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LIETUVOS RESPUBLIKOS DIE
Pakeliamos Algų ir Kainų 'Lubos' 

Tikimasi Plieno Streiko Užbaigimo
WASHINGTON, vas. 15. 

—Pasėkoje Prez. Trumano 
paskelbtos algų-kainų lini
jos ir jo parinkimo Chester 
Bowles ją išlaikyti, oficia
lus Washingtonas tikėjo, 
kad greit baigsis plieno dar
bininkų streikas.

Suteikdamas kainų pakė
limus pramonei padengimui 
valdžios užgirtų, algų pakė
limų, naujoji rekonversijos 
formulė, anot Baltųjų Rū
mų perkalbėtojo, padaro 
pagrindą baigimui 750,000 
CIO plieno darbininkų strei
ko—didžiausio vienos pra
monės streiko Amerikos is
torijoje.

Kiti valdininkai sakė už- 
gyrimas maždaug $5 tonui 
pakėlimo plieno kainų bus 
didelis faktorius ginčo iš
sprendime.

Vis Dar Tariasi
Sakyta Prez. Trumanas, 

paskelbdamas savo ilgai 
lauktą kainų-algų linijos pa
keitimą vakar naktį, manė 
tuo pat metu pranešti plie
no streiko užbaigimą, bet 
negavo tai padaryti, kadan
gi U.S. Steel ir CIO derė- 
tojai vis dar tariasi dėl kai

Britai ir Rusai iš Naujo Susikibo,
Si Kartą Dėl Sirijos ir Lebano

LONDONAS, vas. 16. — 
UNO apsaugos komisijai 
šiandien svarstant Sirijos ir 
Lebano skundą dėl prancū
zų ir britų kariuomenių bu
vimo jų kraštuose, rusų de
legacijos viršininkas Višin
skis pareiškė, kad britai ir 
prancūzai tuo būdu pažei
džia Levanto valstybių su
verenitetą.

Prancūzijos užsienių min. 
Bidault siūlė leisti Prancū
zijai ir Anglijai pačioms iš
aiškinti šį reikalą su Le- 
vantu, bet Višinskis sakė 
Rusija nebus patenkinta to
kiu reikale išaiškinimu. Be- 
vin, Anglijos užeienių sek

BUENOS AIRES, vas. 15.
—Kandidatas į prezidentus 
Juan D. Peron vakar naktį 
atakavo U.S. valstybės pa- 
sekr. Spruille Braden, saky
damas jis vadovavęs “mil
žiniškam šnipų tinklui,” 
kuomet tarnavo kaipo U.S. 
ambasadorius Argentinai, ir 
klasta privertęs argentinie- 
čius prekybininkus aukoti 
pinigų rėmimui jo “prieš
valstybinės veiklos.”

Tuo pat metu Peron ir 
užsienių min. Juan I. Cooke 
išleido stačius užginčijimus, 
kad Peron ar Argentinos vy
riausybė bendradarbiavo su

Peronas Pavadino Bradeną 'Šnipu'

Prie© 3 cents

j kurių mažmožių, 
sias jų nuo kada

didžiau- 
skaityti

algų pakėlimą.
Naujoji formulė numato:
1. Algų pakėlimai turi 

būti užgirta algų stabiliza
cijos tarybos, kuri žiūrės, 
kad neprašoktų panašių pa
kėlimų nuo V-J. dienos.

2. Kainų “lubos’’ bus pa
keliamos pramonei tuojau,

! vietoj po šešių mėnesiui.
3. OPA administratoriusi

Bowles tampa direktorių iš 
naujo sudaryto ekonominės 
stabilizacijos biuro, ir turi 
paruošti taisykles naująjai 
linijai. i

4. Paul A. Porter, FCC 
pirmininkas, užima Bowles 
OPA pareigas.

AFL Nepatenkintas 
WASHINGTON, vas. 15. 

—AFL prez. Wm. Green 
šiandien pavadino Prez. 
Trumano naują kainų-algų 
formulę “nfepatenkinančia, 
nepriimtina ir žingsniu at
gal.’’ Jis sakė formulė pa- 

j didins krašto bėdas, kadan- 
i gi a.tsteigia algų nustatymą 
i per valdžią, kas reiškia 
i smūgį laisvoms kolektyvi- 
; nėms deryboms.

retorius, aštriai atkirto į 
Višinskio užmetimus.

‘Dabar Likviduokime’
Egipto delegacijos virši

ninkas, išklausęs didžiųjų 
valstybių argumentus, pa
prašė balso ir pasakė karš
tą kalbą, pabrėždamas, kad 
“jeigu kitos 46 valstybės 
turi vieakame sekti penkias 
didžiąsias, tai galime kad ir 
dabar likviduotis.’’

U.S. delegatas Stettinius 
vėl bandė numalšinti rusus 
ir britus, sakydamas, kad 
Amerika stoja už svetimų 
kariuomenių ištraukimą, bet 
mano tokie reikalai turėtų 
būti taikingai išaiškinti.

naciais, kaip kaltinama val
stybės departamento išleis
toje “mėlynoje knygoje.”

Paveikiami Rinkimų
Savo radijo kalboje, C?o- 

ke sakė tos knygos išleidi
mas davė suprasti, kad 
Amerika vylėsi ’tuo būdu 
paveikti prezidentinius rin
kimus vasario 24 d.

Peron, buvęs vice prezi
dentas Farrell valdžioje, 
taipgi pareiškė, kad brig. 
gen. John Lang, buvęs mi- 
litarinis atašė U.S. ambasa
doje. buvęs iškviestas iš Ar
gentinos “už įrodytą šnipi- 

, nė j imą prieš Argentiną ir 
kitas draugingas šalis.”

LAISVĖJ GYVENĘ, VERGAIS NEBCSIME

Lietuvos laisvės simbolis-— laisvės statula Karo Mu- 
zejaus parke, Kaune. Kruviniems okupantams, kurie Lie- 
tuvo laisvę laiko prismaugę, visų nužudytųjų ir ištrėmi
me lietuvių vardu sakyte sako: laisvėj gyvenę, vergais 
nebus!
____  _______ « - - ■ -____ — ■ . - 1 n - , ~ -

Tirs Pearl Harbor Iki Birželio 1 d.
WASHINGTON, vas. 15.

—Senatas ir Atstovų Rūmai 
šiandien be opozicijas priė
mė rezoliuciją pratęsiant 
laiką baigimui Pearl Harbor 
nelaimės tyrimo iki birželio 
1 d. Anksčiau buvo nusta
tyta baigti investigaciją 
šiandien.

Šios dienos liudininkas, 
kcm. Schultz, pasakojo kaip

Vėliausiu Žinių Santrauka
—Cairo raportas sakė Egipto prem jeras Mahmoud Fah- 

my Nokrashy Praha ir visas jo kabinetas atsistatydino
—Riaušės Indijoje baigtos. IS viso 45 žuvo ir suvirs 

400 sužeista, jų tarpe 37 amerikiečiai kariai.
—Kiniečiai sako rusų kariuomenė apiplėšia Mandžuri

ją. Rusai šiuo metu stato visokias sąlygas išėjimui.
—Marš. Tito užtikrino U.S. ambasadorių R. C. Patter- 

son Jr., kad daugiau neįvyks tokių incidentų kaip pirma
dieny, kuomet jugoslavai įsilaužė į U.S. ambasados kie
mą ir pasiėmė U.S. vežimus.

—UNO apsaugos komisija baigė savo posėdį vakar ne
padariusi nutarimo, bet šiandien vėl sueis.

—Būrys republikonų senatorių prašė administraci *a 
patiekti sąrašą kraštų ieškančių U.S. paskolų, ir planus 
numatytus tų paųkolų atmokėjimui Amerikai.

—Prez. Trumanas sakė jis neatšauks Edvvin Pauley 
nominacijos į laivyno departamento pasekrelorius.

—Rumunijos vyriausybė priėmė Anglijos ir Amerikos 
pastatytas sąlygas išgavimai jų pripažinimo.

ORAS: Šiandien apsiniaukus ir šilčiau. Po pietų snie
gas. Nežiūrint oro sekmadienyje visi i paminėjimą!

jis nunešęs Prez. Roosevel- 
tui pačiuptą japonų, karo 
pranešimą, ir kad Roosevel- 
tas tuomet sakė, “Tai reiš
kia karą.” Harry Hopkins, 
kuris buvo ten, sakė būtų 
gera jei Amerika suduotų 
pirmą smūgį. .

A.a. Prez. Rooseveltas 
sakė tas negalima, kadangi 
Amerika yra demokratija, 
ir jos žmonės myli taiką.

Reikalauja, Kad Britai 
Atleistu Lenku Armija

LONDONAS, vas. 16. — 
Anglijos vyriausybei šian
dien įiteikta Lenkijos nota 
reikalaujanti, kad britai de
mobilizuotų ir Lenkijon su
grąžintų 107,000 lenkų, ku
rie dabar tarnauja po britų 
komanda Italijoje.

Sealtle Drebėjime
Namu Sienos Suplyšo
SEATTLE, vas. 15.—Dvie

jų aukščių siena ir 50,000 
galionų vandens tanka.3 su
krito ir išgąsdino tūkstan
čius žmonių anksti vakar 
naktį), kuomet žemės drebė
jimas sukrėtė 120,000 kv. 
mylių plotą Pacifiko Šiaur- 
vakarėje.

Raportuota, tačiau, tik 
keliolikas asmenų sužeidi
mas.

Igoe Užgyrė Miesto 
Tr?nsoorto Pirkimą

U.S. Distr. Teis. Michael 
L. Igoe vakar užgyrė Chi
cago Transit autoriteto pla
ną nupirkti Chicago Surface 
Lines ir Rapid Transit Co.

Now, Therefore, I, Dvvight 
H. Green,! Governor of the 

State of Illinois, do hereby proclaim Saturday, February 
eperavimui kaipo viešą nuo lflth, of the present year as “Republic of Lithuania Day” 
savybę. Einant miesto pla- and commend the observance of the occasion to all inter- 
nu, Surface Lines akcijų ested groups, organizations and individuals.
savininkams buvo pasiūlyta

nnn nnn bot nt<ai«mkv. In Witness Whereof, I have hereunto sėt my hand 
Sea* SUt* °f Illin°is t0 be

m. gruodžio 31 d. padidins 
tą sumą iki daugiau negu
$88,000,000.

Neginčytina kaina už “L” 
yra $12,162,500. Rapid Tran 
šit bendrovei leista pasilai
kyti visą uždarbį iki pat 
pervedimo laiko.

Wilson-Thomas Gali 
Užbaigti GM Streiką

DETROIT, vas. 15.—Tar
pininkas James F. Dewey 
šiandien suvedė General Mo
ters prez. C. E. Wilson ir 
CI0-UAW prez. R. J. Tho- 
mas tiesioginioms deryboms 
baigimui 87 dienų senumo 
streiko GM fabrikuose.

Visi patrijotingieji lietuviai tą dieną dalyvaus paminė
jime ir pareikš stiprų balsą už Lietuvos laisvę ir nepri-

_ . . , , i klausomybę, ir prieš bolševikų okupantų žiaurų elgesį suTai vra pirmas kartas, T . . » - •. * ! Lietuvos žmonėmis.kad GM bendrovės preziden
tas asmeniškai dalyvauja 
pasitarime dėl unijos reika
laujamų algų pakėlimų.

BATAVIA, vas. 15.—Olan
dų žinių agentūra Aneta 
pranešė, kad indokiniečiai 
nacionalistai pagrobė aš
tuonis. krikščionius indone
ziečius mokytojas iš jų na- 

i mų1 Poso mieste ir užmušė 
! TUOS.

KALENDORIUS
Vasario 16 d.: LIETUVOS 

NEPIRIKLAU S O M Y B E S 
ŠVENTE; Šv. Julija; seno
vės: Vytis ir Rūtelė.

Vasario 17 d.: Septuagesi- 
ma arba Senųjų Užgavėnių 
Sekmad.; šv. Flavi jonas; 
senovės: Salvė ir Viltė.

Vasario 18 d.: šv. Simeo
nas; senovės: Gandis ir 

, Anga.

Kaina 3 centai

GUBERNATORIUS GREEN PASKELBĖ 
ŠIANDIENA LIETUVIU ŠVENTE

Didelis, lietuvių bičiulis, Illinois valstybės gubernato
rius Dwight H. Geen, kaip per praeitus kelis metus, taip 
ir šiemet teikėsi išleisti REPUBLIC OF LITHUANIA 
DAY proklamaciją, kurios tekstas čia seka:

PROCLAMATION
by Governor Dwight H. Green

•
The Republic of Lithuania was one of the vietims of 

World War Two devastation in Euorope. Although this 
brave little country is n:w under the rule of military 
dictatorship, hope is in the hearts of thousands of Amer- 
icans, of Lithuanian origin that it will eventually be re- 
stored to its former place among the independent nations 
of the world.

The independence of Lith
uania is based cn the long 
standing principles of Amer
ican foreign policy, that alk 
peoples in all parts of the 
world shall have the right 
to elect their own govern- 
ment.

February 16th, 1946, is the 
Twenty - eighth Anniversary 
of the Independence of the 
Republic of Lithuania, and 
this anniversary is thus an 
occasion of importance to 
Americans of Lithuanian 
origin in the State of Illinois.

Gnb. Dwight H. Green

affixed hereto.
DONE AT THE CAPITOL, IN THE CITY 
OF SPRINGFIELD, THIS FOURTEENTH 
DAY OF FEBRUARY, IN THE YEAR OF 
OUR LORD ONE THOUSAND NINE 
HUNDRED AND FORTY-SIX, AND OF 
THE STATE OF ILLINOIS THE ONE 
HUNDRED AND TWENTY-EIGHTH. 

DWIGHT H. GRENN
Governor.

By the Governor: EDWARD J. BARRETT 
Secretary of State.

Gubernatorius Green savo proklamacijoje ragina visus
Interesuotus asmenis ir organizacijas atitinkamai pami
nėti Lietuves Nepriklausomybės paskelbimo 28 metų su
kaktį. Chicagos ir apielinkių lietuviai iškilmingai minės 
tą sukaktį sekmadienyje, vasario 17 d., Amalgamated 
salėje, Ashland ir Van Buren.

Stritch Laukia Formalaus Paskyrimo
VATIKANAS, vas. 15.— 

Samuel Kardinolas Stritch 
iš Chicagos pirmadieny 
gaus formalų pa,ak yrimą 
kaipo Romos Katalikų Baž
nyčios Kardinolas, pirmoje 
eilės konsistorijai, kurios 
tęsis visą savaitę.

Kardinolas Stritch bus 
vienas 32 naujų kardinolų, 
kurie bus formaliai Popie
žiaus. Pijaus XII paskirti 
slaptam susirinkime ryte. 
Prelatų komisija praneš 
naujiems kardinolams apie 
jų pakėlimą kitoje ceremo
nijoje pirmadienyje po pie
tų. 

Visi kaip vienas už Lieldvos Nepriklausomybę!

Vol. XXX

Viešas Įteikimas
Kardinolų raudonos skry

bėlės bus įteiktos kardino
lams ketvirtadienyje, viešo
je konsistorijoje, kuriai pir
mininkaus Šv. Tėvas. Žie
dai ir titulai bus įteikta pa
skutinėje slajJtcje konsisto
rijoje penktadienyje.

Kardinolai Spellman iš 
New Yorko, Glennon iš St. 
Louis ir Tien iš Kinijos bu
vo šiandien priimti priva
čiose audiencijose pas šv. 
Tėvą, kuris per juos padė
kojo Amerikos žmonėms už 
jų pagalbą karo nuteri:tai 
Europai.
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KAS GIRDĖT WAUKEGAHE BUVUSI SOČIKAGIETE ,TeI. — YARds 5557.

TAUTOS ŠVENTE
Waukegano lietuviai ren

giasi prie didelės šventės — 
paminėjimo Lietuvos nepri
klausomybės. Šventė įvyks 
vasario 17 d., Lietuvių sve
tainėj, 7 vai. vakare. Komi
sija darbuojasi, idant vis-

Ar Kenčiate
NUO
• Galvos Skaudėjimo,
• Vidurių‘Suirimo,
• Nervų,
• Nemigio,
• Gazų ir Išpūtimo—•

iš priežasties
• Veiksminio 

Užkietėjimo?

G.r»io«

f*

Ne laukite! Bukite sumanūsI Im
kite laikų ---- išbandyta Dr. Peter’.
G.mozo. Daugiau negu liuoauoto- 
ias — skilvio toniko vaistai — 
sudėta iš I 8 vaistinių šaknų, žolių ir 
sugtnenų. Pradeda nerangias žarnas 
reikti. Pagelbsti joms prašalinti 
užkietėjusias išmatas — išvaro 
sžkietėjimo gazus ir išpūtima — su
teikia skilviui ta malonų jausma ra
mumo ir šilumos. Persergėjimai! 
vartok taip kaip nurodyta.

