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Vėl Sako Stalinas Vyks j Ameriką;
Prancūzai Nori Ruhro Autonomijos
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KARO MIPARTAUKN'TAS ATĖMĖ SIDABRINIUS

iVersDP's
Dirbti Anglijoje
BERLYNAS, va s. 20. —
Aviacijos maršalas sir Sholto Douglas šiandien oficia
liai paskelbė privalomo dar
bo sistemą išvietintiems as
menims britų zonoje Vokie
tijoje. Jis sakė ten esantie
ji 234,000 išvietin'.ų asme
nų, kurių 157,000 gali dirb
ti, turės tuojau užsiregis
truoti darbui.

("Draugo" Specialaus Korespoml«ito Paryžiuje Pranešimas)

4 Blokai Vidurmiestyje Išlyginti;
Langai Išdaužyti Net už 70 Blokų
i

LOS ANGELES, vas. 20.
— Bent 30 asmenų buvo užm_ušta ir daugiau negu 100
sužeista šiandien, policija
spėjo, sprogime, kuris sunaikino vieno auKŠčio mū
rinį pastatą ir kelis arti
mus pastatus šiame mieste.
Sprogimas išdraskt sritį ke
turių blokų.

galimybe, kad OPA užbaigs
sav 0 darbą. Atstovų rūmai
ne tik nesutiko duoti agenturai Prezidento prašytos a|propriacijos, bet dar papra
šė, kad OPA sugrąžintų da
lį pinigų, kuriuos dabar val
do.

Tarptautiniai įvykiai taip interesuotos", bus savinin
"susipynė", kad prezidentas kėmis ir kartu valdytojo*
Trumanas rado reikalo kreip mis.
Balsavimo keliu jos
tis j kitus "didžiuosius", paskirtų komisarą, atsakokviesdamas atvykti j Ame- j minga prieš jas ir suvienyriką pasitarimui dar prieš;tas tautas. Tarp kitko tuMaskvos konferenciją.
rėtų būti įsteigta viena ad
Gautomis iš Maskvos ži- ministracija anglių kasykniomis, šis Trumano atsi-įloms, kuri prižiūrėtų anglių
Komitetas Užgyrė
šaukimas pas rusus buvęs I dalinimą ir pagaljau kita
Ligoninės buvo perpildy
Paskyrė 2 Nauius
labai palankiai sutiktas ir administracija Ruhro kraš
tos sužeistaisiais, kurie bu 'Portal' Biliu Draudimą
Stalinas davęs sutikimą at to liejykloms. Pagaliau spe
vo ten gabenami visais tuVVASHINGTON, vas. 20.
Amerikon
Vwkupiis
vykti į pasimatymą su pre cialus organas turėtų būti
rimais ambulansais ir pri- __ Senato teisių komisija
WASHINGTON. VPS. 20
zidentu Trumanu ir Angli įsteigtas, kuris prižiūrėtų
vačiais automobiliais. Pasta šiandien užgyrė bylių drau
— Apaštališkas delegatas
jos premjeru Attlee. ''Ge krašto produkciją, kad ji
tai buvo sužaloti mylios at- džiantį užvesti bylas už "por
šiandien
paskelbė
paskyd
neralisimus" Stalinas iš nebūtų perdaug išnaudota
stumoje, ir daug netoliese tal-to-portal" mokestį, išski
imą
Prel.
Allen
J.
Babcock,
plauksiąs į Ameriką ant vie Vokietijos stiprėjimui.
iš Detroito, pagelbiniu vys- stovinčių automobilių buvo riant tuos atsitikimus, kur
no didelio kreiserio iš Vla
buvo tam susitarta tarpe
šiame p r a n c ū z ų plane
įkupu Kardinolui Mooney De sunaikinti.
divostoko, lydimas rusų lai
darbininkų ir darbdavių.
smulkmeniškai išdėstoma ko
troite, ir Prel. Mark K. Car'Kaip Atominė Bomba'
vyno eskadros ir susitiks* su
misaro galia, streikai, teis
roll iš St. Louis vyskupu
Trumanu ir Attlee prie Ka
Štai
dalis
Hohenzollern
sidabrinių,
kuriuos
karo
depar
Sprogimo liudininkai sakė
mai ir t.t.
