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TNINKAI LABIAU KOVOJA SU POLICIJA
Sfritch Kalba Per Radiją Šiandien; 

Sv. Tėvo Skrybėlė Duota Spellmanui
VATIKANAS, vas. 21. — 

Romos bažnyčių' varpams 
gaudžiant, Popiežius Pijus 
XII įteikė tradicinę raudo
ną skrybėlę Samuel Kardi
nolui Stritch ir 29 kitiems 
naujiems kardinolams.

. Iškilmingą ceremoniją ma 
tė 20,000 asmenų susirinkę 
Šv. Petro bazilikoje rytui 
išauštant.Kard.inolaS' Stritch 
buvo penktas eilėje pagerb
ti Popiežių ir iš jo rankų 
paimti skrybėlę, o New Yor- 
ko Kardinolas Spellman bu
vo aštuntas.

I

2 Guli Ligoninėse
Šv. Tėvas asmeniškai įtei

kė skrybėles 28 naujiems

kardinolams. Du jų, sergą 
Romos ligoninėse, gavo sa
vo skrybėles iš Popiežiaus 
nuncijaus.

Parodydamas nepaprastą 
meilės ženklą Francis Kar
dinolo Spellman link, šv. 
Tėvas šį vakarą pasiuntė 
jam tą pačią raudonąją 
skrybėlę, kurią Popiežius 
turėjo, kuomet jis buvo Kar
dinolas Pacelli.
Stritch Kalbės Per Italiją

(Pasikalbėjimas su Samu
el Kardinolu Stritch bus 
transliuojamas iš Romos 
nuo 5:05 iki 5:15 vai. vaka-

HALIFAX INLAND PRESS SUVAŽIAVIME Auto Įkritus į Upę 
Admirolas Prigėrė

NORFOLK, Va., vas. 21. 
— Vice adm. Theodore S. 
Wilkinson prigėrė šiandien, 
kuomet jo automobilis nu
riedėjo nuo Norfolk-Ports- 
mouth automobilių laivo į 
Elizabeth upę. Jo žmona 
sakė jis atidarė duris ir ją 
išstūmė iš automobilio.

Laivo darbininkai sakė 
admirolo automobilis pirmas 
užvažiavo ant laivo ir ne
stojęs pervažiavo visą denį, 
pralaužė vartus antrame

Britanijos ambasadorius Lord Halifax (vidury) tialy- !laiv0 Sale ir ifkrito į vande- 
vauja pavasariniam Inland Press Ass’n suvažiavime Chi- ni- 
cagoje, su leidėju Linvvood Noyes (kairėje) Ironwood,
Mich. Globė, buvusia sąjungos prezidentu, ir Fred A. Sea- 
ton, sąjungos prezidentu ir Hastings, Neb. Tribūne leidė-

Areštuota 130, Jų Tarpe Moterys; 
Studentė Kovojo su Kapt. Barnes

re penktadieny 
WMAQ).

per stotį ju. (Acme Telephoto).

Sukilę Indėnai Jūreiviai Atsukoc

Karo Laivų Patrankas i Bombajų

Argentinoje Įvyko Truman Sako Remsiąs 21.—Trade 

Nauji Susirėmimai Pauley 'Iki Paskutiniu'

BOMBAJUS, vas. 21.— 
Po dienos susirėmimų tarpe 
karfų ir jūreivių krante, ku
riuose bent 200 streikuojan
čių1 jūreivių nukentėjo, suki
lėliai indėnai jūreiviai šį va
karą atsako sava karo laivų 
patrankas į Bombajų.

Jūreiviai užsibarakadavę 
Castle barakuose, vidurmie- 
styje, buvo puolami britų ir 
indėnų karių, kuriems buvo 
įsakyta numalšinti jūreivių 
sukilimą.

Užsibarakadavusiems jū
reiviams ir kariams apsišau-

i dant, streikieriai pastatė 
j devynis karo laivus į kovos 
: pozicijas uoste. Indėnų avi
acijos lakūnai demonstravo 

' gatvėse, šaukdami “Lai gy- 
! vuoja revoliucija.”

Armija išleido komunika- 
(tą sakantį, kad stiprūs lai- 
į vyno, armijos ir aviacijos 
. daliniai jau vyksta į Bom- 
i bajų, Poona ir Karachi.

Įtempimas Bombajuje kas 
valandą didėja. Vienas ne- 

i atpažintas jūreivis sakė: 
i “Būtų gera baltodžiams ryt
dieną neišeiti iš namų.”

BUENOS AIRES, vas. 21. 
—Maži priešrinkiminiai mai 
štavimai palaikė įtempimą

WASHINGTON, vas. 21. 
—Prez. Trumanas šiandien 
sakė jis mano iki paskuti-

šioje sostinėje. Armija pa- niųjų remtį Edwin W. Pau-
siruose perimti policijos 
darbą palaikymui tvarkos 
krašto ir provincijų rinki
mų metu sekmadienyje.

ley jo kovoje užtvirtinimui 
į laivyno pasekretorius. Pre 
zidentas pareiškė laikrašti
ninkams, kad kuomet jis 

Susišaudymuos tarpe pre- i remia vyrą, Jis paprastai 
zidentinių kandidatų rėmė- pasilieka jo rėmėju.
jų keturi asmenys žuvo ir ; ---------------
12 buvo sužeisti per praei
tas tris paras. Raportuoja Don Juan

Streikas Didėja
Jamaica Saloje

KINGSTON, Jamaica, vas.
Unions Council 

šiandien šaukė 230 valdžios 
spaustuves darbininkų strei
ką, tuo padidinant iki 3,500 
skaičiij viešųjų tarnybų dar
bininkų, kurie nuo penkta
dienio apleido, darbus.

Kairioji People’s National 
partija, kuri valdo Trade 
Unions Council mano siųsti 
savo vice prez. N. Nether- 
sole į Londoną reikalauti, 
kad kolonijų valdininkai iš
tirtų painiąją darbo ir poli
tikos padėtį Jamaicoje.

Tirs Davies Ryšius_ , , LISABONAS, Portugalija, i
SU Sovietu Agentais vas 21.—Patikimas Šaltinis 

šiandien raportavo, kad de
rybos tarpe gen. Franco ir 
pretendanto į Ispanijos sos

ir Franco'Nesutinka Nuteisė Suomijos
Valdininkus Kalėti

Demonstrantai Atakuoja Britus Egipte
CAIRO, vas. 21.—Minios 

demonstrantų, šaukdamos 
“Šalin su Anglija,” užata- 
kavo Ali Saints anglikonų 
katedrą, bandė įsilaužti j 
brihi armijos barakus, su
degino militarinius sandė
lius, ir kėlė maištus, betvar
kę ir šaudymą Egipte šian
dien.

Atsiliepdami į studentų ir

unijų vadų atsišaukimą pra
vesti bendrą vienos dienos 
streiką pabrėžti pasiryžimą 
išvaryti britus karius iš! 
Egipto, 100,000 iki 150,000 
asmenų šiandien demonstra
vo Cairo gatvėse.

Minia atakuojanti katedrą 
apiplėšė vyskupą namą ir 
padegė katedros salę.

Britai Atsakė Rusams Dėl Šnipu
LONDONAS, vas. 21. — 

Atsakydami ’į Rusijos keis
tą pripažinimą, kad jų ata
šė Ottawoje gavo kai ku
rias atomines ir radar pas
laptis iš kanadiečių, ir dar 
keistesnį kaltinimą būk Ka
nada t? klausimo iškėlimu 
norinti sudaryti anti-sovie- 
tinį sąjūdį Kanadoje, Ang
lijos dabartinis ir buvęs už
sienių sekretoriai Bevin ir 
Eden šiandien kalbėjo par
lamente.

Edenas savo kalboje sakė 
jis manąs, kad Rusija nori 
bendradarbiauti su Anglija 
ir Amerika, ji nori tai dary
ti tik savo sąlygomis, irtas 
negalima, nes tuo keliu ei
nant visi papuls į bėdas.

Po to dabartinis sekr. Be

vin sakė nėra j ekiu priežas
čių dėl kurių turėtų kilti 
karas tarpe Anglijos ir Ru
sijos, bet Maskvos pareiš
kimai ryšium su šnipų veik
la Kanadoje labai ir labai 
įtempė santykius.

Militarinės Paslaptys 
Sa v.gios—Truman

WASHINGTON, vas. 21. 
—Prez. Trumanas pasakė 
spaudos konferencijai, kad 
šiame krašte imama pakan
kamai žygių apsaugoti mili- 
tarines paslaptis.

(Valstybės sekr. Byrnes 
j per 90 minučių kalbėjosi su 
Senato atominės energijos 
komisija, sakydamas ameri
kiečiai nefiguravo šnipų su
sekime Kanadoje.)

WASHINGTON, vas. 21. 
—Kongreso komitetas šian
dien pradėjo tirti sovietiš
kus ryšius su Joseph E. Da
vies, buvusiu ambasadorių 
Rusijai, kuris pareiškė, “Ru
sija turi kiekvieną morali
nę teisę ieškoti atominės 
bombos paslapčių per mili- 
tarinį šnipinėjimą.”

Atsišaukdamas į valsty
bės departamentą sustoti 
tenkinus Rusiją ir leisti 
FBI suareštuoti šnipus, ats. 
Gwinn (Rep., N.Y.) sakė 
Davies yra kaltas moraline 
išdavyste už skatinimą so
vietų agentų vogti U.S. mi- 
litarines paslaptis.

Pearl Harbor Tyrimo
Komisija Dabar Ilsisi
WASHINGTON, vas. 21. 

—Dešimts Kongreso narių, 
kurie išklausė milijonus žo
džių apie Pearl Harbor, 
šiandien ilsėjosi pirm negu 
bandys nustatyti kas buvo 
kaltas už Pearl Harbor puo
limą.

Pirm. Barkley (Dem., Ky.) 
sakė po maždaug savaitės 
bus laikoma daug uždarų 
posėdžių ir “mes visi dirb
sime tuo reikalu.” Rapor
tas turi būti išduotas iki

HELSINKI, vas. 21.—Spe
cialus tribunolas šiahdien 
nuteisė buvusį prezidentą

tą Don Juano nutrūko. In- Risto Ryti 10 in
formantas, ka tik grįžęs iš kaus darbo kalėjiman, po to
Madrido, sakė Don Juan 
atsisakęs priimti Franco 
reikalavimus, ir Franco tuo
met pareiškęs, kad sutari
mas tarpe monarchistų ir 
falangistų yra neįmanomas.

kai rado jį kaltu už įvėlimą 
Suomijos kare prieš Rusiją.

Septyni kiti kaltinamieji 
buvo taip pat nuteisti kalė
ti: buvę ministrai Vaino 
Tanner, Toivo Kivimaeki, 
Henrik Ramsay, Auti Kuk- 
kenen, Tyko Rainikka, ir 
buvę premjerai Edwin Lin- 
komies bei Jukha Rangell, 
nuo dviejų iki pusšeštų; me
tų1.

Policija vakar suareštavo 
132 streikierius pikietuo- 
jančius W. A. Jonės Foun- 
dry and Machinery Co., 
4401 W. Roosevelt rd. Tas 
fabrikas sustreikuotas nuo 
lapkričio 19 d., ir unija šią 
savaitę padidino pikietinin- 
kų skaičių, kuomet išsivys
tė sąjūdis grįžti i darbą.

Vakar buvo trečia diena 
susirėmimų tarpe policijos 
ir streikierių. Antradieny 
suareštuota 11, trečiadieny 
55, ir 132 vakar. Tarpe va
kar suimtųjų buvo 14 mo
terų.

Nepraleido Darbininkų
Fabriko viršininkai ir raš

tinės darbininkai buvo į|lei- 
džiami per šoninius vartus, 
bet grumtynės prasidėjo, 
kuomet pikietininkai atsisa
kė praleisti darbininkų au
tomobilius. Jie tris sustabdė 
ir grą3ino juos apversti.

