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ANGLIJA NETURI KURO IR ŠVIESOS;
MILIJONAI DARBININKŲ BE DARBO
("Drauffo" Specialaus Korespondento Paryžiuje Pranešimas)

Mažai ką tenustebino pas- jbus priimta i kasyklas 30,kutinėm dienom išsivystęs 1000 lenkų ir 60,000 italų.
Anglijoje krizis, kuris supa- j
Nusivylimas Didėja...
raližavo visai ekonomišką
Jau kuris laikas ,Anglijogyvenimą. Mes patys jau se je viešpatauja tarp žmonių
nai "Drauge" rašėme, kad didelis nusivylimas darbie
Anglija pergyvena laikotar čių vyriausybe. Net ir tie
pį beprisiartinančio krizio, kurie už ją balsavo, šian
tik skirtumas toks, kad nie- l.dien skeptiškai žiūri į vykas nemanė, jog jis taSp-riausybės programą. Kongreitai užklups anglus, vi- servatoriai tuo naudojasi ir
sai jam nepasiruošusius.
paskutinj mėnesį Londone
Visa tai įvyko dėl to, kad ant sienų atsirado plakatai,
darbiečių vyriausybe per aš- vaizduoją, išliesėjusius ir atuoniolika savo valdymo me- : piplyšusius žmones stovinnesių vedė tokią politiką, i čius prie krautuvių eilėje.
kurią galima būtų pritaikin Po skelbimu padėtas toks
ti tik gerai ekonomiškai sto parašas: "Jife balsavo už dar
vinčiam krašte. Suvalstybi- biečius! ,,
nimas didžiųjų įmonių ir anTačiau didžiausią kritiką
glių kasyklų, nustatymas 35 I Attlee vyriausybe susilaukė
darbo valandų per savaitę i iš darbiečių *'sukilėlių'* gruir atlyginimo pakėlimas fa- įpes, kuri nėra didele, vos iš
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VISTIEK NUFOTOGRAFUOTAS

Susekė Komunistu
5?moksla Korėjoje

PASIŪLĖ PASUKTI ANGLIŲ LAIVUS
NUO KITŲ KRAŠTŲ PADĖTI BRITAMS

SEOUL,. Koreia, vas. Vo
— Policija padare v ratą Pie
VVASHINGTON, vas. 13. savaitei, o dujų i>enarovės
tų Korėjos darbiečių parti — Prez. Trumanas šiandien sankrova sumažėjusi užtek
jos būstinėje ir sake rado ėmėsi žygių padėti Anglijai tinai tik devyniom ir pusę
ten sovietų kariuomenės ma jos kuro krizio metu, ir sa dienoms. Jis raportavo jog
joro laišką reikalaujanti su kė Amerikos anglies laivai 12 laivų atvežė 20,000 tonų
kurstyti studentų maištynes dabar plaukią netoli nuo An anglių į Londoną per praei
amerikiečių zonoje. Ta par- glijos į kitas Europos šalis tą parą, ir kad 51 laivas at
tiia vra. anot raportų, ofi bus pasukti į Angliją, jeigu veža k i t u s 104,000 tonų.
cialioji komunistų or^iniza- britai to prašytų. Preziden Traukiniai veža anglis į in
ciia amerikiečiu zonoie.
tas sakė U. S. atstovai Eu dustrinius centrus, kur maž
Laiškas, pasirašytai rusų ropos anglies organizacijoje daug 6,000,000 neturi darbo.
mai. Nikolai Gosunof. isakė Londone buvo paprašyti rem i Iš to skaičiaus, apie 1,000,larbieči * partijos viršinin ti prašymą pertvarkyti siun 000 jau pridavė prašymus
kui "sustiprinti rrudonosios timą "jei tai būtų britų pa valdžios mokamai šalpai.
armiios" padėjimą Korėjoje geidavimas. "
"revoliuciniu sąjūdžiu* * į"Si vyriausybė stovi pasi
vvkstančiu tuo pat metu kai
ruošusi daryti ką tik ji ga
Keturių Didžiųjų užsienių
li palengvinimui Anglijos
ministrų konferencija prasi
žmonių padėties jų dabartiLONDONAS, vas. 13. —
dės Maskvoje kovo 10 d.
Laiškas "įsakė" partijos va- niam kuro krizyje," Prezi- Nariai Islandijos prekybos
dui Ho Hum " agituoti visus į d e n t a s P* 1 * 16 * 6 , nurodyda- i delegacijos šiandien atvyko
m a S j g i m t ų 15 dieDU nU
lį L o n d o n * - J i e n o r i p i r k t i
Floyd P. Wilson, iš vVashington, D. C, prisipažinęs prįe studentus Pietų Korejoie ko- s i l s t i ° a n l i e s i š
^
Amerikos anglių iš Anglijos!
žmogžudystės, užpuolė fotografą, kai tas norėjo nutrauk voti prieš savo mokyklas ir !u o s*t l
i r k a d to
• ^ " K
- |
—
.• .
ti jo atvaizdą ir sudaužė foto aparatą. Jis tą. patį no U. S. kariuomenės militari- kios* siuntos
#al
mivyk'tų
rėjo padaryti ir kitam fotografui, bet policija spėjo pik nę vyriausybę."
per vėlai, kad padėti dabar
tadarį suvaldyti. (Acme-Draugas telephoto)
tiniame reikale.

Islandiečiai Nori
Anqliu Iš Analijos

tališkai turėjo Angliją at- Į 53 atstovų, bet visad prikiša
vesti ji tą tašką, kuriame j Bevinui ir Attlee, kad jie
ji šiandien randasi.
neieško iš Vokietijos nau
- "-^_—X—:
T
dos, kad palengvinus AngliKrizis Buvo Numatytas
jos kcizį.
Užsienio žurnalistai, ku
— Darbiečių vyriausybė
—
riems tekdavo susitikti ir turėtų priversti vokiečius
išsikalbėti įvairiais Anglijos duoti Anglijai tą ko čia
politikos klausimais ar tai trūksta ir atsiųsti prie darsu eiliniu gatvės žmogumi, jbų savo darbininkus, — šauHARRISBURG, Pa., vas. 13. — Ryšium su Lietuvos Ne
ar tai su aukštu dvasiškiu, !kia jie.
priklausomybės Dienos paminėjimu vasario 16 dieną, šios
ar tai su dideliu pramoni-I
m
valstybąs gubernatorius Duff padarą sekančio turinio
ninku visad išgirsdavo viejonai
ar ų
pareiškimą, kuriuo ragino tą svarbią sukaktį kuoplačiauna atsakymą, jog krizis ne- į Paskutinę dieną krizis šiai paminėti Pennsylvanijos valstybėje:
išvengiamas ir ansrlų svaras į taip išsivystė, jog Anglija
turėsiąs* vieną dieną "kris- j niekad nepergyveno tokių
Commonwealth of Pennsylvania
*** - - *
ti".
^ I sunkių dienų jau daugiau
>vernor's Office
Būdami drausmingesni už kaip dvidešimt metų. Nuo
'* »
prancūzus ar italus, ansrlai pirmadienio 6 milijonai darnesivertė įvairiomis kombi- |bininkų liko °e darbo, nes
• The Repubtic of Lithuania, proclaimed twenty-ninr
nacijomis, kaip iš šalies s:a- fabrikai dėl trūkumo elekyears ago, and cru&hed, under the cruel t ragedy of
vus papildomą kiloerama j tros energijos liko uždaryti.
war, still lives in the hopes and aspirations of its
Šią savaitę anglai stovi
s v i e t o ar toną asglių. Jie
courageous people who believe in liberty^ justice and
visad šaltai pasiduodavo i- ilgose eilėse prie krautuvių,
liuman dignity.
statvmams. nežiūrint kad kad nusipirkus žvakes, nes
"Americans of Lithiranian descent will observe Febnuo pirmadienio visoj An
jis ir būtų sunkus.
glijoje elektros šviesa yra
ruary 16, 1947„ ag Republie of Lithuania Day, honorVyriaus vbė* Bejėgė Susitarti
po keletą, kartų į dieną ker
ing the struggle and sacrifice of Lithuania and comSu Sindikatais
pama. Liftai nebeveikia, dan
memorating the anniversary of her independence.
Prie šios krizes prisidėjo tistai nebegali gydyti dan
'This importent anniversary should be given vvidedar ir tas, kad paskutiniu (tįgf n e s e i e ktra nebesuka mospread recognition in the Commonwealth of Pennsyl
laiku Anglijoje pradėjo trū- i t o r ą k į n o teatrams leidžiavania which numbers among its people morp citizens
kti darbininkų. Vyriausybė j m a t i k Veląi vakare atsidaof Lithuanian origin than any other State of the
bandė įsileisti lenkus ar 'D. j y ^ į r n e t Londono radijas
Union. We are proud of their loyalty and devotion to
P." iš Vokietijos, bet ko turėjo sumažinti savo prog
the principles of Amerieanism. At the šame time they
munistai per sindikatus ir ramos valandų skaičių.
retatni a love for the homeland of their ancestors and
ypač per savo laikraštį "Dai
Visa tai įvyko dėl anglių
look fonvard to a new Day of Independence when
ly Worker" pradėjo rėkti trūkumo. Kasyklos kurios
Lithuania will be restored to her rightful free and
prieš šį sumanymą, apšauk anksčiau iškasdavo per sa
independent pJace among the Nations of the earth."
dami Anderso kareivius ir vaitę iki 800,000 tonų an
tk
D. P." fašistais ir pana glių, dabar beiškasa vos tik
šiai. Tačiau to dar neužte 400! Tai katastrofiška. Ku
ko, jis pradėjo kiršinti dar- ro ministras to nebuvo nuVakar dr. P. Atkočiūnas dininkas, pridavė į Tarybos
bininkus, kad patys anglai m a t ę s ir nepadarė atsargos,
Cicero veikiančio A. L. T. centrą $1,000.00. Ta proga
protestuotų prieš svetimtau
Attlee Vyriausybe
skyriaus vardu, kaipo jo iž- jis pareiškė, kad tai yra tik
čių įsileidimą, nes jie sutik
Atsistatydins?
pradžia. Ciceriečiai varosi,
sią dirbti pigiau ir tokiu
kad savo kvotą išpildyti.
būdu anglų darbininkas nie
Paskutinis posėdis parla
kad negausiąs didesnės al mente buvo triukšmingas ir be, kurioj aišku darbiečiai
LONDONAS, vas. 13. —'
gos.
visi pritarė konservatorio E- dalyvautų, bet kartu pabrėTo pasekmėj Anglija ne deno kalbai, kurioje jis smar žiama. kad Bevino asmenybė Lei.Vjos kareiviai, kurie po
įsileido darbininkų iš užsie kiai iškritikavo darbiečių vy liktų, nepajudinta užsienių karo atvyko į Angliją, gaus
nio, gi patys anglai nebesu riausybę. Kai kurie anglų reikalų ministro poste, nes leidimus apsigyventi Angli
tiko leistis į kasyklas. Ta laikraščiai kelia mintį, kad dabar esą, per daug pavojin joje jeigu jie norėa tai pa
čiau sausio 30 dieną priei turėtų būti sudaryta nauja ga keisti žmogų šiame pos daryti, einant parlamento
Vyt. Arūnas pravestu įstatymu.
ta buvo prie susitarimo, kad tautinės vienybės vyriausy- te.
•»'••.••.•—

PENNSYLVANIJOS GUBERN. DUFF
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Tojo, Kiti Japonai

Manė Nusižudyti
TOfcYO, vas. 13. — Sau
gumo policija Sugamo kalė
jime pastatė fcrieš-saužudysčių sargybą šiandien po to
kai kratose kamerose suras
ta visokiausių paslėptų gink
lų, kuriais kaltinamieji ja
ponai karo kriminalistai bū
tų galėję pasidaryti sau ga
lą

U. %, Kanada Keisis
Karinėm Informacijom

Berlyno Kardinolas
Atvyko) Amerika

Anglis Reikalinga
Europai

NEW YORKAS, vas. 13.
— Kardinolas Von Preyslng,
Berlyno Arkivyskupas, lėk
tuvu atvyko iš Vokietijos
mėnesio vizitui Amerikoje.
Savo vizito metu Kardino
las padėkos amerikiečiams
už Vokietijai pasiųstą pa
šalpą.