įsigykite Gomoio jūsų apieltnkėje arba 
sasiūskite dėl mūsų specialaus "susipa-, 
tinimui" pasiūlimo—ir gausite—

PDicnn 60c vertės
r lUEl/V Bandymui Bonkutes
DR. PETĘR’S OLEJO LINIMENT —
wtis«ptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiskų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykst e Įėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinai —'
palengvina laikinai nekuriuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkštie*

kas būtų kuo puikiausiai 
prirengta.. Bus labai puiki 
programa. Kalbėtojai bus iš 
Chicago. Kun. A.. Briška ir 
dr. K. Draugelis. Išgirsime 
naujų gražių dainų iš pa
rapijos choro, vadovystėje 
St. Žyliaus, Naujalio vyrų 
choro, vadovystėj P. Bu ja- į 
nausko, ir Waukegano mo- i 
terų choro, vadovysstėj pa
nelės Miller. Be to, progra
moje dalyvaus ir mokyklos 
vaikučiai, seselių išlavinti. 
Įžanga dykai.
PAGERBĖ KAREIVIUS

Ona Butkienė, pirm. Ka
reivių Motinų Klubo, tikrai 
pagerbė grįžusius kareivius 
bankiete, kuris buvo sureng
tas vasario 10 d. Žmonių 
buvo labai daug, o vakarie
nė labai skani. Kiekvienas 
kareivis grįžęs iš kariuome
nės buvo iššauktas ir gėle 
papuoštas. Sausžemio, jūri
ninkai, marinai — kiekvie
na grupė turėjo savo dainą 
pagiedoti.

Sekantieji kareiviai daly
vavo bankiete: B. Marcin
kus, V. Navickas, A. Kiš- 
kus, B. Klevickis, L. Gene- 
vičius, E. Čepaitis, B. Ur
ban, B. Bastys, A. Plesan- 
jak, F. George, A. Jankaus
kas, A. Sinkus, Al. Sinkus, 
R. Petrošius, L. Petrošius, 

i A. Kukštinavičius, F. Stone, 
E. Palucka, E. Lazdauekas.

DR. VAITUSH, OPT. DR. FRANK C. KWIHN
LIETUVIS

(KveČinskas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1651 West 47th Street
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 pp. Ir 7 Iki 8:80 vak.22 metų praktika vtniaa 
garantavbnea

Palengvina akių įtempimą, kurto 
•ati priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus.

Kreives akys atkaišomos.
▼AJ.ANDOS; nuo ie ryto Iki t v.

Sekmad. pagal sutarti.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnes 

kaip pirma.
4712 South Ashland Avė. 

Telefonas YARDS 1378

I. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Home Calls in Indiana—

Phone WENtworth 2627

PHYSIO THERAPV 

5526 S. Racine Avė. 
HOURS: Daily •—» P M
Saturdays 9 A. M. to 8 P. M.

Būkit Malonus 
SAVO AKIMSI

Tik vieną porą ekiu gauname gy 
venlmul. Saugokite Jas. leisdami 
lSegaamtnnotl Jae modernltklaualu 
metodu kurią regėjimo mokslas 
gali Huteikti.

SI MATAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na -i>< aklų {tempimą.

Dr lohn J. Smetona 
Di. J. J. Smetana, Jr.

. .»*TOALETRISTAI
So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: GAN Ali 0523, Obicago 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:80 a. m. Iki 8:80 p. m. 

Trečiad. Ir SeStad. 9:80 a. m. 
iki 7:80 p. m.

1861

SKELBKITES “ DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI

Marijona Kazakevičiūtė, buvusi sočikagietė jaunimo 
tarpe veikėja, praeitą mėnesį ištekėjusi už adv. Tarno Po- 
jūno iš Waukega.n, III. Kaip jungtuvės bažnyčioje, taip 
ir puota jaunosios namuose, kurią iškėlė jos tėvas V. Ka
zakevičius, buvo labai iškilmingi. Jaunoji prieš ištekėda
ma dirbusi vienoj didelėj apdraudos įstaigoj, dabar savo 
patyrimu bus žymi padėjėja vyro profesijoj. Nuotraukoj 
jaunoji pamergių ratelyje.

GRAŽIAI PASIRODĖ rio 9 d. Vincentas gavo ne
Šv. Vardo Draugija pui- tik sveikinimų, bet ir dova- 

kiai pasirodė vasario 10 d. nų.
eidama in corpore prie šv. 
Komunijos. Dar yra daug 

! vyrų, kurie galėtų priklau- 
R. Grigutis, A. Leskis, J. į syti prie šios, draugijos.
Jakaitis, J. Dapkus, A. Gel- Draugija kas mėnuo eina 
būdas, C. Rutell, A. Da,gis, t. y. kas antrą nedėldienį 
D. Harold, J. Naujokas, A. prie šv. Komunijos, o po vi- 
Navulis, C. Rakauskas. L sam tUri susirinkimą. Pra- 
Sedar, C. *Ruzenskis, J. Gel- eitą susirinkimą nauja val- 
budas, C. Martinaitis, L. Se- dyba užėmė vietas: pirm.

Siųskit šį “Speciali Pasiū
lymo” Kuponų — Dabar

□ įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo
kėtą regulerį 1 I uncijų . $1.00 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 
—60ė vertės — bandymui bon
kutes Olejo ir Magolo.

□ C, O. D. (Išlaidos pridėtos).

rįekis, J. Filkus, A. Novak, 
A. Juncer, H. Krehemker, 
E. Zukley, R. Zukley, A.. 
Burinskas, F. Weshner, A. 
Lazdauskas.

Visi labai dėkingi pirmi
ninkei Onai Butkienei už to
kias puikias vaišes.

Šeimininkės buvo šios: O- 
na Butkienė, Morta Riškie
nė, Anastazija Stone, Anta
nina Paulauskienė, Marcelė 
Norkus.

Sekančios merginos ir mo
terys papuošė stalus ir pa
tarnavo: Isabele Schapalas,

, Elena Urban, Joana Shimu- 
i lynas, Darata Plesenjak, Ce- 
celia Thompson, A. Burba. 
Sophie Norkus, Elenora Zu
kley.

Bankiete buvo pagerbti ir 
žuvę kareiviai. Vardai iš
šaukti sekančių: Aleksand
ras Rules, Juozapas Akrą- 
mas, Simonas Pocius, Ray- 
mend Bujan, Pranciškus 
Bakshis, Kazimieras Jonai
tis. Iššaukus jų vardus, vi
si pakilo tylos minutei. 

Amžina iiema atilsi

Laurence Petrošius, vice 
pirm. Vladas Skyrius, rašt. 
Laurence Butkus, finansų 
rašt. Vladas Leonaitis., mar
šalka Jonas Pojūnas. 
PASVEIKINO

Vladas ir Ieva Špokai pui
kiai pasveikino savo sūnų 
Vincentą gimtuvių, dienos 
proga. Vincentas Špokas y- 
ra jūrininkas, parvykęs na
mo poilsio (furlough). Gim
tuvių diena buvo vasario 14 
d., bet puota iškelta vasa-

Nevartok 'Svaigalų'
Dėl pagelbos nuo “Nugarskau- 

gmu”, “Rheumatipmo” ir 
“Muskulų Skausmų”.
. . Vartokite . . .

HEALTH KESOKT MINEKAL 
BATH DRISKA

1 maiftukas užtenka 10 
maudymams.

KAINA TIKTAI — $1.00
Prašykite Jos vietinei vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite šavo užsakymus su pi
nigais tiesiog J —

Bath Products Co.
Laboratories — Chlrago, III.
Bouthsaldlečlal kreipkitės J UNION 
»KUO CO., .3159 N*. Halsted St.

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN
(Alešauskas)

Dėl Susitarimo Šauk:

Republic 6051

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
tie* spalvų neregėjimo — (color
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

Ofiso Tel..........VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečia d. ir Sekm. tik susitartus.

Happy Birthday Vincent.
Sveikiname seselę Conra- 

dą, viršininkę parapijos mo
kyklos. varduvių proga. Var 
du vės bus vasario, 19 d.

. M. Z.

DR. J. W. KADZEW1CK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6254 S. Ashland Avė.,
.. . ROOM 6.

Ofiso Tel.:1 GROvehill 5213
Res. TpI.: PROspect 9475 

VALANDOS:
Nuo 2 Iki 4 popiet: 7 Iki 8 vak.: Ir 

Trečiadieniais pagal sutartį.

INCOME TAKSUS
PILDO

J. P. V ARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4118 Archer Avė
Tel.. — VIRginia 2114

Tel. — HEMlock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IK CHIRURGĖ

2408 West 63rd Street
VAL.: nuo 7 iki 9 kas vakaras. 

Dienomis tik pagal sutartį.

Būk išmintingas; draugauk
tik su ‘ Draugu”

DR. EMILY V. KROKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 8210 
Rez. Tel. REPubUc 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: ĘEDzde 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

ir nuo C iki 9 vai. vakare. 
Trečiadienio vakarais ir taipgi 

Sekmadieniais pagal sutartį.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Trečiadięniala pagal sutartį. 4

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Vai.: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troe lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MlDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4

| vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Tel. Hemlock 8700. Rez. Pro. 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS: nuo 8-4 Ir 7-9 kasdien 
„ Ižsklriant trečlad. Ir sekmad.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

t * *
684 3 W. Cermak. Road

BEKVTYN, ILLINOIS

Ofiso Tel.— Benvyn 8823 
Rez. Tel. — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Benvyn 6200 

VALANDOS:
Pirraad., Antrad., Ketvirtad., 

ir Penktadieniais — 
quo 2 iki 4 pp„ ir 7 iki 9 vak. 
šeštadieniais: nuo 2 iki 4 popiet

DR. JOHN G. MULAS
GYDYTOJAS IR CHIRLRGAS 
Neseniai Sugrįžęs iš Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Oiiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

Ofiso Tel.: CICERO 8650 
Rez. Tel.: CICERO 5891 

Jeigu Neatsiliepia — 
Saukite: BERWYN 6200

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

Tel. CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPubUc 7868

TeL CANal 0257
Rez. Tek: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Iš fabriko į jus-pirkit tiesiog ir taupykit
VISI NAUJOS MADOS IR 

GRAŽIOS SPALVOS AKINIAI
Atdara pirmadieniais, trečiadie
niais ir penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro. Antradie
niais, ketvirtadieniais ir šeštadie
niais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.

OPTOMETRISTAI IR AKINIŲ IŠDIRBĖJAI
EGZAMINAVIMAS AKIŲ IR PRITAIKYMAS AKINIŲ ,

TOWER OPTICAL CO., INC.
1635 WEST 47th STREET 1600 MILWAUKEE AVENUE

(kampas Marshfleld) (kampas North)
YARDS 4499 HUMBOLDT 9368

B8E

flŪI BD
™ t * x v— y

Tel. YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

VaL: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30
Pirmadieniais—2-4 Ir 6:30-8:30 

šventadieniais—11-12.

STASYS LITWINAS SAKO:
• ’R A D A D Tai Geriausias Laikas Pirkti 

UA\DAI\ — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
REIKMENIS”. GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — lnsuluotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Matėriolo — Maliavos — 
Varniški — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardware — Pleiaterio — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies Insuliaeijos Matėriolo — šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAV1MAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
S039 S. HALSTED ST. TEL. VICTOKY 1212

VALANDOS: Nuo 7-toa vai. ryto iki 5:30 vai. popiet.
fe----------------+-----------------

— ■
jj

Res. 6958 So. Talman Ava.
Res. TeL GROvehill 0617 
Offlee TeL HEMock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 West Marąuette Road
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus

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

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

Sekmad., Trečiad. ir šeštad. 
vakarais—tik pagal sutartį

Office TeL YARds 4787 
Namų Tei. PROspect 1930

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadienį pagal sutartį.

Tel. YARds 5921
Rm.: KENwood 5107.'

DR. A. J. BERTA5H
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Ofiso vai.; nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 West 35th Street

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

žmogus be tikėjimo,
arki va be žaboklių.

kaip

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL. 
UŽSISAKYKIT “DRAUGĄ”

Ofiso Tel. VIRginia 0036 •
Rviidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. 1. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P, M.

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Tel.: PŪLIAIAN 1193 
Varno Tel.t PFII M1V AVtl

Dr. A. Montvid, M.D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

West Town Bldg.
2400 West Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Res. Tel.: BRUnswick 0597

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



Seštadir?.?'. vėk3. DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS H

HELP WANTED

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS S HFIP WANTFD — MOTERYS

WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
Milwaukee Žinios

“DRAUGAS” HELP WANiED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolpb 9488-9489

HELP WANTED —- VYRAI

WOOD FINISHERS 
FILLERS

1 PATCIIERS
RUBBERS

Pastovūs darbai, užtenkamai virš- 
laiko. Atsišaukite.

1147 W. OHIO ST.
CABINET MAKER 

KEIKIA
ALO5ZI 1'1'RNITVRF « <>

1832 W. HIBRARD ST.

POLISHERS IR BUFFERS 
PRIE BRESO

‘ Patyrusių prie job shop arba prie 
aukštos ruošies plumbing darbų.

SLOAN VALVE CO.
4350 West Lake

REIKIA 
KRIAUCI AUS

Vyrams drabužių krautuvėje. 
Pastovus darbas, gera mokestis.

ATSIŠAUKITE

1169 N. MILWAUKEE AVĖ.

HELP WANTED — MOTERYS

Merginų - Moterų
PRIE LENGVŲ DIRBTUVES

DARBŲ KOSMETIKŲ 
DIRBTUVĖJE

Pakuoti kremus, skysčius, mau
dymuisi gaminius ir kologną. 

PATYRIMO NEREIKIA 
LANCHERE, INC.

1036 W. Van Buren St.

SKALBYKLOJ DARBININKŲ
Lygaus darbo lankstytojų Ir marš
kiniams proso operatorių. Pasto
vūs darbai, aukščiausia mokestis. 
Kreipkitės prie: Julia Zajenkaus- 
kas.

HAPPY D.AY LAUNDRY
2605 W. Armitage Avė.

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ 

AMŽIAUS 20 IKI 30 
Lengvas švarus darbas.

Gera mokestis.
INDESTRUCTO AWNING CO. ' 

54 W. Grand Avė.

CONDENSER WINDERS 
SOLDERERS 

ASSEMBLERS

TELECON CONDENSER CO. 
3757 W. NORTH AVĖ.

AR IEŠKOTE GERO 
ATLYGINIMO 

IR APSAUGOS? 
TELEFONŲ KOMPANIJOJ 

RANDASI DARBŲ DEL

DŽENITORKŲ
Uždirbsit 70c į vai. pradedant.

75c. j vai. po 3 mėnesių.
80c. į vai. po 6 mėnesių.

★ ★ ★ 
VALYMO DARBAI 

MOTERIMS 
Visose Dalyse Miesto.

Vai.: 5:30 pp. iki 12 naktį.
★ ★

Valgykloj Tarnaičių 
Cafeterijoj Virėjų

Taipgi Reikia
★

NAUJOS AUKŠTOS ALGOS 
★

Atsišaukite
Illinois Bell

Telephone Co.
Samdymo Ofisas Moterims 

STREET FLOOR 
309 W. WASH1NGTON ST. 

REIKIA
10 MERGINŲ 10

PRIE
Lengvų Dirbtuves Darbų 

PASTOVŪS DARBAI 
AUKŠČIAUSIA MOKESTIS
Laikas ir pusė virš 40 vai. Grupės 
apdraudos pienas ir graži vieta 
dirbti.
STONE CONTAINER CORP. 

4200 W. 42nd Place .

IR MILWAUKEE ŠVĘS 
LIETUVOS NEPRI. 
KLAUSOMYBĘ

Nors savaitę vėliau, bet 
vis vien Milwaukee, Cudahy 
ir So. Milwaukee lietuviai 
švęs Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktį, Šv. Gabrie
liaus. parapijoje, vasario 24 
d., 3:30 vai. popiet.

Iškilmėms atvyksta kun. 
dr. Juozas Prunskis, J.C D., 
iš Chicago ir Naujalio cho
ras iš Waukegan ir Keno- 
sha. Parapijos choras atliks 
dalį programos. Bus ir ke
letas surpryzinių dalykų, 
kaip radio, programa ir ne
paprastų talentų iš pačios 
parapijos, vaikučių.

Sąryšyje su šiuo paminė- 
i j imu bus vedama senų dra
bužių rinkliava. Visi šios a- 
pylinkės žmonės prašomi 
rinkti senus drabužius ir 
duoti mums žinoti ir dra
bužiai bus renkami automo
biliais jei bus reikalo.
APLINK MUS 
MILWAUKEJE

OPERATORIŲ
Prie preso — riveting ir pinning. 
Patyrimo nereikia. Pastovūs dar
bai, geros darbo sąlygos.
CHICAGO CI’RTAIN STRETCHER

COMPANY 
1127 W. 37th ST.

