatingai nuo atominių 
bombų. 

atlyginimo. 

Unijos Sako Toliau Ves 
Bylas 

CIO automobilių darbi
ninkų ir kai kurios kitos j kimu komisija uždaro savo 
unijos, kurios savo narių j didelį lend-lease biurą šio 

krašto sostinėje ir išslenka 
Rusijon nesiūlydami nei už
mokėti nei sugrąžinti lend-
lease medžiagą. 

Atidėjo Nugalabijimą 
ATĖNAI yas. 8. — Grai

kijos vyriausybė šiandien 

Clemens byloje. 
Didžiųjų pramonių vedė

jai beveik vienbalsiai pa
reiškė, kad unijos pralaimės 
ir kitose bylose. 

Žmona Nukrito Po 
Ratais, Užmušta 

jai pradingo šiandien po pie-| Ji sirg0 leukemia. kraujo - f i ^ į ^ m^į* T e r b e r . 
4... l .nAmnt D n m i n ofoioolrfl nlri'n^lnannin 1 i rrn i v, BAnfn. tų, kuomet Rusija atsisakė / skiedinančia liga ir septy-
sutikti su kitų didžiųjų val
stybių atstovais dėl atėmi
mo visų okupacinių kariuo
menių 90 dienų po sutarties 
įsigaliojimo. 

Ginčas jtvyko tarpe so-

niose vietose kur jos lėktu
vas sustojo kelionėje į Chi-
cagą gydytojai sutiko lėk
tuvą ir išvirkštė jai vaistų 
kovojimui tos ligos. 

Ją vežąs lėktuvas valandą 
vietų atstovo Gusevo ir U. [pirm numatyto laiko nusi-
S. gen. Mark Clark, kuomet leido Municipal aerodrome, 
pirmasis kaltino Amerikos j iš kur ji buvo skubiai nu-
delagaciją bandymu apsau- vežta į/ Šv. Kryžiaus ligoni-
goti karo kriminalistus. J. 
A. Valstybės reikalavo, kad 
laimėjusi alijantų valstybe 

ne, bet jos sveikata buvc 
taip nusekusi, kad ji sekma
dienį pasimirė. 

ger, už tai, kad jie dalyva
vo ir pelnijo iš priverstino 
darbo programo, kuriame 
paimtieji darbininkai buvo 
užmušami ir kankinami; 
apiplėšimu okupuotų kraštų 
pramonės; vartojimo nacių 
rasinių įstatymų kaipo prie
kabį išspaudimui žydų iš 
įmonių ir perėmimui jų tur
tų; finansivimu SS, Hitle
rio teroristinės sargybos. 

Bulgarijos ir Suomijos at
stovams pasakyta jog jie 
turi pasirašyti taikos su
tartis pirmadieny ir neda
ryti jokio protesto ar kito 
pareiškimo. Pasirašymo ce
remonijų sekretorius sakė 
"pranzūzų vyriausybė pasi- .pranešė jog ji atidėjo nuga-
tarė su Amerika, Anglija ir iiabiiimą 11 tariamų parti-
sovietais ir visi sutiko jog j z a n u kol Jungtinių Tautų 
buvę priešai pasirašytojai į saugumo taryba nustatys 
neturi būti leisti padaryti | rolę tyrimo, kurį Graikijoje j blikonai atstovai pasižada v o sustojęs ndmuose pasiim-
jokius pareiškimus, kuomet i dabar veda speciali U. N. I pravesti vajų "prašalinimui t į P*nigU naujiems akiniams 
sutartys bus pasirašytos." komisija. Dešiniųjų laikraš- raudonojo pavojaus iš Ame- į i r k a d J a m nuvažiuojant jo 

tis Kathemerine rašė, tačiau, 1 rikos," kuopilniausiai koo- |žmona stovėjusi ant laiptų, 
kad try s tu 11 vyrų, jau peruodamas su priešvalsty- U ž minutės girdėjęs klyks-
buvo nugalabinti. binės veiklos tyrimo komi- ma^ *̂~ policijai sakė ma-

_ . — j n ą g j c patį norėjusi jam ką 
nors pasakyti ir bėgusi 
paskui troką, paslydo ir kri
to po ratais. 

Mrs. Gladys Jocius, 36, 
2226 Cullerton s t , buvo už-

įmušta šeštadienio popiety-

Žada Pravesti Vaju !& *T*JLpaslyd0 Tx 

m
 , ~ > ledo ir nukrito po ratais 

Prieš Komunistus, s u n k v e ž i m i o» k u r i vairavo 
WASHINGTON, vas. 8.— jios vyras John, 44, kuomet 

Atstovų rūmų pirmsėdis 1*" važiavo nuo namų. Jo-
Martin šiandien sakė repu- c i u s pasakė policijai jis bu 

• ' .MPi 

DUOKIT "BRAUG4" DRAUGUI [ims svarbias joje vietas. 

Italijos Komunistas 
Seimo Pirmininku 

ROMA, vas. 9. — Italijos 
komunistai šiandien džiūga
vo jų laimėjimu seime va
kar, kuomet jų narys Um-
berto Terracini buvo išrink
tas Italijos steigiamojo sei
mo pirmininku, gaudamas 
279 iš 436 balsų. Komunis
tams tuo būdu užtikrinta 
bent penkios svarbios vie
tos valdžioje, ir komunistai 
giriasi, kad nežiūrint kokia 
bus valdžia Italijoje, jie už-

ausiu Žinių S a n t r a u k a 
—Londone spėjama, kad Attlee valdžia kris dėl krizės 

pramonėje susidariusios iš priežasties anglies stokos. 
Elektros varto|nmas suvairžytas nuo vįdurnakčio. 

—Berlyno šokių salė sudegė šeštadienio naktyje. Nuo 
100 iki 150 šokėjų žuvo, jų tarpe aštuoni britai. 

KALENDORIUS 
Vasario 10 d.: 8v. Scho

lastika; senovės: Skaibutis 
—Žydai iš nelegalaus Palestinon plaukiančio laivo prie- ir Mingėla. 

šinosi britų jūreivių lipimui | jų laivą. Kovoje keturi žy- i Vasario 11 d.: Švč. Pane-
dai ir du britai buvo sužeisti. Haifos uosto žydai protes- les Liurdo; senovės. Algir-
tui šaukė dviejų valandų streiką. <*as ir Šviesutis. 

—CIO unijos viršininkai sakei jie sutinka sueiti su AFL • 
Washingtone tartis dėl dviejų unijų su\ ieniljimo. ORAS 

—Didelės šalnos Floridoje gresia citrinių vaisių der- Giedra ir šilčiau. Saule 
liui. Ūkininkai be perstojimo ugnimi kovoja šalną. teka 6:55; leidžiasi 5:16. 

• 

H BlM I 



• I l " • 

MMSta 

nTTnsjRA^TTS DRAUGAS, CHICAGO, ILIJNOIS 
35K 

Pirmadienis, vas. 10, i 9 4 7 
s 

K U N . J. J. JAKAITIS, MIC. 

Kun. Kazimiero Urbonavičiaus 
$1 Metų Kunigavimo Jubiliejus 

PASIRODYS PAŠTO ŽENKLUOSE 
— * • 

= i • 

(Pabaiga) | ri&nt kun. U., darbų ir raš-
; tų obalsis buvo ir yra: "Pro 

Ded et Patrta — f>iev„i Ir 
j Tėvynei", tik j is tą posaki 

Kalba apie kun. U. būtų praplėtė, pridėdamas "tHevc 
nepasakyta, jei nors su- metile Ir artytao meile'', "toji 

VEIKIMAS 
RAŠLIAVOJE 

glatistai nepaduoti žfriių apie 
jo l iteratinę veiklą. 

yra Jo visų raštų vedamoji 
mint is: ar jis kūrė eiles, ar 

Jam teko augti sunkiais rašė apysakas , ar gamino 
mūsų tautai laikais, kada laikraščiams vedamuosius 
rusai terorizavo Lietuvą per- ( straipsnius, 
sekiodami tikėjimą ir draus- ( ^ ^ ^ p r a d e j 6 kurti 
tiamd lietuvių knygų ir laik- f ^ e i a a m a s semiiiarijos 
raščių spausdinimą, kuomi m o k s l u s > Būdamas Seinų sė
jau vyskupas Baranauskas ^ n a r į j o j e priklausė klierikų 
savo dainoje skundėsi: 

"Anei rašto, anei druko 
Mums turėt neduoda. 

l iteratiniam rateliui ir pas
toviai rašinėjo į slaptai nuo 
rusų valdžios uodžiamąjį 

ttMfcta k feAfean, tšradejar * 6 ė f e ^ W * fe&Pi frm 
gra¥ į , kmo k tmerų n- d a u g i o feWį M$Ąy va%arte tt 4 . 
visdfeė Atitertto* Jtmgt. V a l s t y b e , ir &*#e*įjr įkffifc fcfo& 
tų, bus ¥«*erbtaa jo 1 ^ titi** | M t f 6 Wh%a. fce fe, Va
sario i i * . p a * ^ ) j * Mikįi ttįfi WOĄ U. S. pti&o M e 
lai Sd tedlsofAb a t v a r a i . 

spausdinti. Daug dar jų gu
li ir laukia leidėjo. Be to, 
dat^g: straipsnių yra išmėty
tų įy> įvairius laikraščius, 
kurie būt reikalingi surink
t i i r išleisti atskiromis kny-
gomis. Tačiau jau ir ta jo 
literatūra kuri yra paleista 
į visuomenę, jam pastatė 
ilgiau tveriantį paminklą, ne 
gu kiečiausio akmenis. Jo ku
riniu vedamoji mintis kelia 
s k a i t y t o j į Amfcmajį Gėrį ir 
AmžfWąj| Gro#. Tokios min
tys syki paleistos, eina iš 
kartų į i a r t a s . Jos yra pas
tovios, kaip pastovi yra tie
sk. 

Sako, tegul bus Lietuva S , ^ £ £ 5 3 ! j ̂ ^ T ^ ^ T " ^ . ^ ^ ^ W M ] 

Ir tamsi ir ^ o d a " . K*"1- ^- a tvykus Amerl- > <1̂QWL fcV 
- M \ Neleidžiant rusams spaus- k o n > Pensilvanijoje "bttvb We-! 1 < 4 n M 
Tačiau lietuvių tauta ne- ^n^ l ietuviškos rašliavos, s e n i a i j ^ d ė j e s erti laikraa-

panorejo būti tamsi: j i visa j į s ^ y o raštus ėmė s i u n t i - 1 # s "fofotiga*". Pakvfetite 
galia kratėsi pravoslavijos n $ t į į p m s u s ir į Ameriką, 
ir nors didėliu paveju grasi- T į k a tvykus į Ameriką, j i s 
narni, kure ir platino lietu- r a < j 0 palankias rašymui sa-
vių rašliavą. t>ar gimnazijo- l y g a s _ gj e met sueina 55 
je būdamas Jrbonavičių Ka- m e t a i nuo atspausdinimo jo 
zimieras pasisavino 'poeto pirmųjų eilių Prūsuos lei

džiamame lietuvių laikraŠH 
tyje "Ūkininke". 

Baranauske pasiryžimą* 
"Kas tu p.ude nesulauktum. 
Nebus kaip tu nori! 
Bus kaip Oievs duos, 

apy*alcai1* tt%& fc.V 

5. v<fe&#6 fo*\W\ Vįly 
kun. t l a t v y t o į vViifcęs 
Barte ir perimti to *atkra$-
čio redagavimą, jis susjdo- s a k a l e . 
mino, bet pagalvojęs atsisa- g '*Wtifclifci'' trtrmttos 
kė. Tikroji priežastis, roAoi ^uptysafcbfr ' w u " l P a 8 

buvo, kad Jam but* fctmkft ^ T ^ ^ L * u. tferitoft k k t 
RtQT»!r*HH nt*n Kandi A* I ; V^^ 1T , B l , e ! S s '» l !fc* 

Mfcvi t į b a t a s kovų pagrin-Taipos-gi, kuomet netekus du, apysaka { & & ) . 
8. "Kun. J. Navickas 

Nors kun. U. literatiniai sveikatos Jam reikėjo mest i 
£ u 0 ~~K sugebėjimai pasireiškė jauh i klebonavimas, Tėvai Marijo- i T °* ~™L: "' A ^ v ^ l v a o 

N e kaip tavo p n s t k a i nedo- °^ ^ i ; „ ; a n A -a tn«i srv ^i a v , w ^ s ^„i^^u \L J o Gyvenimas ir Asmens . » name amžiuje, nors visą gy - nai JI kvietė apsigyventi Ma- g r u o L į » » AQ4Q\ . 
ivenimą mėgo rašyti , ir daug j rianapolyje pastoviai, be jo-i * ;* 

Kovojimui su užgrobiškos y , ^ prirašęs, o visgį visdškai j kių privalomų pareigu, tai t l e b e i 

Rusijon sumanymu — pri- atsiduoti l iteratiniam dar- jis, po ilgesnių svyravimu, 
mesti l ietuviams rusų pra- b u i j i s nepasirįžo. Ka<$ ir jo pasirinko tik šiokias dienas 
v o s k v t s k a schizma, Urboną- turėta didelio* pamėgimo ra- , praleisti Marianapolyje, o 
včiukas eina į kunigus; lie- š y t i > tačiau jis turėjo dar atėjus šventadieniui, jau j is 
tuvit?. gi tautos švietimui ir didesnį pamėgimą, būtent—i gu* savo bostoniečiais, S. 
Jos stiprinimui prieš ištau- yls y r a prisirišęs prie hau-1 Petro bažnyčioje, 
t ė j i m ą j i s griebėsi plunks- ^ J i s j ą m v M , jai auko- fcfi i r p a g t o r a c i j ą v a . 
nos, kuria literatūrą. Nes j a s j a i darbuojas. Pirm viso d * ***** 
t ikėjimas ir apsvieta, tai k o > ^ hmčie8 ^ į g a s . ^ . sukurė^er t ingų ta-1; 
sėkmingas is ginklas prieš ^ t k o k i a darbuotė be tie- r m j u ' paturtindamas iauna! 
v isus U u t o s pavergėjus, ar g i o g i n i o kontakto su lietuvių U e f ^ l i t e r a t u r ą > t^ugZl 
jie vadinsis carais, ar ko- l i a u d i m i t k l 2 I 1 . U butų ne- feun J r a š t ų . ^ a i i m f t ^ į 
l m s a r a i s - natūrali, skaudi, š iam tvir- į v a i r į T J S l a i k r a s č l u s A į l " 

U t e r a t o Jono Kmito, ta- tinimui paryškinti, privesiu k i r a m S s g i knygomis yra iš- ' 
= — eję veikalai: •'• 

1. Giesmes Mišioms '* Prieš 
Tavo altorių nužemintai klū
pom"; meliodiją komponavo 
St. Šimkus. 

versta iš Mark Twain. 
10. "Oliveris TVistas", 

versta i š Charles b ickens . / 
Kun. U. l iteratmiai veika

lai, toli gražu nėra visi at- L 

LAL1AVC 

[JAVC 
1B VARNUŲ, ftr — 

l U M - t O n : TAL6PAK. 