Viename susirėmime su 
policija, Chicag;s universi
teto studentė Levenfeld 
smogė policijos kapt. Bar
nes per burną su savo reti- 
kuliu, perkirsdama jam lū
pą.

Įlipus į policijos vežimą, 
Levenfeld’aitė pagriebė ka
pitono skrybėlę ir numetė 
ją į minią pikietininkų.

Pirmadieny Naujas 
Streikas Pittsburghe

PITTSBURGH, vas. 21.— 
Atnaujinimas Pittsturgho 
paraližuojančio elektros dar
bininkų streiko nustatytas 
pirmadienio vidurnakčiui. 
Streiką šaukia nepriklauso
moji Duąuesne Light Co. 

I unija. Algų-sutarties dery- 
l bos vyks iki pat streiko.

GM-UAW Nieku Būdu 
Negali Susitarti

DETROIT, vas. 21.—Uni
jos viršininkai šiandien sa

kė CIO - UAW ir General 
Motors dar nėra nė arti su
sitarimo dėl algų ir darbi
ninkų pakėlimo klausimų. 
Šiandien vėl vestos derybos 
baigimui 93 dienų senumo 
streiko, kuris paliečia 175,- 
030 darbininkų.

Unija išsiuntė telegramas 
savo, GM lokalams. instruk
tuojant jas “laikyti savo li
niją, neklausyti gandų, ir 
ignoruoti visas antraštes 
raportuojančias streiko rei
kalų išrišimą.”

Nebegauna Daliu,
Dodge Atleido 2,000

DETROIT, vas. 21.—Trū
kumas automebilių dalių 
privertė Dodge sunkvežimių 
fabriką šį rytą įsakyti 2,- 
000 darbininkų eiti namo. 
Apie 1,500 darbininkų pasi
lieka prie kitų darbų. Ben
drovė sakė reikalingosios 
dalys yra gaminamos su
streikuotos Cleveland Steel 
Products Co., Clevelande.

Sako Harvesler Nori 
i Išgauti Kainu Pakėlimu
j Gerald Fielde, CIO .strei- 
Į ko vadas, vakar sakė In
ternational Harvester Co. 
bando išgauti kainų pakėli
mą, kad išlyginti valdžios 
komisijos rekomendaciją pa
kelti darbininkų algas 18 
centų valandai.

Lewis Šaukia Vadus 
Tartis Aite Algas

WASHINGTON, vas. 21. 
—John L. Lewis, United 
Mine Workers prezidentas, 
šiandien pradėjo savo tra
dicinei “pavasaris” algų va
jų pusei milijono narių, su
šaukdamas unijos politikos 
komitetą suėjimui Washing- 
tone kovo 11 d.

/isi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę

Sakoma Rusai Laiko
8 U.S. Laikrašlinirtkus
PEIPING, vas. 21.—Pati

kimi kiniečių sluoksniai sa
kė r įsai laiko aštuonis ame- irif iri|]|r ■■ 7inifl 
rikiečius ir vieną australietį ZJIIla
korespondentą Yamato vieš 
būtyje Mukdene jau dvi die
nas, ir neleidžia su niekuo 
susisiekti.

UNNA, Vokietija, vas. 21. 
—Šiandien iškelta 59 gvvi 
ir devynį negyvi angliaka
siai iš “Monopolio” kasy
klos, kur požeminis sprogi
mas, užgriovė manoma šim
tus vyrui.

Buvo Tik Pasaka
PARYŽIUS, vas. 21.—Pa

sėkoje britų agentūrai pa
telefonuotos žinios, kad pran 
cūzė Galande gatvėie Pa
gimdė septynis kūdikius 
vienu kartu. įvairių tautų 
reporteriai tuoj nuskubėjo į 
tą gatvę, bet išieškoję ją 
nuo vieno galo iki kito, ne
rado nė dvynukų.

Vėliausiu Žinių Santrauka
—Angliios ministras nlrm. Attlee pareiškė parlamen

tui, kad daugiau karo laivų siunčiama i Bombajų.
—Egipte. Cairo ir Aleksandriltos miestuose egiptiečiai 

.. - .. - toliau maištauja ir puldinėia europiečius.
bl„rze ? d- pose- —Komunistų Pravda rašė, kad Kanados prem. King
dziai baigėsi vakar. savo pasaka” bando nusukti pasaulio akis nuo An

glijos užsienių sekr. Bevin nepasisekimų UNO susirinki
me

P-nas A. Valūnas šiandien —Atstovų Rūmai pravedė bylių, karino taikoma paža-
nebus ‘DRAUGO’ ofise pU- boti muzikantų unijos prez. James C. Petrillo. 
dyti inoome taksų blankus. —Senatas vakar vienbalsiai uŽgyrė Paul A. Porter no

minaciją būti kainų kontrolės administratorių.

Kinijos Jaunuoliai Smerkia Jaltą; 
Šiandien Demonstruos Prieš Rusus

Komitetas atstovaująs 10,- 
000 Chungking studentų 
šiandien reikalavo, kad Ki
nija “saugotų. Mandžuriją 
sci krauju ir ašaromis,” ir 
atsišaukė į visus Kinijos 
studentus demo n s t r u o t i 
prieš rusų veiksmus Man- 
džurijoje.

Komitetas sakė 10,000 
studentų ryt dieną demons
truos protesto parado je. 
Studentų atstovai paruošė 
protesto laišką Stalinui; an
trą “paguodžiant” Mandžu- 
rijos žmones, ir trečia ragi
nant tautą sukilti protestui 
prieš slaptą Jaltos sutartį, 
kuri davė Rusijai dalį Man- 
džurijos valdyme.

Nori Draugiškumo
Tuo tarpu, Kinijos valdžia 

sako norinti padaryti 5,000

mylių ilgio rubežių 
Rusijos»ir Kinijos j "ne
ginkluotą ir taikingą rube
žių, kaip tarpe Amerikos ir 
Kanados,” bet laukia pana
šių įrodymų iš Maskvos.

Churgkingo miesto poli
tinė taryba tuo pat metu 
prašė Kinijos vyriausybės 
paimti stipresnę liniją link 
Mandžurijos.

KALENDORIUS
Vasario 22d.: WASHING- 

TONO DIENA; Šv. Petro 
Antiochijoj; senovės: Kieg- 
žaila ir Arija.

Vasario 23 d.: šv. Petras 
Damijonas; senovės: Var
guolė.

tarpe
H 1

ORAS
Apsiniaukus ir nešalta.
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KALIFORNIJOS LIETUVIŲ ŽINIOS
Lietuvos nepriklau
somybės paminėjimas

per pirmąjį pasaulinį karą tikinti kokia brangenybė y- Nepriklausomybės Įgijimo Tek — vARd* 5557.» ■Tryiiką mėnesių prieš Lietu ra laisvė ir kaip ji įvertinti- sukaktuves si didžiausia iš- 
vos Nepriklausomybės įgiji- na. Kas kas. bet lietuviai t. i-' kilme ir manifestacijomis, 

mo Giesmę” ir kontrastui,— mą, jau Amerikos lietuviai kiai jaučia ir supranta įais- Tačiau, deja, ne tie dabar
švelniai
Motušė’

patiekė “Motuš. pakėlė

GARBĖS KONSULO 
KALBA

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik vieną porą aulą gauname gy
venimui. SaugoUUe Jas, leisdami 
lftegsam įduoti jas modern lik įaustu 
metodu kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti.

# J METAI PATYRIMO 
Mitrinkime akinių, kurie prašali

na ,laą aklų įtempimą.

Di. John J. Smetana 
Di. J. J. Smetana, Jr.

- įplOMETKISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefoną-: GANAU 0523, Chicago 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:30 a. m. Iki 8:80 p. m. 

Trečiad. Ir šeštad. 8:80 a. m. 
Iki 7:80 p. m.

DR. FRANK C. KWINN
(Kveeinskas)

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:

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

balsą prieš pasaulį i vės brangumą. laikai! Lietuvos engėjai verž
Po dr. Ramsay kalbos, va- te veržia iš jos laisvę ir iš 

kare vedėjas perstatė jau- naujo kala pančius, 
nutę geltonkasę lietuvaitę, Stasys P. Vaičaitis,
p-lė Violetą Sir.kiūtę, kuri (Bus daugiau)
debiutui

' reikalaudami pripažin i Lie
tuvą nepriklausoma. Kiek 
tas žygis suteikė moralės

. paramos ir jėgų Lietuvoj gy- 
dainų, vakaro, v ellusiems, neįmanoma pa-Po choro

vedėjo perstatytas, Lietuvos sakytį» 
garbės konsulas, dr. Julius 1

V AKARIENE, DAINOS,
KALBOS

Vasario 16 d., vienoj žy
mesniųjų Los Angeles val
gyklų (Melody Lane), susi- J. Bielskis, pirmiausia tarė 
rinko vietinės kolonijos lie-, žodį anglų kalba, kadangi

Po dalbos publiką palink- 
rminc ^avo gražiai sutinkan- 

p-ia Br. Star-» ... , ,• i t v. , , , i čiais balsaistuviai šauniai ir atatinka- svečių tarpe buvo ir kita- .. 
ma. paminėti Lietuvos Ne- auc.ų ir silpna, tesupran- 
priklausomybes sukaktuves.: tane.ų lietuviškai. Savo kai- Sa,.
Paminėjimas prasidėjo kala- boję, bendrais bruožais, pa- Daug Gir-
kutienos vakarienė, prieš ’ minėjo
kurią prelatas Maciejauskas, 
šv. Kazimiero parapijos kle
bonas. sukalbėjo maldą.

Po vakarienės, prasidėjo 
tautinė programos dalis.

dalis ir paaiškino, kodėl mes, 
lietuviai, švenčiame vasario 
16 d. Iškėlė aikštėn nenumal
domą Lietuvos troškimą bū
ti nepriklausoma ir laisva

dėjau’

Šv. Kazimiero parapijos valstybė ir kaip ji nenuilsda- 
choras. Br. Starkienei diri- mai per ilgiausius metus už 
guojant. sugiedojo Jungt.
Amer. Valstybių himną. Po 
himno, vakaro vedėjas Ka-

SVETIMT AUTIS
SUSIŽAVĖJĘS

Pasibaigus, duetams, Ka
lifornijos Universiteto, che
mijos departamento galva.

zys Lukšys pasveikino sve
čius, trumpai paaiškino va
karo tikslą ir turinį ir pers-

nepriklausomybę yra kovo
jusi. Pereidamas į lietuvių 
kalbą, dr. Bielskis pareiškė, 
jog nors ne su džiaugsmu į dalyvauti mūsų šventės pa
minime Lietuvos Nepriklau

pianinu imponuo- Labai dideiė eibė yra kai- 
janelai paskambino tris so- Mtj . kit d . ,JŽ.
lo: Valse Briliante — Cho- . ... . J,• t,-,.. a. c u miršti savąsias.pin; Impromptu — Schu-'_________ ________________
bert- ii lietuviškų šokią rin
kinėlį.
PROF. KAZYS
PAKŠTAS

Sekė ugninga profesoriaus 
Kazio Pakšto kalba. Esą,

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 6.

