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LIETUVOS 
Prancūzija Ieško Sąjungos su U. S.; 

Reikia Būti Griežtiems su Rusu 
("Draugo" Specialaus Korespondento Paryžiuje Pranešimas) 

CIVIL AIR PATROL VIRŠININKAS ŽUVO NELAIMĖJE 

Dabar prieš Maskvos kon
ferencijos pradžią įvairių 
valstybių vyriausybes gal
vos ir diplomatai daro pa
reiškimus, kad dideles ir ma
žos tautos turinčios teisę 
sudaryti tarpusavio sąjun
gas, kad tik jos neišeitų* iš 
Jungtinių Tautų statuto ri
bų. 

Prancūzija Ieško Sąjungos 
Su Amerika 

Štai prieš kelias dienas 
prancūzų vyriausybes pirmi
ninkas Ramadier pasakė 
"New York Times" redak
toriui : 

— Prancūzija nori sukur
ti prancūzų-amerikiečių są
jungą ! 

[gali pramisti ant tokio ne-
Dar kiek prieš tai, būda- j didelio ūkio ir visi prana-

mas Londone, Bliumas iš-'sauja, kad už metų, ar gal 

venti taikoje, nes kad ko
munizmas su kapitalizmu ga 
Ii sugyventi. 

Rusai Kolonizuoja 
Vokietija 

Dar kitas dalykas, kurį 
pastebi diplomatai, tai sa
votiška rusų politika, ku
rios jie ėmėsi Vokietijoje. 
Sovietams šį kartą pasise
kė užkariauti gyventojų sim
patiją, nes jei pradžioje jie 
spaude vokiečius, tai šie. da
bar atleidus kiek vadžias, 
jaučiasi kaip rojuje. 

Didieji junkerių dvarai 
buvo išparceliuoti ir išda
linti žemdirbiams po 5 ar 7 
hektarus. Tačiau jie vargiai 

J. A. V. SENATE 
Senatorius Brooks Kalboje Pareiškė 

Amerika Turi Ginti Lietuvos Laisvę 
ne, kad Rusija, bent iki šio 
laiko, atsisako ar nesiima 
užvesti derybas padarytų 

šis bendras vaizdas parodo karinį du motorinį lėktuvą, kuris sekmadieny nukrito 
ties North Royalton 35 mylias pietuose nuo Clevelando, užmušant pulk Earl L 
Johnson, nacionalį, Civil Air Patrol viršininką, ir du kareivius, kurie prašėsi vežimo į 
™H*Į^ (Acme Telephoto) 

WASHINGTON vas. 17. 
— Senatorius C. Wayland 
Brooks (R., 111.) šiandien 
senate pasakė kalbą ryšium skolų išlyginimui, 
su Lietuvos Nepriklausomy 
bes paskelbimo 29-j a sukak 
timi. Primindamas, kad Va 
sario 16 Diena būdavo mi 

Turi Labai Didelę 
Atsakomybę. 

Sakydamas naujasis val-
nima Lietuvoje ir kitur pa- ! s t y b § s sekretorius Marshall 
šaulyje, senatorius pareis- įir J° k o l e S a generolas Smith, 
kė, kad Lietuva šiandien ne- ambasadorius Rusijai, abu 
bėra nepriklausoma valsty- & e r a i ž i n o a P i e tai> k i e k A " 
bė, bet yra agresijos auka. š ė r i k ą s i u n t e ir davė pagel-

bos Rusijai, apie tai kiek 

reiškė panašius pageidavi
mus dėl angių-prancūzų są-

greičiau, visi šie naujaku
riai bus priversti patys lais-

jungos sukūrimo ir dabar vu noru dėtis į kolchozus, 
tarp abiejų kraštų, diplomą- Norėdami įtikti vokie-
tų yra vedami paruošramie- čiams, rusai paprašė pran-
ji darbai. cūzų, kad šie iš savo zonos 

Kaip teko patirti, šis Ra- i š l e i s t l * M'000 hektolitrų vy-
madier pareiškimas pas an- no< k u r * **• n o r i i M a I i n t i 

glo-saksus buvo labai palan- I s a v o z o n o J e - J e i t a s b ū t u 

kiai sutiktas Nors Amerika Padaryta, tai sovietų pres-
dabar neturi jokio poro su- t i ž a s d a r aukščiau pakiltų, 
kurti sąjungą su kita vai- , Tie, kurie dabar atvyks-
stybe, bet Ramadier padą- ta iš rusų zonos, pasakoja, 
rytas pareiškimas, ypač dar j kad santykiai tarp rusų ir 
prieš Maskvos konferenciją, vokiečių yra žymiai geresni 
yra labai gerai įvertinamas Į negu buvo pradžioje, 
ir, galimas dalykas, kad jei | Kodėl rusai taip daro, y-
dalykai ne kaip vystysis (ra aišku. Jie nori dar prieš 
Maskvoje, juo bus pasirem- I konferenciją patraukti savo 

Žydai Sustreikavo 
Protestuoti Ciprusf 

JERUZALE, vas. 17. — 
Šimtai žydų šį rytą prave
dė vienos valandos streiką, 
protestui prieš išdeportavi-
mą 800 neteisėtų imigrantų 
iš Kaifoe į Ciprus. Visas 

U. S. Radijas Pradėjo 
Transliuoti Į Rusiją 

WASHINGTON, vas. 17. 
— Valstybės departamentas 
12 vai. vidurdieny (Chicagos 
laiku) šiandien pradėjo 25-jį 
svetimų kalbų radi i o trans
liavimą, kurią tikslas yra 

judėjimas *ydų kolonijose j d>uoti pasaulio ž m o n ė m s 
buvo sustabdytas per pir- i "gryną ir neiškraipytą tei 
ma s 10 minučių. Nerapor- sybę" apie Amerikos gyve-
tuota jokie incidentai. nimą ir filosofiją. Šios die-

Britų kareiviai perkėlė nos transliacija — pirmoji 
naujai atvykusius žydus iš iš kasdieninės vienos valan-
jų laivo į perkėlimo laivus. ! dos transliacijos — b u v o 

Ledas Iš Baltijos 
Plaukia I Anq!ij? 

LONDONAS, vas. 17. — 
Pusę mvlios pločio ledų sa
los iš Baltijos šiandien at- v i e n t i k laisvės.1 

Primindamas su Lietuva 
pasirašytas sutartis, Brooks 
nurodė kaip Rusija visas jas 
sulaužė, ir kaip karo metu 
Lietuva ir jog žmonės buvo 
teriojami ir kankinami rusų, 
paskui nacių, vėliau ir vėl 
rusų. Jis sakė: "Lietuvos 
žmonės nemato joki0 skir
tumo vieno ir kito krašto 
'išlaisvinime'. Jie nenori dau 
giau išlaisvinimo — jie nori 

Nežiūrint ženklų, kad žydų 
bendruomenės taryba planą-

mišinys pasaulio žinių, ti
pingos Amerikos muzikos ir 

vo prašyti teismo draudimo ; naratoriaus atpasakojimo 
prieš imigrantų išvežimą, iš
siuntimas įvyko laiku ir be 
incidento. 

kaip 48 valstybės veikia sa
vistoviai ir federalinės uni
jos rėmuose. 

Rusų kalba taip pat pa

tą, kad sukūrus pasaulyje [pusėn vokiečius, kad turėti ^ ^ ^ 7 ? ? į j # ***? ^ ^ a P i e A m e r i k o s m o k s " 
pastovią taiką. Daugelis gal- didesnius kirčius. 

Reikia Būti Griežtiems 
Su Sovietais' 

voja tain kaip ir Roosevel-
tas, kad pasauliui reikalin
ga viena vadovybe. Kad ši 
idėja būtų įgyvendinta, reik- Matyt, anglo-saksai tai šu
tų sudaryti tarpusavio są- ; pranta, ne s paskutinėm die-
jungas tarp 'vairiu tautų. | nom jų' spaudoje pasirodė 
nes tik tokiu būdu būtų su- visa eilė straipsnių patarian-
sirišta draugyste. čių savo vyriausybių gal

voms ir diplomatams vesti 

vai ir diplomatai, kas išrys- J ininkų vėliausius laimėji-
kins^visų tautų norus ir ta- m u s -
da tik bus aiškiai žinoma Nežinia kiek klausytojų 
kas Maskvoje bus paruošta R usiJoje girdės šį progra-
—- taika ar karas. m a^ Spėjama tik apie 100,-

plaukė į šiaurės jūrą, truk
dant anglies ir maisto siun
timui į sritis, kuris buvo šal
čio speigos atkirstas , nuo 
centrų. Skaudus' rytų vejas 
padidino vargą Anglijoje, 
kur pranašavimas sekančiam 
24 valandom yra: sniegas ir 
šalta. 

Angliakasiai sulaužė tra
dicinį nusistatymą ir dirbo 

Amerikos Lietuviai 
Klausia 

Pacituodamas širmus tris 
Atlanto Čarterio straipsnius 
senatorius sakė "Lietuva, 
aišku, atitinka kategorijai 
tautų, kurių suvereninės sa
vivaldos teisės buvo jėga iš 
jųi atimtos." Jis taip pat sa
kė, kad šio ir kitų alijantų 

šis kraštas nukentėjo padė
damas rusams, Brookg sakė 
jiems dabar tenka atsako
mybė laimėti žmonėms viso
se pasaulio dalyse laisvę — 
tikybos laisvę, kalbos ir 
spaudos laisvę, pasirinkimo 
ir veikimo laisvę — ir įgy
vendinimas Atlanto Čarte
rio principų. 

"Jie turi tvirtai laikytis 
tų Amerikos idealų ir su
stabdyti begalinį malšinimą 
priešų tų laisvių, kurias 
mes taip branginame," jis 
sakė. 

šventadienvie vakar, kad iš- į P a r e g i m a i davė visiems su
kasti daugiau anglių. k u r i ų i prasti, jog didžiosios valsty-

U. S. Prašo Teisės 
Valdyti 623 Salas 

U. N. SALfi, N. Y., vas. 
17. — J. A. Valstybės šian
dien painformavo pasaulį 
jog jos mano laikyti 623 ja
ponių; mandatu valdytas sa-

stoka uždarė fabrikus ir su- b § s ' kalbėdamos apie kraš-jlas Pacifike, kad užtikrinti 
varžė elektros vartojimą. 

Sako US Turi Siusti 

Vyt. Arūnas 

Kinijos Juodoji 
Birža Priešinasi 

daug griežtesnę politiką j NANKING, Kinija, vas. 
prieš Sovietų Rusiją. \17m _ šanghajaus kietieji 

Anglo-saksu santykiai su j Po Amerikos senatoriaus ,jiuodų biržų vedėjai šiandien 

000 rusų turi priimtuvus, ku
rie galės programą pagauti, 
ir tai tik jeigu NKVD leis 
klausytis. 

Kremliaus Diplomatai 
Keičia Taktiką 

rusais vra taip, kaip rudens Austino pareiškimo Jungti 
oras. Čia lyia, čia vėl sau- nėms. Tautoms, kur jis pa-
lutė pasirodo. Iki šiam lai- tyrėžė, kad Amerika nebeda-
kui buvusi sunki atmosfera, rys rusams jokių naujų nu-
a t rodo, kad dabar pradeda sileidimų, štai dabar mūsų 
prasiblaivyti. Londone, mi- ausis pasiekia Fosterio Dul-
nistrų pavaduotoju konferen les pareiškimas, kuris skai-
ci joje, sovietų atstovas Gu- j tomas kaip aukščiausiai kva 
sevas pareiškė, kad Maskva lifikuotas žmogus tarptau-
sutinkanti apsvarstyti aine-jtinėje politikoje, 
rikiečių ir prancūzų pasiū- | — Tradicinė Amerikos po-
lymą, kad prie taikos sutar- i litika, — pasakė jis, — turi 
ties su Vokietija išdirbimo būti griežta su sovietais. Vy-
būtų prileistos ir kitos vai-. riarusybė neturi atsisakyti 
stvbės negu "Keturi Didie- išlaisvinti Europą iš po ti-
ji." Iranijos, neleisti pakliūti Ki-

Kitas charakteringas įvy- , nijai po sovietų įtaka ir iš
kis, tai per Maskvos radiją saugoti UN, kaip laisvą tri-
profesoriaus Barmino pasą- būną visoms tautoms. 
kymas, kad konferencijos iš
vakarėse pasauliui verta 
priminti, jog jis galės gy-

Reikia laukti, kad prieš 
Maskvos konferencijos pra
džią pasisakys dar ir kiti j PLATINKITE "DRAUGĄ.' 

suėjo į "požemį" ir ruošėsi 
iš ten varyti savo biznį, ne
žiūrint generalisimo Chiang 
Kai-sheko valdžios išleistų 
įsakymų t i k s l u atstatyti 
krašto ekonomiją. 