Wichita,
Kas.
lifornijos pakrančių, Ameri
tamentas VVashingtone atėmė' is 175^-įb kariuomenės regisprogimas buvęs milžiniš Unija Atsisakė Nuo
Anglo-Saksų Pozicija
kos teritorialiniuose vande
mento, kuris "suėmė" juos ties Elbės upe Vokietijoje ir
kas, ir iš nelaime"; vietos
Savo Tortai' Bylos
nyse vienoje Pacifiko sa
kilęg dūmų kamuolys buvęs
Iki šiam laikui per priva parsivežė į Baltimor e kaipo karo grobį. Dalykai bus lai Užbaiqė Austrijos
Federalinis teisėjas Sulliloje.
panašus į tą, kuris iškilo
čius pasikalbėjimus anglai komi meno galerijoje kol karo departamentas nutars ar
Sutarties Projektą atominės bombos išbandyme van vakar panaikino $720,Šis susitikimas įvyksias j buvo pareiškę nuomonę, kad regimentas gali tą grobi pasilaikyti. Iš viso yra septyni
LONDONAS, vas. 20. — Bikini atoly praeitą vasarą. 000 portal-to-portal užmo
vasario 25 dieną, kad *'di- Ruhro kasyklos turėtų būti tonai sidabrinių dalykų, kurių vertė siekianti net $800,000.
Keturių Didžiųjų užsienių Dėl pavojaus dujų, tolimes kesčio bylą, kurią buvo už
• t*
Ufime^TeJephoto)
dieji" galėtų aptarti pagrin- nacionalizuotos ir pasidaryi
,yM I i
ministru pavaduotojai šian nio sprogimo, policija per- vedus! CIO unija prieš Nadinius klausimus dar dviem tų Ruhro federalinės valsty3600
dien užbaigė politines klau- ;p6jo"rfotogr'afu7"ne7art"o"ti j t i o n f t l D i e C a s t i n G ^
savaitėm prieš Maskvos kon- • bes nuosavybe, vietoj to,
Lziiles Austrijos sutarties, su
ferenciją.
šviesų fotografavimui, ir ne- W. Touhy av., be teisės ją
kad buvus suvienytų tautų'
kada nors iš naujo užvesti.
tikdami dSl septynių, nesu
briežti
degtukų
visoje
sri
nuosavybe.
Bet
anglai
su
Prancūzų Projektas Del
Darbininkai atsisakė bylą
tikdami dėl aštuonių. Fityje.
tinka,
kad
kontroliavimui
Ruhro Krašto
toliau vesti.
džiumoje tai yra skirtumai
Sprogimas, kuris sukrėtė
šių kasyklų būtų įsteigta
tarpe vakarų valstybių ir
Prancūzų memorandumas j tarptautinė kontrolė, tačiau LONDONAS, vas. 20. — ,mas, kuomet kai kurie opoLos Angeles vidurmiestį ir
sovietų.
dėl Ruhro krašto, kurį Bi- j pačios kasyklos, kad pasi- Ministras pirmininkas Att- Įzicijos nariai protestavo jog
išdaužė langus net 70 blokų U. S. Laivas Toliau
Svarbiausias punktas yra
dault prieš kelias dienas į- liktų vokiečių nuosavybe.
lee šiandien pranešė parla nėra tikra kada bug valdžia vakarų valstybių reikalavi atstumoje, įvyko O 'Connor
Krauna Prekes Javoje
teikė sąjungininkų ambasa
Daug arčiau pri e prancū mentui, kad Anglija mano tinkama paimti Indijos val
Electro-Plating Corporation
mas, kad Austrijos 1938 me
BATĄ VIA, Java, vas. x 20
doriams, vakar buvo išdalin zų projekto stovi amerikie iki 1948 metų birželio mėne dymą į savo rankas.
tų sienos būtų atstatytos. fabrike, 922 E. Pic 0 blvd. — Amerikiečių prekinis lai
tas Paryžiuje esantiems už čiai, kurie sutinka interna* sio pavesti Indiją atsakingai . Attlee sakė britai nema
Rusija, tačiau, remia jugo Sprogimo priežastis nežino vas Martin Behrman šian
sienio korespondentams, tad cionalizuoti Ruhro kraštą. indėnų vyriausybei. Jis tuo no paleisti savo galią ant
slavų pretenzijas į 1,000 k v. ma, bet spėta, kad tai buvo dien toliau krovė gumą, cuk
reikia laukti, kad šia tema Paskutinės Foster Dulles ir pat metu pranešė apie at princų valdomų valstybių,
mylių plotą Austrijos Ka- kokių nors chemikalų suda
rų ir sisalą, kurį olandiečiai
bus išlieta nemaža rašalo, | Sumner VVelles kalbos ma- šaukimą feldmaršalo Lord kurios nėra skaitomos Indi
rytų dujų išsprogimas.
