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PANAIKINTI 
UŽSIENIŲ MINISTRU KONFERENCIJA 

PRASIDEDA PO BLOGU ŽENKLU 
("Draugo" Specialaus Korespondento Paryžiuje Pranešima*) 

Dabar P o taikos sutarčių duotojai Londono konferen-
pasirašymo su Vokietijos sa- j ei jo je, kur prancūzai reika-
telitais, lieka išspręsti pats lauja Austrijos nepriklauso-
svarbiausias klausimas, tai mybei garantijų. Nežiūrint, 
Vokietijos, kuris ir yra kad anglai ir amerikiečiai 
Maskvos konferencijos pa- prisideda prie prancūzų pa

siūlymo, rusai tebesiprieši-
na ir tas verčia ministrų 
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grindiniu tikslu. 
Visi linkę manyti, kad 

tarp sąjungininkų turėtų į-
vykti susitarimas ir Vokieti
jai būtų atimta galimybe 
tapti iš naujo agresore. Ne
reikia užmiršti, kad pasau
lis XX amžiuje kentėjo du 
kartus ir tai dėl vokiečių 
noro dominuoti pasaulyje. 
Tad reikia užkirsti kelią 
tam jų "sapnui", kad jis vėl 
nepavirstų tikrove. Tam pa
siekti reikalinga tikrų prie
monių. 

Reikia, kad Vokietija ne
tektų savo galios industri
joje, nes tauta gerai stovin

t a vaduotoju? atsisakyti nuo 
tolimesnės Austrijos atei
ties nagrinėjimo. 

Rusų nenoras atitraukti 
savo kariuomenę iš Austri
jos ir atsisakymas duoti jai 
garantiją, sąjungininkus ver 
čia nerimauti, nes tame jie 
mato, kad rusai nori išlai
kyti šioje Europos dalyje 
savo kariškas bazes ir per 
kaimynines valstybes, ku
rios dabar skaitosi Mask
vos satelitais, galės turėti 
didelę įtaką į Austrijos po
litinę ateitį. 

Vokietiją, bet visą Europą. 
Vokietija Nesutarimo 

Obuoliu 

ti industrijoje, šiandien ga- j Vienoj visi laukia, kad tik 
Ii rizikuoti pradėti naują greičiau būtų grąžinta Aus
kare- t rijai nepriklausomybė ir 

Europoje daugelis žmonių t kao* pagaliau ' rmoduš viven-
skaito, kad tokiu atveju Vo- |di" būtų surastas. Didelį rū-
kietijai reikia atimti Šile- Pestį turi austrai ir su trem-
ziją paliekant ją Lenkijai, tiniais, kurių yra virš 400 
Sar'ro kraštą priskiriant tūkstančių. Rusai reikalau-
prie Prancūzijos ir interna- , X kad jie grįžtų į savo ki-
cionalizuoti Ruhro kraštą, limo vietą, bet vakarų są-
kad šio krašto anglių ka- jungininkai yra tos nuomo-
syklos aptarnautų ne vien į nes, kad pagal Atlanto ir 

Jungtinių Tautų čarterio 
nuostatus negalima tremti
nių prievarta grąžinti į jų 
kraštus prieš jų pačių no-

Dvi sąjungininkų kontro- (rus, nes daugumą jų lauktų 
lės komisijos, viena Berlyne kritiška ateitis, 
kita Vienoje, stengiasi pa
ruošti ilgus raportus, ku
riuos turės pasiųsti į Mask
vą. Bet šiandien žinoma tik Pagaliau yra dar kitas 
tas, kad komisijų nariai ne- ! klausimas, tai kada iš Aus-
slepia tos savo nuomonės, trijos bu s atitraukta sveti-
kad susitarimas Maskvoj j m ų valstybių kariuomenės. 
Vokietijos ir Austrijos klau- \ Trys vakarų sąjungininkai 
simu būsiąs sunkus. j norėtų tai aiškiai pažymėti 

Angio-saksai atsisako nuo ! taikos sutarty, bet rusai y-
sumanymo matyti Vokietiją r a visai kitokių idėjų, 
politiškai suvienyta ir jie j Nemažiau svarbus yra, ir 
skaito, kad daug geriau, jei ["vokiečių tur tų" klausimas, 
būtų sukurta Vakarų Vokie-! Kaip žinome, tuoj po ans-
tija. Rusai iš savo pusės, no- chlusso, Hitleris buvo nusa-
rėdami išlaikyti savo įtaką vinęs visus turtus priklau-

Kada Austrija Bus 
Evakuota? 

TRUMANAS 
PRASE KONGRESĄ ATŠAUKTI DAUG 
IS KARO METO LIKUSIŲ {STATYMU 
VVASHINGTON, vas. 19. 

— Prez. Trumanas šiandien 
prašė kongresą panaikinti 
maždaug 100 laikinų įstaty
mų, kurie buvo pravesti tiks 
lu pagreitinti valdžios vei
kimą karo metu, einant a. 

naikinti 24 įstatymus, o ki
tus 36 palikti iki jie auto
matiškai negalios išsibaigus 
proklamuotiems karo reika
lams. 

Svarsto Užbaigimą 
Krašto viršininkas prane-

a. prez. Roosevelto paskelb- i še kongresui jis šiuo metu 
tomis proklamacijomis 1939 
ir 1941 metais. 

Prezidentas pasiuntė spe
cialų pranešimą kongresui a-
pimantį j 0 rekomendacijas. 
Jis sakė jau paprašęs val
džios agentūras ' 'sustoti vei
kus" po galia tam tikrų per
manentinių įstatų, kurie ga
lioja vien tik reikalo metu. 
Jis rekomendavo tuoj pa

studijuoja klausimą užbai
gimo dviejtf karo metų pro
klamacijų ir mano veikti 
'•kaip tik aplinkybės leis." 

Jis taip pat pareiškė, kad 
įstatymai aproprijuoją fon
dus turėtų pasilikti galioje, 
ir priimtoji kongreso proce
dūra yra atimti fondus vie
toj atšaukti apropriacijos 
aktus. 

POPIEŽIUS PRASE U.S. VAIKUČIUS 
GELBĖT EUROPOS VARGSTANČIUS 

skarmalus padengti kūną. 
vaikštinėja miestų gatvėmis 
ir naktimi* ieško prieglau-

VATIKANAS, vas. 19. — 
Popiežius Pijus XII radijo 
kalboje šiandien ragino A-
merikos katalikų mokyklų !dos. 
vaikučius aukoti savo een^i, &v. Tėvag pridūrė: "Mes 
tus, penktukus ir dešimtu- ! negalime ilsėtis kol alkio 
kus padėti išgelbėti gyvy- įgėlimai priverčia juos šauk-
bes mažiau laimingųjų vai- jtis pagelbos. Jūsų centai ir 
kūčių Europoje ir Tolimuo- ; dešimtukai nupirks duonos 
se Rytuose. Šv. Tėvas, šioje I ir vaistų, kurie padės išgel-
pirmoje gavėnios dienoje, bėti gyvybę kokio nors ne-

taip laimingo vaiko." 

Pennsylvania geležinkelio "Red Arrow" sulamdyti vagonai matosi iš oro P° to kai 
nušoko nuo bėgių netoli aštraus užsisukimo ties Galitzen, Pa., važiuojant iš Detroito į 
New Yorką. Iki šiol surasta 22 lavonai. (Acme Telephoto) 

rytų zonoje, žada atsisakyti 
nuo reparacijų ėmimo iš va
karų zonų, ir kad užtuša
vus sav 0 atsisakymą Vokie
tiją sujungti ekonomiškai, 
stato pirmoj eilėj pasiūly
mą, kad ji būtų suvienyta 
politiškai. Jei taip dalykai 
vystysis, tai Vokietija bus 
perskirta į dvi dalis. Pran
cūzija būsianti priversta su 
savo zona prisijungti prie 
anglų ir amerikiečių. 

Austrijos Ateitis Miglota 

Nei kiek negeresnė sąjun
gininkų kontrolės komisijos 
padėtis Vienoje. Ten susidu
riama su panašiomis kliūti" 
mis kaip ir ministrų pava-

siusius austrų žydams. Di
delė dalis Vienoj namų, stam 
bių pastatų, fabrikų ir ka
syklų šiandien vadinami "vo 
kiečių turtais" yra rusų val
domi. Sąjungininkai sten
giasi į/tikinti rusus, kad vi
si perleidimai po anschlusso 
būtų neužskaityti ir anu
liuoti. 

Austrai apgailestauja, kad 
jų valstybė nenorima centri
nėje Europoje padaryti ant
ra Šveicarija, nes tik tokiu 
būdu būtų galima geriausiai 
išlaikyti Europoje taiką. 

Vyt. Arūnais 

BRITAI IEŠKOJO PALESTINOS ŽYDU ' M ™ » * * * * * 
FABRIKU, KUR GAMINA BOMBAS 

Gera Dovana Draugui — 
DRAUGO Prenumerata. 

JERUZALE, vas.. 19. — 
Britų, kareiviai šiandien pa
darė kratas 50 Tel Aviv fa
brikuose veltui ieškodami 
vietos, kur žydai teroristai 
pagamina bombas ir minas 
vartojamas naujoje teroriz
mo bangoje prieš britus. 
Kratas iššaukė du sprogi
mai militarinių vežimų va
kar naktį), o šį rytą polici
ja rado dvi minas kamofla-
žuotas kaipo kelių rodykles. 

Žydų rateliai skaitė minų 
užstatymą kaipo požemio at
sakymą į britų užsienio sekr. 
Bevino pranešimą, kad An
glija pavesianti Palestinos 
reikalą Jungtinėms Tautoms 
išspręsti. Žydų agentūra rei
kalavo, kad britai nuimtų 
visus suvaržymus žydų imi-
gavimui J Palestiną kol U. 
N. padarys viso klausimo 
apžvalgą. 

Pranešė Amerikai 
Londone, aukštas, valdžios 

sljuoksnis Įpakė Anglija iš 
anksto pranešė Amerikai, 

• . * • - * * * ? . . . . . J I 

kad ji mananti pavesti Pa
lestinos problemą Jungti
nėms Tautoms. 

(Anot informuoto sluoks
nio, U. S. valdžia painforma
vo Angliją jog ji tebeskaito 
greitą ir didoką žydų imi
graciją į šventąją Žemę rei
kalingu pirm negu bus ga
lima patenkinančiai išaiškin
ti Palestinos problemą). 

VVASHINGTON, vas. 19 
— CIO prez. Philip Murray 
šiandien prašė kongresą "pa 
šaukti" VVilliam Gfreen, kad 
jis, ir AFL viršininkas ga
lėtų "išdirbti sutar t į" iš
vengimui jurisdikcinių gin
čų tarpe unijų,. Murray pa
reiškė tą mintį po to kai 
sen. Morse (R., Ore.) parei
kalavo, kad Murray pasisa
kytų ką jis mano daryti a-
pie jurisdikcinius streikus. 

Veteranai Reikalauja 
Ištirti Steoinač tlmą 

NEVV ^ORKAS, vas. 19. 
— Katalikai Karo Vetera
nai šiandien prašė valsty-

kuri atidaro vajų gelbėjimui 
vaikučių karo aukų, nupie
šė skirtumus tarpe Ameri
kos vaikučių ir daugelio ki
tų kitur pasaulyje. 

Pastarieji, anot Šv. Tėvo, 
neturi tėvų ir motinų, ati
tinkamų rūbų, pastogės, 
maisto ar vaistų. Kalbėda
mas h 2,500,000 vaikučių ir Us s e k r - Marshallą ištirti 
studentų katalikų mokyklo- i s p o r t ą komunistų Daily 
se, Popiežius jiems pasakė: IWorkery, kad Jugoslavijos 
"Jūs esate labai linksmi sa- I diktatūrinis rėžimas nugala
vo gražiose mokyklose," ta- b i n e s Arkivyskupą Stepina-
čiau, milijonams vaikučių, ^ ^ ^ diktatūra įkalino 
Europoje ir Tolimuose Ry- i arkivyskupą praeitais me
tuose gyvenimas yra žymiai \tai*, P° t o k a i nuteisė jį už 
skirtingas — "Jie taip pat ; "išdavystę.^ ^ 
turėtų augti sveiki ir stip-

Rusai Sakosi 'Sunku' 
Sunaikinti Laivus 

VVASHINGTON va*. 19. 
Valstybės departamento 

rūs." 

Raportuota Nugalėjo Vėl iausių Žinių Sant rauka 

Centai Išgelbės Gyvybę 

Vietoj to, jis sakė, dauge
lis jų yra ligų aukos, kai ku
rie jų badauja, daugelis jų I viršininkai šiandien pranešė, 
mirs nuo alkio, kiti turi tik j ka (j R u s i j a pripažinusi su

tikusi "sunkumų" išpildyme 
Trijų Didžiųjų susitarimo 

_ y sunaikinti savo dalį sužalo-
l KOmUniStU ArmijaS — Raportuota, kad prancūzų kariuomenė išvarė! vietna- tųjų vokiečių karo laivų. A-

NANKING, Kinija, vas. j miečius ir užėmė kiniečių kvartalą Hanoje. not informantu, Anglija it 
19. — Informacijų minist- j — Londone sakyta Lord Wavell bus atšauktas iš Indi-1 Amerika jau išpildė pažadą. 
ras šiandien pareiškė, kad j°« u* Attlee paskelbs Indijos nepriklausomybę. 
dvi komunistų kariuomenės i — Prancūzų lėktuvas, manytas nusileidęs juroje prie 
naujoji 4-ji ir 18-ji buvo "vi-1 Azorų salų, saugiai nusileido Casablancoje. 
siškai nugalėtos" pietinėj — Anglijoje pranešta, kad kai kurie fabrikai pirma-
daly Shantung provincijos, j dieny gaus elektrą, nes anglies sankrovos jau padidėjo. 
Ministras Peng Ksueh-pei I Anglijoje 18-tą dieną iš eiles nebuvo matyta saulė. 
sakė tos dvi kariuomenės — OPA viršininkai nenusiminę, ir viliasi jog senatas 
praktiškai "nebegyvuoja" 
pasėkoje valdžios laimėjimų, 
tame tarpe ir suėmimu Lini, 
komunistų sostinės Shan
tung provincijoje. 

neužgirs atstovų byliau® atimti OPA pinigus. 
— Albanija saugumo taryboje sakė ji neatsakinga už 

Anglijos karo laivų sužalojimą Corfu sąsiauryje. 
— Anglijos užsienio sekr. Bevin kaltino U. S. žydus už 

Palestinos klausinio išsprendimo nepavykimą. 

