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Bažnyčia Dirbs Už Taiką ir Teisingumą
Atpasakota Kaip Naciai Kaune 

Per 48 Valandas Nužudė 22,000
NUERNBERGAS, vas. 20. 

— Rusų prokuroras Ivan 
Smirnov vakar pareiškė 
tarptautiniam karo krimi
nalų teismui, kad naciai 
1941 m. gruodžio mėnesy 
Kaune nužudė 22,000 asme
nų per 48 valandas.

Pasak prokuroro, Kauno 
skerdynės įvykusios “mir
ties tvirtovėje” Kauno pak
raštyje, kur naciai iš viso 
nudėjo 70,000 prancūzų, 
austrų, čekoslovakų ir kitų 
belaisvių.

Nespėjo Sušaudyti
Per dviejų dienų skerdy

nes, sovietų prokuroras sa

kė, vokiečių kulkosvydžiai 
valandą po valandos tratė
jo, bet nespėjo sušaudyti i 
fortą siunčiamus belaisvius. ’

Vyrai, moterys ir vaiku
čiai turėjo per valandas sto
vėti nuogi dideliam šaltyje, 
kol kulkosvydininkai galėję 

1 prie jų prieiti.
Pats Hitleris Vogė

Šios dienos sesijoje rusai 
j pasakojo kaip Hitleris pats 
greitu automobiliu nuvažia
vo Pragon pirmoje Čekoslo
vakijos invazijos dienoje, 
pasivogė keletą puikių au
deklų ir sekantį rytą išva
žiavo atgal į Berlyną.

MAŠINA. KURI P* STATO’ NAMUS Šv. Tėvas Pareiškė Bažnyčia 
Sulos Atatinkamą Rolę Taikai

“Tournalayer,” kurią pagamina Peoria, III. pramonininkas R. G. LeTourneau, kuri 
galį per 24 valandas išlieti betoninį namą reikalaujantį vien tik duris, langus ir kai 

i kuriuos užbaigimo darbus paruošti jį gyvenimui. Milžiniškoji mašina, važiuodama ant II f CIpaiI#** pėdų padangų, privažiuoja prie iškasimo, nuleidžia savo aparatus ir pasiruošia(J,J. leieiono l/OrDininKU JilClKu betono leidimui, Šią mašiną žadama šį mėnesį masiniai gamininti Longview, Texas.
(Acme Telephoto.)

Čekai Suareštavo 3 Užginčija Prolestcuų 
Amerikiečius Karius Persekiojimą Meksiko;

Unijų Vadai Gali By Kada Saukti

MEMPHIS, Tenn., vas. 20. grįžti į darbą. Unija sako
— National Federation of'policija bando sulaužyti jų 
Telephone Workers vykdo- streiką, 
moji taryba laikė specialų 
posėdį su viršininkais 15 
susijusių unijų, kurios pri
silaikė Smith-Connally akto 
patiekdamos streikų prane- 
Šimus

NFTW anksčiau šiandien I Geležinį darMBtekę, mrf-
priėmė bendro streiko stra-! ™ v‘T‘u
tegiją, kuria einant galima i a , enR SVie
••by kada po Memphi. susi- bu8,as Paakelbta" {sakymas 

streikuoti visame krašte.
Abiejų unijų prezidentai 

sakė jie negali nieko tokio

Gelikeliečiu Streiko
CLEVELAND. vas. 20.—

rinkimo pabaigos” šaukti 
streiką.

Paliečia 250,000
Unijų nariai, kurių yra 

apie 250,000. vakar davė 
savo vykdom? j ai tarybai į- 
galiojimą paskelbti naciona
linį streiką “kuomet tik ji 
norės.”

Federacija šį vakarą su
eina su CIO ir AFL atsto
vais pasitarti dėl galimybės 
susijungimo su viena tų di
džiųjų unijų.

Streikas Sustabdė 
Pieno Pristatymą

DETROIT, vas. 20.—Maž
daug 1,300 CIO unijos dar
bininkų apleido darbus ke
turiose dideliose pieninėse 
šiame mieste, tuo sustabdy
dami pieno pristatymą apie 
400,000 šeimų Detroito sri
tyje.

Šimtas darbininkų' iš penk 
tos pieninės buvo apleidę 
darbus, bet «ugrįž? kuomet 
pieninės savininkai sakė iš
pildys jų reikalavimus.

Chicagoje Suareštavo 
63 CIO Pikietininkus

Japonų Militaristų 
Perversmai Tiriami I

TOKYO, vas. 20.—Ieško- PRAGA, vas. 20—čekos-, MEXICO CITY, vas. 20.
damį paslėptų kelių japonų l°vakijos policija šiandien —Arkivyskupas Luis Maria 
militaristų iškilimui į galią, .sukike tris amerikiečius Martinez, katalikų dvasiš- 
amerikiečiai įsakė valdžiai karius, kurie, anot policijos kijos Meksikoje vyriausias, 
pristatyti oficialius doku- Pa£larė* neteisėtą kratą na- šiandien užginčijo Dr. Ša

me netoli Stechovice ir pa- : enz Camagro pareiškimą 
siėmė dokumentus, mano- World Council of Churches 
ma reikalingus karo krimi- ‘ konferencijai Ženevoje, kad

Taip vadinamuose 1941m. nalli tyrime. katalikai viršininkai Meksi-
kovo ir spalių “incidentuo- Čekoslovakai protestavo koje ‘‘pradėjo krusadą prieš 

jų “krašto suvereniteto pa- ! protestantizmą ir tam tik- 
žeidimą.” rug liberalų sąjūdžius”

_____ _____ Arkivyskupas pareiškė,
Trumanas Pasirasa kad dr- Camargo “matomain l r L A l* inori sudaryti įspūdį, kad Darbo-Gamybos ByllŲ tikybiniai elementai čia ne-

mentus apie tris bandytus 
perversmus 1931 ir 1934 
metais.

VATIKANAS, vas. 20. — 
Popiežius Pijus XII iškilmin 
gai pažadėjo karo nuvargin
tam pasauliui, kad milžiniš
koji, įkvėptoji ir neišsemtą
jį Romos Katalikų Bažny
čios jėga bus kiekvienam 
krašte panaudota už perma
nentinę taiką ir teisingumą

Istorinėje 45 minučių kal
boje Vatikano Palaiminimu 
Salėje, kur jis “uždėjo” 29 
naujiems kardinolams rau
donas biretes, Šv. Tėvas 
atidarė Katalikų Bažnyčios 
duris visiems žmonėms, ku
rie nėra vergai ‘‘melų tėvo.”

Smerkė Deportavimą
Popiežius pasmerkė masi

nį pasmerkimą politinių be
laisvių be tyrimo kiekvieno 
kaltės ar nekaltumo įrody
mų, ir stačiai smerkė ma
sinį deportavimą žmonių, 
kurį jis pavadino “moderni
nio imperializmo” prigimta

blogybe. ,
“Bažnyčia šiandien išky

la, suaižytame ir suskilu- 
riam pasaulyje, kaipo ženk- 
’as perspėjimo, kviečiąs į 
save tuos, kurie dar netiki,” 
Šv. Tėvas kalbėjo, “nes be 
Dievo arba atitolus nuo 
Dievo, negali būti tikros, 
solidarios ir saugios vieny
bės tarpe žmonių.

Popiežius. Pijus sakė baž
nyčia gauna “nesuskaito
mus” prašymus išaiškinti 
savo rolę žmonijos išgelbė
jime ir įsteigime nuolatinės 
taikos, ir pareiškė:

“Jos aiškus atsakymas 
pasilieka tas pats kaip vi
suomet—bažnyčios vienybė 
ir teisingumas — dėl kurio 
yra reikalinga, kad žmonija 
bendrai turi turėti tikrą 
vaizdą praktiškos įtakos, 
kurią ta vienybė ir teisin- 
lgumas iššaukia.”

Lietuvos Ministras Sveikino Stritch
j Juos lydėjo 51 metų amžiaus 
, barzduotas armėnų patriar- 
i chas, Gregory Kardinolas 
j Agagianian.
Į , Po apeigų eilė kardinolų,
, aukštų dvasiškių ir diplo- 
! matų aplankė Kardinolą 
Stritch apaštališkoje kance
liarijoje ir Chicagos Via 
Sardegna name.

Tarpe 13 ambasadorių ir 
ministrų, sudėjusių vizitus 
pas naująjį kardinolą, buvo 
ir Lietuvos ministrą0 Vati
kanui Stasys Girdvainis.

(Atstovai 32 katalikų or
ganizacijų vakar susirinko 
Palmer Hcuse viešbuty pa
sitarti dėl Kardinolo Stritch 
priėmimo jam sugrįžus 
Romos.)

VATIKANAS, vas. 20. — 
Drauge su 29 kitais kardi
nolais. iš visų pasaulio da
lių, Chicagos Kardinolas 
Stritch šiandien gavo raudo
ną biretą iš Popiežiaus Pi
jaus rankų. Pusiau viešoj 
konsistorijoj ryt dieną jis 
gaus raudonąją skrybėlę, 
naujojo bažnytinio ranga 
simbolį.

Tūkstančiai kunigų, semi
naristų ir monsignorių ste
bėjo naujųjų kardinolų ei
seną prie Popiežiaus sosto, 
kur kiekvienam jų šv. Tė
vas uždėjo raudoną biretą.

Kardinolas Glennon buvo 
antras eilėje, Mooney šeš
tasis, Stritch aštuntasis ir 
Spellman keturioliktasis.

, . . . se,” karininkai suokalbiavo
pasakyt., kol nebus ba.gta j nuverstj civilinius kabine- 
3kaLtM na,all. balsa‘ “I tu. ir įsteigti militarinę vai- 

džią. Trečiasis sakoma bu-ar prieš streiko šaukimą.
ru iiiu, i r - iv° su°kalbis nužudyti adm.GM"UAW J3U iUSltare Keisuke Okada, tuometinį i/ ■ i/ • r i premjerą, 1934 m. lapkričio Dd Kai Kuriu SįlyyŲ mėnesyje.

DETROIT, vas. 20.—Ge
neral Motors ir United Au
tomobile Workers atstovai 
jau susitarė dėl maždaug 15 
iš 20 reikalų, dėl kurių ne
baigiamas 92 dienų senumo 
GM streikas.

Valdžios tarpininkas J.F. 
Dewey sakė bendrovė suti
ko atnaujinti didžiumą 19 
sąlygų galiojančių senoje 
sutartyje. Algos yra atski
las reikalas. Bendrovės ir 
mijos atstovai šiandien vėl 
nuėjo tartis.

KINIJA ATSISAKO

WASHINGTON, vas. 20. isutaria” ir sakė Camargo 
—Prez. Trumanas šiandien pasakymas apie evangelistų 
pasirašė darbo ir gamybos pastorių nužudymą Meksi- 
bylių, kurį Kongresas pra- koje buvo neteisingas.

lAITAę ęilTADTIFę vedė vieton administracijos 
JALIVJ MII AK Ilk J reikalauto “pilno darbyme- j NuŠBUtdS 

CHUNGKING, vas. 20.— 1 čio........... “

Harvester Unijos 
Svarstė Rekomendaciją Mandžurijoje

Raportai apie naujas grum
tynes Mandžurijoje girdė
josi čia, valdžios perkalbė- 
tojui pareiškiant, kad Kini
ja nėra dalyvė Jaltos sutar
tyje ir neturi jos nuostatų 
prisilaikyti.

Jaltos sutartis davė Rusi
jai kontrolę svarbioje Port 
Arthur Mandžurijoje. pas
kelbė Dairen laisvu uostu ir 
davė sovietams bendrai val
dyti tam tikrus geležinkelius

įstatymo. Prezidentas ...» .. .
pavadino įstatymą ginklu, KdWPdl1IJ0J ArgentillOJ 
kurį bus galima vartoti j BUEN0S AIRES, vas. 20. 
prieš “masinę bedarbę ir : „spaudyme tarpe prezi- 
depresiją. • dentinių kandidatų Peron ir

KATFNnORITTq ; Tamborini rėmėjų Bernai
KALENDORIUS , mįeste vienas asmuo buvo 

Vasario 21 d.: šv. Felik- nušautas ir penki kiti su
sas; senovės: Keistutis ir žeisti.
Titonė.

Vasario 22d.: WASHING- 
TONO DIENA; šV. • Petro 
Antiochijoj; senovės: Kieg- 
žaila ir Arija.

iš

Slavai Koncentruojasi Italijos Pasieny

Policija vakar suareštavo 
63 pikietininkus, jų tarpe 
kelias moteris, kurie maiš
tavo ir gręsė apvertimu 
tuos automobilius, kurie no-' rekomendaciją 
rėjo įvažiuoti į W. A. Jonės i vįrgįnjnkaį koi kag atsisakė 
Foundry and Machinery Co. komentuoti. 
kiemą, 4401 W. Roosevelt i --------------

ROMA, vas. 20.—Laikraš
tis Giornale Mattino rapor
tavo, kad jugoslavai kariai 
su artilerija artinasi prie 
taip vadinamos “Morgan” 
linijos, kuri skiria ginčyti
ną Venezia Giulia provinci
ją iš šiaurės į pietus tuoj j 
rytus nuo Trieste. Italija ir 
Jugoslavija abi reiškia pre
tenzijas į tą teritoriją.

II Tempo rašė, kad alijan-

tų okupacinės jėgos turin
čios informacijas apie saky
tą jugoslavų suokalbį sukur 
styti sukilimą Venezia Giu
lia'joje, jeigu ta sritis ne
bus priskirta Jugoslavijai.

Laikraštis sakė raportuo
tas suokalbis pagrįstas pa
sitikėjimu, kad toks sukili
mas sutiktų tik “silpną ir 
apribotą reakciją’’ iš alijan- 
tų karių.

U.S. Ankaltins Franco
WASHINGTON, vas. 20. 

—Valstybės Sekr. Byrnes 
pareiškė, kad žinios apie 
tai, kaip Franco vyriausybė 
Ispanijoje padėję, nacių Vo-

CIO United Farm Equip- 
ment ir Metai Workers uni
jų lokakn laike bendrą su-1 _Maskvos radijo pripažino, kad Rusijos atašė Otta- kietijai, sukastos dokumen- 
sirinkimą vakar vakarą bal- woj;e gavęs kai kurias radar ir atominės energijos infor- tuose Vokietijoje, bus ilgai- 
suoti dėl valdžios komisijos maciias, bet tai buvo visiems žinomi dalvkai. niui viešai paskelbtos.
rekomenduoto 18 centų va- —Kinijos spauda nurodo, kad dėl įtemptu santykiu pa- ___________
’andai algų pakėlimo Inter- sekoje rasų užsilikimo Mandžurijoje gali įvykti nutrau- t ,
national Harvester Co. dar- kimas santykių tarpe Kinijos ir Rusijos. EGipt6 $3111(1311135
bininkams. —G. E. Eilioti vakar liūdi jo, kad jis Pearl Harbor ry- , eĮ

Unijos Nacionalinė Har- te ant radar aparato užgirdęs japonų lėktuvų atskridimą. B6ll(iraS SuGlIOS
vester taryba jau priėmė tą bet buvęs lt. K. A. Tyler įsakytas apie tai užmiršti. Ty- į- vnq 90_ študen-

Bendrovės Ier vėliau buvo pakeltas į leitenantus pulkininkus.

Vėliausiu Žinių Santrauka Indėnai Atsiprašė, Atidės U.S. Vėliavą

—Sabotažninkai Haifoje išsprogdino britui radar stotį, tų ir darbininkų unijų va- 
kurią britai vartojo susekimui laivų nelegaliai atvežan- ^ai sianf ien Paa <e e en* 
čių žydus imigrantus į Palestiną. drą streiką Egipto didžiuo

siuose miestuose ryt dienai, 
parodymui krašto solidaru
mo perėmimui reikalavimo

rd. Jie apkaltinti neteisėtu PITTSBURGH, vas. 20.— j —Irano premljeras vakar pradėjo tartis su sovietais
pikietavimu. Associated Press apžvalga valdininkais Maskvoje dėl rusų buvimo Azerbaidžiane.