rintijos.
grasino konfiskuoti kuomet
nes jis yra stiprus, aiškus žai priešinasi prancūzų me- ('Wavell kaipo Indijos valdy- jos dalimi. Tos valstybės ylaivas išplauks. Tikėtasi, kad
ir konstruktyvus, o taip pat morandumui.
tojo, ir į jo vietą paskyrimą ra valdomos princų, '-urie UNRRA Viršininkas
Trumanas Sako Jis
greit bus padarytas nuos
nesutinka didelio pasiprieši
Rusai Ruhro krašt 0 at adm. Viscount Louig Mount turi pasiduoti britr 'aliai.
ar Behrman išplauks
nimo pas 'didžiuosius".
žviegiu dar pasilieka pas- batten.
Mano OPA Gyvuos prendis
ar lauks reikalo išaiškinimo.
Būtų nereikšminga dabar ! laptingi ir savo nuomonę
Konservatyvų pusėje pra
ŠANGHAJUS. Kinija, va-, VVASHINGTON, vas 20.
kalbėti apie tai ar Prancū- I žada pareikšti tik prieš Mask sidėjo plojimas kuomet Wing
sario 20. - Aukštas UNRRA — Prez. Trumanas šiandien
• • • T-I •
zija pakeitė savo separatis- vos konferenciją. •
ton Churchillis reikalavo pa
valdininkas šiandien teigė sakė jis dar nėra įsitikinęs VttSK LCIS HKNnti
tinę politiką dėl Ruhro krašBet galima jau dabar nu- aiškinimo dėl "VVavellio at
jog planas Kinijai parduoti jog OPA agentūrai, kuri yra
JERUZALĖ, vas. 20. — $200,000,000 vertės UNRRA atakuojama kongrese, bus Atomu Jėaos Fabrikus
to, ar pasiliko jai ištikima, j matyti, kad kai kurios vie- šaukimo. Attlee atsakė tik,
Užtenka šiandien tą memo- i tos iš šio memorandumo bus kad Wavell paskyrimas bu> Sprogimai netoli Haifos mie dalykų viešoje rinkoje bu leista dėl pinigų stokos mir- j U. N. SALE, N. Y., vas.
randumą išnagrinėti ekono- j "didžiųjų'' priimtos, taip vo padarytas karo metu, ir sto šį rytą išaižė Iraq Petro vo paruoštas UNRRA direk ti. Paklaustas spaudos kon- i 20. — Rusijos užsienio mimiškai.
kaip buvo su prancūzų pa- kad šis laikas atrodęs tin leum bendrovės vamzdžius, toriaus padėjėjo R. G. A. ferencijoje ar nuomų kont nistro pavaduotojas Gromypo nakties atsinaujinusio te Jacksono po pasitarimo su rolės agentūra galėtų išlik- ko šiandien sakė Rusija Įei
Viena tik aišku, kad Pran- | siūlymu dėl suteikimo Aus- kamas padaryti pakeitimą.
roro, kurį pabrėžė sprogi Chiang Kai-sheku ir prem ti gyva jei kongresas atsi- jsianti tarptautiniam organui
cūzija pasilieka ištikima sa- trijai garantijos. Pradžioje
Lordai Priešinasi
vo senai separatizmo doktri- anglo-saksai smarkiai iškriOpozicija lordų rūmuose mai, mortarų ugnis ir tars- jeru T. V. Soong, Jackson sakys duoti jai reikalingus j prižiūrėti ir tvarkyti atominai, pritardama Vokietijos itikavo, bet paskui prancūzų pasmerkė ministro pirminin-[ k § J i m a s m a ž u S i n k l u - § a r - nebuvo prieinamas komen pinigus, Prezidentas sakė jis j n ^s energijos fabrikus Ruekonomiškam suvienijimui, nuomonei pritarė. Tuo tar- ko pranešimą. V i s c o u n t ! vuo^iai patruliavo Haifoje, tarui.
pereis tą tiltą, kuomet pa sijoje. Jis taip pat pašalino
bet kartu siūl 0 Ruhro kraš- j pu rusai iiįi šiam laikui pa Cranborne sakė jis "reiškia iš kur nepatikrinti žydai iabejones, kad Rusijos vėsieks jį.