KALENDORIUS 
Vasario 20 d.: šv. Mildre-

das; senovės: Auksuolė ir 
Mintigeidė. 

Vasario 21 d.: Šv. Felik
sas; senovės: Keistutis ir 
Titonė. 

ORAS 
Apsiniaukus, truputį šil

čiau. Saulė teka 6:40; lei
džiasi 5:30. 
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SJcaudu kuomet mūsų ttfc-, l o 8 e į r v i e n a s k i t 0 k i a U 8 i n & r 
rų lietuviu pastangomis pa. j j a k u r m ^ į r Q j i § j ą m 8 Į . i ? | A f U . į ą l a j k a į S i ž j n o m a , ne, 
laikomos įstaigos garsina ir , kieS[. a r - a u i r j g n e g a l i , o n e i t o k i ( ) s M a r g s 

Žmonės, Apsižiūrėkite 

eiįdžiaųgįąs Lietuvos gelbė
jimo įstaigas yrą visoą Ęįu-
rppos HjBluvįų a į y s nukreip
tos. 

išsireiškimai apie ALT ir Į h r C f U / i n c L u n a c 

remia Stalino raudonas bla
kes, kurios graužia Lietu
vos kūną ir geria jos krau
jo B. 

-r-rr——— 

SALIN JtDOSIŲ 
PE> ELNES! 

Vasario 1 d. Lietuvių Bal-
ap RacJįP choras tųręjo pa-
slvąišinimą ir pasilinksmi
nimą Ąrmono svetainėje. 
Choro,* vedėjas Jonas Valu-
kas, pakvietęs juos prie sta
lo, gražiai į visus prakalbė
jo, ragindamas ir tojiau prįr 
klausyti prie ą^oro ir <far-
buotis dailėje; pakvietė ir 
įie^-viena, iš eiles, išreikšti 
save mintis. Choristai savo 
kalbose žadėjo nuoširdžiai 
4ąrbųqtis ir tęsti pradėtą 
darbą toliau, ypatingai šeš-
tacUenįo vakarais, ftųojmet, jų 
balsas girdisi kiekvienam, 
lietuvio namelyj t kur visi se
nį ir jauni, padėję viską į 
šalį, klauso ir džiaugias, kad 
gali išgirsti taip širdžiai ma
lonias, tėvynės dainas ir ki
tus pranešimus. Tas viskas 
labai gražu. 

Bet gaila, kuomet Įvyks
ta tokie dalykai, kaip kad 
buvo vasario 15 dieną. Atei
na viena raudona komunis
te pakiša radio valdybai kru ^ * _ 

. , . . ^\Q„OY. Išsikalbėjus su Bardąųs-
Viną penkinę ir tie ją gar-' * T- , 

1 i * v «•** • I kiene pasirodė, kad ji yra 
sma kaipo lietuvaitę ir tin- •. **7 * ; . „ , ,. ..* %' 

t. . . . . . . i inteligentiška lietuvaite. Jos 
karną užimti teisėjo vietą. • • -«•.; 
*, • v. ' , , tevąs is Amerikos parsive-Mes visi gerai žinome, kad' . •* __ x. f.v , . **FP r*«* * v i ' i ž e pora tūkstančių dolerių, 
Be* paskutinius kelis metus - ** * " ;J . . . 
k n i s t ų radio valandoje į s i g y v e n o savo tėvynėje ir 
^HifNP. ^ ***!!•_/ T ! . . . kartu rūpinosi savo vaikų 
minžta raudonoji Masyte tik ***"* JT 4 * 1 ai_ ** v

u .f T 
. p , . vTf:oa i 5 i išmokslinimu. Prieš bplsevi-

vien ir pasakojo žinias iš ^ ™ T • * ^ •« ,^oo kąms uzunsiant Lietuvą, ]i pavergtos Lietuvos ir visa-

mųms nieko pagetfceti. Sal^o, 
Po pirmojo pasaulinio karo 
viscJkia pągęlbą pViuke iš 
Amerikos ir pąsięfce vjf*U£ 

Pobūvis Su 
Ištremtąja 

Sausjp 26 d. mūsų vjsuo-
m ^ ę s 4^bųo|oją ¥aFU 0 P a 

Ragevičiene pasikvietė į sa
vo tarnus, ką tįjc atvažiavu
sią iš Europos M. Barkaus
kienę su mažu 7 metų sūne
lių. Tremtini yra čią j|imųs, 
bet iškentėjus visas tremti
nių kančias. Ęuvus Vokie
tijoj, Švedijoj, Olandijoj, pa
galios Prancūzijoj, iš kur ir 
adonai atvažiavo. 

l/L. Kasevieienė buvo dar 
pakvietusi keletą ij? kitų 
moterų susipažinti su vjęš 

cįyfca prą§o vįsiis nąr4uą da-
vra ilyvaųtį. B. 

kimas bus nedėlioj vasario 
2? d., įiįfi $g pietų, bųvu-

lietuvius ne | tpUmupse Ęu- 3*oj Lįętuvių svetainėje. Vai 
sijos fcrajįtųpse. 

trumpas T vigįems žmomss 
tais laikais nebuvo kruvino- T y X | j a Y j 8 n į \f $ \ m -
jo Stalino nm )ę —mto* J * 
tų aj^v. mm mm m I AMHMilHI IICKOS 
to i sųniįi? Ąmerikps l i # 4 - ! K n i i I I 1 r , f t r B A i V F F R F B 

viai, ne m m ( « S 1 ^ ^ ^ ^ l ? ? L f * * 
su ^ g a m o m i s H#tUVįaį<: 

Simięnės išvardinimai kitų 
laikraščių korespondentų. 
Turint gabumus rašymui, 
Jcam jis vąrtpjamas tokiam 
beprasmiškam tikslui, "^mej 
^4ami kitus, garbės neužsi-

Kareivių Rėmėjų susirik [tarnauji, bet dar gali pra-

Masyvo? pąstpmdėlįąis, \įr 
davikąįs, bet ir §U taįp var 
dinaqaąi§ tąųHfiiR^ais, l^ųrte 
visados tjąndn užbėgti UŽ ft* 
kiu, tarytaip, kąiąįpją &ą-
galius į rąiras. Nora 3 ^ 8 
nieko gero sų tuo neatsie
kia, bet visgi ęr^įną visuo
menę. Pavyzdžiui, lietuvių 

nia, tarp kurių, ir ąš įurė- j dienos ąpyąikščiojimą jie su-
jau garbės dalyvauti, ir ne
galiu nepažymėti Kasė nuo-
širdaus lietuyiško vaišingu
mo, kurį mes visos patyrė
me. 

dos sakė, kad tie visi lietur 
viai, kurie dar liko Stalino 
ne nukankinti, turi grįžti įr 
atsiimti jiems paskirtą Sta
lino užmokestį. Ji pati nese
niai paskelbė, kad ką komur 
nistai rinko dėl neva nuo 

mokinosi Kauno ųnjverąite-
te naedicinpg fakultete. Ęol-
šeyikai tuojau visus moks
leivius paskelbė liaudies prie 
šais. areįštąvq, vienus vežė 
į Sibįrą, ki{us į i š p . į kalė
jimus ir visckiais būdais 

, \-• J L 'kankino Sako, mes, kurie karo nukentėjusių: drabu- ». u [\. • *? ' . .'• * T . įškentei ome didžiausias kan
dus, pinigus ir U „ ir s l u n 1 č i ^ ' k a i D nuo bolševiku taio te į Ęusiją, tąi gerasis S t a ? j c i a s kaiP n4P bolševike tajp 
Linas atsilygino - i Lįetu- ^ V i r n u o v ^ i e c i u , * unas a^suygmo i ^p^ \ m a ž a balelė išliko evvu Gir-
vą atsiųsdamas penkias akėr i ,. * . . . . . . . 
č L ir vieną rųbašHytę. Gal^^ ^ a d ^^a i t in ia i lietučio* ir \*vm F t * i ^ ^ ^ . ^ ! v i š ^ k o m u n i s t ą i m u s v a d i . 
tąj buvo paties Stalino r u - | n a HįUerip acentais," fas i* 
baška, nes jis pats jąu apsi-1 t ą i s i r 1 1 N e t ; b ą i s u p^m^. 
vilkęs amerikonų nusiųstais į lyti, lcąd yrą dar tokiu, ku-
malkiniais . N rie drįsta taip kalbėti 

• 'M • • U 
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rengė sausio 2§ d., suvedžio
jo kelis niekuo nekaltus 
tremtinius, net ir Smetonie
nę partrauks iš Clevelando 
ir pasako, kad Lietuvos ne
priklausomybės sukaktis bu
vo paminėtą. 

Ano karo temis ir t*mfr 
ninliąį čįpnai, Petroite, bu.' 
vo rįjnti vyrai beį rąGteryą. 
su kuriais dąųg kąftų tefcg 
sykįų darbuotis ir malonų, 
nes sutartini 4*rbfci ne$# 
naudoę. Pet viepi iš ju. jąu 
a p l e į ^ šj P a s a l i , toU gąijr 
so įesįdąrbųo&imi ir \& W-
pirątųs žiuri, fep ^ i % W^ 
nei iš to išdygusi' Mari, ban
do visiems diriguok. O jei. 
gu fcąs nors nę|olfą pągąl 
Mares kamąndą, tai ji tuoj 
siunjSia SAVP paveikslą į ąę-
zalie^pi^i | Įąį^rąštSiį uVįę-
nyl^M ir po tuo paveiks
lu pilą pamazgas ąnt Ąmer 
riko§ ĮJetUVįų ^ąryfePS, BA 
LF, kur tūkstančiai draųgį 
jų ir pavienių lietuviu, prj~ 
klauso ir remia. J tąį dyi 

Švelnumu daugiau laimė
si, negu šiurkštumu. 

rastį ir savo. 

Ępmą, kaip žinome, yrą I-
tąiįjoj, ^et P-omos Miestas 
(Rome City) randasi India
na valstybėje, Am e r i k o j . 
Rome City yra K n e i p p 
Sgriap gydykla. 

Paskutiniuoju \m\įų MVį§-
nyb§g,? vądįųąmps kor̂ poii 
den|į^ tįkraį atsį§k§ §avo 
tįksi| ir ątsį?ymejp i&rp 
Maskvos prąnąįų. 

Stajįip garbintojai ų^tękr1 

tin§i w\'Q ląįkrąįįčįųose nfa 
kiną kas tjk yrą lįetuvįįįk&? 
p Pfttys m senai pwS#vf 
Maskvai: Pftbą? jie girią 
rąštųs ty korespondenčių, 
k u n p s s a v e vadiną ?'xnylįn-
qįQs Lietuvą". Stąįįno pase
kėjams tik to ir reikia. 

Detrpite prieš trįa savai
tes perv rg^ijo džiaugsmin
gai ąkamkrjo fyąjįąyįenės 

OR, VAITUiH, OPT. 
LIBfUVlS 

tU&Aet-UlSESHŽSU&li^. 

UETl'VIV PILIEČIŲ GRUPĖ. 11-tame U ARDF, 

Endorsavo JOHN F. WALL Kendlda+urą 
I Ž ALDĘBMAN.^ TO WA^DO 

IŠRINKIME NAUJĄ ALDERMANĄ! 

Hugh B. Connelly 
U=tP W«TiiP Ąldermaną* 
\ ienbulbiai toflprsuptąs 

Kt'tvirUulicjąi,., vasario lo d.. Jl-tp 
U'artlo Lief'uvlM Pęrpo^raty Or^anJ-
5*fMi v u n b a L s i į įndor^av"q II - tos 
Wardo ąldeitmają Htifirh B C'onnel-
\y. Taipgi Vienbalsiui indorsavo f lar-
tin H- ' Kennely j t 'hicacąs miesitc 
majorus Ir visu$ Jfltuf' p c m p k i u i i ; 
partijos kandidatu^ ant kitų urėdų. 

Todęl nupfeirdžiai kviečiu vi*ui| 
Brjdfirep^rtp ir T o v n of Lake iietu"T 
viiis ir lietuvea piliečius balsuoti u i 
Hugh B. Cflnpelly ant fjderniano vu-
.siirio 25. segant} antradienį. Ualsa-
Imo vlito.s bus at idaros nuo jj""val. 

•y tą ik» 5 va f. v a k a r o -

Mani) 22 metu praktikav1m»« 
ifttm garantavime 

Palengvina akiu įtempimą, kuris 
esti prielaatimi galvos skaudėjimo, 

10, akių aptemimo, nervuo-
akaudamą akių karštį, ati-
trumparegyst| ir toliregys-

rirengia teįingai akinius. Vi-
atsitikimuose egzaminavimas 
as su elektra parodančia ma

usiąs klaidas. Speciale atyda 
tj-eipiaroa i m o k y k l o s v a i k u s . 

KIPUVOS AKV8 ATITAISOMOS 
Jaunuoliai, kurie nepriimami j 

karo aviacijos skyrius iš priežaa-
fpalvų neregejimo — (color 
ness), kreipkitės prie manęs, 

psiimu išgydyti. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnes 

kaip pirma. 
4712 Soutb Ashland A ve. 

Teiefpnac VABDą 187S 
T A I ^ N » p 8 : nuo } f ryto Iki 8 T 

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 pagal sutartj. 