Bendrovė sakė CIO pikio- • pa rodė, kad bent 221,990 —Iš Paryžiaus atėjo žinia sakanti moteris vakar vienu
tininkai visais būdais prie- CIO plieno darbininkų dar kartu pagimdžiusi septimikus, keturias mergaites Ir tris , ištraukimui britų kariucme- 
šinasi darbininkų sąjūdžiui tebestreikuoja 17 valstybių. | berniukus, kurie visi gyvi. nės iš Egipto.

BOMBAY, vas. 20.—How- 
ard Donovan, U.S. generali
nis konsulas, sakė šiandien 
gavęs Indijos laivyno ko- 
mandieriaus adm. A.R. Rat
tray notą pareiškia nčią 
“nuoširdų apgailestavimą” 
dėl Amerikos vėliavos su
deginimo indėnams jūrei
viams bedemonst r u o j a n t 
prieš britus, vakar.

Donovan sakė Rattray 
pranešęs, jog jis parūpins 

i kitą vėliavą vieton tos, ku
ri buvo demonstrantų nu- 

! plėšta nuo U.S. informaci

jos biuro raštinės durų.
Vėl Demonstravo

Uniformuoti indėnų laivy
no jūreiviai šiandien vėl 
maršavo per Bombay gat
ves protestuodami prieš ra
sinę diskriminaciją laivyno 
tarnyboje. Neįvyko, tačiau, 
tokių incidentų kaip vakar, 
kuomet keli amerikiečiai 
buvo sužeisti.

ORAS
Giedra ir šilčiau.
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IS DETROITO LIETUVIU GYVENIMO valdos
NUOTAIKINGU PAMINĖTA VASARIO 16-JT

Išpildyta patriotinė programa. — Priimta rezoliucijos.
— Aukų tremtinių šelpimui ir kovai už Lietuvos laisvę 
sudėta $400.
Vas. 16 d. vakare būrelis nėja “Draugą”, “Darbinin- 

veikėjų susirinko Motor Ci-jką”, “Laivą”. Ar šilta, ar 
ty valgykloj, kur buvo pa- ! šalta ji. vis stovi su laikraš- 
kviestas ir svečias Antanas ' čiais.
Vaivada. Vakaras praleistas 1 ------------
kalbomis apie Lietuvą it . jurgįg Klimavičius, gyve-
dr. Jono Basanavičiaus 20 nantis 8207 W. Lafayette,
metų mirties sukaktį. Kai- pataisyti praeitą ket-
bėjo P. Medcnis, pirm, Dr- yj^tadienį,‘‘Drauge” tilpusią 
jų Centro, K. J. Semaška/ Parašyta, kad jo žmo-

nai buvo padaryta operacijanut. rast. J. H. Medinienė,
F. Motuzą, H. A. Kapres, J.
Valiukas, dr. Gurski, J. Am-
brose, teisėjas J. P- Uyick, |-Jį“ ' “u8io 25 d. 
J. Pilka, J. Smras, E. Psu- Į 
razienė ir ant galo A. Vai
vada, kurs papasakojo nuo- . , . „
tikiu, iš karo tarnybos Vo- ] J*“0',
kietijoj. Ypač kiekvienas su

ir nuo jos mirė. Operacija 
nebuvo padaryta. Mirė nuo

raginti savo atstovus daly
vauti. Centras darbuojasi 
Lietuvos išlaisvinimui. Ku- Į 
rių draugijų atstovai nesi- ; 
’ankb į c jsirinkim:t, jie ne
turi vertės darbuotėje. Tad, 
Detroito organizacijų atsto
vai ir šiaip veikėjai kviečia- 
' i atsilankyti kuo skaitlin
giausiai.

Per 7 mvlias Tel. —. YARds 3557.

Vienas kilniausių darbų, 
mais

tas aprėdalas, ligoj medi- 
kalė pagalba, svarbiausi žmo 
gui reikmenys.

ramos direktorius. Detroito 
lietuviai buvo priversti pat
riotines dainas ore bango
mis skleisti po lietuvių na
mus. Kelių mėnesių darbuo-

Vtk 17 d sekmadieni i Bendras Šalpos Fondas 76 j tė parodė pažangą: susior- 
o ’* seKmamcrų, rengia vaRarą vasario! ganizavo Liet. Balso Radio

per sumą Sv. Antano bazny- Į £3 d šeštadienio vakare> j Jhorag kurį veda Jonag Va_
cio] uvo pama os z . ktlv Lietuvių salėj, kad pa- liukas. Choras pirmą kon-

F Boreišis barius kelis dolerius. Visi cer.tą surengė su ^vairia pro-
pinigai bus skubiai paversti grama. Patriotinė publika 
maistui, drabužiams ir me- koncertą gausiai parėmė at- 
dikaliams reikalams, kurie silankymu. Tas rudo, kad 

lietuvių svetainėj buvojus pasiųsti tremtiniams.
išpildyta Vasario 16-tos pro- į
grama, apie kurią parašy- ------------
siu kitame numery. Vasario 23 d. vakare, Šv

žingeidumu klausėsi kalbos 
apie pabėgėlių vargingą pa
dėtį. Taipgi dalyvavo ką tik Gero lietuvio širdis dėlei 
paliuosuotas iš tarnybos i savųjų visada atvira. Todėl 
Kęstutis Ambrose. ■ būkime lietuviais su gero-

i~ n mis širdimis.VASARIO 1 < D.

HARI? Y A. KAPRES

j Lietuvių Balso Radio va- 
1 landos anaunceris ir prog-

tojus. Kun. I. 
pasakė atitinkamą pamoks
lą.

Antano Pašalpinės Draugi

Pastai joju laiku labai 
daug iš kitų valstijų žmo
nių privažiavo į Detroitą ir 
tebevažiu:ja. Ypač vetera
nai tikėdamiesi, kad leng
viausiai galima čia gauti 
geras darbas. Jis klysta. 
Daugelis pačių detroitiečių 
veteranų vaikšto gatvėmis 
be darbo, o ką bekalbėti a- 
pie iš kitur atvažiavusius. 
Ne tik darbas sunku gauti, 
bet ir kambarys. Balandėlis

Detroit, Mich. — G. Pari- į 
sien, aukštesnės mokyklos i 
studentas, įėjęs į vieną pp- 
licijos stotį pasisakė, kad 
jam įvyko nelaimė — suva
žinėjo du žmones. Pasirodė 
kad viena jo aukų, 23 metų 
vyras, buvo nuo įvykio vie
tos po automobiliu velka- 
mas per septynias mylias.

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 8. Ashland Avė.,
ROOM 5.

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

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet: 7 iki 8 vak.; ir 

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. FRANK C. KW1NN
(Kvečinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 YVest 47th Street

OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 pp. ir 7 iki 8:30 vak.

Būkit Malonus 
SAVO AKIMSI

Tik vieną porą aulų gauname gy
venimui. Saugokite Jaa, leisdami 
INegsamlnuotl jos modernlkklAuelu 
metodu kurtą regėjimo mokslas 
gali suteikti.

#1 HUTAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašall-

'ia *lsą akių įtempimą.

Dr lohn J. Smetana
I. rimdzus, D. C. q( j j 5metanaj jr-
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
tlomc Galis in Indiana—

Pbone WENtworth 2521

PHYS1O THEBAFY 

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

• iPTOMLTlUSTAJ 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas: GAN AL 0523, Ohicugo 

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

Trečiad. Ir Seštad. 9:80 a. m.
Iki 7:*0 p. m.

SKELBKITfiS “DRAUGE’

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

EB praktBkavfama
garantavimus

Palengvina akių jt^mpim^ kuria 
•eti priežastimi galvot skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati- 
taiao trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda

Lietuvių Balso Radio Valan- Į atkreipiama i mokyklos vaikus.
Kreivos skys atitaisomos.Koresp. da mėgiama.

Radio Klubas °usideda iš
lietuvių tėvynainių, kurie Daugely atsitikimų akys atitaiso- 
deda visas pastangas,
Lietuva atgautų pilną lais
vę, nepriklausomybę.

Todėl profesionalai, biznie 
riai ir kas tik turite noro, 
prisidėkite prie radio palai-

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
DVIEJOSE VIETOSE: .

3635 W. Cermak Rd.
Chicago, III.

5244 W. 25th St.
Cicero, III.

VISAS DAUBAS GARANTUOTAS 
Taisoin Visų IŠdirbysčių 

Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS 
Painiam iš namų ir pristatoni

PAKUI OO.V.M XAl JI S RAUIOS
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Muzik Rekordų.

TELEFONAI: 
KOCKAVELL 7737 

CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso Tel.......... VTRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

VALANDOS; nuo 1* ryto Iki S v. 
▼ak. Sekm&d. pagal »u tartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. BEPnbUe 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

ir nuo 6 iki 9 vai. vakare. 
Trečiadienio vakarais ir taipgi 

Sekmadieniais pagal sutartį.

Juczas Belskis, kuris USA jos įvyks metinis balius, sve- 
tarnyboj visą laiką pralei- tainėje prie Pcrter ir Scot- 
do Japonijos pusėj, nors ir ten Sts.
pavojingose vietose kariavo, ; šv. Antano Draugija per 
bet nebuvo sužeistas. Jo bro daugelį metų gražiai dar- 
lis Vincas, kuris visą laiką buojasi, dalyvauja lietuvis-
buv.o Prancūzijoj, Vokieti- Į kame veikime. Siame meti- ' ie choro. d,Jokite skel
joj. ceksslovakųoj ir k.tcfee mam baliuje būt,na. turi vi- bjm.JS lietuvi kurie 
salyse irgi nebuvo sužeistas. į Si nariai dalyvauti. Rengi-
Abu garbingai paliuosupti mo komisija kviečia ir visus 
iš tarnybos. Jų tėvai Karo- Detroito ir apylinkės lietu- 
lis ir Marijona Belskiai yra j vius.
seni Šv. Antano parapijos'. .... v. . 1 Metinis balius gera progaremeiai ir ilgamečiai Drau- . r■ pasinaudoti naujiems nago skaitytojai.

kad moe be akinių. Kainos pigesnės 
kaip pirma.

4712 South Ashland Avė.
Telefonas YARDS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami j

kymo; kas norite prisirašy- karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindneas), kreipkitės prie manęs.
Apsiimu Išgydyti.

Tel. — HEMlock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

2408 YVest 63rd Street
VAL.: ntro 7 iki-* 9 kas vakaras.

Dienomis | tik -jągaĮ sutartį.
..,„Ątž.. i :-----------------
Būk Išmintingas; draugauk 

tik su ‘ Draugu”

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

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 5EGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troe lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MIDtvay 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 Avenne
VALANDOS: nuo 3-4 Ir 7-9 kasdien 

l&aklrtant' trečiad. Ir sekmad.

Raimondas Paplinskas, ku 
ris tarnavo merchant ma
rines. garbingai paliuos io-

riams /įstoti į pašalpos drau
giją: nuo 18 m. ligi 25 me
tų bus priimami nariai be 
jokio įstojimo mokesties, o 
nuo 25 m. iki senesnio am-

bia lietuvius ir vardą gar
sina.

H. A. Kapres gražiai var
toja abi kalbas.

Klausykite šeštadieniais 
7:30 WJLB Lietuvių Balso 
radio.

DR. V. P. SLEPIKAS

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

tas is tarnybos. Jis yra ap- .. ... , J • u ziaus už pusę įstojimo mo-vaziavęs daugeli salių ir bu-. .. m .y . V u kesties. Tad, iki pasimaty- , tačiau nebuvo . . ’ Jv* pavojuj 
sužeistas. Tėvai Jonas ir O- 
lesė yra “Draugo” platin
tojai, Pastaruoju laiku Ole- 
sė kas sekmadienį prie Šv. 
Antano bažnyčios pardavi

mo metiniam baliuje.

Vasario 28 d. vakare, 8 
vai., buv įsioje Lietuvių sve
tainėje bus mėnesinis susi
rinkimas Detroito Lietuvių 
Organizacijų Centro. Kiek
viena draugija prašoma pa-

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
* * »

68C3 W. Cermak Road 
BEKW¥N, ILLINOIS

—
=

Income Taksui Patarnavimas
Mes nesikraustome, išpildę Jūsų INCOME TAK

SUS. Per 16 metų toje pačioje vietoje per ištisus 
metus mes teikiame taksų patarnavimą; asmenims, 
bizniams ir korporacijoms.

OSARTUCH & CO.
2123 West Cermak Road

Chicago 8, Illinois

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

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Berwyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

ir Penktadieniais —
■ nuo 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 
l Ofiso
5720 W. Cermak Rd.

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Šaukite: BERWYN 6200

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

1®. Įabriko 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 AKIU IR PRITAIKYMAS' ARIMŲ 

TOWER OPTICAL CO., INC.

atr\f- c >
' I

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEVVfiLRY 

KRAUTUVR

3241 So. Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS

Tel. CALumet 7237
Pas mus rasite didelį pasirin

kimą įvairių rakandų, kaip pa
vyzdžiui: Gasinių Pečių, Pečių 
su Gasu ir Anglimis kūrenimo 
ypatybėmis, ir daug kitų na
mams reikalingų reikmenų.

Mūsų Jevelry skyriuje rasite 
Auksinių Žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
Waterproof Laikrodėlių ir .t t. 
Šiuos dalykus galite įsigyti ant

LENGVU IŠMOKĖJIMU 
PROGRAMŲ VALANDOS;

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RAKIO 
WCFL. 1000 k Nedėlios vak. 9:30 
WHFC 1 450 k. Kėtvergo vak. 7:00

NOROJ PIRKTI 

UŽ C^SH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. AttEN
(Aiešauskds)
Dėl Susitarimo Šauk:

Republic 6051

1<?35 ĮVEST 47th STREET 
. (kampas Marshfleld)

YARDS 4499

1600 MILUAUKEE AVENUE 
(kampas North)

HUMBOLDT 9368

MA

STASYS LITWINAS SAKO:

11 DABAR -
REIKMENIS”. -----

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RCSIES NAMAMS 

— GERAS PASIRINKIMAS:

reL CANal 6122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
TeL REPublio 7868

Tel. CANal 0267
Res. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO
744 YVest 35th Street 

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

Šventadieniais—11-12.

Tel. YARds 6921 
Res.: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Res. 8968 So. Talman Ava.
Res. TeL GROvehll] 0617 

Office TeL HElOoob 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 YVest Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

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

fe

Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sklings 
— Langų — Durų — Tvorom* Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardnare — Plelsterio — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšie* Instiliaeijos Materiolo — šturmo Lajigų — Kom
binacijos Durų — VVallboard — Plaster Board — Vamz
džių, ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTOKY 1272

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. popiet

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

žmogus be tikėjimo,
nrlrlvM be žaboklių

kaip

DR. STRIKOL'IS
PHYSIC1AN 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 Tek YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930 

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rvtldencljos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. 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. Michigau Avenue 
’Z.KLANDOS: nuo 2—4 ir 0—8

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193
Vwnn Tel.? PUTIUAV ««»'»•»

Tel. — LAFAYETTE 3650 Dr. A. Montvid, M.D.
DR. V. E. SIEDLINSKI

DANTISTAS
4143 ARCHER AVENUE

(kampas Francisco Avė.)
CHICAGO 32, ILL.—•*. .  _____ I   II___

U2SISAKYKIT “DRAUGĄ”

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West Town Bldg.

2400 YVest Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Res. Tel.: BRUnsndck 0597

VALANDOS:
Nuo 1 ikį 3 popiet; 6 iki 8 vakare
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HELP WANTED

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS S

“DRArGAS” HELP VAMTEb 
ADVEBTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdulub 8188-V488

HELP WANTED — VYRAI**

WOOD FINISHERS 
FILLERS

PATCHERS
RUBBERS

’astovūs darbai, užtenkamai virŠ- 
aiko. Atsišaukite.

