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Anglija Atsisakė Nuo U.S. Pagalbos;
Berlyno Mayoras Prašo Greit Gelbėti

Diplomatai Eis Medžioti Lietuvoje;
Kodėl Sforza Važiuoja i Maskva?

VVASHINGTON, vas. 14. iJi e miršta iš bado. Saužu— Prėz. Trumanas šiandien dystės didėja. Seneliai yra
("Drauda" Specialaus Korespondento Paryžiuje Pranešimas)
paskelbė Anglijos- ministro 'bejėgiai."
Maskva pilnu tempu r u o •suruošti keletą medžioklių,
pirmininko Attlee raštą at- i Tarpe kitko, Ostrowski sa
šiasi pasitikti į konferenci- Kostromos ir Vologdos mišsisakant Amerikos pasiūly- Ikė oficialios skaitlinės pają atvykstančius delegatus j kuose prie Uralo b u s memo pagelbėti Anglijos an- 'rodo jog nuo gruodžio 1 iki
ir žurnalistus. Nesenai Mo- jdžiojamos meškos, o viena
glies krizės metu. Attlee ras- ; vas. 5 dd. 134 asmenys mir
loto\as pas save buvo išsi- į medžiokle bus suruošta net
tas sakė anglies reikalingu- j tinai sušalo, o 60,000 yra
kvietęs informacijos minis- [Lietuvoje, kad parodžius užmas Europoje yra "ne ma gydomi dėl pašalimo.
terijos valdininkus, teatrų ir j sienio diplomatams dar užžiau spaudžias" negu Brikitų kultūrinių įstaigų at- l silikusius stumbrus.
tani joje, ir mes negalime S t r e i k e ParyŽlUJe
stovus, kad išdirbus priėni-* xjr
'
ą .
prašyti, kad anglies siuntos
mo planą
Medžioklėse diplomatus vi
Neveikia Telefonai
būtų
nukreiptos
iš
Europos
sad lydės didesnis a r maPARYŽIUS, vas. 14. —
į Angliją."
Visiems žurnalistams, di- jžesnis būrys žurnalistų, tad
Paryžiaus automatinė tele
plomatams ir delegacijų na- j tokiu būdu, kai kuriems' žurLONDONAS, vas. 14. — fonų sistema sustojo veiku
riams apgyvendinti, jau da- inalistam s teks pamatyti ir
si šiandien, matomai dėl
čia matome Vytauto Didžiojo paminklą Kaune. J . i daug primeni., daug pasako. Jo Anglijos valdžios*, kuro ko
bar rekvizuojami viešbučiai, dabartinį Lietuvos veidą,
mitetas, šiandien raportuo mechaniškųjų darbi n i n k u
patys ištaikingiausi Masklaikais
Lietuva
buvo
didinga
ir
galinga.
Nors
si<
laiku
tauta
neteko
laisves
ir
nepri
Satelitai Suvažiavo
voje, kad užsieniečiai, gr|žę
ta nutarė bent dalinai teik- streiko simpatizuojant su 32
klausomybes,
Didžiojo
Vytauto
dvasia
pasiliko
gyva.
Ir
pati
tauta
išliko
gyva
ir
1918
Pasirašyti Taiką
iš Rusijos, nepasakytų, kad
m. vasario 16.4. pasiskelbė" laisva ir neprik lausoma valstybe, kuri iam paminklus sta- ti elektros įmonėms po to dienraščių darbininkų. Spaurusų viešbučiai be patogu
Bet Maskvos konferencija , & T a č i a u š f alldicn Lietuva ir vėl pavergta. Bet, tikėkim, Vytauto dvasia y r a gyva, ji kai laivai ir traukiniai at- stuvės sustojo dirbusios va
mų, kad n l r a lifto, kad blo
vežė anglių ir tuo šiek tiek kar naktį, kuomet darbininr
tUah
a
v e i k i a mūs
ip
„L°
^
J
!
*
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_
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*
*
*&&
J"
»»*uJo
Lietuvą
prikels.
Globoja
Lietuvą
ir
jos
šventasis
Glo
gos lovos ir panašiai.
palengvino padėt). Duota su- kai, klausydami unijos įsaryžiuje įvykusi ceremonija,
bėjas šv. Kazimieras. Todėl rytofj, minėdam i Lietnvos Nepriklausomybes paskelbimo su
taikos sutarčių pasirašymas kakti pasižadėkime ir darbu, ir maldomis, ir aukomis remti Lietuvos išlaisvinimą. To prasti, kad plar.uoja duoti kymo, prisidėjo prie admiBet Šalia J Ų Gyvens
su penkiomis Vokietijos sa laukia i š mūsų šv* Kazimieras, Vytautas Didysis, to laukia dr. J Basanavičius, vysk. pramonei pradžią su 50 nuo- I nistracijos darbininkų, ku'Sovietnikai'
t
šimčių paprastai vartojamos rie sustreikavo antradienio
telitinėmis valstybėmis.
Valančius, Maironis ir pavergti Lietuvos žmonės.
Tvirtinama, kad žurnalis
srovės už kokios savaitės, j rytą. Abieji darbininkai reiPati ceremonija vyko užtai ir delegacijų atstovai ga- sienių reikalų ministerijos
jeigu oras pasidarytų palan- jkalauja 25 nuošimčių pakėles naudotis pilna laisve, ya- ^rūmnose, "laikrodžio" salelim 0 algų.
kesnis.
Sako Reikia Išvaryti
žineti kur nori, kalbėtig su je, kur 1928 metais buvo paPremjeras Paul Ramadier
Suvaržymas eJektroa v i 
Komunistus
Is
Unijų
kuo nori ir rašyti apie ką sirašyta Briando - Kellogo
jimo namuose, taMau. ne prašė unijų viršininkų ati
VVASHINGTON' vas. 14.numatomas nuimti per ki dėti streiką, nes, anot jo,
nori, bet... šalia jų bus ap- paktas. Kiekvienai sutarčiai
gyvendinti tame pačiame pasirašyti duota apie dvi va— Allis-Chalmers bendrovės tas tris savaites. Nežiūrint jis pavojingas valdžios pro
VVASHINGTON
D.
C.
—
[faith.
viešbuty vadinamieji "sovie- landos laiko. Bet pačios su
vice prezidentas Harold W. anglių pristatymo, britų ge gramai sumažinti kainas 10
(LAIC)
—Ryšium
su
Lie|
DONALD
L.
JACKSON"
taikai", kurie juos visur ly- tartys įsigalios tik tada, kai
Story šiandien pareiškė kon ležinkeliai toliau sumažino nuošimčių nuo sausio 1 d.
tuvos
Nepriklausomybės
pa
dės ir bus vertėjais, jei už- jos bus ratifikuotos tų valgresui, jog "penktos kolo patarnavimą.
aukščių. Obzervatoriai sakė
sirašymo
29
metų
sukakties
"On the occasion of the nos" unijų vadai ieško po
sieniečiai panorės kalbėtis stybių parlamentų.
komunistai sukurstė strei
minėjimu
visose
lietuvių
koobservance of the Lithuani unijizmo skraiste prastumti
su gyventojais. Sakoma, kad
~ , «.
_r .
kus kaipo priemonę kovoti
;w«„t;«+„ \
•
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Grafas Sforza Vyksta I
lonijose Amerikoje, Apart o- an Independence Day on komunizmą ir dėl r.o yra
prieš valdžios bandymą užžurnalistų straipsniai nebus
M h
š a l d y t i al as ir sumažinti
ficialių prokliamacijų, ku February 16th, I want t o "didžiausias pavojus" demo
cenzūruojami, bet... tik tie
Atrodo, kad Kremlius pa rias išleido kai kurių val send you my greetings and kratijai. J i s sakė jo bendro
kuriuose bus rašoma apie
prekių kainas.
BERLYNAS,
vas.
14.
—
stybių
gubernatoriai,
kiti
encouragement in the vvork vė sugyveno su unijomis iki
Keturių Didžiųjų" darbus. ėmė paskutiniu laiku naują
Paryžius dėl streikų nebe
Berlyno
mayoras
Dr.
Otto
kongreso
nariai
padarė
ati
which you are doing.
UAVV^CIO lokalas 248 buvo Ostrowski šiandien padare turi laikraščių
išskiriant
Reiškia visi k'
eis per poziciją prieš Italiją, nes pa
<<juodąjį
"Great numbers of free- suorganizuotas, ne pirmoje
kvietė atvykti į Maskvą Ita tinkamu* pareiškimus, kurių
vien tik komunistu dienraš
kambarį .
atsišaukimą
į
miesto
tary
dom loving countries now vietoje kaipo tikra darbo or
lijos užsienių reikalų minis tekstai čia seka:
bą, kuriuo taip pat kreipia tį L'Humanite.
Reikia manyti, kad rekvi trą grafą Sforza, kad susi
being caught in the netvvork ganizacija, bet kaipo komu
4
'The
ruthless
absorption
masi pagelbos į pasaulį, kad
zuodami viešbučius, rusai tikus su Stalinu ir Moloto
of totalitarian philosophies nistų partijos įrankis. Story
of Free Lithuanla under Rus
išgelbėjus Berlyno gyvento Paves Palestinos
jau d a t a r pasistengė įrengti
vu ir pasikalbėjus kai ku sian control constitutes one of government are losing all teigė jog kiekvienas lokalo
jus nuo mirties iš priežas
visur slaptus klausytuvus,
riais Italiją liečiančiais klau of the most tragic cases of the privfileges whjich men valdybos narys "yra narys
Problema II. N'ai
kad galėtu sužinoti apie ką
have a right to expect in a komunistų, partijos arba nuo ties alkio ir saužudysčių pa
simais.
international injustice in all
sėkoje didelės šalčio bangos.
LONDONAS, vas. 14. —
kalbasi užsieniečiai.
Grafas Sforza y r a didelis history, and I sincerely hope free society. I n many of latinis jų linijos sekėjas."
Užsienio reikalų sekr. BeJis pareiškė:
Kada vyko taikos konfe
šalininkas bendradarbiavimo in due time the moral sense these small nations, of
ATĖNAI, vas. 14. — Pa "Berlyno žmonės šaukia vin šiandien pranešė, kad
rencija Paryžiuje, daugelis
which
Lithuania
is
one,
the
su jugoslavais ir ji3 nori su of the world r expressed
užsieniečių
korespondentų
tikimi šaltiniai šiandien sa- 'me s negalime toliau paneš- j Anglija pavesianti Palestiw
dignity
of
man
is
being
viokurti na ują italų užsienio through the United Nations
k
sti ri
ti. Padėkite mums; išgelbė- |nos reikalą Jungtinėms Taubuvo apsigyvenę privačiose
lated
flagrantly.
This
sup'
*
P
komunistų
gauja
politiką, kuri išlaikytų lyg organization, vvill make restoms. Bevinas pranešė tai
šeimose, nes norėjo pagy
vakar naktį užpuolė Spartės kite mus.'
pression
of
individual
free
u
Berlyno magistras per arabų delegatams paskuti
venti prancūziškoje atmos svarą tarp anglo-saksų ir toration of their rightful limiestą,
Pietų
Feloponesoje.
dom
is
a
erime
against
huferoje, arčiau susipažinti su slavų bloko. Jis nemėgsta berties to the Lithuanian peir išlaisvino 200 kalinių iš duoda tą desperacijos šūkį niame posėdyje britų-arabų
manity
and
it
is
the
duty
papročiais ir pramokti ge anglus už tai, kad per pir ople possible.
kalėjimo. Kautynėse su val atsišaukime į pasaulį;: Gel konferencijos, kurioje buvo
of
all
of
us
to
help
retrieve
bėkite mus; išgelbėkite šiuos bandyta išaiškinti švento
riau kalbą. To Maskvoje jie muosius trejus kar G metus,
džios
kariuomene
vienas
ka
CHARLES
A.
EATON''
the golden chalice of liberty
negalės padaryti. Jie gyvens Churchillis prašęs Amerikos
žmones. Dėl šalčio bangos, sios Žemės klausimą susi
rininkas
ir
vienas
kareivis
for those from whom it has
viešbuty ir kiekvienas jų jo neišleisti, kur jis buvo
tūkstančiai nieko nebeturi. tarimo būdu
buvo
užmušti.
"Scattering the freedom been so ruthlessly snatehed.
žingsnis, nuo kojos iškėli prisiglaudęs nuo Mussolinio
KARL MUNDT"
KALENDORIUS
mo iš lovos, bus sekamas persekiojimo, nes tais lai of a people is likę sowing
kais anglai norėjo išlaikyti the teeth of the dragon. The
Vasario 15 d.: Šv. Faustišimtais akių.
Italijoje monarchizmą. Tuoj will to liberty and the pur— Jugoslavai kaltina Graikiją, būk ji palaikanti gink nas ir Šv. J o v i t a ; senovės:
Kiti
6.000
Remia
13
MarshalL Bevin ir Bida^lt po Italijos išlaisvinimo, An suit of happiness cannot be
luotas gaujas priešingas Tito diktatūrai, tikslu "sunai Kintibutas ir Girdenė.
Medžios Stumbrus, Meškas glija buvo uždraudusi Parį i chained to t h e arm of a tyStreikieriŲ Kasykloje kinti šią demokratinę (jugoslavų) vyriausybę."
Vasario 16 d.: Lietuvos
— Valstybes sekr. Marshall sakė ambasadoriaus Lane Nepriklausomybes
šventė;
Per pirmą j j posėdį, kuris vyriausybei duoti Sforza i rant, but will burst free and
LANSFORD, Pa., vas. 14.
Sexagesima arba Sekmad.
bus filmuojamas ir trans užsienių reikalų ministro mutilate him who attempts — Šeši tūkstančiai kasėjų atšaukimas nereiškia santykių nutraukimą su Lenkija.
— Policija prisidėjo prie transporto ir susisiekimo strei prieš Užgavėnes; Šv. Julija;
liuojamas per radiją, pasi portfelį šiandien dalykai to hold them captive. Where šiandien sustojo dirbę sim
the men and women of the patizuodami su 13 angliaka ko, visiškai supa/raližuojant Paryžiuj.
senovės: Vytis ir Rūtelė.
rodys Stalinas savo puikioje pasikeitė.
— Pasmerktojo žydo Dov Grunerio sesuo iš Amerikos
generalisimo unif o r m o j e, Vykdamas į Maskvą, Sfor Baltic States have trod, li sių, kurie veda "sėdėjimo"
Vasario 17 d.: Šv. Flavijo
paskui jis užsidarys Krem za tikėjosi išsiaiškinti su berty h a s flowered behind streiką, 800 pėdų gilumoje aplankė jį Palestinos kalėjjime ir po to matėsi su britų nas; senovės: Salvė ir Viltė.
liuje ir tik retkarčiais pri Molotovu ir tada pradėti tie- with their passage. No sur-kasykloje, kur jie sakosi iš komisijonieriu. Nežinia k a s buvo nutarta daryti.
ims vieną a r kitą diplomą- Nogimai derybas su Jugo geon's knife can probe deep- bus kol neatgaus pinigus at— Komunistų vado Eislerio buvusi žmona Švedijoje sa
ORAS
įa
islavija. Kiek t a s jam daly ly enough t o eut away the kaitytus iš jų algų už tai, kė jis y r a "vienas pavojingiausių žmonių pasaulyje, tu
Dalinai debesuota, nebus
7
didelės atmainos. NumatoTačiau, kad diplomatams kas pavyks, dar per anksti fundamentai urge of man to kad išėjo iš kasyklų prieš rįs vienintelį tikslą sunaikinti Amerikos valstybę/
Vyt. Arūnas walk with dignity and in nustatytą laiką, nors jie bu
— Valdžia pardavė Big Inch vamzdžių sistemą Texas ma sekmadieniui dalinai ūnebūtų liūdna, y r a numaty kalbėti.
charity to his fellow men. vo savo dienos kvotą jau iš bendrovei už daugiau negu $143,000 000. Bendrove per kanota ir maloni. Saulė r y t
tos per konferencijos laiko
^Courage, fortįfcude and kasę.
tą sistemą varys degančias dujas į rytines valstybes.
teka 6:47; leidžiasi 5:24.
tarpį tarp dviejų posėdžių DUOKIT DRAUOĄ" DRAUGUI