TurfclHi CFnJų ButainkUn« 
IMIm. HDENINfli P 0 P I K B 0 8 

FHi«H*lune 10% Nnolald*! 

PAMT « nmvnutt 
2547 W m i ItSfu Street 

tt\.: — flfJMBook 8282 

JOS F. BUDRIK 
- i N C . -

Balsuokite Už Adv. Albin A. Peters 
113-to Wardo Aldermonus 

• - +-*m# * 
žiūrėtų miesto valdyboa spren
dimus ir apsvarstytų siūlomus 
projektus del mūsų wardo ge-

I rovės. 
"2. Kad 13-to wardo gyven

tojai visados būtų pilnai pain
formuoti apie v.%us miesto ta
rybos veiksmus, kas savaite tu
ri frarl patiektas vietos spaudai 
biuletenis, kuriame būtų nu
šviesti miesto tarybos veiksmai 

Rakandai, Radios 
ir Jewelry 

t 
f 

Mano 22 meto praktikavimą* 
jftflU garantavimą* 

ypatingai pabrėžiant tuos daly- j j t a ę B g v t a l Mų f^p^ k u r i B ! 
kus, kurie liečia mūsų apielin- esti priežastimi galvos skaudSjimo, 
kę. lavaigimo, akių aptemimo, aervųo-

<40 , r . ,- , - > . tumo» skaudamą akių karštį, atl-
<43. Mūsų apielmkes jaunimui; taiso trumparegyste Ir tolirei 

įrengtos žaidimo aikštes turi 
būti pagerintos i r jų skaičius 
padaugintas, nes mūsų afcrielin 
ke yra tirštai apgyventa. Kad 

PeTrftą pirmadienį Adv. Peters tokių aikš6"ų užlaikymas neat-

-JgVB' 
tc. PrtrefaA teistegai aktnras. Vi-
miose atstrfldmuoiie egzaminavimas 
daromas ra elektra parodančia ma 
dusias klaidas. S>efefal8 atyda 
atkreipiama j mokyklos vaikus. 
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS 

kalbėdamas į 13-o wardo pilie- neštų namų savininkams didės- ^ ^ į g ^ ^ ^ ^ P ^ ^ J 
čius pareiškė, kad jo kaipo ai- ; nių mokesčių, numatyta suorga- tiea spalvų neregėjimo — (color 
dermono programa priklauso nizuoti savanoriai aikščių pri- yaanesa),^ kreipkitės prie manęs. 
nuo to ward© gyventojų. Štai 
keietas Ištraukų iš tos kalbos: 

"Aldermanas yra tarnas tos 
apielinkės, kuri ji išrenka. To
dėl ir kiekvieno aldermano dar
buotės programą sudaro ne jo 
asmeniniai norai, bet visos apie
linkės gyventojų bendri reika 
lai. Po ilgų diskusijų, kuriose 
dalyvavo atstovai 13-to wardc 
biznierių, darbininkų, profesio 
nalų, veteranų, tevų-mokytoji 
organizacijų ir visuomenes vei
kėjų, buvo man pasiūlyta se
kanti programa, kurią aš mie 
lai sutikau priimti ir vykinti. 

"1. Dtd tinkamesnio 13-tc 
wardo reikalų ir problemų iš ' 
rišimo turi būti paskirta nuola ! 
tinę komisija, knrrą sudaryt', 
įvairių draugijų ir srovių atsto 
vai. Ta komisija veiktų kaipc 
patariamasis organas alderma-
nui. Kartą į mėnesį arba daž-
niau tCB komisijos nariai pter 

•A^ANDOS; nuo l t JHUCPOS; nuo I š r y t o tW^I T. 
•ak. Sekm&d. pagal nutarti 

i A.psnmu iflBrvdytl. 
ziūretjai. Tok ų asmenų ir ^ ^ atsitikimu akys atftaiso-
iporto draugijų mūsų apielmke- 'mos be akinių. Kainos pigeanft> 
je nestinga. * * ^ profc. 

"Jums jau gerai žiribroas po- j * * £ 4 S i i f T^St'mt^ 
iškis, kad geras sumanymas y-*1 

ra sveikintinas, bet to negana. 
A.Š jums sakau, kad mano pro
grama yra paremta obalsiu 
'Darbai, ne žodžiai"; Ir aš ti-• 
'liuosi kad su jūsų nuolatine 
mgelba, man bus malonu tar
ianti jums kaipo 13-to wardo 
Jdermonas. 

Visi 13-to wardo ^ventojai, 
i u r i e norėtumėte išgrsti 
mulkesniu detalių apie vajaus 
larbus, arba norėtumėte akty-
iai padirtteti Adv. ALferN A. 
^ T E R S išrinkimu t Aldermė-
įus, atsilankykite pirmadfeaio 
ikarais 8 valanda į LaWn 
Temple 62nd Place and Homan 
A.venue. 

NUOŠIRDŽIAI 
kvbltdkAttlfi visus 

ATSILANKYTI. 

* 

TEL^Vl^ON deiaonstirtfoja-
ma kasdien. Naujos 194? m. 
Radios, Lietuviški Rekordai ir 
Rašomos MašinSlės. ' 

PATYRĘS UUKJtODININKJUS 
Gerai Sutaiso Laikrodžiu* 

Ib-tfutuVė atilara Plriaadlen'16 Ir 
Ketvirtadienio vakafaft iki >rt)» 

valandos vakare. 

..SUDRIKO HADIO . V J L X A » D 6 ¥ 
Kas Se'kmadfeTtj, Ifi V7CFL Radlo 
stoties — *:?«> vai., ; o KetvtrfiUl. 
vakarais iš WHFp Ra4t c stoties 
nuo 1 iki 8 valandos vakare. 

JOŠISM 

Jūsų Radio Sugedęs? 
Kreipsitės iCKHpertyvo 

Patarnavimo Prie 

SERVICE € 0 . 
fiŽ44W.25th8t 

CIMC^ m. 
GARAHTOOTAS 

Tal^>m Tlstj Isdlrbys&u 
Visokius Modeliu* 

DYKAI A P K A I N A VTMAfi 
Paimam Ii namn tr piistatom 

PARDUODAME! NAUJUS :f.\,V. 

lanku O H foso. 
Talpd Pasirinkimas TSilausln 

TELEFONTJOKITBi 
OIOKRO 4118 

I 

AidBra tlfearai 
sustfitiTi. i 

t t vai. 

Dr. F. C Winskunas 
GYDYTOJAS IR CHIRIJfeGAS 

242D W. Marąuette Rd. 
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Rez. Tel.: HEMlock 3150 

V A L A N D O S : 
N u o 2 iki 4 popiet; 6 iki 8 vak.; ir 

Trečiadieniais oaeal sutartį. 

Oft. CHARIB SEGAL 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4729 8o. Ashland A ve. 
(2-troB lubos) 

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia saukite— 
Bes. Tel.: MIT)wa> 2880 

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

~ i t o fc. sfln&R 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

15 Metų Patyrimaa 
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akįs 
Ištaiso. 

Ofisas ir akinių dirbtuve: 
3401 S. Halsted S t 

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

N©d61ioj pagal sutarti. 

Tikslus tyrimas Contact Stiklai 
Orthoptic Gydymas. Stiklus Atnaujinu' 

».»- _ _ _ _ ^ _ _ 

J. RIMDZUS, D. C. 
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Home cafls |n Indiana 

Phone Wentworth 2527 
PHYSIO THERAPY 

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

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

Ofls. Tel VTR. 1886 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA: 

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

UT. W9ltCT i, JWI9IGK 
OPTEMETRISTAS 

2201 W. CElRMAK ROAD 
(Viri Metropolitan State Bank) 

t e l CANal 7329 
Tai.: — Kasdien 10 iki 12; 1 iki 6; 7 
iki 9. Seštad. 10 ryto Iki 6 vak. Sek-
madlen) 10 iki U . Trečiad. uždaryta. 

Malonūs 

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

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie pra&alina 

visą akių fienąrimą. 

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos gat. 
Telefonas CANAL 0528, Chicago 

OFISO VALAl^pOS: 
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m> 

Trečiadieniais uždaryta 
Seštad. 8:80 a. m. iki 6:00 p. m. 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. REPublic 0034 
Jeigu Neatsiliepiama — 
Saukite: KBDzie 2868 

VALANDOS: 
Kasdien nuo l—a vai. popiet 

Ir nuo 6 iki 9 vai vakare. 
Trečiadienio vakarai* tr taipgi 

tTaknn<11eiiliii pagal sutarti. 

TeL GRO. 1800 (Ofiso Ir namu.) 

Dr. VValter J. Kiršink 
PHYSICIAN and SURGBOH 

(Lietuvis Gydytoju) 

$925 West 59th Street 
VALANDOS: 1 — 4 popiet, •:»% — 
• :!• •akarals. Trečiad. pagal sntartt. 

DR. PETER T. BRAZIS 
PHYSICIAN and SURGBON 

6757 S. Western Ave, 
Ofiso TeL: HEMlock 5849 
Rez. TeL: HEMlock 2324 
VALANDOS: Trečiadienį ir Šeš
tadienį pagal susitarimą; kitomis 
dienomis nuo 2 iki 4 po piet, 

7—9 vakare. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
VAL.: 10-12 ryte; 2-6, 7-9 P. M. 
3147 S. Halsteu Su , Chtcago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 

Valandos S—8 popiet. 
— . ^ — • — ^ — — — - • • 

l e L ; GROvefaiO 4020 
(Ofise ir Rezidencijos) 

Dr. Alexander J. Javois 
^JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
242d Wc*i Marąuette Rd, 

(Dargis Vaistines Name) 
O r U O VALAJIDOB: 

Kitsdlsn suo I iki 4pp. ir f iki 4 y. 
(Tr+Oad., Ir ieitad.. pa«aJ nUrų) 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARtAI 

Ofiso tel. MONroc 0570. 
Ręsta. tel. CANal 781». 

Dr. KtzfmferaS E. Fitz 
PHYSICIAN AND SURGEON 

x^tl1r IsciMiNATirbNs 
2200 West Cermak Road 

VALANDOS: 
KkstfTftl — 1-*': ^-9; Trečiad. ir 

šeštad. nt*o l - i ; Sekmad. — 
jrasgfal sutarti. 

, » • -i -N 
» ^ — * • 

— INC. — 
3241 S 6 . HALSTED ST. 

Tel CALUižter 

DR. A. JENKINS 
PHYSICIAN A SURGEON 
jtJBrruyi8 GYDYTOJAS) 
2500 W. 63rd Street 

OFISO VALANDOS: 

Trečiad. Ir Bokmad. uždaryta. 
OfMD T e t — PROspect S8S8 

Res. TeL — VlRfftnia 1481 

TeL CANal 6122 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS EB CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPnbnc 7868 

. « • m. 

AUl l01*OBtLlC INCOMĘ T A K S U I NAM(Ų 
A P D R A U D A B L A N K A S PILDOM. A P D R A U D A 

r 

T^~*Br 

tSkelb.) 

vR; JOnfl v . 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

IBMSSISSS -«* ^ •**•*». m titr r m i nesenHB 0HSyi|sęs n larnypot 

TeL CANal 0257 
Rez. TeL: PROspect 6659 

DR. P. IZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St . 
mcija: 6600 S. Artesian A ve. 

BALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.p. 
6 iki V vaL vakare. 

AClcKQ¥ait>q Nau}& 
Ofiso 

5720 W. Cermak U 
• 

• • • 

€ICERa ILLINOIS 
Olflfao Tel.: OLYMPIO 8650 
Rez. m.i OLYMPIC 58 

iankle 

Kasolen: 2-4 pp.; 7 -9 vak, 
rrečlad., Sekmad. pagal ButartJ 

6200 

TeL YARds 8146 

OR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
. IR AfcTNflUS PRITAIKO 

744 West 85th Street 
Vai.: 11—12^ 2 - 4 ; ir 6:30—8:30 
Pirmadieniais: 2—4 is 6:30—8:80 

gventadieniais: 11—12. 