1147 w. omo ST.

FREIGHT HANDLERS
78c f Valandą 

Laikas ir pusė virš 8 vai. 

ROOM 206

HELP WANTED — MOTERYS

AR IEŠKOTE GERO 
ATLYGINIMO 

IR APSAUGOS? 
TELEFONŲ KOMPANIJOJ 

RANDASI DARBŲ DEL
DŽENITORKŲ

Uždirbsit 70c j vai. pradedant 
75c. į vai. po 3 mėnesių.

80c. j 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 

★

P E N N. R. R I
323 W. POLK ST.

Atsišaukite
Illinois Bell 

Telephone Co.
Samdymo Ofisas Moterims 

STREET FLOOR
309 W. VVASHINGTON ST.

DRAFTSMEN
Pripratusių prie juodo ir balto 
layout darbo dcl radio ir auto
mobiliams rodyklų.

GLASS PRODUCTS CO.
Mr. Leyh. DEA. 2663.

RANKOMIS SIUVĖJU IR 
ATRAITŲ PRIKIMŠEJŲ
PRIE VYRŲ DRABUŽIŲ

STANFORD WILLIAMS CO.
222 W. North Bank Dr. 

Mereandise Mart Room 1281

HELP WANTED — MOTERYS

JAUNŲ MERGINŲ
Pris lengvų dirbtuvės darbu. Pa
tyrimo nereikia, gera mokestis, 
dalinio arba pilno laiko.

McKAY ft SCHWEIT
440 N. Wells St. SUP. 4345

ORDERIŲ PILDYTOJA
Mergina kuri gali išpildyti orde
rius iš štoko. Gera mokestis, 
lengvas darbas.

Atsišaukite:
Room 9103 Merchandise Mart

222 W. North Bank Dr.Merginų - Moterų
PRIE LENGVŲ DIRBTUVES 

DARBŲ KOSMETIKŲ 
DIRBTUVĖJE

Labai suklys tas, kurs sau 
draugo ieško puikiuose rū
muose arba puotose. — Se-
neca.

ATSISAUKiMAS 
1 GERAŠIRDŽIUS

Vieno dainiais širdis, iš
siilgusi savo gimtinės ir sa
vųjų, prabilo šiais žodžiais: 
“Leiskit į tėvynę, leiskit pa8 
savus ”.

šiandien svetimuose kraš
tuose išsiblaškę lietuviai su 
atsidūsėjimu prisimena savo 
tėvynę.

Bet, žinodami, kad tuščia 
trokšti sugrįžimo į Lietuvą, 
arba laukti įleidimo į laisvą 
Amerikos šalį, keičia dai
niaus žcdžius ir sako: “Leis 
kitę į Braziliją, leiskit pas 
savus”, pasitikėdami, kad 
šiek-tiek “ten pradžiugs krū 
tinė, atgaivins jausmus”. 
Brazilijoje jau nuo seniau 
buvo nemažai lietuvių apsi
gyvenusių, gi Stalinui išlais
vinus Lietuvą, lietuvių atsi
dūrė ten ir daugiau.

Bendrai imant, finansiniu 
lietuvių stoviu Brazilijoje 
negalima džiaugtis, gi dva
sinis stovis buvo labaį ap
leistas. Prieš kiek metų pra
lotu! M. Krušui ten apsilan
kius ir pamačius tą dvasinį 
Pietų Amerikos lietuvių

Dabartinis pranciškiečių Brazilijoj būrelis sesers M. Marijos (čikagietės) profesijos metu, rugp. mėnesį, 1945 
metais. Viduryje pirmoje eilėje naujas Brazilijos kardinolas, jo kairėje lietuvių parapijos klebonas kun. Ragažins- 

skurdą, perstačius jį švento kas, prieš kiek laiko lankęsis Amerikoj.
Pranciškaus seserims, Pitts-
burgh, šios pasijuto šaukia
mos į Braziliją. Jų širdyse 
pradėjo skambėti: “Leiskit 
į Braziliją, leiskit pas sa
vus”. Negalėdamos to skam
besio nutildyti, pasiryžo 
traukti ten darbuotis dvasi
nėje dirvoje, ypatingai jau- 
namečių auklėjime, kad jie 
nežūtų Dievui, nei tautai.

Spalių 22 d., 1938 m., iš
plaukė į Sao Paulo, Brazi
liją, penkios seserys Pran
ciškietės. būtent, sesuo M.

vas. Tik duosnių amerlkie-, tauto Didžiojo mokyklą Vi- 
čių lietuvių pagalba joms loję Belą, ir tęsia lietuvy- 
pasisekė 1941 m. pastatyti bės darbą toliau.
Viloje Zelina Šv. Juozapo Trečią mokyklą, kurią se- 
parapijos mokyklą, kurioje serys Pranciškietės veda, y-
mokinasi 400 mokinių — 
200 rytmečiais ir 200 popie
čiais. Tais metais prie pirm- 
takūnių seserų atvyko į tal
ką dar dvi seserys, būtent, 
sesuo M. Paulina (Simonai- 
tė) iš Šv. Juozapo parapi
jos, Du Bois, Pa., ir sesuo 
M. Dolores (Vaškevičiūtė) iš

i
V

Pakuoti kremus, skysčius, mau
dymuisi gaminius ir kalogną. 

PATYRIMO NEREIKIA
LANCHERE, INC.

1036 W. Van Buren St.

DŽENITORIŲ
6 DIENOS Į SAV.

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS
Pastovūs darbai. Malonios darbo 
sąlygos.

CARROLL & CO.
130 N. YVelLs St.

BINDERY MERGINŲ
Kurios gali dirbti prie automatic 
stitcher. Pastovūs darbai. $33 į 
sav.

PAŠAUKITE:
CENTRAL 4940

SKALBYKIDJ DARBININKŲ
Lygaus darbo lankstytoju ir marš
kiniams proso operatorių. Pasto
vūs darbai, aukščiausia mokestis. 
Kreipkitės prie: Julia Zajenkaus- 
kas.

HAPPY DAY LAUNDRY 
2605 W. Arm'rtaee Avė.

MOTERŲ — MERGINŲ
Lengviems dirbtuvės darbam?. Gera 
mokestis ir bonai. Pasirlnkimns Šil
tu, viršlaikis. NeaprlbotO amžimvs.. 

3000 W. POTOMAC.

VIRĖJA
2 PP. IKI 10:80 VAK. 

Dirbtuvės cafeterijoj. mokestis, 
valgis ir uniformos. Atsišaukite. 

CROTTY BROS. CAFETERIA
e/o American Can Co.

6017 S. lVčstern

BATŲ IR SKCRINIŲ 
DAIKTŲ OPERATORIŲ 

REIKIA
DIAMOND BLITZ 

HAND BAG MFG. CO.
206 S. Market St.

Kreipkitės 8:15 ryto iki 6 vak

PITTSBURGH
Kun. Jono Misiaus 
Gimtadieniui
Ką sakysim, kaip sveikinsim

Šios dienos sulaukę?
Kaip džiugausim ir links

ni ausim,
Jos ilgai belaukę?

Laimės link’sim, valio šauk
sim,

Šioj gražioj draugystėj. 
Savo draugą mes aukštin-

sim,
Viso ko kaupystėj.

šešis kartus dešimts metų
Dar dviejus praleidęs,

Jis dar vis dienų jauniausių.
Sveikatos sukaupęs.

Taigi Jonai, mūsų Drauge!
Šiandieną maldausim 

Tau palaimos, atminime
Nuoširdžiai geidausimi

Tat priimk šiuos mūsų jaus
mus,

Širdingai reikštus,
Ir šiuos kelis trumpus pos

mus,
Vienbalsiai tartus.

A. M. K.

DRAUGAS DRAUGUI VI
SAME PADEDA, SKAITY
TOJAU, VISUOMET PA
DEK SAVO “DRAUGUI”.

25 DARBININKŲ
PRADINI!: MOKESTIS 93'A c. Į VALANDA 

ALGOS PAKĖLIMAS PO 30 DIENŲ DARBO
PREMIJA DIRBANT NAKTINĮ ŠIFTĄ 

Kreipkitės į SAMDYMO OFISĄ nuo 8:30 
ryto iki 5 pp. kaa di«n išskyrius šeštad.

R. LAVIN & SONS. INC.
3426 S. Kedzie Avė.
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Pirmosios pranciškietės Brazilijoj. Sesuo M. Julija, 
sesuo M. Karolina, sesuo M. Marcellina, sesuo M. Evan- 
ge Iii s ta, sesuo M. Norbertą. Jcs i Braziliją išvyko spaliiį 
22 d., 1938 m.
Julija (Adomaitė) ir sesuo šv. Jurgio parapijos, Detro-
M. Karolina (Streliauskai- it, Mich.
tė) iš Šv. Kazimiero parapi- Darbas joms. taip gerai
jos, pittsburgh, Pa., sesuo 
M. Marcellina (Bernotaitė) 
iš šv. Petro ir Povilo para
pijos, Grand Rapids, Mich., 
sesuo M. Evangelistą (Da- 
nielaitė) iš šv. Jurgio para
pijos, Detroit, Mich. ir se
suo M. Norbertą (Svirskai
tė) iš Šv. Juozapo parapijos, 
Mahanoy City, Pa.

Nuvykus į Braziliją prieš 
gaudamos valdžios užtvirti
nimą mokytojauti, pačios 
turėjo pramokti portugalui 
kalbą ir išlaikyti kvotimus.

sekėsi, kad pradėjo atsiras
ti pašaukimų ir seserys bu
vo priverstos atidaryti nau
jokyną. Bolševikams Lietu
vą “išvadavus” iš pačių lie
tuvių, Sao Paulo DULR sti- 
pendijuojama Vytauto Di
džiojo mokykla nustojus fi
nansinės paramos iš Lietu
ves, turėjo arba visai užsi
daryti arba patekti į neka- 
talikų bei protestonų ran
kas. Čia vėl seserys Pran
ciškietės susirūpino jos li
kimu. Joms į pagalbą vėl

ra Viloje Alpina. Ši mokyk
la, žinoma kaipo Karmelio 
mokykla, yra prikergta prie 
jų naujokyno. Ji irgi žymų 
darbą atlieka, ypatingai nau 
jokynas, kur dedama brazi- 
liečių lietuvaičių vienuolinio 
gyvenimo pagrindas, taip 
reikalingas nuosekliam dar
bui ir gyvenimui.

Liepos menes), 1944 m., iš, 
Brazilijoj Amerikon atvyko 
sesuo M. Julija dalyvauti 
vyresniųjų vienuolyno parei
gūnių rinkimuose, ir pati li
ko išrinkta generalės vyres- 
nėsės motinos M. Dovydos 
padėjėja ir Pittsburghe mer
gaičių akademijos vedėja. 
Jos vieton, laivams neplau
kiant, oru išskrido, spalių 
mėnesį, tais pačiais metais, 
dvi amerikietės seserys, se
suo M. Gertrūda (Radžiu- 
kynaitė) iš Šv. Kazimiero 
parapijos, Pittsburgh, Pa., ir 
jauna sesuo M. Marija (Ra- 
davičiūtė) iš Šv. Petre ir 
Povilo parapijos, Chicago, 
IH.

Pačios seserys gyvena na
muose netoli* šv. Juozapo 
mokyklos Viloje Zelina. Tie 
namai pirmosioms penkioms 
pradžioje atsakė jų tikslui, 
tačiau seserų skaičiui pa
daugėjus ■ iki trylikos, yra 
reikalinga pastatus didinti. 
Tuo tikslu važiuoja reikalą 
nuodugniau vietoje aptarti, 
už savaitės kitos, motina M. 
Dovydą, ir drauge veža se
serį M. Ireną, iš ŠŠ. Trejy-, 
bės parapijos, Hartford,

Conn., naują brazilietėms 
mokytoją padėjėją. Taigi, 
seserų Pranciškiečių skai
čius Brazilijoje, Dievo lai
minamas, auga — drauge ir 
visokie jų reikalai. Tat, mo
tinos M. Dovydos važiavi
mo metu yra vėl amerikie
čiams — geros širdies lietu
viams proga finansiniai pa
remti jų švenją darbuotę 
tarp sunkiai gyvenančių mū
sų tautiečių.

Aukas galima siųsti, su 
linkėjimais, Motinos Dovy

dos arba Sisters of St. Fran
cis vardu į St. Francis Con- 
vent, R. D. 10, Pittsburgh 
10, Pa., o ji nuvažiavus > 
teiks brazilietėms tikrai ma
lonias lauktuves.

Mes tikimės, kad bus to
kių geraširdžių lietuvių pla
čioje Amerikoje, kurie no
rės prisidėti su parama to
kiam šventam, Dievui ir tau 
tai, darbui.

‘Draugas” skaitytojus veda 
tiesiu keliu

Savings and Loan Association
1739 SOUTH HALSTED STREET

Raštinė atdara nuo 9:30 vai. ryto iki 6:30 vai. vakaro, 
šeštadieni iki 2-ros valandos po pietų.

Pilnos gerų norui jos tą kliu- j atėjo jų didžiausias globė- 
tįi nugalėjo ir ėmėsi darbo,! jas ir rėmėjas, pralotas M. 
kuris, žinoma, buvo neleng- Krušas. Seserys nupirko Vy- I

Pirmosios pranciškietės su pirmąją braziliete lietuvaite 
postulante, kuri dabar yra sesuo M. Bernarda, Vilią Ap- 
lina, Sao Paulo mieste.

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS

Pirk Victory 
Bonus!

Mm Pankolm V ra —
•tatybal, Remontavtmai, RefinaiMaMimri — 
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ I AMO K UJIMUI 
Pasinaudokite Zemomn NimMmčiu Kainom*. 
TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU
TAUPYKITK mflaj (įtaigoje. jam IndAllal 
rflpentingai globojami Ir ligi 88.nAO.0O ap- 
<1 rausti per FVderal Ravlngn and loan In- 
anranee Corporation.. Jflsrj pinigai bnn grei
tai lAmokami Juma ant pareikalavimo. 

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LŪMUVIŲ 
FINANSINE IŠTAIGA.

— 41 Metai Sėkmingo Patamavimol —

KEISTUTO SAVINGS AN D LOAN ASSOCIATION
TEL. —- CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y 3236 S. Haisted St.
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Vieni Planuoja Taiką, Kiti — Karą
UNO TIKSLAI

Paviršutiniškai žiūrint, sąjungininkai daug pastan
gų deda, kad atstatyti pokariniame pasaulyje pasto
vią taiką. Atlaikyta visa eilė tarptautinių konferen
cijų, paskelbta daug žadančių deklaracijų, suorgani
zuota taikai atstatyti ir palaikyti Jungtinių Tautų Or
ganizacija.

Jungtinių Tautų Organizacija savo suvažiavime Lon
done, kuris tęsėsi gana ilgai, stengėsi pašalinti kiek 
galint daugiau kliūčių, kurios stovi taigai ant kelio. 
Sovietų Rusija tame darbe ne tik nekooperavo, bei, 
priešingai, trukdė. Iš visko atrodė, kad ji nėra linkusi 
išsižadėti imperialistinių siekimų, nes visi jos elge
siai atrodė įtartini, taikai pavojingi.
ŠNIPŲ VEIKLA

Kai Jungtinių Tautų Organizacijoj, nežiūrint didelių 
trukdymų, vis tik kalbama apie taiką, planuojama, mė
ginama išrišti esami ginčai tarp įvairių valstybių, ag
resinės, imperialistinės jėgos labai aiškiai rengiasi ka
rui. Tai faktas, kurio šiandien jau nieks nebepajėgs 
užginčyti.