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

VALANDOS:
prieš karą, Lietuvoj ši šven- Nuo ^eįuduniu^Vga^sutartf- 
tė būdavo minima didžiausiu 
apvaikščiojimu ir ceremoni
jomis. Kariuomenė, studenti
ja ir liaudis, kiekvienas lie
tuvis, nuo aukščiausio vai-

dr' ^?say- . sav° hkalboje | dininko iki paprasčiausio ū- 
pareiškę jog jam laba. ma- kininko 
lonu būti lietuvių tarpe ir

minėjime Iš savo santykių- 
su lietuviais studentais, dr. 
Ramsay pasisakė pastebėjęs

somybės sukaktuves, tačiau 
tatė pirmą kalbėtoją, prela- neturime nuliūsti. Priešin
tą Maciejauską, kuris pabrė-1 gai, turim imtis darbo, fcad ; dąug gražių ypatybių. tačiau 
žė, jog mes turime kiek į- padėti Lietuvai nusikratyti Kas daugiausiai sužavėję 
stengdami gelbėti pavergtą- svetimo jungo. Turime bur- 
jai Lietuvai atgauti nepri- tis ir organizuotis. Turime 
klausomybę. “Mes nesvajo- gelbėti užjūrio broliams ma
jam sapnus, bet realiai ei- terialiai ir moraliai. Kad tai 
nam prie tikslo Lietuvos neatrodytų mums 
Nepriklausomybės atgavi- bergždžias stengimasis "dr.
mo". kalbėjo prelatas Jis Klelski. .msirinkusiems pri-' ^Ž.^UnaaV" mu=' 
ragino nepasitenkinti fanta- • , , . • , , tus empatingai gali mus
zijomis. bet imtis priemonių m?ne kokią zymią rolę sulo‘ ~ dau£ laimingesnius šiuo 
lydinčių prie tikslo. Pirmoji sg Amerikos lietuvių darbai atžvilgiu amerikiečius — į-
priemonė yra nenustojimas ------ ■ .............. ■ ■ .... --------
vilties ir pasitikėjimas Die
vo pagalba, jog Lietuva at- i 
gaus laisvę. Pagalbos turi
me melsti. Antra priemone 
— imtis darbo ir kas kiek 
pajėgdamas prisidėti akty
viai siekti tikslo. Trečia. — 
gelbėti užsienyje esančius,* 
tautiečius, pabėgusius iš Lie
tuvos. Iki šiol, šv. Kazimie
ro parapija yra surinkusi ir 
išsiuntusi 15.000 svarų dra
bužių šiems mūsų nelaimin
giems broliams pagelbėti.
Paskutinioji prelato pabrėž
ta mintis buvo kreipta į tė
vus, kad jie stengtųsi auklė
ti savo vaikus lietuviškai.

tai tas pakartojamas Lietu
vos istorijoje veržimasis į 
laisvę ir jos nenuilstančios 
prstangos ją atsiekti, nors 

kaipo karte is padėtis atrodė visai 
beviltiška. Lietuviai pergy-

10/000 BONKŲ
DEGTINĖS
BRANDĖS
RUM’O

GIN
VYNO
KORDIALŲ

ir

J. RIMDZUS. D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
dome Calls in Indiana—

Phone VVENtworth 2627

PHYSIO THERAPY 
5526 S. Racine Avė.

HOURS: Daily «—8 P. M. 
Saturdays B A. M. to 8 P. M.

SKELBKITĖS “DRAUGE’

Po prelato kalbos, vakaro 
vedėjas perstatė vietinį lie
tuvį Juozą Žemgali, kuris 
smuiku jausmingai pagriežė: 
Beethoven’o Menuet’a. ir 
Šimkaus “Kur bakūžė sama
nota”. Pianu akompanavo 
G. Gražytė. Po to sekė lietu
vių parapijos choras, kuris 
ryžtingai padainavo ‘‘Jauni-

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQUOR 
STORE

3529 So. Halsted St.
NATHAN

“Lietuviškas Phone: YARDS 6054
Žydukas”

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 MILVVAUKEE AVĖ.

Jūsų Radio Sugedęs!
Kreipkitės Eksnertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
DVIEJOSE VIETOSE:

3635 W. Cermak Rd.
Chicago, III.

5244 W. 25th St.
Cicero, III.

VISAS DARBAS GARANTUOTAS 
• Taigom Visų Išdirbysčių 

Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS 
Painiam iš namų ir pristatom

RAKIU ODAM .\AVJI S KABIOS
Taipgi Pasirinkimas Vėliausiu 

Muzikus Rekordų.

TELEFONAI: 
ROCKYVELL 7757 

CICKRO 41 IK

Atdara Vakarais iki 9:0o vai.

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso Tel.......... VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Trečiad. ir Sekm. tik susitartus. 3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

DR. ĖMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Rez. Tel. REPubllc 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
gaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

CHICAGO. ILL.

Tel. — ARMitage 2373

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

68(3 VV. Cermak Road 
BEKWYN, ILLINOIS

Income Taksų Patarnavimas
Mes nesikraustome, išpildę Jūsų INCOME TAK

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

OBARTUCH & CO.
2123 West Cermak Road

Chicago 8, Illinois
J

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

Jeigu neatsiliepiama — 
gaukite: Berwyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

ir Penktadieniais — 
auo 2 iki 4 pp., ir 7 iki 9 vak. 
Šeštadieniais: nuo 2 iki 4 popiet

Tel. — HEMloek 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IK CHIRURGE

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

Dienomis tik pagal sutartį.• ■ > V ' *■
Būk išmintingas; draugauk 

tik su “Draugu”

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VV. Marųuette Kd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Res. Tel.: HEMloek 3150 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tek: 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 SĖEley 0434

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzle Avenue
VALANDOS: nuo 2-4 Ir 7-8 kasdien, 

išskiriant trečiad. Ir sekmad.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Saukite: BERWYN 6200 

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

Tek CANal 6122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHUtUKGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 VVest 66th Place 
Tek BEPublic 7868

Res. 6958 So. Talman Avė.
Bes. TeL GROvehill 0617 
Office Tek HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 VVest Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

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

13 fabriko į jus-pirkit tiesiog ir taupykit

TeL CANal 0257
Rez. Tek: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vak vakare.

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

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

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

Office Tel. YARds 4787 
Namų Tek PROspect 1930

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVĖ

8241 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 Jewelry skyriuje rasite 
Auksinių Žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
VVaterproof Laikrodėlių ir .t t. 
Šiuos dalykus galite įsigyti ant

LENGVŲ IŠMOKĖJIMU 
PROGRAMŲ VALANDOS:

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL. 1000 k Nedėlios vak. 9:30 
WHFC 14 50 k Ketverge vak. 7:00

3E

NORIU PIRKTI 

UŽ CASH:

Namus
t

Formas
Automobilius

AL. C. ALLEM 
(Alešauskas)
Dėl Susitarimo Sauk:

Republic 6051

VISI NAUJOS MADOS IR 
GRAŽIOS SPALVOS AKINIAI

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

OPTOMETRISTAI IR AKINIŲ IŠDIRBĖJAI
EGZAMINAVIMAS AKIŲ IK I’IUTAIKYMAS ARINIŲ 

TOVVER OPTICAL CO., INC.
1635 WEST 47th STREET 1600 MIIAVAUKEE AVENUE

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

ir

BE
M

STASYS LITVVINAS SAKO:

"DABAR-
REIKMENIS”. ----

Ta4 Geriausias Laikas Pirki i 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
— GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardware — Plelsterio — Cemento — Srutų — Visokios 

Rflšies Insullaeijos Materiolo — šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — VVallboard — Plaster Boaril — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITVVINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
3089 S. HALSTED ST. TEL. VICTOKY 1272

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

8L:

Tel. YARds 3146

DR. V. A. 5IMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Tel. YARtls 5921
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tek 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.

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

Žmogus be tikėjimo,
nrklvs h« žaboklių

kaip

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL.

J U2SISAKYKIT “DRAUGĄ”

£23

Ofiso Tel. VIRginla 0036
Rtiiidencijog Tek: 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. Michigan Avenue 
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8

Ofiso Tek: PULLMAN 1193 
V*mn T*l.f PIU IMAM

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

VVest Town Bldg.
2100 VVest Madison Street
Ofiso Tek: SEEley 7330
Ros. Tek: BRUnstvick 0597 

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

S “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS S

“DRAFOAR” HETiP WAWTED 
ADVERTTSTNG DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Ktrret 
Tel. RANdolob 9488-S48B

HET.P WANTED — VYRAI

FREIGHT HANDLERS
78c Į Valandą

Laikas ir pusė virš 8 vai. 

ROOM 206

PENN. R. R.
323 W. POLK ST.

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

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

CABINET MAKER 
REIKIA

AI.ONZI FERMTERE CO.
1832 W. HEBBARD ST.

PORTERIŲ
PASTOVIEMS DARBAMS 

GERA MOKESTIS
KLING BROS. 

ENGINEERING 
1300 N. Kostner

DŽENITORIŲ
Del Community Centro. Geros darbo 
sąlygos. $3G.OO už 48 vai. savaitę, 
apmokamos atostogos. Kreipkitės 
prie Mr. Silverman nuo 1:30 iki 10:30 
vak., šeštad., po 6 vai., vak.

JEWISH PEOPI.E’S TNSTITETE 
3500 Douglns

HET.P AVANTED — MOTERVS

JAUNŲ MERGINŲ
Prie lengvų dirbtuvės darbų. Pa
tyrimo nereikia, gera mokestis, 
dalinio arba pilno laiko.

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

DŽENITORIŲ
6 DIENOS Į SAV.

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS
Pastovūs darbai, Malonios darbo 
sąlygos.

CARROLL & CO.
130 N. Wells St.

BINDERY MERGINŲ
Kurios gali dirbti prie autonaatic 
stitcher. Pastovūs darbai. $33 j 
sav. •

PAŠAUKITE:
CENTRAL 4940

SIUVIMO MAŠINOMS
OPERATORIŲ

Dirbti prie rakandams apdenga- 
lų. Laikas ir pusė už viršlaikį 
nn-v atostogos. Pasto-
t ūs darbai.

CERMAK SLIP COVER CO
2125 S. Michigan Avė.
TEL. — C ALUM ET 6710

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

Atsišaukite:
Room 9103 Merchandise Mart 

222 W. North Bank Dr.

BATŲ IR SKŪRINIŲ 
DAIKTŲ OPERATORIŲ 

REIKIA
DIAMOND BLITZ 

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

Kreipkitės 8:15 ryto iki G vak

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

25 DARBININKŲ
PRADINE MOKESTIS 9314 c. I VALANDA 

ALGOS PAKĖLIMAS PO 30 DIENŲ DARBO
PREMIJA DIRBANT NAKTINĮ SIFTĄ 

Kreipkitės j SAMDYMO OFISĄ nuo 8:30 
ryto iki 5 pp. kas dien išskynus šeštad.

R. LAVIN & SONS. INC.
3426 S. Kedzie Avė.

Duodam Morgičius ant Lengvu Išmokėjimu
UŽ! INDELIUS MOKAME 3%

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

WASHINGTON. D. C.

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

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

šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.

H EI,P WANTF.D — MOTERYS

AR IEŠKOTE. GERO 
ATLYGINIMO 

IR APSAUGOS? 
TELEFONŲ KOMPANIJOJ 

RANDASI DARBŲ DEL
DŽENITORKŲ

Uždirbsit 70c į 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 
★

Atsišaukite

Illinois Bell 
Telephone Co.

Samdymo Ofisas Moterims 
STREET FLOOR 

309 W. WASHINGTON ST.

RANKOMIS SIUVĖJU IR 
ATRAITŲ PRIKIMŠfiJŲ
PRIE VYRŲ DRABUŽIŲ

STANFORD WILLIAMS CO. 
222 W. North Bank Dr. 

Merchandise Mart Room 1281

Įvairios ~. Įdomios

•žinios
Štai, ką britai atliko

London. — Prekybos laivų 
statybos programoj, 1945 
metais Didž. Britanija pas
tatė ir į jūrą nuleido 325 
laivus, sudarančius 898,288 
tonus Iki pabaigos šių me
tų da žadama pastatyti eilė 
laivų, 1,612,810 tonų.

Ir vis britai verkią netu
rį pinigų ir norį gauti Ame
rikoj bilionus dolerių pas
kolos.

Iš stovyklos į 
sanatoriją

New York (LAIC) — Bu
vęs Lietuvos universiteto 
profesoros narys kun. St. 
Yla už patriotinį veikimą 
nacių buvo kalinamas bai
siojoje Stutthofo stovykloje. 
“Pusantrų metų išnešiojau 
žaizdą plaučiuose, dabar jau
čiuosi pakenčiamai, — rašo 
kunigas. Nors gyvas išėjau 
iš kalėjimo, bet su visai pa
kirsta sveikata”, šiuo metu 
kunigas gydosi sanatorijoje.