MOTERŲ — MERGINI; 
Lengviems dirbtuvės darbams. Gera 
mokestis ir bonai. Pasirinkimas šil
tų, viršlaikis. Neapriboto amžiaus..

3«OO W. rOTOMAC.

GERA PROGA!

Naujas $8500 Mūrinis Namas 
GVYENIMUI KOVO 15

Tiktai 11800 Įnešus, $55 Į mgnejsį, 
iš'ko apmokama principas, nuošim
tis ir taksai nuperka šluos FHA. di
delius 5 kambarių 2 aukščių namus, 
platus lotas, pilnai išdekoruotas na
mas. 2 blokai nuo I.C. ir Halsted 
St. bust,, arti mokyklų. Modelinis 
namas atdaras nuo 9 iki 5, 12325 
S. Sangamon.
Barrclt Bros. Bullders— Ėst. 18116. 
9041 S. Ashland—CEDarcrest 1600.

BIZNIS PARDAVIMUI 
Su namu arba tiktai biznis. Įsteigta 
12 metų. Partlavimo priežastis — 
mirtis. Pašaukite —, YARDS 6009.

Viktoras Genčauskas ir jo 
žmona Polly buvo pagerbti 
praeitą sekmadienį kuklio
mis išleistuvėmis parapijos

tesime ir kitų 'kalbėtojų. 
Kas svarbiausia, atvažiuos 
iš Waukegan žymi daininin
kė Vaitekūnaitė ir komikas 
P. Karaliūnas. Bus ir kele
tas vietinių jaunuolių. Po 
programos bus šokiai ir vai
šės. .

Vietos lietuviai, jei kada 
eidavot, ar apleisdavot, tai 
šįmet visi prašomi susirink
ti. Mūs gimtinis kraštas, 
Lietuva, randasi priešo pa
vergtas. Ten gyvenantieji 
lietuviai velka sunkų jungą; 
kankinami ir žudomi. Bet ir 
tokiose sąlygose būdami ne
nusimena. Sako, kad ir dar 
baisiau mus priešas, kan
kins visokiais žiauriais bū
dais, mes rasim vis vien 
išeitį dirbti, tęsti kovą, pa- 
siliuosuoti iš vergijos.

Todėl, broliai sesės, Rati
ne, atjauskim ir suteikim 
didesnę paramą išliuosavi- 
mui savo tautos ir nuožmių 
priešų. Išvien, vieningai tei- 
kim paramą atsteigimui ne
priklausomos Lietuvos.

Nuoširdžiai kviečiame į 
svečius savo geruosius kai
mynus: Milvvaukės ir Ke.no- 
cha lietuvius atvažiuoti į 
Ratine lietuvių ruošiamą pa
rengimą vasario 17 d., 2 vai. 
po pietų į Šv. Kazimiero pa-

REZIGNAVĘS

Harold L. Ickes, rezigna-

Kreivi Takai
Tai laikai, tai laikai,
Kokie jau atėjo,
Kad mergelkos ir vaikai 
Rūkyti pradėjo.

Tu, pypkele, tu graži 
Esi kukavinė.
Tu rūkyti patogi,
Karčioji dūminė. |

O kas tai? Nežinau 
Ir kaip prasidėjo,

.v ,r., ~ , .i Kad mergaitės kelnias jau
..T Dėvėti pradėjo.

Turbūt, vyrai tuoj pradėsSekretoriaus pareigų. (Acme 
Draugas telephoto)
rikos Lietuvių Tarybos Ke-, 
noshos kuopa.

salėje. ALRK Susivienymo: rapijos svetainę, 815 Park
Avė.

Tikimės, kad šis mūs pa
kvietimas ras pritarimo ir 
laukiame skaitlingų svečių.

M. Kasparaitis

kuopa suruošė išleistuves ir 
įteikė po dovaną jaunie
siems. Viktoras yra parapi
jos komiteto narys.. Dabar 
apsigyvens Beaver Dam,
Wis., kur įsisteigs savo šal
dytuvų biznįi. Reik pažymė
ti, kad jo žmonos tėveliai 
gyvena Beaver Dam, Wis.

Sgt. Leonas Serafinas, U.
S. Army šiomis dienomis 
sugrįžo iš kariuomenės. Se
rafinai yra gerai žinomi Šv. j visi žada dalyvauti Lietu- 
Gabrieliaus parapijos nariai, j vos nepriklausomybės minė- 

Elena Serafinaitė išteka j jįme, kurs įvyks Šv. Petro 
už John Methke, kuris ne- parap. salėje vasario 24 die- 
seniai sugrįžo iš kariuome- ną> pietumis 12:30 ir prog- 
nės. Vestuvės įvyksta kovodama. P3, visam bus šokiai.

Praeitame šv. Vardo Dr- 
jos susirinkime nutarta da
lyvauti bendrame miesto Šv. 
Vardo bowling jamboree. Iš 
mūsų grupės jau yra susi
darę apie 5 tymai — tiki
mės, kad ir daugiau bus. 
Prieš karą, parapija turėjo 
savo bovvling league. Su grį
žimu jaunųjų vyrų; iš įvai
rių karo frontų, vėl žada 
netolimoj ateityje suorgani
zuoti stiprią St. Peters Bow- 
ling League.

Sijonus nešioti.
Tada moterys galės 
Vėl juos pamegždžioti.

Tai keistums tikrumoj, 
Baisu pagalvoti,
Kad jau mamės karčiamoj 
Pradėjo girkšnoti.

Susėdę jos viešai,
Vyrus apkabinę,
Ir sau traukia paprastai 
Alutį, degtinę.

Patrijotai, lietuviai,
Ką turim daryti,
Kad jau sniegą vabalai 
Pradėjo knaisyti.

Lai sau knisa, kad snukis 
Taip žemai nusviro.
Gal tunelį padarys 
Į patį Sibirą.

Kaip giliai lietuviai 
Kiti nugarmėjo.
Svetimų pjautuvų 
Ieškoti pradėjo.

Nebegerbia vėliavos 
Trispalvės, švelnutės. 
Siekia matuškos žiaurios, 
Bet nebe motutės.

Pagyvensim sužinosim,
Ko jūs susilauksit —
Ar mes laisvę iškovosim, 
Ar jūs ją pasmaugsit.

Tai bus lengva širdyje 
Po jungu sėdėti.

, Jiems patinka vergija, 
Ką čia ir kalbėti.

žaibas

Patarlės
Duodamas imk, mušamas 

bėgk.
Du gaidžiai vienam kie

me nesutinka.
Du katinai vienam maiše 

nesutelpa.
Dumplėmis vėjo neatpūsi.
Dumplės yra naudingas 

daiktas į kaminą pūsti, bet 
prieš vėjus pūst jos dar nie
kuomet nederėjo.

Kenoshos Žinios
Susipratę Kenoshos lietu

viai žino reikalingumą pa
gelbėti mūsų broliams pa
bėgėliams Europoje. Todėl

Vasario 17 d. Viktoro ir 
Onos Nemekšių sūnus buvo 
pakrikštytas Karoliu-Pran- 
cišku. Konrado ir Valerijos 
Jechorek duktė pakrikštyta 
Ona.

Vezuvijus rūksta
Naples, Italija. — Prane

šama, kad ugniakalnis Vezu
vijus šiomis dienomis pradė
jo rūkti. Jis buvo ramus nuo 
1944 m.

3 d., iš mūsų parapijos. 
Pranas Burta, senas para-

pijonas, šiomis dienomis 
serga po sunkios operacijos, 
ir guli Šv. Luko ligoninėje.

Milvvaukiečiai atsilankė į 
“Draugo” koncertą praeitą 
sekmadienį. Visa, grupė da
lyvavo ir džiaugėsi gražiu 
koncertu. Grupė buvo kleb. 
kun. P. P. Ciniko, MIC., ly
dima. XXX

Įžanga tik vienas doleris, 
vaikams 35c. Rengia Ame- SKAITYKITE “DRAUGĄ’

Specialus Pranešimas

FOR SALE — FOR RENT

APSIGYVENKITE TUOJAUS 
4 KAMBARIAI TUŠTI

$200.00 įnešus nupirks 2 aukščių 
namų. adresu 182 3 Canalport Avė. 
Balansų išmokėsit mokant $30.00 Į 
mėnesį. Rendos atneša $4 8.00. Kai
na tiktai $2,300.00.

GYVENIMUI TUOJAUS 
ŠEŠI KAMBARIAI

Tiktai $500.00 įnešus nuperka 2 auk 
šėlų mūro namų adresu 1846 West 
17th St. ir 6 kambarių, moderniškų 
mūro cottage užpakalyje. Rendos 
atneša $80.00 į mėnesį. Kaina $4,- 
700.00. Balansų $50.00 į mėnesį.

GYVENIMUI TUOJAUS 
KETURI KAMBARIAI

$500 eash įnešus balansų mokant 
$35.00 į mėnesį nuperka 2 aukščių 
namų adresu 1136 W. 18th St. At
neša gerų rendų. Kaina $3,200.00.

Kreipkitės prie

F R A N K J. PERTU 
1443 W. 18th Street 
Tel. — CANal 0806

Skaitykite
Lithuania’s F i g h t For 

Freedom, by E. J. Harrison.
kaina $0.50.

Ghillebert De Lcunoy ir 
MedlevaI Lithuania, by P. 
Klimas, kaina $1.00.

Lithuania In A Twin Ten
tonic Clutch, a collective 
work, kaina $1.00.

Užsisakykite: Lithuanlar 
! American Information Cen-

RatineSingapūro Policija
Išsklaidė Komunistus
SINGAPŪRAS, vas. 15.—

Vienas kinietis buvo užmuš
tas ir 17 kitų sužeisti šian
dien, kuomet policija iškalai 
dė būrį apie 100 žmonių, tautos šventę.

RUOŠIAMĖS IR LAUKIAM 
VASARIO 16 DIENOS

I
Su džiaugsmu turiu pra-1 

nešti štai ką: pranjatoma, 
jog šįimet Racino lietuviai 
didesnėmis iškilmėmis švęs

kurie neklausė policijos 
draudimo komunistų parti
jai šaukti susirinkimą pa
minėjimui Singapūro kriti
mo japonams keturių metų 
sukakties.

Principą,liu kalbėtoju pa-1 
sižadėjo būti Kenosha kle
bonas. A. Pauliukonis ir vie
tos klebonas kun. A. Jeske- 
vičius. Be tų dviejų, dar tu-

3 Japonai Pripažino 
Pasmaugę US Lakūnus

ŠANGHAJUS, vas. 15.— 
Trys japonai savo pasitar
šytuose prisipažini m u o s e, 
perskaitytuose šios dienos 
teismo sesijoje, sakė jie 
šniūreliais pasmaugę tris 
amerikiečius lakūnus, tuo
met sudeginę jų lavonus. 
Vi4i trys sakė jie darę tai 
pildydami jpakymą.

Kiniečiai liudininkai ank
sčiau sakė amerikiečiai ne
buvo mirę, kuomet iie buvo 
įkimšti į krosnį ir sudeginti.

Mes esame pilnai prisirengę ir prisiruošę suteikti 
jums sekančius patarnavimus:

1) INCOME TAX PATARNAVIMAS
Income Tax Sąskaitas jums išpildys mūsų eks
pertai. Galite ir UŽSIMOKĖTI INCOME TAKSUS 
CIONAIS.

2) RENDU0T1 JUMS SAFETY DEPOSIT BAKSĄ, ap
saugota A. D. T. sistemos, padėjimui jūsų brangenybėms.

3) AUTOMOBILIAMS APDRAUDA (Public Liability ir 
Property Damage) pilnai atsiekant reikalavimus 
Illinois finansinės aitsakomybės statuto kuris jau 
vykdomas nuo Sausio 1 d. 1946 m.

SAFETY INSURANCE AGENCY, INC. 
1707 W. 47th St. Tel. - YARDS 1512

BGAL ESTATE — PASKOLOS — APDRAUDA
OFISO VALANDOS: Plrmad. ir Penktad., 9 iki 5 

Antrad. ir Ketvirtad., 9 iki 8
Trečiad. ir šefttad.. 9 iki 12 pietų 

Kreipkitės prie ANTANO VOSYKA, Pres.

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ PAS MUS
j

Pirk Victory 
Bonus!

__ . . ______ Yra Dtromoi —
Statybai, Remoatavtmai, RennanMTtma* __
ANT LENGVŲ MftNEHINTŲ IKMOKJ1Wų» 
Paalnandoklte taisoma NnoftHnėlą Kainoms. 
TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mflap ptalffoje. Jtao IndAilai 
rflpnffttiupU globojami Ir liffi 95.000 00 ap
drausti per Federal garine* and Loan In
surance Corporation.. Jflsų pinigai bna grei
tai Išmokami įnma ant pareikalavimo. 

SENIAUSIA IR tYMLAUHIA IAKTUTIŲ 
FiNANsnre įstaiga.

— 47 Metai aekmlnco Pataraarinmt —

KEISTUTO SAVINGS AN D LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y 3236 S. Halsted St.

BIZNIERIAI 

IR NAMŲ SAVININKAI

Jūsų

Income Tax 
Sąskaitas

Ekspertyviškai ir taisykliš- 
kai paruoš jums mūsų pil
nai patyrę knygvedybos ir 
legališkumo ekspertai.

GROSS 
Realty & Mortgage

Company
2320 MILWAUKEE AVĖ.

Didžiausia Lietuvių
Jevvelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik
rodėlius, auksinius ir deimanti
nius žiedus, rašomas plunksnas*

1 r {vairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus 
už Jums Prieina
mas Kalnas I

Be to, turime 
didelį ir gerą pa
sirinkimą Muzik- 
ališkų instrumen
tų, Muzikos Kny
gų, Stygų, Re
kordų ir kitų Mu
zikalių daiktų.

Taipgi taisome laikrodžius ir 
laikrodėlius, žiedus, Plunksnas, 
ir muzikalius instrumentus..

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

JEWELRV — MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

CHICAGO. ILL.

Tel. — ARMitage 2373
SKAITYKITE “DRAUGĄ.!

Duodam Morgičius ant Lengvų Išmokėjimų
UŽ INDELIUS MOKAME 3%

INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00 PER
PER FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP.

WASHINGTON, D. C.

3

lite

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

1739 SOUTH HALSTED STREET
Raštinė atdara nuo 9:30 vai. ryto Iki 6:30 vai. vakaro, 

šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.

3S3



3 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, vas. 16 d., 1946

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

1334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, ekcept Sundays, 

by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Association 

$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago &
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams .................................... '............................. .................. $7.00
Pusei metų ............................................................................... 4.00
Trims mėnesiams ................................................................. 2.00
Dviem mėnesiams ................................................................. 1.50
Vienam mėnesiui ............................................................................75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams ..................................................................................... $6.00
Pusei metų .......................................   3.50
Trims mėnesiams ......................... .. ’................................... 1.75
Dviem mėnesiams .................................................................. 1.25
Vienam mėnesiui .................................................................. .75

Užsieniuose:
Metams ............................................................................................ $8.00
Pusei metų .............................    4.50
Trims mėnesiams ................................................................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto .Money Orderiu su užsakymu. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrąžiname. Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų 'prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, UI. 
Under the Act of March 3, 1879.

Vasario 16-toji
ŠIMTMEČIŲ KOVA DĖL LAISVES

Pirmojo pasaulinio karo gaisrų grandinė supo visą 
Europą. Upeliais liejosi kraujas ir ašaros. Tautos ir 
valstybės grobuoniškai viena kitą teriojo. Pro, karo 
liepsnų liežuvius ir dūmų debesis vėl iškilo lietuviškoji 
trispalvė, kuri ilgus metus, svetimųjų tironų rankomis, 
buvo nuplėšta nuo Lietuvos padangės. Vėl nuaidėjo 
Lietuvos padangėje laisvės trimitas ir Lietuvą sušuko 
visam pasauliui: “Gana vergovės! Mes norime vėl lais
vi būti!” Ir p? šimtmetinių kančių bei teriojimų, pa
galios 1918 m. vasario mėn. 16 d. pasaulis vėl išgirdo 
lietuvių tautos troškimą laisvai gyventi ir vasario 16- 
toji tapo įrašyta į istorijos lapus.

Tačiau tos, ti^>kštamos laisvės, niekas už dyką ne
padovanojo. Ją reikėjo nuosavu, lietuvišku krauju nu
sipirkti. Lietuvis išgirdo tėvynės balsą. Jaunuolis pa
liko mokyklos suolą, ūkininkas nebaigtą versti vagą, 
tarnautojas įstaigą ir visi, vieningai, ėjo į kruviną ko
vui lauką, kad žūtbūtinėje kovoje iškovoti sau laisvą 
ir nepriklauscmą gyvenimą. Daugel naujų kapų išdy
go Lietuvos žemelėje, daugel kraujo tekėjo... Daugelis 
savo gyvybę paaukojo ant tėvynės aukuro... Pralietas 
kraujas ir paaukotos gyvybės nebuvo veltui — laisvė 
buvo apginta. Lietuva tapo vėl laisva.
MASKVOS BRUTALI IR CINIŠKA KOMEDIJA

22-jus metus lietuvis alsavo laisve. 22-jus metus Lie
tuvos padangėje džiaugsmingai plevėsavo lietuviškoji 
trispalvė.