Naujieji įstatymai įsakė * 
visiems kiniečiams partrau 
kti turtus iš užsienio; nu 
mato valdžios pasitraukimą ^ a i s t o s u ^ e d o -
iš pramones; užšaldė algas 
ir kainas sausio mėnesio 
aukštyje, ir draudė streikus 
ar fabrikų uždarymus; nu
statė oficialų kursą 12,000 
kinietiškų dolerių už $1 U. 
S. (vietoj 3,350 už vieną) ir 
uždraudė vartoti svetimą va
liutą arba prekiauti auksu 
Kinijoje. 

tų išlaisvinimą, turėjo gal-1 Amerikos saugumą. Sekre-
voje ir Lietuvą bei kitas dvi | toriui Lie patiektam sutar-
Pa^alčio šalis, tačiau dar j ties projekte, Amerika pra-

, nesimatė jokių žymių, kad j še Jungtines Tautas pava-
ReikrneniS RUSijOn ka s nors būtų Rusijai kaldinti tas salas, jų tarpe di-

WASHINGTON vas. 17. j n o r s t u 0 reikalu pasakęs, j džiumą Marshalls, Marianas 
— Valstybės departamentas j Tarpe kitko, Brooks pa- .^ ir Carolines salų, "strategi-
šiandien paėmė poziciją, kad ! skaitė tas dalis Trijų Di- , ne sritimi" po Amerikos ad-
Amerika sulaužytų {*geroj Idžiųjų sutarčių,, kuriose kai- ministraciia. 
valioj padarytas sutar t is" jbama apie pavergtųjų kraš- Yra ženklų jog planui tuo 
jei kongresas atsisakytų leis i tų išlaisvinimą, ir pabrėžė 
ti siųsti medžiagas ir reik- j tai, kad Lietuvoje ir kitur 
menis į Rusiją. Apie tai pra- Rytų Europoje nesimato, 
nešė sen. Bridges (R., N. kad būtų vykdomas žmonių 

MIUNCHENAS Vokietija, i H ) - P i r m i n inkaq senato ap- i išlaisvinimas iš po "Geleži- departamentui jog jos yra 
vaj3u YI M o n s Kari Aesch r o t a c i j ų komiteto, kuris nės Uždangos," kurią rusai oriešinsros by kokios sutar-
šveicarų prelatas vykdęs spe i t i r i a s i u n t i m a - dalykų užsa- nuleid0 aplink jų okupuotus ties priėmimui kol nebus pa
dalę misija Vokietijoje šian ! k y t ų P i r m l e n d - l e a s e prog- kraštus. Primindamas Ame- sirašvta taigos sutartis su 
dien sakė " Amerikos biuro- i r a m o išsibaigimo. |rikos pasiaukojimą siun- Japonija. Ar Jungtinės Tau-

iau priešinsis Rusija, Angli
ja. Australija ir gal kai ku
rios kitos šalvs. Sakyta jos 
iau pranešė U. S. .valstybės 

kratizmas' ' sulėtino Vatika
no labdaros darbą tarpe vo
kiečių. Prelatas sakė Vati
kanas pasiuntė du vagonus 
rūbų ir maisto Vokietijon, 
ir kad okupacijos viršinin
kai sulaikė juos iki dalis 

KALENDORIUS 
Vasario 18 d.: šv. Simeo

nas; senovės: Gandis ir An
ga; Užgavėnės. 

Vasario 19 d.: šv. Konra
das; senovės: Šarūnas ir 
Sarugė; Pelenų Dienai. 

Kontrolierius Warren anks čiant geriausius vyrus j ka- tos užgirs ta sutarti ar ne, 
čiau pranešė komitetui, kad rą ir pristatant bilijonus do- 'Amerika aiškiai pabrėžė jog v • 

jis skaito Rusijon daromas 
siuntas neteisėtomis. 

lerių vertės medžiagos Ru- ji nemano tų salų paleisti, 
sijai, Brooks taip pat primi-

ORAS 
Debesuota ir šalčiau. Sau

le teka 6:43; leidžiasi 5:27. 
Gali būti sniego. 

Graikiia Ankalfina 
V ė l i a u s i u Z i n i Ų S a n t r a u k a į Judodaviia Kurstvmu 

— 13,000 UMW angliakasių; streikas uždare 50 anglies AT^.T^AT vas 17 Grai-
kasyklų Nova Scotia ir New Bmnswicke, Kanadoje. v;.^ § l f l T U ^ n pnkaltino Ju-

— Kongresas atidėjo taksy mažinimo svarstymą iki „„ a 1 f M H^ "kinet ine apresi-
bus nustatyta 1947 biudžeto sumažinime suma. ' Ąm ^« i n ntroie su mūsų loka-

— Bent 15 vyrų bnvo užmušta vakar, kuomet South \Mm b a n d H „ j g i r ekstremis-
Shore elektrinis traukinys smogė į jų autobusą api<? 5 tPls»» bandvme užimti šiau-
mylias rytuose nuo Michigan City, Indianoje. I n n e Makedonijos nrovinciia. 

— Atstovų rūmų apropriacijos komitetas atmetė OPA ip„ q kaltinimas buvo graikų 
prašymą $5,000,000 somos. OPA atstovas sakė biuras gali padarvtas atsakant į Jugo-
dėl to užsidaryti ir panaikinti nuomų kontrolę. jslavijos Bulgarijos ir Alba-

— Prezidentas pranešė, kad puse milijono žmonių ba- Iniios gynimąsi nuo graikų 
dau ja Rumunijoje, ir kad U. S. jan siuntė pagelbos. s | užmetimu, kad tos valsty-

— Londone sakyta Palestinos žydų centras pritarė An- bes kursto sukilimą Graiki-
glijos planui patiekti Sv. žemės problemą UNai. 'joje. 
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MOSU GYVENIMAS IR VEIKIMAS 
Lovvel!, Mass., 
Kronika 

N E L A I M E 

OTPTMRASTTR D R A U G A S , CHTCAGO, I E E I N O I S 
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AnlracRenls, vas. 18, 1947 

Vladas Paulauskas, vietos 
mėsos krautuves sav., sun
kiai sužeidė kairę ranką kir
veliu bekirsdamas mėsos 
kaulą. Linkime greit pa
sveikti. 

DAUG DALYVAVO 
Kun. dr. Kazimiero Urbo

navičiau? iškilmių bankiete 
dalyvavo 30 lovelliečhj. Prieš 
kiek metų kun. Urbonavi
čius klebonavo Šv. Juozapo 
parapijoje. Žmonės, atsimin 
darni jo gražią darbuotę, 
taip skaitlingai nuvyko į 
istorišką bankietą. Dalyva
vę nesigailėjo, nes mate, 
kaip gražiai So. Boston0 vei
kėjai moka surengti pana
šias iškilmes. 

w w w w w w w w w v y v w v w v 

Dabar Yra 
Pasaulinio-Mąsto 
Trūkumas Riebalų 

ir Aliejų Del 
Dirbimo Muilo, 
Padangų, Auto. 

PRISTATYK 
JUSI) 

NAUDOTUS 
RIEBALUS! 

SVEČIAVOSI 

Kun. Bolius Urba, šv. Ka
zimiero seselių vienuolyno, 
Chicago, 111., kapelionas šio
mis dienomis viešėjo pas sa
vo draugą kun. P. V. Stra-
kauską, mūsų parapijos kle
boną. Gėrėjosi mūsų mažos 
parapijos veikla. 

DARBAI PRADEDA 
MAŽĖTI 

Kai kurios iidirbystės pra 
deda mažiau darb0 leisti. 
Darbininkams bus laiko po
ilsiui po didelio karo laikų 
darbo įitempimo. 

NAUJA DIRBTUVĖ 

Šiomis dienomis General 
Electric kompanija nupirko 
vieną didžiųjų fabrikų. Ne
trukus rengiasi atidaryti 
naują drato traukimo išdir-
bystę. Laikraščiai skelbia, 
kad samdys apie 800 dar
bininke. Kiek teko išgirsti, 
jau daugelis ir vietos lietu
vių padavė aplikacijas. 

PAVADAVO 

Mūsų klebonui išvykus į 
kun. dr. Kazimiero Urbona
vičiaus jubiliejaus iškilmes, 
kun. Juozas Mačiulionis, M. 
I.C., iš Marianapolio, pava
davo kleboną. 

CHORAI AUGA 

Pastaromis keliomis savai 
temis mūsų parapijos cho
rai žymiai pradėjo augti 
naujų narių skaičiumi. Links 
ma matyti kaip mūsų ali
nančioji karta įsidomina į 
parapijos veiklą. Daug kre
dito už tai tenka naujai var
gonininkei, kuri taip uoliai 
pildo savo pareigas. 

CENTINIS KERMOŠIUS 

Pereitą savaitę klebonas 
skelbė, kad netrukus įvyks 
parapijos didis centinis ker
mošius. Apie 35 parapijos 
nariai, jauni ir seni, užsire
gistravo dirbti toje dienoje. 
Daugelis is parapijos narių 
atnešė gražių dalykėlių, ku
rie bus leidžiami išlaimėji-
mui. Tikimės uždirbti suvirs 
$500.00. Pelnas bus skiria
mas pagražinimui bažnyčios 
ir klebonijos sienų iš lauko 
pusės. 

A. L. TARYBOS 
PRAKALBOS 

Vasario 16-tą įvyko Am. 
Lietusių Tarybos Lowell, 
skyr. prakalbos. Žmonių su
sirinko gan daug. Kalbėjo 
poetas ir rašytojas Jonas 
Aleksandravičius su savo 
žmona Aldona. Kalbėjo vaiz
džiai ir paliko susirinkusių
jų tarpe daug malonumo. Mu 
zikalinę programos dalį iš
pildė vietos Šv. Juozapo lie
tuvių parapijos solistai ii 
chorai. Aukos buvo renka 
mos Lietuvos reikalams. 

Žąsliette 

800 SĖDI ŽEMftS GILUMOJE CHICAGOJE 
Iš Sajungiečių 
Susirinkimo 

I Town of Lake. — Moterų 
Sąjungos 21-o s kuopos skait
lingam sus-me, daugiausiai 
kalbėta apie rengiamą kino 
vakarą "Šv. Bernadetos gy
venimas", kurį rodys kun. 
Vyšniauskas t kovo 30 d., pa
rapijos svetainėj. 

Pirm. J. Čepulienė prane
šė, kad serga P. Meškienė ir 
M. Martušiene ir kad pasi
mirė darbšti narė Ona Sirei-
kienė. Sąjungietė:: užprašė 
šv. Mišias ir pareiškė šei
mynai užuojautos bei paly
dėjo velionę j kapus. * 

Sąjungietė 

I Dr. F. C. Winskunas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Rd. 
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Rez. Tel.: HEMlock 3150 

VALANDOS: 
Nuo 2 iki 4 popiet; 6 iki 8 vak.; ir 

Trečiadieniais pagal sutartį. 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland A ve. 
(2-tros lubos) 

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. 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. 

Dr. VValter j . Swiatek 
OPTEMETRISTAS 

2201 W. C E R M A K R O A D 
(Viri Metropolitan State Bank) 

TeL CANaI 7829 
Vai.: — Kasdien l f Iki I I ; 1 lkl B; 7 
Iki 8. šešt&d. 10 ryto Iki C vak. Sek. 
madienj 10 lkl M. Trečlad. uždaryta. 

Ši nuotrauka atsiųsta iš Landsford, Pa., anglies ka
syklos, kur 800 angliakasių yra paskelbę sėdėjimo strei
ką. Streikininkų komitetas tik ką iškilęs iš požemio, kur 
sėdintiems streikuojantiems buvo nugabenta maisto. 

(Acme-Draugas telephoto) 

Už AJLDERMAN 13to Ward 

(x)GEO. J. MENKAS 
4718 So. Karlov Avenue 

Sumainė Žiedus 
Binghamton, N. Y. — Sau 

sio 25 d. Ona Pranckūnaite 
ištekėjo už žinomo veikėjo 
ir LRKSA kuopos sekreto
riaus Prano Rakausko sū
naus Jeronimo. Šliūbas bu
vo Šv. Juozapo lietuvių baž-' 
nyčioj. Šv. Mišias atnašavo ' 
ir moterystės ryšiais jau-

įnuoliu? surišo Rakauskų šei-
'mos draugas kun. Ant. E-
žerskis iš VVilkes Barre, Pa. 

IDorothy Lasco (Laskauskai-
1 te) grojo vargonais, o Alex 
! Damaševičius giedojo "Ave 
j Maria". Gražų įspūdį darė, 
: kai jaunieji, jų tėvai ir pa-
i lydovai visi ėjo prie šv. Ko-
I munijos. 

Vestuvių puota buvo Sa-
cred Hart salėj. Svečių da
lyvavo apie du šimtai. Jau-

' Renduojame Grindi* 
Trinimo Mašinas! 

TKTAI$200l DnCN* 

nieji — Jeronimas ir Ona 
Rakauskai yra išvykę kele-
tai savaičių į Floridą. 

f ' 

TASS praneša, kad bus 
kasamas kanalas tarp Amu 
Dar j a upės ir Kaspijos jū
ros. Kitais žodžiais, vėl keli 
milijonai 'liaudies priešų' 
tuose darbuose mirs, kaip 
mirė prie Maskvos kanalo. 

Veteranas Antro Pasaulinio Karo 
-̂ av T^S^*" "sâ c? 

Dr. Vincent E. Zopsl 
DENTIST 

2421 West 63rd Street 
Valandos — Teleohone — 
Pagal sutartį. GROvehill 731$ 

i 

Me*» l-isaiiio Agentai Del 
BfcN.IAMiN MOORE MALIAVA 

IR VARMŠV, 
MARTIN SENOIR MALIAVA 

IR VARMsį, . 
RliM-TO.VK — VALSPVK 

I ui iriu Gražu Fa irinkima 
X A U . U S U PATKKNV 
SlEMNfiS POPIEROS 

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARf 

2547 VVeat 63rd Street 
Tel. Hemlock 8262 

JOS. F. BUDRIK 
- r INO. — 

Rakandai, 
ir Jewelry 

NUOŠIRDŽIAI 
KVIEČIAME VISUS 

ATSILANKYTI 

• 
TELEV28ION demonstruoja
ma kasdien. Naujos 1947 m. 
Radios, Lietuviški Rekordai ir 
Rašomos Mašinėles. 