sienio Reikalu Komisijos

Berlyno Gyventojai
Miršta Nuo Šalčio
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žmonos mirtinai ją perva
žiavo. Velione yra kilus iš
Šv. Baltramiejau? bažny-. Waukegan j jo tėvai gyvena
$5. Nemanau, kad pasiliks čioje per visas misijų die- Į a d r e s u 125 Prospact Ave
ir kitos draugijos. Kad ir nas iankė3 daug žmonių, j Lavonas buvo parvežtas
l
mažiausia auka bu s labai |- jMisijoiiisrius kun. Mešlis sa Waukegan ir čia palaidotas.
vertinta.
i v o n a m c ' t s i a i s teik© d a u g
K a d a jaučiate
•
nerangus nervuoti
Amerikoj Lietuvių Tary
• r kenčiate n u o
pamokinimų taip augusiems,
galvot skaudėjimo,
Julijona Aleksonis išva gazų,
bos Waukegano skyrius, de BUS IŠDUOTI
iiputimo, nekaip ir vaikams. Misijos žiuoja į Kaliforniją pavie virikinimo
ar ne
PAŽYMĖJIMAI
turėjimo a p e t i t o ,
da visas pastangas prie pagali būti i i
I b u i g r vasario 16 d. Visi šėti pas savo seserį, ir jos kur
T.
priežastie* veiks
minio užkietėjimo
minėjimo Lietuvos nepnDraugijoms, kurios auko- | k v i e M a m i piMimi,ldGti
misi.
ykite
Dr.
šeimyną, rVieš išvažiuosiant Pater'sį s i gGomoio
—
klausomybes paskelbimo 29- j 0 n uo $25 iki $100, bus i s - l j ų atlaidais
laikų-išbandyto vi
Tuozapina Mickus suruošė durių toniko vai
tų metiniui sukaktuvių. Pa- duoti žali pažymėjimai. Ku-i
' *
stu. Sudėtinis 16
• I. Mttk't*
pačios
Gamtos
|įšle;"tuvių puotą, kurion bu- vaistinių
minėjimas įvyks vasario 23 Inos aukoja $100 ir daugiau.
.
Baltramie
au
parapiš a k n ų , A GOMOZO
šv
s
žolių ir augmenų.
Maloniai ir ivelfc
d.. Lietuvių Auditorijoj, 3:30 l b u s i š d u o t i auksiniai pažy- j o s komitetą 1947 metams v 0 sukviesta daug svečių ir niai
Comozo prad- K.
nerangias iar- t"*
vai. popiet.
mejimai. Asmenų, kurie au- sudaro ūkautieji gabūs vy- viešnių. Visi linkėjo jai lai asla
nas veikti ir pa
joms pra
mingos kelionės ir įteikė do gelbsti
šalinti
užkietėju
Prie A. L. Tarybos sky koja $10 iki $100 bus žali rai: J. Gilbert, P. Leskys, S.
•ias išmatas, pa
.,
& & U y JU>vaną.
gelbsti
praialinti [S
riaus priklauso visos vietos j pažymėjimai. Kurie aukoja Urbrn, O Petraitis, P. Seužkietėjimo gezus, h^
priduoda
skilviui
tą malonu jausmą
didžiulės draugijos ir orga- $100 bus auksiniai pažymė- dar, E. UrbMtis, B. SnaukaŠilumos. Persergė
jimas: — vartok
Šių žinelių rinkėja šiomis taip kaip nurody
nizacijų kuopos. Jų susirin- jimai.
jtis, E. Garolis, V. Buk^as,
ta. Bukit sumanus
—suraminkite savo
dienomis
gavo
laišką
n
10
kimuose buvo svarstoma šis SUSIRINKIMAI
^- Decker, V. Špokas,
skilvi palengvinant
u o užkietėjimo,
reikalas ir pripažinta, kad j _
_
Komitetas yra nutaręs su- vauke,«ranie6io J. Maldos, ku f ietgykite
Gomeio
šiandien.
šv J u o z a
šiame kritiškam Lietuvos Ii-1
*
P ° Draugijos me- r u o š t i « b urco" ir "card par- ris šiuo metu atostogauja
Jeigu iOs negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siųskit prašymą dėl mūsų "susipažini
nesims
kimo momente, reikia ją re- ,
sus-mas bus pirmą ^
^landžio 20 d. Visi pa- Floridoj. Rašo. kad nors to mai" pasiūlymo Oomozo ir gausite —
mti kiek galima ir sutrauk-1 v a l a n d *
popiet, Lietuvių r a p i l o n a i i š a r i K s to prašomi li būna nuo Waukegan, bet D D i m A ^°c vwt€§
rhlLVV
Bandymui Bonkuteg
ruoštis prie tos pramogos. gaudamas dienraštį "Drau | DR. PBTER'8 OLEJO LINIMEMT —
ti kuo daugiausiai lietuvių S v e t a i n e J
— kuris suteikia grotą paleng
Amerikos
Lietuvių Tary.
. _..
m
« J* «
'
Amsint*
gą", taipgi Waukegan laik antiseptikas
vinimą nuo reumatiikų ir neuralgiikų
muskulinio nugarskausmo, sustin
l paminėjimą. Tuo būdu pa- j bos YVaukegano skyriaus 8v. Vardo Draugijos susi raščius, nesijaučia esąs to skausmų,
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir
rodysim pasauliui, kad mes, t u o
nykstelėjimų.
iaisVai" gyvenantieji DMės
3 P° g v. Juozapo Dr-jos rinkime, vasario 9 d., valdy- li, tačiau svetur esant gau D R. PETER'S HAGOLO — slkaHnas —
palengvins laikinai nekurtuos skausmingus
sus mo
a i e 2 : 3 0 vaL
Ue
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rukities
ti
iš
gimtinio
miesto
laik
bon
išrinkta
sekantieji:
L.
Šamo žemėj, nesiliausime
" ; P
>
'
•evirškinimas ir rėmuo.
i_
tuvių
Svetainėj.
raščiai
ir
Žinutės
iš
lietuvių
Sedar, pirm.; S. Urban, vice
reikalavę laisvos ir nepri
Siuskit iį "Special Pasiūpirm.; V. Špokas, sekr.; J. veikimo kaž kodėl yra mei
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lesni.
Jo
žmona,
rašo,
jau
O
!<Htss $1 00 Atsiųskit man apmo
nurimsime tol, kol Laisvės ! Draugijų nariai ir randa-į Leskys, ižd. Kun. A. Valan
kėtą refuleri II uncijų $1.00
vertės bonką Comozo Ir ekstra
čiasi
labai
gerai.
Kasdieną
Varpas nesuskambes mūs S į šv. Teresės ligoninėj: Pet- j &us yra draugijos dvasios
—40f vertės — bandymui bonkutes Oisjo ir Msfolo.
eina maudyti į jūrą. Keletą
Q C a O. (Išlaidos pridėtos).
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, pastarųjų dienų bet gi buvo
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. g VftI taip atšalęs oras, kad ter
Adresss..
mometras
nukrito
net
iki
45
;
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DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.
tos gyventojai sako, kad šal
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ciancius ištrėmime.
TURĖKIM KANTRYBES
Į delyje. Iššaukti ugniagesiai tesnių dienų nėr buvę per
f S01 Woshlngton Blvd.. Chlcooo 11.111. .
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_ ! sandelio jau negalėjo
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I sandeli apeme.
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ni ir seni, vaikučiai ir suau
Auditorijos savininkų me- . . , ' ,
gę. Čia pamatysime gražią
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. tai, kad gaisras nepersimesprogramą, išgirsime naujau tirus susinnkimas ,vyk 3 taip j
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trobėsius
Kreipkitės Ekspertyvo
sias žinias iš dabartines Lie greit, kaip revizuos komis.Nuostoli
d a r ^
je
Patarnavimo Prie
tuvos padėties. Tikimės tu ja baigs patikrinimą knygų.
^^
rėti ir svečią kalbėtoją trem- Komisijoj darbuojas: Myko-/
— nvc. —
.
t i ų . nesenia. atvykusj is Eu- ^las ^Butkus.
^
^ K&z
Ben.
Mačiulis/
ii
6244 W. 2 5 t h 8 t
Rakctac&iiRadios
ropos.
Jociams, kurie seniau gy*
•-* n t *
n
T B A I D A R B A * OARAHTUOTAB
donas.
v* o Waukegane, o dabar
ir Jewelry
DRAUGUOS
AUKOJA
Tsviaom Tlaų
Iidlrbysolu
JAU DARBUOJAS
! gyvena Chicagoj, ištiko diVisokius Modelius

Žinių-Zinelės

KAS GIRDĖT WAUKEGANE

Daugiau Negu
Liuosuotojo
Tankiai Reikia

Rengiamės Prie
Paminėjimo

Radio Sugedęs?

JOS. F. BUDRIK

RADIO SERVICE CO.

Kuri

kiek

išgali

aukoja

Pranas

Bujanauskas,

pir-^elė

nelaimė.

Praeitą

šešta-

Lietuvos laisvinimo reikalui, j mininkag šv. Juozapo ir A-1 "i^nį Juciaus žmona, lipdaBe pirmiau paskelbtų auko- i merikos

Liet.

Tarybos,

DYKAI

jusiu draugijų, štai, darjvo sunegalėjęs. Po keleto*v j parpuolu* pateko po troko
Laisvės Mylėtojų Draugija I dienų ligoninėj, vėl pradėjo j ratais. Vyra nematydamas
suteikė $100, Susivienymo darbuotis draugijų tarpe.
Lietuvių Amerikoj 262 kuo-: Sako, nėra kada sirgti.
pa $10, Šv. Vardo Draugija1
Enrikas" DR. VAITUSH. OPT.
•

i

3E

TELEFONUOKITE:

£

NUOŠIRDŽIAI
KVIEČIAME
VISUS
ATSILANKYTI.

mAPCDTIX
WHFC -1450 kilocycles
KvIe^Mne
KlaasytJs:
Mnzikos
Dainį}
Žlnhj ir
Pranešinu}.

MARGUČIO Ofiso Adresas;

Mano 2t meta praktikavimas
jfiav garantavimas
Palengvina akių {tempimą, kuria
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas
daromas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda
atkreipiama i mokyklos vaikus.
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami \
karo aviacijos skyrius ii priežas
ties spalvų neregėjimo — (cc4or
blindneas), kreipkitės prie, manęs
Apsiimu išgydyti.
^ w i• Daugely atsitikimu akys atitaisov ? Į mos be akintų. Kainos pigesne>
kaip pirma.

6755 So. Western Ave., Chicago, 111.
Telefonas — GROvehiil 2242
jį B

••

-

B

'

' T - C

• •• •'

1

#

4712 South Ashland Ave.
Telefonas YARDS 1873

PRANEŠIMAS

VALANDOS;

T&k
-^^^P»"*v.

ANTHONY WALON (Valūnas)

r^

U. S. DEPUTY COLLECTOR

nuo

1# r v t o l k l S

Sekraad.

p&«rai sutarti.

J ^*WiP*^-

•.

TELEV2SION
demonstruoja
ma kasdien. Naujos 1947 m.
Radios, Lietuviški Rekordai ir
Rašomos Mašinėlės.

CICERO 4118

Atdara Vakarais lkl •:#• vai.

Dr. Walfer j . Svviafek

CHIRURGAS

OPTEMETRISTAS

2420 W. Marąuette Rd.

2201 W. CEBMAK BOAD

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

(Virš Metropolitan State Bank)
TeL C A N a l 7S29
Vai.: — Kasdien 1% iki 12; 1 lkl I; T
lkl 9. Sefitad. 10 ryto lkl C vak. Sek
madieni 10 lkl 11. Trečiad. uždaryta.

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

pagal

sutartį.

DR. CHARLES SEGAL

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Ave.

Tik vieną porą. akiu gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami
išegzaminuoti jas moderniškiausių
metodu, kuria regėjimo mokslas
gali suteikti.
37 METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie prašalina
visą akiu Įtempimą.

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

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

DR. G. StRNER

OPTOMETRISTAI

1801 So. Ashland Avenue

LIETUVIS AJMŲ GYDYTOJAS

Kampas lb-tos gat.
Telefonas CANAL 0523, Chicago
OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m.
Trečiadieniais uždaryta
Seštad. 8:80 a. m. Iki 6:00 p. m.

25 Metų Patyrimas

TeL Yards 1829
Pritaiko Akinius.
Kreivas Akįs
Ištaiso,
Ofisas ir akinių dirbtuve:

TeL GRO. 1800

3401 S. Halsted St.

(Ofiso ir namo.)

Dr. VVaiter J. Kirstuk

Kampas 34th Street
VALANDOS: nuo 10 lkl 4 Ir 6 iki 8
ę
NedSlioj pagal sutartį.

PHYSICIAN and SURGBOH
(Lietuvis Gydytojas)

Tikslus tyrimas
Contact Stiklai
Ortnoptic Gydymas. Stiklus Atnaujinu'

3 9 2 5 VVest 5 9 t h S t r e e t
VALANDOS; 1 — 4 popiet, • : ! • —
t : 8 t Ta karais Tračlad. pasai sutarti

J. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR
IN STATE OF INDIANA
Home calls įn Indiana
Phone Wentworth 2527

DR. PETER T. BRAZIS
PHYSICIAN and SURGEON

6757 S. VVestern Ave.

PHYSIO THERAPY

Ofiso TeL: HEMlock 5849

936 VVest 63rd Street

Rez. TeL: HEMlock 2324
VALANDOS: Trečiadienį Ir Šeš
tadienį pagal susitarimą; kitomis
dienomis nuo 2 iki 4 po piet,
7—9 vakare.
*

HOURS: Daily 6 to 8 P. M.
Saturdays 10 A M. to 8 P. M.

Ofis.

Tel.

VTR. 1886

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. AL. RACKUS

DANTISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1446 So. 49th Court, Cicero
4204 Archer Avenue
Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
UGONIUS PRIIMA:
VAL.: 10-12 ryte; 2-6, 7-9 P. M.
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 3147 S. Halsted St., Chicago
Trečiad. ir Sekm. tik susitarus.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4146 Archer Avenue
Ofiso TeL LAFayette 3210
Rez. Tel. REPublic 0054
Jeigu Neatsiliepiama —
gaukite: KEDzie 2868
VAL*ANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vaL popiet
ir nuo 6 iki 9 vai. vakare,
Trečiadienio vakarai* ir taira)
Sekmadienlali pAffal lutartį.

Ofiso tel. MONroe 0570.
Rfsitl. tel. CANal 7819. TeL OANal 6122

Dr. Kazimieras E. Fifz
PHYSICIAN AND SURGEON
X-RAY EXAMINATIONS

2200 West Cermak Boad
PATYRĘS LAIKRODININKAS
Gerai Sut&too Laikrodžius
Krautuvė atdara Pirmadienio 1r
Ketvirtadienio vakarais iki »:06
valandos vakare.
BUD RIKO RADIO VALANDOS
Kas Sekmadienį, iš WCFL Radio
stoties — 9:30 vai., o Ketvirtad.
vakarais i§ WHFC Radio stoties
nuo 7 lkl 8 valandos vakare.

JOS. F. BUDRIK
— INC. —
8241 SO. H A L S T E D ST.
Tel. CALUMET 7237

-^StSf^f.

AUTOMOBILIŲ INCOME TAKSUS, NAMŲ
APDRAUDA
BLANKAS PILDOM. APDBAUDA

—P i l d y s —

TAKSŲ BLANKAS

VALANDOS:
Kasdien — 1-4; 7-9; Trečiad.
Sesiad. nuo 1-4; Sekmad. —
pagal sutartj.

DR. A. JENKINS
PHYSICIAN
(UBTUVIS

Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
Valandos: 3—8 popiet
N . t GROvehiil 4020
(Ofise ir Rezidencijos)

Dr. Aleiander J. Javois
(JOVAIŠAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2 4 2 3 VVest M a r ą u e t t e R d .
„(Dargia yaistines Name)
OFISO VALAJsDOB:
Ka»dl»p auo 1 lkl 4pp. Ir I lkl 4 v.
(Trasiau.. Ir ieMatL, pasai sutarti}

INSURANCE
REAL ESTATE

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

ttitfnt

Lc

CU»»?CHCY
*'XCH/»W£C

4004 S* ARCHER AVE.

Pasinaudokite Jojo Patarnavimui

2500 W. 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Kasdien nuo 2-4 p.p. ir 7:88-0 rak.
Šeštadieniais nuo 1-4 popiet.
Trečiad. Ir Sekmad. uždaryta.
Ofiso Tel. — PROspect 8888
Res. TeL — VIRginia 9421

^

| TeL CAN ai 0257
Rez. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Neseniai Sugrjie* U Tarnyboe

TeL YARds 8146

Atidarymą Naujo
Ofiso
CICERO. ILLINOIS
Ofise Tel.: OLYMPIC 8650
Rez. TeL: OLYMPIC 5891
Jeigu Neatsiliepia —*
gaukite: BERWYN 6200
VALANDOS:
Kasdien: 2 - 4 pp.; 7 - 9 vak.
rrečiad., Sekmad. pa^al sutarti

•

&H

2201 W. Cermak Bd.

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. JOHN G. MILLAS

Grūdas prie grūdo, suda
ro aruodą.

6J00

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Res. 6958 So. Talman Ave.
jBes. TeL GROvehiil 0617
Office TeL HEMlock 4848

OFISO VALANDOS:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Sekmad., Trečiad. ir Seštad.
1821 So. Halsted St.
Vakarais—tik
pagal sutarti.
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ave.
Office Tel. YARds 4787
VALANDOS: "ii v. ryto iki 3 p.p. Namu Tel. PROspect 1930
6 iki 9 vaL vakare.

8W»h 8:!'^ ž<««f«<<

l&f&y*ite

DR. BIE21S

NARIAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v.v.
Ir Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio
2 4 2 3 VVest M a r ą u e t t e B o a d
vakarais ofisas uždarytas.
OFISO VALANDOS:
REZIDENCIJA
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
3241 VVest 66th Place
Trečiad. ir Nedeliomis susitarus,
Tel. REPublic 7868

* SURGEON
GYDYTOJAS)

5720 W. Cermak Rd.

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

^

IR

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS

VTENINTfiLIS AMERIKuS LIETUVIŲ KASDIENINIS
RADIO LAIKRA9TIS. — ĮSTEIGTAF BAL. 11d., 1933.

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

PARDUODAME! NAUJUS
RADIOS
Mes tarime Kauija t steką ir
loms nereikės laukti dėl Jflsį.
Taipgi Pasirinkimas V§iiauslų
Muslkos Rekordų.
?f nsi pirki te tv Pasiimkite ao ffJa^

LIETUVIS

. .

GYDYTOJAS

DR. EMILY V. KRUKAS

APKAINAVTMAS

Paimam 11 namu *r pristatom

bu- m a įš s a v o troko paslydo ir

Dr. F. C. Winskunas

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos TeL: BEVerly 8244

DR. Y. A. ŠIMKUS

DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO

4157 Archer Avenue

744 VVest 35th Street
Vai.: 11—12; 2—4; ir 6:30—8:80
Pirmadieniais: 2—4 is 6:30—8:30
Šventadieniais: 11—12.

Ofiso vai.: 1—3 ir 6-£:30 P. M.
Trečiadieniais pagal sutartį.

Dr. A. Montvid, M.D.
*

DR. I. E. MAKAR

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VVest Town State Bank Bldg.