1940 m. vasario mėn. 16 dieną paskutiniu kartu tri
spalvė puošė Lietuvos padangę. Tų pat metų birželio 
15 dieną tamsūs debesys apsiautė Lietuvą — iš Azi
jos stepių atslinko kraujo ištroškęs baisusis raudona
sis slibinas. Pradėjo merdėti Lietuvos laisvė. Nors ir 
gražiais žodžiais kalbėjo Kremliaus viešpačiai, tačiau 
jų tikslas buvo vienas — Lietuvą, drauge ir visą Pa
baltu “broliškai” priglausti, įjungti į “laimingųjų” 
tarpą. 1940 m. rugpiūčio mėn. 3 d. Maskvoje buvo su
vaidinta brutali ciniška komedija. Biauriausiai pasi- 
tyčiojant iš tautų suvereninės teisės bei laisvės, Lie
tuva prijungiama prie Sovietų Sąjungos.

Niūriai slinko vergijos dienos. Nutilo Lietuvos pa
dangėje skambėję linksmos dainos. Įsiviešpatavo siau
bas ir nerimas. GPU agentai aktyviai dirbo dieną ir 
naktį rinkdami savo aukas. Tūkstančius šviesuolių pri
glaudė niūrūs kalėjimų mūrai, tūkstančiai “savanoriš
kai” iškeliavo į Sibirą... Gailiai raudojo ir nežmoniš
kas kančias kentėjo kiekvieno lietuvio siela. Su didžiau
siu pasiilgimu laukė, kad kas nors įvyktų, kad kas 
nors sutryptų tą biaurųjį tironą.

Vienas prispaudėjas ginklu verčiamas, pasitraukė, 
bet atėjęs naujasis — vokiečiai, pradėjo naujai tero
rizuoti. Raudonąjį valdovą-tironą pakeitė rudasis. Vėl 
naujos žaizdos ir naujos kančios.
TAUTOS ŠVENTĖ MINIMA ŽAIZDUOTA ŠIRDIMI

Šiandieną, sugniužus diktatoriškai Vokietijai, nutilus 
patrankų salvėms ir užgesus karo gaisrams, rcdos, vėl 
turėtų laimė ir pasitenkinimas viešpatauti pasaulyje. 
Deja! Nors po Atlanto Carterio paragrafais galiūnai 
padėjo savo parašus, nors įvairiose konferencijose kal
bama apie pasaulio taiką, tačiau tuo pat metu niekšiš
kai prievartaujama tautos. Valstybių laisvė ir tautų 
teisės minamos po kojų. Smurto ir jėgos garbintojai

triumfuoja ir nenori girdėti milijoninių skundų bei ai- 
*manų. Nenori matyti pavergtųjų ašarų!

Šią vasario 16-tąją, jau penktu kart iš eilės, nebe- 
plevėsuoja laisvės vėliava mūsų tėvų žemėje. Ją pa
keitė skurdo, ubagystės, moralinės ir medžiaginės prie
spaudos — vergijos vėliava. Penktąją vasario 16-ją lie
tuvis švenčia žaizduota širdimi.
AR JAU ŽUVO PASAULY TEISYBĖ?

Šiandieną, visame pasaulyje išblaškyti, lietuviai: lė
ta ir baisia tremtinio mirtimi Sibiro taigose mirštan
tieji, gyvi kalėjimuose pūdami ir tūkstančiai bena
miais pabėgėliais tapę savo žvilgsnius kreipia į tuos 
galiūnus, kurie nuolatos akcentuoja visų tautų laisves 
egzistencijos teisę. Milijonai Šiandieną baimingai klau
sia:

— Ar jau žuvo teisybė pasaulyje? Ar Jaltos ir ki
tos konferencijos tebuvo irgi vien tik ciniškos kome
dijos? Ar Carterio paragrafai buvo parašyti tik tam. 
kad užpildyti popierio lapus?

Taip, nevienas šiandieną klausia: — Ar už tokią 
tautų laisvę žuvo tūkstančiai, tautų laisvės sargyboje 
stovinčių valstybių!, karių? Ar už tai buvo upeliai krau
jo išlieta ir Europos žemė griūvėsiu krūvomis apdeng
ta?

Ne! Tikrai, kad ne!
TIKIME LIETUVOS PRISIKĖLIMUI .

Ir kiekvienas lietuvis tvirtai tiki, kad tie, kurie ma
to, išdrys vieną kartą ištarti savo griežtą “gana!” 
Tikime, kad po taikos nuostatais pasirašiusieji demo
kratinių Amerikos ir Anglijęs valstybių vyrai nenorės, 
kad istorija juos pasmefktų ir vadintų niekšingais bai
liais, veidmainingais silpnesniųjų išdavikais. Tikime, 
kad vieną kartą pritruks jiems kantrybės, matant nau
jus terorizavimus ir naują-modernišką sielų vergovę. 
Tikime, kad jiems nusibos žiūrėti į kruvinoje arenoje 
žūstančias tautas ir jie tikrai pradės vykdyti, savo 
parašais patvirtintus, taikos ir teisingumo nuostatus. 
Tik, duok Dieve, greičiau! Tuomet iš milijonų krūtinių 
ir širdžių išplauks padėkos himnai. Tuomet vėl vasario 
16-toji bus laisvės ir džiaugsmo diena. Tuomet vėl lais
vai plevėsuos trispalvė mūsų tėvynėje ir laisvas Vytis 
laisvai skraidys Lietuvos padangėje.

Tik, duok Dieve, greičiau!
Antanas Paulaitis

Šveicarija, 1946 m. vasario mėn. 6.
★

Kovojanti Lietuviu Tauta
BALTIEČIAI “BALSAVO”... TUŠČIAIS BALOTAIS»
Vasario 10 d. Sovietų Rusijoj įvykusi rinkimų ko

medija dar kartą parodė pasauliui, kad Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos žmonės smarkiai priešinasi bolševikų 
okupacijai. Vakar spauda paskelbė Rusijos “rinkimų” 
davinius, pažymėdama, kad vieninteliu būdu buvo ga
lima pasisakyti “rinkimuose” prieš komunistų partijos 
kandidatų sąrašą (kuris buvo vienintelis), tai įmetant 
tuščią balotą, į urną. Ir tokių tuščių balotų, kaip pra
neša patys komunistai,

daugiausiai buvo rasta bolševikų užgrobtose Balti
jos valstybėse — Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj.

Kai kurie Amerikos dienraščiai šį faktą ypatingu 
būdu pabrėžė. Ir ne be reikalo. Jis yra labai reikš
mingas.

Baltijos valstybės buvo militarine jėga rusų bolše
vikų okupuotos ir, panaudojant hitleriškas priemones 
ir pasauly ligšiol negirdėtą smurtą, prie Rusijos pri
jungtos. To bjauraus smurto lietuvių tauta nepripa
žino ir nepripažins. Jo nepripažino ir, reikia manyti, 
niekuomet nepripažins, Jungtinės Valstybės, Didžioji 
Britanija, Vatikanas, Pietų Amerikos respublikos ir ki
tos.
KOVA ĖJO IR EIS #

Kaip pirmuoju bolševikų okupacijos metu ir sun
kiais nacių siautėjimo laikais, taip ir dabar — prie 
antrosios bolševikų okupacijos yra vedama Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos žmonių slapta ir vieninga kova 
prieš okupantus. Nors baltiečiai yrą terorizuojami, iš
tremiami, į kalėjimus kemšami, žudomi, tačiau savo 
teisių į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą neišsižada. 
Jie vis dar šventai tiki, kad Amerika ir Anglija Balti
jos tautų neišduos mirčiai, kad jos panaudos visas ga
limas, priemones išlaisvinti Lietuvą, Latviją ir Estiją, 
kad, pagaliau, Atlanto Carteris nėra tuščių žodžių krū
va.
MININT LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTŲ

Ir jei .dabar, per sovietų “rinkimus”, baltiečiai tik 
baltas, tuščias korteles (balotus) metė į urnas, tai reiš
kia, kad jie tiki į savo kraštų laisvą ir nepriklausomą 
ateitį, tiki pasaulio demokratijoms.

Minėdami Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo su
kaktį, sustiprinkime pavergtųjų brolių ryžtingumą jų 
šventoje kovoje, sustiprinkime ir jų viltį, pasižadėda
mi daugiau, vieningiau dirbti ir gausingiau aukoti, kad 
Lietuva ir kitos Baltijos valstybės greičiau galėtų iš
vysti laisvą ir nepriklausomą rytojų,

II Rimties
|| VALANDĖLEI... j

Pasigailės Dievas 
Ir Lietuvos

Šiandien Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktis. Pri- 
seina švęsti, minėti tai ko 
neturime, nes Lietuva, dė
dės Juozo prispausta, negal 
net pasiskųsti, kaip sunku 
gyventi savoje žemėje sve
timų valdomoje. Negalima 
prasižioti, nes gręsia pavo
jus pasiekti šlaitus Sibiro 
ledus.

Lietuviai pratę kęsti sun
kius vargus; vos spėja nuo 
vienos sunkenybės išsiva
duoti,' kaip kita užkrauna
ma. Bet tų gyventojų ramus 
tylus darbas, kaip nuolati
nis vandens lašelis, galuti
nai pramuš kiečiausią ak
menį. Anksčiau ar vėliau, 
Lietuva su džiaugsmu pa
tirs laisvės malonias valan
das; jos gražios pievelės, 
miškai, bus vėl jos nuosa
vybe.

★ ★ ★
Vieną priekaištą tegalima 

mesti lietuviams — jie ver
čiau gins save ir savuosius, 
o ne bandys patys atakuoti 
priešo jo paties ginklais, ši 
ypatybė, rodos, smerktina; 
kam gintis, pirmas duok 
priešui antausį. Giliau pa
žvelgus, rasime, kad gyni
masis esti didesnės stipry
bės ženklu. Reik daugiau 
vikrumo ir išminties išveng
ti priešo kumštį nekaip pa
čiam kumštimi duoti.

★ ★ ★
Tiktai prieš keletą metų 

buvo susidariusi panaši klai
dinga nuomonė apie tikėji
mo mokomas dorybes. Mo
dernus pasaulis pasisakė, 
kad netikros dorybės esti 
tos, kuriomis parodoma kan
trybė, nuolankumas, ramy
bė ir taip toliau, nes jos ne 
dorybės, bet silpnos valios 
požymis. Visos dorybės ge
ros, kuriose randasi daugiau 
aktyvumo. Žinoma, šventa
sis Tėvas pasmerkė tokias 
skleidžiamas mintis, kaip 
priešingas tikėjimui.

★ ★ ★
Kai eina diskusijos vienu 

ir kitu klausimu, visad leng
viau surasti priekaištų, kaip 
tiems priekaištams duoti tin 
karną atsakymą. Bedieviui 
lengviau užpulti tikėjimą, 
katalikui gan sunku darosi 
atsakyti. Jam kur kas leng
viau pamiršti statomus klau 
simus bei užpuolimus ir pa
čiam daryti priekaištus be 
dieviui. Gan aišku, kad šiais 
atvejais lengviau pulti kaip 
gintis.

★ ★ ★
Neretai gyvenime pasitai

ko, kad- žmogaus nepriete
lis prasimano visokių pasa
kų apie žmogų. Kaip sunku 
atsakyti įtarimams be jokio 
pagrindo. Ar vienaip ar ki
taip kalbėsi, kurie klausosi 
vistiek manys, kad čia kas 
nors negerai: sąžiningam 
žmogui jie sako, nereik gin
tis, nes jo gyvenimas atvi
ras kaip knyga. Gyvenimas 
atviras, bet priekaištų buvo 
ir bus, tavo paaiškinimai pa
siims menki.

Lietuviai ginasi tylėdami, 
kęsdami. Jobas, Sename Į- 
statyme, po ilgų vargų, ken
tėjimų susilaukė Dievo pa
laimas. Pasigailės Dievas 
Lietuvos ir jos žmonių.

A. B. C. J.

fU

ciuvi&ni'^ uitaihyti?

Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

(Tęsinys)
— Visi tie sostinių bom

bardavimai iš oro, šis ne
gailestingas nardomasis ka
ras, dujų ir sprogstančių 
šovinių vartojimai, — visa 
tai turi paveikti Jungtines 
Valstijas ir kitas, ligi šiol 
neitrales, šalis.

— O bado blokada, kad 
išmarintų badu nekaltus Vo
kietijos vaikus ir moteris, 
ar žmoniška?! — karštai 
šokosi vokietis, ar Vokieti
jos šalininkas. Jeigu tik ge
rai pagalvoti, visos priemo
nės, vartojamos karuose, ne
žmoniškos, ir pats karas ne
žmoniškas. Ir jei Vokietija 
turėjo rielaimės susirišti su 
tokiais sąjungininkais, kaip 
Italija...

— O kas pradėjo šį "ne
žmoniškąjį“ karą... šoko 
kitas.

Staiga ant laivo viršūnės 
einąs sargybą kapitono pa
dėjėjas netoliese pastebėjo 
nedidelį laivelį, kuris staiga 
pražuvo. Padėjėjui plaukai 
pasistojo: suprato, kad tai 
vokiečių nardomasis laivas 
nunėrė po jų apačia. Padė
jėjas nuskubo pas kapitoną, 
bet vos tik spėjo pakelti 
triukšmą, pajuto stiprų stuk 
telėjimą į laivo apačią. Lai
vo vadovybė gerai suprato, 
ką tai reiškia. Sušaukė jū
reivius, liepė nukelti laive
lius ir sodinti į juos vaikus 
ir moteris.

Baisi žinia laivo kelei
viams. Patyrę, kad nebilgai 
liko jiems gyventi, pradėjo 
didžiai vaitoti. Vieni rovė 
sau plaukus, kiti, susiglėbę 
vaikelius, nesuprato, kur ir 
ko bėgioja. Kiti! šaltai su
gniaužę kumščius, sukandę 
dantis, paliko nejudėdami. 
Paskutinės, nors labai ma
žos, vilties išsigelbėti visi 
puolė į laivelius. Jūrininkai 
visom jėgom stūmė nuo lai
velių suaugusius vyrus, gra 
sino revolveriais ir net šau
dė, leisdami tik moteris ir 
vaikus, kurie spiegdami tie-

t

sė rankas į likusius pražū-
ciai tėvus ir vyrus.

O laivas vis leidžiąsi že
myn, vis žemyn... žmonės, 
vandens apsemiami, baimės 
išverstomis akimis, išsidrai
kiusiais plaukais, sudrasky
tais besidaužant, besigelbs- 
tint, rūbais vis kabinosi 
aukštyn.

“Luzitanija” dingo vande
nyno gelmėse. Tik ant van
dens nuskendimo vietoje ki
lo dideli vandens burbulai, 
o šonuose, bangų mėtomuo
se laiveliuose, nežmoniškais 
balsais šaukė, gal būt, ir 
patys tik rykliam pusry
čiams likę, savo artimiau
sius nuskendusius žmones...

Jūs manot, kad tai bai
senybės!? Tai tik Vokietija 
su savo nardomaisiais lai
vais atsako Antantai į jos 
bado blokadą. Visa tai lei
džia karas.

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių 
už 4-tq nuošimtį.

MUTUAL
FEŪERAL
SAVINGS and LOAN 

Assn. of Chicago
2202 West Cermak Road 

Telefonas CANAL 8887 

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt

1902 1946
ELMER KOLB and ASSOCIATES

Suteiks Jums Kogeriausį
Income Tax Patarnavimą

AR NORĖTUMĖTE SULAUKTI GRĄŽOS?
Mes pagelbėsime jums su jūsų čių metų INCOME TAX reika

lais. Atsineškite Savo Algos Raportus ir kitas smulkmenas. Ruo
šiame atskaitas Bizniams, Korporacijoms, Fartneriams, Trustams

ELMER KOLB and ASSOCIATES
1630 W. «th STREET TEL. VARDS 6165—1281 

' VALANDOS: nuo 9.39 ryto iki 9 vakare

cE
FIARCUTIT

VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRA8TIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC -1158 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos, 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nuo 7 iki 8 vai. vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas:
6755 So. Western Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehill 2242
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Šešti Liūdesio Metai
‘•O šešicJikta Vasario — drumstė visą tvarką, ramu-
Tavo šventė amžina
Šiemet ašarų tau marės
Ir trispalvė — kruvina.”
Ir vėl apsisuko gyvenimo 

ratas. Vasario 16-tą dieną 
visuose pasaulio kampuose

mą. Šiandien Lietuvos gy
ventojai sunkiai kenčia skur 
dą, badą. Vaikai ištraukia
mi iš tėvų rankų, šeimos iš
ardytos. Tūkstančiai guldė 
ir dar guldo galvas dėl tė-

nuskambės liūdnos lietuvių v y nes. Lietuvos žemė pri- 
dainos. Žinome, kad priešin- mirkus josics nekaltų vai-
gai turėtų būti, nes tą die 
ną visas lietuviškasis pa

kų krauju. Šiandien mūsų 
Lietuva parblokšta, savo

saulis mini Nepriklausomy- j kraujyje mirksta, “šiandien 
bes atgavimo šventę. Deja, i josios didysis Penktadienis.
šiemet sueina 6 metai kai 
žiaurus priešas, rusas, išplė
šė ir pagrobė iš lietuvių šir
džių laisvę ir nepriklauso
mybę.