PATYRĘS LAIKRODININKAS 
Oeral Sutaiso Laikrodžius 

Krautuvė atdara Pirmadienio Ir 
Ketvirtadienio vakarais lkl 9:00 

valandos vakare. 

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

Kodėl Pasilikti 
CSGYDYMOS. SU PENICILLLN 

Sergančiu? 
INKSTŲ, POSLfiS, SOCIALES 

UGOS PASEKMINGAI 
M M Jau pa*elb«Jome tOk*tiin<Mam« 
kurie keatSjo dėl NERVIŠKUMO. Or> 
O a KRAUJO, LIAUKŲ, I R PRIVATI
NIU LIGŲ Gydome llaplnlmo kanalo 
•unegalavlmue, nutekėjimu*, jvrrtankų 
•ertlme tuttlntl pūsle, nuolatini kellma-
•I nakfiia Ii lovoa. 
nznrs IR FLUOROSKOPIAKA 
X - R A Y E G Z A M I N A C H A 
MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO IR 

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS 
VISKAS TEK UŽ $3.00 

PILĖS (Hemoroidal) 
IMTDOMA MT8C 8 A l « I U atBTTODr 

BR SKAUSMO 
BR PIOVIMO, BR DRGINIMO. 

Didžiumoje atvejų palengvina nao S 
lkl 6 diena laikotarpyje. 

Gydymo kaitai prieinami aiekrlenaai 
darbininkui. 

PATRNKINIlfA8 GARANTUOJAMAS 
KIBKVIKNAM KURI PAIMAM GYDYTI 

DIRBANČIŲJŲ PATARNAVIMUI 
ATVIRA VAKARAIS 

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

Kampa* Adams—Beitame Aukite 
• A L . : kasdien nuo i ryto lkl 8 vakare 

' Sekmadieniais aidarytA. 

DR. G. StRNER 
OETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 Metų Patyrimas 
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akįs 
Ištaiso. 

Ofisas ir akinių dirbtuve: 
3401 S. Halsted St. 

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

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS! 

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

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visą akių įtempimą. 

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas lb-tos g&t. 
Telefonas GANAL 0523, Chicago 

OFISO VALANDOS: 
K a s d i e n 9 :30 a. m. i k i 8 :30 p . m 

Trečiadieniais uždaryta 
4eštad. • :*• a. m. Iki 6:00 p. m 

J. RIMDZUS, D. C. 
LICENSED CHLROPRACTOR 

LN STATE OF INDIANA 
Home calls įn Indiana 

Phone Wentworth 2527 
PHYSIO THEEAPY 

936 YVest 63rd Street 
HOURS: Dailjr « to .8 P. M. 
Saturdaya 10 A. M. to 8 P. M. 

Ofis. TeL VIR. 1886 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA: 

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

JOS. F. BUDRIK 
— INC. — 

3241 SO. HALSTED ST. 
Tel. CALUMKT 7237 

Jūsy Radio Sugedęs! 
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prto 

RADIO SERVICE CO. 
6244 W. 26th S t 

osero. ui 
TISAS DARBAS OARAlfTOOTAS 

Talaom Visų ISdirbysčių 
Visokias Modelius 

DYKAI APKAINA VTMAS 
Paimam Ii namų Ir pristatom 

PARDUODAMI! NAUJUS 
RADIOS 

Mes tarime Radiju | s takt tr 
Joms nereikės mokti del Jūsų. 

Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 
Muslkos Rekordų. 

'S 
A U T O M O B I L I Ų I N C O M E T A K S U S , N A M Ų 

A P D R A U D A BJLANKAS P I L D O M . A P D R A U D A 

: ^ 

TEXEFONlJOKrTE: 
CICERO 4118 

Atdara Vakarais lkl • : •• vai. 

DR. EMILY V. KRUKA5 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 

Bes. TeL REPublic 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
gaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—3 vai popiet 
ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. 

Trečiadienio vakaraii tr taipgi 
Sekmadieniais pagal sutarti. 

TeL GRO. 1800 (Ofiso ir namo,) 

Dr. VValter J. Kirstuk 
PHYSICIAN and SURGBOH 

(Lietuvis Gydytojas) 

3925 West 59th Street 
VALANDOS: I — 4 popiet, • : ! • — 
t : f vakmrala TreClad, pasai sutarti. 

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—0 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. Halsted SU, Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 popiet. 

TeL: GROvenUJ 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos) 

Dr. Aleiander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 YVest Marąuette Kd. 

iDargis Vaistines Name) 
OFISO VALASTDOa: 

Kasdien auo 1 lkl spp. H I lkl i r. 
(Treciad.. tr ieitad.. pasai sutarti) 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

TeL CANaI 6122 

DR. BIEŽIS ^ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8v.v. 
Sekmad., Treciad. ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
TeL REPubUc 7868 

f*S*sWWflflfl^a*e*e*s*e*e*e*s ,«>fVVWflflfti 

NSURANCE 
%la««!į^«5< a 

i . , ' - • ' 

1 K i rc 
t JT*;* i•.« Inu *\\f 

^S^^B7.«TT 

LAf&y?ifĄ 

ARCHE» 
£XCHA^a£ 

J <? 

Ofiso tel. MONroe 0570. 
Resid. tel. CANaI 7819. 

Dr. Kazimieras E. Fitz 
PHYSICIAN AND SURGEON 

X-RAY EXAMINATIONS 
2200 West Cermak Boad 

VALANDOS: 
Kasdien — 1-4; 7-9; Treciad. ir 

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

DR. A. JENKIN5 
PHYSICIAN A SURGBON 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 W. 63rd Street 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien nuo 1-4 p.p. Ir 7:St-9 Tak. 

Šeštadieniais nuo 2-4 popiet. 
Treč ia i ir Sekmad. uždaryta. 

Ofiso Tel. — PROspect SS&S 
RAS. TeL — VlRsmis Hai 

TeL CANaI 0257 
Rez. TeL: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ave. 
VALANDOS:" "11 v. ryto iki 3 p.p. 

6 iki 9 vai. vakare. 

TeL YARds 8146 

DR. Y. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street 

Vai.: 11—12; 2—4; ir 6:30—8:30 
Pirmadieniais: 2—4 is 6:30—3:30 

Šventadieniais: 11—12. 

DR. I. E. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso TeL: PULLMAN 1198 
Namu TeL: PULLMAN 8277 , 

Res. 6958 So. Talman Ave, 
Res. TeL GROvehill 0617 
Office TeL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest Marąuette Boad 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Treciad. ir Nedeliomis susitarus. 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenne 

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

Sekmad., Treciad. ir Seštad. 
Vakarais—tik pagal sutarti. 

Office TeL YARds 4787 
Namu TeL PROspect 1930 

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos TeL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pasai sutarti. 

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

2400 West Madison Street 
Ofiso TeL: SEEley 7330 
Resi*. TeL: BRUnswick 0597 

VALANDOS: 
Nuo 1 Iki 3 popiet; 6 iki 8 vakarą 
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DARBŲ SKYRroS 

"DRAFGAS" H E L P WANTED 
ADVERT1SING DEPART>n;XT 

127 No. Dearborn Stro«*t 
Tel. RAN'dolpli 9488-9489 

H E L P WAXTED — VYRAI 

M E N 
%-

V\'ho wnnt a rormanojit. g"x>i1 piyinpr 
sal>»s j<>b \vith a fast s;ro\\ in r̂ nr-
panization. Plrasf* apply. 

FXECTROLUX CORP. 
1718 S h e r m a n A ve . 

E V A N S T O N 

" R E I K I \ ~ > A T Y R U S I V ~ * l J T O 
M E K A M K V 

G e r a mokesnis . 44 vai . į s a v a i t e . 
A T K I Š A i K I T I : 

SOUTHTOVVN N A S H S A L E S 
8127 So. K a r i n e A v e n u e 

DARBININKŲ 
Dirbtuves Darbams 

40 VAL. I SAVAITĘ 
921Lc I VAL. 

Rival Packing Co. 
4500 S. Tripp 

ČIA RANDASI NUOLATINIAI 
DARBAI 

W E L D E R I A M S 
P a t v r ' i s i u r e ik ia 

A U K Š T A M O K E S T I S 
D A R B A S N U O L A T A I 

Aprii-aucta, I.io,o»»iiH~s p»pt»a>; ir 
kitos darbininkams n»inkx. 

ATSIŠAUKITE ŠIANDIEN! 

RAMAPO AJAX DIVISION 
2503 Blue Island Ave. 

2 bk>kai i rvtu« nuo \Ws»t*m 
Avt'iMie ir 2(Uli Ntrtt't) 

B O N E R S 
t 

Prie Veršienos ir Jautienos 
GUGGENHEIM 

835 W. Fulton ' Street 
MONROE 0384 

H E L P WANTED — MOTERYS 

AR IEŠKOTE GEROS 
P£D£S IR ATSARGOS? 

T E L E F O N Ų K O M P A N I J O J 

RANDASI DARBŲ 

— DftE — 

DŽENITORKŲ 
UŽDARBIS 72V& i VAU PRADŽIAI 

7 7 ̂  I VATJ. PO 3 M R V. 

8 2 ' i l VAI;. PO 6 MP.N. 

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISOSE MIESTO DALYSE 

VAL.: 5130 VAK. I K I 1* ' NAKTĮ 

ATSIŠAUKITE 

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO. 

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS: 

STREET FLOOR 

309 W. WASHLNGTON ST. 

SVEIKATA... 
BRANGUS TURTAS 

» 

R a 5 o D R. R A C K U S 
4204 Arche r Avenue, Chlcago 

NETEKS RANKŲ IR KOJŲ 

K>< O 

TULŽIES AKMENYS 

Kai tulžies pūslėje užau
gęs žvirgždas įstringa kana
lėlyje, tuomet ligonis pajau
čia šiuos simptomus: 

Neapsakomai skaudūs die
gliai, lyg kad kas karštu 
virbalu durtu po kriauklais 
dešinėje pusėje. Dažnai tie 
diegliai varsto dešinio pe
ties mentę. L i g o n i s nuo 
skausmų susmunka ir ve
mia. Kūno temperatūra pa-

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. 

vojai žmogui gresia, kai gau 
na tulžyje akmenis. 

Gydymas. Nėra jokių pa
tentuotų vaistų, kad išgydy
tų užaugusius akmenis tul
žyje. 

Jei ištinka ' 'Gallstonų" a-
taka, reikia skubiai šaukti 
daktarą. Jisai nuspręs, ar 
reikalinga yra operacija, ar 
ne. Iš mano profesinio pa 
tyrimo galiu skaitytojams 
pasakyti aiškiai, kad gavu
sieji "Gallstonus" turės pa-

J ? 1 3 : 1 0 , 1 * 1 1 0 3 , F - ]&l?tniU- siduoti operacijai anksčiau, 
ar vėliau. 

Bet išvengti "Gallstonų" 
augimo tulžyje, tai galima. 
Reikia saugotis nutukimo, 
nevalgyti riebiai ir nevalgy
ti perdaug kiaušinių kai jau 
esi sulaukus 45 metų am
žiaus. O kitus jums patari
mus suteiks, jūsų šeimynos 
nuoširdusis daktaras. 
Daktaro atsakymai į 
klausimus 

Atsakymas A. G. — Akių 
vokų tirtejimas, kurio nega
li jokiu .būdu sukontroliuoti, 
jokios blogos reikšmes ne
turi. Tamsta nesibaimink. 

C L E R K 
To work in bookkeeping dępt. 

1 of insurance office in Loop.~~Jer-
manent position, interesting v#rk. 

Phone novv — Mr. Selinu 
W ABASH 0620 

P C L I S H E R S & 
B U F F E R S 

PRIE CHROME, NICKEL IR 
ALUMINUM. • 
PATYRUSIŲ 

O. D. JENNINGS & C<X 

4309 W. Lake Street 

ELECTROLLX 
N 6 w de l iver ing . T r e m e n d o u s de-
m a n d . M a n v eaminer ove r $200 
p e r week . Commiss ion on com-
p le t ed sa les . 

E L E C T R O L U N C O R P . 
4832 N . L I N C O L N R M . 210 

N E O N T U B E B E N D E R 

G e r a m o k e s t i s , g e r a p r o g a 
A - 1 v y r u L kovomis praeityje dėl kata-

SUNfJTE NEON ELECTRIC CO. Hkybes, su jos originaliais 

Įsigykite šią naują 
ir įdomią knygą 

** Katalikiškoji Lietuva", 
didelį, 757 puslapių kun. dr 
K. Gečio parašytą ir išleis
tą veikalą, jau galima įsigy
ti "Draugo" knygyne. Kny-

Tai prakaitas pila, tai šiur
pulys krečia. Kartais ligo
nis visas pagelsta lyg vaš
kas, bet nevisuomet. Gelta 
šiame atvejuje reiškia didį 
pavojų. Būdinga, kad čia su
minėti simptomai, tipingi 
tulžies akmens įstrigimui, 
dažniausia pasireiškia nak
ties metu. 

Pavojai. Kadangi tulžies 
akmenys yra nevienodi ir 
jų įstrigimai būna įvairūs, 
tad ir pavojų vaizdas yra 
nevienodas. 