DR. CHARLES SEGAL 
GYD\TOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland A ve. 
(2-tros lubos) 

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tel.: 10Dway 2880 

OFISO VALANDOS: 

Dr. Waller J. Swiatek 
OPTEMETRISTAS 

2201 VV. CERMAK ROAD 
(Vir i Metropolitan State B a n k ) 

ToL CANal 7829 
Vai.: — Kasdien l t iki 12; 1 iki 6; 7 
iki 9. šeetad. 10 ryto Iki « v a k Sek
madieni 10 iki 12. Trečiad. uždaryta. 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai popiet; nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai dieną. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

16 lietų Patyrimas 
Tel Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaisa 

Ofisas ir akinių dirbtuve: 
3401 S. Halsted St. 

Kampas 34th Street 
VALANDOS: nuo 10 iki 4 ir 8 iki 8 

Nedfilioj pagal sutartį. 
T i k s l u s t y r i m a s C o n t a c t S t i k l a i 
Ortnoptic Gydymas. Stiklus Atnaujinu* 

J. RIMDZUS, D. C. 
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Home calls in Indiana 

Phone Wentworth 2527 
PHYSIO THERAPY 

936 West 63rd Street 
HOURS: Daily « to 8 P. M. 

Saturdays 10 A. I i . to 8 P. M. 

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS! 

Tik vieną porą, a k i u gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
isegzaminuoti Jas moderniškiausių 
metodu, kuria regėjimo moks la i 
gali suteikti. 

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visa akių Įtempimą. 

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

OPTOMETR1STA1 
1801 So. Ashland Avenue 

K a m p a s lb - to s gat. 
Telefonas CANAL 0523, Ghicago 

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

Trečiadieniais uždaryta 
Seštad. 9:88 a m. iki 8:08 p. m 

o 

:-v 

ą. 4. Į K A I T I S , i in». 
f. W4V4QKA§, ą<&. 

(Skilta.) 

Dr. Vincent E. Zopel 
DEMIST 

HU West 63rd Street 
Valandos — Telephone — 
Pagal sutartį. GROvehill 7313 

JOS. F. BUDRIK 
m c -

J O S E P H S P A I T J S 
P r e s . 

V I C T Q B P O C I U S 
Vice-Pre«. 

<?OfUĮT F. WĄLL 
Ąkiermanųs 

AiNTHOM OLIS 
IždininHas Kaid. į 

JIS IŠVALYS 11-tą WAĘDĄ IĘ TARNAUS V$h QEĘQV£S 2^QMĮŲ 
BILL PRAJS'AITIS — THKU 
F. SAMULIS — A N N FALKIJ IN^~ J r f t G l S PINKAUSKAS — LKON S1SKOS 

^ 

VISI 11-to WARDQ piLIEtlAJ BALSIOKITE UŽ — 

. JOHN F. WAĮ.L u| ALDERMANĄ 
K1NKIMAI {VYKSTA VĄBAJUO (FJBB(^JĄRY) 25d., 194?. 

T * • r 

NUOŠIRDŽIAI 
KVIEČIAME VISUS 

ATSILANKYTI. 

TELEVISION demonatiruoja-
ma kasdien. Naujos 1947 m. 
Radios, Lietuviški Rekordai ir 
Rašomos Mašinėlės. 

P A T Y R g S L A I ^ ą O D Į N I N ^ A S 
Ger|ii Sutaiso Laikrodžius 

Krautuve atdara Pirmadienio ir 
Ketvirtadienio vakarais iki 8:00 

valandos vakarę. ' 

S U D R I K O EADIO VALA2STpO$ 
Kas SekmadienJ.' Iš WCFL Radio 
stoties — 9:30 yal., o^ Ketvirtad. 
vakarais iš \v*HFC Radio stoties 
n'u<j f Iki 8 valandos vakare. 

— 

JŪSŲ Radio Sugedęs? 
Kreipkitės Ekapertyvo 

RADIO SERVICE CO. 
G 2 4 4 W . 2 5 t h 8 t 

t T l A I D A R B A I OABAIfTOOTAB 

Taisom Tisu IMlrbysoiu 
Visokius Modalius 

DYKAI APKAINA VLMAS 
Paimam | | namu ir prlstatom 

P A R D C O D A M B NAUJUS 

Mes tar ime KadUa 1 s t a k s tr 
Imas nereikės laukti dėl l a s o . 

Taipgi Pasir inkimas Viliauslu, 
M u k k o s Rekordų 

Nusipirkite tr PasUnsklte s o i * r t m 

TEJLEFONUOK1TE: 
CICERO 4118 

Atdara Takarais Iki • : • • *»JL 

Offa. TeL VIR. 1886 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA: 

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

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Rez. Tel. REPubUc 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
Saukite: KEDzie 2S68 

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—3 vai popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutarti 

Tel. GRO. 1800 (Oflso Ir namo.) 

Dr. VValter J. Kirstuk 
PHYSICLAN and SURGBOH 

( L i e t u v i s Gydytojaus) 

3925 West 59th Street 
VALANDOJ; 8 — 4 popiet. 8:88 — 
8:88 vakarais. Trečiad. pagal sutartį. 

DR. PETER T. BRAZIS 
PHYSIC1AN and SURGEON 

6757 S. Western Ave. 
Ofiso Tel: HEMlock 5849 
Rez. Tel: HEMlock 2324 
VALANDOS: Trečiadieni ir Šeš
tadieni pagal susi tarimą; kitomis 
dienomis nuo 2 iki 4 po piet, 

7—9 vakare. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
VAL.: 10-12 ryte; 2-0, 7-9 P. M. 
3147 8. Halsteo St., Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 popiet 

Tel: GROvekill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos) 

Dr. AIexander J. Javais 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Ed 

(Dargis Vaistinės Name) 
OFISO VALASTDOS: 

Kasdlsa auo 8 iki 4pp. l t I Iki i r. 
(Ti^čiad. Ir SeStad. gaCsJ sutarti) 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

Tel CANal 6122 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Ed. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—Sv.v. 
Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA 

3241 VVest 66th Place 
Tel REPublic 7868 

Ofiso t e l l fONroe 05T.0. 
* Resid. tel. CANal 7810. 

Dr. Kazimieras E. Fitz 
PHYSICIAJV AND SURGĘON 

^-RAY EXAWNATIONS 
2200 West Cermak Road 

VALANpOS: 

Tel CANal 0257 
Rez. Tel: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai vakare. 

Bes. 6958 So. Talman Ava. 
Res. Tel GROvehill 0617 
Office Tel HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest Marąuette Koag 
OFISO VALAJNDOS: 

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

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICLAN AND SLJRUEON 
4645 So. Ashland Avenue 

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

Sekmad., Trečiad. ir sestad. 
Vakarais—tik pagal sutartį. 

.4ce Tel Y/" 
Namu Tel P] 
Gilk* Tel YARds 4737 

ROspect 1930 

-

•m i t u imrmĘ—~ąm i i II m m «s l^^m TTJ r* 

M, F, BUDRIK 
Tel GA^UMB); 7237 

" " I"1! 
• 

: 
— 

• 

Kasdien — 1-4; 7-9; Trečiad.) ir 
Šeštad. nuo 1-4; Bekmad. -H 

pag-al sutarti. 

DR. A. JENKIN5 
PHYSIOIAN A SURGGON 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 VV. 63rd Street 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien nuo 8-4 p.p. Ir 7:88-8 ruk-

aeStadleniais nuo 8-4 p o p i e t 
Trečiad. ir 8ekn.ad. ' uždaryta. 

Ottso m — PBOspect 8888 
Res. Tel — VZBfUUa fAll 

Tel YARds 8146 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
f IR ARINIUS PRITAIKO 

744 ^Fest 35th Street 
Vai.: 11—12; 2—4; ir 6:30—8:30 
Pirmadieniais: 2—4 is 6:30—8:30 

* Šventadieniais: 11—12. 

Uiiso Tel VlRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BLVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 

. L C. MAKAĘ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenue 
VALiAlfDOS: nuo 2—4 ir 6—S 

Qfiąo Tęl.: PULLMAN 119S 
Namu Tel: PULLMAN 8^77 

Ofiso vai: 1—3 ir 6—8:30 Pf M. 
Trečiadieniais pagal sutartį. 

Dr. A. Montvid, M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VVest Town State Bank Bldg. 

2400 VVest Madison Street: 
Ofiso Tel.: SEEley 7380 
Resiz. Tel: BRUnswick 0597 

VALANDOS: 
# ! » I m 3 ?£p*t; 6 iki 8 vak^rs 

. 

tik 
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CLASSIFIED ADS 
CKKKX>0<>0000<X>0<><>0<>0<>00000<> 

"D K A U O ( T M 
DARBŲ SKYRIUS © 

•oooooooooooooooooooooooo<y< 
"DRAUGAS" H E L P W A X T E D 

ADVERTISIXG D E P A R T M E N T 
127 N a Dearborn Street 
TeL KA.Vdolph 9488-9489 

H E L P W A X T E D — V Y R A I 

M E N 
VTho want a normanent, čroocl pnying' 
sales job \vith a fast gro\ving or-
gunization. Please apply. 

ELECTROLTTX CORP. 
1718 Sherman A ve. 

EVANSTON 

NAKTIMS DŽENITORIUS 
Loop Ofisuose 

PASTOVUS DARBAS 

ANDOVER 2838 

CIA RANDASI NUOLATINIAI 
DARBAI 

W E L D E R I A M S 
Patyrusių reikia 

AUKŠTA MOKESTIS 
DARBAS NUOLATAI 

Ajxlrsui<ta, TJ^onin*"*^ p»e» a* ir 
kitos .I i> 'Miliukam*, ul inio- . 

ATSIŠAUKITE ŠIANDIEN! 

RAMAPO AJAX DIVISION 
2503 Rlue. Island A ve. 

2 blokai į rytus nuo \Vestern 
Avenue ir 26tli StrtH't) 

REIKIA VYRO 
MAŽIAU 50 METŲ 

Kaipo ofisam dženitorius 
ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO. 

4918 W. 95th Street 
Oakla\vn 

V Y R A S 

Pastoviam darbui 
Kaipo Naktims Sargas 

ŠAUKIT ARMITAGE 1325 
Klauskite del Mr. Rathmman 

V Y R Ų R E I K I A 
DIRBTI TANNERY 

Puikios darbo sąlygos 
HUCH LEATHER CO. 
1525 W. Horaer Street 

P O L I S H E R S & 
B U F F E R S 

PRIE CHROME, NICKEL IR 
ALUMINUM. 
PATYRUSIŲ 

O. D. JENNLNGS & CO. 
4309 W. Lake Street 

ELECTROLUX 
Now delivering. Tremendous de-
mand. Many earniner over $200 
per week. Commission on com-
pleted sales. 

ELECTROLUX CORP. 
4832 N. LINCOLN RM. 210 

H E L P W A N T E P — MOTERYS 

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS? 

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ 

— D f i U -

DŽENITORKŲ 
CŽI>ARBIS 72*4 J V A I A PRADŽIAI 

77*4 J VAL. PO 3 MfiX. 

8 2 * I VAL. P O 6 M « N . 

VALYMO D A R B A I MOTERIMS 
VISOSE MIESTO D A L Y S E 

VAL.: 5:80 V AK. IKI 12 NAKTĮ 

ATSIŠAUKITE 

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO. 

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS: 

S T R E E T FLOOR 

309 W. WASHLNGTON ST. 

NEON TUBE BENDER 
Gera mokestis, gera proga 

A-l vyrui. 

SUNIJTE NEON ELECTRIC CO. 
5765 S. WENTWORTH AVE. 

H E L P W A N T E D — MOTFRYS 

M E R G I N Ų 
Lengviem Dirbtuves Darbam 

6 DIENOS I SAVAITĘ 
7 ryto iki 8:30 popiet ar 3:30 

popiet iki vidurnakčio. 
ŽEMOS KAINOS VALGIUI 

VELTUI UNIFORMOS 
2 POILSIO LAIKOTARPIAI 

THE CRACKER JACK CO. 
4800 W. 66th Street 

Pats črarsinkis " Drauge" 
ir kitam patark. 

SMART GIRLS 
LIKĘ TO WORK IN THE 
FRIENDLY ATMOSPHERE 

OF 

MOTOROLA 
The Best Radio Place In 

Town 

Starting Rate 83c 
With Experience 94c 
Automatic Raises to 

$ 1 . 0 4 
4545 W. Augusta Blvd. 

C L E R K 
To work in bookkeeping dept. 
of insurance office in Loop. Per-
manent position, interesting work. 

Phone now — Mr. Scnmidt 
WABASH 0620 

B DETROITO 
Vasario 16-tos 
Atgarsiai 

Vasario 16 d. Šv. Antano 
bažnyčioj atlaikyta pamal
dos už pavergtą Lietuvą. 
Kleb. kun. I. Boreišis jau
dinančiai prašė visų mels
tis už kenčiančius Lietuvos 
žmones. Per Mišias giedota 
šv. Kazimiero litanija ir 
Šventas Dieve. 

Kun. Boreišis yra vienas 
tų lietuvių, kuris tikrai ko
voja už Lietuvos nepriklau
somybę. Kuomet Vilnius bu-
v 0 lenkų naguose, kun. Bo
reišis niekados nenurimo: 
ragino lietuvius aukoti, darė 
kolektas, siuntė pinigus ir 
palaike Vilniaus krašte lie
tuvių mokyklas. Visada, ti
kėjosi, kad Vilniaus kraštas 
grįš Lietuvai. 

Bet dabar, kuomet bolše
vikai pavergė Lietuvą, tai 
kun. Boreišio širdis ant tiek 
yra užgauta, jog kaip tik 
pradeda kalbėti apie Lietu
vą, tai ne tik jo paties akys 
pilnos ašarų, bet pravirkdo 
ir kitus. B. 

wer" savo sesers dukteriai 
Cecilijai Stankiūtei, Mrs. 
Hawkins. Susirinko daug 
draugių ir apdovanojo būsi
mąją motiną daugeliu gražių 
dovanų. 