Šiandien Lietuva parblok
šta, diktatorių mindžiojama. 
Daug kas šiandien Lietuvai 
groja gedulo maršą, nes bol
ševikai pasiryžę visai išnai
kinti mūsų lietuvių tautą. 
Bet amžiai bėga neklausy
dami nei skundų nei garbės 
trokštančių diktatorių ap
gaudinėjančių kalbų ir kei
čia žemės veidą. Todėl ir 
mes, lietuviai, galim visam 
pasauliui aiškiai kalbėt: 
“mes norime gyventi, mes 
privalome gyventi, mes įro- 
dėm, l»ad esame verti lais
vo ir nepriklausomo gyve-

Ji kybo ne ant kryžiaus, 
bet ant kūjo ir piautuvo. Ty
čiojasi minia.”

Vienok, Lietuvos sūnūs ir 
dukros, neužmirškime, kad 
Lietuva gimė per pačią aud
rą. Ir nežiūrint visų sunke
nybių, kliūčių, tas audros 
kūdikis, įstengė atsispirti, 
nugalėti visas nelaimes. Kas 
norėjo tas baidė, teriojo šį 
ramų kraštą. Tačiau Lietu
vos kraštas nenurimo kol 
jam nebuvo grąžinta laisvė 
ir nepriklausomybė. Jis pil
nai suprato, kad be laisvės 
žmonių visuomenė neįmano
ma. Todėl vieningume stojo 
gintis savo laisvės ir ne- 
priklauscmybės teises.

Švęsdami Vasario 16-tą 
dieną, nenustokime vi’ties. 
Lietuvos išlaisvinimo dar- 

Pavartę lietuvių tautos į ^as Sa^Į būti ilgas ir sun- 
istorijcs lapus matome, kad kus’ reikalaująs a^g 
Lietuva ilgus metus

nimo. >»

nese
nelaisvės jungą. Kas iš mū
sų lietuvių tėvų gali užmirš
ti tautos kovas už lietuviš
kas mokyklas ir lietuvišką

Pabėgėliai CHICAGO IR APYLINKES 2INIOS
Sįjungiečiu Vakaras

Moterų Są-gos 55 kp. są- 
jungietės šį sekmadienį, va
sario 17 d., Jasnauskų salė- baryJe’ MoterV Sąjungos 67 
je 2259 W. Cermak Rd., ren- į kP‘. laik.ys susirinkimą. Po 
gia pramogą — bingo žai- SU8irinkimo bus vaišės su

VAIŠES SU SUVAL
KIETIŠKU KUGELIU 

Vasario 19, muzikos kam-

ir •■'fr. Kazimiero Akad.
Skyriaus pirm. L. Šepu- Rėmoju Diena 

tiene ir visa komisija prašo,, Kaip labai malonu kad 
kad ne tik rėmėjos,* bet jr Į gaiįme kasmet šeimyniškoje 
kiti geros širdies žmonės nuotaikoje praleisti vieną
neatsisakytų prisidėti prie 
darbo, ar tai auka, ar bilie-

vakarą mūsų brangioje aka
demijoje pas seseles ir jų

dimą. kugeliu, kurį iškeps suval-
Kurie dalyvaus vąs. 16, k'e^®> Ona Čepulienė. Kuopa 

Lietuvos nepriklausomybės persitvarkius neseniai turė- 
paminėjime, galės suspėti J° v/eil4 pramogą, dabar 
sugrįsti ir į pramogą, nes rengiasi prie kitos, naujos 
ji prasidės 4 vai, popiet. bažnyčios naudai.

Visų kuopos nariu prašo-! Būrys rengiasi dalyvauti 
ma būtinai atvykti ir taipgi Moterų Sąjungos apskrities 
svečių atsikviesti. Sykiu ne- rengiamoje vakarienėje ir 
pamirškit dovanų atnešti.

Komisijos pirmininkė Ju-

Jurgis Janušaitis su savo 
' žmcna Verute. Gimę ir au
gę Džiugų kaime, Sidabra
vo parapijoj. Bolševikams 
okupavus Lietuvą, pabėgo iš 
savo tėvynės. Dabar randa
si Hanau A Main, U. S. A. 
valdžios lietuvių stovykloj.

Jurgis Janušaitis Lietuvos 
Nepriklausomybės laiku bu
vo pašto, viršininkas, o Joj VIEŠNIŲ IR ŠIRDŽIŲ

valgių demonstracijoje, va
sario 20, Home Economic 

zefa Klikūnienė daug dirba fCenter, 32 West Randclph 
pramogos pasisekimui. Jai St. 6 vai. vakaro.

to nupirkimu į vajaus va- auklėtnes. Kiek skaidraus 
karienę, kuri įvyks kovo 10 1 džiaugsmo, kiek nuoširdumo 
d., parapijos salėje. Nėra j rėmėjiškaro rately! 
abejonės, kad visi supranta Vasario 24 dieną įvyksta 
ir vertina seselių kazimie- ARD metinė vajaus vaka
riečių, darbą auklėjime ir rienė su labai gražia prog- 
mokinime vaikų. Parodyki- rama- Si pramoga labai lau
me viešai kad vertiname jų k*ama vjRU seselių prietelių 
darbą ir kovo 10 d. dalyvau- Į r Sera^ariU-
kime vakarienėje. A. V. Įsitėmykite: vasario 24-tą 

j dieną, 6 valandą vakare, vi- 
I si būsime Šv. Kazimiero A-

PLATINKITE “DRAUGĄ” kademijos salėje. J. U. R.

dėsnio lietuvių išeivijos dva 
sinių ir materialinių jėgų 
sutelkimo. Tadgi, nepa.vydė- 
kime jai pagalbos. Kovoki
me, kad ji atgautų tą lais-

spaudą ? Kas iš mūsų lietu-I vę ir nepriklausomybę, ku- 
vių nėra skaitęs, arba girdė- r*4 prieš me us.
jęs apie tautos sunkiausius Tos laisves ji pi nai nusi 
laikus? pelno, bet deja — jos sian-

Bet Lietuva ir anų laikų c‘^en nebeturi. Tokiu būdu
lietuviai neatsisakė nuo lais
vės. Iškilo pirmasis pasau
linis karas. Kaip tik iš tų 
karo pelenų iškilo silpnutė 
Lietuvos valstybė, bet tvir
tai pasiryžus gyventi. Ilgus 
amžius vergavus sena tau
ta sutraukė vergovės pan
čius ir, kaip toji graži gėlė, 
prasiskleidus lapeliams, pri
sikėlė naujam gyvenimui. 
Verkė motinos savo žuvusių 
vaikų, bet laimingos buvo 
jos, nes jų vaikų gyvybė 
tautos Laisvę išpirko.

Iš to viso aišku mums vi- «
siems, kad sunkus buvo mū
sų tautos kryžius. Vienok 
tie visi vargai, tas skurdat 
neveltui nuėjo. Nepriklau
somybės metuose, lietuvių 
tauta darė didelę pažangą 
pirmyn. Viskas sparčiu tem
pu tobulėjo, augo, vystėsi, 
taip, kad lietuvių tauta, il
gą laiką išbuvus svetimųjų 
priespaudoje, jau dabar dau
geliuose atžvilgiuose galėjo 
lygintis su Vakarų Europos 
kultūriniais centrais.

Deja, neilgai ta mūsų lie 
tuvių tauta kvėpavo “lais
vės” orą. Neilgai brangi tė
vynė laisvės šviesą išlaikė 
1940 m. birželio 15 d. skau
dus smūgis ištiko mūsų tau
tą. Tuo laiku rusai išplėšė 
ir pagrobė iš Lietuvos lais
vę ir nepriklausomybę. J? 
sužeidė, pamynė ir ji, ma
žytė, nutilo skausmuose 
Šiandien rusiškas imperia- 
listiškas komunizmas pasi 
ryžęs išnaikinti mūsų žemę 
griaudamas josios kaimus, 
miestelius, ardydamas pra
monę ir vietoje gerovės, lais 
vės, pagarbos žmogui pa
skleidė skurdą, badą, vergi
ją.

Mes visi suprantame mū
sų tautos dabartinę sunkilį
padėtį.

galėsime kartu su poetu kal
bėti:

“Mes sugrįšim, o tėvyne 
Tavo žemėn, pas savus 
Su nauja šviesia gadyne 
Laisvės nešdami laikus.’ 

J. Klebauskas, MIC.

Kunigams
Pranešimas

Jau išėjo iš spaudos nau
jas bažnytnis “Vadovėlis”, 
Kunigų Vienybės seimo pa
tvirtintas, kuriame randasi 
Gavėnios, gegužės, birželio, 
spaliui ir ŠŠ. Sakramento pa
maldos, taipgi procesijose 
vartojamos giesmės, maldos 
po skaitytinių mišių ir ki
tos dažniausiai vartojamos 
bažnyčioje maldos.

Pamaldos, kokios ten ne-

žmona Verutė taipgi turėjo 
valdžios darbą. Jis yra tik
ras brolis Pranės Ivanaus
kienės, kuri su savo vyru 
Kązimieru labai rūpinasi jų 
atsikvietimu į Ameriką. Jur 
gis Janušaitis buvo “Drau
go” bendradarbis, daug pa
rašęs straipsnių iš Lietuvos 
gyvenimo. Dabar žada vėl 
pradėti rašyti iš pabėgėlių 
lietuvių gyvenimo.

Laiške dar tarp kitko ra
šo:

‘‘Mylimieji mūsų švoge- 
ruk, sesute, Elyte ir Alber- 
tuk!

“Nepaprastas džiaugsmas, 
sulaukėm jūsų brangų laiš
kutį. Esame laimingi, kad ir 
jūs, mūsų mylimieji, esate 
sveiki ir gyvi.

‘‘Mes esame sveiki. Trupu
tį šaltoka. Mūsų gyvenimas 
blankus. Jį aprašyti neno
rim. Daug kartų per skruos
tus nurieda ašaros prisimi
nus jus ir ilgesio grandine 
nuskrendam ten toli, toli, 
už jūrų-marių, vandenynų 
ten pas jus...”

padeda O. Budrikienė, E.. 
Jurkštienė ir S. Sakalienė. 
Bus paruošta gardaus kuge
lio ir kitokių vaišių.

Į smagų pasižmonėjimą 
lauksime skaitlingų svete
lių. Ta pati

Marguetle Park

sam reikia vadovėlio, vieno
dų žodžių, kuriuos visi tu
rėtų ir kartu kalbėti ar gie
doti galėtų, štai, dabar tą 
spragą užpildo naujas “Va
dovėlis”.

Mūsų jaunoji karta neį- 
pratus lietuviškai skaityti, 
bet kuomet iš “Vadovėlio” 
kartu su vyresniaisias gie
da, kalba maldas, po trupu
tį įpranta ir išmoksta gra

būtų bažnyčioje, žmonėms žiai lietuviškai skaityti. Tai
darosi šaltos, nežingeidžios, 
jeigu jis jų negali sekti, jei
gu jų maldaknygės nesutin
ka su kalbamomis maldomis 
■>.r giedamomis giesmėmis ir 
už tai pradeda rečiau lan
kytis į tas pamaldas.

Maldos po skaitytinių mi
šių už Rusijos, mūsų engė
jos, atsivertimą būtų daug 
'įpūdingesnčs, jeigu visa 
bažnyčia kalbėtų “Sveika 
Karalienė".

Visai kitaip jaučiasi žmo
gus, jeigu gegužinėse pamal
dose jis gali iš pilnos krū- 
t nės užtraukti giesmę “Svei 
ka Marija”.

Birželio pamaldose. “Atsi
teisimo"’ malda, arba Kris
taus Karaliaus šventėje “Pa
siaukojimo ŠŠ. Jėzaus Šir
džiai’’ malda visai kitokią 
reikšmę turės, jeigu ne tik 
vienas kunigas prię alto- 

Komunizmo garbės Į riau3 jas atkalbės, bet visa

Ir taip nauja valdyba su 
nauja energija smagiai dir
ba idėjai. Dovydo Motina

Metinė ARD Vakarienė
Cicero. — Artinasi Aka

demijos Rėmėjų Dr-jos glo
bėjo mėnuo, tai yra kovo 
mėnuo. Sykiu artinasi ir me- ;

NELAUKITE— 
Rytoj Jau Gali luti Pervėlu!

VAKARAS
Jau kelintas metas iš ei

lės, kaip Motinų Draugija 
rengia “Viešnių ir Širdžių 
vakarą” vasario mėnesį.

Vasario 18, po trumpo su
sirinkimo, įvyks “Valentine 
Party” ir “Guest Night' 
narėms ir viešnioms,; o ‘Pan- 
try Shower’ seserims-mo.ky- 
tojoms.

Bus vaišės, dainos ir kor- 
tavimas, ir viešnių ir narių 
susipažinimas.

Taipgi bus pagerbtos tos 
narės, kurias atsilankė ji vi
sus susirinkimus metų bė
gyje-

Motinų Draugijos sėkmin
gas veikimas, tai rezultatas 
panašių draugiškų vakarėlių 
kuriuose narės arčiau susi
pažįsta, susidraugauja.

Jūsų Radio Sugedęs!
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
DVIEJOSE VIETOSE:

3635 W. Cermak Rd.
Chicago. III.

5244 S. 25th St.
Cicero, III.

VISAS DARBAS GARANTUOTAS 
Taisom Visų Išdirbysčių 

Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam iš namų ir pristatom

PARDUODAM NAUJUS RAD1OS
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Muzikos Rekordų.

TELEFONAI: 
R(X’kwi‘l,I, 7787 

CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsą kompaniją. Nelaimei išti- 
kus. neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1558-54

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALINIAI AGENTAI Šių Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY

F

Jr

kartu ir šventas ir patrio
tinis darbas. Šiandien nera
si žmogaus, kad jis gailė
tųsi 25 centų tokiam gra
žiam “Vadovėliui”, reikia 
tik jam išaiškinti, paraginti 
ir duoti progą tokį “Vado
vėlį” įsigyti. Aš kalbu iš 
patyrimo ir už tai kviečiu 
visus kunigus parsitraukti 
kiek galima daugiau tų “Va- I 
dovėlių”, platinti žmonių 
tarpe, patiems pamaldose jų 
laikytis ir pamatysite, kad 
mūsų pamaldos bus gyves
nės, žmonėms malonesnės, 
daugiau į jas lankysis ir dva 
sinė nauda bus didelė.

“Vadovėlio” reikalais krei 
pkitės į mane.

Kvn- K. A. Vasys,
15 Highfleld Rd. 
Worcester 4, Mass.

Kiekvienas dažnai varto-
ištroškę ponai įsiveržė į1 bažnyčia kartu su kunigu j jaman daiktas nustoja savo 
Lietuvos žemę ir suardė, su- į kalbės ir pasiaukos. Tam vi-j svorį.j.

Income Taksy Patarnavimas
Mes nesikraustome, išpildę Jūsų INCOME TAK

SUS. Per 16 metų toje pačioję viętoję pęr ištisus 
mętus mes teikiame taksų patarnavimą: asmęnims, 
bizniams ir korporacijoms.

OBARTUCH & CO.
2123 West Cermak Road

Chicago 8, Illinois
J?

PASKOLOS ANT MORGICIŲ - 4%
BE KOMISINO

Turtas Virš $17,500,000. — Atsargos Fondas Virs $1,300,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JUSTIN MACKIEYVICH, Pres. and Mgr.

Office hours daily: 9 A. M. to 4 P. M. — Wednesdays: 9 A. M. to 
12 Noon. — Thursdays 9 A. M. to 8 P. M.

s/

T TFTTTVT AT I Ne vien tik DAKBO Prakaitu galite AjIL-i A U V 1x1. A • užtikrinti savo Gyvenimo PASEKMĘ 
— nes tas kelias yra ilgas ir sunkus ir gana vargingas .. .

BET PAGREITINKIT SAVO PASEKMĘ

Investuojant Savo Pinigus
Į Saugius Gerai Apmokančius 

Investmentus

Didelis Pasirinkimas Gerų PIRMŲ MORGICIŲ, ANTRŲ MORGI
CIŲ ir SUTARČIŲ—KONTRAKTŲ ant PELNINGŲ NUOSAVY
BIŲ, kaip tai APARTMENTlNlŲ NAMŲ, C JTTAGES, BUNGA- 
LOWS, BIZNIO NUOSAVYBIŲ ir ĮVA1R1CS RŪŠIES NAMŲ.