1. Jei tulžinis akmuo įstrin 
ga čystiniame kanale, tuo
met užsitvenkia ir pritvink
sta tulžies pūsle. Tuomet 
tulžies pūsle gali užsirožyti, 
gali ten atsirasti daug pū
lių; taigi gali j/vykti chole-
rystitis, ir to paseka gali 
atsirasti empyema. 

2. Jei tulžinis akmuo įstrin 
ga bendrame kanale (com-
mon duet), tuomet užsitven
kia visi kanalėliai kepenyse. 
Tuomet tie kanalėliai gali 
užsirožyti nuo didelio spau
dimo, atsiranda pūliuojantis 
cholangitis. Aišku, kad to
kiu atv£j*r ilgom pagelsta. < 
Ir mirtingumas nuo pūliuo
jančio cholangito yra labai 
didelis. 

3. Kartais tulžies akmuo 
laimingai praslenka pro cys-
tinio kanalo angą, nuslenka 
į žarnas ir išeina su mėšlu 

Fred Yahnke, 60 metų, 
vienoj Racine, Wis., ligoni
nių, kuris negalėdamas už
simokėti nuomos už butą su
sirado didelę dėžę ir joj "ap
sigyveno". Per pastaruosius 
šalčius jis nušalo rankas ir 
kojas, kurios, manoma, pri-
seis amputuoti — nupiauti. 
(Acme-Draugas telephoto) 

Pranciškonu misijos . 
Detroit, Mich. — Šv. An

tano parap., misijos ir Tre
tininkų vizitacija kovo 24— 
30 d. — tev. Modestas Ste-
paitis, O.F.M. 

Schenectady, N. Y. — Šv. 
Kryžiaus parap., misijos ir 
40 valandų atlaidai kovo 24 
—30 d. — tev. Barnabas 
Mikalauskas, O.F.M. 

Detroit, Mich. — šv. Jur
gio parap., misijos ir Treti
ninkų vizitacija kovo 31 — 

balandžio 6 d. — tev. M. Ste-
paitis, O.F.M. 

Indiana Harbor*, Ind. — 
Šv. Pranciškaus parap., mi
sijos ir Tretininkų vizitaci
ja kovo 26 — balandžio 6 d. 
— tev. P e t r a s Ban iūnas , O. 
F.M. 

Levviston, Maine — Šv. Į 
Patriko bažnyčios koplyčio
je, misijos gegužes 8—11 d. j 
— tev. Modestas Stepaitis,! 
O.F.M. 

Rumford, Maine — Šv 
Antano parapijoje, gegužes 
22—25 d. — tev 
Stepaitis, O.F.M. 

Modestas 

Raminančioj! jo 
šiluma palengvina kankynę 

STRĖNŲ GĖLOS 
g | Prisidek prie nilliomj tų, kurie 
Įjrisiekauja Johnson's N U G A R O S 
PJ.ASTEKITT — pagamintu taip. kad 
greit palengvintų nugaros skausmus. 
Daktarų išbandymai š imtams žmonių 
Įrodo, kad jis pa t a rnau ja ! 
0 | Vaitojant šj plaster). tai lyp nau
doti kal t inamnįą paduSkaltę pačiame 
jū«ij darPe, švelnūs vaistai sužadina 
kraujo apl lnktaka . 811. PO j u m s nu
gara, ntliuo«uoja skausmą fr sustin
gimą. .Ils švarus. .To j^sra tęsiasi ke
lia H dienas. 
^ Johnson's NT'OAROS PI^ARTERTS 
=mugo nuo u žsi Saldymo. Pas t ipr ina 
raumenis, duoda a t ramos pa«"ioj skau
damoj vietoj. .IĮ gamina Johnson A 
Johnson — vardas, kuris reiškė ko
kybe p^r S0 meti}. Visose vaistinės*. 

te£ 

eos tikslas, kaip autoriaus ; . 
gua urvo a, , v | a u k Tuomet simptomai pra 
Pratartyje pasakjtta: "yra 
supažindinti skaitytoją su 
.katalikiškąja Lietuva, su jos 

5765 S. W E N T W O R T H A V E . 

eina ir ligonis pasveiksta. 
Bet jei akmuo yra peraš-
trus, ar perdidelis ir išslink-
ti lauk nepajėgia, tuomet 
toje vietoje atsiranda žaiz-

1 SPAUDOS VAJUS 
Būtinai Užsisakykite ir Platinkite 

Amerikos Lietuvių labiausiai skaitomą mėnesini, religinį, pat
riotini ir gausiai paveiksluotą laikraštį 

"ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELĮ" 
LETDŽTA 

Lietuvos Pranciškonai 
M O U N T ST. F R A N C I S G R E E N E , M A I N E 

"Varpelyje" 
Spausdinami g-ražūs aprašymai , pavyzdžiai ir t rumpi straipsne
liai įvairiais klausimais. Talpinamos naujausios žinios iš Kata
likų gyvenimo Amerikoje ir kituose kraštuose. Aprašomos Lie
tuvių kančios komunistų okupuotoje Lietuvoje ir ištrėmime. 

Kaina metams — $2.00. 

Visi "Varpelio" Skaitytojai gauna kasmet gražu, spalvuotą, 
Sieninį Kalendorių. 

P L A T I N T O J A I , Surinkę tris naujas "Varpelio" prenumeratas, 
ketvirtą prenumeratą gauna veltui. Platintoju pavardės bus { 
skelbiamos "Varpelyje." 

K I E K V I E N O J E A M E R I K O S L I E T U V I O ŠEIMOJE 
T E S K A M B A L I E T U V I Š K A S 

"VARPELIS" 
Kreipkitės adresu: 

FRANCISCAN F A T H E R S 
Mount St. Francis Greene, Maine 

nAPGUTI^ 
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11d., JL933. 

WHFC - ICO kilocycles 

^ffl 

SEKMADIENIAIS: n a o 1-mos 
iki 2-ros valandos popiet. — 

KITOMIS DIENOMIS: nuo 9:30 
valandos vakare. 

EXTKA PROGRAMAS: Penk
tadieniais nuo 7 iki 8 v. vak. 

MARGUČIO Ofiso* Adresas; 

Kviečiame 
Klausytis: 
Muzikos 

Dainų 
Žinia ir 

Pranešimo. 

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

« 8 i i i ~ =F= ^ 

& 

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:-
"SAVAS PAS SAVĄ" 

Tiesiog Jaras 
U Mflsa Dirbtuves 

Pirkite Ten, Kar Gausite 
Pilną Patenkinimą Ir 
Puikiausius Rakandus 

Ui Pr ie inamu Kainai I 

DABAR tai laikas pagrąiinti savo namus su geriausioe 
rūšies RAKANDAIS. Mes turime didelj pasirinkimą, mfisu 
pačiu Išdirbinio, visokios rūšies klasiškų ir modernišku 
rakandų. Pasinaudokite proga! 

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UZ LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

Ttotanclal Pilnai Patenkinta Ptrkija Išgarsina Mas. — 
Prie Progos Paklaoaklte Ja! 

Archer Avenue Furniture Co. 
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI — 

4140 Archer Ave. Chicago 32, I1L 
Telefonas — LAFayette 8516 

Savininkas — JOE KA ZTK—KA ZTK ATTIS 
x -0 

- * * -

H E T J P WAXTF.D MOTTRYS 

krikščioniškais papročiais .. . , ... .« da Vėliau akmuo prasj^rau-žaviu religingumu, katalikis j ̂  ' , , , ^ „_'__ 

MOTERIŲ 18 IKI 35 
ASSEMBLERS 

MAŠINŲ OPERATORIŲ 
T.^nerv'as. Svarus hert^h <V»rb<s. S0o 
j vai. pradine ratą. Pa -t o v urnas, 
errupčs ar»d»-auda, apninkamos utos-
tog-os, ištikimumo bonai. 

MIDWEwST ELECTRIC MFG. CO. 
1639 Walnot Street 
(Lake ir AsJVaod) 

M E R G I N Ų 
Lengviem Dirbtuves Darbam 

6 D I E N O S I S A V A I T E 

7 r y t o iki 3 :30 popie t a r 3 :30 
popie t iki v idu rnakč io . 

kos dvasios persunkta kul 
,. w 4.«T [Užsidainuoja 

tūra, liaudies menu, katali-
kybes galiūnais, katalikiško- | 

žia į duodenumą, ir žarnos 
imuoja. » 

4. Jei akmuo prasigrau-

mis organizacijomis ir aos-
kritai su katalikybės raiški 
niais visose lietuvin srity
se ' ' . Knyga yra audeklo g u 
žuose apdaruose, kurie įvy
nioti į dail. Viieikio piešta 
lietuviškų kryžių viršelį 
Knygos kaina $4. 

PRANEŠIMAS 
Dabar kaip tik laikas už

sisakyti Gavėnios pamal
doms naują Kunigų Vieny
bes visų metų pamaldom? 

THE CRACKER JACK CO. bažnytinį * 'Vadovėlį". Jis 
4800 VV. 66th Street patogus kunigams ir nau-

ŽEMOS KAINOS VALGIUI 
VELTUI UNIFORMOS 

2 POILSIO LAIKOTARPIAI 

MERGINŲ 
Lengvam Assembly. 

dingas žmonėms. Jią paran
kus ir vietoje kokios tik per 

Pilno ar dalinio laiko darbams, i m e t u s p a m a l d o s į v y k s t a 
Kreipkitės į STANDARD METAL PRODUCTS CO. 

4421 Carroll Avenue 

PLATINKITE DRAUGĄ 

žia į peritoneum, tai prade
da augti ten votis; ir kai 
pūliai užlieja visus vidurius, 
tuomet ligonis gauna peri-
tonitis. Nuo peritonito di
džiuma ligonių miršta, jei 
nesulaukia greitos daktaro 
pagelbos. 

5. Nuo chroniško choleli-
thiasis, įvyksta sunykimas 
kepenų (atrofija, arba fib-
rozis). Be to, pati tulžies 
pūslė sukietėja. 

6. Nuo nuolatini0 tulzinių 
akmenų brūžinimo, tulžies 
pūslėje gan dažnai atsiran
da vėžys. Kai atsiranda vė
žys, tai jau gyvenimas turi 
baigtis. 

Susidaro visokių kompli
kacijų bei pavojų nuo tul
žies akmenų. Iš keletos pa
tiektų pavyaidžių, skaityto-

^ 

^ 

Ir Vel Isrinkim 

HUGHB. 

CONNELLY 
Aldermanu ll-to Wardo 
RINKIMUOSE — VASARIO 25 D., 1947 

Prašo Lietuvių Organizacija Hught B. Connely ant Alder-
mano dėlto, kad jis yra geras mūsų YVardo šeimininkas, lietu
viams labai prielankus, todėl ir vertas mūsų visiškos paramos 
—balsu. 

S. P. MAŽEIKA, Prezidentas 
LT. ANTON PAULUS, Vice Prezidentas 
ANTHONY GUDAITIS, 2-ras Vice Prezidentas 
ANTHONY STASIULIS, Sekretorius 
FRANK VVOIDAT, Iždininkas 

VVATCH SAVINGS GR0W! 

$5mo. 
10 mo. 
25 mo. 
60 mo. 

5 
Yra. 
$300 
600 

1500 
3000 

10 
Yrs. 
$600 
1200 
3000 
6000 

1S 
Yr». 
$900 
1800 
4500 
9000 

20 
Yn. 
$1200 
2400 
6000 

12000 

Pfut forntngi Poid on Savings 

FOR THAT HOME 
ALL YOUR OWN 

J? 

Rev. C. A. Vasys 
153 Sterling St. 
Worcester 4, Mass. jas galės suprasti kokie p a - 1 ^ 

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

A.tsineškite savo algoe Raportus ir kitas smulkmenas. Mes nesikraus-
tome. išpildė Jūsų Income Taksus. Per 17 mėty toje pačioje vietoje, 

per ištisus metus. Mes teikiame taksų išpildymo patarnavimą. 

OBARTUCH and COMPANY 
2123 West Cermak Road Chicago 8, Illinois 

^ 

Y o a ' l l N e e d L M o i i e y For the Down Poyment-

Many ambitious couples are savlng h ere to become 
fu ture home-owners, soon as they've accumulated the 
down payment needed. Any convenient amount opens 
your insured savings account at this Association. The, 
chart will show you bow mucb you need to save. 

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

JOS. M. MOZERIS, Sec'y 

3236 South Hhlstej 
TEL. CALU»BKILifl 

SAVE VVITH A PURPOSE -SAVE ON A PLAN 

I 
> 

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

S334 So. Oakley Ave., Chicago 8, m. ' M. CANal 8010-*011 
Enter«d as Second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, niinots. 

Under the Act of Mareli 3, 1879. 

Kodėl Rusai Kotanzuoja Lietuvą 

Pubhahed d&ily, eaccept Sundays, 
by the 

ljiluuiuiau t'atliolic Press Socicty. 
Hember of the Catholic Prese Ass'n 

Subscrlptioa Rates: 
$i.00 per year outade of Chicago; 
$7.00 per year tu Chicago & Cicero; 

4 centą per copy. 

Prenumeratos kaina Chicagoje Ir 
Cioeroje per paštą: 

Metams $7.00 
Pusei Metu 400 

Jmujt. Valstybėse, bet ne Cblcagojo: 
Metams $6.00 
Pusei Metu t .M 

Užsieniuose: 
Metams $800 
Pusei Metų * 4.60 
Plnijus reikia stųsti Pašto Money 

Orderiu su užsakymais. 
• 

Skelbimų kainos bus prisiunčiamos 
tuojaus, gavus prašymą. 