M.^Stankiene nors pati y-
ra čia gimus ir augus lietu
vaite, priguli prie daugelio 
lietuvių draugijų, iš prigim
ties turinti gražų balsą, 
daug metų giedojus bažny-j 
tiniame chore, dabar dainuo
ja Lietuvių Radio Balso cho
re, yra B ALF skyriaus raš
tininkė ir bendrai daug dar
buojasi Lietuvos reikalams. 
Laime, ją pasekė ir jos duk
terys Frances ir Cecilija. A-
bi visados dalyvavo su lie
tuviais, ypatingai .Cecilija 
turi nepaprastus gailumus 
vaidinime, daug kartų yra 
pasižymėjus lošimuose Lie
tuvos dukterų draugijos pa
rengimuose. B. 

Obuolys Nuo Obels 
Netoli Rieda 

Vasario 11 d. mūsų žino
ma visuomenes veikėja E. 
Pauraziene savo namuose 
buvo surengusi "Baby Sho-

Salin Kaukuoti 
Kandidatai 

Detroit rinkimų išvakarė
se viena kandidate į miesto 
darbą pasakė "spyčių". Sa 
vo kalboje Ii paliete demo 
kratijos šalį, jog kiekvieno 
priederme yra balsuoti. Tarp 
kitko paminėjo, kad visa
dos prisipažįsta esanti lietu
vaite. 

Tikram lietuviui jokio pri
sipažinimo nereikia. Būti lic 
tuviu nėra gėda. Tikri lie
tuviai didžiuojasi esą lietu-

viais. 
Tokie kandidatės išsireiš

kimai sukėlė minčių, ką ji 
norėjo įtikinti dėl savo lie
tuviškumo? Geram lietuviui 
jokių įrodymų nereikalinga. 
Visas jo gyvenimas remia
si lietuvybe. Būti pasekėja 
ko kito ir užsidengti lietu
vybės kauke neužtenka. Kuo 
mi kandidatė yra prisidėjus 
prie lietuvybės palaikymo? 
Kur ji prisidėjo prie visuo
meninio lietuviško veikimo? 
Kokias aukas yra suteikusi 
palaikymui lietuvybės ? Ge
rą lietuvį arba lietuvę visi 
čia pažįsta. Geras lietuvis 
yra ir geras Amerikos pilie
tis. Gyvendami demokratijos 
šaly mes be baimės galime 
balsuoti ir žinome, už ką 
balsuojame. Nebūsime perse
kiojami. 

Laukan visus komunistus, 
kurie prisidengę lietuvių 
skraiste siekia išrinkimo į 
miesto darbą! Kalnaberžte 

čiai daug papasakojo šiur
pulingų pergyvenimų. 

Antanas ir Ona Kratage 
žinomi gausūs aukotojai kil
niems reikalams, be to, Ona 
yra taipgi žymi darbuotoja. 
Kur tik ji prisideda, visa
dos būna geros sėkmės. Ona 
Kratage yra kviečiama ne 
tik Organizacijų Centro, bet 
ir A. L. Tarybos Centro, kad 
pasidarbuotų tarpe detroitie 
čių ir kur galima aukų pa
rinktų Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Ji sutiko pasidar
buoti. 

Jonag Valukas, žinomas 
solistas, Lietuvių Balso Ra
dio muzikos vedėjas, atnau
jino "Draugo" pren. Justas 
Pilka žymus darbuotojas lie
tuvių reikalams užsiprenum. 
"Draugą". Jo žmona Stefa
nija labai mėgsta skaitymą, 
atydžiai seka visą veikimą. 
Į jų namus ateina net 6 laik
raščiai. Pilkai yra geri au
kotojai. 

Tik viena dešimtoji dalis 
visų Japonijos salų yra tin
kama ūkininkavimui. 

Žiniu-Žinelės 

V Y R A I ER M O T F R Y S 

D I R B T U V E S D A R B I A IN K U 
V Y R I IK MOTERĮ l* 

MaSiiry Operatorių-Pak«otoju. Pi^na 
ir naktį šiftai, gera pradine mokes-
t ia Nakt in iame čifte bonai. 

COLTJMBIA ENVELOPE CO. 
S45 W. Hubbard 5th Fioor 

FOR SALE 

CADILLAC 1947 4-Door Sedan; 
hydromatie drive. radi> and heater, 
fully equippt'd. Bargain. Phone — 
VValliiigton 2177 — after 6 p. m. 

Žemės Drebėjimai 
Sukrėtė Japonija 

TOKYO vas 19. — 2e-
mes drebėjimas vakar naktį 
per beveik minutę laiko pur
tė Tokyo, Yokohama, kai
myninį Kanto lauką ir dalį 
šiaurės Honshu salos. Nera
portuota jokie nuostoliai. 

Tvirtas silpnam ne drau
gas. 

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

HELP WANTED — VYRAI 

A T T E N T I O N - M E N I 
WORK CLOSE TO YOUR HOME 

HAMMER DRIVER — HEATER AND HELPERS 
FOR FLAT DIE STEAM HAMMER 

A+las Forgings Company 
1501 SO. 55th COURT CICERO, ILL. 

Lietuviški Rekordai 
75c Kiekvienas Rekordas 

14070 Jonkel is 
Sukčius Akordionahs duetas 

14067 Aukštaičiu Polka 
Našla i tė le—Valsas įdainavo P. Cetkauskas 

14069 Kalvelis 
Kepurinė Jdanavo P. Cetkauskas ir S. Vilniškis 

14080 Laisčiau Rūta — Polka 
Kvietkos Valsas Mahanojaus Lietuviška Orch. 
Eiva, Boba, Pūsų Kult 
Seni, Duok Tabokos {dainavo Jonas Rutūnas 
Dumblas, Dialogas 
š i s -Tas Dialogas V. Dineika ir J. Petrauskas 

26046 Sesute — Valsas 
Visiems Tinka — Polka Kauno Orkestrą 

26074 Ant Kiemelio — I»olka 
Pas Malūnelj — Valsas Karšikas Benas 

26036 Bučkio — Valsas 
Nauja Polka Okech Tarptautine; Orch. 

C-500 č lkagieč ių Po lka 
Stasytės Polka A. Jezavito Radio Oreh. 

C-501 Močiutė Mane Bar? 
Mylėjau Mergelę Dainuoja Viktoras Bekeris 

C-502 Plaukia Mano Laivelis 
Jaunoji Mergele Dainuoja Viktoras Bekeris 

C-503 Gegutės Polka 
Vestuvių Polka A. Jezavito Radio Oreh. 

C-504 Noriu Miego 
Man Pasakė Kervel iukas Dainuoja Viktoras Bekeris 

C-505 Armonikos Polka 
Radio Polka A. Jezavito Radio Orch. 

C-507 Brooklyno P o l k a 
Muzikantų Polka A. Jezavito Radio Orch. 

RusiSki Rekordai. Rekordu. Albumai, Klasiški geriausių pasiuilio 
artistų. Taipgi populiarinki ir svetimų kalbų Victor, Columbia, Dec-
ca ir kitų. 

16200 

16247 

Jurgis ir Marijona Kasė, 
žymūs rėmėjai kilnių reika
lų ir dideli darbuotojai tau
tiškame veikime, vasario 10 
d. savo namuose pagerbimui 
tremtinių Broni0 Budgino ir 
kun. R. Klumbio sukvietė 
vietos darbuotojus, kad ar
čiau susipažinus su svečiais. 
Dalyvavo šie: Ona Conrad 
su sūnum Konstantinu, ku
rie (stambiausiai aukojo va
sario 9 d.), dr. Peters su 
žmona, P. Medonis su žmo
na, V. Marazienė, Jackubs 
su žmona, B. Walls, J. Mi-
ckey su žmona, taipgi iš jau- I 
nimo AUee Kiuber, V. čepu-
lionytė,, Juozas ir Charles 
Belickai ir keletas kitų. Sve-

WATCH SAVINGS GR0W! 
S 10 TS 20 

Yr». Yr«. Yr». Yrs. 
» mo. | $300 | $600 | $900 |$1200 

10 
25 HM. 

600 
1500 

1200 
3000 

50mo. | 3000 | 6000 | 9000 [12000 

1800 
4500 

2400 
6000 

Comlngt Pold on Šovines 

FOR TH AT HOME 
ALL YOUR OWN 

Y o i l ' l l N e e d M o n e y For t h e Down Payment -

Many ambitious couples are saving h ere to becorae 
future horne-ovvners, soon as they've accumulated the 
dovvn payment needed. Any convenient amounc opens 
your insured savings account at this Association. The 
chart vvill show you how much 70a need to save.. 

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

JOS. M. MOZERIS, Sec'y 

3236 South Halsted Street 
TEL. CALUMET 4118 

SAVE VVITH A PURPOSE - SAVB ON A PLAN 

Krautuve atdara 6 d ienas Ir Panedėl io , Ketvergo Ir Subatos vakarais. 

Kitur, j kitus miestus, perkant ne mažiau kaip 6 rekordus, reikia 
pridėti $1.00 už pasiuntimą ir supakavimą. Pinigrus prisįuskite Money 
Orderio formoj. Nes iunčiame užsakymus C. O. D. 

JOS.F.BUDRIKJnc 
3241 S. Halsted St. Chicago 8, 111. 

^ 

••jįSi* 
Fili empty sockets and exchange 
b u r n e d - o u t l ight bulbs n o w ! 

r 

l O C r V i 

IHARGUTU 
VTENINT8LIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11d., 1933. 

WHFC -1458 kilocycles 
SEKMADIENIAIS: n a o 1-mof 

iki 2-ros valandos popiet. — 
KITOMIS DIENOMIS: nuo 9:80 

valandos vakare. 
EXTRA PROGRAMAS: Penk
tadieniais nuo 7 iki 8 v. vak. 

MARGUČIO Ofiso Adresas: 

6755 So. Western A ve., Chicago, 111. 
Telefonas — GROvehill 2242 

3B 

Klausytis: 
Muzikos 

Dainų 
Žinių tr 

Pranešima. 

3B 

J ūs stebėsitės nauja bei linksma 
nuotaika jūsų namuose, kada pri-
pildysite tuščius lempų priesukius 
su šviesiomis naujomis lempomis 
arba apmainysite netikro šviesu
mo ar išdegusias lempukes. Kam
bariai pasidarys tokie linksmus ir 
begalo gražūs! 

Jūsų šeima įvertins šviesesnę at
vaizdą savo namų, ir kada svečiai 
apsilankys, jūs priimsite juos į 
šiltai linksmą namą, pagrąžintą su 
šviesomis. 

Tinkama šviesa ypatingai svar
bi žiemos metu, ne tik del gražumo, 

bet ir dėl patogumo ir apsaugos, 
kuria gera šviesa priduoda. Jums 
priklauso savo šeimą aprūpinti su 
geriausia šviesa kas prieinama, 
kad jie gaištų mokytis, skaityti ir 
dirbti tinkamai apšviestam name. 

Nelaukite. . ; patikrinkite savo 
šviesas šiandien. 

Pasinaudokite mūsų liberaliu ap
sikeitimo planu. Visiems kostumie-
riams yra teikiama dykai lempu-
kių išmainymo patarnavimas del 
iškeitimo beveik visokio standard 
dydžio išdegusių lempukių, kurios 
paženklintos "PS of NI" ar "Re-
ne\val Service." 

PUBLIC SERVICE COMPANY OF NORTHERN ILLINOIS 
• 

http://uhj.ca.uo
file:///vith
file:///Vestern
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SKELBKITES DIEN. "DRAUGE" 

Tuščios Komunistų Pastangos 
Ir iš tolimesnių miestų pasiekia mu s žinios, kad Lie

tuvos NepriMausomybes minėjimo iškilmes visur pra
ėjo didžiausiu pasisekimu. Į parengimus suplaukė tiek 
daug lietuvių, kad sales pasirodė esančios per mažos. 
Rezoliucijose pabrėžtas aiškus ir griežtas stovėjimas 
už laisvos ir nepriklausomos Lietuvos respublikos at-
steigimą priimtas didžiausiu entuziazmu ir ryžtingu
mu tą šventą tautos reikalą remti. Ir tikrai yra Miu-
gu konstatuoti faktą, kad tas reikalas paremtas ne 
tuščiais žodžiais, bet ir konkrečiu būdu — stambio
mis aukomis. Paminėjimo iškilmėse sudėta ne šimtais, 
bet tūkstančiais dolerių. 

Lietuviai komunistai ir jų bendrakeleiviai ir per 
savo šlamštus ir gyvu žodžiu mėgino sutrukdyti Va
sario Šešioliktosios parengimus. Jie niekino Lietuvos 
Nepriklausomybes deklaraciją, šmeižė jos autorius, 
skleidė melagystes, norėdami sukurstyti mūsų visuo
menę prieš vedamą sąjudji už Lietuvos laisves h* ne
priklausomybės atsteigimą. Bet tos visos komunistų 
pastangos tikrai buvo tuščios. Patriotingoji lietuvių 
visuomenė jokio dėmesio nekreipė į jų judomškus už
simojimus, bet savo tautines pareigas gerai atliko. 
Amerikos Lietuvių Tarybos vadovybei tai duoda drą
sos ,ir paskatinimo dar energingiau ir platesniu mastu 
dirbti ir kovoti ginant Lietuvos žmonių teises į laisvą 
ir nepriklausomą gyvenimą. 

Atsakymas Maskvai 
Savo laiku pasekretorius Acheson, darydamas pra

nešimą kongreso komisijai, pasakė, kad Sovietų Rusi
jos užsienių politika yra "agresyve ir ekspansyvi'' 
Toksai išsireiškimas Maskvai nepatiko ir dėl to Stali
nas pasiuntė į Vašingtoną protesto notą, pažymėda
mas, kad tai yra Rusijos užgavimas. 