Ateikite Pasikalbėti ir Persitikrinti apie šiuos INVESTMENTUS 
su LIETUVIU- -M R. CHARLES JANULIS.

MORTGAGE IŽXCHANGE
Chicago, IllinoisIII W. Washington St. kamb. *». sso-m

Arba Pašaukite Telefonu -- STAte 6385-6-7.

. • - r
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CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA
Vasario 16-los proga Iš Nekalto Prasidėjimo

Laisvė, nepriklausomybė 
reikšmingas, brangus daik
tas. Kiekvienas gyvūnėlis už 
tai kovoja. Ką gi kalbėti a- 
pie žmogų, pasaulio vald> 
vą. Kaipo tobulesnis žemės 
tvarinys, pirmiausia iškovo
jo laisvę sau; ir visa bėda, 
kad tik sau.

Seserų Gildos 
Susirinkimo

ir A.

Bet kova už būvį, progre 
saa nestovi vietoj. Pavergė 
jai, galiūnai turi skaitytis su 
progresu, taikintis prie ap
linkybių. O kas neprisitat- i priimti

Vasario 12 d., V 
Balsių name įvykęs. Nekalto 
Prasidėjimo Seserų Gildos 
susirinkimas, buvo gausus 
dalyviais ir pranešimais iš 
veik visų kolonijų.

Pirm. A. Pukelienė atida
rė susirinkimą, o praeito su
sirinkimo nutarimus perskai 
tė sekretorius, kurie buvo

išToliau sekė raportai 
kolonijų parengimų:

West Side kolonijos pa
rengimas jau įvyko sausio

ko, tas žūna.
Tas atsitiko ne tik su pa

vieniais, bet ir su tautomis.
Kai kurios buvo galingos, 
garsios, o šiandieną jų nė
ra. Liko tik užrašai.

Sava tauta mums dau
giausiai apeina. Ji buvo ga 
linga, bet žiaurūs 
pavergė ir buvo pasiryžę vi
sai numarinti, žiauri prieš- ty įvyks kovo 24 d., Ele- 
pauda, Sibiran trėmimas nie noros namuose, 10142 S. In- 
ko negelbėjo. Vergijos pan- dana Avė., 2 vai. popiet, 
čiai trūko 1918 metais. Lie- Marąuette Park — vajaus 
t.uva pasiskelbė nepriklauso- ] vakarienė įvyks balandžio 7 
ma. ' d., parapijos salėj, 6 vai. va-

Galingas rytui kaimynas, j kare. 
pilnas pagiežos, užpur’ė ra- Brighton Park — kiek te
mų kaimyną Lietuvą. “Aš j ko sužinoti, kad įyyks pra- 
valdovas, klausykit manęs”, moga Petkų namuose, balan-

t mus

Kun. Antanas Briška, švč. Panelės Nekalto Prasidėii- 
rr.ėnesį, buvo labai sekmin-i mo parap. klebonas, rytoj Lietuvos Nepriklausomybės 
gas. minėjimo iškilmėse Amalgamated salėj, 2 vai. po pietų,

Town of Lake —“bunco atkalbės'maldą — invokaciją. Čia matome jį laikant J.

X Šiandie Lietuvos nepri
klausomybės gimtadienis, o 
rytoj tos sukakties paminė
jimas. Visi važiuokime į A- 
malgamated Center, prie 
Van Buren ir Ashland, at
naujinti priesaiką, kad, kol 
būsime gyvi, nepaliausime 
kovoję, kad Lietuva vėl at
gautų laisvę ir nepriklauso
mybę.

X “Chicago Tribūne”, 
“Chicago Sun’’ ir “Times” 
penktadienio laidoj, įdėjo

pasidarbavimą per vajaus siunčiami skaitytojams paš- 
...i—.------------ .-„x~ tu. Už dienos, kitos, “Drau

go” ir “Laivo” skaitytojai 
jau galės juos pasikabinti 
ant sienos.

vakarienę, pamiršo paminė
ti Marijonos Mondeikaitės, 
kuri tą vakarą prisidėjo prie 
programos išpildymo. Ji yra 
duktė varg. šv. Antano pa
rapijos Adolfo ir Antaninos 
Mondeikų, šiuo metu lankan
ti Rosary Kolegiją.

Labai didelė eibė yra kal
bėti apie kitų ydas ir už
miršti savąsias.

X Antanina Krotka.itė, gy PLATINKITE “DRAUGĄ’
venanti adresu 2322 W. 24th — —.. - ------------------
St., žymi visų katalikiški’i
organizacijų rėmėja, šiomis 
dienomis labai nusilpo ir 
randasi kritiškoj padėty. Ją 
prižiūri dr. S. Brenza. Vest- 
saidiečiai pažįstamieji ją 
malonėkite aplankyti.

X “Brango” koncerto, va
sario 10 d., dar ne visi ti- 
kietai yra sugrįžę. Todėl, 
kurie dienraščio bičiulių tu-

nuotrauką dviejų lietuvai- rfte neparduotų tikietų, pra
čiųi tautiniuose rūbuose 
(Christine Miller ir Gene-

nartv” ivyks kovo 24 d. | Em. kardinolo Samuel A. Stritch fotografiją, kuri buvo vieve Sakais), kurios Chi-
desįotai parapijos salėj, 6:30 v. vak. d'Jota kun. Briškai ir parapijonams. 

Roselande — “bingo par-
Antanaitienė, iš Cicero, irgi " 
veikli visuomenės darbuoto- 
ja. Prašomi viršminėtų ko-; Marquette Parli _ gv 

Pažįstamieji aplanky-1 Kazimiero Karalaičio Dr-ja 
rengia gražų vakarą su per-

Taip Tėvas Norėjo"

Kas kur sumanydamas bė- 
go nuo to valdovo ir jo rau
donos armijos. Ir taip pa
sipylė po platųjį| pasvietį. O 
kiek jų žuvo? Likę gyvi, pa
tekę svetur, viską praradę.
Vienok jie turi viltį. Lietu
va bus laisva, nepriklauso
ma. Jų ugningi atsišauki
mai plinta: broliai amerikie-j vai. popiet, Balsių namuose, 
čiai, jūs laisvę suprantate į Taip pat M. Navickienė už- 
ir įvertinate. į kvietė į TT. Marijonų Benį

džio 7 d., bet gal būt įvyks 
dar ir kita pramoga, tik dar 
diena nenumatyta.

E. Širvinskienė kvietė su
sirinkusius dalyvauti Mote-

ti ligonius.
Buvo skaitytas laiškas-

kvietimas. į Tėvų Marijonų 
Bendradarbių seimą, kuris 
įvyks kovo 3 d., Aušros Var
tų parapijos salėj. Laiškas 
priimtas ir paskirta auka; 
taip pat išrinkti atstovai: 
A. Kilienė, A. Balsiūtė, EI. 
Čepienė, Ant. Zalumskis ir 
Mrs. A. Paulus.

statymu “Taip tėvas 'borė
jo”, vasario 17 d., parapijos 
svetainėje. Pradžia 6 vai. 
vak. Įžanga 55c. Pelnas eis 
per pus su parapija.

Šv. Kazimiero Karalaičio 
Dr-ja yra vyrų ir moterų 
draugija. Kviečia vyrus ir 
moteris prisirašyti tą vaka
rą už $1. Mėnesinė mokes-o ..... Į Sekantis susirinkimas pa-,.. „ ... . „rų Są-gos vietines kuopos t, . , . ., .. tis 25c. Pomirtine $50. Nuo

parengime kovo 3 d., Ven- Linkus 2g35 w 45th place | narių - po $1. Ligos pa- 
geliausko salėj ir Seserų Brighb-n Parke * ~
Pranciškiečių kovo 24 d„ 2 Į po 3Usirinkim0 Vincentas

ir Agota Balsiai ir jų duk
terys susirinkusius pavaiši
no ir net apdovanojo. AčiūMes čia gyvendami prie- dradarbių 35 skyriaus pra-į labai maloniems „amų Sei.

mėm tą žinią neišpasakytai mogą vasario 17 d., jos na- 
džiaugsmingai. Ruošėm su-Įmuose, 2 vai. popiet, 
sirinkimus, demonstracijas, i Cicero — “bunco party” 
pirkom laisvės bonus, kurs-1 įvyks balandžio 14 d., Ele- 
tėm Lietuvos aukurą, kas nos Motekaitienės namuose, 
kaip išgalėdamas. Ir taip 1310 S. 49th Ct., 2 vai. po- 
viskas gražiai klestėjo. Mes , piet.

mininkams už viską. J. K.

patys ir visas pasaulis gė
rėjosi Lietuvos pažanga.

Taip, mes čia naudojamės 
visu kuo. Šį sekmadienį su
sirenkam į Amalgamated

Aštuonioliktoje — pramo-

Iš ARD Darbuotės
Town of Lake. — ARD 1- 

mo skyriaus pastaram susi
rinkime narių skaičius pa-

ga jvvks rodos, kovo 10 d. a'Jg.° keturiomis naujom,s
M. Bukantienės namuose, ?a?:mią- Jairasa: Ursu'e Ma‘ 
907 West 20th Place Mikiene, Anastazija Snars-

Bridgeport ir Melrose i *ienaL •?ulija ¥akarait- ir 
Center, 333 S. Ashland Blvd. Į Parke, pakol dar nėra ga- On^ Labuckiene- 
Dar kartą pareikšime savo tutinu žinių, bet tikimės, kad! Augiausiai svarstyta a- 
troškimus už išlaisvinimą ir tose kolonijose šis-tas bus Pie vajaus vakarą

surengta kovo 17 d” ParaPUOS saleje.
Iš raportų aišku, kad vi- Iš raP:rt0 PaaiškgJ°- kad

Lietuvos. O būtų puiku, jei 
visi ištremtieji grįžtų su 
skambančiu aidu: Lietuva, 
tėvynė mūsų, tu didvyrių 
žemė. D.

Nauja valdyba
Cicero. — Draugijos Visų 

Šv. Moterų ir Vyrų metinia
me sus-me naujoji valdyba 
1946 m, užėmė vietas: pirm. 
J. Šileikis, vice-pirm. M. 
Dambrauskas, rašt. E. Mi
kutis, fin. rašt. F. Mikutie-

sose kolonijose eina didžiau met programa bus įvairi.
sias darbymetis; visų koto-' Išrin,kta atstov8s ‘ centr0

susirinkimą.nijų troškimas ir pakilus ū- 
pas., kad kuo gražiausiai pa-, . , , 
sirodyti Nekalto Prasidėji- ™ktaa dvasios vadas kun. 
mo Sesenj Gildos 4-tam sei-! Jonaa Vysmanskas. Rėmėja 
me. Aušros Vartų paranijss

Skyriaus pirmininku i'š-

salėj, balandžio 28-tą dieną. Važiuojam Visi
Užtat, įsitėmykite viršmi

nėtų kolonijų parengimų die 
nas, ir malonėkite ateiti į 
talką .dalyvauti juose ir pa
remti kas tik kuo išsigali

nė, kont rašt. J. Liaugadas. Kolonijų gildos veikėjos bus 
iždo globėjai A. Rabačiaus- 
kas ir S. Šileikis, ižd. A.
Slauteris, ligonių glob. N. Vi-

Va-
Kur?

Brighton Park.
žiuojam, važiuojam!
Ten, kur visas jaunimas bus 
šį vakarą; parapijos salėje, 
kur įvyksta metinis parap. 
didžiojo choro šokių vaka-

visoms ir visiems nuošir- ras “Homecoming Dance”. 
užiai dėkingi už paramą. | Kviečiame visus, tebeesan

čius tarnyboje, o ypatingai 
visus paliuosuotus iš tar
nybos, taipgi visus priete- 
lius, choristus ir jaunimą iš

, Ligoniai šiuo tarpi serga 
tnkiene. korespondente E . sekantieji - Pranas Vaiče- 

* U „ i kauskas, iš Brighton Park.
v-i^aU^yxTte mini 301 buvęs žymus veikėjas ir kil-____ ___ _

mC ? ? ieJ^- Nutarta pri- nių darbų rėmėjas; taip pat kitų parapijų
imti naujus narius nuo 16
metų iki 50 metų už $1.00.
Taipat nutarta sutverti dra
mos ratelį kuriam vadovaus 
E. Kavalauskienė ir M.
Dambrauskas. Jubiliejaus 
pikniko komisija yra: J. Ka
va lauskas, M. Dambrauskas 
ir A. Rabačauskas.

<7

E. Mikutis, rašt.

Be darbo tariamasis ge
nijus paliktų lygiu kvailiui 
kokiais paliekti visi tingi
niai.

1NCOME TAX REIKALAIS

eikite prie

J. W ZACHAREWICZ
NOTARY PUBLIC

903 West 33rd Street Tel. Yards 5423
(Priešai šv. Jurgio parapijos bažnyčią)
REAL ESTATE — PASKOLOS — APDRAUDA

šalpa $5 į savaitę. Vienatį 
nė dr-ja Marąuette Parke 
susitvėrė gegužės 17 d., 1914 
m. Jau gyvuoja 32 metai.

Komisija ir valdyba nuo
širdžiai prašo visų narių ir 
geraširdžių marketparkiečių 
paremti mūsų darbą ir pa
rapijos reikalus. Vakare bus 
užkandžio ir gėrimo, daug 
juokų. Taipgi bus šokiai iki 
vėlumos.

Komisija ir valdyba, visų 
lauks. Kom.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
LIETUVOS VYČIŲ 

CHORISTAMS
Sekantį antradienį, vasario 

19 d. Lietuvos Vyčių Chica- 
gos Apskrities Choro repeti
cija įvyks GAGE PARK sa
lėje, 55th ir S. Westem Avė., 
vieton West Side hall. Vieta 
permainyta dėl patogumo 
daugumos narių transporta- 
cijos atžvilgiu. Repeticijos 
dabar įvyks nuolat Gage 
Park salėje. Repeticijos pra
sideda lygiai 8:00 v., vakare. 

L. Vyčių Choro Komisija.

cago Lietuvių Moterų Klu
bo Lietuvos nepriklausomy
bės sukakties pobūvyje, Mor 
rison Hotel, patarnavo, sve
čiams patiekime lietuviškų 
užkandžių-delikatesų. Nuo
traukoj jos su didele lėkšte 
“ausukių”, kurias kiti va
dina “grūzdais”.

X Vakarinių Valstybių 
Lietuvių Katalikų Konferen
cija šįmet bus šv. Jurgio 
parapijos salėj, Bridgeporte, 
Chicagoj, kovo, 17 d., 2 vai. 
popiet. Konferencijoj labai 
įdomius pranešimus padarys 
grjižę iš Europos civiliai ir 
kariškiai, kurie artimai su-1 
sipažinę su Lietuvos trem- į 
tiniais ir pabėgėliais.

X Cicero skyrius, Tėvų 
Marijonų Bendradarbių Dr- 
jos, dėkodamas visiems už

šome juos grąžinti adminis
tracijos ofisan, kad būtų ga
lima suvesti sąskaitą.

X “Chicago Tribūne” 
penktadienio laidoj įdėjo ži
nią apie Amerikos Lietuvių 
Tarybos ruošiamą Lietuvos 
nepriklausomybės sukakties 
paminėjimą ir kad tame pa
minėjime, tarpe kitų kalbė
tojų, bus mayoras Kelly ir . 
senatorius Richard J. Daley. j

X ’ ‘Draugo” kalendoriai 
jau galima sakyti, baigti ir

A. a. 
PETRONEI, L 
BERNOTIENE 

(po tėvais Mpckaitė)
Gyveno 3254 W. 561h St.
Mirė Vasario 15 d., 1946 m., 

11:55 vai., ryte, sulaukus se
natvės. Gimus IJetuvoje. Ame
rikoje išgyveno 50 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
3 dukterys Oną. I’alutis ir žen
tą Kazimierą: Petronėlę BrlgRS 
ir žentą West ir Elenorą; 2 
anukus Elzbieta ir Kazimierą: 
sesers sūnų Vincentą Stulgins
kį: pusseserę Marijoną Režga- 
lienę ir daug kitų giminų, drau- 
gų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje — 6812 S. 
Western Avė.

Del platesnių imformaeijų. 
malonėkite pašaukti į Petkaus 
koplyčią — GROvehill 0142.

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

Nuliūdę-: Dukterys, žentai.
Anūkai. Ha-sers Sūnus, Pusseserė 
ir Gimines. /

Daidot., direkt. Antanas B. 
Petkus. Tel. GRTvehill 0142.

Kodėl Pasilikti 
Sergančiu?