Prezidentas Trumanas pa
darė šji žygį padėti savo ka
ro meto sąjungininkei, nors
joks prašymas pagalbai ne
buvo dar gautas iš britų.
Tuo pat metu p. Truma
nas pakartojo prašymą kon
gresui greit pratęsti po ko
vo 1 d. mari time komisijos
galią operuoti valdžios lai
vus. Jis sakė anglies siunVVASHINGTON vas. 13.
tos Europon yra gyvybiniai _ p r e z TrumBIl0
gpaudos
reikalingos Europos ir kitų-| s e k r c h a r I e g Q R o s s
^

Prezidentas Remia
Lilientha! Paskyrimą

VVASHINGTON, vas.' 13. k a r 0 #**& s n č l u a t s l s t a " dien pasakė spaudos konfeJ. A. Valstybės ir Kana- [ tvinul rencijai, kad Prezidentas nė
da susitarė kuopilniau apsi- i
• negalvoja anie ištraukimą
David E. Lilientha! nomina
keisti militarinėm informa- I Lonr^HflS I \if\ Kllf0
cijom apie tai, ką kiti kraš- i
r\
\/"
"C
"I " cijos į atominės energijos
tai daro. Tai yra vienas |
Dtt ¥161131 3dVaifei komisijos pirmininkus. Anks
nuostatų bendros sutarties j LONDONAS, vas. 13. — čiau, sen.^Hatch (D., N. M.)
pratęsti karo meto koliabo- Ministras pirm. Attlee šian- sake jis per pasikalbėjimą
raciją tarpe Amerikos ir Ka dien painformavo parlamen su Prezidentu susidaręs įspū
tą jog elektros suvaržymas, dį jog Prezidentas reikalaus
nados ginkluotų jėgų.
Pranešimas apie militari- dabar vykdorcas v i s a m e Lilienthal patvirtinimo.
nę sutartį skaitomas reikš krašte, per tris dienas su
mingu dėl dviejų priežasčių: taupė 78,000 tonų anglių,
T
Kanados pozicija pagal ašies bet kad * 'padėtis tebėra kri LONlX>* \S, vas. 13. —
aviacijos kelią per kurį gali tiška." Britų degančių du Rusija šiandien sustojo prie
ateiti ataka iš Europos ar jų taryba perspėjo j6g taip šinusi aktyviam dalyvavimui
šiaurės Azijos, ir Kanada pat gresia ir dujų trūkumas. 12 Europos "mažųjų alijanAnot Attlee šešios didžio tų" sudaryme taikos sutar
nesenai buvo auka atomų
bombos špionažo sąmokslo, sios Londono elektros sto ties sąlygų Vokietijai. Ta
tys turi anglies tik vienai čiau, ji nori aprubežiuoti to
kuriame įvelta Rusija.
kias ne-europietiškas šalis
kaip Kanadą, Braziliją ir
Australiją antraeilėms ro^
— Užsienio pasekretorių konferencijoje Londone Ame
lems.
rika pastojo kelią Rusijos bandymui įrašyti į Austrijos
taikos sutartį draudimą pro-vokiškai propagandai, teig
KALENDORIUS
dama jog tas pateisintų kišimąsi į jos reikalus ateity.
Vasario 14 d.: Šv. Valen
— Iš Romos raportuojama jog prasideda nautįos maiš tinas; senovės: Saulis ir Žytynes protestui prieš bedarbę ir nuolatinį kalnų iškilimą. 71 &
— Maskva raportavo jog kai kurios dalys Rusijos jau
Vasario 15 d.: Šv. Faustijaučia trūkumą maisto, ypač duonos ir bulvių.
nas ir Sv. Jovita; senovės:
— Kinijos doleris nusistovėjo 14,000 už $1 aukštyje. Kintibutas ir Girdenė.
Komunistų supirkimas kaltinamas už pinigų smukimą.
— Palestinos policija sakei didelis sprogimas Haifa uos
ORAS
te nuskandino valdžios laivą ir sužalojo kitą laivą.
Oras
Debesuota ir maloni. Sau
— Prancūzija tikrina gauto vietnamiečių pa siūlymo pa
le teka 6:49; leidžiasi 5:22.
liauboms tikrumą ir dari nedaro del jo nuosprendžio.

I Rusai Įleis 'Mažus'

Vėliausiu Žinių Santrauka
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"BELIEVE IT, OB N O T

novšs su panieka į lietuvius
žiūrėjo, kad jie nevykdė jų
užgaidų, nestojo į S. S. legio
CTATYBA
nus, slapstė iš gettų pabė
gusius žydus, p bendras jų,
„ m,
„.
Vietos katalikų berniukų
T
vokiečių, tikslas buvo — iš
LowelI, Mass. — Lcnveiho
,v
.
. 7,
.
A L.
T Tarybos
m u
rengia
vežti visus lietuvius, o Lie
B u, r u 0 „ rt
A.
valdyba
uo- aukštesne mokykla
*;
°
tuvą užsodinti naciais. Jų
li.i rengiasi prie V a s a r i o statybos vajų K e l t h A k a d e norai, dėka Amerikos, neiš
16-tos iškilmių. Vasario 1 0 . n>Ua yra pnezmroj Xev 3 ro.
,.
,, ,
. „ „, nu Broliukų. Manoma pnstasipildė.
tą dieną prasideda vajus aoi-1 \,
.
,
,
, * r
-ii
v i tyti nauią
muro sparną už
J
kų Lietuvos reikalams. Ko-1 $500,000.
/_
*_Tą mokyklą
. \,
\lan
Tremtiniai šiandie ne tik
misijos nariai eis per namus
k nemažas skaičius ir lie
be namų, bet dar nekenčia
ir rinks aukas. Lowellio ir 0
tuvių berniukų, tad rengia
mi ir apmokamo, agentų
priemiesčių lietuviai turės
si tarp lietuvių rinkti au
pastangomis juodinami, approgos paskirti savo auką
kas. Paremkime jų pasišven
šmeižiami, niekšais, fašis
Lietuvos svarbiems reika
timą.
tais vadinami. Skaudu, kai
lams. Nariai energingai ren
išgirsti smerkiant nekaltus
SIUNTINĖJA BCBUS
giasi prie darbo.
žmones. Šiandie tremtiniai
BAT.Fo
skyrius
darbuoja
Vasario 16-tą, Šv. Juoza
žvelgia į jus, broliai ameri
si.
Vietos
lietuviai
dažnai
po lietuvių parapijos svetai
kiečiai, tiesia savo pūslėtas
nėje įvyks prakalbos ir kon nusiunčia rūbų į centro pa
rankas ir džiaugias, kad
certas. Kalba? pasakys Lie talpas. Laukiame kol pasi
Jūs, būdami toli nuo tėvy
baigs
A.
L.
Tarybos
vajaus
tuvos poetas Jonas Aleksan
nės, nepamirštate savo tė
laikotarpis,
paskui
BALFo
dravičius ir jo žmona Aldo
vų kalbos ir tradicijų.
na. Muzikalinę dalj> išpildys skyrius pradės savo šelpi
Bu plasdančia širdimi jie
Žąslietis
vietos parapijos chorai ir mo darbą.
Washington, D. C , šiomis dienomis buvo Koncertas Na- g y ^ ^ gg. p e t r 0 i r p a u .
solistai, vadovystėj vargoni
tional Symphony Orchestra naudai. Ęrogramoj "dainavo" n&ų& p a r a p i j o s c h o r ą > ž v e n ninkės Zofijos Blazevičiūtes.
ir šis šuo "Freckles", kurio savininke (atvaizde) yra ftantį 5 0 m e t ų jubiliejų, ir
Lowellio Tarybos nariai no
Mrs. Chester Nimitz, admirolo Nimitz žmona. (Acme- j Urilci jam ilgai ilgai gyvuoti
ri surinkti savo aukų kvo
Draugas telephoto)
j r skleisti tą kilnų darbą.
tą. Pažiūrėsime...
•"
Garbusis prof. J. ZileviElizabeth, N. J. — Sau
Prieš 50 metų lietuviai, kimas grįžti atgal jiem* var- ! č i f t U , Tlvy^h
sio 24 d., išvargintas karo
nei t a u t a nie.
IS G A L V O S E I N A
nelaimių, padedant gimi- caro ir kitų nelaimių pri- t u s u * ė k ė l g 'kuomet nepamjrš Tavo nu
Pastaromis dienomis Lonėms, atsiradau Elizabeth j slėgti, palikę žagres, sama- Kaip prieš 50 metų, taip veiktų darbų ir sykiu BU cho
wellio jaunimas ėmė kraus
mieste, o sausio 25 d. jau notas bakūžes, motinų ap ir pastarojo karo metu visi ru linkime Tamstai ilgus,
tytis iš galvos. Kur tik iš
turėjau laimės būti ŠŠ. Pet- \ verkti ir palaiminti, iškelia- lietuviai trauke j Vakarus, ilgus metus gyventi ir dar
girsi, tai vig jaunieji vedasi
ro ir Pauliaus bažnytinio ;vo į vakarus ir čia susirin- kaip prie kokio laimė* ži-: kartą grįžti J numylėtą te
su svetimtautėmis. Argi, ko
choro 50 metų jubiliejiniam k § bažnyčioje palaikė tą į-^urio. Jie — tremtiniai, iš- vyne, kurią taip myli ir visa
lonijoje jau nėra gerų lie
diegtą jų motinų lietuvišku- j l a i g v i n t i a m e rikiečių karių I siela jai ateiduodi.
tuviško kraujo merginų ir koncerte.
m
Nežinau ar gali žmogus *' dvynes meilę ir jie šį, i r š i a n d i e negalėdami grįž
Nemuno sūnus
vaikinų? Prastas tas lietu
darb
iki
i r da
^
"<*''
" ti į savo žemę, yra neken
vis, kuris niekina savo tau jaustis laimingesnis kada bar,*-kada
tėvyne nelaimėje,
nors,
kaip
po
tiek
savo
ir
čiami vokiečių, kurie iš setą ir bėga prie kitų. Staty
kada
lietuviai
išblaškyti
po
JŪSŲ
dami Babilonijos
bokštą savo tėvynės nelaimių ir vigą pasaulį be namų, be
greitai sugriūsime. LoweUio | v a r ^ išgirsta giedant AKreipkitės Ekspertyvo
savųjų, blaškosi, visų neken
lietuviai, jaunuoliai, daugiau merikos ir Lietuvos himnus
nalike
D a u e e l i s iu
Patarnavimo Prie
ciami
ir kitas lietuviškas, dainas?
- daugelis jų, paiiKę
lietuviško supratimo.
mus
Atskirų-solistų balsuose ga- ™ > s a v o iem*> k u r i * n a
mc.ftDARBAI
viena
Įėjau išgirsti ir n a j a U sti,
s bučiavo, ją paUkdami,
5244 W. 25th 8 t
Cls«ro. D l
s
Daugelis dirbtuvių prade- kad jie seniai yra palikę & Prirakinti nacių prie darbų, Rakondojg
.
T H A I DARBAI OARAKTDOTAS
da mažiau darbo duoti dar- vų žemę, kiti jos net n e m ^ . P ^ " " ' » ? $ « « ! P ^ 1 k u "
ir J«welry
Tai»om Tisų IsdlrbysAų
bininkams. Nelaime, kad šia- te. Dainuojant ''Mano sieloj, n e ™?am^^
* la^e^°"
•isoklua Modeliu*
se, tiesė rankas, kaip ir jų
me mieste daugiausiai au- šiandie šventė", aiškiai maDYKAI APKAINAVIMAS
dimo dirbtuvės. Neperseniau tesi, kad tėvai solistės iš motinos išlydėjusios sūnus
Paimam iš UKUIU Ir pristatom
šiai elektros kompanija nu- Lietuvos, o ji jau amerikie- ] Ameriką, | Vakarus ir pra
PARDUODAME NAUJUS
RADIOS
pirko didelę dirbtuvę ir ma- t§, bet nepamiršusi savo tė- šė Viešpaties Vakarams per
Mes
turime
Heuiiių į stok* Ir
no netrūku? atidaryti. Dau- vų kalbos ir savo gražiu galės. Pergalė atėjo, bet IifanoM nereikės laukti M i Jttsq.
T s i p d Pasirinkimas •ellausių
gelis iš lietuvių užsiregis- baisu garsina Lietuvos varIfuslkos Rekordųtravo į darbą naujoj įmo- dą. Tai buvo nepaprastai
mmivttkiU) tg Pasllmfcite so I
i
nėj.
gražu.

MOŠŲ GYVENIMAS IR VEIKIMAS

Tarybos Veikia

j

Tremtinio Pirmieji
Įspūdžiai

—•»

Radio Sugedęs!

JOS. F. 6UDRIK

Renduojame Grindų
Trinimo Masinas!

I

iŠ

W

FIAPGlJTLr

^B

TIKTAI J -f 5 0 [ DIEN4

"

K \1 Priame
Klaasytls:
Maslkos
Dainų
Žinfy ir
Pranešimo.

llt*s Jlsamc A^iuuti Dėl
Aiooii>: > I Ą U A V V
IK V A K N i ą ,
MARTIN .sLMM H MAJJAVV
IR V A K M H ,

UKNJAMIN

.

l i t M - T O \ E VAlSftUt.

MARGUČIO Ofiso Adresas:

•

• •

Telefonas — GROvehiU 2242
ū
•
• • «a
•• •
»^^
3fr^»

5JSį

-i

tir
v^

"I IIIinu* <iia/.i.i l'» iiinkinuj
1947 m. SIEM.VĖS J ^ H I O i U S
l>uotlanic 20 % Nuolaida.

I

6755 So. Western Ave., Chicago. I1L
S i

NU0SIRO2IAI
KVIEČIAME
VISUS
ATSILANKYTI.

""^l

PATTRĘS J^UKRODININKAS
Gerai Sutaiso Laikrodžius

Dr. Kazimieras E. Fitz

BUDRIKO RA.DIO VALANDOS
Kas Sekmadieni, iš WCFL Radio
stoties — 8:30 vaK, o Ketvirtad.
vakarais iš WHFC Radi 0 stoties
nuo 7 iki 8 valandos vakarė.

JOŠTF-BUORTK

2547 VVest 6^rd Street
Tel. Hemlock $262

3341 SO, HALSTED ST.

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

Pasinaudokite Jojo Patarnavimu!
^

1

40.04 S. ARCHER AVE.
CHICAGO 3 2 , IUL
<sQun?uy<ii}r<i

—T»

pagal

sutartj.

DR. CHARLES 5EGAL
GYDYTOJAS IR CHLRURGAS

4729 8o. Ashland A ve,
(2-tros lubos)
Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MIDway 2880
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
vai. popiet; nuo 7 iki 8:30 vai. vak,
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

DR. G. SfcRNER
LIETUVIS AKIIJ

GYDYTOJAS

16 Metų Patyrimaa

<

te

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius.
Kreivas Akis
Ištaiso.