Šiomis dienomis plačiai išgarsinta susektoji šnipų 
veikla Jungtinėse Valstybėse ir Kanadoj. Paskelbta, 
kad šnipai išvogę net kai kurias atominės bombos 
gaminimo paslaptis. Nors atvirai vis dar nenorima pa
sakyti, kurios valstybės šnipai tas štukas išdarinėja, 
tačiau nieks neabejoja, kad tai yra rusų komunistų ir 
jų artimesniųjų šalininkų darbas.
STALINO NEPASITIKĖJIMAS

Rusijos diktatorius nepasitiki Amerika, nepasitiki 
Anglija, nepasitiki Jungtinių Tautų Organizacija. Sta
linas jaučia, kad jei pilnai kooperuoti taikos atstei- 
gimo planavime, jis turi išsižadėti imperialistinių tiks
lų, turi ištraukti savo armijas ir agentus iš pasigrob
tų kraštų. To daryti iis, aišku, nenori.

Nepasitikėjimas sąjungininkais Staliną verčia kokiu 
nors būdu sužinoti militarinius planus ir paslaptis A- 
merikoj, Anglijoj ir Kanadoj. Jo šnipai visur veikia. 
Jiems ypač rūpi išgauti atominės bombos gaminimo 
paslaptis, nes tai bus svarbiausias ir efektingiausias 
pabūklas būsimuose karuose. Prieš pora dienų spau
doj buvo paskelbta, kad Maskva į Ameriką yra pri
siuntusi ir tebesiunčia daug “ekspertų”, kurie landžio
ja po įstaigas ir dirbtuves. Kokiam tikslui — ir aiš
kinti, berods, nereikia. Tai yra savo rūšies Stalino 
šnipai. Bet kiek jų čia veikia visai slapta, vargu bet 
kas šiandien žino.
PADĖTIS LABAI RIMTA

Taigi, jei po antrojo pasaulio karo didžiosios
stybČ3 rimtaį planuoja atstatyti pasaulyje pastovią 
taiką, tai ka.n šitie šnipinėjimai vieni pas kitus, kam 
ieškoma surasti militarines paslaptis?

Jei Jungtinių Tautų Organizacija tikrai nori būti 
savo vardo verta ir rimtai vykdyti į gyvenimą savo 
užsimojimus, ji turėtų imtis griežtų ir greitų prie
monių nuodugniai ištirti Stalino šnipų darbus ir vie* 
toj glostyti raudonojo fašizmo vadą Staliną, jį su
drausti ir priversti pasitraukti iš užgrobtų žemių ir 
net Rusijos žmonėms duoti keturias laisves, apie ku
rias taip gražiai kalbėjo ir tebekalba sąjungininkų ly
deriai.

Kardinolas Stritch Ir Lietuviai
Chicagos garbingasis arkivyskupas jau kardinolas.

Ne tik Chicagos lietuvių katalikų visuomenė, bet visa 
lietuvių tauta jį nuoširdžiai sveikina, nes naujasis Ka
talikų Bažnyčios kunigaikštis yra didis jos, draugas 
ir stiprus rėmėjas jos teisių į laisvą ir nepriklausomą 
gyvenimą. Daug kartų Jo Eminencija parodė lietu
viams nepaprastai daug palankumo.

Džiugu, todėl, kad Romoje gyvenantieji lietuviai iš
kilmingąja proga J. Em. Kardinolą Samuel A. Stritch 
pasveikino. Stasio Piežos, specialaus Herald-American 
korespondento, pranešimu iš Romos, Jo Eminenciją 
aplankė ir pasveikino J. E. vyskupas Petrąs Būčys, 
M.I.C., Tėvų Marijonų kongregacijos vyriausias vadas, 
kuris šiuo laiku jau yra pakely pas mus, į Ameriką.

Nors Lietuva šiuo, metu yra okupuota, bet jos pa
vergtus, bolševikų terorizuojamus žmones prie Vati
kano atstovauja ministras Stasys Girdvainis, kuris ap
lankė Kardinolą Stritch, jį nuoširdžiai pasveikino ir 
maloniai su juo pasikalbėjo. Kardinolas p. Girdvainiui 
pasakęs:

“Praktiškai aš jaučiuos lyg iš Lietuvos atvažiavęs, 
nes, žinote, mes Chicagoje turime tiek daug lietuvių’

Labai gerai, kad ir vysk. Būčys ir ministras p. 
Girdvainis nuoširdžiai pasveikino savo tautos bičiulį.

Ta proga pažymėtina, kad Vatikanas nepripažino ir 
nepripažins Lietuvos okupacijos. Todėl ir dr. St. Gird
vainis yra laikomas pilnateisiu Lietuves ministru prie 
Vatikano.

★
Sugavo Bemeluojant

Amerikos lietuvių bolševikų lyderis Bimba, važiuo
damas į Rusiją, rašė savo kelionės, įspūdžius, pripa
sakodamas visokių nesąmonių ir melagysčių. Jis rašė 
ir apie Švediją. Švedijoj gyvenantieji lietuviai sugavo 
tą vyrą bemeluojant. Jų laikraštis ‘‘Svetur’’ 2-rame nu
meryje šitaip rašo:

“Laisvė” vis spausdina Bimbos seriją straipsnių “Ke
lionė Tarybų Lietuvon”. Bimba čia leidžia pasireikšti 
visai savo bolševikiškai fantazijai, prikalbėdamas vi
sokiausių nesąmonių. Anot jo, visi švedų jūrininkai 
(jis važiavo į Europą švedų laivu; buvo ir Švedijoj), 
visi darbininkai — didžiausi komunistai, o komunistų 
dienraštis “Ny Dag” baisiausiai visoj Švedijoj papli
tęs. Iš tikro gi, to laikraščio gatvėse, tramvajuose, au
tobusuose ir kitose vietose viešai skaitant visai nema
tyti, o daugely kioskų jis visai nepardavinėjamas, nes 
niekas jo neperka... Bimbai reikėjo akis prasikrapš- 
tyti, vaikštinėjant po Stockholmą.

Bimba rašo: “Per pirmuosius tris metus jaunuolis, 
dirbdamas ant laivo, tegauna apie 75 crowns (kronas), 
arba apie 25 dolerius, per mėnesį. Po trijų metų pra
deda uždirbti po 95 crowns...”

Bimba čia jau visiškai nusirašė nuo koto. Pirmas 
dalykas — 75 kronos yra ne 25 doleriai, bet maždaug 
16. Ar tik nebus Bimbą draugai komunistai laive ap
statę, tokiu kursu j c dolerius iškeisdami? Apie švedų 
darbininkų uždarbius su Bimba neverta ginčytis — 
su durnu du turgu, kaip mūsų tėvai sakydavo. Mes, 
gyvenantieji Švedijoj lietuviai, jau spėjome patirti, 
kad Švedijos darbininkai gal geriausiai pasaulyje yra 
aprūpinti. Bolševikiškam stachanovcui ar kolchoznin- 
kui nėra ko lygintis su švedų darbininku. Kad Švedi
jos jūrininkas uždirba per mėnesį tik 75 kronas, gali 
patikėti nebent Bimbos bolševikiški davatkos. Štai lie
tuviai, ką tik įstoję į švedų laivyną, gauna 250 — 350 
krenų mėnesiui ir visą aprūpinimą. Bimba tik truputį 
apsiriko... Todėl ir visi Bimbos pasakojimai ir rašymai 
apie Lietuvą yra lygiai tokios pat vertės, kaip šios 
melagystės.

★
Lietuvos Žmonės Žiauriai Suspausti

Shenandoah, Pa., dienraštis “Evening Herald”, va
sario 16 d. įdėjo gražų ir išsamų editorialą sąryšyje su 
Lietuvos Nepriklausomybės akto paskelbimo sukakties 
minėjimu. Editoriale plačiai ir teisingai nušviečiama 
dabartinė Lietuvos politinė bųklė. Griežtai pasmerkta 
Sovietų Rusijos agresinė politika ir pabariama Jung
tinių Valstybių' vyriausybė dėl padarytų ir tebedaromų 
nuolaidumų diktatoriui Stalinui.

“Lietuvos žmonės šiandien yra stipriai ir žiauriai su
spausti 2 — sako laikraštis. “Ištikimi krašto patrijotai 
nedrįsta viešai protestuoti. Jei kurie iš jų taip padaro, 

vai- . susilaukia greitos ir žiaurios bausmes’’. Primenama ir 
rusų tvirtinimas, būk Lietuvos žmonės “nubalsavę“ 
prie Sovietų Rusijos prisidėti. Bet tai nebuvę balsa
vimai, bet prievarta, ginklu paremtas smurtas.

“Laisvė yra brangus dalykas; lietuviai ilgainiui te- 
atgauna tikrą laisvę!” šitais žodžiais yra užbaigiamas 
“Evening Herald” vedamasis straipsnis.

šitokių straipsnių, neabejojame, žymiai daugiau pa
sirodytų didesnių ir mažesnių miestų laikraščiuose, jei 
lietuvių veikėjai pasirūpintų tinkamu jų redaktorių 
painformavimu apie tikrąją šiandieninę Lietuvos būk
lę ir jos ryžtingas kovas atgauti savo laisvę ir nepri
klausomybę.
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(Tęsinys)

— Na, bet kaip dabar at
sisakyti? — tarė Marytė ir 
susimąstė: — Skubintis, ži
noma, nėra ko, bet jeigu jis 
to taip labai nori...

Susikaupusį ir giliai susi
mąsčiusi veidą vėl nusuko į 
langą...

Kauno stotis tuščia. Vaikš 
čiojo tik kariškiai. Mergai
tės čia nelipo. Iš Mauručių 
arčiau į Pajesį.

— Vyručiai, ar toli Mau
ručiai, — kalbėjo Danutė, 
kad tik ką kalbėtų.

Jau ir Mauručiai. Jos sta
čia galva išsivertė iš trau
kinio. Tekinos pervilko daik
tus per stotelę.

— Danute, štai, senis sker 
džius. Jis vienas ir teliko 
nemobilizuotas iš visų ber
nų. Štai, tie patys sartukai, 
kurie t mus pernai kaip tik 
šiuo metu vežė iš Kauno, 
kai baigėm gimnaziją.

— Sveikas. Gintarai, svei
kas. Ar tėveliai sveiki? Kas 
girdėti namie? Greičiau, Gin 
tarai, greičiau; mes. taip se
niai namie buvome! — čiau
škėjo mergaitės viena už ki
tos, neklausydamos Gintaro 
atsakymų.

Gyvai sušoko į fajetoną. 
Marytė atsisėdo ant krašto 
sėdynės, lyg tuo pagreitin
tų važiavimą ir greičiau iš
šoktų, namo parvažiavus. 
Giria, per kurią reikėjo per
važiuoti, atrodė tokia ilga, 
didelė. Tiek daug tų medžių. 
Juo arčiau namų, tuo la
biau didėjo nekantrumas.

Kai tik pervažiavo girią, 
ant kalniuko tuoj iškilo 
stambus Zienių ūkis.

— Danutė, 'matai: Tie 
patys uosiai, ąžuolai aplink 
svirną, štai, laukuose tas 
pats išsikerojęs ąžuolas, po 
kuriuo mudvi mėgdavom 
rinkti giliukus ir kepurikes 
nuėmę nešdavom tai kiau
lei, kuri turėjo paršiukų. 
Štai, sodas! Viskas, viskas, 
kaip pirma.. Danute, koks 
gražumas tos mūsų tėviš
kės!.. Ach, Danute, tu, ro
dos, nei džiaugtis nei mylėti>•— ■ I ■ w —

nemoki! — šokinėjo Marytė 
po sėdynę, atsisegusi odinę 
fajetono priedangą, kad grei 
čiau parvažiavusi iššoktų...

Sustojo ties prieangiu. 
Darže ravėjo senoji auklė 
ir Antano motina. Moterys, 
pamačiusias viešnias nebu
vėles, tuoj pakilo nuo ežių 
ir, šluostydamos rankas į 
priejuostes, skubinosi prie 
vežimo.

— Kūr mamytė? — šūk
telėjo abi kartu.

— Antai, sode bites kopi
nėja. Norėjo viešneles švie
žiais koriais pamylėti, — at
sakė susijaudinusi auklė, 
skubindamos arčiau. Mergai 
tės tačiau jų nelaukė: me
tėsi į sodą, kur motina, už- 
sirišusi ant veido sietelį, 
trūsė po avilį. Ant pievu
tės stovėjo gelda su pilnais 
užklijuotomis akutėmis, ko
riais. Aplinkui suko-birzgė 
bitės, gindamos taip sun
kiai sutrūstą, suneštą me
dų,

Pamačiusi mergaites, mo
tina nutraukė nuo galvcs 
vietelę apsivaikė bites ir 
skubinosi nuo avilio, kad 
ką tik atėjusias neužpultų 
bitės. Mergaitės abi puolė 
motinai ant kaklo. Apsika
binusi savo dukteris, Zieniu- 
vienė verkė iš džiaugsmo: 
didelis džiaugsmas taip pat 
sukelia nervus, kaip ir liū
desys. Bučiavimams, glamo
nėjimams nebuvo galo. Tė-

INCOME TAKSUS 
PILDO

J. P. V ARK AL A
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer, Avė.
Tel.. — VIRginia 2114

vui irgi netoli ašarų, bet, 
kad neparodytų savo nevy- 
riškumo, nuėjo, į šoną.

Pirmoji birželio mėnesio 
pusė prabėgo gana ramiai. 
Išsiilgę kaimo, mergaitės gė
rėjosi jo grožybėmis: augi
no gėles. Grėbė šieną. Kro
vė vežimus. Ėjo su motina 
į girią uogauti, paskui tas 
uogas virė žiemai, kurią, ži
noma, vaizdavosi kuo ra
miausia, nes ligi tol. nėra 
abejonių, pasibaigs karas. 
Motina rūpestingai virė pie
tus, negailėdama nei paukš
čių nei kitų mėsų: kam liks, 
jeigu mergaitės vėl išva
žiuos mokytis. Marytė bu
vo žymiai sumenkusi: rim
tai studijavo teisių moks
lus. Reikėjo pataisyti svei
katą.

Tėvas kasdien siųsdavo 
berniuką į paštą parnešti 
laikraštį su naujienom ir 
mergaičių laiškus.

Daktaras Daunoras buvo 
čia pat Lietuvoj. Fronte apie 
Šiaulius — deja, negalėjo 
savo brangutės pasiekti: 
sunki kario uniforma priri
šo jį prie apkasų.

Sekmadienį, nuvažiavo į 
Prienus. Prienuose nebe ta 
nuotaika, kaip prieš karą. 
Daug vyrų, sumobilizuota, 
daug moterų liūdėjo jų ir 
rūpinosi jų likimu.

(Bus daugiau)

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

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

1 " ■ ~ . I
Nevartok 'Svaigalų'

Dėl pagelbos nuo “Nugarskau- 
smę”, “RhCumatipmo” ir 

“Muskulų Skausmų”.
. Vartokite . . .

HEALTH RESOKT MINEKAL 
BATH DRUSKĄ

1 maišu kas užtenka 10 
maudymams.

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

Bath Products Co.
Laboratories — Chicago, IU.
Southaaidlečiai kreipkitės į UNION 
DRLO CO., 3459 S«. Halsted bt.

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių 
už 4-tq nuošimtį.

MUTUAL
FEDERAL
SAVINOS and LOAN 
Assn. of Chicago

2202 West Cermak Road 

Telefonas CANAL 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, RaSt

..... ■ 1

1922 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. 47th STREET TEL. YARDS 6765—1281 

VALANDOS: nuo 9.30 ryto iki 9 vakare
■ - ■ —r

f Specialus Pranešimas Į
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) RENDUOT1 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 atsakomybės statuto kurks jau 
vykdomas nuo Sausio 1 d. 1946 m.

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

BEAL ESTATE — PASKOLOS — APDRAUDA
OFtHO VALANDOS: T’irmod. Ir Fenktud.. 9 iki 5 

Antrad. ir Ketvlrtad.. 9 iki 8 
Treėiad. ir fieštad.. 9 iki 12 pietų 

Krclpklt5s prie ANTANO VOSYKA, Fres.