SKELBKITfiS DIEN. "DRAUGE" 

Po Vasario 16-ta i 
Jau gana seniai patriotingoji Amerikos lietuvių vi

suomene buvo tiek jsi judinus, kiek ji buvo įsi judinus 
prieš šių metų vasario 16 d. — Lietuvos Nepriklauso
mybės sukakties minėjimą. Turbūt tikrai reta k*iri ko
lonija atsiliko nesurengusi paminėjimo. Retas lietuvis 
patriotas, turėdamas progos ir galimumų,*atsiliko vie
nu ar kitu būdu neprisidėjęs prie iškilmių. Vieni dirbo 
rengimo komitetuose, kiti parengimuose dalyvavo ir 
aukojo, treti kitokiais būdais Nepriklausomybės Dieną 
atžymėjo. Lietuviai katalikai keleriopu būdu vasario 
16-tą atžymėjo. Jie ne tik parengimuose dalyvavo ir 
aukojo, bet ir meldėsi, kad Dievas gelbėtų' Lietuvą ir 
padėtų jai išeiti į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. 
Vasario 16-toji buvo ir Pasaulio Lietuvių Maldos Diena. 

Neabejojame, kad praėjusio sekmadienio rezultatai 
bus tikrai dideli ir gražūs. Pirmoje vietoje dauguma 
mūsų visuomenės bus išnešusi svarbias rezoliucijas, 
kuriose pabrėžta griežtas stovėjimas už atsteigimą lais
vos, nepriklausomos ir demokratinės Lietuvos valsty
bės; išneštas reikalavimas, kad Rusija kuo greičiua-
siai ištrauktų iš Lietuvos savo armiją ir šnipus; iš
reikštas griežtas protestas prieš vedamą bolševikų te
rorą Lietuvoj ir kituose pavergtuose kraštuose; atnau
jintas ryžtingumas dirbti ir kovoti iki nebus išlaisvin
tas mūsų tėvų kraštas. Tokios rezoliucijos buvo pri
imtos ne vienam kuriam parengime, bet visuose. 

Lietuvos laisvinimo sąjūdis ir darbai paremta ir me
džiaginiu būdu. Sakysim, Chicagos Lietuvių, Tarybos 
parengime (vien tik parengime, Neįskaitant prieš va
sario 16-tą surinktų aukų) dalyviai suaukojo virš pen
kių tūkstančių dolerių, sukertant vjsus ligšiolinius re
kordus. Neabejojame, kad tokių rekordinių aukų buvo 
sudėta ir kitų kolonijų parengimuose. 

Šia moraline ir medžiagine parama Vasario 16-tos 
proga parodyta pasitikėjimas Amerikos Lietuvių Ta
rybai ir visam tautos sąjūdžiui kuo greičiausiai išlais
vinti Lietuvą. Visur pajusta, kad šiuo momentu toji 
parama yra būtinai reikalinga. 

Su vasario 16-ta tenesibaigia mūsų didieji ir kilnūs 
užsimojimai ir parama tiems užsimojimams. Ji turi 
būti pastovi, nuolatinė. Ji turi tęstis tol, kad mūsų 
tautos tikslas galutinai nebus pasiektas. 

• 
Rinkimams Besiartinant 

Besiartinant Chicagos miesto tarybos (aldermanų) 
rinkimams ir nominacijų dienai (vasario 25 d.) kandi
datų kampanija yra pačiame įkarštyje. Kai kuriuose 
miesto rajonuose (warduose) tikrai karštai dirbama ir 
agituojama, nes kandidatuoja net po keliolika asmenų. 
Pavyzdžiui — 13 rajone, kur ir lietuviai (net trys) kan
didatuoja į aldermanus, yra net penkiolika kandidatų. 

Mes savo laiku esame rašę ir skatinę savo tautie
čius aktyviai dalyvauti miesto ir valstybės politiniame 
gyvenime. Mes esame nurodę ir tam tikras taisykles. 

Jei pripažįstame reikalą dalyvauti politikoj ir turi
me kvalifikuotų žmonių ir politikų, pripažinkime ir 
tai, kad mūsų dalyvavimas politikoje turi būti nepri-
puolamas, bet rimtas, planingas ir taip pat vieningas. 

Tenka vis tik gailėtis, kad šiuo tarpu nesilaikoma 
tų taisyklių, kurios bent kiek duotų galimumų lietu
viams laimėti. Jei viename rajone kandidatuoja net 
keli lietuviai, reiškia nėra susitarimo. Iš pašalies žiū
rint, atrodo, kad tuo apsukrūs politikieriai siekia pa
dalinti lietuvių balsus ir lietuvių susiskaldymu laimėti. 

Be to, ir kita aplinkybė yra svarbi. 
Visi gerai žinome, kad ne vienam rajone Metuviai 

nesudaro balsuotojų daugumos. Todėl, lietuvis kandi
datas turi į tai atsižvelgti. Jis turi turėti kitų' tautinių 
grupių neabejotiną paramą arba turi boti remiamas 
vienos ar kitos reguliarinės politinės partijos. Netu
rint nei vieno nei kito, visai «edaug tėra vilties laimėti. 

Mes dar kartą pakartojame: dalyvaukime politikoj, 
bet dalyvaukime planingai ir vieningai. 

Ta pačia proga raginame visus savo tautiečius rin
kimų dieną balsuoti, kad tuo parodyti savo jėgą ir 
solidarumą. 

Lietuva turi vėl Irati Nepriktemcma Valstybė! 

J. Kuprionis 
Vi« žinome, kad Rusija turi didžiausius žemės plo

tus. Jų tarpe yra daug derlingos žemes, o taip pat — 
turtingos: žibalu, anglimi, įvairiais metalais. Dauguma 
tų plotų yra pustušti. Kitur derlingais laukais važiuosi, 
ir ištisas mylias nesutiksi žmogaus. Ir štai paradok
sas: iš t% pusdykiu erdvių renkami žmones ir jie kolo
nizuojami Lietuvoj, Latvijoj, Estijoj ir net Rytprū
siuose. Ką tai reiškia? 

Dabar tai daroma komunizmo arba bolševizmo var
du. Daugelis mano, kad iš Lietuvos, pavyzdžiui, išve
žami j Rusijos dykumas komunizmui priešingi žmonės, 
o jų, vieton mtfc?f|faaH iš Rusijos komunistai. Bet tikru
moje yra visai kitaip. Kurie lietuviai veikia prieš bol
ševikus, pav., partizanai, pogrindžio veikėjai, tai juos 
ir bolševikai retai tesugauna. Kita gi dauguma žmo
nių laikosi pasyviai. Jie nors nepritaria, bet klauso kad 
ir bolševikų valdžios, nes žino, kad pasipriešinus, jie 
būtų tuojau sunaikinti. Tad išvežami yra. visai nekalti 
žmonės, pirmoj eilėj, kurie labiau susipratę, pažan
gesni, vistiek ar tai inteligentas, ar ūkininkas, ar dar
bininkas, be skirtumo. 

Į išvežtųjų vietą atvežami iš Rusijos, taip pat ne 
komunistai. Juk pačioj Rusijoj komunistų ne tiek daug 
tėra. Jiems ir ten geriau kaip kitiems. Į kitnis kraštus 
jie tik valdininkų vietas užimti tevažiuoja, o į kaimą 
žemės dirbti ar į fabriką dirbti ko jis važiuos. Kolo
nizavimui atvežami daugumoje taip pat eiliniai Rusi
jos gyventojai. 

Tiesa, feolševikai tuo laimi. Vienus ištremdami, tuomi 
dar labiau įbaugina likusius ir jie būna dar labiau pa
klusnesni. Be to taip sumaišant žmones, kurie vienas 
kito nepažindami viens kito vengia, saugosi ir tuo 
būdu užkertamas kelias bet kokiems judėjimams, nera
mumams kilti. Taip žlugdomi nekalti žmonės. Lietu
viai išsiųsti į Sibiro erdves daugumoj žūna, o atkelti 
į Lietuvą burliokai būna dvasiniai palaužti. Bet rau
donieji rusai atkakliai tą vykdo. Kodėl? Yra kitas pa
slėptas, bet Rusijai labai svarbus tikslas. 

Atkreipkime dėmėsi, juk mes negirdime, kad tokia 
rusų kolonizacija būtų vykdoma pav., Lenkijoje, ar 
kitur. Jie kolonizuoja Pabaltijį. Net Karaliaučių nai
viai padaro rusišku miestu. Štai čia i« yra šuo pa
kastas. Raudonieji rusai tęsia carų vestą imperialis
tinę politiką. Savo elgesiu Pabaltijy Kramliaus valdo
vai patys save išsiduoda. Tas parodo, kad jie patys 
netiki laimėti pasaulinę revoliuciją ir dėl to turėdami 
gerą progą ja iš paskutiniųjų išnaudoja. 

Rusijai reikalingas platus išėjimas į vakarus. Caras 
Petras DicL ''prakirto langą7', užkariaudamas rytinį 
suomių įlankos pakraštį. Ten pastatė Petrapilį Kronš-
tatą, įrengė uostus. Bet tie uostai žiemą būna ilgai 
užšalę. Pasistatė uostus šiaurėje -r- Murmanską, bet 
ir ten šaltis kliudo, be to susidaro didelė alkūnė. Čia 
gi panosėje geriausi uostai: Estijos — Talinas, Lat
vijos — Ryga, Liepoja, Lietuvos — Klaipėda. Pakeliui 
užstoja tik mažos tauteles. Jas likvidavus, pasidaro į 
Europą atviras ne tik langas, bet dideli vartai. 

Štai kodėl carų laikais, rusams valdant Pabaltijo 
kraštus rusų rėžimas čia buvo taip sunkus. Iš žemė
lapio Lietuvos, 1-atvijos, Estijos vardai jau buvo nu
trinti. Vietoj jų buvo Severo-Zapadnyj Kraj (Šiaurės-
vakarų, sritis). Buvo padėtas demoniškos pastangos iš
trinti iš žmonių širdžių savitą tautinį charakteri ir su
lyginai su bendrąja rusų tautos mase. Tačiau religijų 
skirtumai ir žmonių užsigrūdinimas atlaikė tąjį pra
garišką spaudiną. Laimė tada dar nežinota šių dienų 
metodų, kada ištisos tautos iškeliamos iš savo gyv. 
vietų. Pirmas, berods, tą išbandė Hitleris, iškeldamas 
vokiečius iš Tirolio, kurį perleido Mussoliniui. Dabar 
tas jau atrodo paprastu dalyku. Seniau, matyt, žmonių 
sąžinė buvo jautresnė. Ir rusai tik atskirus asmenis 
teišdrįso ištremti Sibiran. Taįp lietuviai pirmąjį rusų 
jungą per kentė, 

Rusijai paraudonavus, ano meto bolševikų rabinai 
būdami silpni, o gal buvo didesni idealistai, gal labiau 
tikėjo į pasaulinę revoliuciją, kad 1920 sudarė su Lie
tuva ir ikitooi Pabaltijo valstybėm sutartį, pagal ku
rią atsisakė nuo pretenzijų į tuos kraštus. Pažymėtina, 
kad tada raud. Rusijos užsienio politikai vadovavo Lit-
vinovas (žydų tautybės). 

Vėliau Kremliaus valdovai apsižiūrėjo, ypač užsienio 
reikalų vadovybę perėmus Molotovui (rusui). Pirmoji 
proga buvo panaudota vėl užgrobti Pabaltijo kraštus. 
Ir dabar rusiškasis demonas, nusidažęs raudonai išnau
doja visas pragaro jėgas, kad visai įsistiprinus Balti
jos pakrantėse, Visais* būdais siekiama tuos kraštus pa
daryti rusiškais. Jug kam, pav., reikalingas įvedimas 
į lietuvių mokyklas rusų kalbos? Ar tai dėl lietuvių 
subo^evikinimo? Arba kam reikalinga ištremti ramų 
kaimo gyventoją ūkininką ir siųsti rusą kaimietį pa
sodint į tą patį kaimą?! Lietuvių tauta ypatingai kant
ri. Ji kantriai vi13co carų Rusijos priespaudos jungą. 
Ji kantriai vilko sulenkėjusių ponų uždėtą vergijos 
jungą. Ji perkenfce dvi vokiečių karo okupacijas. Ji su
siderintų ir su dabartiniu likimu. Nors neinegdama, bet 

ji vilktų ir bolševizmo jungą, kol pasaulis ateis i tvar
ką. Ir, pav. 1940 m. kai užplūd0 Lietuvą rusų raud. 
armija, tik keli lietuviai išbėgo, nors sienos tada buvo 
atviros. Visi pasilikome krašte, ramindamies, kad visgi 
gal duos gyventi; žmogus dirbsi ir niekam nekliūsi. 
Tad jokio pasipriešinimo lietuviai nekėlė, nes visi ži
nojo, kad viena Lietuva, čia nieko negali nusverta kad 
tai yra pasaulinio masto dalykas. 