DR. L E. MAKAR 
GIMDYTOJAS m CHIRURGAS 

lt)758 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8 

Ofiso Tel.: PULOIAN 119Š 
N a m u TeL: PUULMAN '8277 

Res. 6858 So. Talman Ave, 
Res. TeL GROvehill 0617 
Office TeL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Road 

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

OR. SIMOl' lS 
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

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

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

Office Tel. YARds 4787 
Namu TeL PROspect 1980 

Ofiso TeL VtRginia 0086 
Rezidencijos Tel.: REVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 

Ofiso vai.: 1—3 Ir 6—«:30 P. M. 
Trečiadieniais pagal sutartį* 

Dr. A. Mohtvid, MD. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West Town State Bank Bldg. 

2460 West Madison Street 
Ofiso TeL: SEEley 7830 
Resi?. TeL: BRUnswick 0597 

VALANDOS: 
N * 1 Iki 8 pop ie t ; 6 iki 8 v&feara 

' 

1 

/ 

' 
' 

JjįmgįlMjįijįb^k • 



PlrmadlenTs, vas. 10, 1947 DIENRAŠTIS DRAUGAS, UH1CAUO, I V I I I K l D k 

CLASSIFIED ADS 
&°oooo<xx>ooooooooooooooooo 

vs 
D 8 A U 6 ( T 

DARBŲ SKYRIUS f 
•ooooooooooooooooooooooooo* 

"DRAUGAS" ffFLP WANTEI> 
AJDVKRTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
TeL RA.N'dolph 9488-9489 

BŪELtP WAXTED — VYRAI 

PORTERIO 
40 VALu I SAVAITĘ 

Bendram valymui biznio ofise; 
laikas ir puse virš 40 valandų, 
gera mokestis. Matykite Mr. 
Monson. 

A N S C O 
247 E. Ontario 

DIENOMIS IR NAKTIMIS 
PORTERIŲ 

Vacuum Cleaner Opers. VALYTOJŲ ŠLAVĖJŲ MOPUOTOJŲ 
40 vai. į savaitę 

Laikas ir puse už viršlaikį 
ATSISAITUTE I 

Samdymo Ofisą — 9th Fl. 

THE FAIR 
4 STATE & ADAMS 

SANDERS 
DEL 

Sanding Iron FUler 
Maliavos Departmente 

$ 5 0 u ž 5 0 va i . s a v a i t ę 
p r a d i n e r a t ą 

PATYfclMO NEREIKIA 

Vandercook & Sons 
900 N. Kilpatrick 

ORNAMENTAL IRON 
DARBININKO 

Bažnytinių daiktų ir tvorų. 
FLAD ORNAMENTAL 

IRON WORKS 
2642 No. Lincoln Ave. 

HELP WANTED — MOTERYS 

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS? 

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ 

— D E L -

DŽENITORKŲ 
UŽDARBIS 72% į VAL. PRADŽIAI 

77% f VAIi. PO 8 M£N. 

82% I VAL, PO 6 M£N». 

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISOSE MIESTO DALYSE 

VAL.: 5:80 V AK. IKI 12 NAKTĮ 

ATSIŠAUKITE 

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO-

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS: 

STREET FLOOR 

309 W. WASHINGTON ST. 

Dr. K. Grinius Ir Majoras W. 0'Dwyer 
Dalyvaus Vas. 16 Minėjime New York 

• • • » • » • • • . 
H E L P Į F A N T E P — MOTERYS 

REIKIA TIOJAIS 

Graduafe Registruotu 
SLAUGIŲ 

Studentės slauges priimamos 
iki Rugsėjo 2 d., 1947 m. 
Aplikacijos dabar priimamos. 

RAŠYKITE f 

The Director of Nurses 

Hospital of 
Sf. Anthony de Padua 

2875 W. 19th STREET 

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ 

Patyrusių, dirbti vakarais nuo 
4 iki 7 valandų, tarp 5 vai pp. 
ir 12 vai nakties, 5 dienos į 
savaitę. 

S. KARPEN & BROS. 
636 West Cermak Road 

TYPIST 18 TO 20 
To learn order bifling, dictaphone 
and general office work. $33.25 
for 45 hour week. 

MURRAY ENGRAVING OO. 
6152 S. Wabash Avenue 

CHOCOLATE DIPPERS 
ATSIŠAUKITE { 

HAGLEY GANDY CO. 
4853 N. Ravenswood 

DIENOMIS IR NAKTIMIS 
PORTERIŲ 

Vacuum Cleaner Opers. 
VALYTOJŲ 
ŠLAVfcIŲ 

MOPUOTOJŲ 
40 vai. j savaitę 

Laikas ir puse už viršlaiki 
ATSIŠAUKITE Į 

Samdymo Ofisą — 9th Fl. 

THE FAIR 
STATE & ADAMS 

SMART GIRLS 
LIKĘ TO YVORK IX 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. 

Šiemet Vasari0 šešiolik
toji New Yorke bus pami
nėta su ypatinga iškilme. 

Tose iškilmėse, kurios į-
vyks Webster Hali New Yor 
ke, sutiko dalyvauti ir kalbą 
pasakyti dr. Kazys Grinius, 
buvęs Lietuvos prezidentas 
ir miniiteris pirmininkas. 

Minėjime dalyvaus New 
Yorko majoras W. ODwyer 
ir Lietuvos ministeris YVash-
ing^onp P. Žadeikis. 

Kalbėti dar pakviestas 
vienas kaj tik atvykęs, lietu
vis, buvęs nacių koncentra
cijos stovyklos kankinys, ir 
vienas Amerikos Kongreso 
narys. 

Dainuos S. Griškaite, New 
Yorko City Center operos 
dainininke. Apreiškimo pa
rapijos choras, vadovauja
mas muz. Ks. Strumskio, ir 
Angelų Karalienes parapijos 
csoras, vadovaujamas muz. 
Pr. Dulkes. 

Po programos bus šokiai. 
Gros P. Retikevičiaus-Rich 
orkestras." 

Minėjimo pradžia Webster 
Hali vasario 16 d., sekma
dienį, bus 5 vai. po pietų. 

New Yorko ir apylinkes 
lietuviai prašomi ku 0 gau
siau atsilankyti i š| Lietu
vos Nepriklausomybes minė
jimą. 

Taip pat nuvyko į sande
lių asociacijos susirinkimą, 
iš kur gavo pažadėjimą $1,-
500. 

Jonas Buivydas sake, kad 
jis stengsis sukelti nuo $5,-
000 ligi $10,000 Lietuvai Gel 
beti Vajuje. 

Šitaip tai vyriškai renka. 
Siuvėjai džiaugiasi J. Bui
vydo darbuote. P. J. M. 

MOTERIŲ REIKIA 
RINKTI DEŠROMS ŽARNAS 

Geros darbo sąlygos. 
Laikas ir puse virš 40 vai. 

Patyrimo nereikia. 

CANADA 
CASING CO. 

825 W. 47th ST. 

BOOKKEEPER 
CASHIER . 
25 to 35 

KAPEKIENCE KKtjlIRED 
5 H DAY VVEEK 
$175 A MONTH 

CALL MISS WOOD 

Tel. Lafayette 2800 

Linksmas žmogug yra 
daug naudingesnių žmogu
mi. 

Įsigykite šią naują 
ir įdomią knygą 
" Katalikiškoji Lietuva", 

dideli, 757 puslapių kun. dr 
K. Gečio parašytą ir išleis
tą veikalą, jau galima išsigy
ti "Draugo*' knygyne. Kny
gos tikslas, kaip autoriaus 
Pratartyje pasakyta: "yra 
supaž indint i s k a i t y t o j ą su 
katalikiškąja Lietuva, su jos 
kovomis praeityje del kata
likybes, su jos originaliais 
krikščioniškais papročiais 
žaviu religingumu, kataliki? 
kos dvasios persunkta kul 
tūra, liaudies menu, katali 
kybės galiūnais, katalikiško
mis organizacijomis ir aps
kritai su katalikybes riiški 
niais visose lietuvių srity
se". Knyga yra audeklo gr* 
žuose apdaruose, kurie įvy
nioti į dail. Viieiki6 piešta 
lietuviškų kryžių viršelį 
Knygos kaina $4. 

Pirmiaai negu ką darysi, 
gerai apgalvok. 

Stenasis Sukelti 
$10,000 

$1,500 JAU SURINKO; 
100 TIKIETŲ NUPIRKO 
Siuvėjų unijos metiniar 

susirinkime sausio 22 d. bu I 
vo skaitomas New Yorko 
Lietuvių Tarybos laišką? 
prašant nupirkti 100 įžan
gos likietų vasario 16 d 
minėjimui Webster Hali. Vi
sus tikietus nutarė nupirkti 
iš iždo ir susirinkusiems vel
tui išdalino. 

Jonas Buivydas, siuvėjų 
delegatas, savo pranešime 
apie siuvėjų darbus ragino, 
kad siuvėjai savo pažįsta
mus bei vaikus ragintų eiti 
dirbti pas siuvėjus. 

Pranešė, kad jis eina per 
siuvėjų dirbtuves kartu su 
komiteto nariais ir jau su
rinko 1,500 dolerių Lietuvai 
Gelbėti Vajuj. 

Sausio 28 d. vel surinkta 
600 dol., tad iš viso jau iš 
siuvyklų gauta 2,100 dol. 

Šalpos Vajaus Pradžia 
New Yorke 

Sekmadienį sausio 26 d., 
New Yorko lietuviai pradė
jo šalpos fondo vajaus žygį. 

Išsyk reikia pasakyti, kad 
pradžia buvo graži: jau su
kelta arti 3,000 dolerių. Tiks 
liau pažymint, vajaus pir
miems žingsniams jau turi
ma 2,819 dolerių. 

Taip pat reikia aiškiai pa
žymėti, kad didžiausias šio 
pirmojo pasisekimo darbi
ninkas yra dr. B. Vencius, 
vajaus New Yorko komite
to pirmininkas. Jis su dide
le energija ir atsidėjimu rū
pinosi šio vajaus atidary
mo sėkmingumu. Reikia ti
kėtis, kad sumanioje jo va
dovybėje New Yorko lietu
viai sukels jiems, uždėtą kvo 
tą, kuri yra 35,000 dolerių. 

Vajaus New Yorke atida
rymo programa buvo įvairi 
ir ilga. 

Į Labor Lyceum salę gau
siai susirinkę lietuviai iš

klausė kalbėtojų—tai BALF 
pirmininkas kun. dr. J. Kon
čius, dr. A. Gervydas, kun. 
V. Karalevičius ir dr. J. Pa
jaujis. 

Dainavo Apreiškimo par. 
choras, ' vadovaujamas Ks. 
Strumskio, Angelų Karalie
nes par. vyrų choras, vad. 
Pr. Dulkes, ir Operetės cho
ras, vad. V. Tamkiūtes-Pran-
ckienes. 

Gražiai pašoko Šv. Jurgio 
grupe, vadovaujama Bronės 
Brundzienes. 

Aukų rinkimą pravedė J. 
Valaitis. 

Aukų sarnšas bus paskelb 
tas vėliau, bet čia pažymė
sim stambesnius aukotojus 
kiek teko jų nugirsti. 

Pirmoj vietoj stovi Mas-
petho lietuviai su 1/000 do
lerių auka. Antroj vietoj — 
siuveių lokalas su 500 dol. 
Siuvėjai per L. Šerkšnį dar 
pridavė 140 dol. Brolių Mo
tuzų nuo filmų rodymo pa
aukotas pelnas sieke 1320 
dolerių. J. B. Laučka davė 
stambiausią asmeninę auką 
— 100 dolerių. Maspetho Pi
liečių klubas jiteike 100 dol. 
Vyčių 41 kuopa paskyrė 50 
dol., Moterų Vienybe tiek 
pat. A. Matulis davė 70 dol., 
P. Atkočąitis ir A. Matukas 
po 50 dol., Operetes choras 
27 dol., Alumnų klubas, Ja
kaitis, Vikrikas po 25 dol., 
Diržiene ir P. Lapiene po 
20 dol. 

Buvo nemaža aukų po 15, 
10, 5 dolerius ir smulkes
niais pinigais. 

Ta proga reikia pažymė
ti, kad BALF tarnautojai nu 

;Jb*T. 

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ 
— UŽ ŽEMIAUSI NUOŠIMTĮ 

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

išmokėjome ant pareikalavimo. 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association of Chicago 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION 

4192 ARCHER AVE. TeL VIRginia 1141 
JIJSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr. 

Auksinis Jubiliepus 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

Kun. Kazimiero Urbonavi
čiams 50 metų kunigjavimo 
garbingąją sukaktį švęstį 
t iek į pamaldas bažnyč ioje , 
tiek | jo pagerbimo vakarą, 
suėjusi prietelių gausybe 
liudijo jo darbuotes prakil
numą.' Daug jam pagarbos 
reiškia jo bendradarbiai — 
lietuviai kunigai. Lietuvių 
spauda skiria ilgus jo dar
buotes įvertinimus. Bostono 
arkivyskupas, asmenišku da
lyvavimu iškilmėse, prisidle-
jo prie lietuvių* vado pager
bimo. Pats Š. Tėvas, popie
žius Pius XII, jam atsiuntė 
iš Romos sjavo ypatinga 
Apaštališkąjį Palaiminimą. 
Nes tai yra "Ištikimas ir 
protingas tarnas, kurį Vieš
pats davė savo tautai Fide
lis servus et prudens, quem 
constituit Dominus super 
popuhun suum." 

t? 
Įgyvendinkite Lietuvišką Patarle: 

'SAVAS PAS SAVĄ" 
Pirkite Ten, Kar Gausit* 

Pilną Patenkinimą tr 
Puikiausius Rakandus 

171 Prieinamas Kalnas f 
H Mftsg Dirbtavfe 

D A B A K tai laikas pagrąžinti savo namus su geriausio* 
rūšies RAKANDAIS. Mes turime dideli pasirinkimą, mflsu 
pačiu Išdirbinio, visokios rūšies klasišku ir modernišku 
rakandų. Pasinaudokite proga? 