10758 So. Michigan Avenue 2400 VVest Madison Street
Ofiso TeL: SEEley 7380
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8
Reste. TeL: BRUnswick 0597
Ofiso TeL: PULLMAN 1193
VALANDOS:
Namu TeL: PULLMAN 8277
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTOAGO,

Šeštadienis, vasario 15, 1947

S
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tinę sąskaita bus suvesta už Bordlen. A. Wedeikis. A. Pe- ! # # » I » » > » # N » » < # » < I # » # < I W » « » » » > * # » 1 » W
savaites. Visas pelnas ski trošius, S. Stepaitis, M. Kas
riamas Amerikos Lietuvių paraitis, P. Jakutis, G. Ka
—
H E L F
Tarybai:
počius, J. Blažys, J. Gužaus"D R-A
U G O**
• '
WANTED — MOTERYS
•• •
— » — — <
Pravesta rezolucija, kurio kas, J. švelnis, J. Pocius, S.
DARBŲ SKYRIUS
AR IEŠKOTE GEROS
je atkreipiama visuomenes Simonavičius, A. Venckus,
•ooooooooooooooooooooooooo<
dėmesis į tai kas darosi pa- \ P. Pilitauskas, S. Juška, P.
P £ D £ S IR ATSARGOS?
"DRAUGAS** H E L P WANTED
GUST F. GATJMSKI, lietuvis biz
ADVERTISING DEPARTMENT
vergtoje Lietuvoje. Rezoluci- Tampkevičius, F. Grabaus- nierius,
kuris gyvena adresu 44 00
127 Na. Dearbom Stareet
•nia 1 Avenue,
fciuo laiTELEFONŲ KOMPANIJOJ
ja
pasiųsta
prezidentui,'
kas,
A.
Keloski
R.
Stankus,
I
šouth
caurornia"
Aven
oja
už
A'dermann
12Tel. RANdolph 9438-9489
ku kand at
a už A
to Wardo
(Brig-hion Park anielinJung.
Valstybių
sekretoriui,,
H.
Jusis,
S.
Petrošius,
A.
^
"°J
RANDASI DARBŲ
Ji
HELP WANTED — VYRAI
£, Lra . 8 i m f * 5,r aukl*VUI
EI. Roosevelt, kuri yra "Hu- Vasilauskas,7 S. Gibas, P: ^
'
12-ta.iue Warde ir jame laukes vieman Rights Commission"
DIENOMIS IR NAKTIMIS
J. White,
Sulsner, |tines mokyklas.
pirmininkė, Wisonsino vals- Greška,
V. Ališauskas,
O. O.LauraitieI ^ i k e prr.eito (antrojo) pasauli
PORTERIŲ
nio
karo, jis dalyvavo mfišiose Af
tybės senatoriams A. *Wiley nė, J. Visnauskas ir J. MocYaruum Cleaner Opers.
rikoje ir Italijoje — t a r n a u d a m a s
ir Joseph McCarthy; taipos- kus
su T'. S. Arniy S.'dh Infantry DIVALYTOJŲ
vision.
ŠLAVĖJŲ
ir House of Representatives
Jis y r a bepartyvis kandidatas ir
UŽDARBIS 72H į VAU. PRADŽIAI
MOPUOTOJŲ
yra,
remiamas j vairių biznio, oivinariams F. B. Keefe, R. F.
kos.
fraternulinių,. atletikos ir Ve
40 vai. j savaitę
77% I VAU. PO 3 MftN.
teranų
organizacijų.
Murray,
J.
W.
Byrnes,
M.
Laikas ir pusė už viršlaikį
ą*% J VAU. PO 6 M£N.
šį patnjotinga lie
Hali ir A. O'Konski.
Su gerokai apardyta svei tu vjNeužmirškite
ATSIŠAUKITE I
rinkimuose, kurie Jvyks anKenoshos ir Milwaukee kata, kankinimų ir nežmo ''•° benj. Vasario ( F e b r u a r y ) 25-tą
VALYMO DARBAI MOTERIMS
Samdymo Ofisą — 9th F l
i miesto laikraščiai ir plačiai niškuose kalėjimuose pra d ietį a.
VISOSE MIESTO DAUYSE
(Skelb.)
aprašė susirinkimą ir pabrė
VAU.: 5:80 VAK. IKI 12 NAKTĮ
leistų
metų,
bevažinėdamas
Or,a. ir Steponas Buikai nauskas, Kazimieras ir Adei- žė Lietuvių pasiryžimą ko
•^^»^»^»#>»^s»^^*s»^»>^^^»^^^^^^^»^^»^<J
STATE & ADAMS
no
kolonijas
su
prakalbomis
ATSIŠAUKITE
kurie nori čia išreikšti dė la Leškauskai, Antanas ir voti, kad atgavus Lietuvos
Lietuvos gelbėjimo reikalais
LONDONAS, vas. 13. —
nepriklausomybę.
DIE SETTER IR PUNCHkingumą visai savo giminei Marijona Gelbudai.
(Amerikos Lietuvių Tarybos Anglija suteikė komunistų
Aukas dėko sekantieji:
Savo vaikučiams sūnui
ir drfcugams už dalyvavimą
PRESS OPERATORIŲ
Aukojo po $25.00: Vikto ruošiamomis)
buvau New vadovaujamai Bulgarijos vy
jų 25 metų vedybinio gyve Vladui ir mareliai Rožei, du
ras Strasevičius, Jonas Kas- York valstybėje sunkiai su riausybei diplomatinį pripa
nimo sukaktuvėse, t. y. ban- krelei Emmai ir žentui Ka peras.
sirgęs.
žinimą, tačiau su sąlygomis.
4121 So. LaSalle St.
SAMDYMO OFISAS
kiete, kuris taip sėkmingai roliui Kern.
$11.00:
K.
Sarauskis.
MOTERIMS:
Nėra žodžių, kuriais ga Užsienių ministerija
sakė
Sofijai Butkus už prisiunpraėjo sausio 25 d., Lietuvių
Po $10: kun. J. Paulukonis
STREET PLOOR
M E N
timą didelio bukieto gėlių M. I. C , J. Kasputis, S. L. A. lėčiau atsidėkoti Jum?: Juli- pripažinimas nereiškia jog
Who want a permanent. good paying
svetainėj.
sales job with a fast gro\\ ing: or- 309 W. WASHLNGTON ST.
į namus ir visiems, kurie 212 kp., D. Kasulienė, A. Ga- ja Oreška ir Petrauskų šei britai užgiria komunistų var
ganieation. Please apply.
Pirmiausiai ačiū Marcelei
ELECTROLUX CORP. DIENOMIS IR NAKTIMIS Norkienei už surengimą to tik kokiu būdu prisidėjo prie ellės, A. Krekis, J. Tama- ma, Binghamton, N. Y., 36 totą taktiką rinkimuose, ir
šiūnas, W. Ališauskas, J. Lake A ve., už manęs gydy įspėjo jog britų nusistaty
1718 Sherman A ve.
sukaktuvių.
PORTERIŲ
bankieto; gabioms ir vik
EVANSTON
Vacuom Cleaner Opers.
Ant galo negalima užmirš Totilas, V. Miliauskienė, A. mą ir parodymą man tiek mas ateityje priklausys nuo
rioms šeimininkėms, kurios
Krušinis, S. Ralys, T. šitfmsVALYTOJŲ
ti
ir
Artfano
Sutkaus,
kuris
daug lietuviškos širdies ma- to, kaip Bulgarija išpildys
SLAVfcJ Ų
tiek
daug
pritaisė
visokių
MOPUOTOJŲ
pasižadėjimus padarytu3 tai
labai daug prisidėjo
prie kaitė, F. Stankus, J. Valen- n o S unkios e dienose.
skanumynų svečiams, bū
4 0 vai. į s a v a i t ę
sėkmingo mūs sidabrinio ju tinas, D. Bagdonas, F. Povi- i p r į į m k i t e mane nuošir- kos sutartyje, kuri buvo pa
L a i k a s ir puse u ž viršlaikį
tent : Veronikai Šidlauskie biliejaus, nes puikiai ban- lanckis, J. Minotas, P. B o r - j d ž i u s
d § kos ž o d ž i u s >
sirašyti Paryžiuje pirmadie
ATSIŠAUKITE
I
IR
den, L. Gečas ir J. Drukte- j
nei, ir Suzanai Martinaitie kietą pravedė.
Bronius Budginas nyje.
Samdymo Ofisą — 9th Fl.
nis.
nei; toliau visoms panelėms,
Ačiū visiems, kurie buvo
Po $5: S. Gužauskas, J.
kurios pasidarbavo prie sta atvykę ir padarė mums di
Macnorius, A. Nemėjūnas, S. r ^
lu.
delio malonumo.
AliJšauskas, J. Miecykowski,
STATE & ADAMS
Ilgai, ilgai atminsi m vi T. Balčaitienė, T. JelenausAčiū g i m i n ė m s , kurie
stambiai prisidėjo auka dėl sus savo gimines, draugus kas, S. Mazutaitis, VI. Ali
MOTERIŲ 18 IKI 35
DIENĄ IR NAKTĮ DARBAI
ASSEMBLERS
dovanų, būtent Edward ir ir pažįstamus ir ypatingai šauskas, J. Janušionis.
MAŠINŲ
OPERATORIŲ
Po $3: M. Dapkienė, W.
Pirkite Ten, Kur Gausite
Ona Ramanauskai, Andrie kuomet pažvelgsim į tas do
Juzčnas,*V. Jasiūnas.
Pilną Patenkinimą ir
Lengvas, švarus bench darbas. 80c jus Burinskas, Petras Čer- vanėles.
M.
Z.
{ vai. pradinė ratą. Pastovumas,
Po $2: M. Mitka, T. Juš
Puikiausius Rakandus
Samdymo ofisas
gmpSs a pd rauda, a p m o k a m o s atos
togos, ištikimumo bonai.
kienė, M. Nameniunienė, P.
U i Prieinamas Kalnas!
Tiesiog Joms
Ii
ftffl»g
Dirbtovis
Mastauskienė, J. Andriekus,
MIDWEST ELECTRIC MFG. CO.
A. Maleska, B. Kančys, H.
1639 Walnut Street
DABAR tai laikas pagrąžinti savo namus su geriausios
(Uake ir Ashland)
REIKIA PATYRUSIŲ AUTO
Labanauskas, A. Marcinkus,
ir Milwaukee, nes, kaip teko J. Antulis, I. Karciaukis.
MEKANIKŲ
rūšies RAKANDAIS. Mes turime dideli pasirinkimą, mflsn
SIUVIMO MAŠINOMS
pačiu išdirbinio, visokios rūšies klasiškų ir moderniškų
girdėti, Milwaukee Lietuvos
OPERATORIŲ
Gera m o k e s t i s . 44 vai. į savaitę.
Po $1: H. Phannenstill, S.
Patyrusių, dirbti vakarais nuo
rakandų. Pasinaudokite proga!
ATSMAUKITE
Nepriklausomz^es
minėji Jeseliunas, J. Zalatorienė, O.
PAKVIETIMAS
4 iki 7 valandų, tarp 5 vaL pp.
SOUTHTOWN NASH SALES
GARANTUOTA MEDŽIAGA DB DARBAS TEIKIAMA
mas ruošiamas vasario 23d. Kavaliauskienė,
ir 12 vai nakties. 5 dienos į
Liculienė,
savaitę.
Visi Racine gyvenantieji Milvaukiečiai, pasirodykite 0 . Valauskienė, P. Marshall,
8127 So. Racine Avenue
U2 LABAI PRIEINAMAS KAINAS!
S. KARPEN & BROS.
lietuviai nuoširdžiai kviečia skaitlingu atsilankymu į K.' Varnienė, Stankienė, JeHEUP WANTFD — MOTERYS
636 West Cermak Road
Takštelimai PtlnsJ Pfttenttntv Pirki JŲ Ogant** Mas. —
mi ateiti vasario 16 dieną į mūs parengimą, o jau mes len, M. Van Beckum, A.
Prie Progas Pakiaaaktts Ja!
Šv. Kazimiero parapijos sve ir be prašymo važiuosime Klevickas, V. Mandravickas,
«
tainę, 815 Park Ave. Susi atsilyginti savo kaimynams. R. Kleist, A. Stec, M. Wedeikis, A. Petrulis, F. Kapo
rinkite laiku, nes programa
M.
Kasparaitis
(Atkelta
iš
3
pusi.)
čius, A. Bičkauskienė, K.
LIKĘ TO VVORK IN THE
bus ilgoka, kad užbaigę ją
— PARLOR SUITE I&DIRBfiJAl —
Radavičienė, F. Pabarskienė,
FRIENDLY ATMOSPHERE
tus. Žada išbūti iki kovo mė turėtumėm dar laiko pasi
S. Bagdonienė, P. Pilipavi
nesio.
linksminimui prie Stankaus
čienė, J. Mikšis, M. ČizikieOF
Telefonas — LAFayette 8516
orkestro.
VASARIO 16
nė, A. Kadapolienė, B. UrSavininkas
JOB
KA2JK—KAZTKAITIS
PAMINĖJIMAS
bickienė,
M.
Druktenienė,
A.
Varduvių proga vaukegaSusirinkę paminėsime Lie
^
Lietuvos
Nepriklausomy
Marčiulaitienė,
W.
Hannes,
niėčiai sveikina seselę Con- tuvos Nepriklausomybes 29
The Best Radio Place In
radą t buvusią Šv. Baltramie metų sukaktį ir sudesime bės šventės minėjimas pra K. Paulauskas, M. Balčaitis,
ėjo didele pasekme. Gryno 1. Paharska, A. Juška, T.
Town
jaus parapijos mokyklos vir aukų išlaisvinimui Lietuvos. pelno liks virš $500.00. GaluPilipavičia, F. Vitkus, J.
šininkę, kuri dabar darbuo
Atvažiuos \k Chicago du
Starting Rate 83c
jasi Shenandoah, Pa. Jos
With Experience 94c
vardines pripuola vasario 19 žymūs kalbėtojai: A. L. Ta
•B
B<
Automatic Raises to
rybos
iždininkas
'Sandaros'
d.
Kovo-March 18, 1947
redaktorius
M.
Vaidyla
ir
iš
Ilgiausių metų!
Lietuvos Pranciškonų
Lietuvos vos prieš keletą
ŠV. A N T A N O V I E N U O L Y N E
$
Mount St. Francis, Greene, Maine
mėnesių atvykęs dr. Budria.
Prasideda
4545 W. Augusta Blvd.
Paįvairinimui bus įdomi
Šių žinelių rinkėja šiuomi
ŠV. ANTANO GARBEI
nori pareikšti nuoširdų ačiū garsine filmą.
Iškilmingos 13-kos Antra
Vardu Amerikos Lietuviu
Onai
Butkienei
už
atnešimą
dienių Pamaldos
Skurdas ir perteklius yra
WATCH SAYINGS GR0W!
Tarybos
skyriaus,
dar
sykį
puikios
dovanos.
M.
Z.
S
10
15
20
kurios
baigsis
birželio
4—12
d.
nusikaltimo šaltiniai. — Ro
Yr». Yrs. Yrt. Yfs.
prašau vasario 16 d., 2 vai.
Šv. Antano Novena.
SSffle. $300 $600 $000 $1200
mas Striupas.
10 I M . 600 1200 1800 2400
Už duoną niekam? nemesk popiet skaitlingai susirinkti
Už visus šv. Antano Pamaldų. Ir
25 ino. 1500 3000 4500 6000
Pranciškonų Šv. Antano Vienuolyno
visus vietinius lietuvius ir
akmeniu.
PLATINKITE DRAUGĄ
Novenos dalyvius, u± visus Lietuvos
tOmo. 3000 6000 9000 12000
ir Koplyčios Fundatorius, Rėmėjus
kaimynus, būtent kenošie*Mm lamlngt PaM ©n Sakingi
HELP™WANTED — MOTERYS
ir Geradarius, bus laikomos
čius, nes Racino lietuviai
t
Z
Kas Antradienį:
skaitlingai dalyvavo vasario
EXCKLI,ENT
OPPORTUNITY
7:30 A. M. — I Š K I L M I N G O S ŠV. M I Š I O S ,
Y o a ' l l N e e d M o n e y FerfhsDownPaymsafw
9 d. parengime Kenosha. Ti
7:00 P. M . — I Š K I L M I N G O S P A M A L D O S P R I E I Š S T A T Y T O
kimės,
kad
mūs
gerieji
kai
ŠVEN6. SAKRAMENTO.
IMMEDIATE OPENING
Many ambitious couples are saving here to become
Betftnner oonsklered. 5 day week. Attraetive starting salary.
mynai atsilygins savo skait
fųture home-owners, soon as they've accumulated the
Pamaldų metu bus skaitomos prisiųstos intencijos,
Pleasant workJng conditions. Permanent position.
down payment needed. Any convenient amount opens
kuriomis Pranciškonai melsis.
lingu atvažiavimu pasisve
APPLY
TODAY
your insured savings account at this Assodation. The
Visus šv. Antano Mylėtojus Kviečiame
čiuoti į Racine.
charc will show you how mucb you oeed co save.;
RAMAPO AJAX DIVISION
Jungtis
su
Pranciškonais
maldoje,
šv.
Komunijoje
ir
šv.
Mišiose,
Taip pat prašome lietu
AMERICAN BRAKE SHOE CO.
kad per didžiojo Stebukladario šv. Antano užtarymą išprašius
250S SO. B L U E I S L A N D A V E N U E
vius ir iš South Milwaukee
iš Dievo: p
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Jubiliatai nuoširdžiai dėkoja

Galimskis kandidatuoja
už Aldermana
Chicagos 12-to Wardo
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DŽENITORKŲ

Padėka
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FAIR

ILLINOIS BELL
ELECTROLINE CO. f ELEPHONE CO.

4

Tapping Machine
Operatorių
Core Room
Foundry ir Yard
Darbininkų

THE

FAIR

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:"SAVAS PAS SAVĄ"

CRANE CO.

4200 S. Kedzie A ve.

WISC0NSIN0 LIETUVIŲ ŽINIOS

Racine

VAUKEGAN

SMART GIRLS

Archer Avenue Fumiture Co.

Kenosha Kronika

4140 Archer Ave.

Chicago 32, 111.

MOTOROLA

1.04

FOR TH AT HOME
ALL YOUR OWN

STENO

—

TYPIST

EXCELLENT OPPORTUNITY )FOR
Y O U N G
L A D Y

*

DESIRING GENERAL OFFICE WORK
TYPTNG — BILLIN'G — CLERICAL
Pleasant Working Conditions
5 day week.
Good salary

SIMMONS
2650 W. ROOSEVELT RD.