Tačiau tuojau paaiškėjo, kad Kremliaus valdovams 
reikalinga ne rami ir nuolaidi lietuvių tauta, bet išdy-
kinti kraštai, kur atvežti burliokai, turėtų persvarą. 
Tada bus išspręsta šimtmečiais siekta Rusijos problema. 
Tad ir dabar rodomas lietuviu pasipriešinimas atsirado 
ir vyksta, savo esmėlje, ne prieš komunizmą, nes šitą 
jungą, kaip jis sunkus bebūtų, lietuviai pajėgtų per
nešti, bet pasipriešinimas svarbiausia vyksta prieš ru
sus bolševikus, dėl išsilaikymo savo krašte, dėl išlaiky
mo savo gyvybės, šios mintys labai būtų įsidėmėtinos 
čia Amerikos lietuviams, neva, komunistams. O jos yra 
tikros, asmeniškai patirtos, ir be tendencijų. 

Pabaltijo ir Rytprūsių kolonizavimo rusais Kremliaus 
valdovus išduoda, kad jie patys nesitiki pasiekti pa^ 
saulinės revoliucijos ir esamas, progas naudoja su ko
munizmu nieko bendro neturinčiam, o rusų imperializ
mui. Tikint į pasaulinę revoliuciją, kam Rusijai rei
kalingi Dardanėliai, kurių, jie taip atkakliai siekia?... 
Jei pav. Turkijoj vyraus komunizmas, tai Rusijai Dar
danėliai savaimi pasidarytų atviri. To paties siekė ir 
rusų carai! Prileiskime, kad bolševikai tuomi siekia 
užimt svarbius strateginius punktus, kad lengviau bū
tų uždėt savo hegemoniją likusiam pasauliui. Žinoma, 
jie tokius tikslus gali turėti, nors tai yra blogo sieki
mas. Tačiau Pabaltijo kolonizavimas parodo, kad savo 
siekimams jie patys netiki. 

Tad Lietuvos klausimas yra patekęs į sunkią padėtį. 
Yra tikra, kad rusai visais būdais tuos antruosius Dar-
danelius, kuriais yra Pabaltijo kraštai, stengsis pasi
laikyti sau. Dabar prasidedanti Maskvos konfereneja, 
aišku, nieko gero Lietuvai neatneš. Tačiau nėra ko 
nusiminti, nes neatrodo, kad ji ką dar labiau galėtų 
pabloginti. Visa dabartinė pasaulinė padėtis aiškiai kal
ba, kad artimesniu laiku pasaulis dar kartą turi persi
tvarkyti. 

kurią privalo įmesti. Lenki
joj, kurios Stalinas visiškai 
dar nesuvirškino, buvo pa
naudota kita taktika: leista 
ir opozicijai išstatyti kele
tą kandidatų, kurie tačiau 
tuojau buvo suimti ir suso
dinti už grotų. O už sėdin
čius kalėjime juk negalima 
balsuoti. Rezultatas tas pats, 
kaip ir Rusijoj; visi komu
nistai išrinkti. 

• * • 

V. Andrulis e l n y j e ' ' to
kią išmintį) rodo: 

"Naciai buvo ne vien vo
kiečiai. Štai vardai karo kri
minalistų : von Bloskowitz, 
von Paulus, VVieczorek, Ta-
bus, Kletzkow# Tokių pavar
džių, pilna, o tai tikrai ne 
teutoniškos pavardės. Tai 
lietuvių, lenkų, čekų pavar
dės." į 

Laukiame, kada mandras 
Andrulis pradės įrodinėti, 
kad Hitleris buvo žemaitis, 
Goebbelsas — dzūkas, o Him 
mlerig — kapsas. 

<kVM juk jau senai tvirti
na, kad visą Europą buvo 
užkariavus ne vokiečių ar
mija, bet tie 80,000 lietuvių 
tremtinių, kurie yra Vokie
tijoj: vaikai, seniai, mote
rys ir keletas studentų. 

i 

GIVE! 

Iš Sen Bei Ten 
Rašo Tadauša« Dūdelė 

Lenkijoj buvo "laisvi" bai 
savimai. štai kaip tuos bal
savimus aprašo vienam ve
damajam bolševikų ''V": 

4 * Darbininkai ir valstie
čiai masiniai ėjo balsuoti — 
12 milijonų jų, — daugiau 
negu bet kada praeityje Len
kijoje. Ir tuo tarpu, kai tie 
darbo žmonės ėjo prie bal
savimo urnų, juos ir balsa
vimo vietas saugojo ne vien 
milicija, lenkų liaudies ka
riuomenė ir policija, bet 
100,000 atsarginių milicinin
kų — ginkluotų darbininkų 

Mikolaičakas ragino bal
suotojus rinkimus boikotuo
ti, nes jo kandidatai buvo 
suimti." 

• • • 
Graži proporcija: 12 mi

lijonų balsuotojų ir kokie 
du milijonai balsuotojų 'sar
gų': milicija, policija, gink
luoti komunistai. Žinoma, 
neapsėjo ir be "NKVD būrių. 
Maždaug tokia balsavimo 
procedūra: ateina balsuoto
jas į balsavimo būstinę, jį 
pasitinka milicininkas, poli
cininkas ar enkavedistas", nu
veda prie stalo, kur jis gau
na balsavimo korteles, pas
kui palydi prie balsų dėžės 
ir durtuvu ar nagano vamz
džiu parodo, kokias korte
les mesti. Žmogeliui daug 
galvoti nėra kada, nes labai 
nemalonu, kai į nugarą įrem
tas durtuvas ar į kaktą at
kreiptas nagan0 vamzdis. 
Tikra "pištaiietinė demokra
tija"... Vabalevas. BimbaLe-

vas ir Andrulevičius tokią 
<% demokratiją" ir Amerikai 
siūlo. 

• • • 
Maskolijoj, kur pišfealieti-

nė demokratija gyvuoja jau 
gana senai, *'balsavimas" 
daug paprastesnis: ten žmo
gus gauna tik vieną kortelę, 

PASKOLOS ANT MORGtČlŲ 
— 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 o! Chicago 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION 
4192 ARCHER AVE. Tel. VIRginia 1141 

JUSTtN MACKIEVVICH, Prea. and Mgr. 
— 

STASYS LITWINAS SAKO: 

" H A D A D T a i Geriausia* Laikas Pirkti 
Ur\Q/\l\ — VISOM.'- ir - ! • » TMAMAflfS 

REIKMENIS". — 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

GERAS PASIRINKIMAS: 
Stogams Reikmenys — Insnhiotu Plytų išvaizdos Sidings 
— Įrangų — Dura — Tvoroms Blatertolo — Maliavos — 
Vamttto — Enamelio — Geteitatu Namams 
(Hardware — Pleisterio — Cemente — Šratu — 
Rūšies InsaKacijos Materielo — fttmine Langu • 
btnacijos Boru — WaiIboard — Plaster Board — Vi 
ožiu ir Daug Kitu Dalyku. 

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITVVINAS, Pres. 

CARR MOODY LUMBER CO. 
3039 S. HAL.STED ST. TKL V1CTOKY J21Z 

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

Įfe 
i 
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CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA 
Sukakties Vakarienė (PRANEŠIMAI 

- - - - - - — 
= — r 

DUENRABTO DRAUGAS, CHICAGO, UXlNOBI 
• • - - - - " • • — — • 

Ateinantį šeštadienį, va
sario 22 d., Lietuvos Vyčių 
seniorų kuopa ruošia dviejų 
metų gyvavimui paminėti 
vakarienę, Lietuvos Vyčių 
name, 2451 West 47 St., į 
kurią rengimo komisija k vi e 

West Side. — T§vų Mari
jonų Bendradarbių Dr-jos 
Chicagos apskr. mėnesinis 
susirinkimas įvyks trečia
dienį, vasario 19 d., 7:30 v. 
vakare, Aušros Vartų para
pijos salėje. Skyrių valdy-

čia visus atsilankyti. Vaka-1 b o s M t f i a i i r a t s t o v a i k v i e . 
riene prasidės 7 (vai., kad 
joj galėtų dalyvauti ir biz
nieriai, kurių didžiuma šeš
tadieniais savo krautuves 
uždaro 6 vai. Jei kurie ne
gales pažymėtu laiku daly-

čiami kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti. Valdyba 

i Cicero. »— šv. Antano Pa
rapijos Namų Savininkų Klii 
bo susirinkimas bus vasa 
rio 19 d., 7:30 vai. vakare, 
parapijos svetainėj. Daug 
reikalų yra svarstymui. Pra
eitą susirinkimą nutarta su
ruošti pramogą ir komisija 
išrinkta. Išgirsime daug pra
nešimų iš miesto valdžios, 
nes daug delegatų išrinkta. 
Visus namų savininkus kvie
čiu dalyvauti. A. Valančius 

Lietuvos Vyčių seniorų 
kuopos mėnesinis ir prieš 

vauti, kviečiami ir vėliau at- j sukaktuvių bankietą susirin-
silankyti. Šeimininkes ir vė-jkima s įvyk s trečiadienį, va
liau turės "pilno kurso" šil-jsario 19 d., 8 vai. vakare, 
tą vakarienę. Įžanga $1.50 Lietuvos Vyčių name, 2451 
asmeniui. West 47 St. Visi nariai kvie-

Per vakarienę bus išpildy- į čiami susirinkti. Bus įdo-
ta meninė programa, o kai- mių pranešimų: 1. apie ruo-
bėtojų tarpe bus svečias, bu- Į šiamą dviejų metų sukak- delein kuopon pristatytų! sa 
vęs žymus Lietuvos katali-jties paminėjimo bankietą, 2. Ivo aplikacijas prieš kovo 1 

apie naujos valdybos sąsta- d., kad galėtų patekti į 
tą>, 3. kas yra iš seniorų no- "Charter klasę" ir įamžintų 
minuoti į organizacijos tre- savo vardą čarterio paliūdy-
čią ir ketvirtą laipsnius, ir [me. To laipsnio priėmimas 
k. Be to, per susirinkimą bus 

Marq?Jette Pk. — Knights 
of Columbus 3024 kuopos 
komisijos ir aplįkantų susi
rinkimas vasario 19 d., tuo
jau po pamaldų, apie 7:45 
vai. vak., parap. salėje. 

Komisija ir visi norintie
ji įsirašyti į K of C prašo
mi ateiti. Laikas jau eina 
trumpyn. Yra svarbu, kad 
aspirantai Kardinolo Mun • 

kų organizacijų veikėjas, ku
ris prieš keletą dienų atvy
kęs iš Europos į Chicago. 

Taipgi per vakarienę bus 
sužinota, kam iš pasirašusių' 
į knygutes teks seniorų do- \ svečias su labai įdomia pas-
vana $25. Visi nariai, kurie 
turi paėmę pardavinėti kny
gutes, prašomi jas grąžinti 
komisijai, o vėliausiai tą 
patį vakarą, kad komisija 
galėtų sutvarkyti tikietus. 

R. K. 

kaita. Visi nariai būtinai tu
ri dalyvauti šiame susirin
kime. 

bus kovo 16 d. 

Jonas A. Skelly, koresp. 

ARD 1 skyrius rengias 
prie vajaus vakaro, kuris 
įvyks kovo 9 d., parapijos 
svetainėj, 7 vai. 

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

ROSELANDE 
KOPLYČIA RANDASI: 

10756 So. Michigmn A ve, 
Tel. PUL. 1270 arba GAN. 2515 
Ras. tel — COMmodort 6755 

u-n* 

GERA VIETA 

PELNINGAM 

TAUPYMUI 

Pradttc taupyti iiandien . . . nusipirkti naują 
namą... Nuosava biznį automobilių... lai-
fyti 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 
12M WEST CERMAK RD. CHICAGO t, ILL. 

JOHN J. KAZANAUSKAJ, F m t a i Mgr. 

I 

ELEANORA 
VVAISNORIENt: 

(po tevafe Surbtatte) 
Oyv. 1900 S. 4fth Ave., Cl-

cero. 111. 
Mtr£ Vas. 16d., l»47m.. 1> 

S0 vai. popiet, sulaukus 00 
metų amžiaus. 

Gimfi Lietuvoje. Kilo ii 
Telšių apekr., AlMidžhj mies
telio. Amerikoje išgyveno 34 
metu*. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
mylimą vyrą Juosap**: 2 sū
nus Albertą, ir Valentiną Li
jo žmoną Alyce; anūką Alan; 
dukterj Genovaitę; seserę Fi 
lomeną Simonavtdius Ir Jos vy
rą Jokūbą (Wl«consin'e) se
sers sūnų Alfonsą KislaLt}; o 
Lietuvoje paliko sesere Domi
cėle ir S brolius Praną. Zeną 
Ir Aleksandrą; Ir daug klttj 
giminiu, draugų ir palįstu mų. 

Kūnas pašarvotas Ant. B. 
Petkaus koplyčioj. 1410 8o. 
ūOth Ave., Cicero. Laidotuiv^s 
įvyks ketvirtad., Vas. 20d. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
a t lyd i t a J Sv. Antano parap. 
batnyčlą, kurtoj Jvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame vimis 
gimines, draugus ir pai jstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse. 

KuHudę: Vyras, Bunal. Mar
ti, Anūką* DuktA, Sesuo Ir 
kitos Giminės. 