(NKSTU. PŪSLES. SOCIALES 
LIGOS PASEKMINGAI 

IŠGYDOMOS.
Mes jau pagrelbAInme ♦AMunčIam*. 
Viirle kPntAlo <U1 NRJRVTflTCTTMO. OD
OS. KRAUJO. T JAUKU. TR PRIVATI
NIŲ TJOU Gydom** Slopinimo knnoic 
onnoealnvImuR, uutakAjlmun. portankų 
vertima tuštinti nflrflę. nuolatini kėllma- 
•«’ nnkėlfl lA lovoa
FTZTNfc TR PT,rOHOSKOPTSKA 
MTKROSKOP1SKAS KRMT.TO IR 

Šlapimo otvptmas 

VISKAS TIK UŽ $3.00 
PILĖS (Hemoroidal)

l»r.TW)MA MT’I' .AUGIU MUTODP 
RK OBRRAUMO.

X-RAY EGZAMINACIJA
BB SKAUSMO

BB PJOVIMO. BB DBGINIMO. 
Didžiumoje atvėjų pnlenavlna nuo J 

Iki « dienų laikotarpyje.
(lydymo kaštai prieinami kiekvienam 

darbininkui.
PATENKINIMAS GARANTUOJAMAS 

KIEKVIENAM KURI PAIMAM GYDYTI 
DIRBANČIŲJŲ PATARNAVIMUI 

ATVIRA VAKARAIS

DR. E. E. CULP
202 SOUTH STATE STREET

Kampas Adams—šeštame Aukšte
VALANDOS: Nul t ryto Iki I Vakare 

Sekmadieniais nuo 10 Iki 1

Įgyvendinkite Lietuviškg Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ'n

TlMing Jnnw 
IX MAhq D,rhfuv*»

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą Ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas!

DABAR tai laikas pagrąžinti savo namus su geriausios 
rūšies RAKANDAIS. Mes turime didelį pasirinkimą, mūsų 
pačių išdirbimo. visokios rūšies klasiškų ir moderniškų 
rakandų. Pasinaudokite proga!

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Plrkčjų Išgaraina Mus. — 
Prie Progos Paklauskite Jų!

Archer Avenue Furniture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

4140 Archer Avė. Chicago 32. III.
Telefonas — LAFayette 3516

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

PRANEŠIMAS
ANTHONY WALON 

(Valūnas)
U. S. DEPUTY COLLECTOR

— Pildys —
TAKSŲ BLANKAS

DIENRAŠČIO 'DRAUGO' OFISE
_ N U O —

Vasario 18 d., 1946 metais
— I K I —

Kovo 1 d., 1946 metais
KASDIEN nuo 9-tos vai. ryto iki 5-tos vai. vakaro, 

išskyrus šeštadienius.

Pasinaudokite Jojo Patarnavimu!

%

Visuotinas Income Tax Patarnavimas

Archer-Kedzie Currency Exchange
(Under State Supervision)

4383 Archer Ave.f (J Vakarus nuo Kedzie Avė.)

Čekius Iškeičiam — Money Orderius Išrašom 
Automobiliams License Patarnavimas 

Tel. — VIRginia 0769 NOTARY PUBLIC

• DEGTINES
• BRANDES
• RUM’O

BONKŲ
• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

N • I

1TATHĄN
KANTtiR

"IJrtuYtAkaaCrdokas"

MONARCH

LIQUOR

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054
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Ruzic ir Erdman 
sulaikyti

• Du Chicago jaunuoliai, 
Neil Ruzic, 6437 S. Califor- 
nia Avė., ir Howard Erd- 
man, 5546 S. Kostner Avė., 
kurie buvo pabėgę iš namų, 
kad pamatyti Hollywood, ' 
pamatė tiktai Champaign, 
111., kur juos policija sulai
kė busų stotyje. Neil Ruzic 
čemodane taippat rasta ir 
apie $39,000, kuriuos, kaip 
jis sako, šeima buvo sutau
pius ir laikius namie piane 
tam tikroj vietoj.

Jaunuoliai sakos kelionei 
buvo nusipirkę Chicagoj 
automobilių už $160, bet ne
toli Chicago Heights įvažia- i 
vę į grabę ir palikę. Pėsti 
pasiekę Chicago Heights, 
ten pernakyoję ir tolimesnę 
kelionę pradėję busu. Susto
jus Champaign, III., policija 
sulaikė.

Pranešimai
Sv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų Dr-jos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, vasario 17 
d., 2 vai. popiet, šv. Kazi
miero akademijoje. Visų A 
RD skyrių prašome daly
vauti, nes šis yra paskuti
nis susirinkimas prieš mū
sų tradicinį bankietą, kurs 
įvyks vasario 24 d. Lauksi
me raportų iš skyrių, kiek 
jau išplatinta bankietp bi
lietų, kad prirengus vietą 
svečiams.

A. Nausėdienė, ARD pirm.

Draugija Šv. Elzbietos ant 
Town of Lake laikys mėne
sinį susirinkimą sekmadienį, 
vasario 17, • 1 vai. popiet, 
mokyklos kambaryje. Meld
žiu skaitlingai susirinkti, 
nes bus daug reikalingų dai
ktų svarstyti. Valdyba

Marquette Park. — Tėvų 
Marijonų Bendradarbių 5-as 
skyrius laikys paprastą su
sirinkimą sekmadienį, vasa
rio 17 d., 2 vai. popiet, pa
rapijos svetainėje. Bendra- 
darbiai-ės, rėmėjai-jos nepa
mirškim ateiti į susirinki
mą. Valdyba

narės prašomos susirinkti į 
mokyklą 7 vai. ryto.

Rytoj, vasario 17 d., 1 v. 
popiet, paprastoj vietoj į- 
vyks svarbus Draugijos Lie
tuvos Ūkininkei mėnesinis 
susirinkimas. Prašoma na
rių susirinkti, neg bus daug 
svarstoma draugijos reika
lų. Irgi išgirsime raportą 
iš rengiamo metinio baliaus 

I komiteto. Kaip žinoma, dr- 
gijos metinis parengimas į- 
vyks kovo 2 d. Nariai atsi
likę su mokesčiais malonė
kite užsimokėti.

Ieva, Lukošiūtė, fin. rast.

Vėlai neikit vienos
Vėlų vakarą grįžtančiai 

namo iš teatro ar kitokios 
pramogos vienai moteriai ar 
merginai visuomet yra dide
lio pavojaus, ypatingai .da
bar, kuomet pilnas miestas 
plėšikų — pėščiųjų ir va
žiuotų.

Pavyzdžiui, gali būti šis 
įvykis. Vėlų vakarą einant 
vienai moteriai iš Illington 
teatro. West Side, Cermak 
gatvėje, prie Hoyne Avė. iš 
važiavusio automobilio iššo
ko nigeris, pribėgo prie mo
ters, išplėšė iš rankų paket- 
buką ir sėdęs į automobilių, 
nudumė. Plėšikas buvo toks 
drąsus, kad nebojo nei kiek 
toliau taippat einančių iš 
teatro žmonių.

Šv. Pranciškaus Seserų 
Rėmėjų Draugijos Chicago 
apskrities mėnesinis susirin
kimas bus sekmadienį, va
sario 17 d., 8 vai. vakare, 
M. Paukštienės namuose, 
4318 So. Maplewood Avenue. 
Visų skyriui veikėjos prašo
mos atsilankyti laiku. Yra 
daug svarbių reikalų svars
tymui. A. S.

Cicero. — Dr-stė Šv. Die: 
vo Motinos Sopulingos ren
gia sočiai vasario 17 d., pa
rapijos salėj. Pradžia 3 vai. 
p.p. Visos narės kviečiamos 
atsilankyti. Įžangos nebus. 
Turėsim “good time”. Bus 
graži programa.

Kviečia valdyba ir kom-ja

Bridgeport. — Mot. Są- 
gos 1-mos kps. susirinkimas 
įvyks pirmadienio vakare, 
vasario 18 d., 7:30 vai., Šv. 
Jurgio par. salėje ant 2-rų 
lubų. Prašome narių atvyk
ti susirinkiman ir užsimo
kėti metines duokles už 1946 
metus.

A. Nausėdienė, kps. rašt

■V

A. A-

PETRAS JONAITIS
Mirė Vasario 15 d., 1946 m.. 

12:05 vai., ryte, sulaukęs se
natvės. Gimęs Lietuvoje. Kilo 
iš Šiaulių apskričio. Kriukų pa
rapijos Darg-ėnų kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime:
2 dukteris Sofiją. Mattas Ir 
žentą Albiną, Oną Kuchinskas 
ir žentą Valerijų; sūnų Joną ir 
martj Pranciškų; marčią Oną. 
Jonaitis; 7 anūkus; 3 brolius 
Joną ir jo šeimą, Pranciškų 
brolienę Elzbietą Ir jų šeimą ir 
Mykolą ir daug kitų gftnlnlų 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose. 
6732 S. Campbell Avė. Tel. -— 
HEMlock 7 591. *

Laidotuvės įvyks antrad. — 
Vasario 19 d., 1946 m. Iš na
mų 8:00 vai., ryto bus atlydė
tas į Gimimo šv. Pan. Marijos 
parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę; Dukterys Kūmus, 
Žentai, Marčios Anūkai, Bro
liai Ir Vtsos Kitos Giminės.

Laldot.. dlrekt. Mažeika ir 
Evanauskas. Tel. YARds 1138- 
1139.

6 Metų Mirties Sukaktuvės

MARIJONA ENDZELIENS
Jau sukako šeši metai, kai 

negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą, motinėlę, 
Marijoną Endzelienę.

Netekome savo mylimos Va
sario 17 d., 1940 m.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jos niekados negalėsime užmirš- ' 

’ti. Lai gailestingas Dievas su
teikia jai amžiną atilsį.

Mes, atmindami jos liūdną 
praslšallnimą iš mūsų tarpo. 
Užprašėme gedulingas šv. Mi
šias (su egzekvijomis) Vasario 
19 d., 1946 m. šv. Jurgio para
pijos bažnyčioje, 7 :30 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose 
Ir kartu su mumis pasimelsti už 
a. a. Marijonos sielą.

Nuliūdę; •Sūnus Pdvilas, Duk
tė llclla, ir Žentas Wulter Nu
trinta*.

pADE K O N E

A j-A
JONAS PETRAUSKAS

Kuris mirė Vasario 9 d.. 1 946 m„ Ir tapo palaidotus Vasario 14 
d . o dabar ilsis šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs ir negalė
damas atidėkoti tiems, kurie sutelkė Jam paskutini patarnavimą Ir 
palydėjo Jį į tą neišvengiamą amžinybės vieta-

Mes, atmindami ir apgailėdami jo praaiftalinaną iž mūsų turpo. 
dėkojame mūši) dvasiškiems tėveliams kun. kleb. A. Martlnkut Ir 
Jo assistelitams Dievo Apvaizdos parapijos, kurie atlaikė įspūdingas 
pamaldas už Jo stelą. *'

Dėkojame Seselėms KaSimleriettenis už papuošimą altorių ir 
varg Gaubtui ir jo penkiems assistentams už grąžą giedojimą, Ir 
grojimą laike pamaldų.

Dėkojome šv Mišių Ir gėlių aukotojams.
Dėkojame laldot. dlrekt,; P. J. Ridikui kuris savo geru ir 

mandagiu isitarnavlmų garbingai nulydėjo J) į amžlnast), o mums 
palengvino perkęsti nuliūdimą Ir rūpesčius. Dėkojame ("hieagos 
Lietuvių Draugijos grnbnežlams Ir visiems, kurie paguodė mus nu
liūdimo valandoje Ir pagaJIos, dėkojame visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms; o tau mylimas vyre ir tėveli, lai Visagalis 
Dievus sutelkia amžiną ramybę Ir atilsį

Nuliūdę lieku: Žmona. Duktė, ir Visus kitus Giminės.

Cicero. — Kareivių Moti
nų Draugystės sekmadienį, 
vasario 17 d., pusė po sep
tynių šv. Mišios bus žuvu
sių kareivių intencija, o po 
visam parapijos salėj bus 
pusryčiai ir pagerbimas tė
vų žuvusių kareivių. Visos

Budriko radio 
programa

Vas. 17 d., kaip ir nuola
tos, bus leidžiama puiki Juo

zo Budriko krautuvės, radio 
programa iš didžiosios sto
ties WCFL-1000-k. kaip 9:30 
vai. vak. Chicago laiku (vie
na valanda vėliau rytinėse 
valstijose). Bug leidžiama 
puiki patriotinė programa 
prisilaikant prie Lietuvos 
Nepriklausomybės sukakties 
paminėjimo. Išgirsite dainų 
programą, solo, duetų, ir 
smagios muzikos Budriko 
didžiulės radio orkestros.

Ketvirtadienį eina kita 
puiki Budriko programa per 
Cicero radio stotį, WHFC- 
1450-k. kaip 7 vai. vakare 
Čia leidžiamos Vėliausios ži
nios, juokai, pranešimai ir 
smagi muzikali programa. 
Visi kviečiami pasiklausyti. 
Leidėjai šių įdomių progra
mų yra lietuvio Juozo Bud
riko gerų rakandų ir auk
sinių daiktų krautuvė.

Pilnas INCOME TAX Patarnavimas
Biznieriams — Namų Savininkams — Darbininkams 

NOTARY PUBLIC — ČEKIUS IŠKEICIAM 

Money Orderius Išrašom — Automobiliams License Patarnavimas

Western Currency Exchange
6254 S. WESTERN AVĖ. — (prie 63rd St.)

Bridgeport Currency Exchange
815 W. 35th St. — (tik kelios durys nuo Halsted)

f

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą,
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

Čia rasite suvirft 200 Puikių 
paminklų ir galėsite lengvai 
išsirinkti tokį, kuris patiks.

Daugelis Liątuutų yra pilnai Į 
patankinti tai* tusiu* itdavrait, 
kuriuo* mes padirbom* jiarn*.

Dviejų Metų Mirties Sukaktuvės

MARIJONA ZABELIENfi 
(po tėvais Dapkevičaitė)
Gyveno Kouts, Indiana.
Mirė Vasario 13 d., 1946 m., 

11 vai., vak. sulaukus pusės 
amžiaus. Gimus Lietuvoje. Ki
lo iš Utenos apskričio Anykš
čių parapijos, Bičionlų kaimo.

Amerikoje išgyveno 30 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrą Juozapą; sūnų Juozapą ir 
marčią Oną; dukterį Moniką ir 
žentą Joną Nagaičius; anukus 
ELenorą Maul ir šeimą. Sylvia. 
Nagaitis, Leonard ir Kenneth 
Zabella; 2 brolius Petrą ir 
Jurgį Dapkevičius ir jų šeimas 
ir pusbrolį Povilą Adams 
(Sioux City, Iowa), ,r daug 
kitų giminių draugų ir pažįsta
mų.

Kūnas pašarvotas Kosanke 
koplyčioje — Kouts, Ind.

Laidotuvės įvyks pirmad. — 
Vasario 18 d., 1946 m. Iš ko
plyčios 8:30 vai., ryto bus at
lydyta į Kt? MarĮTs paTapijos 
bažnyčią, Kouts, Ind. kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę Vyras, Kūnus. Duk
tė, .Martj. Žentas, Anūkai ir 
Visos Kitos Giminės.

2nd LT. JONAS R. JONAITIS 
U. S. ARMY AIR CORPS

Gyveno po adresu 3155 S. Lowe Avė.
A. a. Jonas. R. Jonaitis paguldė 

savo gyvybę už Tėvynę kovos lauke 
virš Vokietijos Vasario 22 d., 1944
m. ir tapo palaidotas Anglijoje.

A. a. Jonas gimė Chicagoje, Lap
kričio 3 d., 1917 m.

Paliko dideliame nuliūdime tėvelius Praną ir Elzbietą Jo- 
‘naičius, brolį Frank (U. S. Army), brolienę Anną ir jų sūnų 
Dovydą, 3 seseris Sophie, Ann ir Loretta, ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

Mes, atmindami jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, 
esame užprašę gedulingas šv. Mišias už jo sielą Penktadienį, 
Vasario 22 d., 1946 m., Šv. .Jurgio parapijos bažnyčioje, 7:00 
vai., ryįto.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose.

Nuliūdę; Tėteliai, Brolis, Seserys, Brolienė ir Visos Ki
tos Giminės.

M

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FU NĖR AL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

B. A. LACHAVVICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

10756 So. Michigan Avė.
Tel. PUL. 1270 ar CAN. 2515 
Rez. tel.: COMmodore 5765

SENOMS, ATDAROMS, 

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

IR ODOS IŠBĖRIMAMSe
Kenčiamieji nuo Beną, atdarų 

Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai Išsi
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Glnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tu 
senų, atdarų ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybfts sutelks 
Jums tinkamą 
nakties poilsi ir 
pagelbės Išgydyt 
senas, atda
ras Ir skau
džias žals- _

das. Vartokite JJ Irgi skaudleiiis 
nudegimams, šąžų ir su trūkimų 
prašallnlmui. Ir kad palengvinti 
Psorlasts nležejlmą. AtvBdlna va
dinamą Atblets’s Foot degimą Ir 
niežėjimą, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
•utrOklmo tarp pirštų; geras ir 
sansos. trūkstančios odos niežėji
mui. nuo darbo Išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms iš lanko pu-

LHOULO OINTMENT parsi
duoda po 11.00, 1.76, (r 8 00.

t
Siųskite Jūsų Money Orderi tie

sios 1:—

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd. 