CO.
SEE MR. L: MATSON

KEISTUTO SĄVINGS AND
LOAN ASSOCIATION

T E I S I N G O S Ir P A S T O V I O S T A I K O S !
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L A I S V Ė S ir N E P R I K L A U S O M Y B E S
• LIETUVAI!
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FRANCISCAN
Mount St. Francis
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FATHERS
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Greene, Maine
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iOS. H. MOZERIS, Sec'y

KARO

Iki Kovo-March 18 d. prašome prisiųsti savo ypatingas inten
cijas sekančiu adresu:

Give! I i
• -

MOŠŲ

IMMIlIllfŠ]

3236 South Halsted Street
I

TEL. CALUMET 4118
SAVE VVITH A PURPOSE - SAVE ON A PLAN
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Lietuvos Nepriklausomybės Šventė
DR4SUS ŽYGIS
Lygiai prieš 29 metus Lietuvių Taryba Vilniuje pa
skelbė Lietuvos Nepriklausomybes Aktą. Tai buvo 1918
m. vasario 16 dieną.
Šis žygis buvo nepaprastai drąsus, nes tuo laiku kraš
tas tebebuvo vokiečių okupuotas. Be to, Lietuvą pasi
grobti tykojo ir bolševikiškoji Rusija ir Lenkija.
Lietuvių Taryba drąsiai skelbė Nepriklausomybes
Aktą, nes ji turėjo visos tautos pasitikėjimą, paramą
ir, pagaliau, mandatą. Lietuvių tauta per tiek metų
kentusi Rusijos carų priespaudą, pasijudino žygiui nu
sikratyti svetimųjų jungą ir gyventi laisvu, nepriklau
somu ir demokratiniu gyvenimu.
TAI BUVO TAUTOS VALIOS PAREIŠKIMAS
Tarybos paskelbtas aktas nebuvo tuščias žodis. Tauta
jį parėmė savo ryžtingu darbu, kovomis ir kai reikėjo
— kraujo praliejimu.
Neužmirškime, kad tą tautos užsimojimą išsiveržti
j laisvę norėjo užgniaužti visi didieji kaimynai: rusai,
lenkai ir vokiečiai. Jie visi panaudojo ginklą, kad oku
puoti Lietuvą. Bet tautos valia buvo tiek stipri ir tiek
didelis.ryžtingumas išsilaisvinti, kad priešų kardas at
šipo jaunų Lietuvos vyrų krūtinėsna. Visi priešai buvo
atmušti, Nepriklausomybės Aktas apgintas ir Lietuva
susikūrė sau laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.
Netrukus ir užsieniui ji įrodė, kad yra ir pribrendus
ir verta de f acto ir de jure pripažinimo, kaipo nepri
klausoma respublika. Tą pripažinimą ji laimėjo iš visų
pasaulio civilizuotų valstybių. Net Sovietų Rusija 1920
metais pripažino Lietuvos suverenitetą ir tą pripažini
mą pakartojo 1926 ir net 1939 metais.
MILŽINIŠKA PAŽANGA
Ne tik mes patys lietuviai, bet kitataučiai pripažino,
kad Lietuva per savo laisvo ir nepriklausomo gyvenimo
laikotarpį padarė nepaprastai didelę pažangą ne vienoj
kurioj srity, bet visais žvilgsniais. Ekonominiu ir kul
tūriniu atžvilgiu ji pralenkė ir Rusiją ir Lenkiją. Ji
jau buvo pasivijusi Vakarų Europos tautas.
Vienu žodžiu, visais žvilgsniais įrodyta, kad Lietuvių
Taryba nesuklydo paskelbdama Nepriklausomybės Ak
tą, kurio 29-tąją metinę sukaktį iškilmingai minėsime
rytoj.
KRYŽIAUS KELIAI
Bet gražų, pažangų Nepriklausomos Lietuvos gyve
nimą sudrumstė dviejų diktatorių (Stalino ir Hitlerio)
pirmas susitarimas suskaldyti ir pasidalinti rytų Eu
ropą, o vėliau kruvinos tarp jų rungtynės, į kurias įsi
traukė veik visos pasaulio valstybės.
Rusija, tiek kartų pasirašiusi su Lietuva draugingu
mo ir nepuolimo sutartis, tiek kartų pažadėjusi respek
tuoti jos suverenitetą ir net žadėjusi jį ginti, begėdiš
kai sulaužė visas sutartis ir 1940 m. birželio 15 d. oku*pavo Lietuvą ir kitas Baltijos valstybes. Nuo tos die
nos ir prasidėjo didieji lietuvių tautos kryžiau* keliai.
LIETUVA IR VĖL BUS NEPRIKLAUSOMA
Tačiau, nepaisant to, kiek daug okupantai rasai ir
naciai išžudė, į kalėjimus sukimšo ir ištrėmė geriau
sių Lietuvos sūnų ir dukrų, tautos valia ir troškimas
nėra ir nebus palaužtas. Ji didžiausiu ryžtingumu ko
voja ir kovos dėl atsteigimo laisvos ir nepriklausomos
Lietuvos. Amerikos lietuviai ir pati Amerika, kuri ne
pripažįsta Rusijos smurto, tai tautos vilčių kibirkštis,
kuria ji remiasi. Mūsų šventa pareiga yra darbuotis,
kad toji kibirkštis neužgestų. Ji neužges ir Lietuva ir
vėl atsistatys laisva ir nepriklausoma valstybe, jei mes
visi stipriai ir vieningai dirbsime ir kovosime.
Rytoj, Nepriklausomybės Šventėj, atnaujinsime ryž
tingumą, sustiprinsime vieningumą ir padidinsime pas
tangas ginti Lietuvos žmonių teises į laisvą įr nepri
klausomą gyvenimą.
# X -\

•
Dr. Jonas Basanavičius
Dr. Jonas Basanavičius mirė, 1927 m. vasario 16 d«
Koks supuolimas! Mūsų tautos patriarchas, kuris visą
savo gyvenimą dirbo ir kovojo Lietuvos gerovei ir lais
vei, kuris užsieny leido "Aušrą" ir garbingieji knyg
nešiai ją slapta platino Lietuvoj, kad tuo kelti tautos

sąmonę, kuris suorganizavo ir vadovavo Didžiajam
Lietuvių Seimui Vilniuje 1905 m., kuris 1918 m. vasa
rio 16 d. pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą
Vilniuje — lyg rinkte pasirinko tautos šventę — va
sario šešioliktą savo mirties diena. Ir jis mirė ne kur
kitur, bet senoje Lietuvos sostinėje Vilniuje.
Minėdami Lietuvos Nepriklausomybės Šventę ir dr.
J. Basanavičiaus 20 metų mirties sukaktį, pasiryžkime
ir užsimokime daugiau dirbti ir energingiau kovoti, kad
greičiau išlaisvinti Tautos Patriarcho mylimą tėvynę
ir mūsų visų tėvų kraštą — Lietuvą.

Didieji Lietuvos laisvinimo Reikalai
BROLIAI IR SESĖS LIETUVIAI
(Tęsinys)

Be to, jų buvo vartojami ir kiti įvairiausi būdai di
dinti Laisvės Fondo sumoms. Kiekviena proga tam
tikslui buvo panaudojama. Štai susirenka geri draugai
ar pažįstami pasivaišint saliūne. Begirkšnojant ir be
šnekučiuojant vienas draugų išsitraukia cigarą iš ki
šenės ir skelbia varžytines tėvynės naudai. 15 kronų —
kas daugiau. Pasipila rungtynės — 30, 50, 100 ir t t .
Dažnai už tokįk cigarą į varžydavo ligi 1,000 kronų. Štai
kitam pasilinksminime jauna mergaitė nusimovusi savo
susižadėtuvių žiedą pradeda varžyti. Kyla nepapras
tas entuziazmas. Susirinkusius pagauna didelis džiaugs
mas ir susižavėjimas mergaitės karšta tėvynės meile,
kuri tėvynės reikalus stat G už mylimo jaunikaičio at
mintį ir savo asmens gyvenimo laimės laidą. Žiedas
laimi dažnai šimteriopą kainą, kuri aukojama tėvynės
laisvinimo reikalui. Kitam vėl pobūvyje vyras nusika
binęs savo laikrodį paskelbia varžytines Laisvės Fondo
naudai. Ir vėl tas pats vaizdas. Ir vėl tūkstančiai plau
kia Laisvės Fondan. Visų būdų ir priemonių čia neiš
pasakosi. Ir šie keli pavyzdžiai vaizdingai parodo, kaip
anų laikų čekai ir slovakai suprato pinigo reikšmę
savo tėvynės laisvinimo darbui, kaip jie mokėjo tą
pinigą rinkti ir kaip jo negailėjo tėvynės reikalams.

Maldos Diena
Rytoj yra Pasaulio Lietuvių Maldos Diena. Išblašky
ti po viso pasaulio kraštus lietuviai maldaus Dievo, kad
Jis grąžintų Lietuvai laisvę ir nepriklausomybę. Ir oku
puotosios Lietuvos žmonės kels savo maftlas prie Aukš
čiausiojo Sosto, kad gelbėtų jų kraštą ir juos. Tiesa,
jie negalės viešai jungtis maldoje, tačiau jų malda bus
gili ir karšta.
Visur lietuviuj katalikų bažnyčiose įvyks speciales pa
maldos už Lietuvą. Visur bažnyčiose bus perskaitytas
Lietuvių Dieviškaijai Jėzaus Širdžiai Pasiaukojimo Ak
tas, kurio tekstas yra nepaprastai gražus ir reikšmin
gas.
Tad, rytoj, tekyla visų tikinčiųjų maldos į Dangų
prie Pasaulio Sutvėrėjo ir Valdytojo, kad Jis pasigai
lėtų pavergtos Lietuvos ir jog kenčiančių žmonių ir iš
vestų juos į laisvę,

IR LIETUVIAI MOKA AUKOTIS

•
Pasiaukojimo Aktas Jėzaus Širdžiai

Visas mūsų gyvenimas parodė, kad mes lietuviai bu
vome ir esame nemenkesni už čekus ir slovakus. Pri
minsiu Amerikos lietuvių aukas ir žygius savo tėvynei
laisvinti Didžiojo karo metu. Mūsų istorija garbinges
nių pasiaukojimo tėvynei pavyzdžių užsirašė. Mūsų
istorija, senoji ir naujoji, mirguliuoja didvyriškais pa
vyzdžiais. Pagaliau šie gyvenamieji laikai tėvynėje, pa
silikusių kančios ir žygiai duos istorijos lapams tokių
didvyriško pasiaukojimo pasigrožėtinų pavyzdžių, ku
rie nustelbs visus ligi šiol turėtus, ir kuriuos sužinojęs
pasaulis aiktels iš nustebimo. Negi leisimės dabar če
kams ir slovakams mus aplenkti jų pasiaukojimu ir
tėvynės meilės pareiškimu. Negi leisime mūsų himno
Lietuvos garbingos praeities įrašytus žodžius '"Lietuva,
Tėvynė mūsų... Tu didvyrių žemė" paverst tuščiais, be
prasmiais ir melo žodžiais Negi mūsų karta būtų taip
sumenkėjusi ir savo kišenės bei asmens patogumų būtų
sumenkinta ir susmulkinta, kad dėl gardesnių barščių
dubenėlio, dėl auks 0 gabalėlio pamirštų savo tėvynė*
kančias ir jai gręsiančius mirties pavojus. Jei mes šiuo
metu ne' 10 nuošimčių savo pajamų aukosime tėvynei,
bet visą šimtą, tai ir tuomet mūsų auka bus tik men
kas šešėlis tos aukos, kurią deda ant tėvynės aukuro
tie mūsų broliai ir sesės, kurie yra pasilikę savo tėvų
žemėje.

Viešpatie Jėzau, pasaulių Valdove,
Lietuvių tauta, Dievo apvaizdos išgelbėta iš šimtme
čius ją slėgusios vergijos pančių, tūkstantis devyni šim
tai trisdešimts ketvirtais šventaisiais metais, liepos
mėnesio 1 dieną, iš visos Lietuvos dešimtimis tūkstan
čių susirinkusi Kaune, į pirmąjį Tautinį Eucharistinį
Kongresą, su savo Nepriklausomos Valstybės aukščiau
sia pasauline ir dvasine vyriausybe, kariuomene ir da
lyvaujant iš užsienio atvykusiems savo vaikams, su
klaupusi prieš išstatytą viešoje adoracijoje Švenčiausį
Sakramentą, pasiaukojo Tavo Dieviškai Širdžiai, pra
šydama globoti nepriklausomybę ir viešpatauti visų
lietuvių širdyse.
Deja, Tavo ir mūsų tautos priešai, pasinaudoję vi
suotinės suirutės proga, vėl uždėjo Lietuvai vergijos
pančius. Dešimtys tūkstančių Tau pasiaukojusių vyrų,
moterų ir nekaltų vaikučių, išvežti iš savo kuklių na
melių, vaitoja ištrėmime, merdi kankinami kalėjimuo
se, tūkstančiai paguldė savo galvas už laisvę ir tikėji
mą, o gyvi likusieji sunkiai kovodami d#l pamintų tau
tos teisių vos mirgančios vilties kibirkštėlę bemato.
Toje tat sunkiausioje mūsų tautos valandoje, mes
Amerikos Jungtinių Valstybių laisvėje gyvenantieji lie
tuviai katalikai atnaujiname Tavo Dieviškai širdžiai
padarytąjį viešą pasiaukojimo aktą.
Viso dangaus ir žemės akivaizdoje mes pareiškiame,
kad mes tebepripažįstame ir visuomet pripažinsime Ta
vo Dieviškąją Širdį mūsų tautos tikruoju Valdovu. Tiek
laimėje, tiek varge, mes būsime amžinai ištikimi Tavo
valdiniai, o Tu būk mūsų Karalius, Guodėjas, Gelbė
tojas ir Gynėjas.
Gailestingiausioji Širdie, atleisk mūsų tautos nuo
dėmes ir klaidas ir sustabdyk skaudžius teisingos baus
mės smūgius, nes Tavo meilė yra be galo atlaidi!
Geriausioji širdie, kuri verkei žiūrėdama J savo iš
rinktosios tautos nelaimes, priimk ilgus ir sunkius mū
sų tautos iškentėtus vargus ir nebeleisk priešui toliau
viešpatauti mūsų brangioje tėvynėje.
Mus be galo mylinčioji širdie, nors paniekinta ir at
mesta, Tu kantriai nešei kryžių ir prie jo laisva valia
pasiaukojusi iki paskutinio kraujo lašo, atidarei žmo
nijai amžinosios laimės vartus, padek ir mūsų tautai
dabar su tokia pat kantrybe, meile ir pasiaukavimu
nešti sav 0 kryžių, kad jis ir jai atkeltų vartus į pilnu
tinę tautinio gyvenimo, tikėjimo ir Tavo meilės laisvę.
Švenčiausioji Jėzaus širdie, mes Tav<* mylime!
švenčiausioji Jėzau s Širdie, mes Tavimi pasitikime!
Švenčiausioji Jėzaus Širdie, mes Tau visiškai atsiduo' dame!
Švenčiausioji Jėzaus čirdie, pasigailėk mūsų!
NIHIL OBSTAT
Ii*. M. Juras
Censor Deputatus
IMPRIMATUH
Richard, J. Cushing, J>,D.
Archbishop of Boston
December 27, 1946

DIRBKIM IR AUKOKIM, KOL DAR NEVĖLU
Mūsų žūstančių tėvynėj brolių ir seserų bolševikų
liejamo kraujo klanai, jų nežmoniškų kančių šauksmai,
tūkstančių mūsų kilniausių brolių ir seserų išvežtų į Si
birą kankinių kančios ir mirtys nekaltų mažų vaikelių
badu numarintų ir bolševikų nužudytų skaisčių sielų
šaukimasis mūsų pagelbos kryžiuojamai tėvynei ir dar
gyvenantiems skurdžiausiu ir pavojingiausiu gyvenimu
Lietuvos žemelėj, turi būti mums mūsų žygių ir darbi,
kelrodis ir mūsų pasiaukojimo, atsižadėjimo ir susirū
pinimo savo tėvynės likimu bei kova už jos laįsvę riba
ir mąstąs.
Broliai ir sesės lietuviai. Lietuva tiki Jūsų lietuviška
širdimi. Lietuva tiki Jūsų žygiais jos išvadavimo dar
bui. Lietuva laukia jūsų duosnumo, aukos, kuri reika
linga jos laisvei atgauti ir jos tautos gyvybei išgelbėti.
Lietuva tiki, kad ir Jūs, kaip ir visa Lietuva, kaip liūtai
stosite į kovą visiškai save ir savo patogumų atsiža
dėję, kaip tie, kurie yra pasilikę kur Nemunas, Šešupė,
Venta, Neris ir šventoji teka, kur broliai artojai lietu
viškai šneka, bet kur jau vietoj linksmos Birutės dai
nos, skamba gūdūs širdį veria pagelbos šauksmai, kur
tiesiamos įi mus bado ir. sunkaus darbo išdžiovintos ran
kos melste melsdamos Jūsų pagelbos. Ir Lietuvos ir Si
biro tą balsą Jūs girdite, tas į Jus ištiestąsias rankas
Jūs matote. Broliai ir seses. Tam šauksmui Jūs savo
ausų neužsikimšite, ištiestų į Jus rankų neatstumsite,
nes ir Jūs esate Lietuviai, nes ir Jūsų širdys lietuviškai
plaka, nes Lietuva, nors labai suvarginta, bet yra ir
Jūsų mylimiausia močiutė. Visus tad reikalus, reika
liukus atidėję tolimesniems laikams, aukokite tik tė
vynei vaduoti. Nedelskite parodyti savo tikro lietuviš
ko ir garbingo savo tėvynėj reikalų supratimo, kad
nebūtų pervėlu ir kad baisi atsakomybe už tėvynės
praradimą sunkia našta nekristų ant Jūsų ir Jūsų vai
kų pečių.