Laid. dlrekt.: Ant. B. Peikus 
— tel. Townaall 2109, -

A A 
PLTRON£X£ 

KASPARAVIČIENĖ 
(CASPER) 

— po tėvais Elijošiūte — 
Gyv. : 245 W. 46th Place. 
Mirė Vas. 14d., 1947m, su

laukusi puses amžiaus. 
Gimusi Lietuvoje. Kilo iš 

Kaltinėnų parapijos. Amerikoje 
išgyveno 40 metų. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
sūnų VValter ir jo žmoną I 'oris 
ir unūk^. Philip; seserį Stanis
lavų Žukienę ir jos seimą; bro
lį Bronislovų Klijošių ir jo šei
mą; pusseserę Juzefų 2ilevl''lenę 
ir jos Seimų; ir daug kit-j gi
minią, draugų ir pal įs tam'; 

Kūnas pašarvotas John V. 
Eudeikio koplyčioj. 4603 Bo. 
Hermitage Ave. Laidotuvės į-
vyks treėiad., Vas. li»d. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bu* at
lydėta į Šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčių, kurioj įvyks ^"f'ti-
lingoH pamaldos už velionis 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: sūnus. Marti, Bro
lis, Pussesei'ė ir k. Gimines. 

Laid. direkt. John F . Eu-
delkis, tel. YARds 174 J. 

JUOZAPAS 8LA1AS 
Gyv.: 1314 K. «2nd Street. 
Mlre Vas. 15d., l»47m., 4:-

30 vai. popiet. 
Velionis Gimė Lietuvoje. 
Paliko 'dideliame nuliūdime: 

4 sūnus — Joseph, 8tephen, 
Wmiam tr Krank; brotlus — 
Carl Ir alex: seseris — Anna 
Hhell Ir Mrs. Patt ; Ir kitas 
gimines. 

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioj, 6812 South 
Western Avenue. Laidotuvės į-
vyks trečtad.. Vasario l»d. I i 
koplyčios 8:30 vai. rvto bus 
atlydėtas į Gimimo šv. Pane
lės Marijos par. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas J šv. Kaslmiero 
kapines. 

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

Nuliūdę: Sūriai, Broliai, Se
serys ir Gimines. 

Laid. dlrekt.: Ant. B. Pet
kus, tel. GKOvehill 014*. 

Prašome gelių nesiųsti. 

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
Dt ODOS IŠBĖRIMAMS 

Ktociantlsjl nuo Benų. atdarų 
ir skaudžių laivių. Bno kaip sun 
ku yra ramiai pasidėti Ir kaip 
nakties metu nsffailoaa faral IM» 
miegot Kuomet 
ialsdos pradeda 
alait ir skjtud«-
ti — užtapkite 
LBGULO Oint-
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niaisj lmo tų 
MDj, atdarų Ir 
skaudžių žaisdų. 
JO atgalvlaan-
5ios ir tkaiumą 
praJailnsAdiOB y-

Rtybis sutelks 
mi tinkamą 

nakties poilsi Ir 
pagelb* iŠĘTdįt 
senas, atda
ras ir skau

das. Vartokite 4 trfl skaudlems 
nudsgimams, ŽąJų ir sutrūkimų 
prasaliaimui, ir kad palengvinti 
Psoriasis niežėjimą, Atvedina va
dinama Atklets'i Foot degimą Ir 
alsaajlma> sustabdo Jo plėtimąsi, 
lulaiko nuo odos nudžittvimo Ir 
•utrūklmo tarp piri tų; geras ir 
sausos, trokštančios odos niežsji-
muL nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalima 1Ž lauko pu-

LBGULO OINTMENT parslduo-
ta po $1.11 i r po I8 . l t . 

Siųskite Jūsų Money Orderi tie-
I — 

LEGULO, DEPT. 
4S47 W. 14th Stroet 

CICERO 50, ILUNOIS 
Arba atvykite J vaistinę: 

I Stem Pharmacy 
4847 W. 141h St, Cicero 60, HL 

• • j 

rderj tie-

.—D. I 
iii 
rois 

Kinijos Komumstai 
Apipiešė Tungchow 

TUNGCHOW, V I I . 17. — 
Šio sienose uždaryto miesto 
valdininkai sake komunistų 
gauja, kuri antradieny per 
keturias valandas okupavo 
miestą buvo gerai suorgani
zuota. Tungchovv, 12 mylių 
rytuose nuo Peiping, buvo 
užpulta ir užimta netikėtam 
komunistų puolime. Komu* 
nistai tuomet paėmė visus 
pinigus iš trijų miesto ban
kų, brangiuosius metalus iš 
brangiųjų dalykų krautuvių, 
ir visus medikamentus iš li
goninių. 

Nestabdo Mažinimą 
Kariniu Jėgy Fondo 

Atstovų-senato 102 narių 
biudžetų komitetas šiandien 

atmetė pasiūlymą nemažin
ti kariuomenes ir laivyne 
fondus, ir sutiko vėliau nu
tarti ar paruošti visuotinį 
federalinio biudžeto sumaži* 
nimą $6,000,000,000, ar «4>-
150,000,000 sumoje. 

WASHINQTON, vas. 17. 
—— Senato teisių komite
tas iiandien nubalsavo 9 
prieš 1 už siūlomą, priedą 
konstitucijai aprubeiiuojant 
preiidentystės teniūrą dviem 
terminam po keturis metus. 
Pirm. Wiley (R., Wis.) sa* 
kė komitetas padarė du pa* 
keitimus atstovu komiteto 
pravestam biliuje: 1. Jei 
prezidentas ištarnavo nepil
nus keturis metus, jis turi 
teisę tarnauti dar du pilnus 
terminus, ir 2. senatas rei
kalaus trijų ketvirtdalių val
stybių konvencijų ratifika
cijos. 

A. 
JONAS DAMKUS 

Gyveno adresu 3135 West 58th Street, Chicago, Illinois. 
Mirė Vasario 16d^ 1947, 7:30 vai. vakare, sulaukęs 67m. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskričio, 2igaičių para

pijos. Amerikoje išgyveno 40 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime; 2 sūnus Joną ir marčią So-

phie, ir Antaną ir marčią Sophie; dukterį Valarią ir žentą 
Povilą Roches; 3 anūkes Paulette, Joanne ir Carol; ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįstamų. 

Priklausė prie švento Vardo draugijos, Marąuette Park'e. 
Kūnas pašarvotas Antano B. Petkaus koplyčioj, 6812 So. 

Western Ave. Laidotuves jvyks ket vii tądien j, Vasario 20d., 
1947m. Ifi koplyčios 9:30 valandą ryto bus atlydėtas į Gimi
mo Sv. Paneles Marijos parap. bažnyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
j Švento Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Sanai, Marčios, Duktė, žentas ir kitos Giminės. 
Laid. direktorius: Antanas B. Petkus, tel; Townhall 0142. 

PRANCIŠKA ŠLUBUR1ENĖ 
(po pirmu vyru Jančiauskiene, po tėvais Lukšaitė) 

Gyveno adresu 718 West 19th Street, Chicago, Illinois. 
Aure Vasario 16d., 1947, 2 vai. popiet, sulauKus pusės amž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Teisių apsitr., Sedos parapijos, Ka-

timų xaūno. Amerikoje išgyveno 65 metus. 
PaliKo dideliame nuliūdime: vyrą Pranciškų; 3 sūnus Sta

nislovą ir marčią Jadvygą ir anūkę Dianą, Aleksandrą ir 
marčią Joan ir anūkę Aiyce, ir Edvardą; seserį Ameliją ir 
švogeii Slapetus ir jos šeimą; brolį Juozą Lukšą; švogerius 
Vvaius ir jų šeimą; 5 seseriečius Savičius; pusseserę ir švoge-
rj rauKscius; pusseserę ir švogerį JUŠKUS; pusseserę ir švo-
gcc; vaiskius ir jų visų šeimas; pusbrolį Ant. Šovą ir jo šei
mą; pusbrolį Ant. Jančiauską; Lietuvoj paliko 5 seseres ir 2 
on-Uius ir uaug kitų gimimų, draugų ir pažįstamų, 

friKiausė prie Brolių ir Seserų ir Sv. Onos draugijų. 
Kūnas pašarvotas P. Ridiko koplyčioj, 710 W. IOUI St , 

tol. H&Etey 6711. Laidotuvės įvyks trečiad., Vasario 19 
dieną. U Koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Dievo Ap* 
vaizaos par. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos ui 
velionės sielą. Po pamaldų laidotuvės sv. Kazimiero kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines ir draugus į laidotuves. 
Nuliūdę: Vyras, Sūuai, Sesuo, Brolis ir kitos Giminės. 
Laid. dlrekt.: Povilas Ridikas, telefonas YARds 1410. 

LlODĖSIO VALANDOJ 
, Šaukite 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

• 8 4 5 SOL 

HfcOsp+et 0099 
djdym 

$31 • litaaaieo Ava. 
YARds 1138*1139 

kapfyfif ttfiaii įtsų 
aus—SJ-aBsaa 

PIRKITE TIESIOG SVO — 
UR. NELJSON 
- Savininką -

St. Caslmir Monument 
Company 

3914 West lllth St 
Viena* Blokaa nuo Kapiniu 

tiesiog len. Kur Biuml 
Sustoja. 

Telefonas: CEDARCREST 63 3 5 

Lietuve turi vėl būti Nepriklausoma Valstybei 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

4605*07 S. Hermitage 
Avenue 

Y a r d s 1741-2 

433044 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 

Radio Programai WGSS 
ri390 k.) 

DABAR KAS ŠEŠTADIENĮ, 
nuo 9:16 iki 9:30 v. ryte. 

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

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kūnai žuvusių ar mirusių veteranų — jūsų mylimųjų, 
bus parvežti perlaidojimui Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks 
i jūsų aamus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamas pilnas miMtarinis laidojimas. 

NULIŪDIMO W | P VALANDOJE 
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B. 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

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

6812 So. V/estern Ave., Chicago, 111. 
Telefonas — GROVEHBLL 0142 

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansu patarna-, 
viinas yra teikiamas] 
dieną Ir naktį. Rei
kale, laukite mus. 

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir 
itosLlando dalyse ir 
tuojau patarnaujant. 

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

LACHAWICZ ų SŪNAI 
2314 W. 23rd PLACE 
10756 S. M1CHIGAN 

Phones — CANaJ 2515 
COM 5765; PUL 1270 

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

Phones: YARDS 1138-39 
PROspect 0099 

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
330? S. LITUANICA AVE. Phoiir.: YARds 4908 

v JULIUS LIULEVIČIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Phone LAFayette 3572 

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

Telephone: YARdą 1419 

http://I8.lt
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Lietuvai laisvinti 

Cikagieaai sudėjo $5 JO dolerių 
Virš dviejų tūkstančių liavo į visuomene dirbti ir 

lietuvių, susirinkusių praėju- aukoti, kad ginti Lietuvos 
sį sekmadienį į gražiąją žmonių teises į laisvą ir ne-
Amalgamated Auditorium, 'priklausomą gyvenimą. Po 
suaukojo Lietuvai laisvinti ' jo kalbos publika sudėjo 
penkis tūkstančius du šim- \ virš $5,000.00. Dr. A. Kiras, 

TRAGEDIJA WAUKEGANE 

tus dolerių. Tai bus šiuo 
tarpu daugiausia surinkta 
viename parengime. Susirin
kusieji minėti Lietuvos Ne
priklausomybes paskelbimo 

tik prieš porą savaičių atvy
kęs iš Europos, gražiai ir 
vaizdžiai papasakojo abi na
cių ir bolševikų okupacijas 
ir tremtinių varaus. 

sukaktį, klojo šimtines, penk j Programas prasidėjo su 
dešimkes, dvidešimts penki- Dariaus-Girėno posto narių, 
nes ir t. t. Susirinkime en
tuziastingai priimtos rezo
liucijos Lietuvos laisvinimo 
reikalais. 

Pagrindines kalbas pasa
kė dr. P. Daužvardis, adv. 
R. Skipitis, red. L. Šimutis 
ir dr. A. Kiras. Pirmieji du 
kalbėjo apie Nepriklausomos 
Lietuvos laimėjimą ir pada
rytą pažangą; L. Šimutis nu
švietė Amerikos Lietuvių 
Tarybos ir VLJK-to darbus 

komanderio Judickio vado
vaujamų, vėliavų iškėlimo 
ceremonijomis. Kun. A. Lin
kus atkalbėjo gražią, giliai 
religišką ir patriotišką invo-
kaciją?. Amerikos ir Lietuvos 
himitus atgiedota solistei 
Onai Piežienei vadovaujant 
ir Zitai Simutienei akompa-
nijuojanl Dr. A. Montvydas 
perskaitė Lietuvos Nepri
klausomybes deklaraciją. 
Gražiai dainavo L. Vyčių 

Užmuštas oro šefas Penki sudegė 

ir žygius, vedančius prie i Choras, L. Šimučio Jr., va-
Lietuvos išlaisvinimo ir ape-1 dovaujamas, ir Birutes cho-

J 

WESTW00D LI0U0R STORE II 
2441 West 69th Street 

- • 

DIDELIS PASIRINKIMAS 

VYNO. DEGTINES IR ALAUS 

• • • 
pristatome f namus: 

Geriausių rūšių alų 

buteliais, rtežčmls Ir 

statinėmis. 

* • Yr 
AL. ŠIMKŪNAS 

Savininkas 

Nuotraukoj Arnold Peterson sti dukterim, kuris po 
bowling grįžęs namo radG žmoną nužudytą. Mergaite vir
tuvėje verkė skųsdamos tėvui " I can't wake mommy". 
Policija stropiai tiria baisų įvykį. Mano, kad tai bus pa
kvaišėlio darbas. (Acme-Draugas telephoto) 

Cleveland. — Col. Earle 
L. Johnson, nacionalinis Ci-
vil Air Patrol kcmandie-
rius, buvo užmuštas sekma
dienį, kai dvimotoris armi
jos lėktuvas, kurį jis valdė, 
nukrito North Royalton 
priemiestyje, praėjus ke
lioms sekundėms po pakili
mo. Kartu žuvo dar du as
menys. 