>
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MŪSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR VEiKLA
AUKLĖJIMAS ★

★ ★ VIRTUVĖ *
★ ★ IR MADOS

TUOMET Ieškokime Prietelių Mažų Vaikų Tarpe
Tu tuomet išėjai tėvynės ginti
Jos liūdną balsą šaukianti išgirdai.
Tik nežinai, kaip ilgu man šešėliuos 
Ir kaip tie nykūs liko vakarai...
O daug praslinko vakarų gražiausių,
Dar daug dainų skambėjo po laukas,
Bet kas man be tavęs, tyriausio džiaugsmo, 
Kas be tavęs pralinksminąs man dienas...
O daug jau laiko nuo tada praslinko, 
Kentėjo tėviškė kraujų klane...
Palikęs mes namus liūdni keliavom,
Į nežinią su širdžia neramia.
Naktim sapnuodavau tėvynę savo,
Mačiau maldaujančias aš jos akis,
O laidotuvių himnai man skambėjo,
O taip tamsi paliko ateitis.
Tu tuomet išėjai tėvynės ginti,
Bet negrįžai jau niekad pas mane...
Tik svetimoj padangėj tavo vaizdas 
Dažnai man rodosi tyliam sapne!
Dažnai mintim nuklystu į tėvynę,
Ir vis tikiuos, kad grįši tu kada...
Ir vis tikiu — nušvis mums laisvės saulė, 
Ir vėl tėvynė mūsų bus laisva!

ŽODIS MOTERIMS
K įomet pasauly randasi, 

tiek daug vargstančių vai
kų, man prisimena prieš 
daur metų matytas vaizde
lis, kaip vaikų tarpe galima 
turėti '-'•'•j prietelių.

Buvo šaltas gruodžio 
mėnesio vakaras. Piktas 
šiaurys smarkiai beldėsi i 
duris ir langus. Niekas ta 
vakarą nenorėjo eiti lauk, 
arba išėjęs vėl skubėjo vi
dun ir glaudėsi prie šilt: 
pečiaus. Mano kaimyno Na- 
stutė, 10 metų amžiaus mer
gytė, parbėgo nešina bute
liuku vaistų savo sergan
čiam tėvui. Ji trynė, pūkš- : 
tė nuo šalčio raudonuojan
čias rankutes. Jos švarkelis 
buvo apšiuręs, rankovėlės 
trumpos ir vėjas matyt lin
do ir toli siekė. Pro praplv-

GA. KONGRESVOMEN

1 1

kad toje mažoje širdelėje 
ras sau prietelj, kuomet jo 
buvusieji sėbrai jau seniai 
jį pamiršo. Ar tikėjosi, kad 
šį jo pavyzdį kas paseks ir 
kas metai kartos. Bet tas 
gailestingo darbo atgarsis 
rado vietą jautrioje mažę 
vaiko širdyje ir pasiliko il
gam laikui.

Ar šiandien yra pasauly 
ar didesnis skurdas, kaip

tremtinių stovyklose, kur 
tūkstančiai šala Lietuvos 
vaikučių. Ar rasi kur dau
giau kenčianČi'Vi širdžių kaip 
tų motinų, kurios bėgo iš 
savo tėvynės gelbėdamos sa
vo vaikų gyvastis ir šian
dien turi žiūrėti į jų skur
dą ir neturi kaip juos aprū
pinti.

Štai, mums yra proga bent 
kiek jiems padėti numez- 
gant jiems šiltą rūbelį. BAL 
F veda mezgimo vajų ir duo-

Helen Douglas Mankin, iš 
Atlanta, Georgia, pastaruo
siuose rinkimuose išrinkta į 
kongresą. 17 vyrų buvo jos da vilnas. Tik rejųia motc. 
oponentai ir ji visus nušlavė.
(Acme-Draugas telephoto)

rų, kurios paimtų megzti 
Daug Chicagos moterų ge
ra širdživi jau paėmė ir mez-

THEY DISCUSS NCCS OPERATIONS

Pictured in VVashington, at the dinner following the annual eonfer- 
ence of the NCCS national staff and the regionai supervisors who 
direct the operations of the NSO Clubs eondueted by the National 
Catholic Community Service througho it the country are, left to 
right: Anne Sarachon Hooley, assistant executive director, N. C. C. 
Ę . executive committee members Mrs. Henry Mannix, Brooklyn, and 

Mary G. Hawks, New Yor<. (NC Photos)

DARBO SVARBUMAS
Kas apsakys, kiek tik vie

na minutė per apskritą pa
saulį atneša visuomenei ge
ro ir naudos, per gerą dar-

jui. Atidėtas darbas kartais 
lieka visai nepadarytas. O 
kiek kartais prigalvojame ir 
kiek mažai padarome vis dėl

šusius padus, matėsi kojelių 
M. Šazkytė. F^štų galai.

mus Santa Claus? Pasakyk Jvarkell ir batykus. Nuo to ga. BALF už tai nuoširdžiai 
iam kad man atneštu nirš- aiko Jau PraeJo 26 metai, dėkoja. Jų vardai bus pa-Unl malbrantel! gudoje. Bet dar

daug moterų reikia, kurios
; Tas vyriškis jau 20 metų

... ..... ilsisi kapuose. Eet kaip nu-klausinėjo mergyte, kaip kuQmet /
visi vaikai prieš Kalėdas į-

bą Milijardai rankų įkinky- to, kad su mintimis — ati- 
ti gerame darbe, beveik pa- dėjome ir darbą sakydami: 
laiko visą pasaulį ant savo “Rytoj gal būsiu geriau 
pečių. Kiek kad ir šią minu- j nusiteikęs... ryt manęs nieks 
tę rankų rašo, piešia, brai- į netrukdys... “bet atsiminki- 
žo, siuva, lopo, mezga, ver-, me, kad nauja diena — at- 
pia, audžia, verda, kepa, kon-' neš naujus rūpesčius, nau- 
servuoja... kiek rankų vai- jus trukdymus ir naujus dar 
ruoja įvairiausias mašinas, kitus darbus.
laivus, traukinius ir oro pa- Darbų yra malonių, ir ne-
būklus. Kiek galvų sijoja I malonių. Ypatingai moterys
mintis, tobulina mokslą, pe- Į žįno. Neviena guodžiasi,
dagogiją, išradimus... kad tą kaįp įkyru tą patį virtuvės
vieną minutėlę stabteltų tos darbą kartoti, suktis puodų
galvos, tos rankos, kiek pa- vįrtinėj... juos nuolatos
justų visuomenė žalos... to- Į įveisti, plauti, virti ir vėl
dėl ir mūsų rankos privalo j įveisti, o jie lyg tyčia visai
nuolatos suktis tos darbo nesisaugoja dūmų! O čia
mašinos šriubely, kurs kad nieks neužjaučia... jei
ir niekeno nepastebimas, o moteris tik namų apyvokoj
vis tik sudaro didelę svarbią sukasi kad ir su didžiau-
žmonijos gerovei. siais darbais, paprastai sa-

, . ... koma: “Ji nedirba’’, nes nei-Vmokiam darbui reikia ngĮ fabriką arba į raštinę>
proto ir jausmo. Be proto geros namų šeimininkės, 
darbas ne apsvarstytas, ne- g žįno kįek tenka namieje 
išplanuotas, ne tik kad ne- dirbtį Ypač gyvenant su 
neša naudos, bet dažnai duo- didegne šeima. Jeį dar dvi 
da net nuostolius medžiagi- ar tryg motėrys vienoje šei

moje, tai jos viena kitą pa

pratę klausti.
— Nemanau, vaikeli. San

ta Claus ateina pas turtin
gesnius. Mes biedni tai pas 
mus gal jis nenorės užeiti

mer- gaiėtų tą padaryti. Tenema- 
gytė, kuri šiandien jau mo- į no moterys, kad čia pareiga 
tina, man pasakė, kad ji da.r, tįk tų, kurios priklauso BA 
ir dabar dažnai prisimena LF organizacijai. Čia pra- 
savo maldose tą gera,dar; į šome visas moteris, kurios 
vyriškį. Gi per 10 metų ji tik moka megzti, kad prisi-

, kiekvieną sekmadienį už jį dėtų prie to kilnaus darbo,
kalbėjo nusiskundz a - pasįmeisdaVo. — Jūs esate vilnas galima gauti sekan-
nu motina, kurios širdis bu
vo vargais perpildyta.

Suaugęs vyriškis, kuris 
kažkokiais reikalais buvo 
užėjęs, sėdėjo palei langą ir 
nieko nesakydamas tik gal
vą palinkčiojo. Jis mėgo ge
rokai įsigerti. Bet širdies 
dar nebuvo pragėręs. Tad, 
prieš Kalėdas nusivedė varg 
šę mergytę į krautuvę, nu
pirko ne tik pirštines, bet

gera moteris, jei taip ilgai 
prisimenate — patėmijau 
jai.

— Jis padarė mielaširdys- 
tę, kuomet man labiausiai 
reikėjo. Aš prisimindama 
save, kiekvienų Kalėdų pro
ga, susirandu neturtingą vai 
kutį ir nuperku jam šiltą, 
gerą drabužį — baigė ji.

Ar galvojo tas vyriškis,

čiose vietose.
Brighton Park — pas sky 

riaus ižd. J. Kass, 4216 S. 
Archer Avė.

West Side .— pas skyriaus 
pirm. Cibulskį, 2052 W. 33rd 
St.

18 kolonijoj pas pirm. I- 
vanauskienę, 726 W. 18th St

North Side pas pirm. Dau
girdienę, 1615 No. Wood St.

nius arba dvasinius.
Darbas be jausmo, be aty- 

dos, be įdėjimo dvasios, be
veik nusako atlikėjo būdą, 
kad jis šiam ar kitam dar
bui, buvo pilnai neatsidavęs

vaduoja, bet jei viena, tai 
gana darbo. Bet. reta mote- 
i is tuo skundžiasi. Beveik 
visos moterys jaučia, kad 
namų apyvoka jos pareiginis

n.eatydus, nepasišventęs. i darbas. Todėl ji bėga. dirba, 
Darbas su pasiaukojimu, iš- j beveik nesitikėdama kad kas 
kelia žmogų. Žmogus savoi ;os darbą įvertins, pagirs.
darbe _  save įamžina. Dar-Į Darbas teikia savotiško
be sulieja savo išgyveni-1 malonumo ir džiaugsmo, 
mus. Piešėjai prastos drobės Kartais to. ar kito darbo ne- 
gabale, palieka savo dvasią, tekę — jaučiame tuštumą, 
amžiams, kad už juos kalbė- Mielai jį dirbtume, bet lai
tų. Skulptoriai išraižo tautų kas pakeitė aplinkybės... gal 
džiaugsmus ir vargus ma- i kiti nustūmė mus nuo mielo 
žiausiuose medalijonuose. I darbo kad ir netyčia: ar tai 
Tapytojai nulipdo statulas, adosi išmintingesnių, ar ki- 
sudėda savo skonį ir mintis ti ėmė šeimininkauti, ar se- 
kitų pasigrožėjimui... taip. i natvė užklupo, ar liga nugi- 
kad darbą dirbame ne vien nė į lovą, tada nerimstame, j 
sau. o vis kam nors, dėl ko Darbai tuomet siųlosi vienas 
nors... už gerą darbą mus ki-' už kitą brangesni... negalė
ti myli, per darbus — mes darni veržiamės prie jų.... to- 
kitus pamilstame. I dėl, kol pajėgiame dirbti,

Darbo meilė — įgimta. Be visa siela pamilkim savo 
darbo mes nuobodžiaujame. I darbą. Neatidėliokime, nes 
Darbas žmogų aprėdo ir dva i gyvenime ir šią minutę, jis 
ainiai ir medžiaginiai. Bet,, vaidina labai svarbų uždavi- 
dažnas iš mūsų esame pa- np
pratę darbus atidėlioti ryto-l Marija Aukštaite

CORDUROY FOR SCHOOL-Bnfl/if blue 
corduroy niakes this sutari neiv pinafore worn 
by Danui Bcnder, O-year-old aclress of NBC’s 
‘‘One Man's Ponuly." It features a set-in 
heli, peg-top pockels and scalloped, sivect- 
licart nccklinc. Dawn’s blouse is crisp ivhile 
cotlon ivitli ruffles on lite neck and sleeies,

EVEN1NGS THE YEAR ’ROUND—Lonfl 
plaid skirt in paper taffcta and uhite spun 
rayon blouse malte iltis chartning teenage— 
or auy age— goįvn for cvcnings the year 
’round. Anne Pranccs, young NDC actress of 
flPhen d Giri Marries," found it at Lanz’ 
and it's licr favorite. Pine lace at neekline and 
'f utis mukęs it dainty and fcinininc.

L etuvių, Auditorijoj gali
ma gauti kiekvieną antra- 
dien; nuo 10 vai. ryto iki 
3 popiet.

Jau yra nemažai numegz
tų gražių svederukų ir kitų 
dalykų. Kuries moterys no 
retų pamatyti, gali antra
dieniais ateiti į Lietuvių Au
ditorijos mažąją salę, bus 
mie) ti parodyta.

Tf-d, moterys, į talką. E.S.

VIRTUVE
Sidabro pyragas

lą), 4 kiaušinių baltymus, 
taip stipriai išplaktus, kad 
neišpuola kuomet apvoži 
bliu lėlį. Ištaukuok dvi blė- 
tas ir į(tiesk popierą į apa- 

; čią. Kepk vidutiniai karšta- 
' me pečiuje iki pyragas at
šoki. nuo kraštų blėtų, ir 
kaoiaet paspaudi viršų py
rago, jis vėl atšoka ir ne3i- 
liek{, duonutė.-: Kepimas tu
ri imti nuo 40 iki 60 minutų.

' 2 puoduko sviesto ar tau
kų, 1 puoduką cukraus, du 

, trečdalius puoduko šalto van 
1 denr 2 puoduku miltų (pas- 
try flur), 3 šaukštukus bak 
ing Dovvder, 2 kiaušinių bal- 
timrs, *2 šaukštuko citrinų 
esencijos (lemon extract) i 
arba. 1 šaukštuką vanilos.

Sumaišyk sviestą ir cuk
rų kartu ir plak kokias 5 
minutas ar daugiau. Pridėk 
vandeni labaį povaliai, kuo
ne laša° po lašui, nuolat 
maišydama. Įmaišyk miltus 

, ir baking powder, kurie bu
vo išsijoti kartu. įmaišyk, j 

I labai lengvai, su peiliu, bal
tymus, kurie buvo tol iš- 

i plaktį iki yra visai stiprūs 
• — neiškrinta, kuomet bliū- 
de’į apverti. Įpilk pyragą į 
dvi mažas ištaukuotas blė- 

■ ta g ir kepk vidutiniame pe
čiuje kokias 45 minutas.

Šį pyragą reikia daryt.' 
kartu su auksiniu, nes tuo 

Į met dėl abiejų užtenka 3-ji; 
kiaušinių: viename suvovto 
ji trynius, kitame baltyr’'’s 

Į Paprastas sviesto pyragas
Gerai išplak pusę puodu

ko sviesto. Tada povalia 
sumaišyk su sviestu 2 puo 
duku cukraus, (dedant ti’ 
do aiškį cukraus). Dabar į- i 
maišyk 4 kiaušinių tryniur j 
šn’ „ktus iki bus tiršti. Pri- , 

dėk vieną šaukštuką vinilus Į 
Turėk gatava vieną puor’”- į 
ką saldaus pieno ir 3 puo- j 
dūkūs pastry miltų išsijo
tu^ kartu su 4 šaukštukais 
baking pov/der ir vieną šaš- į 
tadali šaukš' ūko druskos. Į- j 
maišyk miltus ir pieną pra- j 
mainu, dedant po biskį vie - j 
no, o paskui po k.to iki vis
kas bus sumaišyta. Galuti- Į 
nai labai lengvai įmaišyk 
su Kiliu i vis plaudama teš-

Mcieris be valstybės
Ciinton, III. — Čia gyvena 

75 metų amžiaus moteris 
Ida Briggs, kuri skaitoma 
be valstybės. Sako, ji gimu
si karavane uždengtų ratų 
(covered vvagon) kelyje iš 
Kar.sas į Illinois, bet vieta 
nebuvo pažymėta ir dabar 
nežinanti, kur ji yra gimus; 
Akan ,as ar Illinois valstybė
je.