Ofisas ir akinių dirbtuve:

3401 S. Halsted St.
Kampas 34th Street
VALANDOS: nuo 10 Iki 4 ir 6 iki S
Nedalioj pagal sutartį.
Tikslus tyrimas
Contact Stiklai
Orthoptic Gydymas. Stiklus Atnaujinu'

DR. JOHN G. MILUS
GYDYTOJAS IK CHLBUBGAS
Ne«eniaJ Bųgflto
U Tvnjbop
PRANBflA

Atidarymą Naujo
Ofiso
CICERO. ILLINOIS
Ofiso Tel.: OLYMPIO 8650
fiez. TeL: OLYAfPIG 6881
Jeigu Neatsiliepia —
gaukite: BEEWYN 6200
VALANDOS:
Kasdlep: 2 - 4 pp.; 7 - 9 valu
rrečiad., Sekmad. pagal sutartj

£XCHAHU€
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OPTEMETRISTAS
2201 W. C E R M A K B O A D
(Virš Metropolitan State Bank)

TeL CANal

7829

Vai.: — Kasdien 10 iki 12; 1 iki 6; T
iki 9. Sefitad. 10 ryto iki 6 vak. Sek
madieni 10 iki 12. Trečiad. uždaryta.

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!
Tik vieną pora akiŲ gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami
išegzaminuoti jas moderniškiausių
metodu, kuria regėjimo mokslas
gali suteikti.
87 METAI PATYRIMO
pririnkime akiniu,, kurie prašalina
visą akly įtempime

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, Jr.
OPTOMETR1STAI

1801 So. Ashland Avenue
Kampas 18-tos gat.
Telefonas CANAL 0523, Chicago
OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m.
Trečiadieniais uždaryta
3eštad. 8:80 a m. Iki 6:00 p. m

TeL GRO. 1800

(Ofiso Ir namų.)

Dr. VValfer J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGBOH
(Lietuvis Gydytojas)

J. RIMDZUS, D. C.

VALANDOB; 1 — 4 popiet, C:St —
t:f
•aaarala Traeiad. paąal miUrtj

UCENSED CJUROPRACTOR
IN STATE OF INDIANA

DR. PETER T. BRAZIS

Home calls įn Indiana
Phone Went\vorth 2527
PHYSIO THERAPY

936 West 63rd Street
HOURS: Daily € to 8 P. M.
Saturdays 10 A M. to 8 P. M.

Offe. Tel. . . ,

VIK. 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

PHYSICIAN and SURGEON
6757 &. VVestern Ave.
Ofiso TeL: HEMlock 5849
Rez. TeL: HEMlock 2324
VALANDOS: Trečiadienį ir Šeš
tadienį pagal susitarimą; kitomis
dienomis nuo 2 iki 4 po piet,
7—0 vakare.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero

4204 Archer Avenue

Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
LIGONIUS PRTTMA:
VAL.: 10-12 ryte; 2-6, 7-9 P.1L
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 3 1 4 7 S. H o t e t e d St., C h i c a g o
Trečiad. ir Sek m. tik susitarus.
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
Valandos: 3—8 pociet

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 8210
Rez. TeL RKPubUc 0054
Jeigu Neatsiliepiama —
Saukite: KEDzie 2868
VALANDOS:
Kasdien nuo 1—a vai. popiet
ir nuo 6 iki U vaL vakare.
Trečiadienio vakarais Ir taipgi

£6L: GROvehiiJ 4020
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
CJOVAIBAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 VVest Marąuette Bd.
IDargis Vaistinės

OFISO VAXJJTDOS:

Kaadl«n auo f Iki 4pp. Ir I lkl « s.
( T r a č i a i Ir Seitad.. p&sal S U U T U )

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS
TeL CANal 0122

DR. BIE2IS
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio
vakarais ofisas uždarytas.

Name)

NARIAI

Res. 6958 So. Talman Ave.
Pes. TeL GROvehiU 0617
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2428 VVest Marąuette Boad
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Trečiad. ir Nedeliomis susitarus.

TeL REPublic 7868

OFISO VALANDOS:
Kasdien nuo 1-4 p.p. ir 7:8t-8 rak.
Šeštadieniais nuo 1-4 popiet
Trečiad. ir Sekmad. uždaryta.
Ofiso Tel. — PROspect S8S8
TeL — VIRtfiiiia S4S1

*»»»>• &

Dr. VValfer J. Swialek

3925 VVest 59th Street

8241 VVest 66th Place

2500 W. 63rd Street

NSURANCE
REAL ESTATE

Trečiadieniais

REZIDENCIJA

5720 W. Cermak Rd

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

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

ir Valandos: 1—3 popiet ir 7—8v.v.

PHYSICIAN A SURGEON
(LIJJTUVIS GYDYTOJAS)

^ i

BLANKAS .

Ofiso Tel.: PROspect 6446
Rez. Tel.: HEMlock 3150

2201 VV. Cermak Bd.

DR. A. JENKINS

— P i l d y s ~~

TAKSŲ

2420 W. Marąuette Rd.

2200 West Cermak Road

AUTOMOBIUŲ INCOME TAKSUS, NAMŲ
APDKAUDA
BLANKAS PILDOM. APDRAUDA

U. S. DEPUTY C0I4.ECT0R

CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS:
Kasdien — 1-4; 7-9; Trečiad.
šeštad. nuo 1-4; Sekmad. —
pagul sutarti.

Tel. CALUNtET 7237

Jr

ANTHONY WALON (Valūnas)

IR

PHYSICIAN AND SURGEON
X-RAY EXAMINATIONS

Krautuvė atdara Pirmadienio ir
Ketvirtadienio vakarais iki 9:00
valandos vakare.

MAROUETTE
PAINT &, HARDVVARE

PRANEŠIMAS

GYDYTOJAS

flafripii11flnlili PtflaJ sutarti.

TELEV1SION
demonstruoja
ma kasdien. Naujos 1947 m.
Radios, Lietuviški Rekordai ir
Rašomos Mašinėles.

WHFC -1450 kilocycles

,„

TELEFONDOKITE:
ČIOBRO 4118
Iki • : • • vai.

Ofiso tel. MONroe 0570.
Resid. tel. CAKal 7819.

VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS
EADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTA? BAL. 11d-, 1933.

SEKMADIENIAIS: n a o 1-mos
iki 2-ros valandos popiet. —
KITOMIS DIENOMIS: nuo 9:30
valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS: Penk
tadieniais nuo 7 iki 8 v. vak.

RADIO SERYICE CO.

Dr. F. C Winskuna$

- ^ » —

Išmokime vertinti sielos
išganymą labiau kaip pelną,
naudą. — F, W. Foerster.

TeL CANal 0257
Rez. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS

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 Seštad.
1821 So. Halsted St.
Vakarais—tik
pagal sutartj.
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ave.
Office TeL YARds 4787
VALANDOS i'11 v. ryto iki 3 p.p. Namu Tel. PROspect 1980
6 iki 9 vai. vakare.
Ofi»o Tel. VlRginia 0086
TeL YARds 8146
Rezidencijos TeL: REVerly 8244
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
m AKINIUS PRITAIKO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

744 VVest 35th Street
Vai.: 11—12; 2—4; ir 6:30—8:30
Pirmadieniais: 2—i is 6:30—8:30
Šventadieniais: 11—12.

DR. L E. MAKAR
GYDYTOJAS D3 CHIRURGAS

10758 So. Michigan Avenue

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. H.
Trečiadieniais pagal sutartį.

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

2400 VVest Madison Street

Ofiso TeL: SEEley 7S30
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6--8
Resiz. TeL: BRUnswick 0597
VALANDOS:
Ofiso Tel.: PULLMAN 1193
Namu TeL: PULLMAN 8277 J Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakarą

T

f

t

Penktadienis

VAS. 14, 194?

DIENRAŠTIS DRAUGAI CHK?AGO>

R

,

.

CLASSIFIED
&0000000000000000000000000

ADS

»»•—

Lietuvybės Laimėjimas Romoje

Šiais metais, kaip tenka
patirti, mūsų, po visą pasau
DARBŲ SKYRIU9 $
$
AR IEŠKOTE GEROS
li išsibarsčiusieji tautiečiai
00000000000000000000000004
PfcDfiS IR ATSARGOS? ypatingai yra pasiryžę pa
"DRAUGAS" H E L P WANTED
ADVERTTSING DEPARTMENT
rodyti pasauliui lietuviškos
127 \ a Dearborn Street
TELEFONŲ KOMPANIJOJ dvasios pajėgumą visose sri
Tel. RANdolph 9488-»48»
RANDASI DARBŲ
tyse.
HELP WAJiTED — VYRAI
Štai, vos tik po Naujų
— racDIENOMIS IR NAKTIMIS
Metų, sausio 3 dieną, Ro
PORTERIŲ
mos Popiežiškame "AngeliVaouum Cleaner Opers.
cum" Ateneume kun. Vikto
VALYTOJŲ
ŠLAVĖJŲ
ras Rimšelis, marijonas, —
UŽDARBIS 72H | V AL. PRADŽIAI
MOPUOTOJŲ
puikiai apgynė pasirinktąją
40 vai. į savaitę
77H I VAL. PO S MftN.
Laikas ir puse už viršlaiki
mokslinę temą "Prigimtis
S2tt I VAL. PO « MfiN.
ATSIŠAUKITE J
ir nusikaltimas" ir gavo

**n R A n G cv

D2ENITORKŲ

Samdymo

VALYMO D A R B A I
VISOSE MIESTO

Ofisą — 9 t h FL

THE

FAIR

MAUSTYTOS JAUTIENOS
PAKUOTOJŲ
Patyrusių pakuoti piaustytą jau
tieną ir stiklaines, gera mokestis.
ILLINOIS MEAT CO.
3939 So. Wallaoe S t
DIE

SETTER

PRESS

IR

MOTERIMS
DALYSE

PUNCH-

OPERATORIŲ

ELECTROUNE CO.
4121 So. LaSalle St.
M E N
W h o want a permanont. g>oo<1 payinjr
sales job with a fast gro\vin# or^anization. Please roply.

12

NAKTJ

ATSIŠAUKITE

Į

Samdymo Ofisą — 9th Fl.

THE

Tapping Machine
Operatorių

FAIR

STATE & ADAMS

REIKIA TCOJTAUS

IR

Core Room
Foundry ir Yard
Darbininkų

Graduate Registruotu
SLAUGIŲ

DIENĄ IR NAKTĮ DARBAI

Studentes slaugės priimamos
iki Rugsėjo 2 <L, 1947 m.
ApKkacijos dabar priimamos.

CRANE CO.

RAŠYKITE f

The Director of Nurses

Samdymo ofisas

MOTERYS

MOTERIŲ 18 IKI 35
ASSEMBLERS
MAŠINŲ OPERATORIŲ

Hospital of
Sf. Anthony de Padua
2875 W. 19th STREET

Lengvas, švarus bench darbas, $Qc
J vai. pradinė ratą.
Pastovumas,
grupSs a p d r a u d a , a p m o k a m o s atos
togos, ištikimumo bonai.

Tėvu Pranciškonu
Misijos 1947 m.

MIDWEST ELECTRIC MFG. CO.
1639 Walnut Street

Chicago, Dl. — Švenč. P.
Marijos Gimimo parapijoje,
Mdkf
ir
\-li'ainI)
misijos ir Tretininkų vizita
SIUVIMO MAŠINOMS
OPERATORIŲ
cija, kovo 2—9 d. — tev. L.
Patyrusių, dirbti vakarais nuo
4 iki 7 valandų, tarp 5 vaL pp. Andriekus, O.F.M.
ir 12 vai nakties, 5 dienos į
Cleveland Ohio — Nepa
savaitę.
liaujamos Pagelboš švenč.
S. KARPEN & BROS.
636 VVest Cermak Road
P. Marijos parapijoje, misi
jos kovo 3—9 d. — tev. M.
Stepaitis, O.F.M.
Lowell, Mass. — Šv. Juo
zapo parapijoje, misijos ir
L I K Ę TO W O R K I X T H E
Tretininkų vizitacija, kovo
FRIENDLY
ATMOSPHERE
10—16 d. — tev. Justinas
OF
Vaškys, O.F.M.
Chester, Pa. — Aušros
Vartų parap., misijos kovo
10—16 d. — tev. Leonardas
The Best Radio Place In
Andriekus, O.F.M.
Town
Brockton Mass. — Šv. Ro
ko parapijoje, misijos kovo
Starting Rate 83c
10—23 d. — tev. Viktoras
With Experience 94c
Gidžiūnas, O.F.M.
Automatic Raises to
Franciscan Fatherg
Mount St. Francis
$
Greene, Maine
4545 W. Augusta Blvd.
PLATTNKITE DRAUGĄ

SMART GIRLS

MOTOROLA

1.04

— lioTERYs"

Svetimtaučiu Spauda
Apie lietuvius
Lenkų savaitrašty "JednoscM, sausio 30 d., buvo įdėtas editorialas apie nese
niai atvykusį į Ameriką bu
vusį Lietuvos prezidentą dr.
K. Grinių. Tame pačiame
laikraštyje, kiek anksčiau,
būtent sausio 6 d., buvG įdetas dr. K. Griniui sveikini-

mas — "Welcome".
Kitam lenkų laikraštyje,
būtent "Nowy Swiat", va
sario 5 d. laidoje, buvo įdė
tas didokas dr. K. Griniaus
atvaizdas.
Ukrainiečių laikraštyje
"Swoboda", sausio 29 d. lai
doj, pirmam puslapyje buvo
įdėtas labai palankus raštas-pranešimas apie atvyku
sį buv. Lietuvos prezidentą
dr. K. Grinių.

imi

Pastebėtina, kad naujasis
daktaras yra kilęs iš mūsų
numylėto Vilniaug apylinkių.
Taip pat šio karo metu už
religinį ir tautinį nusista
tymą, nacių buvo laikytas
net kelis mėnesius koncen
tracijos stovykloje Vokieti
joje. Nežiūrint tačiau dide
lio sveikatos apgadinimo,
dėl nežmoniškų traktavimo
koncentracijos stovyklose,
naujasis daktaras betgi jau
čiasi gerai ir natūralaus
šypsnio nėra praradęs.
Paskutinėmis žiniomis ku
nigas dr. Viktoras Rimšelis
yra pakviestas į š. Ameri
kos Marijonų Kunigų Seminariją dėstyti kai kurių filosofinių disciplinų. M. Pls.

