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("Draugo" Specialaus Korespondento Paryžiuje Pranešimas)

LONDONAS, vas. 18. —šiandien patiekė tarybai sa
Ministras Pirmininkas Att- vo krašto dokumentą, ku
Diplomatija yra lyg vir protestus dėl sutarčių neteilee šiandien sakė išvietinti riuo apkaltino Albaniją at
tuve: reikia daug laiko, kad singumo. Tą dieną Italijoje
asmenys britų zonose Vo likimu " tarptautinio krimi
paruošus valgius, tačiau už įvyko didelių manifestacijų
kietijoje ir Austrijoje bus nalo" padėjimu minų Corfu
tenka keletos minučių, kad prieš sąjungininkus, o Polosurūšiuoti galimam darbui j sąsiauryje, kurios sužalojo
visi šie valgiai būtų suval- j e anglu- generolas Winton
Anglijos anglies kasyklose !du britų karo laivus ir kaigyti. Penkių taikos sutar- I buvo vienos italės fanatikės
ir kitose pramonėse, kur navo 44 jūreivių gyvybes
čių menu, k u r | pirmadieni nužudytas tuo metu, kai jis
trūksta darbininkų. Atsaky praeitą spalių mėnesį. Cadobuvo "paduota stalan" Pran priėmė anglų kariuomenės
damas į parlamento padary- gan pavadino Albanijos žycūzijos užsienių reikalų mi- Į paradą.
tą pasiūlymą valdžiai išstu- įgį "kriminalu prieš zmoninisterijos rūmuose "laikro- i
Rom je
buV0
nufcrauktas
dijuoti darbo potencialą pri- |ją."
džio" salėje, turėjo irgi ii '
°
bet koks judėjimas dešim-.
einamą UNRRA stovyklose j Britai prašė tarybą nustagą istoriją.
čiai minučių ir manifestacitikslu atremti industrijos Ityti tiesioginę atsakomybę
Ji buvo pradėta ruošti jos pasireiškė stiprios ir
problemas kilusias dėl An- už tą incidentą ant Albani1945* metais rugsėjo mėnesy | triukšmingos. Studentai buglijos kuro trūkumo, minis- !jos ir reikalauti, kad AlbaLondone. Po pirmo visiško į vo užpuolę Jugoslavijos patras pirmininkas pareiškė: 'nija sumokėtų už tuos nuosnepasisekimo,
pasitarimai j siuntinybę, išdaužė langus,
. Y. . ,
, . i tolius ir išvalytų sąsiaurį.
J
"Aš nejaučiu,
kad tokia !
_ _ !
- A . Valstybes prašė Jungtinių Tautų paskirti šias pirmiau japonų valdytas salas
tarp "Keturių" buvo atnau- nuplėšė jugoslavų vėliavą ir
m
jinti Paryžiuje pereitų me- (iškėlė italų. Venecijos a i k š - | P a c i f i k e "strategine sritimi" po Amerikos administracija. Žemėlapis parodo, kur tos misija yra reikalinga. Dar- |
tų balandžio mėnesy ir pas- tėję prie nežinomojo karei- s a l o s randasi.
(Acme Telephoto) l b o ministras... sudaro organizaciją britų zonos e Vokie
kui birželio mėnesy. Po ii- vio kap G buvo nuplėšta atijoje ir Austrijoje surušiagų posėdžiavimų, "Keturi" merikiečių vėliava, ir kai kuPHILADELPHIA, Pa., vavimui ir parinkimui išviesukvietė " 2 1 " į Liuksem-jrie G. I. buvo apmušti,
tintų asmenų prieš darbo | sario 18. — Raportuota jog
burgo rūmus, bet tik New j Toks greitas sutarčių parekinį
progas
Anglijoje."
Anksčiau,
i
britų
P
s laivas buvo
Yorke pereitų metų pabai- sirašymas nepaliko jokio diVATIKANAS
vas.
18.
—
w
WASHINGTON, vas. 18.Poniežius Piiu* XTT rvt ™
ASHINGTON, vas. 18. ( d a r b o m į n į s t e r i j a užgynė ži- "apleistas" Delaware upėje
goje buvo galutinai užbaig- delio įspūdžio ir tie, ku
— Vienas didžiausių sena r o p l i u s
us XII ryt ryAtstovų nuostatų komi- n a n t i a p i e b y k o k į p l a n a su daugiau negu 7,000 tonų
tą,
riems tenka dar prisiminti
to respublikonų vadų šian tą kalbės per radiją į Ame t e t a s šiandien nubalsavo už partraukti darbininkus 1 S kietos anglies, TJNRRA siun
Pirmadienį gi liko tik pa- Versalio sutarties pasirašyrikos mokyklų
vaikučius.
dien
sakė
jia
apsiimtų
rem
drausti prikergimą priedų kontinento.
tos Italijai. Raportai sakė
imti plunksną į rankas, pa- mą 1919 metais, buvo labai
Kalba
bus
girdima
Ameriko
jigula atsisakė dirbti laive,
mirkyti ją istoriškoje rašą- nusivylę. Tada t i k vienos ti sumanymą pakelti nuo je nuo 9:15 iki &:30 vai. ry prie rezoliucijos siūlančios
Bedarbe
Didėja
numušti $6,000,000,000 nuo
jei siunta nebus nukreipta
linėje ir padėti parašą...
sutarties pasirašymas užė- mas 10 nuošimčių. Kita pa te (Chicagos laiku).
rama
tokiam
pasiūlymui
atė
Prez. Truman 0 $37,500,000,Raportai nurodo bendrą Anglijon.
Taika Be Didelių Iškilmių m ė v i e n ą d i e n * . ** *i"K>ien jo iš senatorių Capehart (R.,
000 biudžeto. Šis respubli pagerėjimą anglies išteklių j
j per pusę dienos buvo pasi- Ind.) ir Cain (R., Wash.),'
konų valdomo komiteto žy padėjime daugumoje didžių
Vidury salės buvo pasta- ! r a š y t o s n e t penkios!
kurie sakė jie veikiausiai pa
gis buvo demokratų apšauk jų elektros stočių, bet be
tytas ilgas stalas apklotas
rems sen. Buck (R., Del.)
tas diktatoriška priemone. darbė ir toliau išsiplėtoja.
legendarišku žaliu patiesa- j Graikija Taikos Auka
ANT S.' S. MARTIN BEHKomitetas nustatė, tačiau Ford Motor bendrovė sakė
Ii. Kiek toliau aplink šį staBendra visų nuomonė, tai pasiūlytą bylių leisti namų
LONDONAS, vas. 18. —
lą buvo pastatytas medinis; kad Graikijos atžvilgiu pa- savininkams pakelti nuomas RMAN, prie Cheribon, Ja kad oponentai biudžeto su ji ketvirtadieny uždarys sa- W inston Churchillis, *usikib
vos, vas. 18. — šis U. S. mažinimo gali padaryti vie vo Dasenham fabriką, kur |
barjeras apdengtas aksomi- 'daryta didelė neteisybė. Vi- 10 nuošimčių.
damag su užsienių sekr E r .
!
Liberty
laivas
tęsė
krovimą
ne medžiaga, kad arti ne- s i užmiršo, kad 1941 metais
ną į<nešimą sugrąžinti rezo dirba 14,000, dėl dalių sto- nešt Bevinu parlamente šian
kelių milijonų dolerių ver liuciją atgal į atstovųrsena- kos.
prileidus žurnalistus, radijo užpulta, vokiečių ji herojišdien, sakė Anglija Šv. žetės
prekių
iš
Javos
šiandien,
Kuro
padėtis
Airijoje
su
to biudžeto komisiją, su in
pranešėjus, kino operato kai gynėsi tiek, kad vokie
mėie užlaikanti "dideli apa
nežiūrint
olandiečių
perspė
strukcija paruošti naują su- prastėjo iki kritingo laips ratą, užsivilkusio atidėlioji
rius, karikatūristus, foto čiai buvo priversti atidėti
jimų,
kad
jis
bus
suimtas
!
mą
nio iš priežasties britų drau mo." Bevinas atkirto pareiš
grafus, kurių čia visa mi Maskvos ir Leningrado puo
LONDONAS, vas. 18. —
jei
bandys
išplaukti
iš
šios
dimo eksportuoti anglis. Ra kimu, kad buvęs ministro
nia prisirinko.
limą, davė anglams laiką Keturių Didžiųjų užsienių
teritorijos
vandenų.
Olandiportuota jog šeimininkai pirmininko kaltinimas yra
Stiprūs prožektoriai sten- pasiruošti geriau karui ir ministrų pavaduotojai šianio<*
naikintuvas
pastojo
jo
v
\Į
j" •
C
priemiesčiuose skaldo bal- "visiškai neteisingas."
gėsi kuo geriau apšviesti °rputi iš Amerikos ginklus. dien susitarė dėl punkto,
kelią
į
jūrą.
ir
trys
gink
stalą ir kino operatoriai su- Dabar Graikijai
grąžino kad Austrijai turi būti leis
Anot Bevino> būtų b V
WASHINGTON, vas. 18. .sukrovė daugiau sniego bri- U m i r t į n g a " Anglijai patiekko filmas.
Dodekanesų salas, bet ne- ta turėti kariuomenę, bet luoti olandiečių jūreiviai pa— AFL prezidentas William tų salose ir vakarinėje Eu- t i p a l e s t i T 1 os problemą JungTačiau pati "operacija" .atitaisė albanų ir bulgarų nesusitarta dėl sausžemio jė« truhuoia pačiame laive.
Prekinių laivynų rateliai j Green šiandien atidarė dar- ropoję šiandien. Oro prana- t i n § m a T a u t o m s k a i ]{
vyko gretimame kambary, , sieną, k a g jai būtų leidę ap- gų dydžio, a r dėl to, a r leiskuris vadinamas sutarčių j saugoti savo kraštą nuo ne- ti jai turėti aviacijos jėgą. visoj pietryčių Azijoj stebi biečių ataką prieš svarsto- šauto jai raportą v 0 nematą nutarusi padaryti, neišban
kambariu. Ten stovėjo isto- j pageidaujamų *'partizanų"
Deputatai taip p a t susita šio išbandymo eigą, nes jis mus streikų kontroliavimo įžymių greitam baigimui šal- džius visų kitų klausimo iš
riškas Liudviko XV stalas, j kurių auka ji šiandien skai rė, kad Austrijai būtų už gali nustatyti a r užsienio bylius, pasmerkdamas be- čio speigos.
aiškinimo priemontk '
prekybininkai,
prekiaudami
veik visus juos kaipo pavoBerlyno spauda pranešė,
ant kurio per revoliuciją gu- tosi.
drausta turėti, pagaminti a r
lėj 0 sužeistas Robespejeras
šiandien Balkanuose Grai vesti bandymus su by ko betarpiai su nepripažintąja jingus industrinei taikai ir | kad nebus daugiau anglies
Indonesiečių respublika, ga Amerikos pasauline; pozici- i išdalinimo šildymo tikslams.
Tai a n t šito stalo buvo pa kija yra kaip kokia sala, kiais atominiais ginklais.
li išvežti didelius kiekius jai. Green liudijo prieš se~—~—
dėta sutartis, kurią įgalioti apsupta iš visų pusių val
B
gumos, cukraus, cinkonos ir nato darbo komitetą kaipo j AnQNj3 AOKOltinO
ministrai iš eilės pasiraši- stybėmis, kurios turi sudajų kraštų, staiga atidėjo sa sisal. Olandiečiai sako neturi jpįrmas, iš eilės darbininkų
^
RANGOON. vas. 18. —
nėjo su vienu iš aštuonių ! riusios sutartis ir muitų sąvo kelionę.
būti jokio eksporto be jų lei- j atstovų pakviestų liudyti,
Albanija KrieS UN Oponentai antifašistų liaumarmurinių plunksnakočių, • jungas su Maskva. I r tas ją
Bendrai paėmus, visos pen dimo. Indonesiečiai i r Olan-1 S e n T a f t
susikirto
su:
LAKE SUCCESS, N. Y., dies laisvės sąjungos šianpadėtų prieš juos.
labai nerimauja, nes j i liekios sutartys didelių terito- dija jau 18 mėnesių derasi
Greenu, sakydamas AFL i- I vas. 18. — Anglijos atsto- dien dėjo pastangų sukurs*
Per trumpą laiką visos ka atskirta nuo demokra- rialinių pakeitimų nepadarė.
dėl nepriklausomybės.
tyti burmiečių n u o m o n ę
ma
"pralaimėtojo
pusę".
vas
UN
saugumo
taryboje
vietos aplink stalą buvo už- tiškų kraštų...
Italijos, Vengrijos ir Suo
prieš Burmos-Anglijos susi
imtos, šalia prancūzų dėle- ^
,avai Pasiraš5f N e g
mijos "apkarpymai" teritotarimą davimui laisvės Bur
gacijos kairėje susėdo anMaskva...
rialiniu atžvilgiu maži, bet
mai.
glų ir amerikiečių atstovai,
už tai iš strateginės pusės
— Valstybes sekr. MarshaJl atsake į Molotovo užsipuo
Tik paskutinę minutę Ju
gi dešinėje sovietų atstovai.
skaitomi dideli. Vyt. Arūną*
KALENDORIUS
goslavijos
atstovas
gavo
įWASHINGTON. vas. 18 limą ant pasekr. Achesono, sakydamas pastarojo pareiš
Kiek toliau Austrijos, Kini
Vasario 19 d.: Pelenų Die«
sakymą iš Bielgrado pasi
— Atstovu rūmu, apropria- kimas apie Rusijos agresiją visai nebuvo užgaulingas.
jos ir kt.
— Karo departamento viršininkai nurodo, kad vyrų pri- n a ; Šv. Konradas; senovės:
rašyti taikos sutartį su Ita
cijos komitetas šiandien at
Nugalėtieji Negav©
lija, nes Maskva pritaria šiai
sisakė duoti OPA aeentūrai verstinas ėmimas skaitomas baigtu, Departamento reko- Šarūnas ir Sauge.
žodžio
J Vasario 20 d.: Šv. Mildresutarčiai ir taip norinti, židaugiau pinigų, ir reikalavo, mendaci ia tuo reikalu pasiųsta Prezidentui Trumanui.
— Palestinoje mina buvo išsprogdinta po britų sunkve- d a s ; senovės: Auksuolė ir
Bidault susitaręs su kitais noma, nepasirašydama Ju- NEW YORKAS, vas. 18,kad ii suerąžintu kitus de
JMintigeidė.
"trimis", sutarties pasirašy- goslavija būtų tik pralošu- — Paryžiaus radijo prane- vynis milijonus dolerių. De žirniu. Keturi britai kareiviai buvo sunkiai sužeisti.
mo išvakarėse nutarė ne- I si ir nieko negavusi. Tačiau šimas sakė neišvardintas a- mokratai komiteto nariai,
— CIO unijja pranešė priėmusi AFL kvietimą užvesti j pr.ATTNKTTE "DRAUGĄ"
duoti nugalėtiesiems pasą- j atmosfera tarp Bielgrado ir merikiečių laivas Vidurže kurie priešinasi tų pinigų pasikalbėjimą apie tų dviejų organizacijų suvienijimą.
— Trumanų šeimynos gydytojas ištaisė Prez. Trumano
kyti kalbą, kad tokiu būdu Romos lieka smarkiai įtemp- mio jūroje sumušęs miną ir nepaskyrimui, sakė komite
ORAS
jie negalėtų, protestuoti
ta. Italų ministras, kuris tu pamažu skęsta. Anot prane to žvgis reikš OPA "mirti," motinos išlaužtą šlaunies kaulą. Ji gerai jaučiasi.
Dalinai apsiniaukus ir šal— Valstybes sekr. Marshallas pareiškė atstovų karinių ta. Saulė teka 6:42; leidžiaTokiu būdu nugalėtų šalių rėjo vykti į Bielgradą, kad šimo, laivas vykęs į Beiru ir tuo pačiu nuomų kontro
delegacijos galėjo įteikti tik paruošus sutartį tarp dvie- tą, Levanto valstybėse.
reikalų komitetui, jog jis nenumato greito karo.
si 5:29.
lės "palaidojimą."
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Laivo Įgula Nori
Vežti Anglis Anglijon