$5,600 pančiakoj, 
o jis badavo

St. Louis, Mo. — Vienoj 
ligoninėj begaivinant senį 
kurį policija rado bemirštan
tį iš bado, slaugės jo kojinėj 
rado $5,600. Penkios bankno- 
tes buvo po $1,000, viena 
$500 ir viena $100.

Dažnai garbę galima nu
sipirkti gudrumu, bet ger
bimą niekad^®

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

PITTSBURGH'O LIETUVIU ŽINIOS
South Side

Vas. 17 d. jau 3 vai. erd
vi Piliečių svetainė buvo pil
nutėlė žmonių. Nepriklauso
mybės iškilmės prasidėjo a- 
pie 4 vai. P. Pivaronas kvie
čia kun. Mišių atkalbėti mal
dą, o Povilui Dargiui pave
da programos vedimą.

Šv. Kazimiero parapijos 
choras nežiūrint “karinės 
revoliucijos” pusėtinai išsi
laikė ir gana vykusiai pa
dainavo himnus ir trejetą 
dainų. Dainuojant himnus ir 
kalbant maldą publika su
stojo.

Pirmas kalbėjo čia gimęs 
jaunuolis kun. E. Bulevičius. 
Kaipo čia gimusiam reikia 
atiduoti kreditas už liuosą 
vartojimą lietuvių kalbos.

Antras kalbėjo buvęs “Lie 
tuvių Žinių’’ redaktorius Sta 
sys Gabaliauskas, o po jo 
advokatas Edward Schultz. 
Visi kalbėjo trumpai.

Šv. Pranciškaus akademi
jos mergaitės tautiniais rū
bais pasipuošusios vikriai 
pašoko pora tautinių šokių. 
Joms bešokant daroma rink
liava. Suaukojama $300.00. 
Truputį būtų mažoka tokiai 
miniai, tačiau plieno strei
kai tebūna kalti.

Ateina naujas Pittsburgo 
majoras David Lawrence ir 
tuojau Jack Norris lydimas, 
lipa ant estrados. Jo kalba 
buvo graži ir įdomi. Lietu
vių kovą už laisvę jis paly
gino prie airių kovos su. bri
tais. Ta airių kova tęsėsi 
700 metų ir jie laimėjo. Lai
mės ir lietuviai, kurie kovo
dami už Lietuvos nepriklau
somybę kartu kovoja ir už 
žmonijos idealus.

Paskutinis ir principalis 
kalbėtojas buvo Mikas Vai- 
dyla iš Chicago, “Sandaros” 
redaktorius ir tarybos iždi
ninkas. Kalba gerai, nesigai
lėdamas vieno-kito smarkes
nio žodelio mūsų uoisevi- 
kams.

Kun. E. Vasiliauskas skai 
to pagamintą rezoliuciją an
gliškai ir iškilmės baigia
mos. Nuobodžiauti nereikė
jo.

VASARIO 16-TOS 
REZOLIUCIJA

Citizens of the City of 
Pittsburgh, and Allegheny 
County, gathered under the
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auspices of the Lithuanian 
American Council of Socie- 
ties for the commemcration 
of the 28th anniversary of 
the Declaration of Indepen- 
dence by the people of Lith- 
uania, held on the 17th day- 
of February, 1946, at the 
Lithuanian Citizen s Hali,. 
1723 Jane Street, Pittsburgh 
3, Pa., unanimously voted:

To appeal to the Presi- 
dent and the Secretary of 
State to implement the war- 
time promises of the Atlan
tic Charter and other policy 
declarations with actual me- 
asures directed toward cre- 
ating conditions for the re- 
storation of the sovereignty 
and selfgovernment of the 
peoples of Lithuania, Lat- 
via and Estonia, by demand- 
ing that the Soviet Union 
immediately withdraw its 
armed forces of occupation 
and its administrative ap; 

j paratus from the Baltic Sta
tes, thereby enafcling the 
peoples of the Baltic Statei 
to form broadly representa- 

'tive interim government; 
that, after the withdrawal 
of the Soviet occupation 
forces direct relief be ex- 
tended to the peoples of Lith 
uania. Latvia and Estonia 
by UNRRA; that thereafter 
the sovereign peoples of 
Lithuania, Latvia and Es
tonia be enabled to hold free 
and unfettered eleetions; 
and, finally, that pursuant 
to Chapter II, Article 4 of 
the Charter of the United 
Nations, the Republics of 

j Lithuania, Latvia and Es
tonia, be admitted to the 
United Nations.

J. B. Tamkevičius, 
Chairman

Stanley F. Bakanas 
Secretary

North Side
Šį sykį nieko ypatingo ne

sigirdėti mūsų padangėje. 
Visi džiaugiasi, kad plieno 
dirbtuvėse užsibaigė strei
kai. North Sidėje r: .ausi 
“Crucible Steel” dirbtuvių 
šaka ir gana daug lietuvių 
ten dirba. Tos šakos darbi
ninkai buvo sustreikavę mė
nuo anksčiau už kitus, tatgi 
su dar didesniu džiaugsmu 
grįžo darban.

Malda Vasario Šešioliktai
(Pasakyta kun. J. Misiaus, Nepriklausomybės m i rudi m o 
dienoje, Pittsburghe, vasario 17 d., Piliečių* svetainėje)
Visagalis Amžinasai Die- žmonės taip Tave mylėjo ir 

ve, nuolankiai Tavęs mel- ! garbino, kuri Tavo garbei 
džiame, gelbėk Lietuvą, ku- tapo praminta Marijos žė
ri per šimtmečius buvo Ta
vo ištikimiausiojį dukra. Pa
žvelk meilingai į mus čia 
susirinkusius, laimink mūsų 
darbą, mūsų pastangas, mū
sų pasiryžimą vaduoti mūsų 
tėvų kraštą iš žiaurios ver
gijos. Įžiebk, Viešpatie, mū
sų širdysna gailestingumo 
jausmus išblaškytiems po 
platųjį pasaulį mūsų bro
liams ir seselėms. Teik pa • 
guodos, suraminimo, o ypač 
išsivadavimo vilties mūsų 
pabėgėliams ir tremtiniams. 
Marija, Gailestingumo Moti
na, užtark Lietuvą, kurioje

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys:

Naccvičiua Antanas, gy
venęs Maine valstijoje.

Novogrodskis Mykolas, iš
vykęs iš Šiaulių 1936 me
tais Čikagon, kur dirbęs siu
vykloje. /

Novogrodskis Stasys, iš
vykęs iš Lietuvos 1937 me
tais Čikagon, tarnavęs A- 
merikes kariuomenėje sava
noriu.

Pečiulienė (vardas neži
nomas), gyv, New York, N. 
Y.

Poškienė -Balvočiūtė Va
lerija, gyvenusi Brooklyn, N. 
Y.

Povylaitis Marcelinas, gy
venąs Pittsburgh, Pa.

Pulokai, Albinas (kuni
gas), Albertas ir Vincentas.

Pu.odžiukaitienė Morta, 
gyv. Detroit. Mich.

Puodžinkaitis An tanas, 
gyv. Detroit, Mich.

Sidekerskiai, Antanas ir 
Petras, kilę iš Jučionių km., 
Raudondvario- vai., Kauno 
apskr.

Skurkienė - Juliavičiūtė 
Bronė, kilusi iš Grinkiškio, 
Kėdainių ap., gyv. New Yor
ke.

Staškevičius Juozas, kilęs 
iš Radviliškio valse., Šiaulių 
ap., Amerikon išvykęs 1936 
metais.

šakinis Stasys, kilęs iš 
Plungės, gyvenęs Čikagoje.

Šimkus Jonas ir Petras, 
gyv. Čikagoje.

Širvaitienė - Kasputytė O 
na, kil. iš Paikojų km., Gau 
rėš vai., Tauragės ap., gyv. 
Čikagoje.

Štrimavičius Stasys, gyv.

BENDROVE SKIRIA $1,000,000.00 
VETERANŲ PASKOLOMS!

Šią pinigų sumą KEISTUTO TAUPYMO IR PASKOLOS BENDROVE yra pasi
ryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETERANAMS PASKOLOS būdu padėti Ve
teranams įsigyti naują arba seną namą, statyti naują arba remontuoti da
bartinį savo namą be ilgo atidėliojimo ir be išlaidų, pagal G. I. Bill of Rights 
patvarkymus. e
Šios bendrovės vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra pilnai patyręs ir kvalifikuo
tas visiems Veteranams šiame reikale suteikti patarimus ir patarnavimą.

VISI VETERANAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI PASITARIMIJI

KIESTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
Tel. - CALumet 4118 3236 S. Halsted St., Chicago 8, III.

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y

me. Dangaus ir žemės Su 
tvėrėjau, kurio rankose glū 
di tautų likimas, neleisk Lie 
tuvai pražūti, neleisk, kad 
mūsų bočių kaulai būtų min
džiojami svetimų atėjūnų, 
neleisk, Viešpatie, kad Lie
tuvos bažnyčiose pasikarto
tų “Kražių skerdynės”, ne
leisk, kad Lietuvos žemėje 
nutiltų gražioji lietuvių kal
ba ir skambioji lietuvių dai
na.

Galybių Viešpatie, su a- 
šara akyse Tavęs prašome, 
grąžink Lietuvai laisvę ir 
nepriklausomybę. Amen.

Jungt. Amerikos Valstybė
se kilęs iš Kybartų kaimo, 
Vilkaviškio apskr.

Švedas Jonas, kilęs iš Pai
kojų km., Gaurės vai., Tau
ragės apskr.

Tukienė - Balvočiūtė Ju
zefą su šeima, kilusi iš Pum
purų km., Tirkšlių valse., 
Mažeikių apskr.

Tutinaitė Marija, ištekė
jusios pavardė nežinoma, 
kilusi iš Girelės kaimo, Jū
žintų vai., Rokiškio.

Tutinas Jonas, kilęs iš Gi
relės kaimo, Jūžintų valse., 
Rokiškio apskr.

EARGUTIT
_______________ LIETUVIŲ____________________

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC - 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

ild 2-ros valandos popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 9:30 
valandos vakare.

EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nuo 7 iki 8 vai. vak.

MARGUČIO Ofiso Adresas:

6755 So. We steni Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehUl 2242

VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS

TE)*----------- X----- -----B, , , g ----- 3M
----------- ---------- —
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

Urbonas Klemensas, gyve
nęs Čikagoje.

Vaiėiulionienė Ona, gyv. 
Mt. Carmel, Pa.

Vidra Mikas, kilęs iš Gi
rininkų km., Tauragės vai., 
ir ap. gyvenąs Čikagoje ar 
Sheboygan, Wis.

Vidrienė - Gavėnikė ar 
Gavėnaitė Urtė, kilusi iš 
Rimšų km.. Tauragės apskr.

Voveris Mečislovas, Ame
rikon išvykęs apie 1905 m. 
Lietuvoje gyvenęs Dusmenė- 
lių kr., Onuškio vai., Trakų 
apskr.

Wojdat Frank ir Vladas, 
sūnūs Petro, gyvenę Čika
goje, kilę iš Kauno.

Ieškomieji ar apie juos ži
nantieji maloniai prašomi 
atsiliepti:

Consulate General of 
Lithuania

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

Sąjungiečiiį Pramoga
Cleveland, Ohio. — Mote

rų Sąjungos 36-ji kuopa ruo
šia kortavimo pramogą ir 
šokius vasario 24 d., Nesi
liaujančios Pagalbos Šv. Pa
nos Marijos parapijos salėj.

Pramogos pradžia 3 vai. 
popiet. Įžanga 50c.