CHICAGOJE
Iš Keistučio Klubo
Susirinkimo
Pastarasis Keistučio Klu
bo susirinkimas buvo pilnas
ūpo.
* kvietimai į Amerikos tae* * » darybos ruošiamą LaeNepriklausomybes paminėjimą, vasario 16 d., ir
į "Draugo'' koncertą, vasa
rio 9 d., taipgi laiškas iš
Chicago United Lithuanian
Committee, priimti.
Konstitucijos taisymo ko
misija atsikreipė į narius
kas liečia pašalpos skyrių
ir mokesčių pakėlimo klau
simą. Išreikšta minčių, ku
rios bus naudingos komisi
jai.
Nutarta pradėti narių va
jų. Komisijon išrinkti Lucille S. Shotas, James Sholteman, Karolius Aleksiūnas,
John Tamulonis ir M. Masokas. Nariais. į klubą priima
mi dykai nuo 15 metų iki
£5 metų, o nuo 26 metų ir
senesni už mažą įstojimo

tuv0s

f-

STENO

1947

—

TMMEDIATE

TYPIST

OPENING

Ri D
CROSS

-

z
Begtaner consldered. 5 day woek. Attractive starting
Pleasant workJiųf condition.<«.
Permanent potdtion.
APPIJY
TODAY

FUND

sal&ry.

Give!

RAMAPO AJAX DIVISION
AMERICAN BRAKE SHOE CO.
2503 SO. BLUE ISLAND— AVENUE
'

"^

AL G. KITHSKIS, lietuvis kandi
datas j 13-to mardo
aidermanus,
dabar vykstančioje karštoje kampa
nijoje ir pasakęs daugelį kalbų j vairiuoso piliečių, susirinkimuose, Sį
savaitgali adresuos lietu.vi.U9 balsuo
tojus per radiją. Kalb&s dviem atvė'ais.
šiandien,
penktadieni,
7:1.*> vai.
vakaro j i s kalbės iš sioties WHFO
< 14 r. 0 kilocyclfts) angliškai j jauno
sios kartos piliečius. O sekmadieni
Kumskis kalbės lietu vi Akai iš tos
pačios WHFC stoties (Margučio progrra.nio)

U. S. kariuomenės pulkininkas Ed. J. Murray, kuris,
grįžęs iš Japonijos, tuojau vyriausybes buvo technikiniu
areštu sulaikytas. Jis įtariamas pargabenimu įš Japoni
jos brangenybių, kurių verte siekia $210,000. (Acme-Draugas telephoto)
mokestį. Nariai priimami iki
45 metų. Komisija veiks,
kad įtraukti visus klubo na
rius į vajų ir kad kiekvie
nas prirašytų nors po vieną
naują narį. Už įrašymą na
rio skiriamas atlyginimas.
Metams pasibaigus, jei va
jus pasirodys sėkmingas, ko
mitetas, gal, surengs naujų
narių priėmimo bankietą.
Norintieji įsirašyti į klubą,
gali atsilankyti į klubo su
sirinkimus, kurie esti kas
pirmą sekmadienį kiekvieno
mėnesio. Klubo finansinis
raportas, išduotas A. J. Valonio, pasirodė, jog klubas
yrą gerame stovyje.
Aukų Amerikos Lietuvių
Tarybos vajui Ona Svirmickas surinko $30.75. Jos vie
nas pagelbininkų, Jonas Kon
dreška, yra susižeidęs ir ne
galėjo ateiti į susirinkimą.
Koresp.

po

pietij.

Moterų Sąjungos
20 Kuopos Darbai

galėtumėm pasidžiaugti.
Sirgusi narė O. Šakūnienė jau atsimaldavo. Taipgi
sirgo narė Petrošienė, ku
Aukokite drabužių, avaly
riai per J. Kilkienę kuopos
nės, maisto ir kitokių daik
vardu įteikta dovanėlė.
tu lietuviams tremtiniams.
Šiame susirinkime gauta
Linksmas žmogu s yra
nauja narė Elzbieta Viena- | daug naudingesnių žmocužindis. Tikimės kuopa gavo mi.
<{f

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:"SAVAS PAS SAVĄ"

DABAR tai laikas pagražinti savo namus su geriausios
rūšies RAKANDAIS. Mes turime didelj pasirinkimą, mfisu
pačio išdirbinio, visokios rūšies klasiškų ir moderniško
rakandų. Pasinaudokite proga!
GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA
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Chicago 32, m.

Telefonas — LAFayette 8516
Savininkas — JOB KAZTK—KAZIKAJTIfl
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WATCH SAVINGS GR0W! f
•6
Yrs.

10
Yrs.

15
Vr».

20
Yr*.

15 mo. $300 $600

$900

$1200

fįml 600 1200 1600 2400
29 mo. 1600 3000 4500 6000
Mm*.
3000 6000 9000 12000
~Pkn l a m i n s i »old ea SaviHfs

Y o a ' l l

N e e d

FOR T H A T H O M E
ALL Y O U R O W N
M o n c y

FortheDownPoyweiU-

Many ambitious couples are saving h ere to become
future home-owners, soon as they've accumulated the
down payment needed. . Any convenient amount opeos
your insured savings account at this Association. The]
chart will show you how much you oeed co save.

KEISTUTO SAVINGS AND
LOAN ASSOCIATION
M. MOZERIS, Sec'y

South Halsted Street
i

—

— PARLOR SUITE I6DIRB&I AI —

TEL.
Greene, Maine

_

Archer Avenue Fumiture Co.

JOS.

ŠEIMOJE

FATHERS

Pirkite Ten, Kur Gausite
Pilną Patenkinimą Ir
Puikiausius Rakandas
U i Prieinamas Rainas!

Tiesiog Joms
O Mflsjj Dlrbtnvta

_

"VARPELIS"

• * » y

k a d JO g r a ž i o m i s S e k m e m i S
._.
„
. ,w.

TakstenOaJ POnal Patenktetą Pirktj« Iigarata» M M , —
Prie Progos PakimoMtt J«l

P L A T I N T O J A I , Surinkę tris naujas "Varpelio" prenumeratas,
ketvirtą prenumeratą gauna veltui.
Platintojų pavardes bus
skelbiamos "Varpelyje."
KIEKVIENOJE AMERIKOS LIETUVIO
TESKAMBA LIETUVIŠKAS

Taigi dirbkim visos išvien,

mokykla, o vt'-liau. paaug-es. stoio j
lietuviy organizuoinį
veikimą, ku
riame uoliai darbuojasi po šiai die
nai. Kada Kumskis buvo jaunesnis,
jis buvo įžymus sportininkas ir 1938
metais lankėsi su Amerikos lietu
vių sportininkų grupe "Lietuvoje.
Politinėje
dirvoje Kumskis
dar
buojasi jau keliolika metų Ir yra
ėjęs įvairias pareigas. Vasario 25tos dienos rinkimuose jis siekia aldermano vietos kaipo nepriklauso
mas nepartizaniškas kandidatas. K a 
dangi tame warde d a b a r yra net
15 kandidatų j aldermanus, tai iš to
savaime bus didoMs balsų susiskaldymas. Lietuviai, balsuodami už A.
Kumskį. daugiau negu užtikrins p'lną laimėjimą — Ir tuom! pirmą
karta Chicago.s istorijoj turės lietu
vį aldermaną.
(8kolb.)

U 2 LABAI PRIEINAMAS K A I N A S !

SPAUDOS VAJUS

1

vaj.

šioj šaly gimęs ir oug-

ęs ir iš mažens lanke lietuvišką

-f

Kreipkitės adresu:
FRANCISCAN
Mount St. Francis

1:30

Kumskis,

Brighton Park. — Iš įvy
kusio susirinkimo paaiškėjo,
kad puošiamos bankietui ko-T
vo 2 d., Syrena's salėj, 4270
So. Archer Ave. Tikrai bus
*
įspūdingas bankietas. Ren
gimo komisija daug dirba
Lenkų savaitraštyj "Ameryka-Echo", vasario 2 d. lai
jo pasisekimui. Iš tikrųjų,
doj, tilpo eilėraštis antgaljuk tai nepaprasta sukak
viu "Timeless Lithuania",
tis — 30 metų kuopos gy
kuriame išaiškinta, kas tą
vavimo. Manau, šio bankieveikalą paraše ir apie ką ja
to pasisekimu ne tik rengi
me kalbama. Ant galo para
mo komisija, ar valdyba tu
ginta įsigyti tą knygą. Po kai eina lietuvių grumtynės ri rūpintis, bet ir visos na
eilėraščiu pasirašo "Stary dėl a t g a v i m o L i e t u v a i l a i s  rės. Juk organizacijos dar
vės.
X X bas yra visų narių darbas.
Litvinus".
•
Šia proga patartina vi
siems lietuviams ypatinga
šiuo metu kiek galima skleif
ti tarpe svetimtaučių ne tik
Būtinai Užsisakykite ir Platinkite
"Timeless Lithuania", bet ir
Amerikos Lietuvių labiausiai skaitomą mėnesin], religini, pat
kitas anglų* kalba išleistas
riotini ir gausiai paveiksluotą laikrašti
knygas apie Lietuvą. Šių
"ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELj"
knygų galima gauti ir dnr.
LEIDŽIA
"Draugo" knygyne.
Lietuvos Pranciškonai
Kaip "Timeless LithuaM O U N T ST. F R A N C I S
GREENE, MAINE
nia" eilėraščio autorių, taip
"Varpelyje"*
ir pranešėją svetimtaučių
Spausdinami gražūs aprašymai, pavyzdžiai ir trumpi straipsne
laikraščiams apie žymesnius
liai įvairiais klausimais. Talpinamos naujausios žinios iš Kata
likų
gyvenimo Amerikoje ir kituose kraštuose. Aprašomos Lie
lietuvių tarpe įvykius reikia
tuvių kančios komunistų okupuotoje Lietuvoje ir ištrėmime.
nuoširdžiai sveikinti. Tokie
"Varpelio"
propaganda yra labai nau
Kaina metams — $2.00.
dinga ypatingai šiuo metu,
Visi "Varpelio" Skaitytojai gauna kasmet gražų, spalvuotą,

OPPORTUNTTY

II.

Kumskis Pasakys Dvi
Kalbas Per Radiji

Sieninj Kalendorių.
EXCB:IILENT

nuoširdžią darbuotoją.
Į apsKnw</ susirinkimą
išrinkta atstovės J. Kilkiene, O. Klapatauskiene.
Dukra

ĮTARIAMAS PASISAVINIME BRANGENYBIŲ

MIC, kun. prof. Budreckas
ir kt. Studentų atvyko iš
šių kolegijų: lietuvių, airių,
damaskeno, marijonų ir kt.
Taip pat iš žymesnių lietu
vių, veikėjų Romoje: kun. K.
Černiauskas, MIC, stud. Jo
nušas, muz. stud. Stepona
vičius ir muzikos, mėgėjas
Pijus Gudelevičius.

40 vai. į savaitę
Laikas ir puse už viršlaikį

1718 Sherman A ve.
EVANSTON

H E L P WANTED —

laipsni.

ILLINOIS BELL
TELEPHONE CO.

ELECTROLUX CORP.

4200 S. Kedzie Ave.

daktaro

Kun.
Viktoras Rimšelis,
gynimo momentu, savo tik
rai puikiu teologiniu ir fi
ATSIŠAUKITE
losofiniu išsilavinimu, daugelu svetimų kalbų praktiš
ku mokėjimu ir moderniškų
filosofinių srovių pažinimu
SAMDYMO OFISAS
— padare visiems tikro įMOTERIMS:
8pūdžio kaipo sugebąs ir paSTREET PLOOR
309 W. WASHINGTON ST. jegingas spręsti kad ir pai
niausius šių laikų protinius
DIENOMS IR NAKTIMIS! klausimus.
Gynimo pasiklausyti susi
PORTERIŲ
Vaouum Cleaner Opers.
rinko daug i n t e l e k t u a l ų ,
VALYTOJŲ
tarp kurių matėsi: kun. prof.
ŠLAVftJŲ
Balčiūnas, kun. dr. Brazys,
MOPUOTOJŲ
VAL.: 5:30 VAK. D U

STATE & ADAMS

• simcitik.

CALUBIET 4118

SAVE VVITH A PURPOSE - SAVE ON A PLAN

fc . »
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Tai kent Rinkimai
Sovietų Rusijoj, kaip žinoma, buvo rinkimai | aukš
čiausią sovietą. Balsai jau "suskaityti" ir tai, paikinti,
labai greitai. Ir, žinote, kai kuriuose rajonuose Balšav'd
net 99.97 nuošimčiai turėjusių teisę balSubti. kaliau
sias nuošimtis balsavęs Lietuvoj — tik 97.04. Visur
kitur tik kelių frakcijų tetrūko iki šimto nuošimčiu.
Ar jūs girdėjote, kad bet kurioj demokratinėj val
stybėj balsuotų taip didelis piliečių nuošimtis? Bet dar
geriau — ar jūs galite nurodyti bet kurią kitą valsty
bę, kurios visi piliečiai balsuotų išimtinai Už Vieną
partiją? Aišku, kad negirdėjote.
Tokie dalykai tik gali vykti ''pavyzdingiausioj ir de
mokratiškiausioj demokratijoj" — Sovietų Rusijoj. Bet
įdomu, kaip Maskva pasiekia tokių tikrai stebėtinų
rezultatų? Maskvos vartojamos priemones labai yra
paprastos.