Daugiau Rėmėju
Popiežius Kalbės 1
; Biudžeto Mažinimo
Nuomų Pakėlimui
Amerikos Vaikučfo?
Oponentai Rūpinasi

Olandija Perspėja
Sutinsianti Lata

Churchillis Darė
Užmetimą Bevinui

Bus Leista Austrijai
Turėti Kariuomene

Darbo Byliai Yra

rverstinai - ureen dus kurui, žiemos audros \.

uę

Priešinasi Laisvės
Sutarčiai Burmai

Atstovai Atsisako
Duoti OPA Piniau

Paryžius Raportavo
U. S. Laivas Skėsta

Vėliausiu Žinių Santrauka

nTF*raAi*TTR DRATTGAS. CHICAGO, IEEINOIS

KANDIDATUOJA UŽ ALDERMANĄ

MOSU GYVENIMAS IR VEIKIMAS
Toronto Žinios

Trečiadienis, vas. 19, 1 & 7

!

j Minės Lietuvos

Sausio 31 d. Toronto Mo- į I a i c y p c ^Vgflfg
terų "Dainos" grupės įvy*
fc0 mėnesinis susirinkimas
Binghamton, N. T. — Va~
3ari
pas narę S. Dervinienę, 38 l
° 2 3 d i e n ^ ^ t u v i ų sveAlberta Av
tainėje, 315 d i n t o n S t , 2^36
val
Nežiūrint šalto ord, narių
- P ° P i e t Binghamtono Lie
tuvių Taryba ruošia iškil
^įsirinko nemažai.
Metams užsibaigus, buvo mingą paminėjimą Lietuvos
renkama valdyba, į kurią į- j L ^ v e s Šventes,
eina: pirmininke — M. Ja-j Programa susidės iš kalkubynienS, 1 vice pirm. — , bų ir k o n c e r t i n e dalies. Kai
O. Kalinauskiene, 2 vic e pir- bes J o n i u s Budginas, ne«emininkė" Cagariene, sekreto-1 niai atvykęs iš Europos, per
r e — O. Indrelienė iždinin-1 gyvenęs rusų ir vokiečių okupacijas Lietuvoje. Taipgi
ke — Z. Užumeckien§
Pereitų metų valdybos iš kalbės vietos klebonas kun.

sutartį.

GYDYTOJAS IR CBIRIJRGA8
4729 So. Ashland A ve,
(2-tros lubos)
Ofiso Telefonas: YARAs 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Re*. Tel.: MTOway 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.

JOHN F. WALL ir jo graži šeimynėlė. John F. Wall dabartiniu laiku
stipriai kandidatuoji už Al:efmaną 11-to Wardo. Jį remia dauguma
lietuvių tame Warde. Rinkimai — Vasario 25 d.
<8kelb.)

JOS. F. BUDRIK
Rakandai, Radios
ir Jewelry

gJGEO. J, MENKAS

Dr. Vincent t. Zopel

Remtoojame Grindų f
Trinimo Mašinas!

TIHTAI$200l

Radio Sugedęs?

*

RADIO SERVICE CO.

valandos

IR V A R M Š V ,
KEM-TON*: —

VALKl\\R

Turime Gražų f a - Irinkinuj
MA l J U S T I PATEKNV
SI K M X SS POFI E R O S
!

MARGUETTE
PAINT & HARDVVARE
2547 West &*rd Street
Tel. Hemlock 8262

PELNINGAM

vakare.

P a i m a m Ii n a m u ^

J0S.F.

TELEFONUOKTTE:

— INC. —
S241 SO. HALSTED ST.
Tel. CXliUM!ET 7237

r^

-

AUTOi>«WIMŲ INCOME t A K S V S , NAMŲ
APBKAUDA
BLANKAS PILDOM. APDRALDA

MUTUAL FEDERAL SAVINCŠ

REAL ESTATI

AND
LOAN ASSOCIATION OF CHICACK)
tm WEST CERMAK RD.
CHICAGO 8, DJt*
JOHN J. KAZANAUSKAS, Prw. and Mfr.

4004 S. Ašif€rlE& AVI..
^3

«H<o>r Ui

j OCMANGC
(Vi

!

.*

ČIOBRO 4118
Atdara Takarais tkl t : t f

ral.

•

Ofiso tei. MONroe 0570
Kesid. tėl. CANal
^

7819.

1 Dr. Kazimieras E. Fitz
PHYSICIAN AND SURGEON
X-RAY EXAMINATIONS
2200 West Cermak Koad
VALANDOS:
Kasdien — 1-4; J-9;« .Trečiad.
Šeštad. niio
p 1-4; Sekmad. —
pagal sutarti.

iiiILiTiiv I ilftv i

lAfavrti*

Pristatom

PARDUODAME NAUJUS
RADIOS
Mos turime R a d i j ų f s t a k * tr
Joms nereikės lankti del
iūsų.
Taipgi P a s i r i n k i m a s TSliauslų
Mualkos R e k o r d ų .
Nusipirkite Ir P a s i i m k i t e SU i a r l m

B U D R I K O RADIO VALA>J£)pS
Kas SekTrtadirni, iš W C F L Radio
stoties — 9:80 vai., o Ketvirtad.
vakarais iš W H F C R a d l 0 stoties
n u o 7 iki 8 valandos vakare.

i

P r a d ė k taupyti šiandien . . . nusipirkti n a u j ą
n a m ą . . . N u o s a v ą biznį, a u t o m o b i l i ų . . . Jsigyti finansinę a t s a r g ą . . . Kiekvieno tanpy- t o j o tanptniai apdrausti iki $5,040 p e r F e deral S a v i n g s a n d Loan I n s u r a n c e Corp.
T a u p y k p o truputį k a s s a v a i t e .

pagal

DR. CHARLES SEGAl

Naujas "Kalifornijos
Lietuvis"

TAUPYMUI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 W. Marąuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446
Rez. Tel.: HEMlock 3150
VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet; 6 iki 8 vak.; ir
Trečiadieniais

duoti raportai parodo, kad E - Kranceviclus, dr. J. J.
"Dainos" grupes nemažai nu ; B r e m s i r * t i veikta, daug sušelpta mūsų
Koncertinę programos dame tą lietuvių tautos gyvatą • ka Gedimino miesto sargyvargstančių tautiečių Euro-1U išpildys Šv. Juozapo pa- inės meilės ugnis neužgestų
boję. Ir kiekvieną kartą kai
poje, kaip piniginiai taip ir I rapijos choras, vadovaujant mumyse ir kenčiame neap ir savo vaikams.
Tame pačiame "Kaliforni Vasario 16 kildav 0 į dangų
sakomas dvasines kančias
maistu bei rūbais.
| D - Lasco.
dėl s a v 0 Tėvynės likimo". jos Lietuvio'' numeryje tre trispalves, lietuvių mintys
Nemažai gauta padėkos j T a d visi Binghamtono ir
Toliau autorius nurodo tris mtinė lietuvaitė Juka Lie krypdavo į ten, kur Gedimi
1
laiškų iš beviecių lietuvių apylinkės lietuviai prašomi lietuvių pareigas: išlaikyti sytė (San FranciscO) straips no kalnas. Aušros Vartai,
atvykti ir dalyvauti Lietu
Europoje.
ir plėsti lietuvių, tautą, ku nyje* " Vasario 16 ir Dr. Jo Vytauto kaulai, į ten kur
vos
nepriklausomybes
mineIš kurių pažymėtinas pa
riant tradicines lietuviškas nas Basanavičius" r a š o : mūsų lauke Senelis Basanar
svente e
vlsl
dėkos laišką* iš Belgijos Ta- J™°
3 - ^
&' ir krikščioniškas
šeimas; " R e i k i a nepamiršti, kad vičius.
rai zinome
mošauskienės, kuriame ji
. kad mūsų seną- mokyti vaikus lietuvių kal- 1918 mt. vasario mėnesį,
1927 mt. vasario men. 16
džiaugiasi. kad jos sūneliui! J* ***** >«»»uW karo aud- bos;
išlaikyti
lietuviškos j skelbiant Lietuvos Nepri- d. pakilusias trispalve* perros ir
padaryta akies operacija, 0 ;
naikina žiaurūs oku- formos ir krikščioniško tu-1 klausomybės Aktą Lietuvių
t
juosem gedulo šydu.
an
ji taip pat jau pasveikusi | P tai p a s . m o ] ę j ą v « pa- rinio dvasią. Jis rimtai per- j Tautos Tarybos Dvasia nu
1927 mt. vasario 16 d. Vil
ir bus išrašyta iš sanatori- į v e r ^ l r ^braukt! iš zeme- spėja saugotis nuo dvasiai vo dr. Jonas Basanavičius,
10
jos. Nuoširdžiai dėkoja už I l a P
- M ū s 1 P a r e i ? a v l e n i n - pavojų:
"Užtenka kartais
1920 mt. spalio mėn. 9 d. niuje mirė Tautos Laisves
a
•i*
•
«.^«;«^o"' crmi
savo tautą
suteiktą
jai
"Dainos
gru- (i &S i &gelbėti
,
"* nuo mažo neapsižiūrėjimo, netin- Vilniaus kraštas buvo at- pranašas dr. Jonas Basana
iv
~;*^*;wi*.;
pes pagelbą
piniginiai :ir. i pavergimo, išnaikinimo ir at kamos knygos ar laikraščio, skirtas nuo Lietuvos. Bet vičius. Jis viską Lietuvai pa
kovoti jai laisvę ir nepri
maistu bei rūbai?.
klastingo draugo žodžio ar Lietuvos Laisves Kovotojas aukoja. Jis ir Lietuva neat
klausomybę.
Rengėjai
Gautas laiškas iš Belgijos
pavyzdžio ir mūsų dvasinia- , dr. J. Basanavičius iš Vtl- skiriami. Ir, matyt, pats li
studento, kuriame jis krei
me pasaulyje gali įvykti j n j a u s nepasitraukia. Jis lie kimas panorėjo, kad kiek
piasi, prašydamas paramos
pražūting^lūžtis... Tad mes
vieną kartą, kai lietuvis mi
tolimesniam mokslui, ku
turime judėti,
kad mūsų
nės Vasario 16, jis turės
riam jis turi ypatingus ga
dvasia visada išliktų, lietu
prisiminti ir tą, kuris daug,
bumus, ką patvirtino kun.
Jau pasirodė naujas "Ka viškos formos ir krikščio
oi daug Tėvynei paaukojo.
Dainauskas.
— INC. —
lifornijos Lietuvio' nume- niško turinio savo individua
Nutarta iam širsti iš ::ždo j ris. Jis gana turiningas ir lybėje. Stovėdami mes ant
per tris mėnesius po $10.00 ; įvairrus. Straipsniai aktua- lietuvybės principų, atsispirUž ALM3RMAN 13to Ward
kas mėnesį. Be to, prie tos pūs, įdomūs net nekalifornie- sime visokiems gundymams
sumos prisidėjo: M. Pocie- 15iams pasiskaityti. ''Padau- ir jokios audros neįfstengs
n§ $5, Jakubynienė ir Jaku- |bietis" Vasario 16-sios šau- užgesinti mumyse išsinešto
4718 So. Karlo v Avenue
Veteranas Antro P a s a u l i n i o K a r o
bynaitė $5, Bukovskienė $2, jkimai straipsnyje patriotin- sios savo Tėvynės meilės ug
Jurcienė $1, Gūdžiauskienė Į ^ai rašo: "Mes žinome su
nies. Be to, lyg tie Mara
$1. Tokiu būdu susidarė $24 j 'tokiu užsidegimu dar ir šian
tono bėgikai, mes perduosiį mėn. per tris mėnesius.
dien lietuvis Tėvynėje kauTaip pat pasižadėjo po $3 j naši už Vasario 16-sios idėDENTIST
kas mėn. Margienė. Gražus ją, labiau ją brangindamas,
2421 West 63rd Street
\
alandos
—
Telepnone —
pavyzdys mūsų ''Dainiečių". negu savo gyvybę. Mat, lie
Pagal sutartį.
GROvehlll 7313
Priimta nauja narė Bai- tuvis gerai supranta, kad
NUOŠIRDŽIAI
kauskienė.
tik vasario 16-sios dvasioje
KVIEČIAME VISUS
Susirinkimai
pasibaigus, galima laisvai gyventi, kur
DffiN
JŪSŲ
ATSILANKYTI.
šeimininkai gražiai visas na ti ir atlikti savo kaip tautos
Kninkftte Ekapertyvo
*
pasiuntinybę žemėje.
res pavaišino.
Patarnavimo Prie
Sekantis susirinkimas iTELEV2SION demonstruoja
Mes esame tie, kurie dėl
ma kasdien. Naujos 1947 m.
vyks vasario 28 d. pas M. vienokių ar kitokių priežas
Radios, LietūviSki Rekordai Ir
Jakubynienę ir G. Jakuby- čių, laisvai ar prievarta, bu
Rašomos MaSinglės.
6244 W. Ifitfc S t
naifcę, 17 Marchmount Rd. vome išsprengti iš savo Tė
Ciaaro, U I
8 vai. vakare.
vynės ir atsidūrime "už jo
TIIAI D A R B A * OARAHTO0TA8
M e s Ksatiu- Agentai "Del
PATYRĘS LAIKRODININKAS
Visos narės prašomos da sios ribų. Mes tapome lyg
Talsom Tisų Udlrbysotų
Gerai Sutaiso Laikrodžius
BE.\.1AMY\ MOOfHK ftAijI.Vf"!
• l s o k l u s Modeliui
lyvauti.
tie Prometėjai, kurie sieloUi VAKM&V,
K r a u t u v e atdara Pirmadienio ir
Ona Narušieno jamės, kad išsineštoji TėvyDTKA1 APKAINA VIMAS
Ketvirtadienio vakarais tkl d:08
M A R T I N S E N O L I t MALIAVŲ