Už Keną gazolino 
3 sv. sviesto

Butte, Mont. — čia buvo 
keistas įvykis. Dr. R E. Dof- 
ge kelyje rado sustojusį au
tomobilių, kuris buvo nete
kęs gazolino. Daktarui pripi
lus iš savo automobilio keną 
gazolino ir įteikus nepažįs
tamam, šis atsilygindamas 
daktarui užfundijo tris sva
rus sviesto.

__ Heroine

' Cutslanding heroine of the re- 
tent tire which Haslied through

' t ie Jennings Hali Home for the 
' Z ged, at Garfield Hcights. Ohi(\ 

v here 12 died. was Siater Hya.
1 < inth (above). in chargc of the 
į lome. Before the firemen had ar- 

i ved she rescued six of the resi-
, < jnts from the roaring inferno 
į Usfore her own clothes caugiųL’ tNC rivuUMO,
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS

OHIO LIETUVIŲ ŽINIOS
Clevelando Žinutės 1 K. “ S

Vasario 16 paminėjimas * kirtis iš savo namelio 
(vas. 17 d.l Sv Jurgio pa-l““° B"

rapnos salei buvo gražus. 4 f .. • \,,, i x- • Šiurpulingos mintys ma-Mokyklos vaikučiai išpildė, , , 6 J, , ,. _ TTxinyje lakstė, kuomet atsidu-pirmąią dalj programos. Už u: . ii >nau i tą operacijos užburtai didele garbe priklauso | , ,, ? \ • J 
mokytoj cms-sesutėms. 7x^-7’”. i u

Po kalbų, skaityta rezo-, . , .
Uncija, kuri vienbalsiai pri-! tl» *"es mane ant sienos.
imta. Aukų surinkta virš ■ f<t.<inn v-i- i i les skubiai dirbo prirergda-$300. Velia i paskelbsime au-1 » - ■, . *•mes mane užmigdymui. Šir-kotojų vardus.

★ ★ ★
Josefina Chapiutė, nup uo- 

lusi laiptais ir pusėtinai bu
vo susižeidus. Bet jau sveik
ata ir rengiasi važiuoti i 
Akron, kur vas. 24 d. ji da
lyvaus vaidinime su Bortni- 
kais ir Sadauskais.

.★ ★ ★

dis trankėsi po krūtinę ir 
karts nuo karto siuntinėjo 
padirbtą šypseną ant mano 
lūpų... Aš jaučiausi viena — 
visų apleista. Tik atsiminus 
savo prieteli. kuris su ma
nimi buvo, Visagalintį Die
vą, susiraminau ir lengvai 
užmigau...

mane aplankė ir už jų gau
sias dovanas, laiškus ir gė
les; Mariutei Arlauskienei iš 
Scranton, Pa., ačiū už pri
siųstą •‘nevystančių gėlių 
pluoštelį”. Aš jas dėvėsiu 
prie krūtinės ir sieloje ma
no. Už širdingą atjautimą 
ačiū Kairiukščiams, Petraus 
kams, Kelly, Mačioniams, 
Jurkšaičiams, Dviliams ir 
kitiems, kuriuos praleidau 
nepaminėjus.

Dar kartą tariu ačiū Tau, 
Visagalis, kad mane pagy- 
dei. Esu su Tavimi amžinai 
mano Dieve.

Mrs. Agnės (Joseph)

"The Baltic Review"

7IMIAC IČ PDAklft DANIU MIAU I Okupacijas. Programą užbai- r rai. Vaidinimas publikai la-tlnluj IJ ŪKANI/ KArll/X RIU1. gS kun .K. Bičkauskas karš - bai patiko.

Vasario 16 Minėsime
ta kalba ir padėka 

i mus Amerikoje gyvenai.- Programą iš ild8 
cius. Jie laukia išlaisvinimo

i šiandie aš esu pasveikus, 
Albert. Nemarus, akorduj 9Ugrįjau j save namelį vėk 

nistas, išvažiavo paviešėti t gyventi su savo
pas A. Y. (savo mergytę) i:myĮįma šeimyna.
Springfield, Mass., Jiedu, Noriu širdingai padėkoti 
kajp teko nugirsti, birže 12 , vįsiems sav0 prieteliams, ku 
mėn. rengiasi padaryti daug r-e gejkėj0 kritiškoje mano 
linksmybė0 klevelandieciams. gyvenimo vaiandoje.

★ ★ ★ Iš pat gilumos širdies ma-J. Gaideliu keturi sūnus nQ tariu Tau Visagalis 
paliuosaoti iš tarnybos. Dieve, kad leidai bent trum-

★ ★ ★
Pvt. Frank Suopis kare 

Europoje buvo sužeistas. Jo 
brolis Vytautas tarnavo Ha- 
waii salose. Dabar jau na
mie pas tėvus.

★ ★ ★
S,gt. Vytautas Malonis, 

nuo Star gat., vasario 23 d. 
minės 2 varduves, kurios 
pripuola vas. 12, o jo moti-

pai dar man pagyventi. Dė
koju dr. kun. Širvaičiui, iš 
Washington, D. C., už mal
das ir šv. Mišias, kurias at
laikydamas 6 d. vasario pa
simeldė už mano sveikatą. 
Ačiū mano vyrui už jo rū
pestingumą ir pastangas, 
mano daktarui Venar už jo 
rūpestį ir globą.

Bučiuodama jus, mano
nos vas. 14. Be to, vas. 15 ■ brangj:3 d,jkrel8s Ritutė ir 
d. jo mamytė tapo sios ša-, Rūtut8 d8koju už angelišką 
lies pilietė. Bus trigubas mei)ę. akis atmerku? jas ir.

mas pastebėjau bestovinčias 
sargyboje prie mano lovos.

Dėkoju visiems mano drau 
gams ir prieteliams, kurie

džiaugsmas.
★ ★ ★

Sudegė trobesiai ūkininko 
Machuto® Gaisras kilo vi
durnaktyje, iš šeštadienio Į 
sekmadienį vas. 16-17. Ne
spėjo nei rūbų pasiimti. Gai- Į 
la. Sūnus Antanas ir visa i 
Machutų ir Urbšaičių šei- j 
mos susirūpinusios. Gaila , 
gerų žmonių tokion nelai- I 
mėn papuolusių.

ALT mėnesinis susirinki
mas įvyks vas. 28 d. Laikas 
ir vieta ta pati. Įsitėmykit! 
Bus išduota atskaita iš Va
sario 16 minėjimo ir svars
toma daug reikalų.

★ ★ ★
šv. Vardo Draugija ren

gia “card party” kovo 30 
d. Smulkmenos bus praneš
ta vėliau. Įsitėmykit.

★ ★ ★
Klaidos atitaisymas kap. 

kun. K. Petreikio bankieto 
praleistos J. Budų ir J. Sku- 
zinskų šeimos.

★ ★ ★
Adv. P. Chesnulis, kuris 

įdomią kalbą pasakė Vas. 
16-tO3 minėjime, vėl t ilą lai
ką pasilieka Clevelande. Iš- 
tikrujų, linksma turėti veik
lų žmogų savo tarpe, kaip 
kad yra Chesnulis. Su i”o 
susitikti galima P. A. Šukio 
ofise. M. D.

Padėka
Smarkios gyvenimo ban

gos nevieną iš mūs palietė 
ir parbloškė tame vieškely
je, kuriuo bėgdami lenktv- 
niuojam ir skubame į am
žinybę...

Aš esu vie ia iš tų tūks
tančių kenčiančių. Tapau pa 
liesta nelaimės sausio 3 d., 
pasijutau esanti šv. Vincen
to ligoninėje ant operacijos 
Rialo...

Liūdna man buvo ta va-

Parengimo pelnas paskir- 
Visv ’ tas Amerikos Lietuvių Ta- 

Šventų parap. choras, muz. i rybos Lietuvai laisvinti dar- 
K. Saboniui vadovaujant. I bams paremti. Kep.
Dainavo gerai. Atvaidino į ---------------- T-
dviejų aktų operetę “Už Lie- Pamėgtas darbas daugiau

valandos. Mūsų priedermė, 
kiek galima, jiems pagelbė
ti, tai yra prisidėti auko
mis, kad mūsų vadovybė ga- 

vos Nepriklausomybės su- i daryti spaudimą į ati- j rojes turėjo k. Sabonis ir 
kaktuvių. Minėjimas įvyks1 tinkamas įstaigas ir reika- L Sabonienė. Jas atliko ge-
kovo 3 dieną, 7:30 vakare, kad būtų Lietuva iš ____ _______________
šv. Jurgio Draugi jcs svetai-1 8ve^mos vergijos išlaisvin- v. 
nėję, kampas Quarry ir ta ir atsteigta nepriklauso- 
Webster St. Pagrindiniu kai1 ma valstybe. Todėl nei vie- 
bėtoi'i tam vakarui pakvies- nas nelikim namie, bet visi 

sueikime į Šv. Jurgio Drau
gijos svetainę.

Peter Medlin

Amerikos Lietuvių Tary
bos skyrius ruošiasi visu 
smarkumu prie iškilmingo 
paminėjimo 28 metų Lietu tuvos laisvę”. Svarbiausias suteikia žmogui laimingu

mo, negu neribotas kiekis 
garbės arba turto.

tas ir apsiėmė teisėjas Juo
zas P. Uvick iš Detroit, Mi- 

Dugan! chigan. Jis vienas iš lietu- 
j vių geriausių kalbėtoju ir 
i gerai žino dabartinę Lietu-

New York (LAIC) Prieš 
akis turime tik iš Stockhol 
mo gautą The Baltic Review. 
Yra tai skoningai anglų 
kalba išleistas penkiasde

Indianos Lietuviai 
Minėjo Tautos Šventę

Indiana Harbor, Ind. —
Vakario 17 d. šv. Pranciš-

vos padėty; bus žingeidu ir 
naudinga jo kalbos kiekvie
nam lietuviui pasiklausyti.
Iš vietinių kalbės kun. Juo
zapas A. Lipk js. miesto ma-
voras George Welsh, komi- kaug parap. salė buvo pil- 

x. , ... sijonieriu® John L. Foley, nutėlė prisirinkusi lietuvių
simfies lei<?inVs sy kun B Marčiulionig ir dr. I patriotų minėti Lietuvos Ne-

įliustruotu Adamš. i priklausomybės sukaktį. Mi-
Muzikalę programą išpil- nėjimą surengė Amerikos 

dvs vietos geriausi daini- Lietuvių Tarybos skyrius,
ninkai. Aukštesnė mokyklos 
mokinės šokg lietuviškus tau

IAPG1TIJ
VIENINTELIS AMERIKOS IJETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. - ĮSTEIGTAS RAT. 11 1933

WHFC - 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo l-mos 

iki 2-ros valandos popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo »:3O 

valandos vakare.
EXTKA PROGRAMAS — Penkta

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

Telefonas — GROvehilI 2242 
r ' 1 4-—■-■■■4—~   ■ 4-------------

žalios spalvos 
viršeliu.

Iš įvado sužinome kad tai 
yra organas naujai Švedi
joje iš visų 3 Baltijos vals
tybių visuomenininkų susi- 
kuriusios The Baltic Huma- s?kl“s
nitarian Association.

Vyriausiuoju Baltijos ap
žvalgos redaktoriumi yra 
Pastorius Albert W. Weger, 
jam talkininkauja mišri re
dakcinė kolegija.

Lietuvišką visuomenę to
je kolegijoje atstovauja 
Prof. P. Kazlauskas, VI. Ži
linskas ir Doc. K. Matusevi
čius.

Vyr. redaktoriui padėti y- 
ra 3 vice-redaktoriai, jų tar
pe lietuvis Juozas Lingis.

Metinė apžvalgas prenu
merata — $4.00. Prenume
ratą galima sutvarkyti per 
Amerikos Lietuvių Informa
cijos Centrą, 233 Broadway,
Room 3012, New York City.

rt

Brangūs Grand Rapids lie
tuviai! Nuoširdžiai kviečia-

kuris susidaro iš Gary, Har
bor ir apylinkių lietuvių or
ganizacijų.

Programą pradėjo ALT 
skyriaus pirmininkas p. Vi-

me į šį Lietuvos Nepriklau- nikas. Maldą atkalbėjo kun.

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

somybės minėjimą skaitlin
gai atsilankyti, kalbėtojų ir 
dainininkų pasiklausyti. Ko
misija turi pagaminusi ati
tinkamas rezoliucijas. Jcs 
bus perskaitytos ir, jei bus 
priimtos, pasiustos Ameri
kos valdžiai. Įžanga bus vi
siems nemokamai, bet bus 
daroma rinkliava padengi
mui to vakaro išlaidų, o kas 
liks, bus pasiųsta Lietuvos 
vadavimo reikalams.

Mums visiems yra gerai 
žinoma, kokią mūsų broliai 
ir seserys priespaudos jun
gą neša. Jų akys atkreiptas

r-

PRIPILDYKITE šviesu tuštumus ir 
atnaujinkite išdegusias lempukes su 
užtenkamai šviesias naujoms lempu- 
kėms. Turėkite visados “ekstra” lem- 
pukių po ranka.

PUBLIC SERVICE 
OF NORTHERN

COMPANY
ILLINOIS

Remember Our Liberal
Renewal Policy

Standard burned-out lighf bulbi (mtrked 
“P. S. o( N. I.” ot ‘'Renewal Service") 
i n 2 5 to 200 wact aizea, may be eichanged 
for new bulbs without charge, others 
at a slight renewal charge. Bring your 
burned-out bulbs to your Public Ser
vice store fot ezchange.

Practically all aizea of new lieht 
bulba are now available at yout Public 
Service atore or light bulb agency.

J. Martis. Vėliavas iškėlė 
Amerikos Legiono (Vytauto 
iš Gary, Ind.) postas. Pir
mininkavo Jonas Gustaitis. 
Kalbas pasakė Indiana Har
bor mayoras Frank J. Mi- 
gas. “Draugo” redaktorius 
L. Šimutis ir vėliausiai at
vykę® iš Lietuvos Ed. Sei- 
butis, kuris įdomiai papasa
kojo pergyvenimus Lietuvoj 
dviejų (bolševikų ir nacių)

DIDELIS PASIRINKIMAS

Vyno. Degtinės ir Alaus

Didžiausia
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik 
rodėlius. auksinius ir deimanti 
nius žiedus, rašomas plunksna?

1 r Įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus
ui Jums Prieina
mas Kaiųasl

Be to. turime 
dideli ir gerą pa
sirinkimą Muzik- 
aližky instrumen
tų. Muzikos Kny
gų. Stygų. Re
kordų ir kitų Mu
zikaliu daiktų.

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

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

JEWELRV — MŪŠIO

4213 ARCHER AVENTTE
Phone: LAFAVETTE 861*1

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.

CHICAOO. ILL.

Tel. — ARMitage 2373

AL. SHIMKUNAS
Saivininkas

★ ★ ★
Geriausių rūšių alų 
pristatome į namus: 
buteliais, dėžėmis ir 

statinėmis.

★ ★ i:

Telefonas PROspect 5951

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
S24.10 metams

§500.00 otdvmo 
POLISAS

§4.00 metams
Sholmistras

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
*1000.00 P0USAS

Trims metams 
Pradedant nuo

§5.00

INCOME TAX SERVICE 
NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTR AS I

I- 4004 SOUTH ARCHER AVENUE i
TEL.LAFAYETTE 6300 CHICAOO 32. II.L, |

PASKOLOS ANT MORGICIŲ - 4%
BE KOMISINO

Tortai, Viri $17.500.000, — Atsareon Fondą. VlrS $1,300.000

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
4IJSTIN MACKIEWICII, Pres. and Mgr.