Tikrai gerą atsakysią \ Stalino uotą davė patsai 
valstybės sekretorius gen. Marshall. Jis ,ne tik užstojo 
savo asistentą, bet ir pamokė Maskvą, kaip reikia 
vesti diplomatiją. Iš gen. Marahailo atsakymo aišku 
ir tai, kad jis užsienių poli tūtą ves tiesia, griežta kryp
timi, kas šiandien būtinai yra reikalinga. 

Maskvos notos reikalu gen. Marshallas lankėsi kon
greso užsienių komisijos susirinkime. Po poros valandų 
pasikalbėjimo, komisijos nariai pareiškė pasitenkinimo 
atsakymu Maskvai. 

Pažymėtina, kad kai kurie atstovai ir pačiame kon
grese kėlė Maskvos notos klausimą. Kai kurie jų visai 
griežtai reikalavo, kad valstybės departamentas su
stotų pataikavęs ir daręs nuolaidas Rusijai. Kongres-
manas Rankin, demokratas, net taip išsireiškė, kad 
mūsų diplomatai nors kartą turi sustoti 4'laižę Stalino 
batus". Kitas demokratas kongreso atstovas, Ceiler, 
reikalavo Maskvos notą numesti į krepąj. 

Maskva tikrai gailėsis siuntus namą, net k«ailą, 
notą į Vašingtoną. Mat, ji plačiau atidarė ir valstybės 
departamento ir visuomenės akis, kurios dar aiškiau 
pamatė, kokią politiką veda Stalinas su Molotovu. 

• 
Reikalaus Ištirti Netikslumus 

Pozicijoj esančioms politinėms grupėms tikrai nėra 
jauku, kai prieš pat rinkimus iškeliama ,įw »a&imo 
netikslumai vienoj ar kitoj jų vadovaujamoj įstaigoj. 
Taip įvyksta šiomis dienomis Chicagoj (Cook County). 

Naujai išrinktieji Sanitary District Trustee iškelia 
nelabai malonų dalyką, kad, girdi, to distrikt© lįgaio-
liniai vairuotojai nebuvę nei taupūs nei kompetentingi. 
Dėl to pasidarą nuostolių. Adv. A. Olis, naujųjų tais-
tistų spoksmanas, praneša, kad turės -būti padarytas 
nuodugnus distrikto padėties ištyrimas. Ta proga rei
kia konstatuoti, kad mūsų tautietis naujose pareigose 
rodo pusėtinai daug iniciatyvos. 

Sanitary District — tai didelė įmonė, daranti <plaeią 
apyvartą, samdanti daug narbininkų ir reikalinga mies
to bei apskrities gyvenimui. Todėl, jei joj reiškiasi 
netvarka, reikia ištirti, padaryti atitinkamas išvadas 
ir sutvarkyti. Juk tam ir yra renkami vadinamieji 
trustistai. Jų pareiga yra saugoti visuomenės turtą ir 
žiūrėti, kad jis tai visuomenei tinkamai tarnautų. 

Lietuva turi vėl būti Nepriklausoma Valstybe! 

Trys Didžiosios Knygos MŪSŲ Lentynose 
— KAI LIETUVIAI PER 9© METŲ TURE JO ATLAI
KYTI 100 VOKIEČIŲ PtCOLOflC. — TEtJTONC OR
DINO UTEB1A1 t ŽMl £E VIEN£ LIETUVOS 
PJBANCIŠ*0*4« — KAI LIETUVA BUVO DĖMIAU
SIA VALSTYBE EUBOPOJE — KALVINO LAIŠ
KAI LIETUVOS DIDŽIAJAM KUNIGAIKŠČIUI. — 
PAMOKSLAI VILNIAUS CKATVESE'. — FIRMOJ! 
SEMINA&UA LIETUVOJE. — MURAVJOVO LAIŠ
KAS CARUI ALEKSANDRUI H. 

1 
ĖMONfiS SU KŪRYBINE ENERGIJA 

Paskutiniu laikotarpiu mūsų knygų rinkoje pasirodė 
net trys stambūs leidimai: Tk G. Chase "The Story oi 
Lithuania, ' J, Kmrto ' Vytį* ir Erelis" ir kam. dr. K. 
decio "Katalikiškoji Lietuva". Visi jie parašyti su gi
lia Lietuvos meile ir yra stambus įnašas negausioje 
USA lietuvių naujojoje raštijoje. Visų trijų tų naujai 
pasirodžiusių veikalų autoriai yra kunigai, kas rodo 

jnūsų dvasininkijos nemažą erudiciją, patriotingumą 
ir kultūrinius polėkius, o taipgi — kūrybine energiją. 

Apie du pirmutiniu veikalu jau anksčiau esame dau
giau rašę, dabar tenka mūsų skaitytojus plačiau supa
žindinti su trečiuoju. Kun. dr. K. Geči0 "Katalikiškoji 
Lietuva", "Draugo" spaustuvėje išleista, turi XII ir 575 
puslapius; meniškas, penkiais lietuviškais kryžiais pa
puoštas viršelis, malonu akiai, žalsvos ir melsvos spal
vos, pieštas dailininko VI. Vijeikio. 

issiiLGuanais RAMUNIŲ LAUKŲ 
Autoriaus nusiteikimus, imantis rašyti šį veikalą, 

grąžtai pavaizduoja knygos pradžioje įdėtasis paveiks
las lietuviško Rūpintojėlio, rymančio šalia spygliuotų 
erškėčių, pražydusių lietuviškomis tulpėmis, — drauge 
sė tame pat puslapyje įrašytąja dedikacija: 

— Žuvusiems dėl Lietuvos nepriklausomybės; ken
čiantiems dėl katalikų tikėjimo, nusiminusiems dėl Lie
tuvos ateities; išsiilgusiems ramunių laukų, mėlynos 
— it lino žiedas — Lietuvos padanges, saulutėje bur
kuojančių balandžių, gelstančio beržo, audringos Bal
tijos jūros, baltučių žuvėdrų ir šniokštandių pušų." 

NE TIK ISTORUA, BET IR JOS FILOSOFIJA 

"Katalikiškoji Lietuva" tai veikalas, kuriame .rasite 
ne tik Lietuvos istorijos bruožus, ne tik Bažnyčios isto
riją Lietuvoje, bet ir aprašymą Lietuvos kultūrinės, iš 
dalies — ir socialinės raidos; čia rasite mintis, kurias 
būtų galima pavadinti mūsų istorijos filosofija, apra
šymą tautos religinių papročių, šventųjų vietų, kultū
rinio veikimo, ypač smulkmeningas aprašymas pasku
tiniojo okupacijos laikotarpio, nuo 194(X metų iki pat 
knygos išleidimo dienos 1946 metais. 

Pabaigoje — vertingas, 70 puslapių užimantis, doku
mentų rinkinys: Nepriklausomybes paskelbimo aktas, 
konstitucija, valdinių įs taigų ir ofi ei alinių asmenų pa
reiškimai, bolševikų aplinkraščiai, vyskupų laiškai, 
VLZKo atsišaukimai ir kt. Toliau — šešetas puslapių 
datų iš Lietuvos chronologijos, šaltinių ir literatūros 
sąrašas (kurs galėjo būti ir pilnesnis), pagaliau — ga
na smulkmeningas pavardžių^ vietovių, įstaigų, faktų 
raidinis sąrašas (gerai, kad viskas suvesta įi vieną są
rašą; skaitytojui nereikia blaškytis po įvairius pada
linius, .bandant atspėti, į kurj iš jų autorius rupimą .da-
lyką yra įspraudęs). 

FAKTAI APIE UBTUVOS PRAEITĮ 

Šios knygos skaitytojai ras visą eile jdomių faktų 
aš Lietuvos praeities, kuriuos verta visiems plačiau 
žinoti, kaip pavyadžiui: 

— Kaip daug jfįpų iš lietuvių pareikalavo laikymasis 
prieš vokiečių ordenus, galima spręsti iš to, jog tik 
amo 184i> iki 1877 m. riteriai nuo Nemuno upes buvo 
užpuolė Lietuvą net 70 kartų, o iš Livonijos — apie 
30 kartų (f. 18). 

— ^©Mečių-kryžiuočių ordemu taip mažai terūpėjo 
Lietuvos krikštas, jog Teutonų Ordinas yra kaltinamas 
kurstęs rusus sukilti, jeigu Gediminas bandytų krikš
tytis. Pagaliau tas pats Teutonų Ordinas nepraleido 
-Gedimino pasiuntinių, keliavusių 4 JB$gą pas ten susto
jusius popiežiaus legatus, atvykusius krikšto reikalu 
ir pas patį Rygos arkivyskupą Fridrichą, o vieną iš 
pasiuntinių, Sedegabį net nužudė Ašeradoje (p. j©)-. 

— Teutonų Ordino riteriai nevengė žudyti ir dvasinin
kų, kuriuos žygio metu užtikdavo Lietuvoje skelbiant 
Kristaus mokslą ir krikštijant žmones. Kartą, Vilniaus 
apgulimo metu buvo užpulta net japoceaija, einanti iš 
katedros, ir daugelis jos dalyvių bu*o sužeistų bei už
muštų, tarp užmuštųjų, buvo net vienas pranciškonas 
(p. 21). 

LIETUVA BUVO DIDŽIAUSIA VALSTYBE 

— &ietuva XTV ir XV šimtmetyje niwo didžiausia 
flalstyfoė Europoje: jos teritorija tęsėsi nuo Baltųjų 
iki Juodųjų jūrų ir turėjo 350,000 kvadratinių mylių 
(p. 26). 

— Savu laiku .Kalvinas tiek daug tikėjosi iš didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio žigimanto Augusto IH, kad jam 
dedikavo šv. Povilo laiškų komentarus ir jam parašė 
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du laišku, ragindamas prie reformacijos (p. 66). 
— Reformacijos laikotarpyje Lietuvoje buvo atsira

dusios net 34 protestantų sektos (p. 73). 
— Jėzuitai jau XVI šmt. buvo įvedę paprotį mokyti 

katekizmą Vilniaus miesto aikštėje (p. 77); taigi, mo
dernusis apaštalavimas gatvėse, kuriuo didžiuojamasi 
net Amerikoje, Lietuvoje jau buvo žinomas prieš 400 
metų. 

— Pirmąją kunigų seminariją Lietuvoje įkūrė vys
kupas kunigaikštis Radvila 1582 metais (78). 

— Kalvinai Lietuvoje 1937 m. turėjo 12 šventnamių 
ir 7 kunigus; Liuterio sekėjai turėj0 51 šventnamį ir 
18 dvasininkų (daugiausia Klaipėdos krašte; p. 80). 

BOLŠEVIKŲ m CARŲ POLITIKOS PANAŠUMAI 

— Jau Muravjovas buvo supratęs, kad didžiausia 
kliūtis Lietuvos surusinimui yra katalikybė. Jisai rašė 
carui Aleksandrai II: "Neprivalu niekados savęs klai
dinti, ir reikia žinoti, kad kol katalikybė viešpataus 
krašte (t. y. Lietuvoje)... tol 6ia> negalime būti tikri 
savo moralinės persvaros, nes čia visas politines aistras 
faktiškai uždega Romos katalikai kunigai" (p. 106). 

— Rusai jau XIX šmt. trėmė lietuvius dvasininkus: 
1863 m. Vilniaus vyskupas Grineveckas ištremtas į Ja-
roslavlį, 1902 m. vysk. Žverevičius ištremtas į Tverę, 
1907 m. vysk. Roppas pašalintas nuo vyskupijos valdy
mo (p. 116). Dr. J. Prun&kis 

Tęvi Jefuity Darkai 
Sioux Otty, iomL, fev. Ka

zimiero parap. vasario 2$ — 
KOVO $ — T. A. Ifefilis, fi.J. 

Brooklyn, N. Y., Karalie
nės Angelų parap. vasario 
23 — kovo « — T. F. Aukš
tikalnis, S.J. 

Jersey Oity, N. JL, Šv. O 
nos parap. kovo 10 — 23 — 
T. P. Aukštikalnis S.J. 

Omaha, Nebr., šv. Antano 
parap. kovo 10—23 — T. A. 
Mešlis, S.J. 

PhUadeiphia Fa., šv. Ka
zimiero parap. kovo 16—23 
jaunimui — T.A. Mešlis, S.J. 

Tėvų P. Aukštikalnio ir A. 
Mešlio adresas: St. Roberfs 
Hali, Pontfret Centre, Conn. 

Philadelphia, Pa,, St. Ma-
ron parap. vasario 1—9 — 
T. J. Kidykas, S.J. 

Oiicągo, Ih\ Visų Šventų
jų parap. kovo 2—9 — T. J. 
Borevičius S.J 

U. S. laivai-ligoninės yra į/ 
baltai nudažyti su žaliomis 
juostomis išilgai abejose 
laivo pusėse. Ant laivo stie
bo šalę valstybinės plevėsuo
ja Raud. Kryžiaus vėliava. 

• 
Pirmiau negu ką darysi, 

gerai apgalvok. 

mamam 
KODĖL MES TURIME 

BALSUOTI UŽ 

flugh 8. Connelly 
Už 11-to Wardo Aldermaną? 

M 

Pirmiausia' dėlto, 'kad Jtsai yra 
teisingas ir sąžiningas žmogua, ir 
Kivo priedermę kaipo aldermanas 
J J-tos war<los t inkamai atlieka, ir 
atstovauja, 11-to VVardo piliečius 
"Chicagos miesto taryboje. 

Kas tik yra turėjęs kokj" reikalą 
su mūsų uidermanu, tas žino. kad 
kiekvienam jisai stengėsi padėti, jei 
tik galėjo, ir tai jisai padarė be 
jokio atlyginimo. O. 11-tame VV'arde 
gyvena netoli šimto tūkstančiu gy
ventoju ir todėl atsitinka visokiu rei
kalų ir nelaimiu tarp žmonių. 

WESTW00D LI0U0R ŠTOKE 
2441 West 69th Street. 

* 

DĖDELIS PASHHNK1HAS 

VYNO, DEGTINES IR ALAUS 

• • • 
> 

pristatome \ namus: 

Geriausiu rfišiu. ai g 

btftetiaia, dėtbrit Ir 

statinėmis. 