GERA VIETA

Dr. F. C. Winskunas

•

<•

: ;? >

ir

DR. A. JENKtNS
PHYSICIAN
ttIBTtrViS

*
SURGEON
GYDYTOJAS)

2500 W. 63rd Street
OFISO • A U L N D O S :
Kaadlen n u o J-4 p.p. Ir 7 : S t - 9 rak.
Sedtadledteia nuo 1-4 p o p i e t
T r e č i a d . ir Sekmad. atdaryti
uždaryta.

oaso Tą. mm rBOspect asas
TeL — VTfiffmia f«ll

DR. G. SfcRNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
2S Metų Patyrimas
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius.
Kreivas Akis
Ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtuve:
3401 S. Halsted St.
Kampas 34th Street
VAJLANDOS: nuo 10 iki 4 ir 6 iki 8
Nedalioj pagal sutartį.
Tikslus t y r i m a s
Contact Stiklai
Orthoptic Gydymas. Stiklus Atnaujinu*

Dr. Walfer j . Swiatek
OPTEMETRISTAS
2201 W. CERHAK ROAD
(Virš Metropolitan State B a n k )

TeL CANal 7S29
Vai.: — Kasdien l t iki 12; 1 iki 6; 7
iki t šefctad. 10 ryto Iki € vak. Sekmadienj 10 iki 12. Treclad. uždaryta.

Būkit Malonūs
SAVO AKIMSI
Tik viena. porą. a k i u g a u n a m e gy
venimui. Saugokite jas, leisdami
išegzaminuoti jas moderniškiausių
metodu, kurią regėjimo m o k s l a s
gali suteikti.
37 M E T A I PATYRIMO
pririnkime akinio., kurie prašalina
risą a i d ų įtempimą.

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, Jr.
OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue
K a m p a s 18-tos gat.
Telefonas OA2VAL 0523, Onicago
OFISO V A L A N D O S :
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m.
Trečiadieniais uždaryta
3eštad. 2:86 a. m. iki 8:00 p. m

TeL GRO. 1800 (Ofiso Ir namą.)

Dr. Walter J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGBOH
(lietuvis Gydytojas)
3925 West 59th Street

J, RIMDZUS. D. C.

T A L A N D O S ; t — 4 popiet, • : • • —
! ; • • Takarala. TraCtad, pagai sutartĮ.

UCENSED .CHIROPRACTOR
IN STATE OF INDIANA
Home calls įn Indiana
PHYSICIAN and SURGEON
Phone Went\vorth 2527
6757 S. Western Ave.
PHYSIO THERAPY
Ofiso TeL: HEMlock 5840
936 West 63rd Street
Rez. TeL: HEMlock 2324
VALANDOS: Trečiadienį ir Šeš
H O U R S : Daily « t o 8 P. M.
tadienį pagal susitarimą; kitomis
Saturdays 10 A M. to 8 P. M.
dienomis nuo 2 iki 4 po piet,
7—0 vakare.
Offa. TeL
VIR. 1886

DR. PETER T. BRAZIS

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4204 Archer Avenue

DR. P. ATKOČIŪNAS

DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Pft" Įrta/įjttfi jfttp

LIGONIUS PRIIMA:
V AL.: 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.
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
Valandos: 3—8 popiet.

DR. EMILY V. KRUKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210
Rez. TeL REPubUc 0054
Jeigu Neatsiliepiama —
Saukite: EEDzie 2868
VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet
ir nuo 6 iki 9 vai vakare.
Trečiadienio vakarais Ir taipgi
• Bekmaritoniatf pagal .atarti.

TeL: cGROvekill 4020
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 VVest Marąuette fid.
IDargis Vaistines Name)
OFISO VAULBTDOS:
Kaadlan a n o I Iki 4 p p. i t I Iki I r,

(TreekML. Ir leitad.. pajai sutarta

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
TeL OANal 6122

DR. BIEŽIS

iRee. 6958 So. Talman Ave.
Pes. TeL GROvehili 6617
Olfice TeL HLMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Cermak Bd.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
balandos: 1—3 popiet ir 7—8v.v. 242S VVest Marąuette BOJMJ
Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio
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
TeL CANal 6257
Rez. TeL: PROspect 6659

DR. STRTKOLLS

PHYSICIAN AND SURGEON
4645 So. Ashland Avenue
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: 6666 S. Artesian Ave.
Office TeL YARds 4787
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.p. Namu TeL PROspect 1930
6 iki 9 vai. vakare.
Ofiso TeL VIRginia 6036
TeL Y A R d s 8 1 4 6
Rezidencijos TeL: BEVerly 8244

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IR AKINIUS PRITAIKO
4157 Archer Avenue
744 West 35th Street
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. Ii.
Vai.: 11—12; 2—4; ir 6:30—8:30
Trečiadieniais pagal sutartį.
Pirmadieniais: 2—i is 6:30—8:30
Šventadieniais: 11—12.

Dr. A. Montvid, M.D.

DR. I. E. MAKAR

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VVest Town State Bank Bldg.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2400 West Madison Street
10758 So. Michigan Avenue
Ofiso TeL: SEEley 7336
VALANDOS:
nuo 2—4 ir 6—8 Resls. Tel: BRUnswick 0697
Ofiso TeL: FULLMAN 1193
VALANDOS:
Namą TeL: PULLMAN 8277 Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8

.