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
VI LABAI PRIEINAMAS KAINAS T 

•. 
i*k«taa«i»l POaal Patenkinto PirUJn l igambu Mos. -

Prfe Pro*™ PattMMkMe In! 

— PARLOR STTITE IŠDIRBĖJAI — 

4140 Archer Avery Chicago 32, 111 
Telefonas — U F a y e t t e 8516 

savininką* JOĮB ĘA23E KAZIKATTlf3 

^ s -č 

sitare vajui skirti penkis , 
procentus, nuo savo algos. 

Vajus pradėtas su paki
lusia dvasia, su pasiryžimu I 
padėti nelaimingiems mūsų 
broliams ir seserims. 

Žmones skirstėsi pasiry
žę pasiekti New Yorko kvo
tą ir savo darbu palengvin
ti Lietuvos vaikų likimą. 

Ruošias Jubiliejui 
Philadelphia, Pa. — Da

bar čia tęsias įsisiūbavus 

veikla tikslu vasario 18 d., 
Lietuvių Muzikaleje svetai
nėje, suruošti bankietą, kad 
pagerbus jurgiečių kleboną 
kun. dr. Vytautą Martuse-
vičių, jo 15-kos metų kuni
gystes ir 5-kių metų klebo
navimo proga. Bankieto ruo
šime daugiausiai, turbūt, 
veikia veteranas Juozas Bu
rokas. Senas Jurgietis 

Kai kada tylėjimas yra iš
mintingiausias atsakymas. 
M. Tupper. 

^ 

^ : 

Visi pamatykite Broliu Mofuzu-
Belecki; Lietuviškas Filmas 

1. "Lithuania"—Garsine, spalvota anglų kalboje 
apžvalgine Lietuvos filmą. 

2. "Kodėl Mes Bėgom?"—Bolševikų teroro vaizdai 
iš 1941 metų pavasario Lietuvoje. 

3. "Be Tėvynes—Ištrėmime"—Dabartinio tremtinių 
gyvenimo vaizdai Vokietijoje. 

4. "Ten Kur Nemunas Banguoja"—Garsine, spalvota 
Lietuvos vaizdų filmą. 

Filmos bus rodomos sekančiose vietose: 
MARQUETTE PARK 

Trečiadieni 12 vasario-Feb. 8 vai. vakare Švč. P. M. 
Gimimo parapijinėje salėje 6812 So. Washtenaw av. 

BRIGHTON PARK 
Ketvirtadienį 13 vasario-Feb. 8 vai. vakare Da
riaus Girėno salėje, 4416 So. VVestern Ave. 

NORTH SIDE 
Penktadieni 14 vasario-Feb. 8 vai. vakare Šv. My-
Kolo parapijinėje salėje 1644 Wabansia Ave. 

ROSELAND 
Šeštadienį 15 vasario-Feb. 8 vai. vakare Visų Šven
tųjų parapijinėje salėje 10809 So. State St. 

Visur įžanga tik 50 centų. 
^ 

£E 3£ 
^ 

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

WHFC -1459 kilocycles 
SEKMADIENIAIS: n 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 Adresaa.-

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

Kviečiam* 
Klausytis: 
Muzikos 

Dainį) 
žinia ir 

Pranešima. 

^ 
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WATCH SAVINGS GR0W! 
5 10 15 20 

Yra. Yra. Yra. Yra. 
$5 mo. 
10 mo. 
25 mo. 
Mato. 

$300 
600 

1500 
3000 

$600 
1200 
3000 
6000 

1900 
1800 
4500 
9000 

$1200 
2400 
6000 

12000 

'Mut tarnlng* Pald en Savinas 

Wt"* "jUL. imt t i Hrifl 
.4JPJPJ9T* '%mm tmtMAT 
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1 FOR TH AT HOME 
| ALL YOUR O W N 

Y o a ' U N e e d M o n e y for the Down Pcrymoat -

Many ambitious couples are saving here to become 
furure home-owners, soon as they*ve accumulated the 
down payment needed. Any convenient amount opens 
your insured savings account at this Association. The. 
cbart will show you how mucb you need to save. 

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

JOS. M. MOZERIS, Sec'y 

3236 South Halsted Street 
1 

SAVE VVITH 

TEL. CALCMET 4118 

A PURPOSE-- SAVE ON A PLAN i 
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Published daily, «xcept Sundays, 
by the 

Lithuanlan CathoMo P r « * Society. 
Member of the Catholic Press Asa'a 

! 

SubacripOoa Ratas: 
C.00 per year outside of Chicago; 
7.00 per year tu Chicago & Cicero; 

4 centą per oopy. 

Prenumeratos kaina Chicagoje ir 
Clceroje per paštą: 

Metams 17.00 
Pusei Metų 4.00 

Jungt. Valstybėse, bet ne Chicagoje: 
Metams f 4.00 
Pusei Metų « . . . . . . . . . ' 9.50 

Užsieniuose: 
Metams $800 
Pusei Metu . 4.50 
Pinigus reikia siusti Pašto Mbney 

Orderiu su užsakymais. 

Skelbimų kainos bus prisiunčiamos 
tuojaus, gavus prašymą. 

SKELBKITfiS DIEN. "DRAUGE" 

Vėliausiai Iš Lietuvos 
Pereito ketvirtadienio laidoje New York Times veda

majame talpino straipsnį apie Baltijos valstybes, ku
ris remiasi Londono "The Economist" raportažų apie 
kas tikrai vyksta už geležinės uždangos. 

Raportažas paremtas informacijomis pačių rusų spau
dos ir radio. Jis patvirtina visus prieš Rusiją* nukreip
tas kaltinimus, kuriuos iškelia išlikę užsienyje šių val
stybių atstovai. Jų pagelbos prašymas mažai kas gir
dėjo iki šiol. 

Anot Ekonomisto raportažų, rusai vis didėjančiais 
skaičiais deportuoja gyventojus į darbo stovyklas Ru
sijos gilumoje. Per pirmutinę rusų invaziją 1940 m., 
visi tautiško nusistatymo vadai ir šviesuomenė buvo 
ar išžudyta ar deportuota. Sugrįžę antrą kartą 1944 m., 
rusai tęsė savo deportavimo darbą. Šiandien ne tik ko
munistų .bet ir rusų elementai vyrauja. Visi aukštesni 
valdininkai yra rusai. Oficiali kalba yra rusiška. Im
portuoti kolonistai užima visas nuosavybes, pasisavinę 
pirmykščių savininkų vardus. Ekonomistas tęsia, kad 
jei toliau bus deportuojama ir importuojama tokiu tem
pu, tai už kelių metų išnyks tautiniai Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos karakteringi bruožai. To Maskva ir nori. 
Kadangi tų trijų valstybių gyventojų skaičius sieke 
tik 6 milijonus, toks procesas ilgai neužtruks. 

Tikslas tokio veikimo panašus į Rusijos ir Lenkijos 
pravestą darbą aneksuotose Vokietijos teritorijose. So
vietai nori visai likviduoti gyventojus, kurie kovojo ir 
dar iš požemių kovoja savo nepriklausomybei. Rusai 
nori pastiprinti savo. pačių naujai pastatytus rubežius 
išvidiniu žmonių mūru, kurių ištikimumas Maskvai yra 
užtikrintas. 

Tokiame procese, trys valstybes, kurias Jungt. Ame
rikos ir kitos valstybes pripažįsta kaipo nepriklauso
mas, yra, kaipo valstybes, anihiluojamos, o tuo tarpu 
Jungtinės Tautos žiūri į kitą prašę. 

• 
Minint Lenino Mirties Sukaktį 

šiomis dienomis, komunistai, įskaitant ir lietuvių 
kalba išeinančius komunistų laikraščius, garbina ko
munizmo dievaitį, Leniną, jo mirties sukaktyje. 

'Dvidešimts devyni metai atgal Rusijos liaudis nu
šlavė caro despotišką, valdžią... Po vadovybe V. I. Le- -
nino ir Rusijos bolševiko partijos, 190,000,000 žmonių 
pradėjo budavoti nauja valstybe..." — rašo "V" 31 num. 

Cia talpiname kokiu dievaičiu Leninas save laikė, 
kokią naują valstybę budavojo, kas ją budavojo ir ką 
Leninas manė apie Marksą. Tai yra paimta iš Giovanni 
Papini "Gog", versta Z. Prieblandos. Tai Lenino gyvas 
vaizdas: — 
***~' LENINE APLANKIUS 

Sakė, kad Vladimiras Bjič serga, yra pavargęs ir kad 
negali nieko priimti išskyras artimuosius. Nebegyve
na Maskvoje, bet netolimame kaime, senoje ponų vi
loje su, kaip paprastai, baltų kolonų kolonada prie įėji
mo. Penktadienio vakarą paskutines kliūtys buvo nu
galėtos ir telefonu buvau perspėtas, kad esu laukia
mas sekmadienį. Leninui buvo pasakę, kad mano kapi
talai galėjo palengvinti sunkią NEP pradžią ir jis su
tiko mane priimti. 

Buvau priimtas žmonos, diktos, tylios moters, kuri 
pažvelgė į mane kaip žiūri slaugytojos į naują ligonį. 
Leniną radau sėdintį mažoje verandoje prieš platų sta
lą apdėtą dideliais brėžinių lapais. Jis man padarė 
įspūdį pasmerktojo, žymi mongoliškos išvaizdos gal
va atrodė padaryta iš seno nudžiūvusio šiurio, sausa 
bet ir minkšta. Tarp nešvarių lūpų matėsi baisioji dan
tų eilė. Platus ir nuogas kaušas darė įspūdį barbariš
kos dėžutes išgautos iš kaktinio kaulo kokios nors prieš 
geologinės epochos pabaisos. Dvi klastingos vienišo 
paukščio akys buvo paslėptos už kraujingų blakstienų. 
Rankos žaidė sidabriniu pieštuku. Matėsi, kad tai bu
vusios didelės ir stiprios ūkininko rankos, bet savo 
liesumu jau pranašavo mirtį. Niekad neužmiršiu jo 
pasenusio, drambliokaulio galvos ausų, išsikišusių į 
išorę lyg norėtų dar, prieš didžiąją tylą sugauti pas
kutinius pasaulio garsus. 

Pirmieji pasikalbėjimo akimirksniai buvo sunkūs. Le-
ninas stengėsi mane sverti, bet taip išsiblaškiusiai, lyg 
atlikdamas pareigą, kuri jam jau neberūpėjo. Aš prieš 

tą šafraninę ir nuvargusią kaukę neturėjau drąsos duo
ti klausimus dėl kurių buvau atėjęs. Atsitiktinai 
telėjau komplimentą apie didįjį jo darbą atliktą Rusi
joje. Tuomet tas pusiau mirai veidas prisipildė spėk* 
tralinėm raukšlėm, kurios turėjo reikšti sarkastinę šyp
seną. 

— Bet viskas buvo padaryta, sušuko Leninas su ne
lauktu ir beveik žiauriu gyvumu, viskas buvo pada
ryta prieš mums ateisiant! Svetimšaliai ir kvaišiaį gal
voja, kad čia yra sukurta kas nors naujo. Klaida aklų 
miestelėnų! Bolševikai tik pritaikė, išvystydami carų 
rėžimą, kuris yra vienintelis tinkantis rusų tautai. Ne
galima valdyti šimto milijonų galvijų be lazdos, šnipų, 
slaptos policijos, teroro, kartuvių, karo teismų ir bau
ginimų. Mes pakeitėm tik klasę, kuri rėmė savo hege
moniją ant šitos sistemos. Buvo šešiasdešimt tūkstan
čių didikų ir gal keturiasdešimt tūkstančių didžiųjų 
biurokratų, iš viso šimtas tūkstančių asmenų. Šian
dien yra du milijonai proletarų ir komunistų. Tai yra 
progresas, dideflįs progresas^ kadangį privilegijuotų 
yra dvidešimt kartų daugiau, bet devyniasdešimt aš
tuoni gyventojų nuošimčiai, tame maine, nedaug ką 
laimėjo. Būkite tikras, kad nelaimėjo nieko, bet kaip 
tik te ir reikia. kaip ti> to ai trokštu, o be to tas yra 
visiškai neišvengiama. 

Leninas pradėjo kurčiai juoktis, kaip pirkėjas, kuris 
ką nors apgavo ir nudžiugęs stebi nutolstančio nugarą. 

— Tai tuomet, sumurmėjau, o Marksas, o progresas, 
o visa kita? 

Leninas pažvelgę i mane nustebęs: 
— Jums, kuris esate ir svetimšalis ir galingas žmo

gus, pradėjo vai, galime pasakyti viską. Niekas jumis 
nepatikės. Bet atminkite, kad pats Marksas mums pa
rodė grynai įrankinę ir fiktyvinę teorijų vertę. Atsi
žvelgiant į Rusijos ir Europos stovį, kad pasiekčiau 
tikrąjį savo tikslą, turėjau pasinaudoti komunistine 
ideologija. Kituose kraštuose ir kitokiais laikais bū
čiau paėmęs kitą. Marksas buvo miestelėnas, žydas užsi
koręs ant angliškų statistikų ir slaptas industrijalizmo 
stebėtojas. Jam trūko barbariškumo jausmo ir todėl 
buvo vos tik žmogaus trečdalis. Tai smegenys prisun
kusios alaus ir hegelianizmo ant kurių draugas Engel
sas užfiksavo vieną kitą genialią idėją. Rusų revoliu
cija yra pilnas dementavimas Markso pranašysčių. Kur 
tik nebuvo miestelėnų, kaip tik ten komunizmas lai
mėjo. 