I

Penktadienis, v a s . 1*. 1S471

IMMKVl)K

Pirmoje vietoje reikia žinoti, kad Sovietų Rusijoj yra
tik viena komunistų partija, kurią Valio ir kontro
liuoja diktatorius Stalinas. Jokios kitos politines par
tijos, jokio kito politinio sąjūdžio ten nėra ir negali
būti, nes visokia opozicija diktatūrai ir komunistų
partijai yra žiauriausiu būdu likviduojami.
Komunistų partija rinkimams išstato tik vieną kan
didatų sąrašą ir tik tiek kandidatų, kiek reikia išrinkti.
Ar tai ne puiki "demokratija"! Nepaisant b , kad nėra
jokių varžytinių dėl partijų sąrašų ar kandidatų, vie
šoji ir slaptoji policija prievarta varo žmones prie ur
nų, ir liepia balsuoti.
Komunistinėje rinkimų sistemoje yra dar viena "de
mokratiška taisyklė' — po rinkimų neskaityti balsų,"
bet tik paskelbti, kad arti šimto procentų balsų su
rinkta. Ir kam, pagaliau, skaityti balsus, jei tik viena
partija teturi teisę kandidatus statyti. Tai būtų nesą
monė ir laiko eikvojimas.
Gal kas paklaus, kam iš viso Rusijoj vaidinama rin
kimų komedija? Juk ten siautėja pikta totalitarinė sis
tema, kruvina diktatūra, prie kurios bet kokie rinki
mai neturi nė mažiausios reikšmės.
Tą komediją Maskva vaidina, manydama apdumti
pasaulio akis. Bet, deja, civilizuotas pasaulis nesiduoda
suklaidinamas ir suvadžiojamas. Jis gerai žino, kad
Rusijoj demokratijos nebuvo ir nėra nė ui surūdijusi
centą.

Rinkimai Praėjo — Norėtų Prisigerinti
Prieš rinkimus komunistinė Lenkijos valdžia sukim
šo į kalėjimus daugybę žmonių. Buvo areštuojami visi,
kurie priešinosi komunistinei rinkimui sistemai. "Pre
zidentas" Bierutas aną dieną paskelbė planuojąs pa
leisti iš kalėjimų apie 70,000 politinių kalinių. Vadinas,
smurtiški rinkimai pravesti, policija sustiprinta; t6dėl
ir amnestiją skelbti politiniams kaliniams nebepavojin
ga.
šis Bieruto planas, matyt, turi ir kitą tikslą, kal
bant apie amnestiją, jiš turi galvoj ir Lenkijos pogrindį,
kurį žada nepersekioti, jei geruoju pasiduos Bierutčs
rėžimui, iš to lenkų komunistinės valdžios gesto gali
ma numanyti, kad Lenkijoj pogrindis tebėra stiprus ir
kad jis pusėtinai efektingai trukdo Maskvos planams.

•

Ar Komunistai Buvę Linkelne
Vasario 12 d. visa patriotiškoji visuomenė tinkamu
būdu minėjo didžiojo Jungtinių Valstybių -prezidento
Linkolno dieną. Minėjo ją ir "patriotai" bei "demokra
tai" komunistai. Lietuvių komunistų dienraštis Chicagoj net vedamąjį straipsnį parašė, įrodinėdamas, fcad
"komunistai buvo Linkolno draugai."
Ar bereikia didesni0 juoko.
Linkolnas kovojd už žmonių gerovę, už rasių lygybę,
už negrų-vergų išlaisvinimą. O už ką kovoja komunis
tai? Jie kovoja, kad daugiau tautų ir rasių užkariauti,
kad daugiau žmonių vergais paversti.
Linkolno idealai ir darbai tiek skiriasi nuo komunis
tų siekimų ir darbų, kiek skiriasi vanduo nuo ugnies.
Vasario 16 d. visi sąmoningi lietuviai privalo atžy
mėti duosnumu ir ryžtingumu dirbti ir kovoti dei atsteigimo laisvos, nepriklausomos ir demokratinės Liefcuvos.
.

Didieji Lietuvos Laisvinimo Reikalai
BROLIAI

m sfesfes

•

LIETUVIAI

kifelnvos ir tttfeft*\| gyvybė piktų žmonių pakabinta
ant plono šifno. Mums visiems Stoja baisus klausimas:
gyvent ar mirt? Visi nedvejodami atsakome ryžtingai
ir kietai — gyveni. Visi lietuviai, kuriam pasaulio kraš
te begjrvehtų, stojo į kietą ir atkaklią kovą už Lietu
vos laisvę ir lietuvių tautos gyvybę, pasiėmę tos rūšies
ginklo, kuri yra reikalingiausia tam tikslui pasiekti ir
kuH jam j D į m a n i o s e sąlygose prieinama.
Lietuviai pasilikę Lietuvoj ėmėsi tokio ginklo, kokiu
raudonasis Maskvos fašizmas išplėšė Lietuvai' laisvę
ir kokiu naikina mus* Brolius ir seseris, tūkstančiai
gyvybių Žūsta, kraują* upeliais liejasi, bet kovojama
už fceH žemį, už gyvenimo teisę.
Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo Komitetas, viso pažktttTb hėtUVfoįi bTįaįizacijų ir visų lietuvių remiamas*
!P j*t<tea!amaš, to paties tikslo siekia politinėmis ir diplo
matinėmis priemonėmis. Kiekvienas padorus, tėvynę
mylįs lietuvis tas jo pastangas remia savo pinigu ir
moraline parama.
ts šioj sunkioj ir baisioj kovoj turi labai dide
lės reikšmės, faebūs pinigo, kova nutruks. Tki būtų
baisi g€da ir netfovariotihas nusikaltimas, jei dėl šių
priežasčių tektų nusiginkluoti ir Maskvai pasiduoti.
Istorija už tokį apsileidimą ir nerūpestingumą, mus at
žymėtų Kaino jūdošišku ženklu, kurio amžiai neįstengtų
ištrinti.
*
Ne. Lietuviai niekados to neprileis. Lietuviai pasi
liko tokie pat, kokie jie yra buvę amžiais. Jie nieko
nesigailėjo savo tėvynės laisvei, jokia auka jiems Lie
tuvai nebuvo perdidelė. Lietuva dėl to amžiams ne tik
mums, bet ir svetimiems pasiliko didvyrių žemė.
PRIMENA MŪSŲ IPAREtoAS
Mūsų priešas — bolševikas Lietuvai sunaikinti deda
savo valstybės aparatą, kariuomenę ir valstybės iždą.
Savo pragariškam tikslui pasiekti Maskva daug mili
jonų meta. Mes gi iš savo puses tai kovai kol kas suly
ginant su Maskva tik skatikus įstengiame panaudoti.
£>ėl to toli gražu negalime padaryti tiek, kiek turėdami
pakankamai pinigo, galėtumėm ir turėtumėm padaryti.
Lietuvos laisvinimo darbui aukoja paskutinius skati
kus lietuviai tremtiniai, kad ir patys skurdų gyvenimą
gyvendami. Bet jų aukas galime naudoti tik Vokieti
joj, nes vokiečių markė neturi rinkos svetimuose kraš
tuose, kūsų gi Lietuvos laisvinimo darbas ne Vokie
tijoj, bet kituose kraštuose dirbamas.
Tam darbui padėjot Jūs Amerikos lietuviai. Dėl to
kilnaširdžiai pasiryžote paskelbti Lietuvai laisvinti va
jų ir nusistatėt surinkti tam reikalui ketvirti milijono
dolerių. Už tai Jums dėkojame, kryžiuojamės tėvynės
vardu. Tokios sumos nebus perdaug. Mes tvirtai tiki
me, kad ją suaukosite ir tuomi padėsite tėvynę lais
vinti, o savo vardus užrašysite aukso raidėmis į isto
rijos garbės lapus.

VAJAUS REIKALU

Poetų Meditacija Vasario Šešioliktai

Dienai
— PtitiM),fciRttosGIROSfeAfetekd,BtikVii>Ai-

Iš Šen Bei Ten
Rašo Tadaušas Dūdelė
Maskvos konferencijoj bus
"pilna spaudos laisvė", pra
neša "V":
"Jau apie 65 Amerikos
korespondentai ruošiasi vy
kti Maskvos konferencijon.
Molotovas užtikrinęs, kad
žinios iš konferencijos nebus
cenzūruojamos.
Kliūtis yra tik tame, kad
Maskvoje stoka kambarių ir
TSRS kol kas negalinti už
tikrinti visiems korespon
dentams butų."
• •
•
Geras tas Molotovas: mes
leidžiame korespondentus į
konferenciją, bet neturime
butų. Labai gaila, bet esame
priversti įsileisti tik po vie
ną ar du iš Amerikos, An
glijos ir Prancūzijos. Apie
kitas šalis nėra ko kalbėti.
Nėra butų...
• • •
Molotovas pareiškė, kad
žinios iš konferencijos ne
bus cenzūruojamos. Tais tri
mis žodeliais jis labai daug
pasako. Svarbiausia, kad vi
sos iš Rusijos į užsienį siun
čiamos žinios yra cenzūruo
jamos. Jeigu nebūtų cenzū
ruojamos, nebūtų reikalo
prašyti necenzūruoti ir duo
ti tokį< užtikrinimą. Kodėl į
Amerikos valdžią nesikrei
pia užsienio žurnalistai su
prašymu necenzūruoti žinių?
Nėra reikalo: Amerikos val
džia nežino, ką tai reiškia
cenzūruoti žinias taikos me
tu.
# •
•
Nebus cenzu r u o j a m o s
(nors ir tai labai abejotina)
tik žinios iš konferencjos.
O jokos kitos žinelės be NK
VD aprobatos nė nemėgink
pasiųsti, nes tuoj atsidursi
kalėjime, kaip jau ne vienas
užsienio žurnalistas buvo at
sidūręs.

TES, BINKIO, KIRSOS, JAKŠTO, MIŠKINIO, ŽENOfiS,
GRAICICNo/sAUERVEINt) GUStAtčtO feALSAt APIE LIEirtlViŲ KOVAS, VILTIS Ife LARVfcS PfelfeSAIK4.
f
— Vieniem — tu didvyrių palaiminta žemė,
Kitiem — tu nykštukų varginga tėvynė,
O man tu esi kaip smūtkelis prie kelio,
Kur laukia keleivio malda ir nakvynė.
Šitaip savo meilę Lietuvai išdainuoja Vincas Myko
laitis-Putinas.
Trisdešimtąjį kartą sulaukę Vasario Šešioliktosios,
mes prisimename tas savanorių kruvinas pastangas at
kurti Lietuvą
Tai buvo sunkios kovų dienos, kaip kitadqfs Vytautas
Sirtįos Gira rašė apie "motinas sulinkusias" Lietuvos,
kurios skuba prie sruvaus upokšnio:
Kodėl šaltinėlis šiandien toks paraudęs,
Kodėl vandenėliai taip krauju patvinę?
Ir suprato močią šaltinėlio raudą,
Kad sūnus padėjo galvą už tėvynę.
LaišVės kovos buvo labai sunkios, kaip kad jas nu
sako Kazys Inčiūra
Tu alkanas buvai — tave penėjo vėjai,
tu koveis nuogas kruvinuos laukuos.
Bet grįžtant | namus, visi varpai skambėjo
miškuos, kalneliuos, kloniuos, ežeruos.
Bet daugelyje šeimų laisvės kova paliko neužgijamas
žaizdas, kaip liudija Petras Babickas:
Tenai tada nupiovė mano koją,
0 draugui Andriui išėmė akis...
Kiek tėviškės laukuos pasėjome artojų — '
nei vyšnios, nei rugiai to mums nepasakys...
Lietuviui teko grumtis su rusiškais, lenkiškais, vo
kiškais arais, ir žagrės vieton ginklą paėmęs lietuvis
ištesėjo. Bronės Buivydaitės žodžiais betariant.
Sukis^ Ereli, iš mano tako —
Kardai pamėgp tavo sparnus!
Kardai tau teisę nūnai pasako:
Vilnius lietuvių sostinė bus!
Šimtą dvidešimt trejus metus ruso vergijoje išbuvu
sio lietuvio — jėgos išliko nepalaužtos ir nuotaika pa
kili. Pakeldamas ginklą jis pesgyveno tą, ką Kazys Bin
kis nusako savo "Geležinio Vilko inarše":
Arėm, šėjome laukus,
Drauge piovėm pievoj šieną...
Dalgė — kardas to pat plieno —
Išguldysime, kaip šieną,
Priešus plėšikus.
Girdit! — Po visus kraštus
Žvanga mums paruošti pančiai
Priešai lenda, kaip sąrančiai.
Geležinio Vilko dančiui
Darbo bus, tai bus.