1

Tre?la3Ienfe, vas. 1%

DRAUGAS,

iMf

(9UI.U.U0, UiClNUlS

S

mis nepriklausomomis pa-1 pabrėžti tą sritį, kuri kai- ri savos valiutos (pinigų),
saulio valstybėmis.
bėjo ir veikė Lietuvos var neturi savo pašto ir dauge
OOO<X>O<>O<X>O<KXK><><><><>O<>O<>O<>O
Lietuvos ūkis, pramone, du tautų šeimoje — tarp lio kitų susisiekimo priemo
HELP WANTED — MOTERYS
(LIETUVOS KONSULO PETRO DAUŽVARDŽIO KALnių, neturi savos kariuome
"D K A U O O"
A
BA "PASAKYTA LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBis P r e k y b a i r ž ^onių darbas tautinėje politikoje, tarptau
DARBŲ SKYRIU8 ©
bei sumanumas sukūrė Lie tiniam gyvenime bei santy nės ir savų laisvų švietimo
AR IEŠKOTE GEROS
DIENOS MINĖJIME AMALGAMATED CENTER,
»OOOOOOOOOOOOOOO<XX><XXXX>O<H
įstaigų, neturi užsienio pre
kiavime.
tuvai
stiprius
finansus,
ku
CHICAGO,
ILLINOIS,
1947
M.
VASARIO
16
D.)
P£D£S IR ATSARGOS?
"DRAUGAS" HKLP WACTED
Iš tarptautinio ir valsty kybos ir bent kokio politi
rie
iki
pat
rusų
okupacijos
ADVKRTISING DEPARTMENT
Patriotingiems ir sąinonin pasižiūrėkime kaip jie stovė
binio atžvilgio, Lietuva už nio ar valstybinio santykia
127 N a Dearborn Street
buvo
ant
aukso
standarto;
TELEFONŲ KOMPANIJOJ
giems lietuviams pakulio jo Nepriklausomoje Lietuvo
Tel. RANdolph 9488-9489
sirekomendavo
pasaulyje, vimo su Jutomis valstybė
Lietuvos
litas
visuomet
buRANDASI DARBŲ
centras šiandien yra Lietu je ir kaip jie stovėjo ir kaip
kaipo viena iš pavyzdingiau mis —i su plačiuoju pasau
v
stiprus
it
liūtas.
Finan
0
HELP W A y T E P —• VYRAI
va. Visų mūsų akys, mintys stovi okupuotoje Lietuvoje
sių valstybių. Ji buvo ir yra liu. Valstybė ir tauta yra it
— DftEsiniam
ir
prekybiniam
pa
ir širdys yra nukreiptos į — svetimos valstybes pro
pasirašius 60 daugiašalių su kalėjime arba kidnaperio
M E N
saulyje
jis
figūravo
ir
kal
Lietuvą ir ten vargstančius vincijoje.
Who vmnt a permanont, pood paving1
tarčių, ir 250 dvišalių sutar urve; daugelis jos žmonių
bėjo
už
Lietuvą
ir
Lietuvių
sales job with a fast gTOtving orbei kovojančius lietuvius.
Nepriklausoma Lietuva,
čių. Visas tas sutartis skru Sibire ir kitur — katorgopanization. Ploasr apply.
Tautą
labai
stipriai.
Suba
ELECTROLUX CORP. UŽDARBIS 72H f VAL. PRADŽIAI Prieš visus mus stovi Lais kaip monarchine, taip ir res lansuoti Lietuvos biudžetai pulingai pildė — nė vienos
Okupuotoie Lietuvoje lie
voji Lietuva ir Pavergtoji publikine, turėjo nuosavą
1718 Sherman A ve.
nesulaužė.
Jos
užsieni
poli
77% I VAL. PO 3 MEN.
0
Lietuva.
EVANSTON
teritoriją, savus piliečius ir ir stiprūs jos bankai' taip tika buvo ir yra paremta tuvis yra tik daiktas — ne
82% I VAL. PO 6 MftX.
žmogus. Jis gali būti ir yra
Apie Laisvą ir Nelaisvą savąją valdžią; kitais žo- pat rišesi su stipriais litais.
NAKTIMS DŽENITORIUS VALYMO DARBAI MOTERIMS
ksl
buv
. ,
. m. . .
° ™ i e m s Pri™" Tarptautine Teise, sutarčių! .,
Lietuvą, minint Lietuvos Ne džiais sakant, buvo laisva i r ! ™ * a
l o m a s ,f
VISOSE MIESTO DALYSE
Loop ofisuose
.
.
mėtomas
V vietą;
grūdamas isbeivietos
varomas
ten,
nemokamas auta- .,,
priklausomybes paskelbimo savivaldanti valstybė.
su
visomis
taiką
mylinčio
VAL.: 5:30 VAK. IKI 12 NAKTĮ
Pastovus darbas
. __ ._,
tesnis ir aukštasis visiems pildymu ir geru sugyvenimu ' kur okupantas nori. Oku
sukaktį, ir tenka kalbėti.
mis tautomis.
prieinamas
—
labai
pigus.
Laisva
ir
Nepriklausoma
pantas yra viešpats — lie
ANDOVER 2838
Visr| pirmiausia, tenka Lietuvos Valstybe turėjo sa
ATSIŠAUKITE
Iš
to,
kas
čia
bendrais
Visose mokslo įstaigose pa
tuvis tik jo vergas. Pagal
konstatuoti, kad laisvos ir vo valstybinį aparatą ir vi
bruožais
pasakyta,
matomai
ILLINOIS BELL nepriklausomos valstybes sas valstybines savybes. Ji grindinė kalba buvo valsty suvereninė ir nepriklausoma jo norą bei įsakymą žmonės
binė kalba — lietuvių kalba.
yra areštuojami, apiplėšiatrokšta kiekviena tauta — valdėsi ir tvarkėsi savisto
Lietuva
savais piliečiais
. k a l i n a m l igtpemiami, -UkDirbtuves Darbams f ELEPHONE CO- kiekvienas išmintingas, lais viai; turėjo savo įstatymus, Apmokslinti ir išmokslin- Į ir savo' su
valdz.a, kur,, tar- ^
jr u
T e i g m a s ft
ti
Lietuvos
vyrai
sudarė
SAMDYMO OFISAS
vę
gerbiąs
ir
suprantąs
žmo
žemės
ūkį,
pramonę,
finan
nauja tik Lietuvai ir Lietu- Į
. '
. . T . . „„.
40 VAL. Į SAVAITĘ
MOTERIMS:
ginkluotas
Lietuvos
jėgas
J
gus;
nelaisvos
ir
priklauso
sus (valiutą), susisiekimą
STREET FLOOR
Į teise okupuotoje Lietuvoje
921Lc f VAL.
mos "valstybes", tikriau sa (traukinius, laivus, pašto, — kariuomenę. Jie mokėsi vių Tautai.
, y r a u k o k u p a n t o į r a n k i s __
309 W. VVASHLNGTON ST.
:
ir
tarnavo
savo
krašte
—
kant, provincijos arba kolo telefono ir telegrafo priemo
Palyginkime dabar nepn- Į t
kurįą
arbįtra_
sav
kraštui
ir
žmonėms.
0
nijos gali trokšti tik vergas nes), švietimą (mokyklas),
klausoma Lietuvą su oku-' .V1 .
,».
f ,
ą
Kariuomene,
kaip
ir
viskas
ir protiniai suiręs žmogus. kultūrines ir kitokias įstai*v
riski nuosprendžiai vykdomi.
4500 S. Tripp
ra padaromi
komisaro pirm
SMART GIRLS Mes, aišku, visi trokštame gas, kariuomenę ir vfrską Lietuvos ekonominio kū kuota
džjai paprastaii y.
ir ko jiLietuva.
neturi. Pažiūrėkime N u Q
negu asmuo areštuojamas.
okupuotojiLietuva
Lietuvaturituri
Laisvos ir Nepriklausomos kitą, kas tik suvereninei val no venos ir arterijos buvo kąOkupuotoji
oČIA R A N D A S I N U O L A T I N I A I
LIKE TO WORK LN THE
(Bus daugiau)
stybei priklauso ir yra rei Lietuvos geležinkeliai, saus- kupant 0 "valdžią", okupan
Lietuvos.
DARBAI
FRIENDLY ATMOSPHERE
keliai ir vandenkeliai, su sa to totali tarinę-konf iskatori
Pirm negu pradėsime gvil kalinga.
\VELDERIAMS
denti Lietuvos
valstybes
Patvr:isiŲ reikia
Laisvos ir Nepriklausomos vomis riedančiomis ir plau nę sistemą, okupanto kariuo
OF
AUKŠTA MOKESTIS
praeitį ir dabartji — jos švie Lietuvos Respublikos įstaty kiojančiomis susi s i e k i m o menę, okupanto politinę ir
DARBAS NUOLATAI
siuosius ir tamsiuosius peri- mai buvo pagrjsti Lietuvos priemonėmis. Susisiekimas teroristinę policiją okupan.\p<lrau<»a. I„ii?onin<"-; pk^as ir
jodus, pažiūrėkime J tai, kas Konstitucija ir lietuvių tau lošė svarbią rolę ne tik vi to ikistrebitelius"
kitos darbininkams i»*»u«lo<.
mušei
The
Best
Radio
Place
In
yra valstybe — kas ją su tos interesais. Lietuvos že duje, bet ir užsienyje. Lie kas ir įvairius kitokius lie
ATSIŠAUKITE ŠIANDIEN!
OU, throagh yoor local
Y
chapter,mak«itpostiblf
daro.
Town
RAMAPO AJAX DIVISION
mės ūkis buv 0 sutvarkytas tuvos geležinkeliai, uostai, tuvių tautos engėjus ir nai
for tb« Red crou to b«Jp
Juristai
ir valstybinių
laivai, paštas, telegrafas ir kintojus. Okupuota Lietriva
2503 Blue Island Ave.
our Mnriotmen, Tttermoj
demokratišku ir racionaliu
and oor own htx« tt hoflM*
2 blokai i rytu- nin> West«*m
Starting Rate 83c
mokslų autoritetai sako, kad privatinės nuosavybes pa telefonas įėjo į tarptautinio į r j 0 ^ gyventojai neturi lais
Gfaitodty!
Avemie ir 26th strtH't)
With Experience 94c
nepriklausoma valstybes tu grindu. Taip sutvarkytas ū- susisiekimo tinklą bei re vės, neturi savų įstatymų,
™« RED CRŪSS ««T C«IY IK! GIVEI
B O N E R S
Automatic Raises to
ri turėti tris pamatines sa kis buvo pelningas ir nau jestrus — jungėsi su visu neturi ūkių ir įmonių, netu<
Prie Veršienos ir Jautienos
vybes: 1) nuosavą teritori dingas, kaip valstybei, taip pasauliu, kaipo nepriklauso
GUGGENHEIM
ją — kitai valstybei nepri ir ūkininkams. Lietuvos pra mos valstybes susisiekimo $£1
3E
835 W. Fulton Street
klausomą; 2) savus piliečius, monė buvo kuriama ir vys priemonės.
MONROE 0384
4545 W. Augusta Blvd.
nepriklausančius kitai val toma krašto gerovei ir žmo
Greta ekonominės pažan-i
stybei, 3) savo aukščiausią nių naudai, atsižvelgiant į gos ir tarptautinių ryšių,'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVI^ KASDIENINIS
C L E R K
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS* BAL. 11d., 1933.^
valdžią — valdžią ant ku žemes ūkį ir ūkio produktų Liietuva sukūrė ir išvystė I
To \vork in bookkeeping dept. rios kitos bei aukštesnes val
pavertimą į auksą — į įplau pavyzdingą švietimo apara
[ of insurance office in Loop. Permanent position, interesting work. džios nėra.
kas iš užsienio
tą, su valstybiniais univer
PRIE CHROME. NICKEL IR
Pasisakę kas yra valsty
Phone now — Mr. Schmidt
Lietuvos užsienio prekyba sitetais, įvairių specialybių
SEKMADIENIAIS: n u o 1-mos
ALUMINUM.
bes
pagrindiniai
pilioriai,
kolegijomis,
gerai
sutvarky
WABASH 0620
iki 2-ros valandos popiet. —
buvo išvystyta su visu pa
PATYRUSIŲ
Kvfo&ame
sauliu. Ji kasmet duodavo tomis gimnazijomis — pro
KITOMIS DIENOMIS: nuo 9:30
Klausytis:
Lietuvos žmonėms ir Lietu gimnazijomis ir pradinėmis
valandos vakare.
HELP WANTED — VYRAI
Muzikos
O. D. JENNINCS & CO,
Dainų
vai po keliasdešimt milijo mokyklomis. Pagr i n d i n i s
EXTRA PROGRAMAS: Penk
Žlniu
ir
4309 W. Lake Street
nų litų. pelno. Ryšium su kitas Lietuvoje, buvo sava
tadieniais nuo 7 iki 8 v. vak.
Pranešima
Lietuvos prekyba ir "kitais — saviems reikalams.
ELECTROLUX
»
MARGUČIO Ofiso Adresas;
Now delivering. Tremendous dereikalais Lietuva buvo ir yra
Baigiant sužymėti Nepri
VVORK CLOSE TO YOUR HOME
mand. Many eaminę over $200
pasirašius virš trijų šimtų klausomos Lietuvos valsty
6755 So. Western Ave.. Chicago, I1L
per week. Commission on comHAMMER DRIVER — HEATER AND HELPERS
I
pleted sales.
įvairių sutarčių, su įvairio- bės didžiąsias sritis, reikia
Telefonas — GROvehill 2242
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Nepriklausomybes Dienos Kalba
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Rival Packing Co.

YOU ARE THE

MOTOROLA

RED CROSS!

$1.04

ITIAPCDTI^

P 0 L I S H ER S &
B U FFE R S

WHFC -1458 kilocycleš

ATTENTION -

ELECTROLUN
4832 N. LINCOLN

CORP.
RM. 2 1 0

FOR

mokestis, gera
A-l vyrui.

DIE

STEAM

gis

HAMMER

Atlas Forgings Company

NEON TUBE BENDER
Gera

FLAT

MENI

proga

1501 SO. 55th COURT

SUNLITE NEON ELECTRIC CO.
5765 S. WENTWORTH AVE.

CICERO, ILL.

Pirkite Ten, Kor Gausit*
Pilną Patenkinimą ir
Puikiausius Rakandas
I7ž Prieinamas Kainas!

WESTW00D LI0U0R STORE 1

MERGINŲ
I
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THE ORACKER JACK CO.
4800 W. 66th Street
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PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINES IR ALAUS

ŽEMOS KAINOS VALGIUI
VELTUI UNIFORMOS
2 POILSIO LAIKOTARPIAI

•

WATCH SAVINGS CR0W! \
5
Yra.

10
15
Yra. Yra.

20
Yra.

Geriausio rūšių alų

$5 OM. $300 $100 $900 $1200
lOrao. 600 1200 1800 2400
2Smo. 1500 3000 4500 6000

T

50 mo. 3000 6000 9000 12000

t

4140 Archer Ave.

statinėmis.

COLUMBIA ENVELOPE CO.
345 W. Habbard
5th Floor

•

•
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I

- JOB KAZEK—KAZTKAJTIS
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Pilnas Income Taksų Patarnavimas BIZNIERIAMS, NAMŲ SAVININKAMS IR DARBININKAMS.

Telefonas PROspect 5951

Linksmas žmogus yra ' ^
daug naudingesnių žmogu
mi.

Chicago 32, m.

Telefonas — LAFayette 8516

AL. ŠIMKŪNAS
Savininkas

Skurdas ir perteklius yra
nusikaltimo šaltiniai. — Ro
mas Striapas.

Yoa'll

— PARLOR SUITE BDIRRfiJAI —

buteliais, rfėžSmis ir

J?

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę!

Atsineškite sa^> alg<os Raportus ir kitas smulkmenas. Mes nesikraustcfme, išpildė Jūsų Income Taksus. Per 17 metų toje pačioje vietoje,
per ištisus metus. Mes teikiame taksų išpildymo patarnavimą.

OBARTUCH and COMPANY
2123 West Cermak Boad

Chicago 8, Illinois
' ','

——

1
|
i

Wo§ l a m i n g i M M oa 5«vino* 1

Archer Avenue Fumiture Co.

^m

DIRBTUVES DAKBlMMvU
VVRV IK MOTERĮ V
Mašimj Operatorių.-Pakiuo* ojų. Dieną
ir naktį šiftai. grera pradine mokes
tis. Naktiniame čifte bonai.

PLATINKITE DRAUGĄ

U\

TMūSaaasi POsal Psteslnm^ PirMJs Ofaniss Mm —
Prk» PMgM PaklsiMkits Jo!

•

»-w»^m^flįį'i

X

pristatome 1 namus:

W R A I IR MOTERYS

s

Wl

tai laikas pagrąiinti savo namus su geriausios
rūšies RAKANDAIS. Mes turime didelj pasirinkimą, mflsn
padin lsdirbimo, visokios rūšies klasiškų ir moderni&ku
rakandų. Pasinaudokite proga!
G AB ANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA
U2 LARAI PRIEINAMAS KAINAS!

SAVAITE

7 ryto iki 3:30 popiet ar 3:30
popiet iki vidurnakčio.