Dept. D. Chicago 89, III.

*• s

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monument 
Company

3419 West llth St
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue * 

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais Ir Ketvirtai 
8 vai. vak.

Kairėje matosi vienas iš| 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvyldt 
| mūsų didįjį ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
627 NO. WESTERN AVĖ. TEL.: SEELEV 6103 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

NULIŪDIMO 1'H
< r

__ - — a_ .
rVALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

PETK
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th Avė., Cicero, III.
Telefonas — CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago, II..
Telefonas — GROVEHILL 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
jūsų finansiškam stovini prieinamas 1

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

.4MBCLANCU 
r /gr P a t a r n a u j a m

/
1/

• h

t-*

W ■

r
La J

dienąirnaktį 
Mes Turime 

Koplyčias 
Visame 
Mieste.

I. LIULEVIČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572

P. I. RIDIKAS
8354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Telephone YARds 1419

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th St._________Phone YARds 0781

MAŽEIKA - ir - EVANAUSKAS
3819 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 1138-39

LACHAVVICZ IR ŠONAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANaI 2515 
COMmodore 5765* 

PULIman 1270

• L L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULIman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę
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RYTOJ MINIM FTUVOS * F ppį KLAUSOM*^ SVfNH
Iškilmės įvyksta rytoj 2 vai Amalgama- 
ted salėje. ■ Kalbės mayoras Ed. Kelly 
ir senatorius Daley. - Iš Clevelando at
vyksta nepaprastas svečias kalbėtojas. - 
Svarbų pranešimą padarys Lietuvos kon
sulas dr. P. Daužvardis.

Visi keliai, visokios susisiekimo priemones rytoj bus 
lietuvių panaudotos, kad pripildyti didžiulę ir gražią 
Amalgamated salę, (So. Ashland ir Van Buren Street), 
kurioj lygiai 2 vai. po pietų įjįįį kaibėję3is Sudau- 
prasidės gražios ir įspudin- gybe išvietintųjų lietuvių, 
gos iškilmės Lietuvos Nepn- tautog vadų Jig turi mums 
kluasomybės paskelbimo su- jabaį svarbaus pasa-

Vasario Šešioliktos Deklaracija

kakčiai paminėti.
’ Nėra reikalo, berods, ir 

minėti, kad visų sąmoningų, 
patrijotingų Chicagos ir a- 
pylinkųi lietuvių yra labai 
svarbi tautinė pareiga tose 
iškilmėse dalyvauti. Lietuva 
į mus visus šaukiasi išlais
vinimo ir pavergtieji ir kan- 
kinimi jos žmonės kruvino
mis ašaromis maldauja mū
sų pagalbos.

Trumpas, bet svarbias ir 
reikšmingas kalbas pasakys 
šie žymūs kalbėtojai:

Mayoras Edward J. Kelly, 
kuris rytoj Amalgamated 
Salėj, 2 vai. popiet pasakys 
svarbią kalbą Lietuvos ne
priklausomybės reikalais.

Rytoj!

(Iš originalo nutraukos)
Nutarimas.
Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 1918 

m. vienu balsu nutarė kreiptis: į Rusijos, Vokietijos ir 
kitų valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu:

Lietuvos Taryba, kaip vienintelė lietuvių tautos 
atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsisprendi
mo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu 
rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti 
nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą 
Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę 
atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę 
su kitomis tautomis. i ' , Į 1

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos 
valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis valsty
bėmis privalo galutinai nustatyti kiek galima greičiau 
sušauktas steigiamasis seimas, demokratiniu būdu vi
sų jos gyventojų išrinktas.

Lietuvos Taryba pranešdama apie tai..........
vyriausybei, prašo pripažinti nepriklausomą Lietuvos 
valstybę.

GYVASIS LIETUVOS VYTIS

kyti.
7 Invokaciją atkalbės ku

nigas Antanas Briška, Švč.
P. Nekalto Prasidėjimo pai. 
klebonas.

Meninė programos dalis 
susidės iš šių pasižymėjusių 
artistų dainininku:

1. Genovaitė Giedraitienė,
2. operos solistas Algirdas' Rytoj, antrą valandą po- 
Brazis, 3. Alice Stephens piet visa Chicago patriotinė 
mergaičių choras. j lietuvija renkasi į Amalga-

Dariaus-Girėno legionierių mated Center Hali, prie Van
postas atliks vėliavos iškė
limo iškilmes. Dalyvaus pos- 

Drum and1. Chicago miesto galva— to pagarsėjęs 
Bugle vienetas.

Programą atidarys Dr. K. 
Drangelis, Chicagos Lietu
vių Tarybos pirmininkas. Iš
kilmėms pirmininkaus adv. 
Kazys Gugis, SLA centro 
iždinirkas.

Buren ir Ashland gatvių, 
paminėti Lietuvos nepriklau
somybės 28-jų metų sukaktį 
ir užsigrūdinti kovai, kad 
nusikračius okupantų, kurie 
laiko prismaugę Lietuvos 
laisvę ir deda pastangų vi
siškai ją pasmaugti.

Kas bus, kas nebus 
Lietuvos laisvė nepražus!

Dr. J. Basanavičius A. Petrulis
S. Banaitis K. šaulys
M. Biržiška Dr. J. šaulys
K. Bizauskas J. Šernas
P. Dovydaitis A. Smetona
J. Kairys J. Smilgevičius
P. Klimas J. Staugaitis
D. Galvanauskas A. Stulginskis
V. Mironas J. Vailokaitis
S. Narutavičius t J. Vileišis

Marija, Marija!

DŽIAUGSMO ŠVENTE MINĖSIME LIŪDNAI, 
BET SU PASIRYŽIMU

j tuvos trispalvė no piautuvu 
• ir kūju lyg gležni gėlė pa-

Artėiant Vasario 16 die
nai, tain miela prisiminti tie
laikai, kuomet laisvoje Lie-1 vytus, vietoie dainų tik mo- 
tuvos padangėje, džiauęsmin tina, sesė, žmona, našlaitis 
gai buvo švenčiama Lietu- tyliai ir bailiai prie karžy- 
vos nepriklausomybės šven- gio kapo graudžias ašaras ir 
tė. Jau iš ryto bažnyčių var- į skundus į dangų siųs. O tų

Daužvardis.1 pai šaukė tikinčiuosius pa-, veidmainingų, melag i n g ų 
kalbų barškalas be širdies, 
be sielos tik pasipiktinimą

Dr. Petras
Lietuvos konsulas, 'rytoj dėkoti Aukščiausią j am už 
Lietuvos nepriklausomybės taip sunkiai atgautą laisvę, 
minėjimo iškilmėse, Amalga-! Ten rikiavosi šauliai, Atei- 
mated Salėj, kalbė3 apie tininkai, Pavasarininkai, An
Lietuvos laisvinimo proble 
mas. Programa prasidės 2 
vai. popiet.

gelaičiai ir kiti. Altorius 
supo vėliavos, giesmės ir 
maldos už tėvynės gerovę 
ir žuvusiųjų vėles. Kaune, 
Kare: Muziejaus sodely ir 
prie Nežinomojo Kareivio 

i Kapo suplaukdavo minių mi- 
' nios. Ten kariuomenės, šau
lių, karo invalidų ir kiti or
kestrai savo maršais dangų

mayoras Edvvard J. Kelly.
2. Illinois valstybės sena

torius p. Daley.
3. Lietuvos konsulas Chi- 

cagoje dr. Petras Daužvar
dis.

4. A. L. T. pirmininkas,: skrodė, vėliavų miškas siū-
‘ ‘Draugo” redaktorius L. i bavo, karštos patri jotinės 
Šimutis. 1 kalbos ir tėvynės meilės dai-

5. A. L. T. sekretorius, nes plaukė džiaugsmo aša- 
“Naujienų” redaktorius Pi
jus Grigaitis.

6. Clevelandietis eks-karys 
Jonas Jurgelis, ką tik sugrį
žęs iš Europos, gerai pažį- 
nes tremtinių būklę ir ma-

ir kerštą kels. Kas iš veid
mainingai skelbiamos, lais
vės brolybės, kuomet tikro-1 
vėje su ja susidūrus ji į 
dulkes subyra ? į

šiaip ar taip, mes ameri
kiečiai lietuviai nors liūd
nai, bet su pasiryžimu dar 
daugiau negu niekados tu
rime šįmet minėti Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo sukaktu Ją taip pat mi
nės lietuviai tremtiniai iš
sklaidyti po visą pasaulį su 
didžiausiu užsidegimu ir 

.. , , . T troškimu kitais metais jau
giedojo lietuvis “Lietuva.m,netl laisv0-1e Lietuvoje.
tėvynė, mūsų, tu didvyrių 
žemė” gi jo siela gražią tos 
tėvynės, ateitį svajojo, v 

Bet... dabar,,, dabar Lie-
GEDIMINO DVASIA DA TEBGYVA

Gedimino kalnas Vilniuje, kur vasario 16. 1918 m., 
Lietuvos Taryba, skelbdama pasauliui laisvą, demokrati
nę Lietuvą, pareiškė, jog Vilnius bus jos sostinė. To pas
kelbimo ir pareiškimo tauta niekad neatsižadėjo ir neat
sižadės.

Mes chicagiečiai tą šven
tę minėsime toje pačioje vie
toje kur ir pereitais metais 
minėjome, tai yra Amalga
mated centre, 333 So. Ash
land Blvd. Nebūtų tikras 
lietuvis patrijotas tas, ku
ris tą dieną sėdėtų namie 
ar kitur praleistų. Tad visi 
kviečiamį į tą minėjimą. Gir 
dėsime gražią muzikalę pro
gramą ir pareikšime pasau
liui, kad mes be laisvos Lie
tuvos nenurimsinie

La'svnite

Jei Maironio dvasia pakel
tų mūsų dvasią, tai nei šim
tai dolerių nebūtų perdaug 
dėl tėvynės. J. K. E.

PAVERGTOSIOS LIETUVOS IR IŠTREMTŲJŲ 
LIETUVIŲ HIMNAS

Marija, Marija’
Skaisčiausia Lelija.
Tu švieti aukštai ant dangaus.

Palengvink vergiją,
Pagelbėk žmoniją.
Išgelbėk nuo priešo baisaus.

Mes klystantys žmonės 
Maldaujam malonės;
Marija, maldų neatmesk!

Tarp verkiančių marių 
Šių žemiškų karių 
Nupuolančius stiprink ir vesk!

Marija, Marija’ /
Skaisčiausia Lelija*
Dangaus karalienė šviesi!

Užstok prieš Aukščiausį 
Tu žmogų menkiausį,
Nes viską pas Dievą gali!

Priesaika Šešioliktą Vasario
Jeigu tavęs aš nemylėčiau,
Prikalk mane prie uolos, kaip Prometėją —
Tegu praeiviai man į veidą spiauna,
Tegu mano pasaulio niekad dienos neskaidrėja...★
Prisiekiu tavo džiaugsmo kryžiais
Ir sėju tavo žemėn skambantį rytojų,
Užmiršusi savo dienų vainiką.
Tavo džiaugsmus ir ašaras, kaip maldą, vis kartoju.★
Kada tavyje, mylimoji,
Pasklinda psalmių rytmetinių ūpas,
Aš sau rožes segu į plaukus
Ir spaudžiu prie tavo krutinės karštas lūpas.★
O jeigu tu nuliūdus rymai,
Kad nemeilus tau svečias už žaliųjų vartų —
Linksmai šypsotųsi man veidas
Jei dėl tavęs kardus mano širdin suvertų.★
Jeigu tavęs aš nemylėčiau,
Aušrų ir sutemų išlyginkit man ribą —
Te mano akys amžiais nepamato 
Kaip tavo laisvės kalavijai saulėj žiba.

J. Augustaitytė - Vaičiūnienė.

Visos tautos pagerbs kardinolą
Geriau vargą vargti ir bū

ti linksmam, negu save le
pinti ir neturėti linksmų 
dienų.

Bamett Hodes, miesto ta
rybos patarėjas, paskelbė, 
kad kovo 10 d., Stevens 
viešbutyje bus suruoštas ban 
kietas grįžusiam iš Romos

Lietuvos kareivis-kavaleristas iš laisvo-nepriklauso- 
mo gyvenimo laikų. Anksčiau, ar vėliau jis da kirs mirti
ną smūgį ir dabartiniam okupantui, kuris sutrempė jo 
laisvę, o desėtkus tūkstančių nužudė ir į Sibirą išvarė.

Dirbsime, iki sutruks vergijos pančiai
Visa lietuvių tauta šian

dien gyvena didžiausiu troš
kimu išlikti gyvai ir nežiū
rint kur mes šiandien gyve
name, kaip toli nuo mylimos 
LIETUVOS, neatsižvelgiant 
ar esame profesionalai ar 
paprasti fabriko darbinin
kai, jei tik turime lietuvišką 
širdį, negalime neliūdėti dėl 
užgrobtos LIETUVOS. Visų 
tikrų lietuvių širdys kenčia 
naują skausmą. Liūdnos a- 
kys krypsta į tą pusę, kur 
toli už okeano mes gimėme 
mažame krašte, praleidome 
savo kūdikystės dienas, kur 
ant savo motulės kelių iš
mokome Tėvynę mylėti, iš
mokome gražosios lietuvių 
kalbos.

Ir graži buvo nepriklauso
ma, demokratinė ir laisva 
LIETUVA: Praėjusio didžio
jo karo nualinta, ji savo 
žmonių darbštumu pamažu 
atsistatė. Saulė motinėlė sa
vo pabučiavimu gaivindavo 
josios gamtą, ramindavo ar
tojėlio sielą. Sveikas, išsila
vinęs, darbštus jaunimas 
žavėjo visus. Jų smagios 
lietuviškos dainelės kasdien 
skambėdavo po mėlynąją 
Lietuvos padangę, o drąsus 
Lietuvos kareivėlis džiaug
davosi galėdamas eiti savo 
tėvynės sargybos pareigas, 
savame krašte, netoli savų
jų. Lietuva mums nešė gar
bę savo gyvenimu.

Šiandien užgrobta žiau
raus, klastingo kaimyno, 
Lietuva kenčia. Jos šventą 
žemelę mindžioja svetimieji. 
Pirmiau mes Amerikos lie

tuviai. laukdavome džiaugs
mo laiškų iš savo brolių, se
sučių Lietuvoje, gaudavome 
iš jų nuoširdžių žinučių apie 
jų gyvenimą, laimės ir ne
laimės. O šiandien jai lūpos 
užčiauptos. Nei lengvaspar- 
nis vėjelis nebeatneša mums 
tylaus, meilaus ir atviro žo
delio. Tik kančių aimanos 
paliečia musų ausis.

Mes, kurie tave mylime, 
kaip kūdikis savo motiną, 
mes, kuriems tu buvai ir esi 
LIETUVA DIDVYRIŲ ŽE
ME, mes suprantame tavo 
tylius pergyvenimus, kan
čias. Nors tavo sūnų lūpos 
uždarytos, bet jų širdys mu
ms siunčia paslaptingus žo
džius. Mes giliai atjaučiame 
tą širdgėlą. Gal ten ir lau
ko paukšteliams įsakyta ty
lėti, bet mes netylėsime, 
dirbsime, kiek galėsime, ir 
savo mylinčias širdis tau 
paaukosime. Mes tau nupin- 
sime vainiką iš gražiausių 
pasaulio žiedų, tave išpuoši
me savo meilės, pasiaukoji
mo perlais.

Nuo senovės laikų tu, bran 
gi tėvynė, buvai priešų kan
kinama. Dažnai gaisrai de
gindavo tavo miestus ir kai
mus ; baisaus persekiojimo 
griausmai trankė tavo išti
kimus Tėvynės sūnūs. Už 
pralietą nekaltą kraują, už 
visas kančias tolimajame 
Sibire, tau bus vėl suteikta 
laisvė. Mes dirbsime ir bu
dėsime, kol vėl sutruks 
priespaudos retežiai, kol vėl 
tavo vaikai laisvai Tau su
giedos: LIETUVA, TĖVY
NĖ MOŠŲ!...

LIETUVOJ NEPRIKLAUSOMYBES LAIKAIS

Atvaizdas, sužavįs kiekvieną. Gražu, gražu buvo mūs 
Lietuvoj, kuomet laisvai plevesavo trispalvė vėliava. 
Šiandie po Lietuvą nei žodžio, nei rašto, nei laisvės; ją 
laiko pagrobęs raudonas azijatas. Bet tikėkim Maironiu: 
prašvis laikai, pakils jauna Lietuva...

kardinolui S. Stritch pagerb
ti. Bankietui ruošti sudary
tas komitetas ir įvairių tau
tinių grupių ir tikėjimų.