Broliai ir Sesės Lietuviai! Karys fronte tik tuomet
padeda ginklą, kai baigiasi karas. Kai viena kariau
jančių pusių ginklą padeda karui nepasibaigus, pasi
duoda priešui ir savo bylą pralaimi. Ginklą padėdamas
*
*
*
Nepriklausomybes paskelbimo aktas buvo tik raštas
Amerikoje
irgi
labai daug
nelaiku, karys negarbingai ir nusikalstamai palaiko
apie tautos vikis ir pasiryžimą. Kad jisai atidarytų du
įkalbama apie butų stoką.
priešą. Mūsų kovoj pinigas yra ginklas ir tai ne bet
ris į laisvę, turėjo l>ūti kovose krauju už antspauduo
iTačau
kai
į
Ameriką
va^iuokoks. Tenkintis tad vienu ar kitu vajum negalima. Pi
tas. Ir lietuvis buvo ryžtingas — jisai su Faustu Kirša
un tmil
Tautl
ose
nigo rinkimas ir telkimas privalo tęstis nenutraukiamai %*')* * J S
Į
J P "
šaukė:
džllls
ir kiekviena proga, kol nebus laimėta Lietuva, kol p a s - ^
bolševikų delegacija^
Nuo Palangos ligi Vilniaus
niekas
kutinis bolševikas neapleis mūsų žemes. Tai labai g e - J § ,
J l e m s nePasako< k a d
Jausk, gyvenk!
rai suprato dar prieš Didįjį karą čeko-slovakai vaduo- M™™;.butų\lr
™ * ^ " ^
Tą, kurs tavo spfandą suka,
damieši iš Auštrd-Vengrų 6kupacijos.
Į {delegatai, bet net virėjai, ba
Daužk ir trenk!
t ų valytojai ir didžiausias
Rašo dr. J.
KAtt* feitl DIRBA
Ibūrys enkavedistų.
*
*
*
Štai kaip jie rinko pinigus kovai už savo tėvynės
Nesenai laikraščiai pas
išlaisvinimą: pirmiausia kiekvienas čekas ir slovakas
kelbė, kad Amerikoje yra
į ikvo Laisvės Fondą mokėjo mokesčius po 10 nuo
3,6^ įvairių Rusijos tarnau
šimčių nuo savo uždarbio. Tie mokesčiai buvo mokami
tojų. Tie tarnautojai turi
nublatos, kaip valstybes mokesčiai mokami, kas tokio
mdkesčio nenorėjo mokėti, buvo paskelbtas tautos prie-_ būrius tarnų. Jie visi užima
šu. Su tokiu žmogum visi nutraukdavo ryšius ir jo v e n g - W n e t i k ddžiulius butus, bet
yJ^iJL* ! . . : „ « » i l - A _ i : ~ _
i i _ ji^
«_ m i .
. »
H'o J r i o i
nnf
f cslri mirk
nOTViiia
net oatskirus
namus.
davb,
kaip pikta liga sergančio
ligonio.
Toliau, toks
pat. ^^^ dažnai
Rusijoje tuo tarpu yra tik
nuošimtis buvo mokamas nuo visų pobūvių, pasilinks
250 amerikiečių. Į tą skai
minimų, iškilmių išlaidų. Susirinko pavyzdžiui draugai
čių įeina ir ambasadorius, ir
alu6id išgerti smuklėn. Smuklės savininkui moka 100
šoferiai, ir paprasčiausi pa
krdhų. 10 kronų sumokėdavo Laisvės Fondui. Iškilmin
tarnautojai, nes Rusijos pi
gos krikštynos ar vestuves. Iškilmių kėlėjas su lėkšte
liečiui užsienio atstovybėje
apeina svečius reikiamam nuošimčiui tėvynės reikalams
tarnauti yra mirtina nuodė
surinkti. Svečiai sumeta daugiau negu reikalaujama.
— UŽ ŽEMIAUSI NUOŠIMTI
mė.
TURTAS $19,000,000.00—ATSARGOS FONDAS $1,500,000.00
!Buš daugiau)
Taupymo skyriaje dabar mokame 2%, Per 37 metus visados
išmokėjome ant pareikalavimo.
Kalbant apie būtų štoką
Pastaruoju laiku mūsų didžioji fraternalinė apdrau- Amerikoje, reiktų pagalvoti
dos drganižBcija — Liėtūvttį R. K. Susivienymas Ame a|)ie trios milžiniškus būrius
rikoj yra užimta svarbių reformų pravėdinau. Yra per *• diplomatų", "mokslininkų"
and Loan Association of Chicago
rašomi senieji narystės certiiiiatai į naujus, moder bei "specialistų", kurie, iš
UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVTSlON
niškus. Virš aštuoniasdešimta nariui jau esą persikėlę važiavę iš Amerikos, viso
į naujuosius apdraudos skyrius. Tad, palyginti, trum kiais būdais ją šmeižia ir | 4192 ARCHER AVE. TeL VlRginia 1141
J U S T I N M A C K I E V U C H , P r e s . a n d Mgr.
i
niekina.
pu laiku didele pažanga padaryta.

I
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Penktadienis, vas. 14, 1947

Vasario Šešioliktoji
Chicagoje

BDENRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO. ECLINOIS

Marquetfe Park

Naujienos

Svečiuose
So. ChicaciDJ

Gražūs Pažadai

Aukos BALF

Marąuette P a r k . — Res
Bridgeport. — Gruodžio 8
Naujos bažnyčios s t a t y m o
Seniai, seniai, So. Chica- publikonams, laimėjus pasta d. per prakalbas BALF'ui
Kurie dalyvauja Sv. Kaairuosius rinkimus, dabar res- aukojo sekantieji:
i fondan paliko $1,000 mirę go lietuvių kolonija buvo
P o $5: Gudauskas, A. Sa
miero Akademijos mokinių;
» . ~ w i - ^ Acmf0 T<T ' i™, i- • « „ t ^ ™ r ^ . ^ publikonai dar labiau veikia
suruoštuose vakaruose,
visi
!
. . ; a. a. Kanrodas ir Agota Ig-, lietuvių
lyg ir ...nyk
iš nuo Parapija
Chicago ir
f tikisi laimėti
. . . . ateinančiuo dauskaitė, F. Knaberas, ar
i<L
žemėlapio.
SUrUOStUORP
a k a r u o s e . VISI
.„. .
.
. .
.
7 I."
ise
r rrinkimuose.
i k i a i J a i m p r i o r p i n a n č i i i n . Gaudišius, Kleinai.
žino,
kad jei vakademikes
ką
apsėjo su vienu kunigu, o
apsiima tai visuomet savo nataviciai. Atsiminsime jų
E. Skrupskelaitė $2.
tautinio ir draugijinio vei-! Vasaiio 7 d. įvyko respubužduotį atlieka kuo puikiau sielas savo maldose per il
Po $ 1 : P. Jonaitis, M. ZoAldoniai aukojo $25 U. S. kimo reikėjo su žiburiu ieš likonų šios kolonijos susisiai ir publiką sužavi. Ne gus laikus. P r a n a s ir Adele
rinkimas, kuriame dalyvavo i kas, R. Petraitis, B. Knak a r o boną. ( P a i m t a iš par. koti.
veltui tad jos įvairių mo
"Nativity News").
Gi /šiandie k a g kita. JKas įr kalbėjo: sen. Waltėr Mc- beras, K. Bumblis, Juraškiek y k l a kontestaose p i r m a s
•
šiandie nėra girdėjęs apie Avoy; kandidatas į alder- ne, P. Jonelis, F. Vasiliaus
p r e m i j a s nusineša ir lietuVasario 16 dieną mūs baž- tos lietuviu kolonijos religi momus 15-tam Warde Her- kas, M. Pocius, J. Šliogeris,
viams garbę parneša. Ši sau
bert Wentzel; respublikonų A. Pocius, A. Misevičienė, V.
*, v
,
nyčioje per visas šv. Mišias nį gyvenimą ir draugijinį
A,
renkama aukos Lietu veikimą. P a s k y r u s klebonu vadas Michael Ruddy; ir res Melkus, Petraitienė, P. *Sutm Sv. Kazimiero Akademi- bus
./
jdalyvaus
Oš mokinių-mergaičių
grupe vos gelbėjimo reikalui. Pra- kun. V Cernauską, parapi- publikonų kandidatas į ma- , kienė, P. Čiuras, Petkienė.
Lietuvos nepriklau
\ A. Arlauskas, J. Puišis, M.
somybės paskelbimo sukak- f i t a s e k m a d i e n į per visas. j a prad&io kilti kaip a n t yorus Russell Root.
šv. Mišias bažnyčioje anglų mielių. Šiandie ji gali jau
VVentzel žadėjo vykdinti Žičkus, V. Jaunis, O. Čiuras.
ties minėjime, vasario 16 d.,
A. Matuliokienė, S. Milius
išpildys tautinių šokių prog ir lietuvių kalbose buvo aiš būti pavyzdžiu daugeliui ki- daug pagerinimų warde, k u r A. Paulauskas, P. Freitikair a m ą Amalgamated salėje,, kinama žmonėms apie Lie- tų parapijų. Kas seka tos i šiuo metu viskas labai apA^ Klevinskie
prie Ashland ir Van Buren Į t u v o s gelbėjimo reikalą ir kolonijos kroniką "Drauge", j leista. R. Root sakė tapęs !nf*» A° - BPu****,
anvs
K
!
mayoru išvalysiąs visus dy- ®' '
, - Kakta, J.
gatvių, šokiuose dalyva-aja nelaimingus l i e t i m u s pabė- t a m nereikia aiškinti.
A. Budraitis,
Bet vadas, kuriuo skaito- kaduonius, kurie turi po du {Jokubauakas,
15 mergaičių.
Jos pašoks i 6 ! " " " - ^
!°'.1Bdįnta.^m0'
F. Tolišius, Mrs. Puidokie
l
nėms
vokeliai
aukai
įdėti
mas
parapijos
klebonas,
viemiesto
d
a
r
b
u
s
ir
nieko
neKalvelį, Blezdingėlę, Lenciunė, K. Niedvaraitė, I. Narveikia.
Tas
liečia
visus
gy
Marąuette
P
a
r
k
o
lietuviai
nas
nepajėgtų
tų
visų
dar
gelį ir Suktinį.
vidp8
' N - Butkūnas, D, Gnd
jau sudėjo Lietuvos reika bų nuveikti, jei ne veikėjai, ventojus, nes iš jų taksų tie l
Dainuos ir j a u labai gra lams žymią auką, bet visi
J. J. bis, K. Andrenienė, J. Mato
kurių Šv. Juozapo parapijoj žmonės g a u n a algą.
nis, J. Bendoris, P. Juška>
žiai užsirekomendavęs Lie prakalbose negalėjo daly
dabar nemažai randasi. Kai
kun. J. Prunskis, J. Dimša,
tuvos Vyčių Apskrities jau vauti. Tad dabar, visi, o vi
kurių iš tų veikėjų So. Chi t a Petrui, paskui pavyzdin P. Katauskienė, K. Ūsienė,
n a s choras, vadovaujant jau si, turėsime progos savo aucagai gali pavydėti net, di gai jo žmonai, ilgiausių me
Savl kls
n a m vadui L. šimučiui, J r . j k a pri9idm
prie
Lietuvos
tų
i
r
toliau
būti
pavyzdžiu
f:
^ , A. Krasmaua
džiosios lietuvių kolonijos.
dai
Kurie šį, chorą girdėjo
: j gelbėjimo.
Pavyzdžiui, Petrag ir Anas lietuvių religiniam ir tauti kiene, S. Trucinskienė, M,
nuojant
pereitą
pavasarį I
^
Kaucienė, E. šapalas, A. Ratazija Snarskiai. Tai reto niam veikime.
Dariaus-Girėno salėje, visi i
šinskaitė, A. Zaluda, E. Ku
P.
ir
A.
Snarskiai
augina
pavyzdžio
lietuvių
šeima.
Jis
pareiškė pageidavimą dažVasario 16 d. Amaigama,ateivis, ji — Amerikoj au dvi dukreles — Teresę ir A- lienė, A. Vaitekūnas, R. Koted
Auditorijoj,
333
S.
Ash
niau jį girdėti.
dis, N. N., P. Dom'ikas, P.
land Av., įvyks bendras vi gus lietuvaitė. Bet koks sa delę, kurios lanko parapijos
' ' B i r u t ė s " choras j a u nuo sos Chicago lietuvių Lietu- vitarpis susipratimas veiki pradžios mokyklą.
Svečias Vaicekauskas, J. Mažeika,
M. Mažeika, M. Vyšniaus
seniai visai Chicagai pazįs- V O g Nepriklausomybės mi- mo atžvilgiu! K u r nepasi
kas, A. Bųdris, P. Janeaust a m a s ir mylimas. Tad ir j u j i m a s Dainuos Chicago o suksi, visur juodu užtiksi,
kaite.
šiame minėjime jis dainuos j ^ ^
Brazis, ypatingai
Snarskienę. Be I U ž ALDERMAN 13to W a r d
artistas
Mg
Smulkių buvo $32.31.
i r savo užduotį atliks.
j U e t u v o s Vyčių ir " B i r u t ė s " nuolatinio dalyvavimo drauViso — $118.31.
J. g.
4718 So. Karlov Avenue
Dainuos ir visų mėgiamas ! chorai. Bus šauni muzika,
gijų ir organizacijų veiki Vctrraiuis Antro Pasaulinio Karu
Su kuo sutapsi, tokiu pats
solistas Algirdas Brazis.
kalbės žymiausi kalbėtojai.
me, jinai ko ne k a s savaitę
patapsi.
~.
....
Pradžia lygiai 2 vai. popiet.
A ,.
patiekia
*"Draugui"
plačią
Rimtoji
minėjimo dalis . . . .
... _
.
,
.
,r ,
Šokiai prasidės
7 vai. vaka- kolonijos kroniką. Snarskių
0 0/:
F
wwwwwwvwwvvwwvwwv
bus 2:30 vai. popiet. Vaka.
! ro. Šventa pareiga visiems veikimą reikia dvigubai ver
v . . .
MAŽAI K O P I J Ų T E J U K O
re bus šokiai prie geros orj
.
, ,lietuviams dalyvauti. Kvie- tinti dėlto, kad gyvena gana
kestros, kurią lydės a m e n į
1
.v.
. ,.
.v,
, . cia Marąuette P a r k A. L. T. tolokai nuo lietuvių centro
koniskos ir lietuviškos dai-i .
n .
. ,
skyrius. i(Paimta
iš p a r a p . — 610 E. 88 St., taip, kad
A.
A.
nor. Cia jaunimui b u s gera
f
' ;
f atv a ž i u o t i, pavyzdžiui, į
M Y K O J L A S GRIGALIS
laikraštėlio ISativity News )
p r o g a p n e s uzgavemas sma-j
West Side ima valandą lai
Clyv.: 3402 s. Uowo Avonue.
giai pasišokti. Tad motinos
*
Mirė
Vaa. 11d.. l!*47m., 2:ko. Ne pas daugelį lietuvių,
Paraše OWLN J. C. NOREM
p r a n e š k i t e savo sūnums ir j E k s t r a , e k s t r a .
Gimimo
r5 vai. popiet, sulaukęs puypatingai čia augusių, rasi
sės amžiaus.
d u k r o m s šią žinią. O jei k a s I § v p Marijos parapijos 24
Žemšlapiai. paveikslai, 300 pusi.
tlitnG * l^it'tuvoje.
Kilo ift
tiek
pasišventimo,
pasiauko
Telšių apskr., Vietuvos parup.,
j a u s i s išalkęs, nereikės eiti | v y r ų
komitetas
ateinantį
K A I N A : $2.00
Alkų Sodžiaus. Amerikoje išjimo.
gyveno 4 i metus.
k i t u r maisto ieškoti. Cia bus | a e kmadienį, 7:30 vai. vakaUžsakymus siųskite į •—
Tuliko dideliame nuliūdime:
Sausio 8 d. Petrui Snarsgalima gauti visko, puikią, r e
parap
salė;je
rengia
moterį Marijoną (po tėvais Tevelaitė); dukt«'rj Bernice ir žen
vakarienę. Tad dar k a r t ą priešgavėninį pasilinksmini kiui minint gimtadienio su
tą Stanislovą Dočkus; anūkus
D R A U G A S
Btanley Jr., ir Dolores ir daug
užkviečiame visus. Laisvute" mo vakarą, šokiams grieš kaktį, ir klebono metinio pa
kitų giminių, draugų ir pažįs
2334 S. Oakley Ave.
rapi
jonų
aplankymo
proga,
tamų.
gera muzika. P a r a p . komiKūnas pašarvotas Antano M.
Chicago 8, Ulinois
"jų nuosavam, puošniam bunPhillips koplyčioje, 3307 S. Li* VlSU D ė m S S i l l i
i t e t a s y r a tinkamai pasirentuanica Ave. Laidotuves Įvyks
galovv buvo susirinkęs gero
8
Please send me postpald
šeštad., Yas. 15d. Iš koplyčios
Knygos 'Katalikiškoji L i e f . ^ . ^
*>**«* i r payai8:30 vai. ryto bus atlydėtas į
copies of your book — TEMELESS
k a s būryg svečių — vietos
8v. Jurgio parap. bažnyčią, ku
t u v a " platinimo reikalu y r a j f 1 ^ 1 - , ? S l v i u r u m o l r
ftu'
LITHUANIA.
Enclosed you will
veikėjų ir iš toliau, kurie
rioje įvyks gedulingos pamal
vakar
find
$
įgaliota
S.
šagamogienė * « •
^
° P*^"
dos už velionio stelą. Po pa
buvo vaišinami nepaprastu
maldų bus nulydėtas j šv. Ka
k o k s llks
eis n a
0 s
b a z n
(7242 So. Fairfield Chicago, l
^
y
zimiero kapines.
JJ, .
cios s t a t y m u i .
Nuoširdžiai menu. Geriant tostus linkėNuoširdžiai kviečiame visus
Name