Office hourz dally: 9 A. M. to 4 P. M. — Wednesdays: 9 A. M. to 
12 Noon. — Thursdays 9 A. M. to 8 P. M.

J/
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CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA
Nepamirškim^

ARD centro metinė vaka
rienė bus sekmadienį, vasa
rio 24 d., akademijos audi
torijoj.

Per metus rėmėjos ir jų 1 
prieteliai laukia to vakaro,1 
kad pasigerėti gražia ir tu-! 
riųinga programa, kurią ruo 
šia akademikės, taipgi pa
sivaišinti gardžia vakariene, 
pačių sesučių pagaminta.

Su metine vakariene pra
sideda ir darbuotė po sky
rius — vajaus vakarai.

Lai nei vienas nepralei
džia progos nedalyvavęs. 
Tuo paremsime akademiją. 
Vakarienės bilietas $2.00.

skaičium ir turtu auga. A- ’turtų raštininko pareigas. 1 coming Dance”, pagerbimui 
bejoti netenka, kad lietuvių Todėl, prašau visų kreiptis klūbiečių sūnų grįžusių iš'
labdaringiems bei kultūri- į mane, žemiau nurodytu ad- karo tarnybos. Taipgi bus

savo žmones! Nebūkim pa- niams tikslams, reikalui e- resu visais reikalais, kurie /įteiktos jiems dovanos. Va-
vydūs vienas kitam ir~ neis-; 9ant, prisidės su gausia au- yra surišti su turto rašti-

ka. kaip ir praeityje. ninko pareigomis. Ypatingai
Klūbo valdybon 1946 m. užsimaldavimas ir atsimal- Įėję, 4808 W. 16th St. ir Ci-

išrinkta: pirm. J. Tarulis, davimas sergančių narių at- cero Avė. Populiarę muziką 
vice pirm, J. Užundėnas, nu- sitikime mirties ir laide ji- (lietuviškus ir amerikoniš- 
tarimų rašt. K. Šileikis, fin. mo, mėnesinių duoklių už- kus šokius) grieš gera or- 
rašt. T. Mačys, ižd. R. Pus- simokėjime ir t.t. kestra. Visi šakiečiai jų rė-
lis. Lietuvių Keistučio Klūbo mėjai, jaunuomenė ir augu-

Susirinkimaį laikomi kas turtų raštininkas, 6556 So. šieji nuoširdžiai kviečiami 
antrą mėnesį antrą sekma- Bishop St., Chicago 36, III. į atsilankyti. Įžanga dykai, 
dienįi Sandaros syetainėj. į Tel. Republic 0872; telefo- Valdyba, ir reng. komisija

J. Tarulis no valandos vakarais nuo 7 --------------------Bridgeport. - Skyriaus Į _____________ ' iki 8;30; nedėldieniais nuo
sus-mas /vyko, nors is vai- , . 12 iki 4 p p.
dybos vien tik raštininkė O- 111181 M. Kasparaitis

duokim to valdžiai. Neko- 
vokim vienas su kitu. Būkim 
broliai ir seserys. Tada vi
si mus gerbs.

Anastazas Valančius

Iš Federacijos 
26 Skyr. Veikimo

na Banienė teatsilankė. Mat, ; 
tą vakarą visa kita valdyba

Lauksime visų vasario 24 prašė tradicines šv. Mišias 
d., 6 vai. vakare, akademi-|_ sumą n Val. ryto, sek-
jos auditorijoj.

Namu Savininkų 
Reikalais

r#

karas įvyks vasario 23 d., 
8 vai. vak., Demokratų sa-

SKAITYKITE “DRAUGĄ’
ti linksmam, negu save le
pinti ir neturėti linksmų 
dienų.. Lietuvių Vaizbos Buto na- Cicero. — Šakių Apskri-_______________________

dalyvavo žurnalisto Stasio . rių mėnesinis susirinkimas, ties Klubas rengia “Home- SKAITYKITE “DRAUGĄ”
Piežos išleistuvių bankiete. Į įvyks penktadienio vakare,1_________________________________________________

Kaip kas met, skyrius, už- i vasario 22 d. Darius-Girė-
nas name, 4416 S. VVestėrn 

- - Avė.
J- C., madienį, kovo 3 d. tautos in- Prez stanley Balzekas ir

tencija.^ vakaro pirm. Anthcny Ru-
Gegužės 12 d. skyrius ren- į dįg įurj parengę labai įdo

mią programą, paminint Lie 
tuvos Nepriklausomybės su 
kaktj. Visų narių priedermė 

karas bus Šv. Jurgio parap. šiame susirinkime dalyvau
ti ir duoti moralę paramą
naujai valdybai.

Be labai įdomios progra
mos, bus užkandžio ir ki
toks pasilinksminimas. Na
riai, jų žmonos ir biznio bei 
profesijos draugai kviečia
mi skaitlingai dalyvauti.

W. B. Sebastian

gia judamųjų paveikslų va-
| karą. Bus, rodos, rod:ma 
šv. Antano gyvenimas. Va- I

Cicero. — šv. Antano Pa 
rapijos Namų Savininkų Klū salėje, 
bo susirinkimas buvo vasa- SVEČIAI 
rio 13 d. Su dv. vadu kun. dr. J.

Susirinkimas buvo labai Prunskiu ir dr. A. Stulga 
skaitlingas nariais ir sve- pirmą syk atėjo svečiai iš 
čiais. Englewood — Jonutis su sa-

Iš miesto valdybos atsi- vo žmona Stephanie. Jie tu- 
lankė Jerry F. Justin, trus- rėjo su savim sansiuvinį 
tisas, ir kitas trustisas, ku- svarbaus veikalo, pačios Jo
rio vardo nesužinojau. Jie nutienės verstą iš anglų kal- 
aiškino ateinančių metų įei- bos.
gas ir išlaidas. Sakė atei- Kun. Ji Prunskis svečius 
nančiais metais nereikės perstatydamas paprašė Jc-
biudžeto didinti ir taksų mo- nutienę perskaityti, vertimą, Keistučio Klūbo 
kėtojams uždėti didesnius Ji perskaitė ištisai gražioje šiuomi pranešu kad nuo 
taksus. ; — taisyklingoje lietuvių kai- , dabar einu Keistučio Klūbo

Rezoliuciją prieš tą biu- boję. 1________________________
džetą paruoš valdyba ir ve i- Sunku apsakyti džiaugs
iančioji komisija ir pa- mą girdint jaunutę, čia gi- 
skelbs anglų laikraščiuose, musią ir augusią moterį 

Nutarė skaitlingai lankv- skaitant lengvai lietuvių kai 
ti miesto valdybos susirin- bon vertimą.

SVARBU KEISTUČIO 
KLUBO NARIAMS

nariai!

Pilnas INCOME TAX Patarnavimas
Biznieriams — Namų Savininkams — Darbininkams 

NOTARY PUBLIC — ČEKIUS ISKEICIAM 
Money Orderius Išrašom — Automobiliams License Patarnavimas

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

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

Hirohito 'Teikėsi'
Aplankyti Gyventojus
TOKYO, vas. L—Rody

damas iki šiol nematytą de
mokratiškumui, Imperatorius 
Hirohito šiandien išėjo iš 
savo palociaus ir maišėsi su 
visais žmonėmis. Rodyda
mas draugiškumą, Hirohito 
kalbėjosi su paprastais ja
ponais, davėsi nufotografa- 
vimui, apžiūrėjo išbombar- 
duotus fabrikus ir pareiškė 
užuojautą nukentėjusiems.

Pranešta, kad japonai an
trą kart istorijoj gaus gir
dėti savo imperatoriaus bal
są penktadienio naktįį kuo
met jis kalbės per radijo 
programą, kurioje dalyvaus 
trąšos fabriko- užvaizdą.

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

INCOME TAX 
Patarnavimą
Suteiks Jums

Pirmiau Buvęs

Deputy Kolektorius
Prieinamos' 

Specialės Ratos 
Biznieriams 

Ir Namų 
Savininkams

W. Pytlowany
1601 Milvvaukee Avė
Fairfield Sav. ir Loan Ass’n 

name

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.
— Tat Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi { Mūsų Įstaigą!

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

Daugėlų Lietuvių yra pilnai 
patenkinti tau mena iedevruit, 
kuriuoi> mes padirbome jienu

Kairije matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvykit 
| mūsų didįjį ofisą Ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 NO. VVESTERN AVĖ. TEL.: SEELEY 6108 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

NULIŪDIMO
■
o

VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

I N C OME T A X 
SĄSKAITAS

Pildo Paliucsuotos Karo Veteranas

kimus.
Buvo daug skundų iš nar 

mų - savininkų apie nešvarą 
užpakalinėse gatvaitėse. Pa-

Jonutis yra gimęs ir au
gęs Lietuvoje.

Kalbos gražumas nėra 
koks menkniekis. Didelė gar

likta valdybai ir veik. ko- j bė yra mokėti gražiai tai- 
misijai tuo reikalu kreiptis sykliškai kalbėti. Garbė ir 
į atitinkamą įstaigą. Lietu- tam, kuris vartoja taisyk-
viai moka lygius taksus 
miestui ir delt? turi turėt 
lygias teises, kaip čekai, len
kai ir kitų tautybių žmonės. 
Miestą darbininkų mes lie
tuviai veik visai neturim. 
Praeityje turėjom apie pen
kis darbininkus. Dabar jie 
yra prašalinti. Nežinia, kas 
per priežastis. Mūsų klubas 
žiūrės, kad būtų daugiau 
lietuvių miesto darbuose. 
Mes, lietuviai, nesam pras
tesni už lenkus arba čekus, 
kurie turi aukštas vietas 
miesto valdžioj. Taigi, vy
rai ir moterys, į vienybę už

lingą kalbą. Buvęs

Iš Zsresiškiu Klūbo
Metiniam susirinkime, va

sario 10 d., narių atsilankė 
tiek daug, kad iškeltas klau
simas, ar nebūtų gera susi
rasti erdvesnę svetainę su
sirinkimams. nes Sandaros 
svetainė jau permaža.

Knygų revizijos komisija 
(P. Buišis ir P. Girdgantas) 
išdavė platų raportą iš 1945 
metų. Pasirodė, klubas dvi
gubai praturtėjęs. Vadinas, 
Zarasiškių Klubas narių

Pildo Income Tax Blankas "Draugo"
Ofise Federalinės Valdžios Atstovas

PATARNAUS GERAI ŽINOMAS LIETUVIS —
A. S. YVALONS (VALŪNAS) >

Suv. Valstijų Federalė valdžia atsiuntė į “Draugo” raštinę 
A. S. iValons (Valūnas) Iniernal Revenue Deputy CoJlector pa
gelbėti lietuviams išpildyti Income Tax blankas Ir duoti atsaky
mus liečiant klausimus apie Income Taksus.

P-nas Valūnas bus D“raugo” raštinėje iki Kovo 1 d., nuo 9 
ryto iki 5 vai. vakare, išskyrus šeštadienius. Išpildymas blankų 
ir patarimas bus teikiamas veltui.

Kiekvienas turi .urėti savo skaitlines pilnai padaręs, ne,s tiktai 
15 min. laiko skiriama asmeniui.

KAS TURI PILDYTI INCOME TAX BLANKAS?
a) . Kiekvienas asmuo, pilietis ar nepilietis. (Įninkant mažame

čius) vedę ar nevedę turi išpildyti income tax blanką jeigu visos 
įplaukos siekė $509.00 ar daugiau.

Jei 1945 m., kurio nors buvo uždirbta mažiau negu $500.00 ir 
jei taksų buvo sulaikyta, reikia, išpildyti blanką, kad gavus grą
žos.

b) , šiais metais yra dvi formos kuriomis galima atlikti taksų 
sąskaitą. Keguliares algas gaunantieji, kurie iš kitur turi įplau
kų mažiau negu $100.00 gali išpildyti formą W-2, kurią duoda 
darbdavys dėl išmokėtų algų. Keikia tik 7 klausimams atsakyti, 
ir išsiusi (fLes kovo 15 d< Kolektorius išrokuoja taksus ir pa
siunčia bilą dėl taksų arba grąžina permokėjimą.

e). Biznieriai ir tie, kurie gauna įplaukų iš rendų, nuomų, tu
ri iapildyti formą 1040 kaip ir kitais metais.

d). Visi, kurie turi įplaukų virš $100.00, kurie nepapuola po 
sulaikymo turi išpildyti 1940 m., dekllaraciją pramatytą įplaukų.

PRANAS
SALEMONAVIČIUS
3251 S. Halsted St.

VTC 1#47 — arba — DOR. 1S5« 
Raštine atdara nuo !> ryto iki D v.
Taiperi suteikia. Dalinio Laiko 
KNYOVKDYBOS Patarnaviuiij, 
nuo $1.50 i savaitę ir aukščiau.

B. A. L A C H A W I C Z 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

SENOMS, ATDAROMS,

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčiamieji nuo senu, atdaru 
Ir skaudžiu žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima Merai išsi
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti (r skaudė
ti — užtepkite 
L.EOUI.O Oint- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tu 
•enu. atdaru ir 
skaudžiu žaizdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybSs sutelks 
Jums tinkama 
nakties poilsi ir 
pagelbės Išgydyt 

senas, 'atda
ras Ir skau
džias žaiz

das Vartokite JĮ Irgi skaudiems 
nudegimams, šašu ir sutrOkimu 
prašalinimui, ir kad palengvinti 
Psorlasls niežSJima. Atvčdina va, 
dinama Atblets’s Foot degimą Ir 
niežėjimą, sustabds Jo- plėtimąsi 
sulaiko nuo odos audžiavtmo ir 

■ sutrOklmo tarp pirštų; geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui. nuo darbo Išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms iš lauko pu
sės.

LEOUBO OINTMENT parsi
duoda po 81.00, 1.7(4, Ir 8.0O.

Siųskite Jūsų Money Orderi tie
siog J:—

LEGULO
1941 No. Plilaskl Rd. 

Dapt. D. Chicago 39, III.

i • (

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.. 

PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

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. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai 
8 vai. vak.

PETKUS
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 stoviui prieinamas!

NARIAI:

C h t c a g o s 

Lietuvių

I, Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

.AMBULANC U 
Patar naujam 
dienąirnaktį 

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

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

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

P. J. RIDIKAS
3334 S. HALSTED ST. 110 W. 18th STREET 

Telephone YARds 1419

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

MAŽEIKA -ir- EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 1138-39

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

Phones CANat 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L. L. BUKAUSKAS
10831 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PCLIman 9001

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę



dienraštis draugas, chicaoo, n.r.iNnra Keiviruid., vasario 2l, !&i»i

Moterys pranašauja

Netolima karą U. S. A. su Sov. Rusija
ĮDOMŪS ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS APIE AMERI

KOS ATEITĮ. 85 NUOŠ. ATSAKE, KAD AMERIKA 
KARIAUS SU SOV. RUSIJA.

sveikina NAt,.L> BAžNYcios luciNiTABĄ j Centas prie cento

Nevv York, N. — Savaiti- 
<nis moterų reikalams pa
švęstas žurnalas “The Wo- 
man’s Home Companion” 
savo 3,600,000 ėmėjų tarpe 
pravedė ankietą su keletu 
įdomių klausimų, į kuriuos 
atsakydamos moterys pažy-; 
mėjo, kad už 10-15 metų A- 
merikos Jungtinės Valsty
bės turės kariauti su Sov. 
Rusija,

Į pirmą klausimą: Dabar, 
kada karas jau kelintas me
nuo pasibaigęs, ar mes esa
me ant kelio į pastovią tai
ką?” tiktai 18 nuošimtis ė- 
mėjų atsakė: “Taip”, o 82 
ėmėjos atsakė: “Ne”.
NETOLIMAS KARAS 
SU RUSIJA *

Į klausimą: “Jei ne, tai 
kaip ilgai jūs nuomone pa

saulyje bus taika?”, 42 ėmė
jos atsakė “10 metų”, 30 
nuoš. atsakė “15 metų”, 22 
nuoš. atsakė “25 metus”, 4 
nuoš. atsakė “50 metų” ir 2 
nuoš. atsakė “5 arba ma
žiau”.