Skandalas
kilo
paskelbus
tui ne vien tik tarptautinę [ siliko priešingi,
Senatoriai svarstą nuomų j liausi pasiūlymai pasaulinei
apleidimą Indijos sąlygose, migrantai yra išsiunčiami į tą planą, kuriuo norėjusi su
kontrolę, bet kad jig ture- i žinoma, šiame projekte y- kurios negali duoti vilties Cipruso salą.
triuškinti juodąją biržą ir kontrolės pratęsimą rado sa- | atomų kontrolei buvo taikoAngliškai kalbanti mote jos aukštas kainas.
tų savo ekonomišką rėžimą j ra daug dalykų, kuriuos ga- taikingai ir sėkmingai atei
Jvo užduotį sukomplikuotą ! m * suvaržymui tarptautinės
ir nepriklausytų^ nuo Vokie- j Įima sukritikuoti. Vieni pri- čiai jos žmonėms." Parla ris sakanti atstovaujanti po
atomų inspekcijos, priežiūtijos federalinės valstybės, kiša, kad juo duodama ru- mente taip pat iškilo neri- žeminę žydų Irgun Zvei Leros ir tvarkym 0 tik tiems
Vėliausių
Žinių
S
a
n
t
r
a
u
k
a
umi organizaciją telefonu
Šita Ruhro krašto terito sams teisė dalyvauti Ruhro
fabrikams, kurie veiktų kuo| pranešė
korespondentams
rija, valdoma pačių ruhrie- krašto kontrolėje ir tarti sa
— Respublikonai atstovai laimėjo pirmą bandymą nu-1 m e t a t o m ų s u t a r t i s būsianti
KALENDORIUS
čių, pagal prancūzų memo vo žodį politikoje, tuo tar
Vasario 21 d.: Šv. Felik jog vakar nakties veiksmai mušti $6,000,000,000 nuo Prez. Trumano patiekto biudže- j pasirašyta.
randumą, turėtų būti nepri- pu, kai vakarų valstybės nie- sas; senovėf: Keistutis ir buvo atlikti "mūsų kareivių to, uždrausdami priedų prikergimą prie jif rezoliucijos, i TJ. N. rateliai iš to spelioatsakymui į faktą, kad žy
klausoma. Dėl šio rėžimo j ko negalės pasakyti dėl Si- Titone.
— Spaudos konferencijoje Prez. Trumanas sakė jis to- j a , kad sovietų žygis labiau
dvi kategorijos valstybių ^lezijos ir Rytprūsių, ar kitų
Vasario 22 d.: 8v. Petro dai tremtiniai buvo išdepor- liau remia Lilienthal nominaciją į atominės komisijos pir- subendrina Ameriką ir Rū
galės tarti savo žodį. Pir kasyklų, kurios randasi Vo Antiochitjoj; senovės: Kieg- tuoti iš savo tėviškės, ku mininkus, ir pranašavo jo užtvirtinimą senate.
siją kiek liečia atominės emoj eilėj tos valstybės, ku- kietijos rytuose. Kitas da žaila ir Arija; VVashingtono rion jie buvo 'sugrįžę."
— Japonijos valdžia įsakė likviduoti asmeninius turtus nergijos kontroliavimą. Jie
Nakties metu RAF sto 56 turtingiausių Japonijos šeimynų.
rios pasirašys sutartį su Vo- I lykas tai dar neaišku, ką Diena.
sutinka, tačiau, kad dėl Ru!
tis Ein Shemer miestely
kieti ja,
pasidarys Ruhro; Prancūzija skaito "suintere— Paryžiaus raportas sakė Keturi Didieji jau pilnai sijos atsisakymo paleisti vebuv 0 užpulta. Šaudymas vy- susitarė dėl Italijos karo laivyno pasidalinimo.
ORAS
to dėl prasižengėlių nubaukrašto kasyklų savininkė suotomis valstybėmis". Ar
Giedra ir šalta. Saulė te ko 20 minučių, kol britai at
— Keturių britų jūreivių atsisakymas dirbti, Japonijoje dimo lieka dar didelės spramis. Paskui tos valstybės, Rusija ir Amerika bus įskai
rėmė užpuolėjus.