"Žmonės, pone Gogai, yra bailūs laukiniai, kurie turi 
būti valdomi laukinio be skrupulų, koks esu aš. Visa 
kita yra plepalai, literatūra, filosofija irj panaši mu
zika kvailiams, kadangi laukiniai yra panašūs į nusi
kaltėlius, tai paskutinis kiekvienos valdžios idealas tu
ri būti paversti kraštą į atgailos namus. Senoji caris-
tinė katorga yra paskutinis politinė* išminties žodis. 
Jei įsigilinsite, pamatysite, kad atgailojančio gyveni
mas yra tinkamiausias. Nebūdami laisvi jie tampa at-
palaidoti nuo atsakomybės įkyrumo ir atsiduria tokio
se sąlygose, kad negali daryti blogą. Vos tik koks žmo
gus įžengia J kalėjimą, per jėgą turi nekaltai gyventi. 
Be to neturi minčių bei rūpesčių kadangi kiti už jį 
galvoja ir įsakinėja. Dirba kūnu, bet dvasia ilsisi. 2ino, 
kad kiekvieną dieną turės ką valgyti ir kur išsimie
goti... Mano svajonė — paversti visą Rusiją į dideli 
kalėjimą. Negalvokite, kad aš tai sakau iš egoizmo, 
nes tokioje sistemoje didžiausi vergai ir kankiniai yra 
kaip tik kalėjimų viršininkai ir prižiūrėtojai. 

Leninas staiga nutilo ir pradėjo stebėti vieną brėžinį 
kurį turėjo p 1eš save. Man atrodo jis vaizdavo aukštą 
kaip bokštą rūmą Išbraižytą daugelio apskritų langų. 
Išdrįsau iškalti vieną iš mano klausimų,; 

— O ūkininkai? 
— Nekenčiu ūkininkų, atsakė Vladimiras Iljtčius su 

pasišlykštėjimo išraiška, nekenčiu mužiko idealizuoto 
to suglebusio vakariečio Turgenevo ir to veidmainingo 
atsivertusio Tolstojaus. Kaimiečiai atstovauja visa tai 
ką aš niekinu: praeitį, tikėjimą, herezijas, religines 
manijas ir rankų darbą. Juos toleruoju ir glostau, bet 
jų nekenčiu. Norėčiau, kad jie dingtų visi iki pasku
tinio Vienas elektrikas man atstoja šimtą tūkstančiui 
ūkininkų. 

"Tikiuosi, kad pasieksime tai, kaa galėsime gyventi 
iš produktų pagamintų per kelias minutes mūsų chemi
nėse įmonėse ir pagaliau galėsime sunaikinti fcaos kai-
miečpalaikius tapusius nereikalingais. Arba pasidarys 
darbininkais ar turės dvėsti. Gyvenimas gamtoje yra 
stačiai preistorinė gėda. 

"įdėkite sau j galvą, kad bolševizmas atstovauja tri
gubą kovą: kovą išmokslintų barbarų prieš supuvusius 
intelektualus; kovą Rytų prieš Vakarus ir kovą mies
to prieš kaimą. Ir tose kovose mes nežiūrėsime į ginklų 
pasirinkimą. Individas yra kažkas kas turi būti už
gniaužtas. Tai yra dykaduonių graikų ir fantastiškes
nių germanų išradimas. Kas priešinsis bus išplautas. 
Kraujas yra geriausia gamtinė trąša. 

"Negalvokite, kad aš esu Žiaurus. Visi šitie šaudy
mai ir korimai vykstą mano įsakymu, man yra nuo
bodūs. Nekenčiu arokų, ypač todėį kad verčia mane jas 
žudyti. Bet negaliu kitaip elgtis. Aš geidžiau būti pa
vyzdingų, ramių ir gerai užlaikomų atgailos namų ge
neraliniu direktoriumi* Bet kaip visuose kalėjimuose 

Pirmadienis, vas. 10. IBJ7 
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Mirties Kolona 
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(Tęsinys) 
Girdžiu kitame kambaryje tylius motinos ir sesers 

žingsnius ir jų tylų šnabždesį. Vargšes, jos stengiasi 
kuo tyliausiai laikytis, kad nepažadintų manęs! Kad 
dar pusvalandį pailsėčiau, dar minutėlę. Taip mylėti, 
taip rūpintis moka tik motina! 

Nenorėdamas jų ilgiau varžyti, skubiai atsikėliau ir 
nuėjau pas jas. 

— Mamyt, ko jūs taip varžotės? Aš jau ne toks opus, 
kad kiekvieno garso bijočiau! Paskutinieji metai pri
pratino mane prie visko: prie nemigos, šalčio, bado ir 
net prie mirties... 

Tarus tuos žodžius, motinos akyse kristalizavosi stam
bios ašaros, ir ji, prieidama prie manęs, švelniai apka
bino mano kaklą. 

Nenorėdamas savo pergyvenimais gadinti motinos ir 
sesers nuotaikos, paklausiau, kur dabar yra kokia nors 
Raudonoj© Kryžiaus Įstaiga, nes aš noriu ten nueiti 
ir jiems kai ką papasakoti ir taip pat kai ką sužinoti. 

Po pusryčių sesuo nuvedė" mane į Raudonojo Kryžiaus 
įstaigą, kuri ^buvo Kęstučio gatvėj. Cia radome dau
gybę žmonių, atvykusių įvairiais reikalais. Daugiausia 
buvo ieškančių savo artimųjų, dingusių bolševikų oku
pacijos metais. Priėjau prie atsiradusių registracijos-
stalo. 

— Iš kur Tamsta? Ir Tamstos pavardė? -— paklausė 
mane registruojanti apysene ponia. 

— Iš Červenės! — pusbalsiai atsakiau. 
— Iš Červenės? —,lyg nesuprasdama, pakartojo nu

stebusi registruotoja. 
— Taip, — atsakiau, — ar tai nuostabu? 
— Tai... Tai baisu! Iš į ten patekusių iki šiol vos keli 

teužsiregistravo. O dabar ir Tamsta... 
— Iš Červenės... Iš Červenės... — nusistebėjimo banga 

praūžė per įstaigoje buvusius, ir kiekvienas grūdosi 
prie stalo arčiau, trokšdamas mane, tą laimingąjį, pa
matyti ir paklausti apie savo artimuosius, iš kalėjimo 
išvežtus. Gal ir jie buvo ten, gal ir j k grįsta, o gal... 
Ir nutrūkdavo klausimas. 

Matydamas, kad klausimams galo nerius, visiems 
bendrai atsakiau, kad iš išvežtųjų iš Kauno kalėjimo 
kalinių grįžta tik keli, o kiti liko ten, pakelini į Čer
venę arba miške už Červenės, ir jau niekad nebegrįš... 

Tylėdami sutiko visi Sį mano pranešimą, bet vistiek 
galvojo: 6 gal dar grįš ir manasis, gal ir jis išsigel
bėjo, Ne vienas nenorėjo tikėti baisia tiesa. 

Užsiregistravęs ir suteikęs Raudonajam Kryžiui reika-
k lingas žinias, išėjau į kitą kambarį, laukdamas eilės 

pasikalbėjimui su Raudonojo Kryžiaus vedėju. Prie jo 
durų dar matėsi ilgoka interesantų eilė. Ant suolo sė
dėjo jaunas, gal aštuoniolikos metų, vaikinas, gerokai 
apdriskęs, o jo galvos plaukai buvo tokie pat, kaip ir 
mano — trumpi. Nežiūrint jo jaunystės, vaikino vei
das atrodė paniuręs, iškankintas, o akys žėrėjo kaž
kokia nesuprantama panieka visiems, viskam. Sulin
kęs, atsiremdamas ąnt kelių alkūnėmis, rūkė iŠ prasto 
tabako susuktą cigaretę ir godžiai traukė dūmus į 
savo jauną krutinę. Tabako, matyt, būta labai stip
raus, nes kiekvienas patraukimas iškreipdavo jaunuo
lio veidą. 

žiūriu į tą jaunuolį ir mąstau. Kokie rūpesčiai jį čia 
atvarė,^ Gal jis ieško savo tėvų, brolių, seserų, o gal 
šiaip pažįstamų! 

— Tur būt, ir Jūs ko nors ieškote? — kreipiausi į 
jaunuolį. 

(Bus daugiau) 
mmm — — — 

taip ir čia yra neklusnių, nenuoramų, tokių, kurie turi 
kvailą senų ideologijų ir žmogžudiškų mitologijų pasiil
gimą. Visi šitie turi būti pašalinti. Negaliu kisti, kad 
toks tūkstantis ligonių kompromituotų ateities laimę 
milijonams žmonių. Be to visa susumavus, senieji krau
jo nuleidimai nebuvo bloga kūno priežiūra. Yra tam 
tikras malonumas jaustis gyvenimo ir mirties viešpa
čiais. Nuo tada kai senasis Dievas buvo nužudytas, — 
nežinau ar Prancūzijoje bei Vokietijoje panašūs malo
numai yra žmogaus benuperkami? Aš esu, jei norite, 
vietinis pusdievis, stovįs tarp Azijos ir Europos, todėl 
vieną kitą mažą kaprizą galiu sau leisti. Yra skonių. 
kurių paslaptis pražuvo kartu su pagonių dekadensi. 
žmonių aukos turėjo gerų pusių: tai buvo gilus sim
bolis, aukšto laipsnio pamokymas ir sveikatinga šven
tė. Aš vietoj tikinčiųjų himnų, jaučiu kylant į mane 
šauksmus kalinių ir mirštančiųjų, bet užtikrinu jus, 
kad nemainyčiau tos simfonijos su Bethoveno devy
niomis. Tai yra artimą palaimą apreiškianti giesmė." 

Ir man pasirodė, kad netvarkingas ii* lakoniškas Le
nino veidas tiesėsi pirmyn lyg klausytų tik jam vie
nam girdimos, tylios ir iškilmingos muzikos. Netrukus 
atėjo ponia Krupskaja man pasakyti, kad jos vyras 
yra pavargęs ir yra reikalingas poilsio. Tuojau pat 
išėjau. 

Iš Sen Bei Ten 
Rašo Tadauša* Dūdele 

Bolševikai džiaugiasi, kad 
Amerikos Lietuvių Tarybai 
" nesiseka' vajus Lietuvai 
gelbėti. Žiūrėkit, sako savo 
davatkoms "V", Valiuoja 
tas fašistas Budginag (va
dinti Budginą tiesiog naciu 
net ir ' 'V*' nepatogu, nes ne
galima užginčyti fakto, kad 
jis metus iškentėjo nacių 
koncentracijos stovykloj) ir 
kiti ir surenka prakalbose 
po $2,000, po $1,000, po $500. 
Ot. mums tai sekasi: iš She-
boygan, Wis., t . P. T. Ko
mitetas gavo net $!§2, o 
Prūseika "masiniam" mitin
ge Grand Rapids, Jtfich., su
rinko net $19.15. Kitur Prū
seika "masiniuose'' mitin
guose, kur dalyvauja po še
šis žmones (Vienoj vietoj jis 
pats taip parašė), surenka 
rgi po pusę dolerio aukų. O 

A. L. Tarybai įvairios orga
nizacijos ir pavieniai asme-
ays tiesiog nieko neaukoja: 
ką reiškia *fašisto" tūks
tantis dolerių prieš komu
nisto duotą nikelį... 

* * • 
Amerikoj labai madoj ka

ro nuotakos — war brides. 
Daugelis parsigabeno žmo
nas iš užjūrių. Daugelis dar 
parsigabens. 

Lietuvoje kitokia mada, 
negu buržuaziniame pasau
lyje. Ten madoje "karo jau
nikiai", štai, "V" atspaus
dino laišką iš Lietuvos, kur 
rašoma: "Duktė Jane apsi
vedė už rusų tautybes ofi-
cieriaus, raudonosios armi
jos tankisto. Dabar jia nebe 
kariuomenėj. Jie gyvena 
Klaipėdoj.'' 

Ištekėjo tas tankistas už 
lieetuvąitės, tapo "lietuviu" 
" apsigyveno Lietuvoje. O 

"Vi' juk kiekvieną dieną iki 
ausų išsižiojusi rėkia, kad 
Lietuvoje nė vienas rusas 

neapsigyvena... 
* * * 

Kai proletarna t4V" nori 
kurį nors Žmogų labai su
niekinti, pavadina jį pilvūzu. 
Pilvūzas toks ir toks, supy
kus rašo "V". 

Gerbiami bolševikai, kam 
juoktis iš jūsų "dievų*t Ir 
patiems iš savęs? Žvilgterė
kite tik į Staliną ar Moloto
ve, Juk nepasakysi, kad jie 
atrodo kaip tie tfys račiai, 
pilvus ant medžio šakos pa
kabinę. O taip pat ir " V " 
v i e n a s redaktorius nėra 
grakštus, kaip septyniolik
metė mergaitė. Tai kam gi 
juoktis iš savęs? 

• 

* * * 

. 