- * • * 
ŠIMKŪNAS 

Savininkas 

elefonas PROspect 5951 
= ^ 

Toliau, aldermanas Connelly yra 
narys net dešimties įvairių komi
sijų Chicagos miesto taryboje, kaip 
antai : A.viation and Recreation. Coni-
mlttee and H ules, Finance. i^iboc 
and Industrial llelat-ions, Licen»e, 
Local Industries and Alleys, JLoeal 
Transportation, Plaiming, Police and 
Municipal Institutions, Speciai As-
sessments ir y<a pirmininkas Utili
ties komisijos, vienu žodžiu, alder
manas Nugh B. Connelly yra puikiai 
susipažinęs su Chicagos miesto įvai
riausiais reikalai*. Už tai jisai gali 
vvardoe piliečiams suteikti gera pa
tarnavimų ir reikalo esant jiems pa
dėti ir paliuosuoti iš nelaimių. 

Be to, del lietuvi 1.1 aldeVmanas 
Connelly yra vienas iš palankiausių 
aldermanų, kokj ka'la nors 11-to 
VVardo,. lietuviai yra turėję. Alder
manas Connelly paskyrė 6 lietuvius 
priclnktų kapitonus "'ir sutelkė mies
to darbus daugiau kaip 30 lietuvių. 
Lietuviai pricinktų kapitonai yra se
kanti : A. Gudaitis, A. Paulus, V. 
Stulpinas, F. Naujokas, B. J. Jakai
tis ir V. Balanda. Pricinktų pu«*el-
bininkais yra paskirti šie vyrai; A. 
Stasiulis, F. Skirkus, E. Misievich, 
F. Simonaitis, J. Butkus ir John J. 
Kūlis. 

Visi viršminėti vyrai turi valdiškus 
darbus, kuriuos davė aldermanas 
Hugli B Connelly. Todėl, gerbiami 
11-tos Wardos lietuviai piliečiai, iš 
to galite matyti, kad aldermanas 
Connelly neskriaudžia 11-tos Wardos 
lietuvių. Bet su lietuviais lygiai skai
tosi, kaip kad ir su kitų, tautybių 
piliečiais. 

Už tai, malonūs Bridgeporto ir 
Town of Lake lietuviai piliečiai, 
balsuokite už Hugh B. Connelly 
j 11-to VVardo aldermanus vasario 
25 dienaT" padedami kryželį prie jo 
vardo. i 

Taip darydami, atliksite savo pi
lietiška, pareigų, ir padėsite išrink
ti gerą lietuvių druugą už alderma
ną 11-tos V a r d o * 

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ 
— UŽ ŽEMIAUSI NUOSLttTJ 

TURTAS $19,000,000.00—ATSARGOS VOSiDĄg %L£Q0tO96*ft 
Taupymo skyriuje dabar mokame 2%. Per 37 metus visados 

išmokėjome ant pareikalavimo. 

STANDARD FEDERAl SAVINOS 
and Loan Association ai Chica<jo 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION 
4192 ARCHER AVE. Tel. VIRguiia 1141 

JUSTIN MACKIEWICH, Pim and Mgr. r 

Balsavimo vietos bus atidaros nuo 
6-tos vai. ryto iki 5 vai. vakaro. 
Todėl nepamirškite ateiti balsuoti 
vasario 25 diena. 

D ė ėl balsavimo už aldermanų 
Connelly prašykite atskiro balioto. 
Atsiminkite, kad už ttidermanų Con
nelly .galėsite balsuoti visi, be par
tijų skirtumo ir demokratai ir repu-
blikonai ir bepartyviai. 

i 

VU*CAS M. STULPUS AS 

(Skelb.) 

STASYS LITWINAS SAKO: 
-

"HAftAD T a i CforiaroiaB Laika* Pirkti 
US\Dr\1\ — VISOK&OS fitrgflSS NAMAMS 

REIKMENIS". GERAS PASKINKIMAS: 
Stogams Reikmenys — Insnluotę Plytų išvaizdos Sldmgs 
— langu — ihiru — Tvoroms Materialo — Maliavos — 
Varniški — Enamelio — Geležinių Namams JReJkmejui 
(Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langu «- kom
binacijos Būru — WalIboard — Plaster fioaid — %op-
fi% & Baug Kitu Dalykų. 

APROKAVIMAS IR PRISTATY3iAfi TE^SėMėB DYKAI! 
JSTASYS UTWINAS, fym. 

CARR MOODY LUMBER CO. 
3039 S. HALSTED ST. TEL. \ ICTOJBF 1272 

m % 'f* 

VALANDOS: Nuo 8-tos Tai. ryto iki 6-tos yal. vak. 
". -
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Nepriklausomybės Kalba 
(pabaiga) 

Teisįjnąi yra tik del pror 
pagandos, ir nekajto žmo
gaus išniekinimo. Piliečių iš
niekinimo ir jų valios sufar 
brikavimą pavyadis yra so
vietiški "rinkimai": balsuo
ja tik 16 — 20 nup§įmčių 
balaųot&jų, o komisarai s^el? 
bia, kad balsavo 99 nuoš. 
Šitą faktą patvirtina žmo
gus, tik ką atvykęs į Jung-
tinęs Amerikos Valstybes, 
kuris 1940 metais skaitė bal
sus okupantų praforsuotup-
se rinkimuose. 

Okupuotoji Lietuva ir jos 
žmones okupantų yrą nu
piešti ir nugyventi — netu
rį nei maisto, nei drabužio, 
nei avalines — kenčia bai
sias kančias. Jiems pagelbe 

tai " okupuotą. I^ietuvą" — 
be vajstyįjnių tei^U ^^i? 

jps prpyjn£}ją -r- vįętfcj* 
Laisvos ir Nepri^ausomos 
Lietuvos. 14§tuvjų tautą, 
aiifru, tokio maino nenari \* 
jo nepriima. 

Lietuvių tauta gerai žino 
ką reiškia olcųpuota ir su 
įitą valstybi sujungtą, y ę -
tuva. Okupųotpa į̂ iejįųvpg 
kančiomig j} dabar gyvena, 
o unijines kieįuvps kančiai, 
skriaudas ir visas pasėkas 
mato iš istorijos. Ką gi reiš
kė ir l*ą gį įąvf li#|uviij 
tautąį sietuvos ųrtiįę. ąų 

• - v • * * • 

jos kaifiapąįf Tą teisė jai 
yrą mįpąžiątą b a r a i s tarp 
tąutjaiąįą ąpoa^ą|ąis įr spe
cifinėmis siitartįiąis, kaip 
kaimynų taip ir tolimesnių 
valstybių. 

kaitantis Tarptautines 
Temis ir vį§ų tų nuostatu, 
Jcųrįųos yrą pasfcęlbijsjos 
Jųflglįnga Tąulog, crąd^^ant 
Atjantic C^ąptarių fr bai
giant UN čarteriu, tenka 
reikšti, kad jau atėjo laikas 
Lietuvos okupantams krapš
tyta $ fJetpyag Ir leisti 
U»t?iY9f} Žmonis R*ą#|i 
nepriklausomai tvarkytis ir 
§̂Vo Y#lsfty6$ \ ųnrmaJe pa

dėti YW#. kfetuvai svetima 
okupaciją ir dominacija ne-

^ " ^ - , W W*m —• ^ * 
- M — 

- - v = = 
VB, 

Visi tą žino. 
Ką gi duotų naują unija 

su Rusija? Aišku, tą patį, 
ti, deja, negalima. Okupan- t i k d a ^ baisesnėje fcrmo-
tas neįsileidžia asmeninių į 3>, H fov$ senosios unijos, 
dovaninių siuntų. Komerci- i Mctųvą netekty ąąvp nepri-
nes siuntos, siunčiamos per 
okupanto įstaigas, yra ne
įmanomos. Jų persiuntimas 
drauge su muitu kainuoja 
maždaug du kart tiekf kiek 
už prekes užmokama. Iš to 
matosi, kad ir šitų siuntinių 
okupantas nepageidaują. Jis 
bevelija, kad lietuviai iš ba
do bei šalčip išmirtų ir jąm 
po koių nesimaišytų. Pole-
rįų Lietuvon siusti negali 

LCn
R

kŲa- * ^ • r * ^ reikalinga ir nepagpidauįa-
su Rusųa? Atflnnti H f t o * * . ^ Liefuvių teuu moka ir 

gali valdytis beį tvąrfcytįą 
pati. Svetima hęgęmoiujos 
ji nenpri. Ji nori savo val
džios, savu žmonių, savas 
žemes, savų sodybų, namų 
ir įstaigų. Ji nori ir reika
lauja viso to, kas jai teisė
tai priklauso: laisvos, nepri
klausomos ir demokratine* 
Lietum. 

Hrigkfam Park. — ĘALF 
W ¥$Pįflm skyriai bendrai 
taukiu iafesi svarbų visų vie
tinių 4raugįju valdybų ir de-
tegątuj bei visuomenes vei
kėjų LiętUVPa gelbėjimo r§i-
kaje §ųsįrįnfeimą. 

Vi§9§ Ckmgg lietųvjų fep-
lanijna įmg efuąųfcojp tėvy
nės yą4ąvįmui, tįk męs V& 
84 toli ątsjjftome nųo jų. 
Tąigį, yąsąrįo 2J d., S va}., 
vpių ftftffle, m* w, *m 
Sfc, aptarsime, fcaip mim? 
giąj ąųkęlt} mums skirtą 
kvota. Visi, kas fyyąs, kĮL-
m ir dvasįą, jeigu įr nesate 
v a l d o j e ar komisijoj, ąr 

net draugijoj, atsilankykite. 
Dėl tėvynes vigi turime dirb
ti, tevstį beį ąuk#tį. Tėvy
ne j VISUS mm ir 4ųkraą 
šautąjį. Ąnį vadybos 

T ^ ^ r 

Pavyatjiagaą pe^ivią Įcatar 
likas "PmigV' ^ Wk Pkai-
te, ^t ir pfetina. 

kląusomybeą Jos teritoriją 
taptų Rusijos (Sovietų Są
jungos) dalimi. Jos gyven
tojai būtų Sovietų Sąjungos 
piliečiai. Jos vyriausioji val
džia būtų Rusijos valdžia. 
Reiškią, Lietuva netektų vį-
sų tų savybių, kurios suda
ro valstybę. Ji butų nebe 
valstybe, o tik valstybes da
lis — Rusijos gubernija, su 
TSR titulu. Lietuvos žmo-

Trinimo Mašinas! 

mar Ju ten nepristato. Jie i n^s galėtų būt iškelti į Sibi-
eįna Miskvon, o Maskva j rą ąr kųr kįtUr į R u s i j a q 
juos iškeičia rubliais. Rub- iš Rusijos galėtų Imt atkelti 
liai yra labai pigūs ir už 
juos nusipirkti nieko nega
limą. Už dolerį moka penais 
rublius, o už duonos svarą 
reikia mokėti apie penkis 

Lietuvon rusai, kalmukai ar 
lcofeie nors kitokie Rusijos 
piliečiai. Pavyz4iįai tani jau 
yra dabar. Lietuviai gabe
nami į Rusiją, o rusai ąp-

rublįus; už męsos svarą a?, gyyendinanii Lietuvoje, 
pie 50 rublių — apie 10 (}o- Lietuvių tauta yra prie-
leriu. Ką laisvoje Lietuvoje j šmga Lietuvos naikinimui ir 
būdavo galima nusipirkti už i lietuvių išvietinimuį bei kei-
pusantrQ lito (15 amerį^o- j timui rusais. Lietuvių tąųtą 
aišku centų), už tą okupuo- kratosi Rusijos okupacijos 
toje Lietuvoje reikia mokė- įr jai peršamos bei bruka-
ti arti 150 rublių (apie $30).. mos totalistinės upijos, JsUr 
Gi darbininkas uždirbą mai- j ri reikštų Lietuvai praiūtį. 
daug tiek pat rublių kiek 
Laisvoje Lietuvoje uždirb
davo litų — įpirkimo pajė
gume apie 100 kartų ma
žiau. 

Tai toks maždaug oku
puotos Lietuvos vaizdas, ne
kalbant apįę persekiojimus, 
areštavimus, deportavimus, 
likvidavimus ir kitus nesu
minėtus tautos ir valstybės 
naikinimus. 

Lietuvos okupąptai ir jų 

Lietuvių t tautos ^nusistaty
mas visuomet buvo ir dabar 
yra: Laisva ir Nepriklauso
ma Lietuva. 

Lietuva nori būti geruo
se ir draugiškuose santy
kiuose su Sovietų Sąjungą 
ir su kitais kaimynais, bet 
ji nenorį ir atsisakę būtį 
vergu Sovietų Sąjungos bei 
kitų kaimynų. 

Lietuva laikosi cįėsnio. ka4 
ji turi tokią pat teisę gy-

ągentai perša lietuvių taur venti ir tvarkytis, kaip ir 

Ar Statysime 
Nauję Akademija? 

Per ARP Seįmųą, šimtai 
4raUgiJU atstęvų nutaria ir 
aukoja tam tikslui, ka4 sta
tyti ku0 skubiausiai naują 
akademiją. Tai vienas svar
biųjų drbu. 

Ęą4 Cįįpągos Uętųvių nu
tarimą iF pageidavimą įvyk-
dinus, reikia visiems bend
rai dirbti ir sumanymą rem
ti. Visos ARD pramogos ir 
yąjąi eįųą įr vyįipama sta
tybos fopduį. 