Reng. Komisija

Labai suklys tas, kurs sau 
draugo ieško puikiuose rū
muose arba puotose. — Se- 
neca.
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2381 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays, 

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

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

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

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

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

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

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

Sv. Tėvo Kalba
Didžiųjų iškilmių Vatikane proga kalbėjo Jo Šven

tenybė Popiežius Pijus XII. Kalbėjo kardinolams ir 
rinktinei publikai. Kalba buvo transliuojama per radi
ją į visus pasaulio kraštus. Ji buvo svarbi ir reikš
minga.

Šventasis. Tėvas, atpasakojęs didžiąją ir svarbiąją 
Katalikų Bažnyčios pasiuntinybę ir nurodęs jos reikš
mingąjį vaidmenį šių laikų suirutėse, labai aiškiai ir 
griežtai pasmerkė naujosios gadynės imperializmą, ku
ris gręsia dideliu taikai pavojum ir griauna žmonijos 
santvarką iš pačių pagrindų. Katalikų Bažnyčia imsis 
vadovaujančios relės, kad paruošti pagrindus, ant ku
rių žmonija galėtų saugiai gvyenti.

Smerkdamas imperializmą, Popiežius Pijus XII pa
sisakė ir prieš nežmoniškumus, kurie yra surišti su 
gyventojų vedama repatriacija arba deportavimais.

Jo šventenybė pridėjo ir tai, kad komplikacijos eko
nominėj ir militarinėj santvarkoj visuomenę pavertė 
milžiniška mašina, kurioj žmegus nebėra valdovas. Tos 
mašinos žmogus ima bijoti.

Gavę pilną Popiežiaus istoriškos kalbos tekstą pla
čiau apie ją parašysime.

★
Estų Tauta Kovoja

Per Švediją atėjusios žinios duoda gana gerą vaizdą, 
kas dabar dedasi Estijoj. Tas kraštas, kaip ir kitos 
Baltijos valstybės, bolševikų ir nacių okupacijų yra 
labai suvargintas. Vyrų prievarta mobilizavimas į ar
mijas, deportavimai, mūšiai, ligos ir kitos priežastys 
daugybę Estijos gyventojų išnaikino.

Nežiūrint to, estų tauta okupantams nepasiduoda. 
Kovoja partizanų būriai, kurie slapstosi miškuose.

Bolševikai tuos partizanus vadina banditais, fašis
tais ir kitokiais vardais. Bet jie nėra tekiais. Jie yra 
savo krašto patrijotai, kurie nieko kito nereikalauja 
ir netrokšta, kaip tik laisvo ir nepriklausomo gyve
nimo, prie kurio turi neabejotiną teisę.

★
Rusija Ruošiasi Karui

Iš visko dabar aišku, kad Sovietų Rusija ruošiasi 
trečiam pasaulio karui. Pirmoje vietoje ji visai nede
mobilizuoja savo gausingų armijų. Ji neištraukia gink
luotųjų jėgų iš okupuotųjų kraštų. Įvairiuose pasau
lio kraštuose jų agentai, šnipai veikia ir kursto žmo
nes prie sukilimų. Nieks ir abejoti nebedrįsta, kad ru
sai bolševikai planingai eina prie išardymo Didžiosios 
Britanijcs imperijos. Sukurstyti sukilimai įvairiose ša
lyse tai liudija. Tai liudija rusų įsistiprinimas Balka
nuose ir veržimąsis paimti savo kontrolėn Vidurže
mius. To pasiekus, karas su anglais jiems būtų leng
vesnis. Suardžius britų imperiją, jie jau lengvesniu 
būdu ir visur kitur galėtų plėsti komunistinį, totalita
rinį imperializmą. Ir Jungtinės Amerikos Valstybės 
atsirastų nemažame pavojuje.

Besirengdami prie naujo karo rusai visur (ir Ame
rikoj ir Kanadoj) šnipinėja, kad militarines paslaptis 
išgauti ir. jei reiks, kare prieš demokratijas panaudoti.

Į rusų dabartiniu laiku vedamą viešąją ir užkuli
sinę politiką, kuri nieko gero nežada, de'mokratijos tu
rėtų atkreipti labai rimtą dėmesį. Jungtinių Tautų Or
ganizacija vieton klupčioti prieš Stalino imperializmą,

turėtų imtis energingų! ir griežtų žygių, kad išvengti 
naujo karo, kuris visai sugriautų pasaulio krikščioniš
kąją kultūrą.

★

Chicagos ir apylinkių Lietuvių Katalikų Konferen
cijos, būsinčiog kevo 17 d., Šv. Jurgio parap. salėj, 
tikisi sulaukti garbingų svečių net iš Europos, kurie 
papasakos savo pergyvenimus.

★
Tėvų Marijonų Bendradarbių seimelis įvyks sekma

dienį, kovo 3 d., Aušros Vartų parap., Chicagoj. Ši 
organizacija remia svarbius- ir didelius darbus. Prisi
dėkime prie jų ir dalyvaukime seime.

★
Per vieną priėmimą, kurį Bielo-Rusijos atstovas su

ruošė Savoy restorane Rusijai simpatizuojantiems de
legatams pagerbti, patarnautojas padavė valgių sąra
šą, kuriame buvo pažymėta “lydeka a la Ramanof”, 
tai perskaitęs Bielo-Rusijos atstovas Kieselef paprašė:

— Prašau duoti “Lydeka a la Stalinas”.
★

Tremtinio Laiškai
Laikas, nuo mūsų bėgimo iš Tėvynės iki karo pabai

gos Vokietijoje mums, to baisaus likimo ištiktiems, be 
abejo, liks per visą gyvenimą kaip skaudžiausių ir nuo- 
tikingiausių pergyvenimų dienos. Net dabar nesitiki, 
jog tu, ramus Lietuvos artojėli, palikęs savo kiemą, 
per ugnį ir mirtį keliavai nežinion, jog Tave kiekvieną 
akimirką tada tykojo giltinė, besidžiaugianti savo ru- 
giapiūtės derlium. Nenuostabu, jog tada jauteisi, lyg 
atsidūręs tyruose, ir nežinojai, kur nakčiai priglausi 
savo galvą.

Slinkti vis pirmyn tuose karo, uraganuose ir vis iš 
tos velniavos nepabėgti, — argi netragiška, argi tai 
kartaus likimo nepasityčiojimas iš žmogaus, visai to 
karo nenorėjusio, netroškusio nei žemių plačių, nei 
sostų karališkų. Tas nuolatinis nuo Raudonųjų bėgi
mas ir nepabėgimas, tur būt, skaudžiausiai bus išrai
žęs veidą mūsų ūkininkų, iš Tėvynės pajudėjusių bėgti 
su savo, vežimais. Tūkstančiai Lietuvos ūkininkų, per 
Vokietiją keliaudami ir bėgdami, atliko su savo tais 
kantrybės, anot Pulgio Andriušio, vežimais daugiau 
kaip tūkstantį kilometrų. Ypač biaurios ir sunkios 
bėgimo dienos buvo praeitų metų sausio ir vasario mė
nesiais, kai Sovietai užgriuvo Vokietiją su savo ofen
zyvomis. Pabėgėliams teko keliauti per sniego pūgas, 
audras ir nepaprastą šaltį). Atrodė, lyg pati gamta dar 
keršytų šiems nelaimingiesiems.

Mūsų ūkininkai pabėgėliai, bėgdami tose nepavydė
tinose dienose, su šiuo likimu jau iš anksto, sakyčiau, 
buvo apsipratę, tačiau kiek pergyveno vietos gyven
tojai, įvykių užklupti staiga, sunku apsakyti. Nuo šal
čio plonuose vystykluose sušalę vaikučiai, — vaizdas 
tiek įprastas, jog, rodos, normalu.

Dabar visa tai jau praeity ir nebeaktualu. Daugeliui 
šie šiurpūs vaizdai baigia* išgaruoti iš galvos. Tačiau 
kai meti žvilgsnį atgalion, ir vėl matai tąją vargo ir 
ašarų pakalnę, vien šiurpas sukrato tavo kūną.

Ačiū Dievui, karas su savo išgąsčio ir nelaimių se
serimis vargšę Europą jau apleido. Karo galo mes lau
kėm, kaip ir visi padorūs žmonės, tačiau iš to mes 
sau, kaip lietuviai, nieko gero nesi tikėjom. Gali, skai
tytojau, suprasti mūsų liūdesį ir pyktį, kai milijonai 
žmonių, išsilaisvinę iš parblokštų nacių nagų, sau sma
giai traukia tėvynėn, namo. O tu, lietuvi, nors perga
lės trimitai sugaudė, ir nei per krislą nesi nieką nu
skriaudęs, ir toliau turi likti atitolęs nuo savo tėviš
kės. Vis dėlto, visai suprantama, mūsų lietuvių nuo
taika po karo pabaigos žymiai pragiedrėjo, mes tarsi 
pasijutom visgi atlikę pirmąjį etapą grįžti namo.

Dar ilgai po paliaubų dienos mums vaidenosi, jog 
dar vis netrukus sustaugs aliarmų sirenos ir vėl ant 
miesto kris mirtji ir ugnį nešančios bombos. Per giliai 
mumyse buvo įsiskverbusi baimė dėl savo gyvybės ir 
kasdieninių daiktelių, savo mantos.

Karo pabaigos laukiant, mes tikėjomės pagėrėsiant 
mūsų pragyvenimo sąlygas. Atvirai tariant, mums rū
pėjo bent kartą sočiai pavalgyti; pilna burna atsi
kąsti tos kasdieninės duonos ir pagaliau liautis nuolat 
galvojus, ką valgysi, ką gersi. Antra, per daug įgriso 
Ir įkyrėjo mums nuolatinė Gestapo baimė. Iš viso tie 
germaniški naciai iki kaklo apkarto kiekvienam užsie
niečiui, taigi ir lietuviui; juk mes visi tiktai ir laukė
me progos savo šeimininkams atsiteisti...

Toliau. Mes gyvendami karo metą Vokietijoje buvo
me tarsi išvežti į nežinomą salą, iš kur ir į kur neat- 
sklfhda joks aidas iš pasaulio. Su Lietuva, o taip pat 
ir su Amerikos lietuviais ryšyB buvo visai nutrūkęs.

Tų priežasčių visas gausybių ragas. O dar reikia 
suprasti ir žinoti, jog taikos ilgesys tokioj Vokietijoj, 
ypač mūsų, čia atbėgusių ir prievarta atvežtųjų, buvo 
neapsakomas ir neaprėpiamas.

Šios dienos Vokietijoj yra juodžiausias brūkšnys mū* 
sų gyvenime. Pone Redaktoriau, šį laišką tuo ir bai
giu. Kitame laiške, kurį, tikiuosi, parašysiu kitą sa
vaitę, pasakosiu teliau apie mūsų margą gyvenimą 
Vokietijoj. Sudie! Juozas Valtys
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Laiko Laiptais
ROMAN A.S
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

(Tęsinys)

Marytė susitinka čia Vy
tautą. Tačiau ir jis nebe 
tas, kaip prieš karą. Po pa
sikalbėjimų su Maryte Tra
kų ežere Vytautas įsitikina, 
kad Zosė sakė teisybę: Ma
rytė labai įsimylėjusi savo 
sužadėtinį. Nuo tos dienos 
įsakė jis savo širdžiai tylė
ti, o savo protui dirbti. Į 
Marytę jis žiūrėjo, kaip į 
svetimą žmoną, kuri myli 
kitą vyrą, o ne jį. Kad iš
gelbėtų savimeilę, stengėsi 
jai įrodyti, jog ji jo dau
giau nebeinteresuoja, ir kad 
tai, kas buvo anksčiau — 
tik žaidimas. Tikslą leng
vai pasiekė: Marytė nuo pir
mo susitikimo suprato, kad 
Vytautas ja visai nesidomi, 
ir viskas todėl tvarkoj. Ji 
laukė tik sugrįžtant savo 
sužadėtinio, o kiti jai ne
rūpėjo. Bent taip jai atro
dė.

Berniukas parnešė laik
raštį ir Marytei laišką. Ma
rytė su dideliu nerimu stvė
rėsi jį plėšti:

— Nuo ko tai galėtų bū
ti? Čia ne jo ranka. Dieve. 
Man baisu! Kas man galė
tų rašyti iš fronto?