Proletaraoj Ratsijoj pilvū
zų devynios galybes. Dau-
gelis vaikšto lyg su būgnais* 
Nuo prikimštų bulvių su lu
pynomis ir nuo ladygos jo
valo. (Ladyga yra tokia pikt 
žolė, kurią kolohozniakai 
vaitoja maistui J. O lUHhi-
sarai i*gl pilvus augina, nes 
suėda viską, ką nuo mužikų 
atima. Lygybė ir pirvų vie
nodumas. Juk ar ne vistiek, 
ką J tą pilvą kemši: ar api
puvusias bulves, ar ikrą? 

y 
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programas, kurio® J. Dauž-
vardiene, O. Piežlenė ir Z. 
Simutienė teikia amerikiečių 
draugijoms ir grupėms. Iš 
t ų programų Lietuvai ir l ie
tuviams tenka nemaža rek
lamos ; pavyzdlaui, praeito 
pirmadienio \v#š. 3) pro
grama Peoples' Church Au
ditorijoj. Chicagos dienraš
čiuose tilpo £lati rfeklkSna. 
Svarbiausia, tai tavo sek
madienį, kuomet Dr. Pras
toti Bradley, translittodamas 
per radio WJJI>, prisiminė 
apie Lietuvą, i r platokai at
pasakojo netuvitj tautos kil
me, Jos ka lboj senumą, ir 
Laisvos Lietuvos pkvyi&n-
g ą frrogresą ir kultūrą. Jis 
pranešė apie sekančios die 
nos lietuvišką programą, su 

Kartas nuo karto mueų žteriS ir Simutienė, visos 
spat^&oje pasirodo trumpi l ietuviškai ateirediktisSoa, 
pranešimai apie l ietuviškas j nešinos l ietuviškus ekspona

tus. Bedėliojant fielpviŠkus 
rankdarbius aint didelio sta
lo, fcteužvardtene at^astkojo 
kiekvieno dalyko reikšmę, 
nattdą, fcr tt . 

Toliau, sekė fce'turi mtrzi-
kantiiai įrtmktial ftrMfcusia, 
iQna Čfežiene ak6m^i i*6 jant 
Zitai ^mutSenei , padainavo 
"Plaukia sau laivelis", "Va
karas", ir "Mano gimtine", 
bainuojian't fra^tatSni^ją 
dainą O. Piemene is^elike 
tiek gliaus jausmo, kad 
daugefi* klat&ytttf* ŠJfctfste 
akis, ir pati dainininkė ver-
kė iš susijaudinimo. Tai bu
vo retai atsittrife&s įtaomėri-
t a š — kad nefretuvlSka įm-

tosefando Žtates 
Nepamirškime, kad "v'asa-

ri6 lfc — Lletuvds tautine 
švėAtl — nepriklausomybes 
įraBkeiDimo sukaktis. Dabar 
išblaškyti po visą pasaulį 
lietuviai tare<% tos šventes 
proga ne l ik daugiau dar
buotis, bet Ir aukoti a tko-
Vojimui t f e tuva i laisvės. 
T ą i į | į visose muša biažnycio-
se turėtų būti laikomos pa
maldos už Lietuvą ir ken-
S&nčiu* brbtfus Ir seseris . 

* . • Vasario 9 d. per 9 vai. šv. 
Mišias š v . Vfcrtto Draugija 
eis bendrai prie šv . Komu
nijos. P6 v isam parapijos 
salėj bus pusryčiai ir susl-
rinkimas. 

M. Pavilotiis, žinomas 
blika taip ciHai nerj^rvehtį ^o^e*and veikėjas, iš fet> if-

gus pasirodo nepriklausęs Už kelių savaičių bus me
nei Jokiai drauįiįjal t a d a t inę Aftfc) centro vakarienė 
šeimai stršidaro tebai daog ir programa, fettet^ gal ima 
l e % Dar est i blojglau kuo- £&&& p^ %fejįrr. pirm. V. Buč 

nietię Ir kifeas rėmėjas. Va
karienės Čemas eis Akade
mijos Štatybo* fondui . 

met mlrusis ftasirodo tfetu-
iffc fceSittaš, artimųjų gimi
n e te W%> pat nepatekęs jo-
kio tnrtb. 

Mus kolonijoj labai £a-
vym&i l ^ v u o j a Lftfc&A 
3S-J1 kubįia. fMktau^ykmie išmokime vertinti teielos 

^ A t t M t t i i B "bfc i tJGĄ' 

jai visi. Ji nei kiek nėra itšganymĄ labiau kaU> £elną, 
prastesne draugija, kaip kad i naudą. — *F. W. faterster. 
bflfe feotoa l į r v y t e s atidrau 
dOS k r k T r m n T " " , Q K n r p c n ompanija. Koresp. 

Žiupsneliai Iš 
I6iwi tn L9ke 

gos l igos jau eina geryn. Vi
s i tuo džiaugiamės, nes pa
sveikęs vel galės sykiu dar
buotis. 

l ietuvio skausmą, išreikštą 
lietuviškoje dainoje. An'trbje 

minėdamas programos pildy- grupėje, Piemenė Aainivo 
tojų vardus ir kvietė ir ra-! l inksmesnius zumerius — 
g ino moteris atsi lankyti į J Vanagaičio "iCal a š buvau 
minėtą programą, pasimo- j nežehotš" ir "Aš bijau pa-
kint daugiau apie narsiąją į sakyt". Tą sekė pfario šofcn 
l ietuvių tautą. Jo radio kai- j Simutienė labai vykusiai 
bos klausosi desetkai tūks- 'paskambino Tallat K e t e * * ! * * * sveiksta Tikimės ne-

pačioje Peopfes tris Etiudus, parašytus Bau-- ] #>'• m u * vei-

Parapijos veikėja Pavilio
niene po sunkios operacijos 

tančių; 
kime. 

* 

Visiems Roseland lietu
v iams patartina priklausyti 

< M. m 

publika klausėsi taip aty-
džiai, kad rodos niekas nei 
nekrustelėjo. 

Trumpoje pertraukoje, bu
vo pristatyta Mrs. Preston 
Bradley. Savo ir vjrro var
du, ji padėkojo už suteiktas 
apie L i ėtuv4 žinias, tr bai-
gS: "We prom&e t o help 
th is brave country in every . amerikietės gėrejcsi l ietuvis 
w a y possible". 

mentai, padėkos ir įva in is 
klausimai. Nors v isos daly
vės buvo pakviestos £rle 
gražiai paruoštos arbatėlės, 
tačiau atrodė, kad didesnis 
patraukimas buvo prte įretu-
višku eksponatų stalo, kur 

kais rankdarbiais. Ekspoha-, 
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S E N O M S , A 1 D A B O M S , 
SKA€1>ŽVOMS ŽAIZDOMS 

tR O D O S ISftERIBfcAMfc 
Ken«antlftj l touo senų. atdarų 

ir «katidžlų iaisdų, žino kaip i u n -
ku yra ramiai p * * d ė f ! Ir kaip 
nakt ie* metu negal ima fera l 1M 
miefo t . Knotnet 
taiados pradeda 
nležt Ir akaudS-
tl — Užtepkite 
LEGULO Oint-
m e n t pa lensv l -
nimni skausmo 
ir niežėjimo tų 
s e n ; , atdaru ir 
skaudžiu žaiadų. 
Jo atgaivinan
čio* te akauMną 
praSal!n#HCi03 y -
patyb** suteikė 
J u m s t inkam^ 
nakt ies poi ls į te 
pagelbės išgydyt 
senas, a tda
ras Ir skau

da*. Vartokite M U * skaudiems 
nudegimams, 8ą ių tr tutrukimų 
prasai iaimui, tr kad p a l e n s ^ n t i 
Psorlasls nldlėjima. AtvBdina va
dinama A.tkiete's Foot degimą ir 
niežajlma, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos uudžiuvuno ir 
•utrukimo tarp piritų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, n u o . d a r b o išbėrimams Ir ki
toms Odos nega l ima Ii lkUko pu-

LEOUtX> O I N T s t E N T tMtrsltfuo-
l a po $1.25 ir po $3.51. 

Siuskite JŪSŲ Money Orderi Ue> 
i siog J — . ^% 

LEGLXO, DEPT.—D. 
« 4 T W . 14th Štmfet 

CTCEKO 1SQt tLUt^OB 
Arba atvyldte f vaisttoęi 

Stem Pharmercy 
4847 W. 14th St, Cicero 0^ BL 

Cnnrcb, iš kurios j is trans- dies motyvais . Ketvirtam 
l iavo buvo arti trejetos tūk- numery, Pie i ien$ padainavo 
s tanč ių žmonių. "Sldir Widir", <4K:ai tj^uta", 

Pirm nustatytos valandos ir ,Taūkštute-l&kštute , ,
t se-

pirmacieny, jauki sa^ė buvo nas beveik užmirštas dai-
pilna moten | . Paaiškėjo ve- nas, kuTias jos v y r i s žtfrha- j įprfė hetuvižirti Araugift ir 
liau, kad publikoje buvo ke - , l i s ta 8 Pieža atrado viename 6rganti«acijTį skyrių Dažnai 
lėtas l ietuvių, kurios, g i r d * Chicagos muziejuje. Cauž-, p r i t a i k o , k ^ l miręs žmc^ 
jusios dr. Bradley kvietimą, vardiene paaiškino, atskirai) ., 
atvažiavo iš t d i m ų miesto kiekvienos dainos bei mirai-į J 5 £ J 5 £ B 3 " 
daliif ir iš priemiesčių, pa- kalinio kurmio turinį ir) 
s iklausyt l ietuviškos pro- reikšmę. 
gramos. Pirm programo, at- Po programos, dar buvo 
la ikyta trumpas susirinki- pris tatyta Illinois Federaci-
iiias. jos pareigūne ir kliūbo g a r -

Po susirinkimo, programo bes pirmininke, senele. Abi 
vedėja M"rs. Clark atidarė komplimentavo programą, 6 
,przęrW*A«< Pittiii^usia J. pastaroji pasigyrė, kad JI vi-
Daužvardienė trumpais bruo- są rytą skaitė apie Lietuvą 
žais atpasakojo Lietuvos enciklopedijoje ir studijavo 
praeitį ir dabartį. Baigda- Europos žemlapį, idant tik-
ma, apeliavo į amerikietes rai gferai susipažintų su Lie-
v&tSLrt Lietuvos bylą, kur ir tuva. 
kaip tik galima. Jos kalbos j Pasibaigus kalbom*, pub

lika apspito programos pil-
dytojas; girdėjosi kompli-

Reišltiame giliausios už
uojautos viršininkei seselei 
I*. Mechtildai, netekusiai 
savo vyresniosios sesutės, 
taipgi jgiminaifei ses . M. 
Bernadette. Art i švyko į Fo-
res t City, Pa., laidotuvėms. 

• 
Pasimirė viena senesniųjų 

parapijonkų, a. a. Ona Še-
reikiene. Ilgą laiką turėjo 
bucernėlB biznį, kurį perėmė 
sūnus Bill. VeKonė buvo ge 
rų darbų rėmėja ir duosni 
aukotoja. Užuojauta sūnums; 
ir giminei. 

— — — — — 
<Bk 

PADfesXOK1& 

Vlenę MM% Kltrlles 

SukaktaveN 

Antroje programos dalyje, 1 tus ir programos įnfaytojas 
irodė Daužvardfettė, Pie- fotografavo laikraščių re

porteriai, itftttte. 

U. 1 Atšaukė Savo 
Atstovi iš Varšuvos 

LONDONAS, vas. 8. — 
Raportas iš Varšuvos sakė 
U. S. ambasadorius Lane j 
gavo į sakymą grįžti į Wa-
shingtoną pasitarimui apie 
U. S. laikyseną Lenkijos 
link. Kai kurie obzervato 
riai nemano jog Lane su
grįš į savo peSst% Lenkijoje. 

• ' 

Jei *^ori būti išmintingas, 
atsimink penkis dalykus: 
apie ką kalbį kam kalbi, 
kaip kalbi, kada kalbi ir kur 
kalbi 

OIVA URfcELTENE 

Jau sukako vieneri metai, 
kai negrailestinga mirtis a t s f y -
Pė iA rnftsij tai-po myltraą. Žmo
ną ir motfnerę, O n i Urbelie-
"C. 

Netekome &aVo myl imos 
Vasari© 9. 1346 m. 

Vors laikas tąsiusi, bf.t mes 
jos niekados į iegaieslme už-
miratl. Lai gai lest ingas Die
vas sutelkia Jai amžina atilsį. 

Mes, a tmindami jos l iūdna 
prasisaltnlma i i mušu tar*po, 
H*praMme 3 gedul ingas Sv. 
Misiąs su egzekvijomis tre-
Oadienj. Vasario J 2, 194'i Jpi. 
§v. Karolio parap. bažnyčioj, 
(:37tlv ir Suffield Ave., VV'est 
Melrosė Ifark, 111.) 9:30 (v i 
sos kartu) vai. ryto. 

. Kvlečalroe vfsua gimines, 
draugus, ka imynus ir pažjsta-
rous, dalyvauti diose pamaldo
se ir leartu sn mumis pasi
melsti už a. a. Onos siela. 

NVAI&UC: V>Tas Augti>ias4 
Sūnii-. Adolfas Ir Marti Har-
fte$, . i'nt&e&ttrc , ^alomlią Nar-
aotienč ir Idtos Gimim'-. 

— — — 

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

ROSELANDE 
KOPLYCU RANDASI: 

1075« So. Michigan Ave. 
•WL PUL. 1270 arta CAN. 2615 
Rez. teL — COMmodore 5766 

A. A. 
ONUPRAS KOSMANSKIS 

(Gyveno trtica. N. Y.) 
Mirė Saus. ^7d., 1947m„ ir 

tapo palaidotas Saus. '31d., o 
dabar ilsis Šv. Kazimiero ka
pinėse amžinai nutilęs ir ne
ga lėdamas at idikot i tiem.s, ku
rie suteik? jain paskutini pa
tarnavimą ir ps lydėjo jį į tą 
neišvengiamą amzinyDės vietą. 