[x]GEO. J. MENKUS

T l M ELĖS S
įi\ LITHUANIA

Gerbiama dvasininkija, ka ; v i 8 i k v i ^ a m i ateiti.
S. P .
talikiškos organizacijos ir
Liežuvis y r a menkas są
visuomenė prašomos ją šia
narys, bet padaro didelius
me kultūriniame ir tautinia
daiktus. *v. Jokūbas.
me darbe paremti.
Kun. <Jr. K. Gečys

Pranešimas

Nauja Lietuvos Istorija

THE STORY OF
LITHUANIA

Cicero. — L. Vyčių 14-tos
kp. susirinkimas ir instalia
cija naujos 1947 metų val
dybos bug vasario 14 d. Na
riai kviečiami susirinkti į
parapijos salę 7:45 v. vak.,
iš k u r visi sykiu eisim į bažnyčią apeigoms. Susirinki
m a s bus po bažnytinių apei
ParaSS
gų. Visi prašomi susirinkti KUN. TOMAS CHASE (Čizauakas)
Išleido Strafford House, Inc.
laiku, taipogi nepamirškite
pasipuošti savo dekoracijo Žemėlapiai, kronologrija, 390 pusi.
S J U N A : $3.&0
mis — L. Vyčių laipsnių me
Užsakymu* sitjskite \ —
daliais.
MK
D R A U G A S
2334 S. OakJey Ave,
Chicago 8, Illinois
B. A. L-A C H A W I C Z
Please send me poatpaid
,.
Laidotuvių Direktorius
copies of your book THJ^ STORY O^
ROSELANDE
LITHUANIA.
Enclosed you will

f

KOPLYČIA RANDASI:

10756 So. Michigan Ave.
TeL FUI* 1270 arba CAN. 3$13
Res. taL — COMmodore 5T65

f

line*

^• • • • »••••••§;••

Name .
Address

••••

SENOMS, ATDAROMS,
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
EB ODOS IŠBĖRIMAMS
Keočiantieji nuo senų, atdarų
ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai pasėdėti, ir kaip
nakties metu negalima gerai Išsi
miegot. Kuomet
ialsdos pradeda
niežt ir skaudė
ti — užtepkite
LEGULO Ointi ment palengvi
nimui skausmo
ir niežėjimo tų
sen'j, atdary ir
skaudžių žaisdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmą
prašalinančios ypatybes suteiks
Jums tinkama
nakties poilsi lr
pagelbės išgydyt
senas, atda
ras ir skau
džias žaisdaa. Vartokite J} irgi skaudlems
nudegimams, iašų ir sutrūkimų
prasalinimui, lr kad palengvinti
Psortasis niežėjimą. AtvSdina va
dinama Athlete's Foot degimą, ir
niežėjimą, sustabdo jo plėtimąsi,
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir
sutruklmo tarp piritų; geras ir
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams lr ki
toms odos negalime iš lauko puLEGULO OINTMENT parsiduoi* po | 1 25 ir po $3.54.
Siuskite Jūsų Money Orderi tls-

LEGULO, DEPT.—D.
4847 W. 14th Street
CICERO 50, ILLINOIS
Arba atvykite į vaistine:

Stem Pharmacy
4W7 W. llth St, Cicero 60, U.

gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, ±>ukte ir
Žentas, ir kitot> Giminės.
Laid. direkt.:— Antanas M.
Phillips, tel. YARda 490S.

Address

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ

IŠTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
AMBULANCE D I E N 4 IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage
Avenue
Y a r d s 1741-2
4330-34 S* California
Avenue
Lafayette 0727
Koplyčios VELTUI Visose
Chicagos Dalyse
Radio Programai WGE3
H390 k.)
DABAR KAS ŠEŠTADIENI,
nuo 9:15 iki 9:30 v. ryte.

Veteranų Perlaidojimo Reikale
Kreipkitės prie ANTANO B. PETKAUS, Laidotuvių Direk
toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums
norint, kūnai žuvusių ar mirusių veteranų — jūsų mylimųjų,
bus parvežti perlaidojimui Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks
| jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas.

NULIŪDIMO

VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE
ANTHONY B .

PETKUS
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th Ave., Cicero, 111.
Telefonas T O W N H A I X 2109

6812 So. Western Ave., Chicago, 111.
Telefonas — GROVEHILL 0142
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir
jūsų finansiškam stoviui prieinamas I

S E K A N T I E J I Y R A N A R I A I CHICAGO L I E T U V I Ų
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansu patarna
vimas yra teikiamas |
dieną ir naktį. Rei
kale, šaukite mus.

Mes turime koplyčias
visose Chicagos ir
Koselando dalyse ir
tuojau patarnaujam.

flrtWrWW^W^W^rW^^^^

LIŪDESIO V A L A N D O J

IGNACAS J. ZOLP
1646 WEST 46th ST.

MAŽEIKA«EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
4845 So. VVestem A**.

«*M*

PROspect 0099

"""

3319 tituonko Aro.

YARd$ 1138-1139

Tienu kum gyvena kitose miesto dalys* graiime koplySa. arčiau Jnsy oamq

LACHAWICZ ir ŠONAI
2314 W. 23rd PLACE
10756 S. MICHIGAN

% Casimir Monument
*v*-*ms <•'<*.*

Phones — CANal 2515
COM 5765; PUL 1270

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

PIRKITE TIESIOG SVO —
MB. NJELSON
- Savlnlako -

Phone: YARds 0781

Phones: YARDS 1138-39
PROspect 0099

LEONARDAS L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVE.

Phone: PULlman 0661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. UTUANICA AVE.

Phoii?: YARds 4908

JULIUS LIULEVIČIUS

, «Sttfer-»

im*>3M<

3914 Wost IHth St

4348 S. CALIFOBN1A AVE.

Phone LAFayette 3572

•

Vienas Blokas nuo Kapinių
>g Ten, Kor Bosni
Sustoja,

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

, POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTKD ST.
710 W. 18tb STRIKT
Telephone; YAROs 1419

I H

.

!DIENRAffnS DRATTOAB, CrTTCACIO, HS1JNOIS

Švęsim Nepriklausomybės Šventę!

KO ŽMOGAUS PROTAS SUPRASTI NEGALI

Penktadienis, vas. ¥?f T&47

Naujas įtariamasis
Pittsfield, Mass. — George
F. Polest, 21, buvęs kalinys,
areštuotas už automobilio
pavogimą, įtariamas Elizabeth Short nužudymu Los
Angeles. Automobilio užpa
kaly rastas kirvis STI kraujo
dėmėmis ir kareiviškas kas-*
tuvėlis, kurie ir davė pagrin
do jį įtarti nužudyme.
Jis prisipažino buvęs Los
Angeles, kai nužudymas įvyko*, tačiau paneigė turįs
ką nors bendro su tuo.
Automobilio
savininkas,
kuris gyvena Fabiens, Tex.,
pranešė, kad kirvis priklau
so jam ir jį naudojo antilo*
pei išmėsinėti. Be to, auto
mobilis pavogtas 12 dienų po
nužudymo praėjus.