— Taigi, iš tikrųjų! — 
susirūpino visi ir susirinko 
aplinkui.

Vos tik Marytė atplėšė 
laišką, iš jo iškrito mažas, 
vos įskaitomas popieriukas, 
parašytas nepažįstamos ran
kos.

“Būk laiminga, Maryte”, 
išskaitė abi mergaitės pas
kutinį daktaro palaiminimą- 
“Aš taip ir mirštu, gyveni
mo džiaugsmo nepažinęs, o 
taip norėtųs kartu su tavim 
dar pagyventi...” Paskutiniai 
žodžiai vos įskaitomi.

Marytei popieris iškrito iš 
rankų. Ji atsisėdo, paskui 
atsigulė ant lovos ir apsi
kniaubė.

Danutė perskaitė laišką 
— rusiškai:

“Gydytojas Daunoras mi
rė nuo nuodingų dujų, ku
rios visai nesitikėtai užleis
tos į baraką. Jo daiktuose

rastas vokas su adresu ir 
pažymėta, kad apie jo mirtį, 
jei jį užkluptų, praneštų 
Jums. Reiškiam užuojautes.

Štabo kanceliarija’'. 
Marytė neteko gero, gal

Motina, nors visuomet ra
mino Marytę ir stengdavosi 
jai išdildyti tą liūdną min
tį, pati, nuolat pasilikus su 
ja viena, kartojo:

— Geras buvo žmogus. 
Kitą tokį vargu gausi.

Kitą tokį gerą žmogų mo
tina turėjo cmeny, tik per 
šviesi buvo daktaro atmin
tis, kad taip greit ją vytų 
iš dukters ir savo sielos.

— Kam čia būtinai gauti, 
— kartą atkirto Marytė, kai 
jau nelaimė buvo kiek už
miršta: — Štai, baigsiu uni
versitetą, kad tik tas nelem-po tėvų geriausio, draugo 

Ji priprato prie minties bū- tas karas greičiau baigtųsi,
ti daktaro mylima žmona, — atsakė, džiaudama sukne-
dalytis su juo džiaugsmais lę ant alyvų šakos, ir nuėjo
ir nelaimėmis ir tų švarių į Jesią išsiskalbti kojines.
jausmų užtekoi, kad būtų 
laiminga. Liepos mėnesį, ža
dėtų vestuvių mėnesį, Mary
tė itin liūdėjo. Ašaros slėgė

Motina kepė ant trikojo čia 
pat sode bulvinius blynus, 
labai mėgstamus visos Zei- 
nių šeimos. Niekas taip gar-

ją, bet išsiverkti jai kliudė džiai nemekėjo iškepti bul-
motina. vinių blynų, kaip Zieniuvie-

Vieną pavakarį ištrūkusi aa Tiesa. ji nesigailėjo kia"j-
nnbėge į kampinę. 1'ur,uos lsPlakti Jai

ne bet kas pataikydavo.
— Kas iš to. Vienai mo

teriškei sunku ant svieto 
gyventi. Antai, rengiesi vis 
į svietą išvažiuoti, — tęsė 
motina, Marytei nuo Jesios 
sugrįžus.

— Visai, mamyte, ne dėl 
to man gaila daktaro. Kad 
tik turėčiau tinkamą moks
lą, gaučiau darbą, o kai bus 
pinigų, ir be palydovų gali
ma visur nuvažiuoti. 

(Daugiau bus)

— Vargšas! Ar manė jis 
pernai čia, kad šįmet vie
toj povestuvinės kelionės į 
šiltuosius kraštus, jį slėgs 
šalta žemelė. Jo gražus vei
das dabar šaltas, bejausmis. 
Ir mirdamas jis mane minė
jo, tik apie mane galvojo...

Ir Marytė šį kartą išsi
verkė graudžiai, graudžiai. 
Pakėlusi galvą, su baime 
pastebėjo ji, kad jau tems
ta. Vidinis šaltis sukrėtė ją. 
Ji juk viena. Nėr gerojo 
daktaro, kurs. ją palydės na
mo. Užmaus, kaip pernai, 
ant rankos žiedą... Kur da
bar jis?! Ach... Gyvenimas 
visai netoks puikus, kaip jai 
pirmiau rodėsi... Ir Marytė 
patekincm išbėgo į kelią. 
Pajesiu, kur eita pernai su 
juo, baugu.

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

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių 
už 4-tą nuošimtį.

MUTUAL
FEDERAL
SAVINGS and LOAN 
Assn. of Chicago

2202 West Cermak Road 

Telefonas CANAL 8887 

BEN J. KAZANAUSKAS, RaSt

INCOME TAKSUS 
PILDO

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer, Avė.
Tel.: — VIRginia 2114

Nevartok 'Svaigalų'
Dėl pagelbos nuo “Nugarskau- 

smų”, “Rheumatipmo” ir 
“Muskulų Skausmų”.

. Vartokite . . .
HEALTH RESORT M1NEKAL 

BATH DRISKA
1 inaišnkas 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, III. 
Southsaidiečlal kreipkitės J UNION 
DRUG CO., 3159 S«. Halsted St.

r?
1922 1946

ELMER KOLB and ASSOCIATES
Suteiks Jums Kogeriausį

Income Tax Patarnavimą
AR NORĖTUMĖTE SULAUKTI GRĄŽOS?

Mea pagelbėsime jums su jūsų čių metų INCOME TAX reika
lais. Atsineškite Savo /Ilgos Raportus ir kitas smulkmenas. Ruo
šiame atskaitas Bizniams, Korporacijoms, I artneriams, Trustams

ELMER KOLB and ASSOCIATES
1630 W. 47th STREET TEI.. YARDS 6765—1281

VALANDOS: nuo 9:30 ryto iki 9 vakare

f

Specialus Pranešimas
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) RENDUOTI JUMS SAFETY DEPOSIT BAKSĄ, ap
saugota A. D. T. sistemos, padėjimui jūsų brangenybėms.

3) AUTOMOBILIAMS APDRAUDA (Public LAability ir
Property Damage) pilnai atsiekant reikalavimus 
Illinois finansinės atsakomybės statuto kuris jau 
vykdomas nuo Sausio 1 d. 1916 m.

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

REAI. ESTATE — PASKOLOS — APDRAUDA
OFISO VALANDOS: Plrmad, Ir Penktad., 9 Iki 5 

Antrini. Ir Ketvlrtad., 9 Iki 8 
Trečlad. Ir šeStnd., 9 iki 12 plotų 

Kreipkitės prie ANTANO VOSYKA. Pre».



Penktadienis, vas. 22 d. 1946 _________________

CHICAGOS LIETUVIU VEIKI!
Didžiausias Darbas Iš Federacijos 19-lo

DIENRABTIS DRAUGAS, CHICAGO, TL rainis

Didžiausia Šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų pokari
nė darbuotė — naujos aka
demijos statyba. Motina Juo 
zapa praneša, kad naujoji 
akademija bus statoma prie 
California ir 68-tos gatvės 
kampo. Dabartinė Šv. Kazi
miero Akademija yra per- 
maža, kad galėtų priimti vi
sas norinčias jon patekti 
mergaites. Pastačius naują 
akademiją, dabartinė pasi
liks seselių motiniškas na
mas ir naujokynas.

Seselių kazimieriečių dar-

Skyriaus Veikimo
Brighton Park. — Laiky

tam susirinkime pirm. Šir- 
vinskas daug papasakojo iš 
Federacijos apskrities dar
buotės, kokius planus jis tu
ri ateities veikimui. Taigi, 
svarbu, kad išrinkti atsto
vai iš draugijų įsigilintų į 
tuos Federacijos darbus ir 
papasakotų savo draugijų 
susirinkimuose. Tokiu būdu 
daugiau suprasime Federa
cijos vertę ir jos naudą. A. 
L.R.K. Federacijos Chicago

buotė mūsų mokyklose ir Ii-1 apskrities šaukiamoji konfe 
goninėse mums gerai žino- į rencija bus kovo 17 d., Šv. 
ma. Šv. Kazimiero vienuo- Jurgio parapijos salėj. Svar- 
lės iki šiol mokina visose bu, kad visos draugijos iš- 
lietuvių parapijų mokyklose
Čikagoj ir apylinkėse, veda 
Šv. Kryžiaus ir Loretto ir v0 £įų draugijų atstovai: Šv.

Lituanistikos Muziejaus Iš Draugystės 
Reikalu Palaimintos Lietuvos

SusirinkimoJau galim džiaugtis mū
sų darbo vaisiumi. Pavyz
džiui, dabar yra rašoma kny 
ga “History of Lithuanian3
in America”. Knygos auto- Jacka

Susirinkimas J.vyko vasa
rio 13 d. Pirmininkavo J.

vo 3 d., Hollywood svetai
nėj. Neužsimokėję tame su- j 
sirinkime bus suspenduoti! 
nuo gavimo pašalpos, jei ku-, 
ris susirgtų. Mokesčiai tą 
dieną bus priimami nuo 10 į 
vai. ryto.

M. Kasparaitis, fin. rast.

rius E. J. Kubaitis jau ga
lėjo pasinaudoti Lituanisti
kos Muziejaus knygomis bei 
žurnalais. Jose jis rado sa
vo knygai daug geros me
džiagos.

Dabar, minint vysk. Valau 
čiaus 75 metų mirties su-

Korespondencijos buvo Br;dgeport. _ ARD 2.jo
pi įimtos iš me.(? 1.e^u‘ skyriaus susirinkimas įvyks
vni Tarybos ,r ^ Amenkos ktadienį koVQ j „ 
Lietuvių Misijos. Abi kvietė pamaldų parapijo8 raokyU.

a vvau i įe uvos epr.- |pje yįF0^ narės kviečiamos 
klaueoroybes minėjimuose. at8ilank ti ne8 d 
Pasirodė, kad nariai pagel- 8varbi reika, 8var8t ui

Pilnas INCOME TAX Patarnavimas
Biznieriams — Nainy Savininkams — Darbininkams 

NOTARY PUBLIC — ČEKIUS IŠKEICIAM 

Money Orderius Išrašom — Automobiliams License Patarnavimas

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

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

{r

davo Amerikos Lietuvių Ta-
kaktį, Chicagoj bus suruoš- i rykcs kvietimo, kur žadėjo 
ta skrajojanti lituanistikom diduma dalyvauti.

Valdyba Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.

Lietuvių liaudies 
meno pavyzdys

New York (LAIC)

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi Į Mūsų Įstaigą!

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

Dougelit yra pilnai
patenkinti tait meno iedevrait, 
kuriuae met padirbome jiemt.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

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

VENETIAN MONUMENT COMPANY
627 NO. VVE8TERN AVĖ. TEL.: 8EELEY 6103 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

Auditorijos raporte pasi
rodė, kad auditorija dabar 
randasi gerame stovy.

Thomas S. Janulis prane- 
Muziejaus vedėjui J. E. En- šė apie draugijos rengiamą tuvių dailininkų-skulptorių 
ceriui, 4401 S. Mozart St.. “Margučių vakarą” sekma- grupes iniciatyva Bavarijos 
Chicago 32, III. Arčiau gy-: dienį, bal. 28 d., Chicago, mieste Augsburge pastaty- 
venantieji, neturėdami laiko Lietuvių Auditorijoj, bus 10 tas įspūdingas lietuviško 
atnešti tų daiktų, gali pa- dovanų už gražiausius mar- stiliaus kryžius. Spalių pa

paroda su paskaitomis. Tai- 
■ ųp,' kas turite Lituanistikas

Muziejui eksponatų, prašo
ma atsiųsti Lituanistikos

rinktų atstovus.
Šiame susirinkime dalyva-

Lie

Osmond. Nebr., ligonines. Gi . Pranciškaus Rėmėjų 2 sk., šaukti telefonu Laf. 2973. gučius. Sakė, daugelis narių , baigoje kryžius buvo įšven- 
irion-i Amorilzni dqrbnnia-m a: t nkrloriu Vpdpiac atnilnnVva i namna ian nrarfnin marp*inti Vnd U;***,, :  • visoj Amerikoj darbuojasi 
daugiau kai dvidešimt pen
kiose lietuvių parapijų mo
kyklose.