BiMoar i««e-i

DABAR

*

6 DIENOS

s

BM

f« Bfflmv ntrbtuvfci

2441 West 69th Street.

Lengviem Dirbtuvės Darbam

s

Įgyvendinkite lietuvišką Patarlę:"SAVAS PAS SAVĄ"

v

HFXP W A S T E D — MOTERYS
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Need

FOR THAT HOME
ALL YOUR O W N

M O II e y

For the Down Poymeat-

Many ambitious couples are saving h ere to becomc
future home-owners, soon as they've accumulated the
down paymeot nceded. Any coovenient amount opens
your insured savings account at tfais Association. The.
chart will show you how much you need to sava;

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

3236 South Halsted Street
TEL. CALU|IET 4118

SAVE VVITH A PURPOSE -SAVE

ON A PLAN

m

1

.
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Balsas Už Lietuvą Senate
K £ ATNEŠĖ LIETUVAI RUSŲ OKUPACIJĄ?
Praėjusi pirmadienį senatorius C. Wayland Brooks iš
Illinois senato rūmuose pasakė kalbą apie Lietuvą są
ryšyje su Vasario Šešioliktosios, minėjimu.
Pasakęs sakinį apie tragingą Lenkijos likimą, sen.
Brooks konstatavo faktą, kad ir Lietuva yra auka tų
pačių žiauriųjų jėgų. "Lietuva savo laiku turėjo netoli
3,000,000 gyventojų. Jie turėjo savo kalbą, savo kul
tūrą, papročius ir buvo nepriklausomi ir dvasia ir tei
se" — kalbėjo Senatorius. "Lietuva didžiavosi būdama
Tautų Sąjungos nare ir buvo padariusi sutartis su sa
vo kaimynais, inimant ir Rusiją.
šiandien Lietuva yra okupuota, agresijos ir-"appeasementų" politikos auka.
Cituojama visa eilė Lietuvos sutarčių su Rusija ir
pabrėžiama^ kad tos visos sutartys buvo sulaužytos
ir kraštas 1940 m. okupuotas. Vėliau Lietuva buvo
"išlaisvinta" iš bolševikų vokiečiais ir iš pastarųjų ją
"išlaisvino" bolševikai. Tačiau abu "išlaisvinimai" Lie
tuvai nešė 'apiplėšimus, išgėdinimus, žudymus, ištrė
mimus, įkalinimus ir baimę." Tokių "išlaisvinimų" Lie
tuvos žmonės nebenori — jie tik laisvės trokšta.
KAS ATSITIKO SU KILNIAISIAIS PRINCIPAIS?
Anot teisingo Senatoriaus teigimo, tūkstančiai lietu
vių kilmės Amerikos piliečių stato klausimus užsienių
politikos vairuotojams. "Jie skaitė ir tikėjo Atlanto
Čarteriui ir Jungtinių Tautų Organizacijai ir jie pra
šo, kad kas nor s būtų padaryta įgyvendinti abiejų de
klaracijų aukštuosius principus "\
Padaroma platoka apžvalga visų tarptautinių konfe
rencijų karo metu ir po karo. Ypač stipriai akcentuo
jami Prezidento Roosevelto pasitarimai su Rusijos dik
tatorium Stalinu. Buvo proga išvengti vadinamos "ge
ležinės uždangos", kai Stalinas maldaute maldavo ant
rojo karo fronto Europoje, tačiau išpildyti rusų reika
lavimai ne tik nestatant jokių sąlygų, bet užmirštant
pabrėžti Baltijos valstybių ir Lenkijos nepriklausomy
bės reikalą. Per "lend-lease" pilta iš Amerikos iždo
Rusijai pinigai, tačiau * neužsitikrinta, kad ji laikytus
tarptautinių susitarimų ir susilaikytų nuo agresinių
aktų.
PRALEISTOS PROGOS
"Buvo laikai", pabrėžė Senatorius, -kuomet mes tu
rėjome didžiausią įtaką su tokia tauta, kaip Rusija,
kuri tik žiaurią galią ir jėgą tesupranta. Tai buvo ta
da kai vokiečiai buvo giliai Rusijos zemeje. '
-Tuo laiku mes laimėjome savo karus visame pasau
ly prieš pikčiausius ir geriausiai prisirengusius prie
šus istorijoj. Mes buvome pasekmingi dėl to, ka4 visa
Amerika dalyvavo. Amerikos jaunimas, kraujas, kū
nas, smegenys, Amerikos raumenys, išradimų genijus
ir kūrybinė gamybinė jėga, sujungta pergalei, pagrįs
tai Atlanto Čarterio idealais, bet idealai išreikšti At
lanto Čartery padarė pasauly mažą pažangą, ar net
jokios, nes mūsų krašto užsienių politika buvo vieno
žmogaus kontrolėje, kuris manė, kad tik jia vienas
žinojo, kaip privesti arogantišką Rusijos lyderį sąži
ningai bendradarbiauti."
Šitaip p. Brooks kritikavo senate prez. Roosevelto
užsienių politiką.
ATSAKO P. KOOSEVELTIKNEI

T

Taip jau jis pacitavo ir ponios Rooseveltienės laišfcą,
kuriame ji mėgina nuraminti lietuvius. Girdi, kai so
vietų sąjunga įsitikinsianti, kad Baltijos vątetyWa negraso * pavojum sovietų saugumui, ji tada priims drau
gingesnį nusistatymą Baltijos valstybių atžvilgiu. Į šį
ponios Rooseveltienės naivų teigimą sen. Brooks at
sakė:
"Tas aiškiai parodo, kad jei Amerikos atstovai Jung
tinių Tautų generaliniame susirinkime jaučia, kad Bal
tijos valstybių žmonės pirmiau turi laimėti sovietų
pasitikėjimą, negu milžiniškoji meška priims draugin
gesne prie jų atsinešimą, ši diena ištikrųjų yra liūdna
Lietuvai ir visoms mažoms tautoms už Rusijos gele
žinės sienos".
KREIPIASI I GEN. MARSHALL^
*
Kadangi vyriausias Amerikos ginkluotų jėgų vadas
gen. Marshall dabar yra valstybės sekretorius, t. y. už

i

sienių politikos reikalų vairuotojas ir gen. Bendell
Smith, gen. Eisenhowerio štabo narys, kuris dabar
yra Amerikos ambasadorius Maskvoj, todėl sen. Brooks
į juos šiaip apeliuoja:
''Generolas Marshall žino, kiek daug kartų mes siuntėm reikmenis, kurie buvo reikalingi mūsų pačių vy
rama, kad padėti rusams apginti savo kraštą. Tie vy
rai, Marshall ir Smith, suvaidino puikų vaidmenį militarinės strategijos ir taktikos išvystymui, kas karą
laimėjo.
"Dabar jų atsakomybėje yra surankioti nepavyku
sios diplomatijos sutrūkusius siūlus ir laimėti žmo
nėms visur, kurie myli laisvę Dievą garbinti, žodžio
ir spaudos laisvę, veikim 0 laisvę, vykdymą Atlanto
Čarterio principų, de) kurių tiek <Jaug mirė, tiek daug
nukentėjo, tiek daug dirfco ir meldėsi."
Savo svarbią kalbą senatorius Brooks baigė pabrėž
damas reikalavimą, kad ir gęn. MarsJball, kaipo val
stybės sekretorius, ir gen. Smith, kaipo ambasadorius
Rusijai, turi griežtai stovėti už Amerikos idealus.
Sen. Brooks kalba yra svarbi del to, kad jis, respub
likonams kontroliuojant senatą, ryškų vaidmenį vai
dina, kaipo vienas iš veiklesnių ir žymesnių politikų.
Reikia neužmiršti ir to fakto, kad visas taikos sutar
tis turės ratifikuoti senatas. Todėl taikos sutarčių au
toriai, ar norėdami ar nenorėdami, turės skaitytis su
senato lyderiais.
Reikia manyti, kad lietuviai, ypač Chicagos ir Illi
nois, nepasiliks skolingi p. Brooks ui j 0 aiškų ir griež
tą stovėjimą už Lietuvos žmonių teises į laisvą ir ne
priklausomą gyvenimą.

Akis Į Akj...
Mūsų korespondentas Europoje praneša, kad būsimo
aaen. pradžioj Didžiosios Britanijos užsienių reikalų
sekretorius Bevin išskrenda į Maskvą, lydimas gau
singos 80 žmonių delegacijos ir 50 žurnalistų. Euro
pos sostinėse esą kalbama, kad Bevinas vežasi "slap
tą taikos planą", kurį pasiūlys Stalinui. Ilgai jis dirbo
su premjeru Attlee kad paruošus šią "ideališką for
mulę". Jis norįs susitikti su Stalinu ant "keturių akių"
ir pasikalbėti su juo kaip žmogus su žmogumi eko
nomiškais ir politiškais klausimais. Bevinas nori įti
kinti sovietus, jog anglų didžiausias noras yra ma
tyti, kad Sovietų Rusija nebebūtų visai užsidariusia
ir kad kuo greičiausiai būtų pašalinti visi nesusipra
timai. Šitas jo planas yra paruoštas su amerikiečių
pritarimu.
Bet kaip tvirtina Londono korespondentai, nėra nė
kiek tiesos tuose ganduose, kad anglaf už bandymą
gauti lengvatų ekonomiškoj srity padarysią naujus
nusileidimus.
— Maskva nebus nauju Miunchenu! — tvirtina an
glų diplomatai.
Anglų laikysena dėl Dardanelių, Balkanų^ Austrijos
ir Lenkijos sienų nei kiek nepasikeitė ir yra tokia pat
kaip ir Amerikos.
Atrodo, kad besiartinant Maskvos konferencijai, Eu
ropoje ir visur kitur plinta visokiausi gandai.

RUSŲ

Kinkos Dreba

Mūsų korespondento Europoje pranešimu, paskuti
nėm dienom Kremlius labai susinervavo, sužinojęs gen.
Marshallo norą paskelbti visus Berlyne rastus doku
mentus, kuriuose Sovietų Rusija labai kompromituo
jama. Šie dokumentai yra perfotografuoti ir juose la
bai daug kalbama apie Stalino pasikalbėjimus su Ribbentropu ir dar prieš karą vedamas derybas tarp rusų
ir vokiečių dėl Lenkijos pasidalinimų.
Jei jie būtų paskelbti viešai, tai Maskvos diploma
tams būtų didelis smūgis, nes toks Molotovas turėtų
ne kaip jaustis prie stalo su sąjungininkais, žinoda
mas, kad visi j 0 naciams panegirikos žodžiai yra vi
sam pasauliui žinomi.
Tąd Kremlius daro smarkių žygiųj, kad šie doku
mentai nebūtų skelbiami, žadėdamas už tai padaryti
kai kuriuos nusileidimus.

Iškelia Lietuvos Vargus
Mėnesinis žurnalas 4t The Apostle", kurį leidžia Mariannhill Misijų Draugija (Detrodt, Mich.), vasario
men. laboje turi įdėjęs gerą straipsnį apie tragingąją
Lietuvos padėtį. Straipsnis pavaizduojamas kruvinojo
komisaro, budelio Bartašiūno įsakymu, kuris deda
mas lietuvių kalba ( j 0 fotografija) ir įdėtas įsakymo
vertimas anglų kalbon. Qm& išsamų straipsnį rašo
Eugene T. Sandars.
"The ApoflALa" yra gražiai, skoningai leidžiamas re
ligijos reikalams žurnalas ir yra plačiai skaitomas.
Todėl & Sandars gausų amerikiečių būrį supažindino
su skaudžia Lietuvos žmonių, būkle.

Trečiadienis, vas. 18, 1847
NEPAPKASTA OPERACIJA

TARKAINIUKAI
Rašo Nolėčių Vidikas
Trys Maskovski granatieriai, Foster, Childs ir Eisler, susitarę Amerikos Kons
tituciją "į ožio ragą varė",
kad net jiems karšta pasi
darė... Ir nutarė jie "pamandravoti", tylomis iš Ameri
kos išvažiuoti ir po sovietską svietą vandravoti. Ir...
progai pasitaikius, su ko
munistų "tatuška" Stalinu
pasimatyti ir tam ''brilijantissimo generalissimui" nuo
Amerikos komunistų dovanų
nuvežti. Kokios tai dovanos?
Tai ne mano biznis. Tai tik
Dėdės Šamo biznis...

kaip Fosteris Childs Eisleris, — pasiryžo plaukti
Europon... Bet man dyvai,
iš kur jie ima pinigų tokiom
brangiom kelionėm? Dabar
kelionės į Europą, tai ne žertai, kainuoja keleriopai daugiau nei prieš karą... Taipgi dyvai yra, š kur ima pi-

Nepasisekė jiems, labai
nepasisekė! Dėdė Šamas tik
capt, ir sureštino Eislerį. O
jo kamarotas Childs, vieton
į Europą, net į Floridą nusikibždeno Tik vienam Fos- i n i S u s i r l i t o v s k i maskolberteriui leido Dėdė Šamas! n i a i kelionėm į tolimą Ka1
nadą,« skridimams į Kaliforplaukti įį Europą.
niją, pasivigadinimui Flori• •
•
Plaukia sau didžiam aive dos rezortuose?
Wm. Z. Fosteris, nacionalis
pirmininkas Amerikos Ko
munistų Partijos. Koks jo
ūpas po iširimo granatierių,
kokias dabar jis dūmkas dū
moja ir kaip jis keikia tą
"kapitalističnos" Amerikos
valdžią, — tai tik Bimba
gali numanyti. Bet kad visi
Amerikos priešai komunistai dabar yra baisiam strioke, tai aišku. O litovski raudonieji durnaropčikai dabar
jaučiasi taip, kaip kad drignių būt užėdę.
• * *
Maskolbernių
gazietkos
"Vilnies" radzibatoriai, su
sinervinę dėl tos didžiosios
komunistų troikos iširimo,
net apecijalų idijotoralą papeizojo. Kodėl, sakau, jie
susinervinę? Na gi tame sa
vo idijotorale, jie labai idijotiškar komunistišką putrą
paliejo, ir savo maskolišką
biznį nerazumnai apmauliojo.. Kas tai matę bezobraziją, tokią ošibką padaryti?
Štai "V" Nr. 34 editoriale yra šitaip parašyta: "Wm.
Z. Foster išvyko Europon
pereitą penktadienį. Jisai
lankysis Anglijoj, Prancūzi
joj, Italijoj ir kitose šalyse.
Bet Tarybų Sąjungoj jis ne
silankys. ''
O kodėl tas Amerikos Ko
munistų Partijos čyfas Fos
teris nesilankys Rusijoj ? Ko
jis bijo, ar "saulės" Stalino,
ar Amerikos valdžios? Te
gul paaiškina "razumnasis"
mandrulis Andrulis, tegul
sulaižo tą putrą.
• •
*
Ir bedrigniavodamas "Vil
nies" radziba torius, — be
aiškindamas kodėl kartu su
Fosteriu neišplaukė raudonbilšių "Daily Workerio" re
daktorius Morris Childs, ten
pat parašė šitaip: "Morris
Childs, sveikatos pataisymo
reikalu, išvyko į Floridą".
"Sveikatos pataisymo rei
kalu"? Nejuokinkit svieto,
jūs maskolber niai.
j£

Lietuva turi vėl būti Nepriklausoma Valstybė!