Centro, ąrbą viso§ ĄftD 
draugijos metinis parengi
mas, bankietas vasario 23 
rengiamas kaip tik tam, kad 
parėmus statybos f$n*Ĵ . 
Gąįią, itad svetaine per nja-

Mes įkaitu* Agentai DjFI 
m NJA.MIN MOOKE M VI 1 \ \ \ 

IR V.VKMšy, 
MAUTIS SEVOlI i MALIAVV 

BLKM-TONE — VAL.SPAR 

Turinu* t. raiti fa-iihikini^ 
N A l J A l S l į PATERNV 

s i i : \ I N fa> FOPIEROS 

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE 

2547 West 63rd Street 
TeJ. Hemlock 8262 

Velionis mirė Vas. 15d., 19-
4 7m. ir tapo palaidotas Vas. 
184., P dabar ilsis Ascension 
kapipgge, Wauke^an'e, amži
nai nutilęs ir negalėdamas ati
dėkoti tiems, k^rįe sjuteike jam 
paskutini patarnavimą ir paly-
d€-ip jj j tą. amžinybes yleta. 

Mes, atmindami ir apgailė
dami jo prasišausima is m^sų 
tarpo, dėkojamo mūsų dvasfS-
kam tėvui, kun. kjeb,- M. Jod-
kai, M.I.C. kuris atlaikė įspū
dingas pamaldas už JO sielą ir 
pasakė pritaikinią "pamokslą. 

Dėkojame Darius-Girėnp Am
erican Legion Post'Ui už jo at-
stpyų dalyvavimą pamaidcst;. 

Dėkojame sV. Mišiy ir gėlių 
aukotojams. 

Dėkojame dėdėms ir tetoms, 
ir draugams, kurie' pasitiko lal-
dptuvtų dalyvius Waukegan'e. 

Dėkojame grab. Laohawicz Ir 
Sflnams, kurie sąyo geru*" ir 
mandagiu patarnavimu garbjrjr 
gai nulydėjo jj j amžinastį, o 
mums palengivino perkęsti nu
liūdimą ir rūpesčius. 

PėkoJ a me grabiješįams ir vir 
šiems, kurie paguodė mus nu
liūdimo valandoje ir pasalios, 
dėkojam visiems dalyvavusioms 
laidotuvėse žmonėms. 

Nuliūdę lirką: Mcttcrfs. P»<k-
tė, Seserys, ir Ikitos Giminės. 

B. A L A C H A W I C Z 
Ląidotuvįg Direktorių 

ROSELANDĘ 
KOPLYČIA RANDASI: 

10766 So. Michigan A ve. 
T^. PUU 1270 arba CAN. 2516 
Res. tel. — CX)Mmodore 5765 

j i . 

Ža ir §Wku sutalpinti tiek 
svečių kiek norėtųsi, Už tai 
prašome uisiaakyti vietą 
bankiete, įsigyjant bilietą iš 
r§m§jų, kurios įųgą platįjįą 
po vipaą parapijas. C. 

I 

PI^ĄTO^ĮTIJ DRAUGE 
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PELNINGAM 

TAUPYMUI 

8ENOM8, ATDAROAfS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
fM ODOS IŠBfiRIMAMS 

Kančlantieji nuo seaų, atdarų 
ir skaudžių ftairtų, tino kaip §un-
ku vr& r&miai naiiirt î ti Ir taip 
nakties metu negalim* gersi i|si-
mlerot Knomėt^ 
žaisdoa pradeda 

mmui u a u s m o 
Ir niežėjimo tų 

Pradek taupyti š iand ien . . . nusipirkt! nanJą 
namą... Nuosavą bizni sutomobUiu.. • Wm. 
gyti finansinę atsargą... Kiekvieno taupy- -
tojo taupiniai apdrausti iki $5,000 per Fe-
deral Savinas and Loan Insurance Corp. 
Taupyk pa truputį tas savaite. 

MUTUAL FEDERAL SAVI^^ 
AND 

M>AN AS§0CIĄTIOi1[ OF CfflCĄGO 
ttOl WEST CEBMAK RD. CHICAfiO t UĄ> 

JOHN J. KAXĄNĄU8KA1. Flw. and ICfsV 

&io« ir 
prašali] 
Patrb«s 

vtnan-
uama 
iioar-

es 
pa.g:elb#s išgydyt 
( emu, atda.-

sa: b skau
tais-

MALDO' PRISIMINK LIETUVĄ 
I •••• 

AUTOMOBILIŲ INCOUfE TAĘSUS, NAMŲ 
APDRAUDA BLANKAS PJXDQ]||. APDEAUDA 

nl 3 U * IĄ \\\ Vi Ei 
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leUAL ESTATE 
4U04 b, ARCIflTR A VE. 

CHICA^ti S*f 
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Pilnas Income Taksų Patarnavimas -
BIZNIERIAMS, NAMŲ SAVININKAMS IR DARBININKAMS. 

Atsineškite savo alg<oa Raportus ir kitas smulkmenas. Mes nesikraus-
tqme, išpildę Jūsų Income Taksus. Per 17 mėty tpJe pačioje vietoje, 

per ištisus metus. Mes teikiame taksų išpildymo patarnavimą. 

OBAHTUCH and COMPANY 
8123 West Cermak Boad Chicągo į, JJUnuis 

^ = 

LIŪDESIO VALANDOJ 

das. Vartokite JĮJ. irfl skaudlems 
audegimams, aasų ir autrūkimų 
prasalinimui, Ir kad palengvinti 
Psortasis niežėjimą- AtvSdina vą-

. Ir 

•utrūklmo tarp piritų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nno darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalima Iš lauko pn-

LEOULO OINTMENT parsiduo-
la po f 1.25 Ir po |3 .5t . 

Sly«kite Jttsų Money Orderi tie-

- j 

MAŽEIKA 
»«« 

iAioori/viu nisfKTOSMi 
». Wff*n| Ąkę. -~ . J3I^ tltatl^M 

PRO*pect 0099 " R 
* • * * * * » < 

VĄRd 
knot i 

Q\TLO, DEPT D. 
4847 W. 14th Street 

Arba atvykite i vaistinę: 

Stom Pbarmacy 
«M? W. 14tb 8 t , Cicero 80, 0 . 1 

1138.1139 

v * / -

• 

^ ^& 
ri«w!p*Ai 

Telefonas: 

POsBITE TIESIOG SVO 

Jt. Casimir Monumenl 
VII p u i i 

3914 West lllth St 
Vienas ^p^tr nuo g*r*^l 

Tiesiog Ten, Kur Bosai 
S n a 4 n l « 

IARCREST 6 3 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

.;• AMBULANCE DD2N4 K NAKTĮ 

4(05-07 S. Hermitage 
Avenue 

Y a r d s 1741,2 

433Q-34.S.CaUfomia 
Avenue 

Lafayette 0727 
^ » 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 

Radio Programai WGES 
ri380 k.) 

DABAR KAS gEŠTADIENI, 
nuo 8:15 iki 9:30 v. ryte. 

' mm w m. 

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 
i jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas. 

NULIŪDIMO VALANDOIE 
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONT B. 

PETKUS 
LAIIX)TUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI ajODJSRNlŠĘOČ KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

1410 So. SOth A ve . Cicero, 111. 
Telefonas T0WNHALL 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! 
djena. i|- naktį. J&eį-j 
kale, saukite mus,. 

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

IGNACAS I. ZOLP 
1646 \VKST 4fith ST. Pbonę: YĄĘds 0781 

LACHAWICZ ir ŠONAI 
3814 W. 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN 

Phones — CANal 2515 
COM 5765; PUL 1270 

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

P U o n e s : Y A R D S 1 1 3 8 - 3 9 
PKOspect 0099 

LEONARDAS L. 9ŲKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Phone: PULlman 9661 

ĄNTĄNA3 M. PHILLIPS 
3307 S. UTUANICA AVE. Phoiis: YĄĘds 4908 

JULIUS LJŲLEVIČIUS 
4348 S. CAI^FOEyiĄ AVE. Phone LĄFayette 3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STRIKT 

Telephone: YĄR4s 1419 į 

file://i:/IN
file:///VKST
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Lietuvoje klaiku ir baisu 
LAIŠKAS IŠ LIETUVOS 

DIENRAŠTIS IflhAijflAis, UH1UA.UU, IL!I1N0IS HBpfvirtJafflerih, vas. 5(5. T53Y 
• — — 

Brangioji V.... 
Po tiek ilgo nesimatymo 

nežinau nei ką rašyti, nei 
nuo ko pradėti. Išsiilgau Jū
sų labai ir maldoje dažnai 
prisimenu. Tur būt, šiame 
gyvenime nebepasimatysim, 
nes Tu taip toli, o mes glo-

sų atilsis ir skaidrus ryto
jus. Jei nebūtų to skaidraus 
rytojaus — Amžinybėj, bū
tų be galo klaiku ir baisu, 
bet ta Amžinybe viskas. Del 
jos viskas galima pakęsti, 
nes viskas praeis. Praėjo 
Napoleonai, praėjo Neronai, 

"BATŲ LIGONINĖ" 

boj galingos raudonosios ar-! P ^ J 0 viduramžiai su savo 
mijos. Nors baisūs debesys' griežtomis bausmėmis, pra-
aplink, bet kol kas esu lais- | e i s i r dabartis su savo gar-
va ir gerai gyvenu. Gyvenu I s i a i s žmonėmis. Įdomu būti 
K., netoli K., savo tėviškės, istorike ir tyrinėti faktus. 
dirbu vaikų daržely, su ma
žais pipirais, bet manau 
gausiu tarnybą gimnazijoj, 
nes dabar daug laisvų vie
tų, vokiečiai išvažiavo pas 
savo tėvą Hitlerį. Pas mane 
K. buvo užėjusi V. S. ir pa
liko laišką, kurį Jūs jai pa-
rašėt. Iš jos sulinojau Jūsų 
tikrą adresą, todėl rašau; 
man rašykit tuo adresu: 
(seka adresas). 

Kai žmogus senai mateis, 
tai kai sueinit tai trūksta žo
džių. Ir man panašiai, trūk
sta minčių, ilgiuosi Jūsų ir 
Jūsų laisvosios atmosferos, 
norėčiau būti su Jumis kar
tu, bet mano keliai skirtingi 
ir mano padangė kitokia, ji 
rausva, graži. Ach, viskas 

V..., Tu, jei gausi, pasis
kaityk Rachmanovos veika
lus: "Pieno pardavėja", 
"Naujų žmonių fabrikas" ir 
kitus jos veikalus. Ten vis
kas taip aiškiai, ryškiai at
vaizduota — dabartinė pa
dėtis mūsų tėviškėlės. 

Kol kas esu viskuo aprū
pinta ir patenkinta. 

Jūsų pasiilgusi Z. 
Prierašas laiško šonuose 

ir viršuje: 
Geriausių ir širdingiausių 

linkėjimų p. Vytautui. Te
gu jis būna įpėdinis Vytau
to Didžiojo ir išvaduoja cio-
cią iš jos nelaisvės. 

Manau supratot mane ir 
viską žinot, ka s su mumim. 

Tremtinių stovyklos Vokietijoje batsiuvių kampelis, kur 
taisomi jau sudėvėti batai ir iš Amerikos atsiųsti, taisy
mo reikalinga avalinė. Visos lietuvių tremtinių stovyklos 
turi tokias dirbtuvėles. Tremtiniai prašo BALP odos ba
tams taisyti, vinučių, siūlų ir įrankių. Visa tai bus parū
pinta, jei visi būsim dosnūs ir savo piniginę auką pa
siųsime BALF Centrui, 19 West 44th St , New York 18, 
N. Y. 

gerai, viskas malonu, juk | Tiesa, B. J. yra apsivedu 
ne čia mūsų galutinas laimė- j si, gyvena K., turi dukrytę 
jimas. Tenai, kur mūsų ma- j 5 metų. Jos pavardė P. Jos 
ma ir tėvelis laukia, ten mū- posūnis P. kunigas. Mes su 

Veiksmai Kalba Garsiau 
Negu Žodžiai! 

Štai žmogus kuris būdamas Aldermanu nuo 1933 
iki 1939 padarė Rekordą kuriuom galima didžiuotis. 
Jo visas interesas yra del gerovės žmonių ir pageri
nimui padėties 13-tame Warde, taip kaip jis pirmiau 
būnant aldermanu rūpinosi. 

J O H N E, E G A N 
Bepartyvis Kandidatas už Aldermaną 

13-to WARDO 
RINKIMAI — ANTRAD., VASARIO (FEB.) 25 D. 

ja matomės. B. prašė para
šyti jai laiškutį ir sužinoti, 
ar J. J. gyvas ir sveikas. 

Parašykit, lauksiu su ilgė
siu. 

Redakcijos pastaba: Ma
nome, kad skaitytojai su
pranta, ką laiško autorė no
ri pasakyti. Tik atidžiai laiš
ką perskaitykite. 

Laiško autorė čia mini 
porą knygų, kurias pataria, 
pasiskaityti, jei kas nori su
prasti, kas dabar Lietuvoje 
darosi. 

MSM 

VAIRIO 
DOMIO 

U 2INIO 

Ir Vėl Išrinkim 

HUGH B. 
CONNELLY 

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

Prašo Lietuvių Organizacija Hught B. Connely ant Alder-
mano dėlto, kad jis yra geras mūsų Wardo seimininkas, lietu
viams labai prielankus, todėl ir vertas mūsų visiškos paramos 
—baisu. 

S. P. MAŽEIKA, Prezidentas 
LT. ANTON PAULUS, Vice Prezidentas 
ANTHONY GUDAITIS, 2-ras Vice Prezidentas 
ANTHONY STASIULIS, Sekretorius 
FRANK WOIDAT, Iždininkas 

^ 

1 0 , 0 0 0 BONKŲ 
DEGTINES 
BRANDAS 
RŪMO 

GIN 
VYNO 
KORDIALŲ 

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama 

SPECIALEMIS KAINOMIS 
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas 

M O N A R C H 
L I C U O R 
STORE 

3529 So. Halsted St. 
Phone; YARDS 6054 

AUa Rachmanova yra ru
se, kuri bolševikų revoliu
cijos pradžioje tebuvo jauna 
17 metų studente. Ji mate 
visą bolševikų žiaurumą, ma
te, kaip buvo išžudyti jos 
artimieji, tėvai, gimines, 
daugelis draugų ir draugių. 
Po labai didelių vargų ir 
kančių jai pavyko pabšgti 
iš bolševikų nagiį'ir pasiek
ti Austriją, kur ji ilgą lai
ką gyveno skurdų tremti
nio gyvenimą. 