E. širvinskienė, Labdarių Vedėjas atsilankys į namus jau pradėjo marginti, kad tintas. Įšventinimo progra- 
Są-gos 8 kp. D. Varnas, Sal
džiausios Širdies. Jėzaus Vai

ir tuos daiktus paims. . tik laimėti dovanas. Pirma ( ma buvo prdaėta gedulo mi- 
Lituanistikos Muziejui pi- | dovana bus radio, kurį au-Į šiomis už mirusius. Toliaus

k:ja draugijos finansų raš-
Sesuo M. Bernarda, CSC. m. Pakeltienė (M. S. kuopa i . w tininkas, Frank Micklin, sa-

ir sesuo M. Agnesene, CSC.,lruOgįa pramogą kovo 3 d.,! Senos knygos, laikraščiui, i vininkas Radio Shop, 5407
jau seniai ruošia nepapras- tai bus Užgavėnių balius. Įžurnalai’ metraščiai, kalen-. So. Kedzie Avė. __________
tą veikalą Čikagoj dar ne- Vengeliausko salėj), L. Vy-; goriai, paveikslai, draugijų Įžanga į vakarą 25 fentai.! fL.Įi Lji 
matytą metinei Šv. Kazimie- 35 kuopos J. Brazaus- ■ “£arP°s uniformos, kardai. Bus šokiai ir pasilinksmini- II“

kutis, Moterų Są-gos 20 kp. geidaujama šie daiktai: sekė bažnytinės muzikos 
koncertas, vėliau ir svietiš
kos.

Akad. Rėmėjų Dr-jos va- kas (kuopa ruošias prie vai-* kePures etc- Norime Sauti mas. 
•ionpi “Nugrimzdęs Dva- dinim0 “Ponas Dauganoris” ■ Maircni° ra®tu: “Pavasario Se

ro
karienei. Sekantis susirinkimas į-
ras”, muzikalė baladė, visus vasario 24 d., parapijos sa-, Balsai’\.‘ Riaseinilž Magdė”, vyks kovo 13 d.
dalyvius tikrai palinksmins; lė j), Susivienymo 160 kuo 
žmonės jo ilgai neužmirš. pos J. Enčeris.

Vakarienė bus sekmadienį

“Birutė”. Pastaroji rašyta 
lenkų kalba. Taipgi norime

Korespondentė

vasario 24 d., Šv. Kazimie
ro Akademijos salėje, 2601 deracijos veikimo. Prašome 
W. Marąuette Road, 6 vai. įr kitas draugijas išrinkti 
vak. Dalyvaukime vakario- atstovus, o jeigu jau išrink- 
nėj ir stokime į seselių ka- 1 ti, žiūrėti, kad jie lankytus 

Vienutė'

_. . . v -■ , „ gauti lietuvišku knygų spau-Taigi, matom, sesios drau b H .. . sdintų rusų bei vokiečių rai-gijos jau prisidėjo prie Fe-, d_mi* * *

J. K. Enčeris,
4401 So. Mozart St. 
Chicago 32, III.

zimieriečių rėmėjų eiles.
Jonas A. Stoškus

į susirinkimus.

Primenam
Primename, kad vasario 

24 d. Šv. Kazimiero vienuo
lyne auditorijoj įvyks meti
nis bankietas su programa. 
Pradžia 6 v. v. Programa 
bus begalo graži, patriotiš
ka ir religinga. Seselės yra 
sumaniusios ką tai naujo.

Kviečiame visus vienuoly
no rėmėjus, prietelius ir pa 
šaliečius. Turėsite gardžią 
vakarienę ir pasigrožėsite 
puikia programa.

Tikietų galima gauti pas 
visas rėmėjas. Prašome jų 
įsigyti iš anksto. Dar kartą 
primename, kad atsilanku- 
sius laukia didelis surpry- 
zas. Koresp. U. G.

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė

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

I r įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus 
už Jums Prieina
mas Kalnas!

Be to, turime 
didelį ir gerą pa- 
sinnKimą Muak- 
alifikų instrumen
tų, Muzikos Kny
gų, Stygų, Re
kordų ir kitų Mu
zikalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

JEWELRV — MŪŠIO

1216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8611

INCOME T A X 
SĄSKAITAS

Pildo Paliuo.Miotos Khi-o Veteranas

PRANAS
SALEMONAVIŪIUS
3251 S. Halsted St.

VIC. 1Ū47 — arba — I)OK. IH5« 
Raštinė atdara nuo 9 lyto iki !> v.
Taipgi suteikia Dalinto Laiko 
KNYGVEDYBOS Patarnavimą, 
nuo $1.50 j savaitę ir aukščiau.

Pranešimai

. - _______ Av \ i A________

NULIŪDIMO HjM VALANDOTE

Pamėgtas darbas daugiau 
suteikia žmogui laimingu
mo, negu neribotas kiekis 
garbės arba turto.

Pildo Income Tax Blankas "Draugo"
Ofise Federalinės Valdžios Atstovas

PATARNAUS GERAI ŽINOMAS LIETUVIS —
A. S. WALONS (VALŪNAS)

Suv. Valstijų Federalė valdžia atsiuntė į “Draugo” raštinę 
A. S. TValons (Valūnas) Iniernal Revenue Deputy Collector pa
gelbėti lietuviams išpildy ti 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, nes tiktai 
15 min. laiko skiriama asmeniui.

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

čius) vedę ar nevedę turi išpildyti income tax blanką jeigu visos 
įplaukos siekė $500.00 ar daugiau.

Jei 1915 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. Reguliareš algas gaunantieji, kurie iš kitur turi įplau
kų mažiau negu $100.00 gali išpildyti formą W*2, kurią duoda 
darbdavys dėl išmokėtų algų. Reikia tik 7 klausimams atsakyti, 
ir išsiųsti prieš kovo 15 d. Kolektorius išrokuoja taksus ir pa
siunčia bllą dėl taksoj arba grąžina permokėjimą.

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

d) . Visi, knric turi įplaukų virš $100.00, kurie nepapuola po 
sulaikymo turi išpildyti 1946 m., dekliaraciją pramatytų įplaukų.

B. A. LACHAWICZ 
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 skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tu 
senu, atdaru ir 
skaudžiu žaizdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmu 
prašalinančios y- 
patybčs sutelks 
Jums tinkamu 
nakties poilsi ir 
pagelbės Išgydyt 
senas, atda- 
ras ir skau- 6Z4 ■<. 
džine žals- 

daa Vartokite J) irgi skaudtems 
nudegimams, ftg.šų ir sutrfiklniu 
prašaltnimul, ir kad palengvinti 
Psoriasls niežėjimu. AtvSdina va
dinamu . Athlete’s Foot degimą ir 
niežėjimu, sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
sutrūkimo tarp pirštų; geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo Išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms iš lauko pu
sės.

LEGULO OINTMENT parsi
duoda po fl.OO, i.75, ir 8.00.

Siųskite Jūsų Money Orderi tie
siog J:—

LEGULO
1941 No. Puhtski K(l. 

Dept. D. Chicago 39, UI.

Lithuania’s F i g h t For 
Freedom, by E. J. Harrison, 
kaina $0.50.

Ghillebert De Lannoy in 
Medieval Lithuania, by P. 
Klimas, kaina $1.00.

Lithuania ln A Twin Teu- 
tonic Clutch, a collective

Keistučio Klubo nariai, ku vvork, kaina $1.00. 
rie dar nebuvot mokėję šį- Užsisakykite: Lithuaniar 
met savo mokesčių, prašo- American Information Cen- 
mi užsimokėti sekančiam ter, 233 Broadway, New 
susirinkime, kuris įvyks ko- York 7, N. Y.

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 Monumenl 
Company

3419 West llth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 35*

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermilage 
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.

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

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:

Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

AMBULANCU 
Patarnauja m 
dienąirnaktį 

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

ANTANAS M. PHILLIPS
[;3307 S. LITUAN1CA AVĖ. Phone VARds 4908

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

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

Telephone YARds 1419

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th St.____________ Phone YARds 0781

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

LACHAWICZ IR SŪNAI
2314 VVEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L. L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULlman 9661

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę
į
» !
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Gyvenimas ir lūkesčiai

Lietuvių "Vyties" stovykloje
LIETUVIAI DĖKINGI ALIANTŲ VYRIAUSYBĖMS IR 

SU DIDELIU PASITIKĖJIMU BEI VILTIMI ŽIURI 
j Užjūrio lietuvius.

“Vytis” stovykloje, gyve
na lietuvių iš įvairių Lietu
vos vietų. Gyventojų profe
sinis pasiskirstymas įvairus; 
čia randame darbininkų, 
ūkininkų, mokytojų, advo
katų, ekonomistų, teisinin
kų, universiteto profesorių 
ir kitų profesijų žmonių. 
Nacių sukeltas baisus karas 
neatsižvelgė nei į socialinę 
padėtį, nei į turtingumą, nei 
į lytį, visus padarė tremti
niais, visa ko stokuojančiais. 
Šis karas išskyrė tik dvi 
lietuvių grupes: išlikusius 
lietuvius ir žuvusius lietu
vius. Šiame kare lietuvis ne
bežiūrėjo turto ir jo nete
kęs džiaugėsi, kad galėjo iš
saugoti gyvybę.

Tremtinių gyvenimas nė
ra lengvas. Tiesa, lietuvius 
globoja karinė valdžia, bet 
turėdama tiek daug įvairių 
sunkumų ir milijonus žmo

nių, be pastovios gyvena
mos vietos ji negali visais 
atžvilgiais sudaryti tokių są
lygų, kuriose tremtinys ne- 
kentėdamas galėtų gyventi. 
Juk aprūpinti žmogų, kuris 
nieko neturi ir negali įsigy
ti yra labai sunku. Tremti
nį reikia aprūpinti ne tik 
pastoge, bet ir kuru, namų 
reikmenimis, maistu, drabu
žiais, medicinos pagalba ir 
pan. Vokietijoj gyveną lie
tuviai tremtiniai yra dėkin
gi Anglijos, Amerikos ir 
Prancūzijos vyriausybėms 
už teikiamą globą ir dažną 
tremtinių reikalų suprati
mą.

Su didele viltimi ir pasiti
kėjimu tremtiniai žiūri į 
Amerikos lietuvius, į jų pa
stangas atgauti Lietuvos 
Nepriklausomybę ir materi- 
jaliai sušelpti tremtinius.

Šiuo metu didžiausią su-

PO GAZO EKSPLIOZIJOS

Taip atrodo namas (Hastings, Minn.), kurio rūsyje į- 
vyko gazo ekspliozija. Sužeista dvi mergaitės. (Acme- 
Draugas)

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

----- ★-----
DIDELIS PASIRINKIMAS

Vyno, Degtinės ir Alaus

★ ★ ★
Geriausių rūšių alų 

pristatome į namus: 

buteliais, dėžėmis ir

statinėmis.

★ ★ ★
AL. SHIMKUNAS

Satvininkas

sirūpinimą tremtiniuose ke
lia besiartinanti žiema. 
Tremtiniams trūksta drabu
žių, apavo, apklotų ir pana
šių dalykų.

Be materijalinių nedatek- 
lių tremtiniams labai trūks
ta spaudos. Iš Amerikos 
gautas laikraštis, nors ir la
bai senas, tremtinių tarpe y- 
ra laikomas didžiausia bran
genybe. Tremtiniai nuošir
džiai prašytų, jei yra koks 
nors kelias siuntinėti jiems 

1 lietuviškų laikraščių.
Tremtinių stovyklos “Vy

tis” gyventojai seka ameri
kiečių gyvenimą, jų pastan
gas tremtinių gyvenimo pa
gerinimui ir Lietuvos laisvei 
atgauti.