Ši nuotrauka padaryta per operaciją vienoj New York
ligoninėj dviejų valandų amžiaus kūdikio, iš kiurio ištrau
kia nuodingą medicinoj žinomą RH kraują. Į jo vietą
įleista sveikojo kraujo. Kūdikis auga. (Acme-Draugas
telephoto)

TBT

W

Man ne tiek dyvai, kad
tokie komunistų dirigentai

keikia... Geriau važiuotumėt
į jūsų pagirtą Rusiją, kad
jums čia tik ''badas, skriaudos ir kapitalistični velniai"
vaidenas. Parazitai niekad
nepatenkinti...
—•
——
Po vienų metų nuo karo
paliaubų, Office of Price Administration Chicago skyriuje pasiliko tiktai 38T tarnautojai, palyginus su 1,820
žmonių tarnavusių 1945 m.

Taigi, čia ir klausimas,
ar komunistų rabotninkai yra turtingi kapitalistai, ar
skurdžių darbininkų "išrink
tieji" vadai, ar puikiai ap
mokami Kominterno agenčikai, ar tik taip sau darbi
ninkų monkintojai bei parazitai?
* * *
O je, komunistų rabotninkai limuzinais važinėja, Floridoj raskažinas, turi galimybes laisvoj Amerikoj pauliavoti, ir vistiek Ameriką

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ
— UŽ ŽEMIAUSI NUOŠIMTĮ
TURTAS $19,000,000.00—ATSARGOS FONDAS $1,500,000.00
Taupymo skyriuje dabar mokame 2%. Per 37 metus visados
išmokėjome ant pareikalavimo.

STANDARD FEDERAL SAVINGS
and Loan Association of Chicago
UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 ARCHER AVE. Tel. VIRginia »41
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

——

STASYS UTWINAS SAKO:
Tal
" H A R A P
Geriausias Laikas Pirkti
L / M D A I \ «- VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
REIKMENIS".
GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — Insuluotu Plytų išvaizdos Sldings
— Langu <*- Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos -»Varnisio — Enaraelio — Geležinių Namams R^^rmiĮ
(Ha*dware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios
Rūšies Insuliacijos Materiolo — Šturmo longu — Kom
binacijos Durn — YVallboard — Piaster Board — Vana
džiu ir Daug Kitę Dalyku.
K
APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS U T W I N A S , Pres.

CARR MOODY LUMBER C(X
3039 S. HALSTED ST.

TEL. VICTORY 1272
*

V A L A N D O S : N u o 8-tos vaL r y t o iki 6 - t o s v a i . v a k .

\

iMilicrai

Trečiadienis, va*. 1S, 1*47
=
V i

CHICAGOS LIETUVIU VEIKU
seseles, kaip visada, šauniai
atliks — vakariene bus gar
džiai -sutaisyta ir skoningai
patiekta. Muzikaliu progra
BVS MTZIKALINt: PROG
mų visi svečiai ir viešnios
RAMA. KALBftS LIETU
susižavės, kaip niekada.
VOS KONSULAS P. BAUŽRėmėjų ir apskritai vi
V VRDIS, JO ŽMONA IR
suomenes pareiga yra su
KITI
kaupu pripildyti vienuolyno
Istorinis bus L. Vyčrų se- auditoriją. Be abc'onės ir
niorų stisirinkimas šį vaka tas bus atlikta kuo geriau
rą, L. Vyčių name, 2451 W. sia, nes visi žinome, kad rei
47 gatve, kuomet nariai pa kia auginti statybos fondą.
minės Lietuvos nepriklauso
Praėjusiame
susirinkime
mybes paskelbimo sukaktį. dėl nesveikatos negalėjo atSusirinkimas prasidės 8-tą silan'kyti pirm. A. Nausėdie
valandą punktualiai. Prog nė.
Narės jai užuojautą
rama įvyks tuojau p Q apta reikšdamos pasiuntė gyvų g5
rimo bėgamų draugovės rei lių bukietą ir už jos sveikakalų.
tą užprašė šv. Mišias. Už tą
Po perstatymo naujosios viską jos vardu narėms pavaldybos, įvyks patriotine dėkojo centro rast. V. Galprograma. Muzikalinę dalį naitė. Tikimas, kad mūsų
išpildys mergaičių trio iš centro pirmininkė" pasveiks
Sodalicijos choro, kurį ve- ir galės dalyvauti rengiada Ona Piežienė. Jos dai- moję vajaus vakarienėje,
nuos lietuvių numylėtas dai- j Galop reikia priminti, kad
minėtoje vajaus vakarienėje
nas.
Garbės svečiais ir kalbė bus pagerbtos tos rėmėjos,
tojais bus konsulas dr. Pet kurios bus išbuvusios narė-

Senior3i Minės
Vasario 16-tą

Iš
Apskrities Veiktos

Beje, lenkų savaitrašty
"Aimeryfca-lJ?*^'
(vasario
2) tilpo lenkiškame vertime
Lietuvą ufctaTiairtis straips
nis, learis, dSSca kun. Prano
Strakausko, prieš kiek lai
*» tilp© LoweTlio angliška***« dienrašty.
K. V.

antradieny įvyks "Valentine
9 o c i a r \ choras dainus Va
sario 1$ d., Lietuvos Nepriklausomybis paminėjime.
R r m . V. Pav& prašė pra
nešti IrieSraenai kuopai, t a d
išrtnfetą du ar dangia-a imriiis į Vyčią Dienos friikniteo
teomisiją. Iš apskrities komisdjon išrinkti: A. i'ufcrns
ir S. IPavrs; kitam rus-mui
paUSfeta dapldyti kommją.
Vyr% imsmo trustisais iš
rinkti kacęą pirmininkai- A.
Pofctti, A. Yidrnis ir A. St»nktts.
Ritualo komisijos pirmi
ninkas 5. Juozaitis ragino
visas kuopas pasiskubinti
priduoti trečio ir ketvirto
laipsnių narių sąrašą.
Vyte

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS

Lietuvos Vyčių Chicagos
Apskrities susirinkimas įvy
ko vasario 6 d.. Vyčių na
me. Atstovų atsilankė nemažai.
Sekančios kuopos išdavė
PLATINKITE DRAUGĄ
raportus:
<
m
14 kp. turės "Valentine
Sočiai" vas. 14 d. ir vas. 28
d.; suteiks savo nariams pir
mą ir antrą laipsnį.
96 kp. rengias prie %<bmnA.
A
GO party" kovo 1$ d*, Vyčių
ELEANORA
name ir dalyvaus ' % c**r$>oWAISNORIEN£
re" d*-atrs»ovės bankiete va
(po tėvais Surblaitė)
sario 22 d., išrinko Vyčių
Gyv. 1900 S. 49th Ave., Ci
cero, 111.
Dienai pikniko delegatus: A.
Mirė Vas. 16d., 1947m., 1:Pūtį, V. Gedminą, K. Za80 vai. popiet, sulaukus 50
metų amžiaus.
romskį, J. Brazauską,
Glnre Lietuvoje.
Kilo iš
Telšių
apskr.,
Alseidžiu
mies
112 kp. išrinko naują valtelio. Amerikoje išgyveno 84
metus.
dybą: pirm. A. Yuknis, r a s t
Paliko dideliame nuliūdime:
mylima vyrą Juozapą; 2 sū
j . Sauciimas, fm. rast. A.
nus Aflbertą, ir Valentina to
jo Žmoną Alyce; anūką AJan;
Sauciunas; surengtas šokis
dtfktcrj Genovaitę; sesere Fi
lomeną
Simonavičius ir jos vy
Viking Temple pasisekė. Kuo
Kaip skelbia lenkų dien
rą Jokūbą (Wisconsm'e) se
sers sūnų Alfonsą Kizlaitį; o
pa prašo visų kuopų praneš raštis "Dzennik ChicagosLietuvoje paliko seserę Domi
cėle ir 3 brolius Prane, Zeną
ti, kiek narių dalyvaus Sv. ki" (sausio 27), pasiremda
ir Aleksandrą; ir daug kitų
Kazimiero dienoj pusryčfcio- mas pranešimu iš Paryžiaus,
gtminių, drasugų ir pažįstamų.
Kūnas pašarvotas Ant. B.
aą, kurie įvyks kovo 2 d., tai kunigaikštis LiudvikasPetkaus koplyčM, 1410 So.
50th Ave., Cicero. Laidotuvės
9 vai. ryto, gėlės ir pusry Pranciškus Pons de Bour
fvyks ketVirtad., Vas. 20d. Tš
koplyčios «:30 vai. ryto bus
bon-Conde, ainis (iš motinos
ras Daužvardis, ir jo žmo- j mis 25 metus.
U.G. čiai 50c.
atlydgta j $v. Antano pai-ap.
bažnyčią, kurioj Jvyks g r u 
Prancūzijos kara
Seniorų Draugovės rapor pusės)
na, kuri deda pastangų Lie- [
tingos pamaldos už velionės
sielą. P o pamaldų Dus nulydė
tą patiekė pirm. V. Pavis liaus, Liudviko XTV-to, rem
tuvai garsinti svetimtaučių |£ ^JĮ^įm
YefkimO
ta į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
tarpe. Konsulas p a s a k y s ! ^ ^ # fjį^
_ švento kad nauja valdyba išrinkta damasis legale teise, pareiš
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
svarbią kaTbą. paheciant Sių ^
^
Vienuolyno Rė- sekančiai: garbės pirm. L. kia prieš UNO — Jungtines
Vnliūdc: Vyras, ttftnal. Mar
Šimutis pirm. S. Pieža, 1 Tautas savo pretenziją prie
dieny kovą dėl Lietuvos laiss gkyr gkaitHllgas gus.
ti, Anūkas, Drikte, Sesuo Ir
kitos Giminės.
ves. J. Dauzvardiene iškels m a g
^ y&Q&rio
vice pirm. I. Sakalas, 2 vice Lietuvos sosto.
9
±
Laid. direkt.: Ant B. Petkus
Ten pat taipgi sakoma,
naujų minčių dėl s v a r b i o j I g ^
Bendr. pirm. P. Cižauskas, rast. V.
— tel. Townhall 2109.
Marijonų
šios moterų rolės kovoje d§l D r j o s ^ . ^ p r a n e g §
^ Balanda, fin. rast. P. Zaka kad šis pretendentas su sa-*
ras, ižd. V. Jodeks, iždo glo vo prieteliais-rėmėjais žada
Lietuvos laisvės.
^
plekaitė
kad
seimas
rina
bėjai: P. Cibulskis ir J. Bra tuoj įkurti ir komitetą ko B. A . L A C H A W I C Z
Visi kviečiami į šį istori
buvo sėkmingas.
zauskas, maršalka J. Bra vai už Lietuvos laisvę. Sa
LaidotHvi^ Direktorios
nį Lietuvos nepriklausomyNutarta ruošti "Kugelio zauskas ; ritualo komisijon koma, kad jis pageidauja
ROSELANDE
bes dienos paminėjimą. L.
vakarą'* gegužės mėnesį, pas išrinkti: I. Sakalas, P. Za būti vien tik tokiu konstitu
KOPLYČIA RANDASI:
Vyčių seniorų nariai^ turi vr- p i r m E Gedvilienę
Lietuvos
karalium.
10756 So. Michigan Ave.
si susirinkti. Kviečiami ir
Dabartiniu laiku rėmėjos karas ir S. Pieža; t r y s do ciniu
kaip,
pavyzdžiui
yra
Angli
TeL PUL. 1270 arba GAN. 2515
svečiai susipažinti su lietu- platina knyfTftes, p*gal ku- vanos skiriamos už daugiau
siai narių prirašymą drau- jos arba Skandinavijos ša Ras. tel. '— COMmodore 5765
vių katalikų veikėjais.
^^ dovanų la*ineįj*i»as įlių valdovai.
govėn.
Koresp. vyks per minimą vakarą.
Centro 2 vice pirm. J. Juo
IŠ apskrities pranešė rast.,
kad rengiama dvi "bunco z a i t i s > P ™ * * ^ & įvykusio
C> v
party": kovo $ d., 2 vai. po seimelio rytuose, kafd nau
Šv. Kazimiero Vienuolyno piet, Kondrotų
namuose, jos konstitucijos daromos ar
Rėmėjų Centro vajaus vaka 691$ So. Maplewood, ir ko "Dodge" leidžiamas išlaimėA.
A
rienė šiemet įvyks sekma vo 90 d., 2 vai., Navidkų na jimui; dovanos duodamos
JONAS
DAMKUS
Gyveno adresu 3135 West 58th Street, Chicage, Dlinois.
dienį, vasario 23 dieną. Pra muose, 4538 So. Washtenaw. kuopai ar nariams kas dau
Mtr§ Vasario 16d., 1947, 7:30 vai. vakare, sulaukęs 67m.
daly giausia narių prirašys.
sidės 6 vai. vakare. Įvyks Kviečiamos rėmėjos
*Girn€ Lietuvoje. KSo iš Tauragės apskričio, žigaičių para
Atsilankę apskrities vai
vauti abejose pramogose.
pijos. Amerikoje išgyveno 40 metus.
vienuolyno auditorijoj.
Paliko dideliame nuliūdime: 2 sūnus Joną ir marčią So
Berne ja dybos nariai: rast. V. KvietGalutini prisirengimai prie
pinę, ir Antaną ir marčią Sophie; dukterį Valerią ir Žentą
kus
ir
iždo
globėjas
E.
Mi
Povilą Roches; 3 anūkes Paulette, Joannc ir Carol; ir daug
to parengimo buvo padaryti
kitų
giminių, draugų ir pažįstamų.
šių* išdavi raportus.
rėmėjų susirinkime, laikyta
Priklausė prie Švento Vardo draugijos, Marguette Park'e.
Apskričio
cncrro
.
veiklos
Kūnas pašarvotas Antano B. Petkaus koplyčioj, 6812 So.
me praėjusį antradienį, va
Westem Ave. Laidotuves įvyks ketvirtadienį, Vasario 20d.,
Mcrteni Sąjonęos Chicagos raportą išdavė S. Pavienė.
sario 11 dieną, vienuolyno
1947m. Iš koplyčios 9:30 valandą ryto bus atlydėtas j Gimi
Pranešė;,
kad
reikalinga
dau
Apskrities
^ii«trinkįmas
įmo Šv. Panelės Marijos parap. bažnyčią, kurioj įvyks gedu
patalpose. Pasirodė, kad se
lingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas
selės jau turi tam parengi vytes vasario 26 d., 7:30 vai. giau vyrų balsų chorui, kad
į Švento Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus
mui planus. Savo darbo dalį vatore, š v . $mrgk> parapijos
dalyvauti
Šiose laidotuvėse.
patalpose. Visos ktiopų at
Nuliūdę: Sūaai, Marčios, Duktė, Žentas ir kiton Gimines.
SENOMS, ATDAROMS,
stoves raalomelctfce kuo skaitLaid. direktorius: Antanas B. Petkus, teh Towimall 0142.
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
Bngiau atsilairkyti į §į suIK ODOS IŠBĖRIMAMS
sirjfdrim%.
Kenčlantleji nuo senų, atdarų
Afiski*. fffirfa. M. G. tr skaudžln fedsdu, žino kaip lun
ku yra ramiai p**dėtl, tr kaip
nakties metu negalima jeral 1MVVASHINGTGN, vas. 17. ! miegot. Kuomet
— Senatas šiandien pravedė
ialsdos pradeda
LIŪDESIO VALANDOJ
niežt tr skaudSbylių palaikyti ant įvairių
tl — užtepkite
Nauja Lietuvos Istorija
šaukit*
UBGULO Ointperkamų dalykų taksus jų
ment palen^vlotmul skausmo
karo m e t 0 aukštyje.
tr nleKfJlmo tų