Nuo ma?ų dienų ji rašė 
dienraštį. -įrašė į savo dieno
raštį ir visą bolševizmo siau
bą. Kai jos vyras, austras, 
kuris buvo rusų belaisvėje 
ir taip pat mate bolševizmą 
be kaukes, buvo vienos Aus-

j trijos leidyklos paprašytas 
parašyti ką *nors apie bol
ševizmą, jis pasiūlė leidyklai 
i&leisti Jo žmonos dienoraš
čius. Leidykla išleido, ir tos 
jos knygos, rašytos pačiai 
sau, tapo skaitomos visame 
pasaulyje, nes jos buvo ra
šytos krauju ir ašaromis. 

Tos garsiosios knygos yra 
šios: 

"Studentai, meHe ir Čeką", 
kurioje aprašytos paskutines 
dienos prieš bolševikų revo
liuciją ir pirmosios revoliu-. 
cijos dienos; 

"Moterys raudonojoj aud
roj", kurioje aprašytas vi
sas bolševizmo siaubas; 

"Pieno pardavėja Otak-
ringe", kurioje aprašytas iš
sigelbėjimas iš bolševikų na
gų ir skurdus, bet laisvas 
gyvenimas Austrijoj, Vienoj. 

Be to, Alia Rachmanova 
vėliau paraše vieną knygą 
apie bolševizmą, kuri laimė
jo pirmąją tarptautinę pre
miją. Tai "Naujų žmonių 
fabrikas", kur vaizduojamas 
žmogaus išniekinimas ir pa
vergimas bolševizmo siste
moj. 

Kiekvienas, kas turi pro
gos, turėtų tas knygas per
skaityti, nes tokių knygų 
maža tėra. 

Alia Rachmanova dabar 
gyvena Šveicarijoj. 

Didžiulė nelaimė 
Altoona, Pa. — Pasirodo, 

kad šioje vietoje įvykusi 
Pennsylvania linijos trauki
nio nelaimė buvo daug di
desnė, negu pirmieji prane
šimai sakė. čia buvo užmuš
ti 25 keleiviai ir sužeista 
virš 120 keleivių. Traukinys 
posūkyje nuėjo nuo bėgių ir 
nukrito nuo toje vietoje esan 
čio gana aukšto kalno. Nuo 
bėgių nuėjo 11 vagonų. Pa
siliko ant bėgių tik trys va
gonai. Kai kurie vagonai 
krito net 150 pėdų žemyn. 

Daugumas keleivių nelai
mės metu miegojo. Praneša
ma, kad žuvusiųjų tarpe yra 
16 keleivių, 6 pašto tarnau
tojai, trys mašinistai bei kū
rikai. 

Vėl gali kalbėti 
Bridgeport, O. — Ištylėjęs 

35 metus, Al Burk, 82, stai
ga pasijuto vėl galįs kalbėti. 
Jis sirgo ir sėdėjo vienas 
savo namuose. Sėdėdamas 
kėdėje, jis kažką sumurmė
jo sau. Ir kaip jis buvo nu
stebęs, kai išgirdo aiškius 
žodžius. Iš karto galvojo, 
kad tai kalba kas nors ki
tas, bet vėliau įsitikino, kad 
tai jo paties balsas, kurio 
jis negirdėjo 35 metus. 

Balsą prarado jis pasėko
je vienos traukinio nelai
mės, įvykusios 1903 metais. 

^Jis buvo mašinistas. Susto
jus garvežiui tunelyje, visa 
įgula apsinuodijo dūmais ir 
neteko Sąmones. Laime, kad 
garvežys pats pradėjo eiti 
ir išėjo iš tunelio, kur jį už 
kiek laiko vienas atsigavęs 
sulaikė. 

Burk atsigavęs pasijuto 
negalįs kalbėti. Po kiek lai
ko jis dalinai pasveiko, bet 
1911 metais vėl visiškai pra
rado balsą. 

Dabar jis džiaugiasi galė
siąs išsikalbėti už visus 35 
metus. 

Prašo pakelt mokesti 
Washington. — Pašto de-

partmentas paprašė kongre
są, kad būtų pakeltas mo
kestis už siuntinius, antros 
klasės paštą, money orderius 
ir pašto atvirukus. 

Paštas turi ganą didelį 
deficitą, nes labai pakilo 
tarnautojų algos ir jų skai
čius. Pavyzdžiui, praėjusiais 
metais pašto tarnautojams 

i mus 
X Della Kalvaitienė, 5713 

S. May St., žymi aukotoja 
ir rėmėja visų kilnių darbų, 
savo dukterų Florence ir 

Nekaltai kalėjo 

Dovanos Vokietijai 
Franfcfurt. — Amerikos 

piliečiai pasiuntė savo gimi
nėms ir draugams vokie
čiams 5,001,000 pakietų iki 
vasario 1 d., kaip praneša J. 
V. karinių pajėgų vadovy
bės Europoje vyriausioji 
būstinė. 

buvo išmokėta 351 milijonas žentą Earl Enders įrašė j 
dolerių daugiau, negu me- S v Pranciškaus Vienuolyno 
tais anksčiau. Rėmėjų Draugijos garbės na 

Pirmos klases laiškų ir . x , £,2~ 
oro pašto mokestis pasilik- n U S ' * n e M a m a $100-
tų toks pat. x Adv. R. VaSalle ir jo 

žmona Stella šiomis dieno
mis susilaukė sūnaus. Adv. 

Valstybės seimelyje yra V a S a l l e ^ r a ž i n o m a s H e t u ' 
įneštas projektas išmokėti |V 1 U t a r P e veikėjas. Karo 
$24,000 Joe Majczek, gyv. | m e t u Amerikos kariuomenėj 
2053 W. 52nd st., kuris ne- j tarnavo major laipsniu ir 
kaltai išsėdėjo Joliet kalėj i- buvo karo vadovybės štabe, 
me 12 metų. Jis buvo nuteis- J 
tas už tariamą policininko . x B l U Osmanski, žinomas 
nužudymą. ] lietuvis futbolininkas, Chi-

Majczek buvo paleistas išlcago Bears rinktinės "fui? 
kalėjimo, kai viena iš svar- back", šiomis dienomis Fond 
biausių liudininkių prisipa-įdu Lac, Wisc, šv. Juozapo 
žino, jog ji liudijo prieš jį j bažnyčioje susituokė su Ma-
neteisingai, nes grasinimu j ry Gavin, 23 m. amžiaus, 
buvo verčiama. B i l l i š profesijor yra dan

tistas ir Chicagoj yra įstei
gęs dantų gydyklą. Pašalins studentus 

Viena. — Apie 5,000 uni
versiteto studentų Austrijoj 
bus pašalinti pagal denacifi-
kacijos įstatymą. Jie negalės 
įstoti į universitetus anks
čiau kaip 1950 metais. 

SATHAS 
KANTER 

Sydukaa" 

Perskaitę "Draugą", duo
kite j{ jūsų giminėms, drau
gams ar pažįstamiems. 

Prieš "kontrabandą" 
Illinois valstybė susirūpi

nus cigarečių "kontraban
da", kuri eina iš Indiana 
valstybės. Stengiamasi suda
ryti gan stiprią "sieną", 
kuri neleistų cigarečių iš 
Indiana valstybės gabenti. 
Mat, Indianoj cigaretės ne-
apcBetos mokesčiais, todėl 
daug pigesnės. 

"Sienos" sargybos vyriau
sia būstinė dabar yra ties 
106th ir Indianapolis blvd., 
nes tuo keliu daugiausia va
žiuojama iš Indianos į Chi-
cagą. Ta "sienos kontrolė" 
veikia šitaip: kai jos agen
tas pamato Indianoj sunkve 
žirnio ar automobilio su Illi 
nois valstybės numeriu sa
vininką prisikraunantį per 
daug cigarečių, yra praneša
ma sargybai, kuri atvažiuo
jantį automobilį sulaiko, ci
garetes konfiskuoja, o šo
feris turi aiškintis valdžios 
įstaigoms. Tai daryti gali
ma, neg Ulinois valstybės įs
tatymas numato, jog vienas 
asmuo negali per metus su
naudoti be mokesčio daugiau 
cigarečių kaip 10 kartūnų. 

Indiana valstybė stengia
si panašiu būdu uždaryti ke
lią Ulinois gėrimams. 
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Kovo-March 18, 1947 

Lietuvos Pranciškonu 
sV. ANTANO VIENUOLYNE 

| Mount St. Francis, Greene, Maine 
Prasideda 

! ŠV. ANTANO GARBEI 
{ Iškilmingos 13-kos Antra

dienių Pamaldos 
l kurios baigsis birželio 4—12 d. 

Šv. Antano Novena. 
| U i visus šv. Antano Pamaldų ir 
i Pranciškonų šv. Antano Vienuolyno 
| Novenos dalyvius, už visus Lietuvos 

ir Koplyčios Fundatorius, Rėmėjus 
Į ir Geradarius, bus laikomos 

I Kas Antradienį: 
7:30 A- M. — IŠKILMINGOS ŠV. MIŠIOS, 

| 7:00 P. M.—IŠKILMINGOS PAMALDOS PRIE IŠSTATYTO 
ŠVENč. SAKRAMENTO. 

I . . : 
m . • J 

Pamaldų metu bus skaitomos prisiųstos intencijos, 
kuriomis Pranciškonai melsis. 

Visus šv. Antano Mylėtojus Kviečiame 
Jungtis su Pranciškonais maldoje, šv. Komunijoje ir šv. Mišiose. Į 
kad per didžiojo Stebukladario šv. Antano užtarymą išprašius i 

f iš Dievo: 
TEISINGOS ir PASTOVIOS TAIKOS! 

I LAISVĖS ir NEPRIKLAUSOMYBĖS MOŠŲ TĖVYNEI 
| L I E T U V A I ! 
m J 

|R _ KAD APSAUGOJUS PASAULj NUO GALIMO KARO = 
BAISYBIŲ! 

Ik i Kovo-March 18 d. prašome prisiųsti savo ypatingas inten-
I ei jas sekančiu adresu: I 

»- 1/ Š 
i- l — — 

FRANCISCAN FATHERS 
ount St. Francis Greene, Mjrtne § 
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įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:-
"SAVAS PAS SAVĄ" 

Pirkite Ten, Kar Gausit* 
Pilną Patenkinimą Ir 
Puikiausius Rakandus 

Ui Prieinamas Kalnas! 
U M0wj Dtrbturfts 

Tite vienai kojai 
Užvakar vakare vagys iš 

Manny Grossman automobi
lio, pastatyto prieš jo na
mus 7535 Essex ave., pavo
gė daug batų, tačiau iš to 
maža naudos turės: visi 90 
batų buvo dešines kojos. 
Grossman yra didmenų pre
kybininkas, o tie batai buVo 
pavyzdžiai. \ 

A 
DABAR tai laikas pagrasinti savo namus su geriausios 
rūšies RAKANDAIS. Mes turime didelj pasirinkimą, mūsa 
paenj Išdirbinio, visokios rūšies klasiškų ir modernišku 
rakandų. Pasinaudokite proga! 

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
U* LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

" t ln teaAal Pilna) Pataaktnt* MrsSJf ligmratna Mas. — 

. 

venue 
— PARLOR 8UITE IŠDIRBAMAI — 

4140 Archer Ave. Chicago 32,11L 
Telefonas — DAFayette 8516 

Strlatasss - JOR KAZIK—KAZIKAITIS 

• 

• 

~- .-m- • Wl» 

X A. ir G. Shimenai, gyv. 
6718 S. Artesian Ave., šio
mis dienomis gavo nuo gar
nio dovanų — sūnų, kuris 
bus pakrikštytas Robert-
Antanas vardais. Dabar dnr. 
" Draugo" bičiule Ona Ro
kiene jau bus vadinama 
"grandma''. 

X R. Nakhla, arabų tau
tybes, jėzuitas, gyvenąs Le-
banon valstybėj, Afrikoi, 
kaip pats rašo, yra vienati
nis tarpe arabų, o, gal, ir vi
soj Arabijoj, kurs moka lie
tuvių kalbą. Jis džiaugiasi 
gaudamas "Draugą" ir 'Lai
vą*. Lietuvių kalbą jis va
dina "beautiful lan^i^e". 

X Klemensą*; Norkus, ži
nomas biznierius. ?yv. 6̂635 
S. Sacramento Ave., šiomis 
dienomis susilaukė mielų 
svečių iš Europos. Atvyko 
jo brolis Mykolas Norkus, 
su kuriuo nesimatė per 40 
metų. Sykiu atvyko žmona 
ir du sūnūs, Algis ir Leonas, 
abu universiteto studentai. 
M. Norkus per koliolika me
tų dirbo Lietuvos universi
tete prie formacijų institu
to. 

X Ona Meistininkiene, ži
noma Brighton Park drau
gijų veikėja, šiomis dieno
mis gavo du laiškus iš Da-
nijoj gyvenančių lietuvių 
pabėgėlių. Viena, Ona Se
dai tiene, dėkoja už gautas 
šiltas pirštines jos mažai 
dukrelei, kuriai dabar ne
reikia rankų šalti einant i 
mokyklą. Kita, M. Čiproc-
kaite, sakos "pasilikus vie
na visam pasaulyje, nes tė
vus bolševikai į Sibirą išva
rė (jai pavyko pabėgti), o 
apie kitus, namiškius irgi 
nieko nežinanti". Džiaugias, 
kad Ameriltoj rado tokią ge
raširdę, kuri jai, nepažįsta
mai, parašo laiškų ir pasiun
čia siuntinėlių. Rašot, kad 
daugelis tremtinių gyvena C 
tokiam stovy, kokio neno-' 
retų linkėti net didžiausiam 
savo priešui. 
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