Mos. afmiiK'ami ir apgailėda
mi j o prasišąllnimą Iš . mūsų 
tarpo, dėkojame mūsų dvasiš
kam tėveliui kun, A. Zaka
rauskui, kuris atlaikė jspOdin-
gas pamaldas už Jo sielą ir pa
sakė pritaikintą pamokslą. 

Dėkojame varg. Janušauskui 
ir jd žmonai už gražu grojimą 
ir giedojimą laike pamaldų. 

Dėkojame šv. Mišių ir geliu 
aukotojams. 

Dėkojamo taff&l Taid. dirokt. 
Antanui B. Petkui, kuris sa
vo geru ir manaagiu patarna
v imu garbingai nulydėjo JJ f 
am/iiui.stj.# o mums. palengvino 
perkęst nuliūdmą \r rūpesčius. 

Dėkojame grabnešiams ir vi
siems, kurie paguodė mus nu-
tifidlmo valandoje fr pagalios, 
dėkojam vis iems dalyvavusiems 
dalyvavusiems laidotuvėse žmo 
nėms; o tau, mylini.-.s tėveli, 
lai gailofetingasis Dluvas tesu 
teikia amžiną atils;'. 

NurTliMle l ieka: 5T?nkterys. Se-
>*erys. Brolis ir vi>o> kitos nro-
>U Giminės. 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
UUDOTUV1Ų ĮSTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTtJVIC DIREKTCmiUS 

AMBULANCE DDEN4 I B NAKTĮ 

,; U 

4605-07 S. Hermitage 
Avenue 

Y«rds 1741-2 

4330-34 S. California 
Avetti* 

Lafayette 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 

Radio Programai WGE8 
M390 k.) 

D A B A R KAS ŠEŠTADIENĮ, 
nuo 9:15 iki 9:30 v. ryte. 

Veteranų Perlaidojimo Reikale 
KrdpM&s prie ANTANO B. PETKAUS, LaMotavic Direk-

toriaus. Pagal Karo Departamento pat\arkymą, dabar jums 
norint, kūnai žuvusių ar mirusiu veteranu — JŪSŲ mylimu jo, 
bus parvežti pertaldojimuL Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks 
i jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas. 

NULIŪDIMO VALANDOJE 
KREIPKITĖS PRIE 

A N T b O N Y B. 

: 

* 

Minėdami Vas. 16-tą d.. Pažinkite — 

"KATALIKIŠKĄJĄ LIETUVA" 
J>ara8yta KUN. DR. KAZIMIERO GECIO 

Spauda "Draugo" Spaustuves 

Veikalas turi 5£7 puslapiu, gražiai paveiksluotas su 
Lietuvos bažnytines provincijos žemėlapiu. 

Randasi 6 dalys: Krikščionybės keMai \ Lietuvį; 
Reformacijos sąjūdis Lietuvoje; Lietuva caristmSs Ru-

•| sijos okupacijos laikais 1T95-191Š; Šventoji Lietuva; 
Lietuvos trispalvei plevėsuojant 1318-1940; Nebaigta 
'lietuvių tautos Golgota 1940-1W6. » 

Knyga gražiai išleista, Įdėtais apdarais ir menišku viršeliu. 

Kainu - $4.00 
šią Jdomią knygą galima įsigyti dabar — 

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

• i 

' • 

L A l b O T Ū V l Ų D l R E ^ T O r l l U S 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JfcfcC PATOGŪBItri: 

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

6812 So. Western Ave., Chicago, 111. 
Telefonas — GROVEHILL 014Ž 

MŪSŲ patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
jūsų finansiškam stoviai prieinamas! 

S E K A k n f c J I VRA ftAfelAl CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACMOS 

• * * * 

fSOTDTMOS. SU PBNICn.T.TN 

Sergančiu? 
INKSTU, POSLBS, SOCIAI^S 

U G O S PASEKMINGAI 
Mm 1/kh DitelMJome t f l k i t u i l u u 
kurte kaitėjo del NpRVIttKtTHO. p g 

_.GRJ. Ordome ilapmtmo ka.n»l« 
avtmu*. nutekejlmtia, pertaakQ 

rertlm* tuštinti pual«. nuolatini k*llm%-
* n&kčla UI IOTO* ^ ^ ^ ^ 

• 

IMI 
(Hemoroidai) 

BJJ rtovw!iii»6nfAo. 

Oydyroo kaJUJ prl^uml kfekrl 
darbtąlokal 

I 
DR E. E. Culp 

D R. A. E. Kroening 
202 SOUTH STATE STREET 

ltimp&s Xdam»—8e*tanie Aukite 
V AL.: kasdien nuo • ryto iki. f vakar. 

ifuniiiift. tr ft**!ryta. 

JJJ1 

L I O D Ė S I O V A L X H D O j 
Šaukite 

LAiDonivitį tnutKivum 

Ambalansa patarna
vimas yra teikiamas] 
dieną Ir naktį. Rei-| 
kale, šaukite mus. 

W ^ «n Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir 
iCostlando dalyse ir 
tuojau patarnaujam. 

6 8 4 5 So. W « $ r « m A v a H ^ Į 

PROspecf 0099 
3 3 1 9 L t t u o n i c o A v e . 

YARds 1138-1139 
kito^oue^<Wm«««*i i^»oplKS«afaaBi^nam« 

IGNACAS f. ZOLP 
1646 YVEST 46th ST . iTHMie: Y A R d s 0781 

tsii w. ssird IPLACE 
10756 S. M I C H I G A N 

P I R K I T E TIESIOG N U O — 
MR. NELaSON 

SI. Cuimk Monuflienl 
• 

8914 West lllth St 
Vfeou Blokas nuo Kapiniu 

Tiesiog Ten, Kur Bosai 
Sustoja. 

1 3 1 

LACHAWICZ ir ŠONAI 
Phones — CANal 2515 
CKWi 5765; PUL 1870 

Ir EVANS 
8319 LITUAMCA AVE. Phones: tfAkfcS 113^39 
JS845.k. WĖŽTĘRN AVE. t^Ospect 0099 

LEONARDAS L BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN A V & Ėfiorie: PtltJnMn ^ 6 1 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8807 S. UUJAJJlCA.AVte. Phott?: VABds « 0 8 

JULIUS 
4348 S. CALIVOBNIA AVK. Phone LAFaj^te 8572 

POVILAS h RIDIKAS 
3354 S. MALSTKD ST. 710 W. 18th 8TR15KT 

Telephone: YAJUis 1419 

t 
» 

• 



\ 
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kuriam galo nėra 
Rašydama apie BALF siuntinys Lietuvos nepasie-

vajaus atidarymą New Yor- ke, o buvo pavogtas ir išda-
ke, bolševikų *'Vilnis'* pasą- lytas rusams komunistams. 
*®: BALF, turėdamas tai gal-

* 'Bendras Fondas" jau ke- i voje, mio tolimesnio pašal-
li metai demonstruoja savo pos siuntimo į Lietuvą buvo 
špygą, tarybų Lietuvos žmo- Į priverstas atsisakyti, nes 
nėms". I juk neapsimoka mesti lietu-

Panašiai pyptelėjo ir vių visuomenes suaukotus 
"Vilnyje" liejamos bolševi- rūbus ir pinigus į vandenį. 
kines propagandos laibiau- Ne tik j vandenį mesti, bet 
šias vamzdelis — J. Sakalo 
redaguojamas 
skyrius: 

"The organization...has no 
intention of using. any of 
the money if collects to aid 
people now in Lithuanią". 

Akivaizdoje to besrėdiško 

JI ŽUVO SAVO PAREIGOSE 
IIUWWH" III w w m s «A)MWM> 

£P« y f p ^ ' 

f** 

dar remti jais Lietuvos nai-
angliškas | kintojus — bolševikus. 

KOMUNISTŲ PARAMA 

' •^ . 

<•• £ y 

reikalinga pareikšti keletą 
faktų. 
PADĖTI LIETUVAI 
NEGALIMA 

Bendras Amerikos Lietu
vių Fondas (BALF) buvo 
suorganizuotas, kad pagelbė
jus visiems nuo karo nuken 

Gailestingoji sesuo Kanevičiene Zinaida dirbo Pane-
LIETUVOS NEPASIEKIA j vėžio apskrities ligoninėje. Prasidėjus karui ir bombar-

Neva norėdami pagelbėti 
Lietuvos žmonėms, komunis
tai suorganizavo savo ko-

bolševikiško akiplėšiškumo mitetą, žinomą LTPK var
du, šiandien galima caip pat 
drąsiai tvirtinti, kad ir to 
komiteto parama Lietuves 
žmonių nepasiekė. Jeigu ko
munistų suviliotos ir apgau-

rūbai ir pasiekė Lietuvą, tai 
jie ne lietuviams atiteko. 
Pats to komiteto atstovas A. 

tėjusiems lietuviams: tiek Bimba, grįžęs iš Lietuvos, 
pačioje Lietuvoje, tiek karo I pareiškė, kad pašalpa buvo 

davimui, ji nuo ligoniu nepasitraukė, bet sąžiningai ejo 
savo pareigas. Niekšingi iš Lietuvos bėgą bolševikai, už
puolę ligoninę, paeiupo tris gydytojus, dr. Mačiulį, dr. 
Žemgulį ir dr. Gudonį, ir juos visus žiauriausiai nukanki
no, pjaustydami juos operacijos įrankiais ir net širdis iš-
piai stydami. Kartu buivo nukankinta ir sesuo Kanevičie
ne ir atsitiktinai prie ligonines pačiuptas darbininkas) 

aisvila. 
Ji mažino kitų kentėjimus ir mirė pati kankinio mir

tos visuomenes suaukoti t im
v

i- Ne_ Jj v i e n a » *** tūkstančiai nekaltų vyrų, moterų ir 
- i . • • ,_- T • J. x_i m a ž u k i i r l i k i n Tn/1£l Lr*wl m v l a i n /InnKo *«** - &____ . 

VAIRIO 
DOMIO 

U 2INIO 

audros į kitus kraštus nu
blokštiems. Vienas iš pirmų
jų BALF siuntinių kaip tik 

išdalyta tiems, kurie jos 
užsitarnavo. Iš jo paduotos 
ataskaitos (jeigu ta ataskai-

ir buvo pasiųstas tiesiog į j ta nėra suklastota) matyt, 
Lietuvą. Tas siuntinys susi- I kad didesnė dalis rūbų buvo 
dėjo iš 80,000 svarų drabu- išdalinta raudonarmiečiams 
žių ir įvairių vaistų bei me
dicinos reikmenų už $20,-
000. Tie reikmenys, kadan
gi kitokio kelio nebuvo, tu
rėjo būti pasiųsti per rusų 
šalpoj agentūrą. Siuntinys 
išsiųstas 1945 metų kovo 
mėnesį. 

Iki šios dienos negauta jo
kios žinios, kad nors vienas 
skudurėlis iš to siuntinio bū-

ir jų šeimoms, naujakuriams 
ir valdžios įstaigų tarnau
tojams. 

Raudonarmiečiai, savaime 
aišku, yra rusai; turint gal
voje Lietuvos kolonizaciją 
rusais, gavusieji pašalpą 
naujakuriai yra irgi rusai; 
valdžios įstaigų tarnautojai 
taip pat daugumoje yra ru
sai arba išgamos lietuviai— 

mažų kūdikių. Todėl, kad mylėjo darbą, mylėjo žmones, 
mylėjo savo tėvynę Lietuvą. 

Gelbėkime kraujo ir ašarų upeliais pasruvusią Lietu
vą, gelbėkime kankinamus tautiečius! Tegu nelieka nė 
vieno lietuvio, kuris liktų šaltas lietuvių kentėjimams, ku
ris liktų kurčias pagelbos šauksmui! Kiekvieno lietavio 
pareiga aukoti gausiai Amerikos Lietuvių Tarybai, ko
vojančiai dėl Lietuvos išgelbėjimo iš bolševikų vergijos! 
Aukok gausiai, nes tavo broliai Lietuvoje už laisvę krauju 
žemę nušlaksto! 

GELBĖKIME LIETUVA! 
AUKOKIM! DIRBKIM! REMKIM AMERIKOS 

LIETUVIŲ T A R Y B A ! 

Trys sudegė 
Villa Grove, m. — Tėvas, 

motina ir sūnus žuvo ir ki
tas sūnus smarkiai apdegė, 
kilus gaisrui buse, kurj ta 
šeima naudojo kaip butą. 

Žuvusieji yra Jack Owen, 
36, jo žmona Rissa, 36, ir jų 
sūnus Donald, 11. Vienintelis 
gyvas išliko sūniug Robert, 
9. Jį išgelbėjo žiūrovai. 

Ligoninėj išsigelbėjęs vai
kas pasakė, kad sprogimas 
ir gaisras buse įvyko tada, 
kai tėvas numetė uždegtą 
cigaretę į mašiną, kurią jis 
valė su gazolinu. Tėvas re
montuodavo rašomąsias ma
šinėles. 

Žuvusi šeima neturėjo 
pastovios gyvenamos vietos, žinta kaip Mrs. Edna Briggs, 
bet keliaudavo iš vieno mie-136, gyv. 6209 Blackstone 

/mus 
Išgelbėjo bėglius 

Stockhoim. — Švedijos 
policija išgelbėjo vieną estą 
ir vieną latvį, kurie per už-
šalusią Baltijos jūrą pėsti 
bėgo iš rusų zonos Vokieti
joje. Jie jau buvo pasiekę 
Švedijos pakrantes. 