'***

Kovo mėn. '23^ d, ALRKF Chicagos apskritis šaukia
didelę ir svarbią konferenciją, kuri bus Vyčių name.
Konferencijai numatyta turininga programa.
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Tad, į darbą, į darbą, kaip Dievas įsakė...
M. Krupavičius,
"l

Aukokime Lietuvai gelbėti bent vienos dienos už
darbį.

•

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo
Komiteto Pirmininkas

1947, sausio 30 d.
.

Bendros Pastangos
Atneš Vaisiu
Karas

seniai

pasibaigė,

bet tiktai šią savaitę galuti
nai pasirašytos taikos su
tartys. Nugalėtoms tautoms
uždėtos nepaprastai sunkios
sąlygos bei bausmės, visai
priešingos pareikštoms min
tims vadų, kurie užtikrino,
kad šio karo taikos sutar
tys bus teisingos, pakenčia
mos. Dabar aišku, kad sąly
gos pakenčiamos tik tiems,
kurje nugalėjo, ne kitiems.
Lietuvos laisvės bei ne.. iklausomybės
klausimas
visai nebuvo keliamas. Ji
tartum baisiojo karo auka
nepasotinamam gaivalui, ku
ris visur laimėjo. Saldžiai,
maloniai, kalbėjo neva Lie
tuvos užtarėjai, visgi dar
bais nepasižymėjo; Lietuva
dar meškos letena prispaus
ta.
Jonukas turėjo gražų dvi
matį. Pats visur važinėjo, bet
nepašykštėjo skolinti savo
draugams, kad ir jiems ma
lonumo suteiktų. Vienas kai
myno vaikas, už Jonuką: di
desnis, dažnai prašėsi leisti
pasivažinėti. Už poros die
nų svetimas vaikas dviratį
namo parsinešė, verkiantį
Jonuką kumštimi pagrasino,
žadėjo dantis išmušt jeigu
netylės. Jonuko tėvams pa
rūpo kur dingo pirktas dvi
ratis.
Policijai pranešta, kad
dviratis pavogtas, kas jį tu
ri, kur laikomas. Kiek nusi
stebėjimo sukėlė netikėtas
policijos pranešimas — da
bartiniai savininkai tikrina,
kad dviratis Jonuko drau
gui buvo atiduotas besąly
giniai, kam bereikalingai
cad vargina policija. Jonufco tėvas vėl ėjo prašyti, kad
kas nor s būtų darqma, bet
jam pasakyta — verčiau pri
sitaikink prie aiškios būk
lės, dviratis dovanotas.
Štai, panaši padėtis suTTe
,uva, kuri sutartį padarė su
sovietais, kuriems leista da
lį kariuomenės apgyvendin- «
ti jos žemėse. Pakviestieji
galop nepaisė sutarties, vi
sam pasauliui skelbė, kad
patys žmonės su didžiausiu
entuziazmu melste meldė,
kad sovietai pasiliktų gy
venti jų šalyje.
Žmogaus ydos ir pikto
sios dvasios pagundos ne
kitokiu būdu įsikraus to pas
žmogų. Rodos, kad asmuo
prašyte prašo, kad nelaba
sis teiktų pas žmogų pasto
vią pastogę užimti, padėti
sielai tikros išminties at
riekti. Žmogus priima tą ne
malonų svečią vieną ar ant
rą kartą, tada klausimas
kaip jį iškraustyti.
Kaip pačiam žmogui reik
kantrybės ir ištvermės pa
siryžimuose taip pačiai tau
tai ieškant paglemžtos lais
vės, kantrybė ir ištvermė
pastangose atneš vaisiaus.
Žmogui su Dievo pagelba
pasiseka nugalėti piktąją
dvasią, nejaugi pavergėjai
būtų už ją stipresni?
A.B.C.J.

t
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, I L U N O I S

šeštadienis, vasario 15, 1947

W. Pershing Road, Lafa] kristalizuos būsimojo gyve KEISTUČIO KLUBO
yette 8120, fin. rast. Mike
nimo pasaulėžiūra, toks bus VALDYBA 1947 M.
ir suaugusio vyro ir moters Pirm. Antanas J. Valonas, j f ^ r a i t i B , ; f 5 8 ? ° ' B i s h o ?
o 0
(čia nekalbama tiek apie gyvenimas."
(Laimingai, dideliais vargais, iš Lietuvos grįžęs į Aštai įr vėl mes lietuviai
vice pirm. Frank Jakavičia,! « į * e p 0872 ižd. Frank
mokyklas bei komeriką šio krašto pilietis Povilas Masiokas su žmona ir j sulaukėm didžiosios mūsų aukštesnes
lpp-iifls kiek amp nradžkm
Senai kartai išmirus kas- Į rast. Lucįll e S. Shota s 2902 Mickas, kont. 'rast. 'John Tan
dukterim, parvežė kopiją giesmės, k Jri dabar po visą Tautos Šventės — Vasario legijas Kie* apie praazios
^
_
i
; muloms, iždo globeias Pet<|
s
t
o
s
i
ras Ališauskas, adv. WhitLietuvą yra giedama, žinoma, negirdint komunistams, ku- 16-toe dienas. Kaip per pas- mokyklas) — kad daugely- i gi
s S^ti Lietuvos bei
Aidės pacfenge džiugesio
ney E. Tarutis, gydytojas
riems ir ši giesmė yra užtektina priežastis, kad išvarytų. . kųtiniuosius septynerius me- je lietuvių šeimų vargiai art- '' lietuvių teises ? Svetimtau
garsais
—
čiai?
dr. M. T. Strikol, maršalka
Vargiai iš jų tuo susitus ta}p ir šiais metais mes siranda nors vienas kataliį Sibirą. Žemiau dedame tą giesmę. Red.)
Pakilsi tu, šiandien skau Vincas Balsis, ligonių lan
Jie turi
savąsias
lietuviai su širdgėlą sutin kiškas-Uetuviškas laikraštis lauksim.
tautas,
kurias
jie
aukštai
kad, ir kas skaudžiausia,
džiai parpuolus,
kytojas Jonas Simonavičius.
O, Marija, gink žmoniją;
kam mūsų šią šventę. $ianstato
erbia ir
nežlu
lietuviai gėdinasi savo lie-j
> S
"«««
"
Gink nuo karo, bado, maro.
Kai tavo sūnūs laisvės žy
dįen Lietuvos Nepriklauso
Susirinkimai kiekvieną pir
tuviškų pavardžių, savo lie- j **** ar airis sugebės, pajėgs
Dievo ausys Tavęs klauso,
giu eis."
mybes varpai tyli. Šiandien
mą sekmadienį Hollywood
tuviškos kilmės, kurie d a l y - ' i š t a r t i * * lenkišką, itališ
Tark nors žodį? tark nors žodį.
Lietuva vargo ir skaismo
kai galutinai priveda lietu- k a - prancūzišką, vokišką pa- j B p o . j . Klebauskas, MIC. svetainėj, 2417 W. 4Srd St.
prispausta ir geležįniaįs ver
Štai, per dienas, kerštas vienas,
n prie visiško kalbos ir pa- v * r d e i r t a i P P a » a š i a i - • * I
di nu
govės pančiais apkalta. Šian pročių užmiršimo.
:
*
lietuviškam jaunimui . ^
^s
Minios kaujas, kraujas liejas.
dien Lietuva kantriai laukia
BALSUOKITE
tas darbas prisieis dirbti.
Tam tik šlovė, kurs nugriovė
ir žiūri į tą auštantį rytojų
Todėl, šiandien minint Va- I T o d § 1 t § v a i privalėtų savo
Savo priešą, savo priešą.
įsitikinus, kad kai vasario sario 3-6-tos dienos šventę,
v a i k u s supažindinti su fak16-tą dieną, 1918 metais, pa tėvams verta būtų į t a prie- ^
Vargšų rauda, priešams nauda;
s
k a d n o r s j i e e ? ą Ąmeridangėje prašvito Jai laisves žastis rimtai pažvelgti. Tė-I '
Vienas vargsta, kitas dargsta.
k o g p įij e čiais ir jos šeimos
šviesa, taip ir šiuo laiku vai turėtų nusikratyti nuo
O nedori, kaip tik aori
tai neturėtų truk
nąriais,
savęs
tą
svetimųjų
kultūros
laisves
varpai
suskambės
vi
Skriaudžia vargšą, skriaudžią vargšą.
dyti būti gerais ir susipra
UŽ
soje šalyje, vifrų lietuvių šir garbįnimą. Jie turėtų įskie tusiais lietuviais. Tam dar
Melsk Aukščiausi, kad veikiausiai
dyse, vėl prikeldami Lietu pyti saviesįems vaikams sa bui tėvams pilniausiai pa
Duot' ramybę ir vienybę.
vą į laisvą ir nepriklausomą vosios tautos meilės. Tėve siseks, jeigu ir jie patys lai
Tavo maldos tesuvald 0
liai turi pilnai suprasti, kad
gyvenimą.
kysis prie visko kas lietu
Dievo rykštę, Dievo rykštę.
tuo daugiau ir toliau lietuGaila, kad šioje šventėje - ^ ^ j a u n i m a s n u t o l s n u o viška.
Tu nekalta, skaisti balta,
ne džiaugsmo, bet liūdesio | y i s k o k & g U e t u v i S k a t u o u .
Tadgi, pavieniai švęsda
Prasidėjai, užtekėjai,
ašaros byra iš kiekvieno tik giau Laisvės Varpai tylės mi šią Vasario 16-tos die
Kaip aušrinė, rytmetinė
ro lietuvio širdies. Kaip gi Lietuvoje ir visų lietuvių nos šventę, ar būriuose su
ANTROJO PASAULINIO KARO VETERANAS
Tarp tamsybių, tarp tamsybių.
džiaugtįs, kai išgirstam gy širdyse. O vaikai turi pil sirinkę salėse liūdnų sukak
Dalyvavo AFRIKOS-ITALIJOS Mūšiuose
vu žodžiu apie pergyventus nai suprasti reikalingumą ir čių minėti, prisiminkime ir
Aušra švinta, migla krinta
baisumus, žiaurumus! Kaip brangumą būti ir gyventi mūsų rimtą padėtį. Dauge
Narys V.F.VV. AMERICAN LEGION
Ir šešėliai palengveliąi
lis
iš
Amerikoje
gyvenančių
gi džiaugtis kai šiandieninė kaipo tikrais ir ištikimais
Ein' j šalį, nieks negali
spauda praneša mums apie lietuviais. Aišku, pradžia to lietuvių turėtų iš naujo per
Jos užtemdyt, jos užtemdyt.
lietuvius pūvančius rusų ka viso yra šeimoje, reiškia tė siimti anų laikų lietuvių bro
lėjimuose — apie Lietuvos
Beribėse, aukštybėse
vų pamokymais, ir pagaliau lių ir seserų dvasia, kurie
— ENDORSLOTAS —
skurdą, badą, vergiją!
savosios
Šviečia, žydi, o ją lydi
lietuviškoje mokykloje nes savosios tautos,
Palydovė, šviesi srovė
Nelabai raminantis vaiz "jaunuolio, būsimojo vyro kalbos bei savųjų papročių
Civikos, Fraterninių, Biznio Grupių, Socialinių
Rytmetinė, rytmetinė.
das užtinka mus šioje vasa ar moters, pasiruošimas a- meilėje paskendę išsižadėjo
Ir Atletikos Kliūbų ir Veteranų Organizacijų.
rio 16-oje dienoje. Bet, ar teičiai prasideda šeimoje ir savęs ir dirbo skaisčiai Lie
Tad skaisčiausia spinduliuose
vien tik liko mums sudėti
tuvos ateičiai. Tada galėsim
vėliau kristalizuojasi mo
Veidą tieria, saule žeria,
rankas ir dejuoti, raudoti
iš vien au mūsų poetu tarti:
kykloje. Kokioje
šeimoje
Žemę šviečia, veikti kviečia
4
apie Tautos dabartinę sun
'Bet bus diena! Sugrius
kūdikis praleis savo. dienas
Dievo garbei, Dievo garbei.
kią padėti? Aišku, kad ne.
*
vergijos uolos,
ir
kokioje
mokykloje
susiLietuva nekartą buvo tiro
Tau aušrinė, mums auksinė,
PASEKMINGAS BIZNIO VEDĖJAS
— - no
ranka
prislėgta.
Bet
isto
Užtekėjo, nugalėjo
,
•
rija įrodo mums, kad kai
Tas tamsybes ir baisybes,
lietuvis buvo vergovės pan
Susipažinęs su Reikalavimais ir Norais
O, Marija! O, Marija!
čiais apčiauptas jis laukė,
Visų Žmonių
dirbo, tikėjo. Jis tikėjo, ne
Tavo maldas Dievas valdo.
tik savomis jėgomis, bet įr
Ko maldausi, iš Jo gausi.
'
•
savųjų brolių pasiryžimu ir
Pagailėki, prakalbėki
ištverme. Savosios tautos,
Vieną žodį, vieną žodį.
savosios kalbos bei savųjų
— IR ENERGINGAS —
Laukia žmones, tos malonės,
papročių meilėje paskendęs,
Maldos plaukia, raudos šaukia
*
išsižadėjo savęs ir dirbo
Dangun žiūri, viltį turi.
skaisčiai Lietuvos ateičiai.
O, Marija! O, Marija!
L,ietuva ir lietuviai nie
Tau raudosim, nenustosim,
kada neatsisakė nuo laisvės
Nes tu viena ir šiandieną
nes "kiekvienas atsisakymas
— UZ ŽEMIAUSI NUOŠIMTĮ
UŽ VLDKKMAN \
Jei norėsi, tai galėsi
TURTAS
$19,000,000.00—ATSARGOS
FONDAS $1,500,000.00
nuo laisvės yra dvasinė saTaupymo skyriuje dabar mokame 2%, Per 37 metus visados
Mus išgelbėt, mus išgelbėt.
vižudystėV' Jr mes žinome,
išmokėjome ant pareikalavimo.
kad kai dvasia atsiskiria
Po bažnyčias ir po grinčias,
#
nuo žmogaus kūno, tas žmo
Ant griuvėsių ir degėsių
gus skaitosi kaipo lavonas,
Verksim, šauksim kol sulauksim
tPmiręs.
Tačiau,
lietuviai,
per
Mes ramybės, mes ramybės.
UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVTSION
įvairias organizacijas, dele
Sužeistieji, apleistieji.
gacijas, visokiais susirinki
Mažulėliai, našlaitėliai
JUST1N MACKIEVVICH, Pres. and Mgr.
mais, drąsiai kelia balsą iri
Verkia, klykia, užtaryki
atvirai visam pasauliui sa
JOS TIK TRUMPAI BUS RODOMOS CHICAGOJE
O, Marija! O, Marija!
ko, kad bojlševikai tuojau BE
*jfru—
" L I T H l ' A M A " — Garsine", spalvota, anglų kalboje apžvalgine
turj grąžinti išplėštą sietu
I U tu vos lilina.
Iš besočių, karo žiočių
K<>1>FI MFS BftGOMfi?" — Bolšovikg teroro vaizdai iš 1941
vos laisvę ir nepriklausomy
melų pavasario Mctuvoje.
Trauk žmoniją, o, Marija,
•I$i:
TftVYNftS — IftTREMIME" — Dahaitiuio tremtiniu m bę.
venimo vaizdai Vokietijoje.
Tenurimsta, teužgimsta
i. • T i ; \
K I H N E M I N Ą S RANTUOJA" — Garsinė, spalvotu Lie
Tačiau mūsų tie šauksmai
tuvon vaizdu filmą.
Ramūs amžiai, ramūs amžiai.
tik tada bus girdimi kada
FILMOS BUS RODOMOS SEKANČIOSE VIETOSE:
h PIRMADIENĮ, 17 VASABIO-FEB., 1947
Parašyta KUN.'DR. KAZIMIERO GEČIO
prisipažinsim esą tikrais, lie
HOLLYWOOD HALL, 2417 W. 43 St. 8 vai. vakare.
tuviais. Turime pripažinti,
Spauda "Draugo" Spaustuves
•
Šis vakaras ruošiamas Chicagos jaunimo ir po to
kad šių dienų jaunajai kar
STASYS U T W I N A 8 SAKO:
Veikalas turi 587 puslapių, gražiai paveiksluotas su
bus šokiai. Vakaras be įžangos, tačiau turi teisę
tai
visai
nerūpi
kas
lietu
•
•
Lietuvos bažnytines provincijos žemėlapiu.
Tai Geriausias Laikas Pirkti
dalyvauti tik jaunieji.
viška
—
nerūpi
lietuvių
kal
VISOKIOS
RCdlES NAMAMS
OKIOS RCSIES
% ANTRADIENĮ, 18 VASARIO-FEB., 1947
Randasi 6 dalys: Krikščionybės keliai į Lietuvą;
»»
ba, papročiai, kultūra. Kas
GERAS PASIRINKIMAS:
ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOS SALĖJE,
^^
Reformacijos sąjūdis Lietuvoje; Lietuva' caristines Ru
I REIKMENIS
* WOOD ST. ir 46th kampas, 8 vai. vakare.
gi kaltas, kad šiandien daug
sijos okupacijos laikais 1795-1918; Šventoji Lietuva;
Stogams Reifcmeayt — Insuluotu Plytų išvaizdos Sldlngs
8. TREČIADIENĮ, 19 VASARIO-FEB., 1947
— LMBgų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos —
iš mūsų gražaus lietuviško
Lietuvos trispalvei plevėsuojant 1918-1940; Nebagta • •
Vandalo — Euamelio — Geležinių Namams Reikmenų
NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJOS SALĖJE,
lietuvių tautos Golgota 1940-1946.
jaunimo '* nebemoka savo
(Hardvrare — tMetaterio — Cemento — Srutų — Visokios
BRICHTON PARK, 2745 W. 44th St., 8 vai. vak.
Kfteies lnsnUadJos Matertolo — Štormo Langų — Kom
sios kalbos, nebesilaiko sa
Knyga gražiai išleista, kietais apdarais ir menišku viršelįu.
4. KETVIRDADIENĮ, 20 \ ASARIO-FEB., 1947
binacijos Durų — tVaUboard — Plaster Boant — Vamavųjų
papročių
ir
nebesirūpi
dttu Ir Daug Kitų Dalykų.
ŠV. JURGIO PARAPIJCS SALĖJE,
•
na lietuviškosios visuome
3230 So. Lituanica Ave., 8 vai. vakare
APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEISUMAS DYKAI-'
5. PENKTADIENĮ, 21 VAf ARIO-FEB., 1947
nės
gyvenimu"?
Dalinai
8TASVS U T W I N A S , Pres.
S V. ANTANO PARAP. L'ALDJE, CICERO, ILL.
pats jaunimas. Bet ar tė
*ią įdomią knygą galima įsigyti dabar
15th St. ir 49th Ct. 8 vrl. vakare.
vus galima, nuo šios kalty
6. ŠEŠTADIENĮ, 22 VASA 1IO-FE0., 194?
bės išteisinti? Neigiamai į
CHICAGO HEIGHTS P,-RAPIJOS SALĖJE,
S039 8. HALSTED ST.
TE!* VICTORY 1272
*;aį turime atsakyti. Tą kons
* 285 E. 14th St. 7:30 va: vakare.
tatuoja
faktas,
kad
&an(įien
VALANDOS: Nuo 8-tos vai ryto iki 6-tos vaL vak.
VISUR ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ
lietuvių tėvų vaikai siunčia
Išsikirpkile ir Turėkite Skelbimą, Nes Nebus Daugiau Skelbiama.
mi į svetimtaučių mokyklas
^g
5^oo^čxzs^oo^

Lietuvos Zmoniu Himnas Marijai

Minint Vasario Šešioliktąja Dieną

GUST F.