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

4605-071 Hermitage
Avenue
Y a r d s 1741-2
4330-34 Ss California
Avenue
Lafayette 0727
Kojflyč!os V£LTUI Visose
Chicagos Dalyse

Pretendentas Prie
Lietuvos Sos t o

Radio Programai WGBS
H390 k.)
DABAR KAS gEŠTADTENĮ,
nuo 9:15 iki 9:30 v. ryte.

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

NULIŪDIMO

VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE
ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
TO5Ų PATOGUMUI:

Valaus Vakarienė

1419 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 stoviai prieinamas!

Sąjangiedi Dėmesiui

SEKANTIEJI VmA N A M A I CHICAGO LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Arabalanso patarna
vimas yra teikiamas
dieną ir naktį,
kale, Saukite mus.

Semtas Pravedė
Taksų Pratęsima

Trygve lie Seko
Nepramato Karo

THE STORY OF
LITHUANIA

i

MINTflEAPOLIS, vas. 18.
— U N sekr. Trygve Lie va
kar vakarą pareiškė pasitiParaSC
kdjii?ją jog nėra pavojaus KUN. TOMAS CHJLSE (Člžauskas)
Išleido Strafford House, Inc.
karo tarpe ^diiųjų
valsty
Žemėlapiai, kronologrija. 390 pusL
bių artanoje ateityje.
Jis
sake visi kraštai dalyvavę uisakymus mųBktte t —
antrame pasauliniame kare
D R A C G A S
2334 S. Oaidey Ave,
buvo sunkiai sužeisti,
vi
Chicago 8, Illinois
siems rūpi rimti naminiai
klausimai, ir visiems stovi Please send" ine postprftt....;
of yotir bodk THĘ STO^T 09
prieš akis atsistatymo už copies
LITHUANIA.
Enclosed yon WlM
ž i n o , ^ • • • • t • • •«• •"* * •*»
duotys.
Lie kalbėjo Mmneapoiis Name .
susirinkime National Confe- Addreas
reftce
of
Christians and
•. • •.
. . . . . » •
Jews.
i

•

•••

•

•

.

.

.

.

.

*•<.*••.<-•-»<*••

n-i, atdarų tr
auditu žauidų.
Jo at*alYlnanOloa tr Jduumna
prašalinančios ypatybet aruteika
Jums
tinkamą,
nakties polis} tr
pag-elbas išgydyt
senas, atda
ras tr skau
džia* žaisdas. Vartokite $ Irti skaudiems
nudegimams, šašų Ir sutrūkimų
prasalinimui, Ir kad palengvinti
Psorlasis niežėjimą. AtvSdina va
dinama Arnlete's Foot degimą Ir
niežėjimą, sustabdo Jo plėtimąsi,'
sulaiko nuo odos uudžiūvimo Ir,
rotrUklmo tarp piritų; geras Ir
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams Ir Ki
toms odos negaltms 1S lauko pu-

S

UBOITLO OnVTitENT parslduo1a 9 0 *1M ir 9 0 f3.6f.
Siųskite Jūsų Money Orderi tie-

UEGUL&, DBSPT.—D.
4847 W. lifch Street
CICERO 90, ILLINOIS
Arba atvykite i vaistinę:
O-faM^ I

IGNACAS J. ZOLP
1646 ĮVEST 46th ST.

MAŽEIKA * EVANS
lAIDOTtfVJg

3 319 l i t o a n j c o

X814 W. 23rd PLACE
10756 S. MICHIGAN

Ar«.

YARds 1136-1139

>spect 0 0 9 9

W. I M I Stn CSeflTO M, HLI

Phones — CANaJ 2515
COM 5765; PUL 1270

MAŽEIKA ir EVANS

tor*

3319 UTUANICA AVE.
6845 S. WESTERN AVE.

-

Phones: YARDS 1138-39
PROspect 0099

LEONARDAS L. BUKAUSKAS

PIRKITE TIESIOG NUO —
MB. NMJSOS

10821 S. MICHIGAN AVE.

Phone: PUUmap 9661

ANTANAS M. PHILLIPS

SL Casimir Monumeul
Compaay

3307 S. UTUANICA AVE.

3914 West 11 lth St

4348 S. CAUTORNIA AVE.

Phoii?: YARds 4908

JUIIUS LIULEVIČIUS

Vienas Blokas nuo Kapinių

Phone LAFayette 8572

POVILAS I. RIDIKAS

Tiesiog Ten, Kur

3354 S. HALSTED ST.
710 W. 18th STREET
Telephone: lARdg 1419

P i l _ •••_!_! L I I IIIL,

otem į^iitiiniacY

Phone: YAKds 0781

LACHAWICZ ir SŪNAI

D/KEKTORtM

6 8 4 5 So. Wsstem Avm.

Mes turime koplyčias
visose Chicagos ir
Košt lando dalyse ir
tuojau patarnaujam.

Telefonas: CEDARCREST
••

v
DURNRAJTJS DRAUGAS, RRBSIBO, IEL1N01»
ni

ARGENTINOS KETVERTUKĖS

ISSS 2INIOS
Washington. — Valstybes
departamentas praneša, kad
yra ruošiamasi pradėti pasitarimus su 15 kraštų dėl
siuntimo Amerikos studentų
bei profesorių į tuos kraštus
studijuoti bei mokyti.
Išlaidas padengs gauti už
užjūryje esančios karo nuo
savybes perteklių pinigai.
Siunčiamus studentus at
rinks užsienio stipendijoms
skirti komisija,
parinkta
prezidento. Veteranams bus
duodama pirmenybe.

Apsigalvojo apvogti
Vienas žmogus užėjo į
Boulevard Auto Sales Co,,
2411 S. Michigan ave. ir pa
prašė krautuvės vedėją pa
rodyti jam 1939 metų mode
lio automobilį, kurį jis norįs
iškeisti į savo 1941 metų
modelio automobilį.
Krautuvės vedėjas tam
vyrui patarė geriau pasilai
kyti naujesnį modelį. Vyras
iš krautuvės išėjo apsigalvo
ti ir sugrįžo po 20 minučių.
Šį kartą jis su pistoletu
privertė vedėją atiduoti $550
iš įstaigos kasos. Paskui
įstūmė vedėją į rūsį, uždarė
duris ir pristūmė automobi
lį prie durų, kad jis greit
neišsivaduotų, o pats pabė
go. Vedėjui reikėjo pusės
valandos, kol jis galėjo iš
rūsio išsivaduoti ir pašauk
ti policiją.

Nušoko nuo bėgiu

Studentai užsienin

Vreflaftienls,

iiBir

Altoona, Pa. — Keturi a r
penki žmones buvo užmušti
ir nuo 20 iki 70 sužeistų,
kai
Pennsylvania
linijos
traukinys "Red Arrow" nu
šoko nuo bėgių posūkyje ties
Gallitzen.
Dvi traukinio mašinos nu
šokusios nuo bėgių apsiver
tė. Taip pat nuSoko nuo bė
gių aštuoni vagonai. Į nelai
mes vietą išsiųstas ligonines
traukinys.

Atpažino nužudytąją

va s
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Kaltas apledėjimas
Roma. — Italijos aviaci
jos ministerija sako, kad
šeštadienį kariškas keturmotoris lėktuvas
nukrito
dėl to, kad buvo apledėję jo
sparnai. Žuvo Egypto prin
cesė, vienas Bostono biznie
rius ir 15 kitų.
^ •

—

uime princese
Soestdijk, Olandija. — Olandijos sosto įpėdinė prin
cesė Juliana pagimdė čia
ketvirtą dukterį.
Ta proga buvo skambina
ma varpais visame krašte 15
minučių.

Nuteisė generolus

i mus
X "Draugo" bičiuliai ii
talkininkai praeitą šeštadie
nį administracijos sukviesti,
kad pavaišinus už jų! uolų
pasidarbavimą per metinj
koncertą, iškėlė pasiūlymą,
kad "Draugo" administraci
ja suruoštų anksti pavasarį
pikniką Išvietintųjų Lietu
vių Spaudos Fondui ir žadė
jo visi ateiti į talką. Pasiū
lymą administracija paeme
l dėmesį, nes labai daug gau
na laiškų iš išblaškytų po
visą pasaulį lietuvių, kurie
p r a s 0 siuntinėti jiems dien
raštį. Paštas betgi draudžia
dykai siuntinėti laikraštį.
Reikia, kad ^ a s užprenume
ruotų, arba būtų tam tikras
fondas.