Nužudė už 25 centus

Hillsboro, Ore. — Jack
Sekmadienį, vasario, 16 dieną, sukanka 29 metai nuo
Green, 16 metų aukštesnio
to laiko, kai Lietuva pasiskelbė atsistatanti kaip laisva ir
sios mokyklos mokinys, pri
nepriklausoma demokratine respublika. Kiekvienais me
sipažino nušovęs mokytoją
tais viso pasaulio lietuviai šią sukaktį iškilmingai pami
Ralph Porritt, kad galėtų
nėdavo, nes tei juk yra reikšmingiausia atgimusios Lietu
paimti iš jo 25 centus, už
vos diena. Dabar jau septinti metai ta švente Lietuvoje
kuriuos turėjo apmokėti sko
X '' Draugo" '-oncerfot
uždrausta švęsti. Nežinomo kareivio kapas Kaune, prie
lą už ledus (ice cream). Į
kurio minios žmonių, rinkdavosi atiduoti pagarbą t i e m s
miegantį mokytoją jis pa darbininkui pavaišinimas ir
kurie Lietuvai teisvę iškovojo, bolševiku išniekintas ir su
įvertinimas jų darbo Įvyks
leido penkis šūvius.
naikintas. Lietuviai, kurie bent slapta mėgina tą sukaktį
vasario 15 d., 7 vai. vakare,
prisiminti, suiminėjami ir baudžiami.
Aušros Vartų parapijos sa
Lietuvos nepriklausomybe tačiau nėra prarasta! Bol
lėj. Visi taip gražiai talki
ševike banditiško veiksmo nepripažino teisėto- ne viena
Los Angeles. — Įvairus ninkavę "Draugui" per kondemokratine valstybe. I r nepripažins, kol patys lietuviai'
tyrinėjimai
parodė,
kad iertą kviečiami nepamiršti
su tuo nesutiks.
"bolševikui nėra nieko negalimo", pasakė diktatorius
Frank French, 47, nėra nu atsilankyti.
Kad parodytume, jog ir mes, laisvos Amerikos pilie Stalinas. Tai Lietuviai iš tikro patyrė patys. Bolševikai ga
žudęs savo žmoną, Jeanne
X J. ir O. Vitkauskai 2331
čiai, nepripažįstame Stalino smurto ir norime matyti Lie lėjo išžudyti tūkstančius nekeltų lietuvių, galėjo kankin
French, 40. Jos sumuštas ir
W. 21 Place, vasario 12 d.
tuvą vėl nepriklausomų valstybių tarpe, turime ypatingai ti moteris ir mažus kūdikius, galėjo deginti tardomų lie
lūpų
paišeliu
subraižytas
la
iškilmingai paminėti Lietuvos nepriklausomybes sukaktį. tuvių nugaras karštu prosu, kišti vinis į panages, galėjo
susilaukė dukters. Motina su
vonas
buvo
atrastas
pirma
Chicagoje Lietuvos nepriklausomybes paskelbimo mi lupti nuo nugaros, nuo rankų ir nuo kojų odą, išbadyti
kūdikiu randasi Šv. Bernar
dienį.
akis,
nupiaustyti
lyties
organus.
nėjimą rengia Chicagos Lietuvių Taryba. Minėjimas įvyks
do ligoninėj. Tokiu būdu Jo
Amalgamated Center, 333 S. Ashland Blvd.
Štai, ir Kretingoje vienas lietuvis buvo tokia žvėrišku
nas ir Elena Aleknai paliko
Minėjimo programa bus nepaprastai įdomi ir susidės būdu nukankintas, kad to sveiko žmogaus protas ne su
"grandpa" ir 4 'grandma' ; .
Philip Harrington, Chica
net iš trijų dalių: rimtosios dalies — kalbų, menines da prasti negali. Jam gyvam buvo nulupta nuo rankų oda. gos susisiekimo valdybos
Netrukus bus paleistas
X B. Buseckas, iš MarĮsižiūrėk geriau ir pamatysi nykštį su nagu.
lies ir šokių.
! pirmininkas,
pranašauja, naujas traukinys tarp C h i quette Park
i r Albina (po
Šiurpas pereina, skaitant apie tai ir matant paveiks kad visų rūšių susisiekimo
Kalbas pasakys Leonardas Šimutis, Amerikos Lietu-,
cagos ir Los Angeles. Jį ope-' t § v a i g j o n i k a i t ė ) p o i g k i l _
vių Tarybos pirmininkas, adv. Rapolas Skipitis, buvęs Lie lus, o kaip jaučiasi tie, kurie ir dabar tebeneša sužvėrė priemonių mieste bilietas
ruoš Rock Island ir Southern I .
,,
tuvos vidaus reikalų ministeris ir Pasaulio Lietuvių Są jusių bolševikų jungą? Juk visa Lietuva dar tebėra tų žvė kainuos 10 centų, jeigu su
Pacific linijos. Traukinys H ™
" ~
I T
jungos pirmininkas, taip pet Dr. Kiras, prieš keletą dienų rių vergijoje.
sisiekimą perims į savo ran bus.pavadiriEas Golden R o c - j n S l k e l l o n e P° s a u l e t * K a h "
iš Europos atvykęs tremtinis. Kalbės taip pat nepriklau
Jokia auka nėra per didele, kuri skiriama išlaisvini kas miesto valdyba.
|forniją, gražiąja Arizona ir
kej.
somos Lietuvos atstovas — Lietuvos respublikos konsu mui lietuvių tautos iš tos vergijos. Todėl duok, Amerikos
Jis pasakė, kad jau 15
Traukinys, kuris pradės I k i t o m i s S a m t o s gražiomis
las Chicagoje Dr. P. Daužvardis.
lietuvį, kiek pajėgi, Amerikos Lietuvių Tarybai, kuri veda didžiųjų miestų priėmė tokį
vietomis.
Po rimtosios dalies seks menine programa, kurią iš Lietuvos išlaisvinimo akciją! Kenčianti Lietuva žiūri į ta mokestį, o New York ir Phi- lcursuoti šią vasarą, kelionę
iš Chicagos j Los Angeles
X "Draugo" koncerto PTO
pildys visiems gerai pažįstamas "Birutes" choras, vado ve, laisvą žmogų. Lietuva irgi nori būti laisva!
ladelphia taip pat nori tą
atliks per 39 3^4 valandos. | g a s t Agnes
Auditorium,
vaujamas muziko Byansko, Vyčių choras. va*dovaujamas
mokestį priimti.
K a s savaitę padarys po tris g a u t a k e l e t a s j r n a u j ų d n r
L. Simučio Jr., ir šv. Kazimiero Akademijos tautinių šo
Nustačius tokį mokestį, iš keliones į abi puses. Bihe„
^
(<D
(<Laivo„
kių šokėjų grupe. Taip pat dainuos operos solistas Algir
AUKOKIM! DIRBKIM! REMKIM AMERIKOS
keltos sistemos traukinių tai bus brangesni uz pa°.
das Brazis.
LIETUVIŲ TARYBA!
bilietas atpigtų dviem cen prastų traukinių bilietus.
lr dau ehs U l
^ ^
S
^ atBe to, minėjime dalyvaus Dariaus-Girėno postas.
tais, bet užtai gatvėkarių
naujino
prenumeratas.
Traukinio pastatymas kai
Po to seks šokiai, kurie tęsis iki vėlumos. Šokiams
bilietas pabrangtų
dviem nuos $1,500,000.
X J. Gustainis, savininkas
gros labai geras orkestras. Ypatingai jaunimas kviečia
centais.
Bonnie Bee Super Food Meat
mas atsilankyti į šokius.
Sales durys bus atidarytos 1:30 vai. po piet, o pats
Mart, 1800 Main St., Melrose
minėjimas prasidės lygiai 2:30 vai. po piet.
Park, per B ALF paaukojo
Pilnas
Income
Taksų
Patarnavimas
Šokiai prasidės 7 vai. vakare.
net 80 dėžių kenuoto mais
BIZNIERIAMS,
NAMŲ
SAVININKAMS
IR
DARBININKAMS.
Kr d iš toliau atvažiavusiems nereikėtų važiuoti na
to vaikams. Tą maistą jis
Atsineškite savo algos Raportus ir kitas smulkmenas. Mes nesikrausmo vakarienes valgyti, yra pasirūpinta gerais užkan
tome. išpildė Jūsų Income Taksus. Per 17 metų toje pačioje vietoje,
pats ir atvežė j BALF Chi
Manila. — Virš 100 ge
Maskva. — Laikraščiai
per ištisus metus. Mes teikiame taksų išpildymo patarnavimų.
džiais kurie bus teikiami vietoje. Taip pat bus visokių
cago apskrities sandelį. Mais
praneša,
kad
sekmadienį rai ginkluotų. japonų karei
gėrimų atsigaivinti.
OBARTUCH and COMPANY
to vertė siekia $537.60. BA
Vasario 16 dieną, sekmadienį, visi Chicagos lietuviai praėję ''balsavimai" nepa vių, kurie greičiausia neži
Rusijos no, kad karas jau pasibaigė,
2123 VVest Cermak Road
Chicago 8, Illinois j LF Chicago apskrityj piriš visų miesto dalių suplauks į Lietuvos nepriklausomy prastai pasisekę.
Pala.
4*1 mas asmuo suteikęs tokią
bes paskelbimo minėjimą Amalgamated Center, 333 So. "respublikoje" balsavo 99.95 yra užsibarikadavę
w*n
saloje,
pietryčių
dalyje
auką lietuvių tremtinių naš
Ashland Blvd., kuris prasidės 2:30 vai. po piet. Dalyvau nuošimčio turinčių teisę bal
Filipinuose.
ti tame minėjime yra kiekvieno lietuvio tautine pareiga! suoti. Ir visi balsus atidavė
laičiams.
už "Stalino partijos kandi
Lėktuvai bus pasiųsti nu
datus" (kitokių visiškai ne mesti
jiems
pranešimus,
X Misiūnai, žinomi Rosebuvo). Pranešama, kad 420,- kad karas pasibaigė, ir jie
lando veikėjai ir "Drauge 1 '
359 balsuotojai kandidatų turi pasiduoti, nes kitaip
STASYS UTTWINAS SAKO:
bičiuliai, šiomis dienomis ga
2441 West 69th Street
pavardes
perbraukė
ir
para
bus
jėga
paimti.
Praneši
11
Tai
vo laišką n u 0 vTeno lietuvio
H A D A D
Geriausias Laikas Pirkti
muose bus Gen. McArthur jr
šė "ne".
*
Švedijoj. Rašo, kad per Uni
L / M D M f V — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
Imperatoriaus
Hirohito
pa
Baltgudijoj dar daugiau
DĖDELIS
PASIRINKIMAS
ted Lithuanian Relief Fund
REIKMENIS".
OERAS PASIRINKIMAS:
"balsavo": 99,97 nuošimčio. veikslas, kad kareiviai įsiti
of America, ir Lietuvių Ko
Stogams Reikmenys — Insnluota Plytų išvaizdos Sidmgs
Gruzijoj taip pat 99.97 nuo kintų, jog karas baigtas.
VYNO.
DEGTINES
IR
ALAUS
— Langu — Dura — Tvoroms Bfaterlolo — Maliavos —
mitetą Švedijoj, gavo Misiū
šimčio.
Nesenai 8 filipiniečiai bu
V&rniftio — Enamello — Geležinio Namams Reikmenų
nų paaukotą gerą, paltą, ku
(Hardware — Pleteterio — Cemento — Srutų — Visokios
Lietuvoje neva "balsavo" vo užmušti, kai jie prisiar
Rfisies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
ris suteikė jam nepaprasto
• • •
97.04 nuošimčio.
tino prie japonų pozicijų.
binacijos Durų — WalIboaiti — Plaster Board — Vamz
Kiekvienas supranta, kad
džiu Ir Daug Kita Dalyku.
džiaugsmo. Rašo, sunku Apristatome j namus:
tie skaičiai atsirado ne bal
merikoj gyvenantiems net įAPROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
sų dėžėse, bet partijos vadų
sivaizduoti, kaip džiaugias
STASYS LJTWINAS, Pres.
Geriausių
rūsių
alų
galvose.
Užvakar naktj Waukegane
tremtiniai gavę iš Amerikos
rasta
nužudyta
moteris,
Buvo suvaidinta dar viena
drabužių.
buteliais, dėžėmis ir
CARR MOODY LUMBER COkomedija: diktatorius Stali Mrs. Ruth Petersen. 29. Ji
X Kun. Juozas Simonai
nas, kuris yra "ministeris j nužudyta jos namuose, 22C£
S039 S. HALSTED ST.
TEL. VICTORY 1272
statinėmis.
pirmininkas" ir Sovietų Są-; Washington st. Lavonas at
tis, ŠŠ. Petro ir Pouliaus
VALANDOS: Nuo 8-tos vaL ryto iki 6-tos vai. vak.
jungos aukščiausios tarybos rastas ant grindų. Krūtinėje
parapijos, Elizabeth, N. J.,
•
•
Tfnarys, buvo dar išrinktas ne dar tebebuvo įsmeigtas pei
klebonas, įsirašė nariu į
lis.
Taip
pat
sudaužyta
jos
tik į Rusijos "respublikos"
SMKUNAS
"Lithuania*' Philatelic Sociaukščiausią tarybą, bet ir į galva, manoma, su plaktu
Savininkas
ety, Chicagoj , kuri jau ruo
ku.
visų kitų šešių "respub.likų",
šia pirmą įdomią Lietuvos
Telefonas PROspect 5951
kuriose'* vyko
balsavimai, Moteris neišniekinta ir nie
pašto ženklų parodą. Pago
aukščiausias tarybas... Tai kas nepavogta, todėl mano • ^
da bus balandžio 12-13 die
gi, jis tapo ir Lietuvos aukš- ma, kad tai yra bepročio ar
* « ,
nomis, Lietuvos Vyčių na
čiausios tarybos nariu. I r kerštininko darbas. Nužudyme. Parodoj dalyvaus ir elidaugiau bolševikų fiurerių mo metu namuos buvo jos
GERA VIETA
"išrinkta" bent į kelias aukš trijų metų duktė, kuri tazabetiečiai: kun. J. Simonai
čiausia s tarybas.
čiau nieko negalėjo pasakytis, komp. J. Žilevičius ir
•
DEGTINES
•
GIN
a.
kiti.
• BRANDES
• VYNO
PELNINGAM
• BUMO
• KOBDIALŲ
X Ona Popellienė, buv.
• KBUPNIKO
Chicago biznierka, net lėk
Philadelphia.
—
Charles
TAUPYMUI
Bus Parduodama
Ipsuich, Mass. — Vienas
tuvu iš Florida atskrido į
Boileu Įšiiandien švenčia savo girtas keleivis, susiginčijęs
Chicago, kad dalyvauti dnr.
103-čią gimtadienį, tačiau traukinyje su konduktorium,
SPECIALĖMIS KAINOMIS
"Draugo" koncerte. Ta pa
jaučiasi visai gerai ir gim tą konduktorių peršovė. Su
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas
čia proga atnaujino "Drau
tadienio
proga
žada
alaus
iš
laikius traukinį šioje stoty
Pradėfc taupyti šiandien . . . nnsfpirkti naują
go" prenumeratą sau ir svo
sigerti.
namą . . . Nuosavą biznį, automobilių... Jsije, buvo pasaukta policija,
čiai Agnes Popellienei į
f y t i finansine atsargrą . . . Kiekvieno t a u p y - Jis sako, kad taip ilgai iš kuri tą 22 metų amžiaus
tojo taupiniai a p d r a u s t i iki $5,000 per F e gyveno todėl, kad
niekad
Grand Rapids, Mich., paliko
vyrą suėmė. Konduktorius
deral Savings and Loan Insurance Corp,
niekuo nesirūpino ir visuo-| mirė ligoninės nepasiekęs.
sveikinimą buvusiems ir da
Taupyk po truputi kas savaite.
'
met turėjo užtenkamai val
bartiniams
kostumeriame
gyti. Jis tikisi gyventi dar
Velykų proga ir įsirašė į TT.
MUTUAL FEDERAL SAVINGŠ
mažiausia 20 metų.
AND
Marijonų Bendradarbių DrRūkyti
jis
nustojo
prieš
Įsiveržę
į
Sunset
Valley
LOAN ASSOCIATION 0 F CHICAGO
3529 So. Halsted St.
jos narius. Paviešėjus pas
75 metus. I r nustojo dėl to, Creamery, 2903 ArthingNATHAN
£20t WEST CERMAK RD.
CHICAGO 8, ILL.
savo gimines, vasario 12 d.
KANTBR
kad nukando savo pypkes ton, plėšikai pagrobė 5,388
"Lietuvlikas
Phone: YARDS 6054
vėl išskrido į Floridą, kur
JOHN J. KAZANAUSKAS, Prta. and Kgr.
Žydukas"
svarus sviesto.
Nuostolių
cibuką.
taipgi turi biznį.
padaryta už $3,700.
-

Suvienodins kainą

/mus

Vyras nekaltas

Naujas traukinys

GELBĖKIME LIETUVA!

Dar apie komedija

Karas nepasibaigė

WESTW0OD LIŪUOR STORE ]

Nužudyta moteris

J

10,000

Šimtametis jaunuolis

BONKŲ

Nušovė konduktorių

MONARCH
QUOR
STORE

Pavogė svieste

•

-

•