®ulaikė britų kareivių siuntimą Singapuran.
j gos.
kurios bus "tiesioginiai su- tytos ar ne? Vyt. Arūnas ka 6:39; leidžiasi 5:31.
v
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Mountbatten Skirtas Wavell Vietai

Žydai Vėl Paleido
Terorą Palestinoje
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ŠIURPI NEtAIMfi.

Ark. parap. kovo 2f—30 - » |
T. J. Borevičius, S.J.
|
Putinam, Conn. Nek. Pras. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OPTEMETRISTAS
2420 W. Marąuette Rd.
Seserų Vienuolyne mergai
f IpvplanH
I Vasari0 16 ± v™**™* iau
2201 W. CERMAK ROAD
Ofiso Tel.: PROspect 6446
tėms rekol. kovo 27—30 —
UlCfCIuilU .
.rengiamasi prie antros fteiVirf Metropolitan State B a n k )
Rez.
Tel.:
HEMlock
3150
T. J. Kidykas, S J,
Šv. Jurgio parap. salėje
d i e nos, Ui yra kovo
TeL OANal 7329
Aušros Vartų Moterų Dr« tuvių
2-ros, nes, pereitų metų BA
•
a
i
.
:
—
Kasdien
l t iki 12; l lkl f: T
VALANDOS:
MineraviUt,
Pat,
Cv.
Pran
j<m kortavlmo vakaras ge- LF'o seimo nutarimu kovo 2
9. šeštad. 10 ryto iki t vak. SekNuo 2 iki 4 popiet; 6 iki 8 vak.; ir Iki
madienj l t iki 12. Trečiad. uždaryta.
ciškaus
parap.
Didž.
Savai
rai pavyko. Ausrietes yra i d t u r i h m pag vęB ta šalpos
Trečiadieniais pagal sutartį.
tė
—
T.
J.
Kidykas,
S.J.
čia plačiai pasižymėjusios L ^ ^ T ^ nepamirškime
Frackville, Pa., Pan. švč.
valingumu. Ir tikrai, rei- j g v J u r g i o ^ „ ^ ^ g j 4
\
Būkit Malonus
Apreiškimo parap. EHdl. Sa
kia pripažinti, kad už 50 vai. popiet, bus kortavimas
vaitė — T. J. Borevičius, S.J. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
centų įžangos, fcuyo duota ir vaišes.
SAVO AKIMS!
47B& So. Ashland A ve.
Pittsburgh, Pa. Dangun
tiek užkandžio, kad kiekvie Tik vieną porą akių g a u n a m e gy
(2-tros lubos)
venimui.
Saugokite Jas, leisdami
Žengimo parap. balandžio 17 Ofiso Telefonas: YARds 0554
nas sočiai prisivalgė ir links
išegzaminuoti jas moderniškiausių
.
metodu, kuria regėjimo mokslas
Jei neatsiliepia šaukite—
—20 — T. J. Kidykas, S.J.
minosi iki vėlumos.
Patarlė sako: Geriau vė
gali suteikti
87 M E T A I P A T Y R I M O
Newtowa, Pa., Ses. KaziRe*. Tel.: MIDway 2880
Šokiamg grieič A. Buknio liau, negu niekados \ Taip ir
pririnkime akiniu, kurie prašalina
mieriecių
rekol.
birželio
m.
vtea akiq Įtempimą.
pas
mus.
RALF8
reikalais
OFISO
VAI4ANDOS:
orkettraa.
— T, J. Borevičius, S.J.
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
nebuvo gab'ma susitarti. Bet
•
popiet; nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
Tfvų J. Borevičiaus ir J. vai
J. Kurien§ "kanklininke* * pasirodo, kad einama geryn.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.
Kidyko
nuolatinis
adresas:
gavo liūdną žinią iš Lietu- Į Šv. Jurgio parap. BALFo
331 WittiBfc* AUey, Philadelvos r jos senas tėvas F. Pus- Į ak. prisideda visa eile" nuoOPTOMETRISTAl
Scena šlarpios neiaimls netoli Mteaif&n City, Ind, kur pkia 6, P*.