GALIMSKI
ALDERMANĄ

12-to WARD0

BE-PARTYVIS KANDIDATAS

Gimęs ir Auklėtas 12-tame Warde
Lankė Vietines Mokyklas

m 11

•\

<

m

Kvalifikuotas - Sąžiningas
ATMINKITE Balsuoti už

ANT MORGIČIŲ

GUST F. GALIMSKI

l

STANDARD FEDERAL SAVINGS
and Loan Association of Chicago

Visi pamatykite Broliu MotuzųBeleckų Lietuviškas Filmas

4192 ARCHER AVE. Tel. VIRginia 1141

Minėdami Vas. 16-tq d» Pažinkite

n
—

"KATALIKIŠKĄJA LIETUVA"

"DABAR

Kaina - $4.00

1

CARR MOODY LUMBER CO.

"DRAUGO" RASTINĖJE
2334 S. Oakley Ave. Chicago 8,111.

B

•

Antradienį, Vasario 25 d., 1947 m.

K

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILONOIS

Seštaclienls, vasario 15, 1947

radio choras, kuris sudai
Šias programas leidžia
nuos specialiai šiam apvaikš Juozo Budrik 0 rakandų, ra
ATSIDARĖ KABINETE CHICAGOJE
čiojimui pritaikintų dainų-, o dijų ir auksinių daiktų krauPo $10: A. ir I. BernadiPirm negu stojo į karinę
Dr. Walter L. Valentinis,
Uai, dr. Helen M. Wisnow,
Vasario 11 d. įvyko Ne dantistas, šiomis dienomis tarnybą, Dr. Valentinas prak didžiulis radio orkestras su-! tuvė Chicagoje, 3241 South
V. Stašaitiene, Moterų Sa kalto Prasidėjimo Seserų atsidarė naują
AB.
kabinetą tikavo
dantisteriją Ehn- gros gražių muzikos kūrinių. Halsted St.
ros 2-ra kp., Prūsokas, Sha- Grildos susirinkimas, kuriam Chicagos šiaurvakarinėj da hurst, 111.
Visi Chicagos lietuviai ra
let, Areška, LietJuvių Im- /adovavo pirm. V. Gečiene ly, 5500 West Devou ave.
rf
^
ginami ir kviečiami būti Lie
Dr. Valentinas yra chiearovement Klubas, K. BuDr.
Valentinas
ištarna
Visų pirma įsirašė naujos
tuvos nepriklausomybes mi
auskas, John Chernewich, nares: Julija Pudžuvėlis ir vo tris metus Amerikos k a . piečiams gerai žinomas bu
nėjime vasario 16 d., AmalI. Kaminskai, Sr., M. Jova- Sylvija Laurinas; pastaroji riuomenes dantiste! ijos kor- damas ilgametis Bnghton
gamated Center, 333 S. Ash
Park kolonijos gyventojas.
auskai, V. Kemtus, A. ir J. yra vestsaidietė, veikli S o
MARQUETTE PARKO PILIEČIAMS
land BĮ. Iškilmes prasidės
Jis ir dabar tebegyvena to
lasiliūnai, A. ir M. Černevi- dalicijoj ir priklauso prie
MARQUETTE PARKO LIETUVIAI
2 vai. po pietų. Atsidarys
je kolonijoje su savo tėvais
iai, K. Kazlauskas, Šakių Aušros Vartų parapijos cho
PARODYKIME VIENYBĘ
po adiresu 4449 S. Mozart st.
su apeigomis ir himnais, po
Vpskr. Klubas, SLA 301 kp ro. Tikimės, kad Gildą SylNesiduokite būti apgauti ir suklaidinti kitų Liet.
ko seks geriausių chorų ir
Jaunasis dantistas baigė
Kandidatų, kurie yra pastatyti vien tik suskaldyti
A. Rakauskiene
$6.00 vijos asmenyje turės žymią
solistų dainavimas, klasiški
Nekalto Prasidėjimo parapi
mūsų balsus ir užkirsti kelią ir progą išrinkti
Po $5: Slepikai, J. Marus- darbininkę; taip pat Gildai
šokiai, kalbos ir muzika. Va
[x|AL. G. Kumskis kaipo mūsų pirmą Lietuvį Alderjos pradinę mokyklą, Kelly
kare bus šokiai ir pokylis, -ai, A. Waisnor, M. Navic- priklauso ir Sylvijos mamy
maną. Jis yra indorsuotas ir remiamas 13-to Wardo
High Seno oi, Junior Wilson
Organizacijos,, Biznierių, Veteranų ir Visuomenės
kad po iškilmių ir senesnie 9*, J. Jančius, A. Stanislo- tė.
kolegiją, ir 1942 metais už
Veik"5''11
Iš raportų po kolonijas
ji ir jaunesnieji galėtų ar -aitiene, Jankowskiai, M
baigė Northvvestern univer
Camin, Jr., R. Zelniai, P sužinota, kad jau veik viso
timiau susipažinti.
siteto dantisterijos mokyklą.
Visų grupių, ^ visokių pa "hitrimai, Mr. and Mrs. "E je rengiamasi prie Nekalto
Dabartiniu metu, apart pri
žiūrų, visų organizacijų lie Tgansky, M. Vaitekūnai, Mr Prasidėjime Seserų Giitfcn
vačios praktikos, Dr. Valen
tuviai yra nusitarę ir susi nd Mrs. C. Bell, C. Zurai teimo, kuris įvyks balandžio
tinas yra narys Northwesttarę gelbėti Lietuvą iš ag i«i, V. Kazukauskas, Miku 17 d„ Aušros Vart'1 ^ r n ? ern Dental School fakulteto,
resijos ir Lietuvos gyvento ainis, Arlauskas, Pečulis. K. joj. VYest Sidėje. Par^? 1 '
kaipo prostetikes instrukto
jus iš mirtino smako nasrė ^ailis. A. Zakaras, A. Kren- mai seka:
rius. Jis taipgi yra narys
Būkite patys — seni ii uus, V. .Bukauskas, S. PaBriKhton Park — prano- Dr. Wa ter L. Vs^ntinas
jauni, biedni ir turtingi, mo- 1 viekas. K. Laudanskas, J. ga įvyks kovo 23 d.. Ven J e, kurių du metus išbuvo Chicago Dental Society, Illi
ruS
kyti ir eiliniai! Neškite sa-Yuknis, J. Kavaliauskiene, geliausko salėj. 4500 S. Tai- Europos frontuose. Jis buvo nois Dental Society ir Ame
rican Dental Association.
vo skatiką Lietuvos laisvi- P- Venslauskas, K. TaLriū- man Ave., 2 vai. popiet.
garbingai palkiosuotas 1946
nimui ir jos gyventojų gy nas, J. Laugaudas, A. Maks
Linkime jaunam profesijoTown of Lake — parengi- m. rugpiūčio mėnesy, su ka
vytis.
vybes gelbėjimui.
rnas bus balandžio 20 d po- Įnitono laipsniu,
nalui geriausio pasisekimo.
J.
Tarulis
$4.00.
Rusija iš Lietuvos turi bū
rapijos salėj, 7 vai. vak.
ti išvvta.
Po $3: A. Stulginskas, J.
Kam nepatogu atsilankyti į
Marquette P*rk bun-JA 0 įg r* j
f\mfer
Barčius, A. Petkus.
namus, gali paskambinti te
c 0 party" įvyks balandžio 13 M M I C y f l V l l U I «
Chicagos Lietuvių: Taryba
Po $2: Milašiene B. Tu- d., parapijos salėj, 2:30 vai.
Bridgeport. — Dvi Onu- lefonu: Victory 6353. Mielu
mavich, A. Mockaitis, B. popiet.
tės, būtent Banienė ir Zizie- noru aš atsilankysiu į jūsų
Kukta, V. Dabašinskis,' M.
Dievo Apvaizdos parap. j nė pradėjo lankyti Lituani- namus ir visa kuo aprūpin
Dambrauskas, Tamuliūnie- — pramogėlė bus kovo 9 d., ca Ave. gyvenančius lietu siu
R. Mazeliauskiene
ne, J. Kiškūnas, P. Nover, Juozo ir Teresės Kikų na vius prašydamos aukų, gel
Cicero. — Kaip priežodis M. Jokubauskas, P. Taura- muose, 2 vai. popiet.
bėjimui Lietuvos lais
sako: Tarp trijų auklių vai zas.
West Side — "bingo par- taipgi sušelpimui nelaimin
kas be galvos. Taip ir pas
Po $1: P. Navickai, S. ty" įvyks balandžio 13 d., gųjų lietuvių, kurie šiuo me
mus atsitiko. Šis aprašymas Varniai, J. Vitkus, E. Pe- parapijos salėj, 6 vai. vak. tu bastosi po svetimus kraš
suvėluotas. Bet geriau vė recka, M. Srubas, Palubienė,
Cicero, Bridgeport, North tus. Jos man pasakojo, kad
Minint Lietuvos Nepri
liau, negu niekad.
A. Kungis, S. Pauža, F. Ma Side, Melrose Park, Rose- visur randa didelio pritari
Prakalbos įvyko sausio 19 lakauskas, E. Vaškis, K. Lu- land — vienur susiorganiza mo tam darbui Randa daug klausomybės sukaktuves, neSJ
d. Kalbėjo adv. Skipitis ir kaųskas, J. Chernevičius, J. vę, kitur organizuojasi, ir gerų žmonių, kurie aukoja ' *??'**.
« e k m a d l e n * Pa"
kun. Klumbis.
• Radio kalbos—Sekmad., Vas. 16tą, 1:30 v. p.p.
Pilkis, Lapinskas, J. Bara- tikimės, kad irgi bus sureng pagal savo išgalės. Labai siklausyti radio programos
iš stoties WCFL, 1000 kil.,
WHFC (Margutis)
Pasirodė, kad ciceriečiuo- da, Baradienė, E. Daukša, ta šis-tas.
mandagiai apseina, ir 1.1.
Jonas Jacka taipgi kalbės—Pirm. Marąuette Parko
nuo 9:30 vai. vakare. Prog
se patriotizmas ir tėvynes Brazauskienė, M. Gendvilas,
Bet tai nėra juokas eiti
Taip pat gauta žinių, kad
Namų Sav. Org., kurie endorsavo Kumskio kandida
meilė dar nežuvę. Aukų su M. Bučius, J. Lapinskas, J. Nekalto Prasidėjimo Šv. P. per namus, nes nežinai ką ramoje dalyvauja Budriko
tūrą.
rinkta arti septyni šimtai Jankauskas, A. Gudaitienė, Marijos seserys tremtinės sutiksi, ar tikrą lietuvį, ar
• Mass Mitingas su Programų Sekmad., Vasario
v
dol. Aukos via dar plaukia. J, Rainis, E. Urbonienė, T. Vokietijoje, jau atvyksta i j tautos išdaviką. Bet j o s ne23-čią, 2 vai. p.p. Gimimo Švč. Paneles Parap. Svet.
Liet. Kino Paveikslai—Laimėjimai—Dykai Vaišes.
Jau pasiekėme tūkstantį dol. Tipšius, O. Daukentas. Mat- Ameriką; tikimės jas maty- j bijo, juk ne sau renka au
Visi dalyvaukite — Kviečia Liet. Komitetas
Bet dar ne viskas, nes au vilienė, A. Daujotienė, A. ti seime, baland. 27 d.
i kas.
kų rinkikės lanko namus ir Balčiūnas, P. Stanaitis, A.
Iš ligonių sužinota, kad
Bridgeportiečiai! Visi bū
Vingalaitienė, J. Bukauskas, serga Gildos dvasios vadas, kite geri tėvynainiai, neat TIKTAI $ -J 5 0 I DIENĄ
biznierius.
^
SS
Minėtos prakalbos paįvai L. Tamušauskaa, P. Vitri- kun. P. Malinauskas, MIC, sisakykite paaukoti Lietu
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY
rintos muzikale programa, kienė, V. Paukštienė, V. Vil- ir Antanina Vaišvielienė; už vai gelbėti ir sušelpti lietu
kurią išpildė Norkai iš Town rigieni, Kaskis, F. Diržis, W. jų sveikatą užprašytos šv. vius, kurie šiuo metu gyve
of Lak e ir vietinė H. Valan Brazauskas, J. Simmenas, J. Mišios; taip yra mirusi na- Į n a ^ tėvynės ir nežino savo
Cinikas, J. Česokas, C. Jauk- re Veronika Stepulionienė;
čiūtė.
ateities. Juk tarpe tų nelai
Žemiau skelbiame aukoto ša, C. Žilinant, A. Norbutas, už jos sielą irgi užprašytos
mingųjų' ne vienas taip pat
A. Baltulis, J. Cook, J. Lin- šv. Mišios.
jus:
Jei norite užsitikrinti nno ugnies, namus, baldus, automobilius,
turite ir giminių ir pažįsta
M e s E s a m e A g e n t a i D<"1
ar
šiaip ką apdrau^i, reikalaukite agento, arba brokerio, kad
Kun. I. Albavičius $100.00 givis, A. Jovarauskas, J. Ka- Patiekti raportai iš Tėvų
mųjų.
B E N J A M I N M O O R E MALIAVŲ
jis parūpintu jums polisą per mūšy kompaniją. Nelaimei išti
sulaitis, Druktenienė, Šilei Marijonų Bendradarbių DrLiet. Raudonos Rožės
I R VARNlSįJ,
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
Kuomet oras pasikeis, pa
"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters"
Pašalpos Klubas $100.00 kienė, E. Misius, O. Grigo- jos seimo ir Gildos parengi
M A R T I N Š E N O l i R MALIAVŲ
sidarys šilčiau, atsiras ir
IR VARMAŲ,
Juozas Zubavičius $50.00 j nis, A. Cerkauskienė, A. Be- mo sausio 19 d., paaiškėjo,
REM-TOi\E VALSPAR.
daugiau geraširdžių, kurie
Kazimieras Genis
25.00 naitė, E. Brazauskienė, J. kad buvo sėkmingi. Po to
prisidės, prie to darbo. Bus
T u r i m e Gražų I a trinkima
A. Miliauskai
25.00 Lapinskas, M. Šriupša, S. sekė pasivaišinimas ir tuo1947
m. S I E N I N E S P O P I E R O S
dedama pastangos aplanky
Room 1043
222 W. Adams St.
Dievo Mot. Sopulin| Salukas, O. Šniaukštienė, S. mi susirinkimas baigėsi.
D u o d a m e 2 0 % Nuolaidą.
ti kiekvieną lietuvį. Tad, kas'
Telefonas CENTRAL 5208
gos Dr-ja
25.00 Bakutis, J, Servą, J. PetraiNarys ypatingai iš moterų, norėtų
K. Krencius
20.00 tis, J. Mozeris, F. Lapinskas,
GENERALINI M AGENTAI Šių Kompanijų:
tam pasišvęsti, prašomos
COLUMB1A INSURANCE COMPANY
A. Budavičiūtė
15.00 J. Mikulis, J. Vaičiūnas, B.
Lazdauskas, S. Dovidauskas, kreiptis į žemiau pasirašiu
•IMPERIAL ASSURANCE COMPANY
Mrs. Snukis
15.00 Kelpša, J. Spranaitis, A.
LUMBERMEN'S INSURANCE COMPANY
J. Ročius, J. Kaminskas, A. sią 3259 S. Union Ave., kuri
2547 West 63rd Street
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO.
suteiks reikalingų informa
PHOENDC INDEMNITY COMPANY
Širmulis.
Tel. Hemlock 8262
<f
^
^
A. šatkienė, rast. cijų ir išduos paliudijimus.

CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA

Iš Nek. Pras. Seserų
Gildąs Susirinkimo

Minėkime Lietuvos
Nepriklausomybę

SUGRĮŽO IŠ KARINĖS TARNYBOS,

AT Y D A!

—_——»^—-—™_—^-_-^igii-__^gg_^^^^^__^.

Iš Lietuvai Gelbėti
Komiteto Veikimo

Budriko Radio
Programa

s AL. G, KUMSKIS
Pranešimai dėl Kumskio j Aldermanus

Renduojame Grindų'
Trinimo Mašinas!

I

I

NELAUKITE—
Rytoj Jau Gali Būti Pervelu!
O'MALLEY and McKAY, Inc.

MAROUETTE
IPAINT & HARDVVARt

Ir V ė l Išrinki

f?
The Claretlan Mlsflonary Fathers Invlte You

H U G H B.