Pabėgėliai nugabenti į Ii- X D o n M Kaminskienė, iš 
goninę Landskrona mieste. M a r < l u e t t e P a r k > *•&* S a" 
Jie negalėjo pasakyti polici- j minimo ekspertė, šiomis die-
jai, kiek laiko jie keliavo nomis pakviesta instruktore 
ledu. Aišku, kad gana ilgai. į valgių gaminimui Common-

Pabė^ėliai pradėjo tą pa- |mealth Edison Oov Heme E-
vojingą kelionę, kai rusai įconomica Departamente 
ėmė deportuoti darbininkus j 
iš tos srities, kur jie slaps- ' X Jurgio ir Pat Gloveckų 
tesi. Iki šio laiko jiems buvo j namuose, Marąuette Parke, 
pasisekę nuo rusų išsislaps- j iš Dielhai, Canada, buvo šu
tyti. 

Pametė atmintį 
Į Ulinois Central ligoninę 

užėjo moteris ir pareiškė, L . '„ ~Aiu~r XT~X^ 
kad ji prarado savo atmintį. m a U v e i k ę s L- V y c l ų o r g a " 

stojus Ona Strodomskiene ir 
E. Tunylienė. Paviešėjusios 
išvyko Kalifornijos link. 

X Pranas Savickas, sė

sto į kitą. 

tų pasiekęs Lietuvos gyven- j lietuvių tautos priešai. O 
tojus, šiandien jau galima | lietuviai pašalpos negavo. 
drąsiai tvirtinti, kad tas Tą tvirtinimą paremia ir 

tas faktas, kad nė vienas imu. Ir BALF yra pasiryžęs 
aukotojas nėra gave s pade-1 šelpti tol, kol jie galės grįž-

1 0 , 0 0 0 BONKŲ 
DEGTINAS 
B RANDĖS 
Bunro 

GIN 
VYNO 
KORDIALŲ 

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama 

SPECIALĖMIS KAINOMIS 
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas 

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

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054 

kos laiško. Kaip gi tą laiš
ką parašys koks nors burlio
kas, lietuviškai nė žodžio ne
mokėdamas? 

Norėdami užkišti tą spra
gą, bolševikai .griebiasi 
kraštutiniu priemonių. Sau
sio 30 "Vilnis" įsidėjo neva 
padėkos laišką iš Lietuvos, 
kur viena 5 metų mergaitė 
dėkoja už srautą "rubašky-
tę". Tas laiškas yra baisiai 
negudrus suklastojimas. Su
klastotas jis arba čia, arba 
Lietuvoje. Ir štai dėl ko: 
5 metų mergaitė rašyti ne
moka. Ji turėtų būti tikras 
"Wunderkind" (stebuklingas 
vaikas), kad galėtu parašyti 
tok} laišką, koks čia jdėtas. 
Antras dalykas, kuris duo
da pagrindo manyt i kad' 
tas laiškas sufalsifikuotas 

vi Maskolijos ubagyną. jeigu 
dar ir kitus sušelpti gali. 

Tą pačią dieną, kai Lietu
va bus išlaisvinta, BALF pa
siųs Lietuvos žmonėms di
džiausią siuntinį rūbų ir ki
tokios pašalpos. Dabar, kol 
kankinamų lietuvių Lietuvo
je sušelpti negalima, kiek
vieno doro lietuvio amerikie
čio pareiga yra remti trem
tinių šelpimą, nes ir jie y ra 

Ji pasisakė nežinanti, kas j į l ^ M i r vedęs sporto 
yra ir kur ji gyvena. Po l s k v r i u s Vytyje" ir "Drau-
vienos dienos ji buvo atpa- &", šiomis dienomis atre

montavęs savo nam& prie 
52 ir S. Halsted f^etvių, ati-

metai, kaip A. Bimba pra
dėjo rinkti pinigus iš leng
vatikių "vėžio institutui" ir 
sakosi surinkęs apie $85.-
000. apie jų Hlfimą nė šnypšt. 
Galima tvirtinti, kad tuos 
pinigus ištiko ar ištiks toks 
pat likimas," koks ištiko 
siunčiamus rūbus: jie bus 
sunaudoti komunistinei pro
pagandai Lietuvoje arba čia 
vietoje. Rusai išgabeno iš 
Lietuvos visus ligoninių į-
rengimus, todėl jie nerastų 
jokio reikalo steigti naują. 

Kai viename susirinkime 
V*. Andrulis buvo paklaustas 

Lietuvoje, yra ta nelemta Į apie tų pinige likimą, pa-
"rubaškytė' ' . Žmonės ' 'ru- i klausėjui buvo patarta Nsės-
baškyčių" Amerikoje nene- tis, nes tai, girdi, ne jo rei-
šioja, todėlį ir Lietuvą pa- kalas. Atrodo betgi, kad au

ti į savo tėvynę arba pašto- kovojančios tautos dalis, ant 
viai kur nors kitur įsikurti. k u r i 4 pečių didele dalimi 
H l r M I A w«*wm»T»,^., gula Lietuvos ateitis. 
"VfcžIO INSTITUTO" T,. . 
NEAIŠKUS ŪKIMAS" 4 Kiekvienas doras lietuvis 

j taip pat turi boikotuoti 
Nors jau praėjo beveik kiekvieną komunistų pasimo-jimą. Komunistus remda

mas, pasitarnauji tik Lietu
vos ir savo paties pražūčiai 
ir išduodi demokratiją. 

/ D. I. M. 

a ve. Atpažino jos vyras. 
Mrs. Briggs, trijų vaikų 

motina, laukianti ketvirto, 
iš karto nepažino savo vyro. 
Jos* atmintis grįžo, kai pa
sikalbėjo su vyru kiek laiko. 

Moteriškė sako, kad atmin 
tį prarado dėl galvos sužei
dimo. Galva jai buvo sužeis
ta prieš keletą metų. 

darė Frank's Liąuors užeigą. 

X J. Aukškalnis, "Drau
go" agentas Gary ir apylin
kės lietuvių kolonijose, pa
rodo savo žemaitišką būdą. 
Nežiūrint koks bus oras, jei 
tik yra reikalas visuomet 
atvažiuoja jj "Draugą". Jis 
mėgsta pasidarbuoti ne tik 
"Draugui", bet ir kituose 
katalikų veikimuose, pa v. 
Labd. Sąjunga; ir k. 

XK. Aleksiūnas, gyvenąs 
Chicago j , labai prašomas A. 
Aleksiūno, sūnaus Antano ir 
Onos Aleksiūnų, gimusio 
Kaune, o dabar gyvenančio 
Italijoj, atsiliepti labai svar-

vybei gresia pavojus. 

NATHAN KANTER 
"Uetuvttka* 

Žydukas" 
MMffl' 

GERA VIETA 

PELNINGAM 

TAUPYMUI 

Pradėk taupyti šiandien... nusipirkti naują 
namą... Nuosavą bizni automobilių... Įsi-
fyU finansinę atsargą... Kiekvieno taupy- « 
tojo taupiniai apdrausti iki $5,000 per Fe-
deral Savinjs and Loan Insurance Corp. 
Taupyk po truputį kas savaitę. ' 

MUTUAL FEDER AL SAV1NGŠ 
AND 

LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 
2201 WEST CERMAK RD. CHICAGO 8, ILL. 

JOHN J. KAZANAUSKA8, Prei. and Mfr. 

siusti neeralejo. Lietuvoje 
"rubaškytes" irgi nenešioja-
mos. Tai yra grynai rusiškas 
paredas. Be to, "rubašky
tes" nešioja ne mergaites, o 
berniukai... Vienu žodžiu, 
aiškiau to laiško falsifikaci
jos įrodyti nebegalima. 
BALF ŠELPIA TUOS, 
KURIUOS QAU ŠELPTI 

BALF šelpia tuos, kurie 
yra paramos labai reikalin
gi ir kuriuos ta parama pa
siekia — lietuvius tremti
nius įvairiuose krantuose 
kurie dviejų kruvinų dikta
torių bendru susitarimu 
pradėto karo pasėkoje nete
ko savo tėvynes ir viso tur
to. Kiekvienas lietuvis, ku
ris yra. aukojęs BALF rūbr 
ir prisegęs savo adresą, ga
vo jau daugelį padėkos laiš
kų. Tarp daugelio užsimezgė 
nuoširdūs santykiai, palai-

kojusieji tikrai turėtų su
sirūpinti ir pareikalauti 
smulkios ataskaitos. 
PATYS ŠPYGĄ PARODĖ 

Būtų galima gal ir atleisti 
už šį kvailą priekaištą, jei 
patys komunistai remtų "ta
rybų" Lietuvą. Bet gi jie pa
rode Lieutvai pačią didžiau
sią špygą. Tas LPTK sausio 
12 baigė savo darbą, pareikš 
damas, kad Lietuvai jokia 
parama nebereikalinga. Kad 
tuo idiotišku paskelbimu nė 
paskutinis durnius netiki, 
visiems aišku. Baigė savo 
darbą todėl, kad bolševikiš
koji Maskolija, kas .kartą 
vis storesne geležine siena 
užsidarydama nuo pasaulio, 
nenori, jog Lietuvos gyven
tojai palaikytu santykius su 
kultūringu demokratiniu pa
sauliu ir žinotu, kad tas bol
ševikų keikiamas pasaulis 

STASYS UTWINAS SAKO: 
M n A D A D T a J Geriausias Laikas Pirkti 

U A D A l N - VISOKIOS RŪ8IES NAMAMS 
REIKMENIS". GERAS PASIRINKIMAS: 

Stogams Reikmenys — Insolnotu Plytg išvaizdos Sidings 
— Langu — Dnnj — Tvoroms Materlolo — Maliavos — 
VarnKlo — Enamello — Geležinių Namams Reikmenų 
(Hardware — Plelsterio — Cemento — Srutų — Visokios 
RflSIes Insaiiacijos Materlolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Darų — WaIIboard — Plaster Board — Vamz
džių Ir Daug Kitų Dalybų. 

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS UTWINAS, Pres. 

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

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

komi nuolatiniu susirašineji- šimtą kartui geriau gyvena 

Pilnas Income Taksų 
BIZNIERIAMS, NAMŲ SAVININKAMS IR DARBININKAMS. 

Atsineškite savo algos Raportus ir kitas smulkmenas. Mes nesikraus-
tome. lftpildę Jūsų Income Taksus. Per 17 metų toie pačioje vietoje, 

per ištisus metus. Mes teikiame taksų išpildymo patarnavimą. 

OBARTUCH and COMPANY 
2123 West Cermak Eoad Chicago 8, Dlinois 

<?% 

ŠIMKŪNAS 
Savininkas 

Telefonas PROspect 5951 
• 

Sudegino vaiką 
—Paryžius. — Grupe pran 

cūzų vaikų Bordeaux žaitJe 
gestapininkus (vokiečių slap 
toji policija). Vaikai pririšo 
vieną draugą, Michael Chas-
saigne, 11, prie telefono 
stulpo. Darydami neva tar
dymą, pridėjo prie jo kojų 
žoles ir padegė Kol a t v y k o ^ ^ į į į į į į ^ ^ 
kiti vaikai, kurte vaidino * 
prancūzų patriotus, «suimta-; « » u : A - Aleksiunas, Campo 
sis" smarkiai apdegė. Jo gy-1 d e l Profughi, Casuma dal 

Artigleria. Reggi0 Emilia. 
Italy. 

X "Draugą" prenumeruo
ja ne tik pavieniai, bet ir 
organizacijos. Viena seniau
sių Philadelphia, Pa., lietu
vių organizacijų — North-
side Lithuanian Republican 
Alliance of Philadelphia", į-
steigta 1908 metais, irgi už
siprenumeravo mūs dienraš
tį. Be to t visa eile draugijų 
kasmet ' ' Draugą' >̂  alaiko 
savo organu. 

X E. Meteišiene, Gudžiū-
niene ir V. Urboniene Węst 
Pullmano lietuvių veikėjos, 
pasišventusiai platina tikie-
tus Lietuvos nepriklausomy
bes paminėjimo vakarienes, 
kuri įjyyks vasario 16 d., pa
rapijos salėj. Džiaugiasi, 

= ^ I kad žmones prijaučia, nes 
pirkdami ti kietus dažnai pri
deda ir aukų Lietuvai va
duoti iš komunistinių pan-
y . V 

cių. 
X Alan Stephan, lietuvis, 

kuris praeitą metą savo kū
no kultūra laimėjo "Mr. A-
merica" titulą, pastaruoju 
laiku isteige Kūno Kultūros 
Mokyklą, kurioje pats asme-
niai teikia instrukcijas. Jis 
pats, sako, 15 kos metų am
žiaus buvo fiziniai visai ne
stiprus. Bet sistematiriu kū
no lavinimu paliko garsiau
siu atletu Amerikoj. Susi
siekimui su juo adresas: A-
lan Stephan, Post Office, 
Box 1080, Chicago 90, 111. 
Šia proga norime pranešti 
kad šį žymiausį Amerikoj 
atletą visi galės pamatyti 
"Draugo" koncerte, vasario 
9 (L 

WESTW00D LIOUOR STORE 1 
2441 West 69th Street 

* 

DIDELIS PASIRINKIMAS 

VYNO, DEGTINES IR ALAUS 

• • • 
pristatome 1 namas: 

Geriausia rflsla ala 
1 buteliais, delSmis ir 

statinėmis 

• • + 

• 

• ' 
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