Tremtiniai tiki į Amerikos 
lietuvių pastangų vaisingu
mą, tiki, kad jų pastangos 
baigsis taip, kaip jos baigėsi 
1918 metais. Tremtiniai grįš 
tada į tėvynę, grįš nieko ne

Telefonas PROspect 5951

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
’SAVAS PAS SAVĄ'IIIII

Iš Mūsų 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 išdirbimo, visokios rūšies klasiškų ir moderniškų 
rakandų. Pasinaudokite proga!

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mas. — 
Prie Progos Paklauskite Jų!

Archer Avenue Fumiture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

INCOME TAX REIKALAIS

eikite prie

J. W ZACHAREWICZ
NOTARY PUBLIC

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

200 pasisakė kovosią

Prieš prievartą juos iškraustyti iš 
gyvenamųjų būtų

TUO REIKALU ATLAIKE MITINGI. VISI UŽ VIENA-

Butų stoka Chicagoj juo' Bet kur šiandie Chicagoj 
toliau, tuo darosi rimtesnė, rasi tuščią namą? Krausty- 
Gegužės mėnesiui atėjus, ga
li įvykti nemalonių inciden
tų. Kai kur tam net orga

turį, išskyrus viltį į Lietu
vos pažangą ir energiją dirb- 

Iti.
Tada tiktai, brangūs bro

liai, amerikiečiai, mes galė
sime gal būt bent dalinai at
silyginti Jums už moralinę 
ir materijalinę pagelbą lie
tuviams tremtiniams. Šian- 

' dien, mes Jums galime pa
sakyti tik nuoširdų ačių.

A. Armalis.

nizuotai ruošiamasi. Pavyz
džiui, gali būti vadinama Jef- 
fery Manor, Housing Pro- 
ject, prie 95-th ir Jeffery 
Avė., kur daugiau kai 200 
nuomininkų užvakar sušau
kė bendrą susirinkimą ir nu
tarė kovoti prieš prievartą 
juos iškraustyti lauk iš gy
venamųjų namų, kurie būk

kis ant Mėnulio, ar Marso. 
Dėlto nuomininkai nutarė 
organizuotai kovoti prieš 
prievarta išmetimą jų iš 
gyvenamųjų kambarių.
KALTINIMAI DEL 
DIDELIO PELNO

i Susirinkimas iškėlė kalti
nimus American Veteran’s 
Committee vadams ir jo ad
vokatui, kurie būk, masina
mi didelio pelno, dedą pas-

parduodami karo vetera- ; tangų parduoti “project’o 
nams. Gi einant miesto įsta-1 namus karo veteranams
tymu, karo veteranas bėgiu 
trijų mėnesių turi teisę 
nuomininką iškraustyti iš 
namų ant gatvės. Praneši
mai nuomininkams, kad jie 
ieškotus naujų jau įteikti.

pirm, negu OPA atsteigs na
mams lubų kainas.

Kaip ten yra, sunku tik
rai pasakyti. Bet faktas lie
ka faktu, kad, atėjus gegu
žės menesiui, gali įvykti ne
būtų da Amerikoj dalykų.

i mus

Kas Girdėt^
Chicagoje ♦ 

Šiandie Washington
Šiandie Washington’o gi

mimo diena Visos mokyklos, 
bankai ir valdžios įstaigos 
uždarytos. Tautinė šventė.

D. A. V. diena
Mayoro paskelbimu, šian

die D. A. V. (Disabled Ame
rican Veteran’s) diena. Šim
tai moterų — merginų pra
eiviams segios “Forget-me- 
not” ženklelius tos organiza
cijos naudai.

Kardinolui priimti
Trisdešimt dviejų įvairių 

tautybių katalikiškųjų orga
nizacijų vadai atlaikė posė
dį, kad sudarius planus iš
kilmingam pasitikimui ir 
priėmimui grįžusio iš Romos 
kardinolo Samuel A. Stritch. 
Posėdis buvo Palmer House.

INCOME TAX 
Patarnavimą
Suteiks Jums

Pirmiau Buvęs

Deputy Kolektorius
Prieinamos 

Specialės Ratos 
Biznieriams 

Ir Namų 
Savininkams

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

name

Vis vien keista
Du apartmentiniai namai, 

tiktai už bloko nuo Degnan 
namų, buvo padegti užvakar.' 
Atrodo, lyg būtų tyčiojama
si iš policijos, kurios visos 
pastangos susekti baisų pik
tadarį niekais nueina. Bet 
gyventojai pergyvena baimę. 
Naktį baisu iš namų išeiti.

Ruošiamasi dideliam 
vajui

Raud. Kryžiaus Chicago 
skyrius ruošias aukų rinki
mo vajui, kuris prasidės ko
vo 1 d. Chicago, Cook, Du 
Page ir pusėj Lake apskri
čių kvota $5,100.000.

J. Daužvardienė, Lietuvos 
konsulo Chicagoj žmona, y- 

į ra vyriausia visose tose 
, apskrityse vajaus kalbėtoja.

Prašo riebalų
Walter J. Kelly, pirminin

kas Tin-Fat Salvage, Chica
go regionui, per spaudą krei
pias į šeimininkes, kad jos 
nenutrauktų taupymą sunau
dotų riebalų ir juos atneštų 
į krautuves. Šiuo metu, yra 
stoka muilo, o su pavasariu, 
kuomet prasidės namų valy
mas, stoka muilo keleriopai 
padidės.

Maršalas rezignuoja
Wm. H. McDonnell, U. S. 

maršalas Chicago distriktui, 
praneša nuo gegužės 1 d. pa
sitraukiąs nuo pareigų, ku
riose išbuvo 12 metų. Jis y- 
ra leidėjas Southtown Eco- 

' nomist ir kitų lokalių laik- 
iraščių.

Bremenn Brothers, kur ga 
minama .mėsinyčių šaldytu
vai ir kitokie toms krautu
vėms reikmenys, kilęs gais
ras padarė nuostolių $25,000 
sumai.

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

Turtas Viri $17,500,000. — Atsargos Fondas Viri $1,800,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
IUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

Office hours dali y: 9 A. M. to 4 P. M. — Wednesdays: 9 A. M. to 
12 Noon. — Thursdaya 9 A. M. to 8 P. M.

Muštynių gatvekaryje 
pasekmės

Prie Pulaski ir Barry Avė. 
gatvekaryje įvyko muštynės 
tarp motormano A. A. Bjor- 
son ir G. Rootman. Pastara
sis, sakoma, motormano iš
mestas iš gatvekario taip su
sižeidė, kad nuvežus į ligo
ninę mirė. Motormanas su
laikytas ištyrimui įvykio.

Sugauta vedybų 
rakefninkė

Mrs. Lillian Michler, kuri 
buvo pabėgus iš federalio 
pataisos namo, Alderson, W. 
Va., sugauta vienam West 
Virginia miestelyje. Vedybų 
raketą ji tęsė tokiu būdu: 
sutarus tuoktis su vyųu, iš jo 
išviliodavo pinigų ię pasi
slėpdavo. Tokiu būdu iš de
šimties vyrų, inimant du 
čikagiečius, ji yra išviliojus 
$31,000. Tame rakete jai pa- 
dėdavęs ir jos vyras, kurs ir
gi suimtas.

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
$24.10 METAMa 

$500.00 0YD™°
POLISAS

$4.00 METAMa

Kursai vieškelių 
policijai

122-nd Field Artillery rū
muose steigiami vieškelių 
policininkams kursai, ku
riuos ves Walker Būtie r, pro
fesorius teisių John Mar- 
shall Teisių Mokykloj.

Per 27 melus
110 vaikų

Patrolmenas John Gallag- 
her, 50 m. amžiaus, iš Engle- 
wood Station, buvo iššauk
tas, kad nuveštų Mrs. P. Pe- 
dersen į ligoninę gimdymui. 
Pavėluota. Kai, pagalios, at
vyko į namus šeimos dakta
ras, jau rado gimusį kūdi
kį Apžiūrėjęs pacientę dak
taras pareiškė, kad ir jis 
pats nebūtų geriau kūdikio 
priėmęs.

J. Gallagher pasisakė, 
kad bėgiu 27 metų jo tarny
bos, šis įvykis jau buvo 110- 
tas.

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
*1000.00 POL,SAS

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00
J. A. Shulmistras

INCOME TAX SERVICE 
NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:— LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

X L. Šimutis, “Draugo” 
redaktorius, vakar išvyko į 
Rytus. Vasario 22 d. daly
vaus tautinių grupių frater- 
nalių organizacijų susirinki
me, Pittsburgh, Pa., kuria
me bus svarstoma paverg
tųjų tautų laisvinimo rei
kalai. Vasario 24-27 dd. Wil- 
kes Barre, Pa., LRKSA Vyk
domosios Tarybos suvažia
vime; vasario 28 d. New 
Yorke ALRKF centro val
dybos. posėdyje :kovo 1 d. 
New Yorke — LAIC turės 
pasikalbėjimą su šios Ame
rikos Lietuvių Tarybos di- 
rektorijatu. Aplankys ir BA 
LF centralinį ofisą.

X Jonas ir Apolonija Ku
likauskai, gerai žinomi tarp 
No. Side lietuvių, gavo liūd
ną žinią. Jų vienturė duktė 
Lucija yra ištekėjus už Bill 
Czerniecki. Abu karinėj tar
nyboj. Šiomis dienomis St. 
Louis, Mo., ligoninėj jie su
silaukė dvynukų, kurie pa
krikštyti vardais Michel ir 
Donna-Luce. Kūdikiai gyve
na, bet motina. 34 metų am
žiaus, po gimdymo mirė. Pa
laidota vasario 21 d. iš SŠ. 
Petro ir Pauliaus bažnyčios, 
St. Louis, Mo.

X Ona Ačas, Moterų Pi
liečių Lygos pirmininkė, 
Bridgeport, šiomis dienomis 
grjižo. iš Kalifornijos, kur 
buvo išvykus sveikatos rei
kalais. Kraštas ir gamta jai 
taip patikę, kada žada ir ki
tą žiemą ten važiuoti poil
siui.

X Lester C. Furney, iš 
Metalurgijos Laboratorijos 
Chicago universitete, kalbės 
Lietuvių Prekybos Buto su
sirinkime ateinantį penkta
dienį, vasario 22 d., Darius- 
Girėnas salėj. Svečias kal
bės tema “Scientific Adjust- 
ment to Peace’’.

X Jonas Mikšis, White 
Front garažo savininkas 
šiuo metu atostogauja Flo
ridoj. Už mėnesio, gerokai 
pasilsėjęs, sako, grįžęs na
mo galėsiąs dvigubai dau
giau darbo atlikti, kostume- 
riams patarnauti.

X Labdarių Są-gos 8-ji 
kuopa, iš Brighton Park. 
pastarame susirinkime išrin 
ko atstovus į TT. Marijonų 
Bendradarbių seimą, taipgi 
į Vakarinių Valstybių Lie
tuvių Katalikų seimelį. A- 
biems seimams paskyrė po 
auką.

X Lietuviams nuo karo 
nukentėjusioms drabužiai, a- 
valinė, maistas kenuose, mui 
las, knygos ir kitokios au
kos Brightcn Parke priima
mos po senovei adresu 4401 
S. Mozart St. Kas negali 
aukos atnešti, galį pašaukti 
’elefonu: Laf. 2973.

X Ignas ir Ona Pikieliai 
lėni Aštuonioliktosios kolo- 
lijos biznieriai šiomis die- 

I uomis pirko dideli namą 
Marąuette Parke. Pardavę 
savo bizrį, išsikels ten gy-
venti.

X K. Kazakevičienė, iš 
No. Side, jau antras mėnuo, 
kaip ilsis, Aurora Sanatori
joj. Ačiū Dievui, sveiksta ir 
už poros savaičių tikisi grįž
ti namo. Moterų Są-gos 2-ji 
kuopa, Cicero, pasigenda sa
vo veikėjos.