Lietuvių Balsuotojų K o m i t e t a s

TŽSolemnNOVENAtoSUUDE
•atron Saint of Hopelet* Cotcs

CONNELLY

Free

GIFT
O V M of ST. JUDf HOIY Olt
D ST. J U M PtAYHt iOOK
—36 •MHiNfol t•«••
D ffCTUM €>9 ST. JUOt,
In ite odonv 12x16 In.
OtKk y«or Chalc*

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

Whatever your trouble, however decp your
despair, appeal t o S t . Jude, t h e S a i n t o f t h e
Impossible, w i t h assurance of hclp. Join t h i s
great annual N o v e n a of prayers a n d h i g h

AL. SAKOWICZ

masses.
To Toko Port and Got Froo Oift — Sond in your
P«Htion< and Thanksglving or Join Si. Jude "s
Loagu*—mvmborthip $1.00, or Subscribo
to "The Vole* of St. Jodo."

Nepartyvis Kandidatas už
ALDEBMAN4 — 32-to WARDO

Mark P*tHions You Whh Rmnfmormd—Giv
Nam* * Addr*u—Clip
and Mm7
Dear Claretian F»the»», please remember my appeal* in aU AeMatset and Services at
he National Shrine of St. Jude in the coming Novena.
D Dapa«*»«i talotiva*
I $«<€•».
O Mappy Morrios*
O WiQt» *• Uva
Family
D Safa D«llvwy
> D *•*•> Mthopt ond Priath
a
D Cai»var»lon«
D
—
1—
a A<
•
D I enroll in St. Jude's League. Fee $1.00
.tcloae my offering $.

Prašo Lietuvių Organizacija Hught B. Connely ant Aldermano dėlto, kad jis yra geras mūsų Wardo šeimininkas, lietu
viams labai prielankus* todėl ir vertas mūsų visiškos paramos
—balsu.
S. P. MAŽEIKA, Prezidentas
LT. ANTON PAULUS, Vice Prezidentas
ANTHONY GUDAITIS, 2-ras Vice Prezidentas
ANTHONY STASIULIS, Sekretorius
FEANK WOIDAT, Iždininkas
X

— ENDORSUOJA —
VETERANE ANTRO PASAULINIO KARO

t a g l n n l n g $ o t . , F * b . 2 1 — Endlng Sun., March 2 .
Spvcial No v • na Sarvlcet a t 3 : 1 3 a n d 8 : 0 0 WM.

Rinkimai — Vasario 25 d., 1947
LIETUVIŲ BALSUOTOJŲ KOMITETAS, 32-tro
Wardo, Endorsuoja AL. SAKOWICZ išrinkimui už
Aldermaną; A. OLIS, Garbes Pirm.; A. LUKOŠAITTS, Pirm.; V. GIVINS; V. RĖKUS; P. SANDERS;
J. LEBE2INSKAS ir ANN SANDERS.

\ddr—».
:

tf.

Zon0„

.Stat»_

. -ck hei* fc* Mib«ription to the Catholic Monthly, "The Voice of St. Jude."
O 1-Year $3.
D 2 - Y e « $5.
D 5-Yc*r $10.00.
N A T I O N A L f H t M I O f f T . J U M , 3 2 0 t I m t 9 1 » t St., 5 . € .
#

2 t

(rhena 0»nw*J 77**)
, Chlc«eo 90, I I I .

^

#

DUBNRA8TI3 DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS

šeštadienis, vasario 15, 1947

Jurgio parap., misijos ir Tre
ja Kat. Federacijos 26-to raportą iš Marijonų Bendradarbui seimo.
tininkų vizitacija kovo 24—
skyriaus.
Knygų peržiūrėtojas Al.
30 d. — tėv. Viktoras Gi
7. Pakeltas klausimas aHermann
pranešė,
kad
iždi
džiūnas, O.F.M.
pie žmonių konvertitų pa
Lake
Co.
Indiana
lietuviai
ninko
knygose
viskas
tvar
Bridgeport. — Federaci nieką. Nusistebėta, kad ran
Franciscan Fathers
— Gary ir Indiana Harbor
jos 26-to skyr. susirinkimas das taip žemai nupuolusių koje.
Mount St. Francis
Programos
pirm. Felix — ruošiasi iškilmingai ap
įvyko vasario 5 d.
katalikų Bridgeporte, kuo Waisnoras perstatė garbės vaikščioti Lietuvos Nepri
Greene, Maine
met
iš
konvertitų
yra
patys
1. Dvasios vadas kun. J.
kalbėtoją iš Arkidejosezijos klausomybės dieną. Iškilmės
Pronskis apibudino šių die gerieji katalikai, nes jie sa ir De Paul Universiteto de- šiais metais įvyksta Gary,
nų komunistų žiaurumus vo valia surado tiesą. Nuga bato dr-jos ir Šv. Vardo na Indiana, Šv. Kazimiero par.
lėję nepaprastai sunkias rį iš Šv. Sylvestro parap., svetainėje, vasario 16 d.
Lietuvoje.
kliūtis, patys džiaugiasi ir adv. Nungio Giambalvo, ku
2. Sausio 2 dienos proto uoliai pildo kataliko parei ris labai įdomiai kalbėjo Programą išpildys artistai
apie "Laužymo ir nullifika- broliai Giedraičiai ir jų ve*
kole skambėjo sekanti užra gas.
I G H T O N P A R K . — 12-to Wardamas "Keistučio" choras. do B Rlietuviu
cijos vedybos".
demokratų v e i k i a n t i ko
šai iš gruod. 8 dienos. Kun.
mitetas laike trumpą, posėdį, ku
Patarta mandagiai elgtis
Dr-ja turės smokerį vien Kalbės Jurgis Savaitis, ne riame dalyvavo teisgjas J. T. ZuJ. Prunskio pastangomis su
rts, prokuroro padėjėjas adv. K o s 
ir su paklydėliais, o reikale, vyram kovo 23 d.
senai atvykęs' iš Europos, tas
rengtose įdomiose prakalbo
Savickas ir E x e c u t l v e komisija,
ar
abejojantiems
nurodyti
susidedanti
iš lietuvių precinktjĮ k a 
gabus
prakalbininkas.
Daly
J. A. Skelly, koresp.
se rengtose bendrai Feder.
pitonu, S. Gurskio, C. Gečas, A. P a vaus keletas vietinės val lušio, S. Subaičio ir A. Vaičio, Jr.
skyr. su BALF 3 skyriumi, kreiptis j dvasios vadus su
Nutarta kreiptis J šios kolonijos
džios narių.
kuriose geraširdžių bridge- radimui tikrosios tiesos,
HetuMus prašymu remti ištisą, d e 
8. Federacijos
narystę
sleitą. vasario 2 S d. rin
portiečių s u a u k o t a buvo
Po programos bus geras mokratų,
kimuose. Balsuoti už majorą. Mar
tin Kennelly, City Clerk L. Schreib$118. Šios aukos paskirsty 1947 metams atnaujino už
orkestras
šokiams.
er,
treas. Baran ir lokalj kandida
Lietuvos Ūkininko Dr-jos
simokėdami
po
$1:
ARD
2
tą,
j
a l d e r m a n u s Bryan Hartnett.
tos sekančiai: Feder. 26 sky
Prasidės 6 valandą vak.
nėnesinis
susirinkimas
įWardo r e g u l i a r i demokratų
riui $20, Federacijos cent skyrius, TT. Marijonų Ben
Pelnas eina Lietuvos lais o r g12-to
unizacije, kuri susideda iš įvai
vasario
16
d.,
1
vai.
poriu t a u t u , r e m i a š i u o s k a n d i d a t u s ,
rui $15, BALF centrui $40, dradarbių Dr-jos 10 skyrius, j V
vės reikalams.
y p a č B r y a n H a r t n e t t . T a i ^ i ir m e s
paprastoj
vietoj.
Pra
P«
m
neskaldyklme
parapijai už šviesas $8, A. Dr-ja Gyvojo Rožančiaus. šoma
Visus Gary, Indiana Har- 1, balsu.
^ k i m eNKodldil
"kandidatų
Jį. ° bus
narių
susirinkti,
nes
r
s
ir dau
L. Tarybos vajui $20 ir va Pavieniai: dr. A. Stulga ir išgirsime įvairių pranešimų b o r i r a n v H n k ė s ttetUViuS I ^&u atskiriame baliote, bet balsuo*^
r
| k i m e už Bryan Hartnett.
karo dainininkėms $10. Iš Anele Lenckus.
Dem. Komitetas.
Federacijos 26 skyrius lau ir bus svarstoma reikalai nuoširdžiai užprašo Lake Co. I
laidų buvo $5. Viso $118.
(SkeJb.)
kia, kad Bridgeporto "visos draugijos labui. Nariai at Lietuvių Tarybos valdyba.
Viet. BALFo 3 skyr. pirm. katal. dr-jos atnaujintų na silikę su mokesčiais prašo
Rap.
A. Budris iš pavienių au rystę 1947 metams ir dar mi užsimokėti.
Ką sau pasilaikai — ne
kotojų iš vie tintiems lietu nepriklausančios įstotų į Fe
Antaną* Valonis, pirm. kimo parap., misijos ir Tre
tenki, ką atiduodi — amživiams surinktų aukų kiek deraciją, taipgi ir pavieniai
tininkų vizitacija, kovo 17—
flai bus tavo.
jis turėjo, dadejo $80 prie veikėjai, nes kur vienybe,
Marąuette Park. — Tėvų 30 d. — tėv. Leonardas AnPavyzdingas lietuvis kata
viršminėtų $40, tad BALFo ^ į r g a l y b - Rį^t
Marijonų Bendradarbių 5-as driekus, O.F.M.
page|b
likas "Draugą" ne tik skai
New Philadelphia Pa, — to, bet ir platina.
centrui pasiųsta $120.
skyrius laikys mėnesinį su
sirinkimą vasario 16 d., 2 v. Švenč. Jėzaus Širdies parap.,
3. Raportas iš Feder. aps
Pats velnias nieko negali
popiet, parapijos svetainėje. misijos kovo 17—30 d. — padaryti žmogui, kuris dar
krities V. Balandos buvo la
Visi ir visos bendradarbiai tėv. Justinas Vaškys, O.F.M. sugeba juoktis.
bai įdomus. Nutarta apskr.
Rochester, N. Y. — šv.
ir bendradarbes prašomi at
susirinkimus ateity laikyti
Marąuiette Park. — Vasa silankyti. Išgirsime raportą
ma
L. Vyčių svetainėje, 2451 W.
rio 9 d. per 8 vai. Šv. Mi iš metinės vakarienės. Kvie
Už ALDERMAN 13to Ward
47 St.
šias 256 narių "in corpore" čiame ir naujų narių. Meti
4. Raportas BALF reika
SGEO.J.MENKUS
ėjo prie Dievo Stalo.
nė
mokestis
tiktai
vienas
do
lais: J. Šliogeris ir A. Bud
4718 So. Karlo v Avenue
Po visam parapijos salėj leris.
Valdyba
Veteraną*
Antro P a s a u l i n i o K a r o
ris. BALF vajus prasidės buvo pusryčiai, kurių lėšas
tuoj po vasario 16 d. Išvie- padengė dr-jos narys ir kan
A.
A.
WAWWVWVWWWVWWM
tintiems lietuviams drabu didatas į 13 Ward AldermoSTANISLOVAS
MAŽAI KOPIJŲ TELIKO
žius ir pinigines aukas rei nus adv. Albin Peters.
MAROZAS
kia nešti pas A. Budrį, 939 j Klt3ia n a r y s Lietuvos Ta
Gyv.: 4630 S. H o m a n Ave.
Mirė
vas. 14d., 1947in„ 9:W. 33 St. per frontą, arba r y ^
Marąuette
Parke
l'tt vai. r>te> s u l a u k ę s pusės
Paterson, N. J. — Šv. Ka
amžiaus.
per šonines duris
skyr. pirm., taipgi kandida zimiero parap., 40 valandų
Gimė L,ietuvoit v .
Kilo iš P a nevėžio
apfckr..
Krėkenatvos
pa
5. Vasario 16 d. reikale tas į 13 Ward aldermonus atlaidai, Tretininkų rekolek
rapijos.
Amerikoje i š g > \ e n o
42 metus.
patarta atydžiai sekti spau būtent Al. G. Kumskis, ank cijos ir vizitacija, kovo 16—
Paliko dideliame nuliūdime:
ščiau
buvo
padengės
pusry
žmontf.
Kotriniį
(i>o
tėvais
P a r a š e O W E N i. C. N O R E M
dą ir patarimus dvasios va
23
d.
—
tėv.
Barnabas
Mi
VVsol);
2
dukteris
Florenee
Kivvior ir žentą Adam. ir La
dų bažnyčioje ir skaitlingai čių lėšas. Draugija didžiuo kalauskas, O.F.M.
Žemėlapiai, paveikslai, 300 pusi.
Vergne;
2 s ū n u s Arthur Ir
jas turėdama tokius žymius
dalyvauti bažnyčioje ir A- narius.
Robert; motiną Tekle; 2 se
Bayonne, N. J. — Šv. MyKAINA: $2.00
seris Prancišką Kissel ir Ona
malgamated salėj, vasario
Matejką; i brolius Kazimierą,
ara
šv
Naujas
dr-jos
pirm.
Ed**>
P
P->
Juozapo
noJoną ir Vincentą; ir daug ki
l į s a k y m u s siuskite į —
16 d.
tų giminių, draugų, ir pažįs
• mund Norbut susirinkimą vena ir Tretininkų vizitacitamų.
6 . K o v o 4 d . , š v . K a z i m i e - ; v e d § U e t u v a [ k a L R a š t A n t ja, kovo 10—19 d. — tėv.
Priklausė prie Dariaus-Girė
D R A U G A S
no American Legion Post No.
ro dienoje šv. Mišios — su Paukštis perskaitė protoko Petras Baniūnas, O.F.M.
271..
2334 S. Oakley Ave.
K ū n a s pašarvotas J o h n F.
ma tautos intencija, o 8 va lą, kuris vienbalsiai priim
Cicero, M. — Šv. Antano
Eudeikio koplyčioj, 4830 So.
Chicago 8, IHinofe •
Californla Ave. Laidotuves 1landą už sielas nuo rusų ko tas. Ad. Oškiekmas, kurs parap., misijos ir Tretininkų
vyks antrad., vasario 18d. I I
koplyčois 8:30 vai. ryto bus
P l e a s e send m e postpald
munistų persekiojimo žuvu jau septyni metai kaip yra vizitacija, kovo 17-23 d. — atlydėtas
j N e k a l t o Prasidėji
m o .švenčiaustos P a n e l ė s Ma
copies of your book — TEMELE6S
sių kunigų ir pasaulionių ir iždininku, pranešė, jog iž- tėv. Modestas Stepaitis, O.
rijos parap. bažnyčią, kurioje
LITHUANIA.
E n c l o s e d y o u wiU
jvyks gedulingos p a m a l d o s už
už Lietuvos laisvę. Intenci- <*as geram stovj.
F.M.
find ?
velionio sielą. P o pamaldų bus
Antras vice-pirm. P. Azunulydėtas
J
Šv.
Kazimiero
k
a

Brooklyn, N. Y. — Apreišpines.
senis pranešė, kad serga
Nuoširdžiai k v i e č i a m e visus
Name
Kodėl Pasilikti
gimines, draugus ir pažjstamus
penki
nariai.
CSOTDTM08. SU PENICTLLIN
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Address
Adv. J. J. Grish išdavė
N u l i ū d ę : /tiuHiH. Dukterys Ir
SENOMS,
ATDAROMS,
Kūnai, ž e n t a s Motipa, Seserys
Sergančiu?
ir visos kitos Gimines.
SKAUDŽIOMS
ŽAIZDOMS
Liežuvis yra menkas są
INKSTŲ, PCSLfiS, SOCIAL8S
Laid. direkt. John F. E u IR
ODOS
IŠBĖRIMAMS
deikis, tel. Y A R d s 1741.
LIGOS PASEKMINGAI
narys, bet padaro didelius
Me.
JAU pageltoj ome
tututančlama,
>wwvvw.v^vMw^vw%w^
Kenčiantteji n u o senų, atdarų
kurie kentėjo del NBRVISKTTMO, OD
daiktus. 4v. Jokūbas.
ir skaudžių žaizdų, žino k a i p s u n 
OS, KRAUJO. LIAUKŲ, n t PRIVATI

Vasario 16- ji
Indianoj

Iš Federacijos
Skyriaus Veiklos

Apie Politikos Veikimą.
12-fame Warde

Šv. Vardo Dr-jos
Veikla

— —I

TIMELESS
|^| LITHUANIA

•t

oaJtMm.

FEZLOf C

14

k u y r a ramiai pasMėtt. ir k a i p
nakties m e t u n e g a l i m a s e r a i l i s l -

IR

FLDOROSKOPIfifiA

X-RA Y EGZAMNACIJA
MIKROSKOPIŠKAS

KRAUJO

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS

IR

VISKAS TIK U* $3.00
PILĖS

mte§rot. K u o m e t
taiados pradeda

IOTML

(Hemoroidai)

IMTDOMA MCSŲ SAtJaiU

HBTODC

BJI SKAUSMO
BU PIOTOfO. BU DSKMNIMO.
DMUtmoJe atveju palengvina nuo t
Iki C <tten\j laikotarpyje.
Gydymo kaitai prlelnamJ kleknenanj
darbininkui.
PATBNKINIMAS OARANTUOJAMAS
KUaKVIK^AK K U M PAIMAM GYDYTI
DIRBANOIUJU PATAUNAVIMUI
ATVIRA VAKARAIS

DR E. E. Culp
DR. A. E. Kroening
202 SOUTH STATE STREET
Kampas *i1»me fteHaiiin Ankite
V AL.: kandlea nuo • ryto lkl S vakar*

Sekmadieniais

Nauja Lietuvos Istorija

THE STORY OF
LITHUANIA

Paraše
K U N . TOMAS C H A S E (Clžauskas)
Išleido Strafford H o u s e , Inc.
Žemėlapiai,

RAINA:

Tai. PUI*. 1270 arba CAN. 2510
Ras. teL — COMmodore 5735

390

pusi.

SS.SO

Užsakymus siųskite | —

uždaryta.