Į klausimą: “Jei jauti, kad 
mes vėl einame į karą, tai su 
kuo teks kariauti?”, 85 nuoš. 
atsakė “Su Sov. Rusija vie
na, arba su Sov. Rusija iri 
kitomis valstymėmis”; 4
nuoš. atsakė “Su Vokietija”, 
3 nuoš. atsakė “Civilis ka
ras tarp baltodžių ir juodo- 
džių (negrų)”, 2 nuoš. at
sakė “Su Azijos valstybė
mis” ir 6 nuoš. atsakymai t 
buvo įvairūs.

Jokių išvadų iš tos anke
tos nedarome. Paliekame jas 
patiems skaitytojams pasi
daryti.

įvairios w Įdomios
ŽINIOS• • • •

Niekur nepriima 
alaus

Melbourne, Australija. — 
Transportinis laivas Atlan
tic Trader plaukiojo Pietų 
Pacifike nuo vienos salos 
prie kitos, kad Amerikos 
kariuomenė priimtų 400.000 
bonkų alaus. Pasirodė, nei 
vienoj tų salų jau nėra nei 
vieno Amerikos kareivio

Bananos sustojo 
jūroj

Miami, Fla. — Čia gauta 
žinia, kad 700 tonų laivas, 
plaukią iš San Marda, Co- 
lombijoj, į Ameriką su dide- 

, liu kroviniu bananų, neteko 
1 kuro sustojo jūroj. Laive y- 
i ra įgulos 21 asmuo. U. S. 
I pakraščių sargyba pasiuntus 
pagelbą.

Sudarys tūkstančius ekstra už 1945 m.
LaG RANGE IR OAK PARK STOVI PIRMOJE VIETOJE 

TAKSŲ PAKĖLIME COOK APSKRITYJE.
Cook apskrities k’erkas 

Michael J. Flynn paskelbė 
nuosavybių ir real estate 
taksus už 1945 metus. Vi
siems 30 miestelių, inimant 
ir didžiąją Chicago, taksai 
pakelti, palyginus juos su 
taksais už 1944 metus. Tak
sų pakėlime pirmoje vietoj 
stovi La Grange miestelis, 
kur ant kiekvieno $100 nuo
savybės vertės taksų pakel-' 
ta net 50 centų. Oak Park 
nnn $3.06 (už 1944 m.) iki 
$3.43.
CICERO, MAYW00D

Cicero (Hawthorne Park) 
taksai pakelti nuo $4 00 (už 
1944 m.) iki $4.19 ant $100 
vertės; Cicero (Clyde Park) 
nuo $4.03 (už 1944 m.) iki 
$4.20; Mayvvood (W. Mav- 
wood Park) nuo $3.70 (už 
1944 m.) iki $4.03; Mayvvood

(Washington-Schiller Park) 
nuo $3.52 (už 1944 m.) iki 
$3.87.,
CHICAGO PAKELTA 
1 CENTAS

Chicago namų savinin
kams pakelta vienas centas 
ant kiekvieno $100 nuosavy
bės vertės. Pernai buvo mo
kama $4.23, o šiemet už 1945 
metus reikės mokėti $4.24.

Klerko Michael J. Flynn 
pranešimu, taksų sąskaitos 
(bilos) bus pąruoštos išsiun
timui balandžio 1 d. Pirmai 
taksų daliai atmokėti pas
kutinė data (deadline) gegu
žės 1 d. Toji diena taippat 
paskutinė ir apsimokėjimui 
taksų už pajamas (income 
tax). Po tos dienos, prie 
taksų sumos bus prideda
mos ir bausmės.

J.E. kardinolą S. A. Stritch sveikina Angelo M. D’An- 
ghiari, rektorius Ethiopian Ecclesiastical College Romoje.

(Acme-Draugas.)

Nauji grasinimai pagrobimu

mus

Rado auksinį karsto
Cairo, Egyptas. Iš čia 

pranešama, kad prancūzų 
archeologas prof. Pierre 
Montet, Egypte suradęs auk
sinį 6,000 metų karstą ir 
jame mumiją, spėjama, Gui- 
ban’o Engdet’o, generolo 
Egypto karaliaus Tsavvsen, 
pirmoji faraono, laikų.

Jūrininkai badauja
Bombay, Indija. — 1,000 

britų jūrininkų ant vieno 
mokomojo laivo paskelbė 

t bado streiką reikalaudami 
i vyriausybės greitesnės de- 
1 mobilizacijos, peržiūrėjimo 
teikiamo jūrininkams atly
ginimo ir geresnio maisto.

Panama kanalas, kuris 
pradžioje buvo skaitomas 
nevykusiu sumanymu finan
siniu atžvilgiu, jau padengė 
iškasimo lėšas. Jo iškasimas 
kainavo 100 milionų dolerių.1

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlęs- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Ifi Mūmų Dirbtuves

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 išdirbinio, visokios rūšies klasiškų ir modemiškų 
rakandų. Pasinaudokite proga!

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina 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

INCOME TAX REIKALAIS
eikite prie

I. W ZACHAREWICZ
NOTARY PUBLIC

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

Ot, sulaukėm laiku
New York. N. Y. — Flat- 

bush Chamber of Commerce 
Prekybos Taryba patarė 
kiekvienai krautuvei, kuri 
paskelbs parduodanti mote
riškas šilkines kojines, pa
sirūpinti nuosava policija, 
kuri apsaugotų ne tik krau
tuvės langus ir duris, bet ir 
sienas. Yra buvę atsitikimų, 
kad puldamos į krautuvę 
prie kojinių moterys išlaužė 
duris, išnešė langus ir pada
rė kitokių nuostolių.

OPA'i bus daug 
darbo

OPA, nuomojamų namų 
registracijos skyrius, pra
neša, kad skaičius kaltina
mųjų namų savininkų, kurie 
dėl nežinojimo, ar tyčiomis 
nebuvo užregistravę nuo- 
muojamų būtų. siekia 3,300 
Visi yfa patraukti atsako
mybėn.

George T. Donoghue. Chi
cago Park Komisionierius. 
praneša, kad sausio mėnesį, 
šių metų, Chicago parkų 
bulvaruose žuvo 13-ka asme
nų: 12-ka pėsčiųjų ir vienas 
važiuotojų.

Elektra bus pigesnė
Nuo kovo 1 dienos elek

tros šviesa namuose bus pi
gesnė. Taip patvarkė Illinois 
Commerce Commission ir su 
tuo sutiko Commonwealth J 
Edison Co. Apskaitoma, kad 
fletas iš šešių kambarių per 
metus sutaupys už elektrą 
$4.80. Be to, nuo kovo 1 d. 
elektros vartotojai gaus 
naujo metodo sąskaitas (bi- 
las) už elektrą.

Sakoma, kad Chicagoj e- Į 
I lektra iki šiol buvo 30 nuoš. 
brangesnė negu Los Ane^’es, 
Calif., ir 50 nuoš., negu Cin-į 
cinnati. Ohio.

Apskaičiuota, kad, papigi
nus elektrą, kompanijos pa
jamos per metus bus mažes
nės $5.866,000.

Apvogtos veteranas
Ed. J. Mohler, iš Berkley 

Springs, West Virginia, po
licijai pranešė, kad iš pas
tatyto jo automobilio prie 
Bryn Mawr ir Kenmore Avė. 
vagys pavogė drabužių ir 
kitų daiktų už $550. Chica- 
goj jis buvo sustojęs pake
liui į namus.

Reikia teisingai 
sverti

License teisme astuoni i 
krautuvninka i tapo nubausti i 
nuo $25 iki $50 už, taip sa
kant, nedasverimą parduo
dant įvairius dalykus.

10,000 BONKŲ
• DEGTINES • GIN
• BRANDŪS • VYNO
• RUM’O • KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MATHAN 
KAPfTEK 

“Lietu vMkM 
Žydukas”

MONARCH
LIQUOR

STORE
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

Policija pastatyta saugoti 
namus George Katzemberg, 
520 Stratford Avė., šiauri
nėj miesto daly, kuomet te
lefonu pagrąsinta jo dviems 
dukterims padaryti tai, kas 
sausio 7 d. padaryta Suzanne 
Degnan, tai yra pagrobti ir 
nužudyti. George Katzem
berg yra žymus pramoninin

kas ir šiuo metu biznio rei
kalais išvykęs į New York.

Telefonui suskambėjus, 
atsiliepė jo žmona.

“Aš žinau, kas jūs esate— 
jūs vardas Mrs. Lael Kat
zemberg. Aš žinau apie jūs 
dvi dukteris. Jų vardai San- 
dy ir Suzan. Jūs žinote, kas 
atsitiko Degnan mergaitei. 
Jūs geriau dabokitės”.

X Stasys Pieža, kurs yra 
išvykęs į Romą kaipo Hears- 
tc laikraščių korespondentas 
naujų kardinolų suvažiavi
me, tikimasi namo grįš prieš 
Federacijos šaukiamą Va
karinių Valstybių Lietuvių 
Katalikų suvažiavimą Chi
cagoj (šv. Jurgio parapijos 
salėj) ir bus pakviestas pa
daryti pranešimą iš kelio
nės ir istorinio naujų kar
dinolų suvažiavimo.

X Juozas Gerdžiūnas, gyv. 
1718 N. Hermitage Avė., šio 
mis dienomis mini 80 metų 
amžiaus ir 36 metų kaip 
Amerikoj sukaktis. Yra se
nas “Draugo” skaitytojas ir 
TT. Marijonų Bendradarbių 
Draugijos garbės narys. Ge
rai atrodo, sveikas ir visa 
kuo patenkintas. Pažymėti
na, kad visą laiką dirba vie
noj kompanijoj. Atnaujinda
mas šįmet “Draugo” prenu
meratą, dar pridėjo $3 do
vanų už kalendorių.

Sniegas sunkina veteranų kelione
Chicago veteranų taksi 

karavanui pravažiavus Pitts-J 
burgh, Pa., užklupo sniego ‘ 
pūga. Juo toliau nuo Pitts-J 
burgh, tuo giliau sniego. 
Apie Breezevvood vietomis 
sniego priversta iki 12 colių 
gilumo.

Kelyje keletas taksi buvo' 
sugedę, kiti paslydę nuo ke-j 
lių, bet nelaimių su gyvy
bėmis nebuvo.

Brangesni duonos
■ v va g ■ ■įsveziotojai

Nuo vasario 1 dienos. 1,- 
600 duonos išvežiotojų Chi
cago, priklausančių prie Ba- 
kery Drivers Union (AFL) 
pakelta mokestis $2.50 į sa
vaitę. Dabar duonos išvežio- 
tojai gaus $60 į savaitę ir 5 
nuošimčius komiso.

Už kiek laiko išgirsime, 
kad jau duona pabrango.

St. Justus penkiems 
metams

St. Justus, 3210 Emerald 
Ave.,« kurs prieš kiek laiko 
suvažinėjęs du asmenis vie
toj nuvešti į ligoninę, pava
žiavus toliau paliko juos au- 
tomobiliuje gatvėje, nubaus
tas penkiems metams į kalė
jimą, o du jo draugai vienas 
astuoniems, o kitas trims 
metams.

Jr

Massilion, Ohio, dėl sto
kos kambarių viešbučiuose, 
daugelis veteranų turėjo 
naktį praleisti automobi
liuose. Vienam viešbutyje į 
vieną kambarį buvo sunešta 
12 lovų ir kiekvienoje galėjo 
po du asmenis. Daugelis 
nakvojo YMCA ant grindų 
pasidėję sporto čiužinius 
(matrasus)

Dingo bankas ir 
$5,000

Per penkis metus Steve ir 
jo žmona Katie Prindl, gyv. 
8001 S. May St., turėjo lovoj 
po čiužiniu matrasu banką ir 
į jį dėjo sutaupytus pinigus. 
Jau buvo sutaupę $5,000. 
Užvakar naktį parvykę na
mo pažiūrėjo į banką ir nu
stebo: pinigai dingę.

Gėlės žydi
Garfield ir Lincoln parkų 

šiltadaržuose nuo praeito 
sekmadienio galima pamaty
ti pačiame gražume gėles: 
Azalea ir Rhododendron į- 
vairiose spalvose, ši gėlių 
paroda tęsis iki kovo 10 
Šiltadaržai atdari kiekvieną 
dieną, inimant ir sekmadie
nius, nuo 8 vai. ryto iki 10 
vai. vakaro.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Visuotinas Income Tax Patarnavimas

Archer-Kedzie Currency Exchange
(Under State Supervision)

4383 Archer Avė •/ (Į Vakarus nuo Kedzie Avė.)

Čekius Iškeičiam — Money Orderius Išrašom 
Automobiliams License Patarnavimas

Tel. — VIRginia 0769 NOTARY PUBLIC
J

X Dapkų namuose, Brigh- 
ton Park, džiaugsmas pynė
si su liūdesiu: džiaugsmas, 
kad garbingai paliuosuoti iš 
karinės tarnybos sveiki grį
žo sūnus Petras ir žentas 
Malinauskas; liūdesys, nes 
praeitą sekmadienį suėjo me 
tai, kaip mirė šeimos galva 
— vyras ir tėvas Tarnas 
Dapkus. Pamaldos buvo sa
vaitės bėgyje, o sekmadienį 
suma, po kurios giminės ir 
pažįstamieji buvo pakviesti 
į namus pietums.

I
X Jurgis ir Bernice Ga- 

ruckai, 3349 So. Lituanica 
Avė., džiaugias nauju šei
mos nariu — sūnum. Moti- 

į na su nauju piliečiu jau grį- 
žq iš ligoninės. Namuose ra
do dvi dukteris laukiančias 

j brangaus svečio — broliu
ko. Jurgis Garuckas dar ir 

! dabar vis dalina draugams 
cigarus, kad jo norai išsi
pildė.

X Liet. Vyčių Chicagos 
apskritis kviečia visus orga
nizacijos bičiulius dalyvauti 
šv. Kazimiero šventės ap- 
vaikščiojime, sekmadienį, ko 
vo 3 d., Šv. Mykolo parapi
jos bažnyčioje — mišiose 
rytą 9:30 vai., o po visam 
parapijos salėj ceremonijo
se įteikimo 4-jo laipsnio vi
sai eilei narių — juniorų ir 
seniorų.

I X Stefanijai Kazanaus- 
kaitei, dukteriai Ben. J. Ka- 
zanausko, sekr. Mutual Fe- 
deralės Savings and Loan 
Assn., užvakar padaryta o- 
peracija Šv. Kryžiaus ligo
ninėj. Ji yra veikli Aušros 
Vartų parapijos draugijose: 
chore, Sodalicijoj ir Mcterų

J Sąjungos 55 kp.
X T h o m a s Aleksynas,

3129 So. Halsted St., penk
tadienį, vasario 22 d., atida
ro barą “Tom's Baltic Inn”., 
laras labai skoningai įreng 
as, kaip iš lauko, taip ir vi- 

’uje. Frontą pucšia vienoje 
msėje lietuvių vėliavos spal 
vos. kitoje pusėje Amerikos 
vėliavos spalvos.

X Mary žemaitis, iš Mel- 
rose Park, su Purinsku iš 
Brightoų Park vestuvės va
sario 16 d. butfo tikrai šau
nios. Daug svečių dalyvavo 

j jungtuvių metu bažnyčioje
I ir vestuvių puotoje.