Liudininkai sako, kad ore 
sprogio vienas lėktuvo moto
ras, ir lėktuvas iš 2,000 pė
dų' aukščio staiga krito že
myn. Lėktuvas visai sudau
žytas. 

ras, p Bijansko diriguoja- p ^ j ^ ^ f a ^ 

Telefonas PROspect 5951 
^ J? 

f 
V ^ 

PRAENSIMAS 
ANTHONY WALON (Valūnas) 

U. S. DEPUTY COLLECTOR 

- P i l d y s -
TAKSŲ BLANKAS 

DIENRAŠČIO "DRAUGO" OFISE 
Vasario 17d., iki Vasario 28d. 

KASDIEN nuo 9-tos vai. ryto iki 5-tos vai. vakaro, 
išskyrius šeštadienius. 

Pasinaudokite Tojo Patarnavimu! 
> 

1 0 , 0 0 0 B O N K Ų 
DEGTINAS 
BRANDĖS 
RUM'O 

GIN 
VYNO 
KORDIALŲ 

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama 

SPECIALEMIS 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 

NATHAV 
KANTER 

Žydukas" 

mas. Puikiai dainavo operos 
artistas A. Brazys. Šv. Kazi
miero Akademijos šokėjų 
grupe gražiai pašoko lietu
viškus šokius. E. Mikužyte 
perskaitė rezoliucijas. Pro
gramai gerai vadovavo p. 
Mačiukas, Chicagos Lietuvių 
Tarybos, šį šaunų paminėji
mą surengusios, pirmininkas. 

Programai pasibaigus, pu
blika vakarieniavo, žmonejo-
si, o jaunesnieji smagiai šo
ko prie tikrai geros Barows 
orkestros, susidedančios iš 
daugumos lietuvių. 

Tenka neužmiršti, kad 
praejusis sekmadienis buvo 
Lietuvių Maldos Diena. Vi
sose lietuvių bažnyčiose bu
vo laikomos pamaldos už 
Lietuvą ir renkamos aukos 
Lietuvai laisvinti ir šelpti. 
Taigi, vasario 16 d. praėjo 
didingai, iškilmingai ir nau
dingai Lietuvai. 

New York. — Pranešama, 
kad apdraudos mokestis au
tomobiliams 27 valstybėse 
ir District of Columbia pa
didėjo. 

Privačių automobilių ap
draudos mokestis pakilo 30 
nuošimčių ir komercinių 
sunkvežimių mokestis pakilo 
40 nuošimčių. 

Mokestis pakeltas ir Iowa, 

Nužudė pavežėjus! 
New Orleans.— Curts Ray 

Lloyd, 17, areštuotas vieno 
New Orleans policininko, 
prisipažino nužudęs vieną 
žmogų, kurig paeme jį savo 
automobiliu pavėžėti, ir iš
metęs jo lavoną laukuose 
netoli Hawkins, Tex. 

Lloyd, iš Dorchester, 
Tex., policijai pasakė, kad 
jis peršovė Oscar Voos, 32, 
tris kartus, išeme iš jo ki
šenes $146 ir atvažiavo čia 
su nužudytojo ' automobiliu. 
Jis buvo areštuotas polici
ninko Sal Marehese, kuris 
sako, kad jaunuolis jam pa
sirodęs įtartinas, nes jis visą 
laiką dairėsi aplink. 

Klamath Falls, Ore. — 
Kilus apartmentiniam name 
gaisrui, penki asmenys gais
re žuvo, o šeši kiti buvo sun
kiai sužeisti. 

Raudonasis Kryžius rūpi
nasi 24 šeimon, kurios dėl 
gaisro neteko pastogės ir 
turto. Nuostolių padaryta 
už $175,000. 

i mus 
X Kun. S. Petrausko, vi

karo Gimimo Šv. Panos Ma
rijos parapijos, motinai šio
mis dienomis padaryta akies 
operacija, kuri pavyko ir li
gonė jau baigia sveikti. 

X Ignas ir Ona Radavi-
čiai, iš Bridgeport, Užgavė
nių vakare turės surpryzą, 
kuriuo bus paminėta jų 55 
metų vedybinio gyvenimo su 
kaktuvės. Puotoj dalyvaus 
visa eilė dukterų, žentų ir 
anūkų ir nroanūkų ir gimi
nių. 

Mircfe m m calriA x B- čižauskiene, iš Mar-mirsid nuo saiua quette Park žinoma veik§j0 
Berlin. Pranešama, p čižausko'žmona, išvyko į 

Nuėjo nuo bėgiu 
K ings Park, N. Y. — Nu

ėjus nuo bėgių 11-kos vago
nų Long Island traukiniui, 
55 keleiviai buvo sužeisti. 
Keturi vagonai ir garvežys 
apsivertė. 

Iš sužeistųjų tačiau tik 
aštuoni nugabenti ligoninėn. 
Traukinyje iš viso buvo 110 
keleivių. 

kda sekmadienį Berlyne vėl 
buvo rasti 6 asmenys, mirę 
nuo šalčio ir išbadėjimo. 
Nuo gruodžio 1 d. nuo šalčio 
Berlyne mirė apie 170 žmo
nių. Daugumas mirusiųjų y-
ra seni žmonės, virš 60 me
tų amžiaus. 

Policija įsake pereiti visus 
namus ir senus bei silpnus 
žmones surinkti į šiltas sa
les. 

Naujas ketvertukas 
New York. — Mrs. Judith 

Michigan ir VVisconsin vai-1 Mazzei, 22, pagimdė ketver-
stybese, bet dar nepakeltas 
Illinois valstybėje. 

Tačiau bu s peržiūrėtas ir 
21 kitos valstybes apdrau
dos mokestis ir, gal būt, bjus 
taip pat pakeltas. 

VAIRIO 
DOMIO 

U 2INIO 
Muštynės Japonijoj 

Tokyo. — Šešiasdešimt A-
merikcs karių dalyvavo 
muštynėse su japonais ma
žam miestely netoli Tokyo, 
kur 5 civiliai buvo užmuš
ti ir 20 sužeista. 

Muštynes įvyko sausio 31 
d., bet nebuvo iki šiol vie
šai apie tai paskelbta. Ka
riai sulaikyti ir kai kurie 
kaltinami žmogžudyste. 

Kareiviai buvo pasigėrę 
ir pirmiausia pradėjo mušti 
žmones prie geležinkelio 
stoties, kur buvo rinka. Su
mušė taip pat ir japonų po
licininką, kuris norėjo muš
tynes nuraminti. Vėliau ka
reiviai pasišalino ir dar ke
turiose vietose sukėlė muš
tynes. 

Perskrido ašigalį 
Antarktika. — Admirolas 

Richard E. Byrd pesskrido 
sekmadienį per šiaurės aši
galį ir numetė ten Jungtinių 
Tautų vėliavą. 

Pranešimas nesako, kaip 
toli j is buvo iskridęs i tą 
sritį, i u r įos iki šiol žmo
gaus akis nėra regėjusi 
Skridime j js išbuvo 13 va
landų. .: 

12,000 pėdų aukštyje "virš 
ašigalio buvo 40 laipsnių 
žemiau zero. 

tuką — tris berniukus ir 
mergaitę. Tačiau du berniu
kai ir mergaitė mirė keliom 
valandom po gimimo praė
jus, o ketvirtasis-bernlukas 
laikomas inkubatoriuj ir 
maitinamas motinos pienu. 
Jis jaučiasi gerai. 

Ketvertukas gimė t iys su 
puse mėnesio prieš laiką. 

Los Angeles, Calif., pasil
sėti ir sveikatos sustiprinti. 
Susidėjus patogioms sąly
goms tikisi ilgiau pagyventi 
šiltam krašte. 

X Bruno E. Petkus, pla
čiai žinomas Brigrhton Park 
lietuvis, yra "non-partisan" 
kandidatas į 12 ward alder-
manus. Išrinkimas lietuvio 
į šią valdvietę būtų naudin
gas to Wardo lietuviams. 

X Wm. Petrošius, iš Mar-
guette Park, ir John W. Pa-
chankis, iš Brighton Park, 

Iš 18- f o aukšto 
Carl Olson, 52, gyv. 1335 

N. Dearborn st., užvakar 
iškrito a r iššoko i i 18-to 
aukšto apartmentinio namo 
1448 Lake Shore dr. 

Jo sesuo, kuri yra to 
apartmentinio namo virėja, 
sako, kad jos brolis buvo nu
siminęs dėl silpnos sveika
tos. 

Šoko nuo operos 
Palikęs raštelį, kad jis 

šiam pasauly niekam nerei
kalingas, Benny Hurd, 23, 
gyv. 6045 S. Ada st., mišo- p o r a s a v a i & ų praleido gra 
ko nuo Civic Opera 21-mo ^ ^ Montello, Wis., apylin

kėse. Šioje apylinkėje yra 
didelės granito laužymo ir 
apdirbimo įmonės. 

\ X Elena Butkienė, iš Bri-
dgeport, jau kelintas mėnuo 
kaip serga Dabar guli Mi-

New York. - Mrs. Frank ^ R e e g e H i n § j k a m b 
De Maderios, 21, vieno Ame 

aukšto. Nugabentas į ligoni
nę, jis buvo rastas negy
vas. 

Hurd neturėjo darbo. 

^aimdė kelionėje 

rikos kario žmona ils Čekos
lovakijos, pagimdė dvynu
kus, berniuką ir mergaitę, 
Gander, Newfoundland, ae
rodrome, keliaudama lėktu
vu iš Europos į Ameriką. 

Ji skrido iš Belgijos, kur 
jos vyras dar tebėra, lauk
damas transportacijos į 
Ameriką. 

<? "'»• • ^ s 

Klastojo čekius 
Donald B. Clark, 22, iš 

Seattle, Wash., buvęs jūri
ninkas, prisipažino, kad jis 
iškeitė 20 beverčių čekių už 
$5,743 įvairiuose viešbu
čiuose, bankuose bei nakti
niuose klubuose Chicagoje 
ir kituose miestuose. Jis 
buvo areštuotas sausio 4 d. 
Palmer House už viešbučio 
sąskaitos nesumokejimą. A-
rešto metu jis prarijo 15 
miego tablečių ir neteko są
monės. Buvo nugabentas į 
ligoninę, kur po kiek laiko 
pasveiko. 

LIETUVIŲ PILIEČIŲ GRUPE, 11-tame WARDE, 

Endorsavo JOHN R WALL Kandidatūrą 
UŽ ALDERMANĄ TO WARDO 

IŠRINKIME NAUJĄ ALDERMANĄ! 

JOSEPH SPAF0S VICTOR POCIUS 
Vice-Pres. 

JOHN F. WALL 
Kaid. į Aldermanus 

ANTHONY OLIS 
Iždininkas 

• 

JIS IŠVALYS 11-tą WARDĄ IR TARNAUS DfiL GEROVES ŽMONIŲ 
BILL PRANAITIS — THBD SHIMKUS — STEVE SIRAS — ANN SHUKIS 
F. SAMULIS — ANN FALKINS — JURGIS PINKAUSKAS — LEON SISKOS 

VISI 11-to WARDO PILIEČIAI BALSUOKITE UŽ — 

JOHN F. WALL už ALDERMANĄ 
RINKIMAI {VYKSTA VASARIO (FEBRUARY) 25d., 1947. 

^ 

No. 460. Kadangi ji yra 
stambi lietuviškų organiza
cijų' darbuotoja ir remeja, 
gražu būtų, kad tų organi
zacijų nariai ją aplankytų. 

X A. Nausėdiene, AR D 
centro pirmininke, per 28 
metus, labai dėkinga dr. S. 
Biežiui už sėkmingą opera 
ciją Šv. Kryžiaus ligoninėj. 
Pasveikus laukia ARD cent
ro vakarienes, kad galėtų 
pasimatyti su visomis rė
mėjomis, su kuriomis per po
rą mėnesių nesimatė. 

X &ią savaitę bu-s dvi vie
šos vakarienes: šeštadienį, 
vasario 22 dieną, Lietuvos 
Vyčių senioru kuopos — 
dviejų metų sukakčiai pa
minėti, Lietuvos Vvčių na
me, 2451 West 47 St.. o sek
madienį, vasario 23 d., — 
ARD centro vajaus vakarie
ne, Šv. Kazimiero Akademi
jos Auditorijoj. Raginame 
visus lietuvius dalyvauti ir 
vienoj ir kitpi vakarienėse. 

X Ed. Dambrauskas, šio
mis dienomis atvykęs iš Vo
kietijos, laikinai apsistojo 
pas L. ir E. Oksus, Ciceroj. 
Jo žmona, po tėvais Saba
liauskaite, ir jos brolis kun. 
A. Sabaliauskas liko Vokie
tijoj, prancūzų zonoj. Kitas 
brolis kun. E. Sabaliauskas 
pasiliko Lietuvoj. Pastaruo
ju laiku gimines gavo žinių, 
kad jis, apie 30 metų am
žiaus, pražilęs "del gero gy
venimo' ', dabar "gavęs lei
dimą" aplankyti 1941 m. į 
Sibirą "išvykusį" savo gi-

i 

A* minę. 

\ 