B. A. L A C H A W I C Z
Laidotuvių Direktorius
ROSELAJVDE
KOPLYČIA RANDASI:
10756 So. Michigan A ve.

kronologija.

DRAUGAS
2334 S. Oakley Ave.
Chicago 8, Ulinois
Please aend m e p o e t p s i i
copies of yoUr book T H E S T O * Y OP
LITHUANIA.
E n c l o s e d y o u wili
• Du

S....

Name
Address

>.........

..t..

niežt Ir s k a u d ė 
ti — užtepkite
L E G U L O Ointment palengvinimul s k a u s m o
ir niežėjimo t ų
seirj. a t d a r u ir
skaudžių žaizdų.
Jo
atgaivinan
čios ir s k a u s m ą
prašalinančios ypatybes s u t e i k s
Jums
tinkama
n a k t i e s polis} ir
pagelbėk išgydyt
senas, atda
ras ir s k a u 
džias žaiz
das. Vartokite Jį Irgi s k a u d l e m s
nudegimams, sąšų ir s u t r ū k i m ų
prašai tolimui, ir kad palengvinti
Psoriasls niežėjimą. Atvedi na va
d i n a m ą Athlete'B F o o t d e g i m ą ir
oležAjimą, sustabdo jo plėtimąsi,
sulaiko nuo o d o s s u d ž i ū v i m o ir
BUtruklmo t a r p piritų; g e r a s Ir
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, n u o darbo i š b ė r i m a m s Ir k i 
toms odos n e g a l i m e iš lauko pu-

\r

UŪDĖSIO

LAmVtlMŲ

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage
Avenue

Yards 1741-2
4330-34 &
Avenue
Lafayette 0727
Koplyčios VELTUI Visose
Chlcagos Dalyse
Radio Programai WGES
H390 k.)
D A B A R K A S ŠEŠTADIENĮ,
nuo 9:15 Iki 9:30 v. ryte.

Veteranų Perlaidojimo Reikale
KreipJdtes 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 sutelks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamas pilnas utilitarinis laidojimas.

NULIŪDIMO *Ęįjfi

VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
DIREKTORIAI

6845 So. We$tem Ava.

3319 tlfuonice Are.

PROspect 0099

YARds 1138-1139

T M M UHM gyvtnt btotc itiiftto ottftt

VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE
ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansu patarna
vimas yra teikiamas]

dieną ir naktį. Kei-|
kale, šaukite mus.

feaf<yfi| Mfisii pm namų

Phone: YARds 0781

LACHAWICZ h ŠONAI
2314 W. 23rd PLACE
10796 S. MICHIGAN

Phones — CANal 2515
COM 5765; PUL 1270

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

PIRKITE TIESIOG SVO —
NELSON

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

IGNACAS J. ZOLP
164S WEST 46th ST.

LMDOTUVių

ĮSTAIGOS

J

Tėvu Pranciškonu
Misijos 1947 m.

NIŲ LtIGU OjrdooM ftlapintmo kanale
•tmegatavimuA nutekę J Imtis, pertanku
vertima tuštinti pflale, nuolatini W l l m i -

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS

Phones: YARDS 1138-39
PROspect 0099

LEONARDAS L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVE.

Phone: PULlman 9661

ANTANAS M PHILLIPS

Si. Casimir Monument
Company

3367 S. LITUANICA AVE.

Siųskite jūsų Money Orderi tie
sios i —

3914 West lllth SL

434S S. CALIFORNIA AVE.

LEGUIA DEPT.—D.

Vienas Blokas nuo Kapinių

POVILAS I. RIDIKAS

Tiesiog Ten, Kur Bosai
Sustoja.

3354 S. HALSTED ST.
710 W. IStk STRIKT
Telephone: VARds 1419

LEOULO O I N T M E N T parsiduol a po $1.26 ir po $8.5t.

4847 W. 14th Street
CICERO 60, ILLINOIS
Arba atvykite į vaistine:

Stem Pharmacy
4847 W. Uth St^ Cicere M, OL

' 4MMHMRMBCBI;

Telefonas: CEDARCREST 6 33 5

Phefc*: YARds 4908

JULIUS LIULEVIČIUS
Phone LAFayette S572

i

DIENRAŠTIS DEATTCTAS, CffICAGO, IKLINOIS

^eftaaienfg vasario 15, I94Y

Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas Įvyks rytoj, vasario M , Amalgamated Center, 333 S. Ashland Blvd., 2:30 vai
ATMINK KENČIANČIA IR KOVOJANČIA LIETUVA!

Visi Nepriklausomybės Šventėn!

Mandagus plėšikas
Užvakar vakare į Frank
Whalen taverną, 1656 N.
Kildare ave., užėjo jaunas
vyras ir išgėrė penketą sti
kliukų degtinės, už kiekvie
ną užmokėdamas.
Išgėręs penktą stikliuką,
X Šį vakarą, 7 valandą,
jis išsitraukė revolverį ir įsakė eiti savininkui ir pen "Draugo' vadovybė kelia
kiems svečiam į užpakalini vakarienę Aušros Vartų pa
kambarį. Pačiupęs $750 iš rapijos salėj visiems, kurie
kasos ir $10 nuo baro, k u r j t i k t a i talkininkavo "Drautuos buvo palikęs vienas sve- | g o „ p r a e i t a m koncertui. Nuo
čias, tas mandagus ir "sąži širdžiai kviečiami atsilanky
ningas" vagis pabėgo
ti ne tiktai visi dirbę kon
certo dieną St. Agnės Audi
torijoj, bet taip pat visi to
Capetown, Pietų Afrika.- koncerto tikietų platintojai
Prieš trejetą mėnesių dvynu-į kolonijose. Prašomi nesidrokės seserys Margaret Muller i v ė t i Tikrai džiaugsis "Drau
ir Dorothy Muller, 15, buvo
„ v a d o v y b ė , j e i visi susimergaitės, bet dabar tapo
berniukais ir gavo vardus rinks. Po vakarienės bus pa
sitarta apie sekmingesnį
David ir Daniel.
Vaikystėje mergaitės rodė "Draugo" vajų vakarų fronvyriškeis palinkimus,
bet I te.
aiškūs vyriškumo ženklai
X K. ir P. Jackūnai, iš
pasirodė tik prieš tris mė
Brighton Park, šiomis die
nesius. Buvo padaryta eilė
operacijų, ir iš "merginų" nomis įsirašė į '"Draugo"
garbes narius įmokėdami
pasidarė visiški vyrai.
$100. Tokiu būdu "Draugas"
jiems bus dykai siunčiamas
per visą jų gyvenimą. Rei
Berlin. — Berlyniečiai ne kia pažymėti, kad Jackūnai
mėgsta nė vienos okupacinės taipgi yra ir TT. Marijonu
kariuomenės, tačiau bolševi
Bendradarbių Draugijos gar
kai yra labiausiai nekenčia
bes nariai.
mi, praneša karinės valdžios
raportas.
X Ar žadi dalyvauti Liet.
Rusai dalinai labiausiai Vyčių seniorų dviejų metų
nekenčiami dėl to, kad vo gyvavimo sukakties bankiekiečiai visuomet rusų ne
te, vasario 22 d.? Į seniorus
kentė, o dalinai dėl to, kad
yra susispietę visi Chicago
jie, užimdami Berlyną, bai
gė jį sunaikinti. Neapykantą lietuvių katalikų veikėjai. Jų
iššaukia ir bolševikų elgesys tarpe visuomet esti įdomu.
bei diktatoriški valdymo me Bankietas bus L. Vyčių sa
lėj, 2451 W. 47 St. Pradžia 7
todai.
vai. Įžanga $1.50 asmeniui.
Rezervacijas priima Mrs.
Kass (telef. Laf. 8617).

Rytoj, vasario 16, visi Chicagos Hetutviai skuba j
AMALGAMATED CENTER, 333.S. ASHLAND BLVD.,
kur minėsime Lietuvos Nepriklausomybes paskelbimo
29-niu metu sukaktį!
Programa bus nepaprastai įdomi ir vertinga.
Svarbias kalbas pasakys:
Leonardas ŠIMUTIS, Amerikos Lietuvių Tarybos
pirmininkas,
Adv. Rapofes SKIPITIS, buv. Pasaulio Lietuvių Są
jungos pirmininkas,
Dr. KIRAS, nesenai Ameriką pasiekęs tremtinis, ir
Dr. P. DAUŽVARDIS, Lietuvos konsulas Chicagoje.
Bus taip pat puiki menine programa, kurią išpildys:
'BIRUTES" choras, vadovaujamas muziko Byansko,
VYČIŲ choras, vadovausimas L. Šimučio Jr.,
ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS tautinių seklų šo
kėjų grupe,
Algirdas BRAZIS, operos solistas, ir
Ona PIE$IEN£, gerai žinoma dainininke.
Vakare bus šokiai, į kuriuos ypatingai kviečiami jau
nieji. Šokiams gros didelis ir labai geras orkestras.
Sales durys bu s atidarytos 1:30 vai. po piet, o pro
grama prasidės 2:30 vai. po piet.
Šokiai prasidės 7 vai. vakare.
Pasirūpinta vietoje gerais užkandžiais, įvairiais gė
Nors šiandien Lietuva yra sukniubus žmogžudiškoj bolševikų vergijoj, tačiau ji
rimais, todėl norintieji galės išbūti salėje nuo pat minė
jimo pradžios iki šokių galo.
tebėra gyva! Gal dar daug garbingų Lietuvos sūnų kraują už Lietuvos laisvę pralies,
SEKxMADIENI VISI į LIETUVOS NEPRIKLAUSO tačiau galop Lietuva vėl bus laisva!
Savo darbu ir savo aukomis me s galime padėti Lietuvai greičiau nusikratyti tos
MYBĖS PASKELBIMO ŠVENTĘ!
žmogžudiškos vergijos. Todėl rytoj, v a s a l o 16 dieną, visi lietuviai renkasi į Lietuvos
Nepriklausomybes paskelbimo minėjimus. Tuose minėjimuose bus peržvelgtas laimin
gas Lietuvos gyvenimas laisvės šviesoje, žiauri dalia laikinoje vergijoje ir nepalau
Washington. — PrezidenParyžius. — Grace Moore, žiamai lietuvių tautos kova už laisvę Tėvynėje, ištrėmime ir laisvuose pasaulio kraštuose.
Nepamirškime vergijoje sukniubusios Lietuvos! Ji bus laisva ir nepriklausoma,
tas Truman paskelbė kovo j žuvusios lėktuvo nelaimėj
mėnesį Raudonojo Kryžiaus žymios daininkės palaikai iš kaip buvo ilgus amžius!
mėnesiu ir kvietė kiekvieną Paryžiaus išgabenti į Cherti
••
•••
va
•
amerikietį tuo laiku gausiai bourg uostą. Iš čia laivu
aukoti Raudonajam Kryžiui, j "America" bus pergabenti į
Paryžius. — Išėjus į strei
Washington.
Public
Fresno, Calif. — Vienas
Šiais metais nutarta sukelti Jungtines Valstybes, kur
spaustuvių Health Service praneša, kad
lokomotyvo pečkurys prisi ką laikraščių
bus palaidoti.
$60,000,000.
pažino nužudęs vieną kareivį darbininkams, Paryžius liko praėjusiais metais Jungtinė
1944 metais ir kad už tą visai be laikraščių. Turėjo se Valstybėse gimė 3,260,nusikaltimą kitas žmogus y- sustoti 32 dienraščiai. Anks 000 kūdikių. Tai yra visų
^
ra nuteistas kalėti iki gyvos čiau jau buvo išėję į streiką laikų rekordas.
Vel-Išrinkite
laikraščių
administracijos Mirimų praėjusiais metais
galvos.
Tas nekaltai miteistasis tarnautojai, o dabar prisi- buvo 1,400,000.
yra Pvt, A. B. Richie, kuris jungė ir darbininkai. Reika
buvo
įtariamas
nužudęs laujama pakelti algas 25
ALDERMANU 12-to WARDO
Corp. Pete Defusco 1944 nuošimčiais.
metais birželio mėnesį netoli' Redakcijos nariai pasiliko
Camp Phillips, Salina, Kas. i darbe.
Richie iš karto buvo nu
2441 West 69th Street
teistas mirti, bet buvo pasi
JO PUIKUS TARNYBOS
*
gailėtas prezidento.
REKORDAS MIESTO
Jei pasirodys, kad jis y-i Fraokfurt.
Jeigu kas
DIDELIS
PASIRINKIMAS
T A R Y B O J E IR T A R Y B O S
ra tikrai nekaltas, jis bus iš! nors neg'auna pašto nuo kakalėjimo išleistas, o tikrasis j reivių Vokietijoje, turi kalKOMISIJOSE
VYNO. DEGTINES IR ALAUS
žmogžudys atsisės elektros tinti dėl to blogą orą. Frank
ATSTOVAUJANT
kėdėn.
furte jau susidarė 6 tonų
12-tą WARD4
• • •
oro pašto krūva, kuris ne
VERTAS JCSŲvBALSO
gali būti išsiųstas. Nuo va
pristatome i namus:
sario 8 dienos dėl blogo oro
•
•
v«
į Ameriką negalėjo iškristi
Geriausių rūšių alu
iš čia nė vienas lėktuvas.
Akron, Ohio. — Frank
Vienbalsiai endorsuotas 12-to Wardo Demokratų
bateliais, bežemis ir
Ferdinand
Hertle,
28,
prisi
Organizacijos;; FRANK V. ZINTAK, Wardo Komipažino nužudęs dvi moteris
tymano; Teisėjo JOHN T. ZURIS; Teisėjo HARRY
statinėmis.
Chicagoje 1941 metais.
New York. — New Yorko
P. BEAM; Atstovo VVILLIAM J. GORMLEY ir KonJo aukomis buvo neatpa- miestas turi pigiausią pa
gresmano MARTIN GORSKI.
• • ir
žinta mergina, apie 25 metų šaulyje susisiekimą: už 5
^ :
pervažiuoti
#
amžiaus, kuri buvo nužudy centus galima
AL. ŠIMKŪNAS
ta 1941 m. rugpjūčio 21 d. visą tą milžinišką miestą
Savininkas
prie geležinkelio bėgių ties požeminiu traukiniu skersai
<;
Lunt ir Greenleaf avs., ir ir išilgai. Buvo siūlyta mo
Telefonas PROspect 5951
u~ru
i iMrs. Bergit Kyvik, 43, kuri kestį pakelti,' bet pasiūly
buvo nužudyta netoli Ravens mas buvo atmestas, ir newwood ir Thome avs. 1941 m. yorkiečiai ir toliau mokės
tik po nikelį.
gruodžio 15 d.

i mus

Pavirto berniukais

R. Kryžiaus mėnuo

Nekenčia bolševiku

Atveš palaikus

Miestas be laikraščiu

Kalėjime už kitą

<r

Nauji piliečiai

:

SBRYAN HARTNETT

WESTW00D LI0U0R STORE 1

X Petro ir Bronislavos Ge
ču, iš Brighton Park, duk
ters Eleonoros vestuvės su
Donald Richards įvyks va
sario 15 fa. šlMba* per šv.
Mišias 10 vai. bus St. Maurice bažnyčioj, 3615 South
Hoyne Ave. Moterystes ry
šiu suriš jaunosios dėde ku
nigas Norusis, OSM. Vestu
vių puota įvyks M. Lach sa
lėj, 3801 S. Spaulding Ave.

Negauname pašto

Žmogžudys
prisipažino

Pigus susisiekimas

L

10,QOO

GERA VIETA

T

_

7

n

BONKŲ

DEGTINES
GIN
BRANDĖS
VYNO
RUM'O
KORDIALŲ
• KRUPNIKO
Bus Parduodama

*

PELNINGAM
TAUPYMUI

SPECIALĖMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas
Pradėk taupyti šiandien... nusipirkt! naują
namą... Nuosavą bizni automobilių... įsi
gyti finansinę atsargą... Kiekvieno taupy- «
tojo taupiniai apdrausti iki $5,000 per Federal Savings and Loan Insurance Corp,
Taupyk po truputi kas savaitę.
>

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND

LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
£2M WEST CERMAK RD.
CHICAGO 8, ILL.
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres. and lffr.

MONARCH
L IQ UOR
STORE

LAISVOS LIETUVOS KARIAI
^

^

Pilnas Income Taksų Patarnavimas BIZNIERIAMS, NAMŲ SAVININKAMS IR DARBININKAMS.
Atsineškite savo alg>os Raportus ir kitas smulkmenas. Mes nesikraustome, išpildę Jūsų Income Taksus. P e r 17 metų toįe pačioje vietoje,
per ištisus metus. Mes teikiame taksų išpildymo patarnavimą. '

OBARTUCH and COMPANY
2123 West Cermak Boad

Chicago 8, Dlinois

NATHAN
KANTER
"Lietuviškas
žydukas"

3529 So. Halsted St
Phone: YARDS 6054

J

X Justin Mackievvich, Jr.,
sūnus Federal Saving and
Loan Ass., prezidento Justi
no Mackievvich, šiomis die
nomis baigė De Paul univer
sitetą komercijos mokslą B.
S. laipsniu. Jaunas profesio
nalas dabar padės dar la
biau išvystyti šią lietuvių
vedamą finansinę įstaigą.
X Mirga-Rozalija Kamin
skaite, iš Brighton Park, pa
rapijos mokyklos mokinė,
šiomis dienomis gavo laišką
iš Hanau stovyklos Vokie
tijoj nuo pusseserės Vidos
Kaminskaitės, kuri lanko
pradžios mokyklos trečią .
skyrių ir labai gerai jau lie
tuviškai rašo. Ji esanti skau
te, Kalėdoms gavus dovanė
lių ir saldainių, ir mokyk
los vaikai buvo suruošę vai
dinimą "Auksinė žuvelė".
X Helen Sinkiūte, iš W.
Pullman, šiomis dienomis iš
tekėjo už R. Thomas, iš Detroit, Mich. Per vestuves gi
minės, draugai ir pažįsta
mieji palinkėjo jaunave
džiams Dievo palaimos nau
jam gyvenime.