Belgradas. — Jugoslavijos
karinis teismas nuteisė aš
Neatpažinta moteris, ku
tuonis buvusius vokiečių ge
nerolus mirti. Generolai ap
Springfield, Mass. — Šia rią nužudė Frank F. Hertle
kaltinti kaip karo nusikaltė
me mieste po 145 dienų per 1941 metais, buvo atpažinta
D lh ntl
kaip Margaret Andrei Bar- m + ^
ketvertukas žaidžia prie savo namų, Mar Del
liai.
traukos pasirodė vėl laik
įtarty in r^hn AnHrPfl Piata, Argentinoj. Nesenai buvo paleista žinia, kad tėvai
Viena s generolas nuteis
raštis.
Žmones puolė jį nes. Joseph ir John Andrės,
gavo grasinimų mergaites pagrobti. Parūpinta ypatinga
pirkti, ypatingai domėdamie- Iola, Wis., ūkininkai, iš foBogota, Kolumbija.
— tas sušaudyti, o septyni bus
si vietos žiniomis apie gimi-. tografijų atpažino, kad nu- apsauga. (Acme-Draugas telephoto)
Lėktuvas, kuriame 53 žmo pakarti.
mus ir mirimus.
Į Žudytoji yra jų sesuo.
nės buvo užmušti praėjusį
Ieškoma buvusio nužudy
To miesto keturi laikraš
šeštadienį, kaip parodė ty
X Vasario 16 dienos mi
tosios
vyro,
kad
jis
galuti
čiai sustojo išeidinėti rugsė
rinėjimas, pataikė į EI TaAnksti
antradienį kilo nėjimo proga, Amalgamated
Pirmadienį
po
pietų
tryli
Pickens,
S.
C.
—
Neatpa
nai
patvirtintų,
jog
nužudy
jo 25 d., kai streikas pri
blazo kalną tik 6 pėdos prieš gaisras 273 E. 147th st., rūmuose, ne tik sudėta tūks
ka
žmonių
buvo
užmušta
ir
žinti
žmonės
pasiėmė
vieną
toji yra ta pati moteris.
vertė juos užsidaryti.
jo viršūnę. Jei lėktuvas bū Harvey, kuriame žuvo moti tančiai dolerių kovai už at
negrą ils Pickens apskrities 16 sužeista, kai dviejų va tų skridęs 6 pėdom aukš na ir jos keturi vaikai.
gavimą Lietuvai laisvės, bet
elektrinis čiau, nelaimė nebūtų įvyku
kalėjimo ir jį nulinčavo. J o gonų keleivinis
Žuvo Mrs. Nona Hoover, taipgi gerokai paskleista ir
sudaužytas ir sušaudytas traukinys, važiuodamas 65 si.
43, ir taip pat jos dvi duk katalikiškos spaudos, kuri
lavonas buvo rastas po dvie mylių į valandą greičiu, už
žuvusių tarpe buvo ir 8 terys ir du sūnūs.
ant buso netoli
jų valandų nuo pagrobimo važiavo
kovoja už tą tautos idealą,
/amerikiečiai. Tai buvo di
Springville, Ind.
praėjus.
tai yra parduota įvairių bro
džiausia aviacijos
istorijoj
r
šiūrų, tarpe kurių ir yra
Tas nulinčuotasis yra WilBuše buvo
geležinkelio nelaimė.
Washington. — Amerikos stambus veikalas "Katali
lie Earle. Jis buvo areštuo tarnautojai, kurie po darbo
žydai paskelbė vajų surinkti kiškoji Lietuva", taipgi gau
tas užvakar už subadymą T. vyko namo. Nelaimė įvyko
$170,000,000 Europos žy ta keliolika naujų "Drau
W. Brown, 50 metų amžiaus geležinkelo pervažoj.
James M. Davidson, 56, dams remti ir padėti jiems go" ir "Laivo" skaitytojų.
^ Š .i°f!,l°: T a * ŠOferis
Nors toje pervažoje nėra
įsikurti. Vajus prasidės va
mirė užvakar.
areštuotas
už
tai,
kad
jis
užtvaros, tačiau perspėjaX Sasnausko choras jau
Kalėjimo prižiūrėtojas pa mieji signalai veikė, o šofe nudavė F. B. I. agentą, įta sario 22 d. Vajaus vedėju
yra
Henry
Morgenthau
Jr.,
pasakojo, kad prie kalėjimo ris taip pat t « J ė j o matyti riamas nužudęs Mrs. Ruth
pradėjo repeticijas kantatos
buvęs
finansų
sekretorius.
atvažiavo apie 25 žmonės besiartinantį "traukinį. Bu Petersen jos namuose 2205
"Broliai", kuri bus išpildy
ir pareikalavo to negro. Vi šas buvo traukinio perskel- Washington St., VVaukegan.
t a per Dainų Šventę, balansi
atvažiavusieji
buvo
ginSuimtasis tardymo metu MIRTINAI SUKANDŽIOJO! džio 27 d, Darius-Girėnas
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tas pusiau. Užpakalys buvo
Prašo Lietuvių Organizacija Hught B. Connely ant Alderkluoti. Pasiėmę negrą, jie iš- ( numestas į šalį, o priekis .gerokai susipainiojo ir ne
salėj. Didingam veikalo iš
mano dėlto, kad jis yra geras mūsų Wardo seimininkas, lietu
važiavo septyniais automo-. D U V O velkamas apie 1,000 Įgalėjo tikrai pasakyti, kur
viams labai prielankus, todėl ir vertas mūsų visiškos paramos
pildymui chorui pakviesta j
biliais. Kalėjimo*' prižiūrėto- j p ^
Daugiausia ir žuvo jis nužudymo metu buvo.
—balsu.
talką žymesnieji parapijų
jas ne§ vieno iš užpuoliku
užpuolikų n e - ' užpakalinėj buso dalyj.
S. P. MAŽEIKA, Prezidentas
chorų dainininkai. Vyrų pa
pažino. •
LT. ĄNTON PAULUS, Vice Prezidentas
mokos bus sekmadieniais
ANTHONY GUDAITIS, 2-ras Vice Prezidentas
Valstybes
gubernatorius
ANTHONY STASIULIS, Sekretorius
nuo 4 iki 6 vai. popiet, Šv.
įsake pravesti tyrinėjimą ir
FRANK WOIDAT, Iždininkas
Jurgio parapijos mokyklos
linčininkus sugauti.
Kalbėdamas vienSn susi- > praneša, kad per dvi die^
kambaryje, o merginų pa
rinkime Morrison viešbuty nas, peržiurėjus gyvenamus
mokos pirmadienių vaka
je, Louis F. Būdėme/pasakė, namus, rasta 15,615 žmonių,
l/r
kad komunistų vadai Ame kurie yra mirties pavojuje.
rais, 8 vai. toje pačioje vie
Thomas Spitere, 27, taksi rikoje tėra tik Maskvos pas Daugumas iš jų yra seni
toj.
šoferis, paėmė pavežti du tumdėliai, neturi miosavo žmonės, neturį maisto ir
vyrus ties 23rd st. ir Michi galvojimo.
X J. Valskis, žinomas
kuro.
gan ave. Jis kažkaip suži
Brighton Park darbuotojas,
Jis sako, kad kiekvienas
ANTHONY WALON (Valūnas)
nojo, kad tie du vyrai nori komunistų vadas
iš tolimo Los Angeles, CaL
kasdien
jį apiplėšti, todėl jis pradė žiūri į "Pravda" ir "Izvessveikina visus savo draugus
U. S. DEPUTY COLLECTOR
San Mateo, Calif. — Vie
jo pirmas su jais kalbėtis. tia", kad žinotų, ką reikia
ir bendradarbius. Rašo, la
nas 12 metų vaikas prisipa
Jis
pasisakė,
kad
dar
ką
—P i l d y s —
apie vieną ar kitą dalyką žino padegęs šešis sandėlius
bai patenkintas atostogomis
tik pradėjęs važiuoti, todėl
galvoti.
šiltoje Kalifornijoj. Šiuo me
bei lentpjūves, kadangi jis
neturįs dar pinigų. Tačiau
Budenz pabrėžė, kad ko "mėgo žiūrėti į gaisrą". Pas
tu ten medžiai žaliuoja, gėjis pasiūlė jiems apiplėšti jo
Kes žydi, žmonės vaikšto
draugę, kuri su vyru, turin munistinė doktrina veda į kutinį padegimą jis atliko
visišką
intelekto
susmukiDIENRAŠČIO "DRAUGO" OFISE
užvakar.
vienmarškiniai ir maudosi,
čiu $5,000 prie savęs, turi
is
būti jo nuvežta 8 vai. prie ™\ { _ ^ P P** P a l i š k ė ,
Visuose gaisruose pada
kaip Chicagoj liepos, ar rugVasario 17d., iki Vasario 28d.
Y. M. C. A.
' kad komunistų partija A- ryta nuostolių už $500,000.
piūčio mėnesį. Aplankė vi
merikoje
yra
Stalino
penk
KASDIEN nuo 9-tos vai. ryto, iki 5-tos vai. vakaro,
Plėšikai sutiko su pasiusus buvusius čikagiečius ir
toji
kolona,
kaip
bundistai
čikagietes. Į Chicago grįš
išskyrius šeštadienius.
lymu. šoferis tuo tarpu nu- , J
-*.,. \
\ . . , .
,
,. ••
• JiZiz^z
buvo Hitlerio penktakolonispabaigoj šio mėnesio.
r
vyko
i
policiją
ir
pasiėmė
.
Beriin.
—
Berlyne
ir
visoj
Pasinaudokite lojo Patarnavimu!
du detektyvus su savim. Nu
X E. Lankauskien? žino
Walter Moner, Jr., iš PhiJis ragino visus Amerikos | Vokietijoj labai padidėjo nevažiavę prie Y. M. C. A.,
^
tikrai rado tuos du vyrus gyventojus budėti prieš pa- legalių vaikų skaičius. Ber- ladelphia, Pa., kurį vadina ma Cicero biznierka ir duos
belaukiančius. Jie buvo su vojų, kuris gresia Amerikai lyne prieš karą, 1939 metais, mas German Police Dog mir ni rėmėja lietuviškų įstai11.5 nuošimčio vaikų buvo tinai sukandžiojo. Veidas gų išvyko į Kneipo šaltiiš komunistų pusės.
imti,
į
%
f
gimę
netekėjusioms
moti
Budlenz
dešimt
metų
buvo
Vienas i!š suimtųjų prisi
buvo taip sužalotas, kad ne-, nius (Kneipp Springs) pa
pažino praėjusią savaitę api žymus komunistų vadas ir noms, o dabar 21.4 vaikų galima buvo net vaiko pa silsėti ir sveikatoj sustipre
DEGTINES
GIN
plėšęs penkis taksi šoferius komunistų dienraščio ' 'Dai gimsta netekėjusioms moti žinti. (Acme-Draugas tele ti. Tikisi išbūti visą mėnesį
BRANDĖS
Worker"
redaktorius. noms.
VYNO
ir kad jie abu taip pat pla ly
i4
Draugas" jai kasdien par
photo)
BUMO
KORDIALŲ
Prieš
metus
su
virš
jis
nuo
navo apiplėšti ir Spitere.
neš žinių, kas girdėti Cice
komunistų atsimetė ir grįžo
• KRUPNIKO
roj , Chicagoj ir visam lietu
į katalikų tikėjimą.
Bus Parduodama
viškam pasaulyje.
William Sincos, 56, gyv.
SPECIALEMIS KAINOMIS
X Antanas ir Marijona
1534 Fargo ave., ir jo žmo
Gendrimai iš Marąuette Pk.,
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas
Grand Rapids, Mich. —
na Emily, 45, buvo areštuo
šiomis dienomis minėjo ve
Štai žmogus kuris būdamas Aldermanu nuo 1933
ti už nesirūpinimą savo sū Lyle Collins, 37, fabriko
dybinio gyvenimo 25 metų
numi. Jų sūnus, William, 16, darbininkas, prisipažino su iki 1939 padarė Rekordą kuriuom galima didžiuotis.
sukaktį. Namuose buvo ta
pareiškė policijai, kad jis badės su žirklėmis paskuti Jo visas interesas yra del gerovės žmonių ir pageri
proga suruošta puota, ku
turėjo išeiti iš namų, nes nių kelių mėnesių bėgyje nimui padėties 13-tame Warde, taip kaip jis pirmiau
rioj susirinkę giminės ir
tėvai buvo nuolatiniai gir penkias moteris, kadangi būnant aldermanu rūpinosi.
moterys
jį
pykinančios.
tuokliai. Ypatingai paskuti
draugai palinkėjo jubilia
Jis
1941
metais
buvo
nu
nius ištisus metus jo tėvai
tams ilgiausių metų. Vaišių
daug girtuokliavo, visiškai teistas 90 dienų kalėti už
Bepartyvis Kandidatas už Aldermaną
metu jubiliatams padėjo jų
3529 So. Halsted St.
vienos
merginos
plaukų
nujuo nesirūpindami.
grakšti duktė.
13-to WARDO
NATHAX
kirpimą.
Moteris
jis
užpul
Tėvai turės atsakyti teisKANTER
Phone:
YARDS
6054
RINKIMAI — ANTRAD., VASARIO (FEB.) 25 D.
davo gatvėje.
IMA
"LietnvttkM
•Ivi
MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

Atgimė laikraštis

Mažai betrūko

Nulrnčavo negrę

Sudegė šeima

13 žmoniŲ žuvo

Ir Vel Isrinkim

$17O 000^00lydams

HUGH B.

Įtariamas nužudyme

CONNELLY
Aldermanu ll-to Wardo

Badauja ir sala
Maskvos pashundeliai Benin. — vokiečių pouci-

Plėšikai įkliuvo

PRANEŠIMAS

Jis mėgo gaisrus...

TAKSŲ

BLANKAS

Nelegalūs vaikai

J>

10.000

BONKŲ

Tėvai kaltinami

Užpuldinėjo moteris

MONARCH
U Q UOR
STORE

Veiksmai Kalba Garsiau
Negu Žodžiai!

J O H N E. E G A N