kunigis pereitų metų lapkr. širdžių veikėjų, moterėlių, g i U , s i s S o u t h S h o r e t r a u k i l i s
1801 So. Ashland Avenue
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
U
i
yra
ka^7aiko^
vadina^
y
N
H
M
ant
buso
su
dar
K a m p a s l b - t o e gat.
pabaigoje mire\ Jis buvo pa
S 6 Metų Patyrimaa
ininkais
žuv
13
Telefonas OANAL 052$, ChJcage
°
važiavusių bus* žmonių. (Acm*Dra*
Jei nori būti išmintingas,
garsėjęs vargonininkas ir nioji Raudonojo Kryžiaus >
TeL
Yards
1829
OFISO VAIJLNDOS:
atsimink penkis dalykas:
''kanklininkas" Skriaudžių komisija, kuri tikrai yra gas telephoto)
Pritaiko Akinius.
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:80 p. m.
apie ką kalbi kam kalbi. |
Trečiadieniais uždaryta
Kreivas
Akis
nuveikusi milžiniškus dar
parap.
Šeštad.
» : ! • a m. iki 6:60 p. m
k a i p kalbi, k a d a kalbi i r k u r j
Ištaiso.
R a š o , kad: j o l a i d o t u v ė s e bus: „ šukele dideles sumas
kalbi.
Ofisas ir akinių dirbtuve:
buvo skambinama kanklės. p4nigi}», nupirko net "Station
TeL GBO. 1800 (Oflso ir oama.)
3401
S.
Halsted
St.
Newtową Pa,, Ses. Kaaimnmm
J. Kuriene irgi aavo kauk- j Wagon", ir t. p. Tad priKampas 34th Street
rm*
immitmimu
mieriečlų Akademijos rekol
lių stygomis ir čia mūsų seina manyti, kad jų prisiVALANDOS: nuo 10 iki 4 ir • iki 8
vasario 19—22 — T. J. Ki
Nedalioj pagal sutartį.
CENTRINIS
LIETUVIŲ
PHYSICIAN and SURGBOB
jausmus sužavi. Reiškiam dėjimas daug vaisių šalpos
Tikslu*
t
y
r
i
m
a
s
Contact
Stiklai
dykas, S.J.
GLOBOS KOMITETAS
(lietuvis Gydytojas)
jai užuojautos.
! darbe atneš.
Ortkoptic Gydymas. Stiklu* Atnaujinu ITALIJOJE
Chfcajco Heights III., ftv.
3925 West 59th Street
VAJUAKDUS: I — « popleu « : • • -Kazimicro parap. jaunimui T I K T A I $ 2 0 0 l DEEN£
t-.S« vakarai* TV»6Wd pacai auUkrtt
J.
RIMDZUS,
D.
C.
AMERIKOS LIETUVIAMS I vasario 2&~~kovo 3 — T. J,
LICENSED CHIROPRACTOR
Italijos lietuviai siunčia Kidykas, a j .
m 3TATE OF INDIANA
sakyta daug nuoširdžių kal Jums, broliai, nuoširdžiauPhUadel^Oa, Fa,, Sv. KaHome calls įn Indiana
PHYSIC1AN and SURGEON
bų ir sveikinimų. Meninę da sius sveikinimus Vasario 16 zimiero parap. kovo 10—16
Phone Wentwortb 2527
6757 S. VVestern Ave.
lį atliko Užumeckiene (iš dienos proga ir reiškia savo — T. J. Borevieiui, &J,
PHYSIO THEEAPY
Ofiso TeL: HEMlock 5849
Kanados) solo, Starkienšs dėkingumą už Jūsų žygius
Mi«er»viUe, P*,, šv, Prm<
Lo s Angeles, Calif. — Va vedamas parapijos choras ir Lietuvos reikalams apginti
TeL: tiEMIoca 23^4
936 West 63rd Street
sario l e s i o s minėjimuB ir smuiku — Žemgulys. Visa ir mūsų pavergtojo krašto c iš k aus parap., jaunimui ko
VALANDOS: Trečiadieni ir SeA
Mes E s a m e Agentai Del
H O U R S : Daily 6 to 8 P. M
tądien j pagal susitarimą; kitomis
Saturdays 10 A. M. to 8 P. M.
viso pasaulio lietuvių Mal programa buvo gražiai at tragiškajai padėčiai atvaiz vo 9—16 — T. J. Kidykas,
B E N J A M I N M O O K B MALIAVŲ
dsMymaa
nuo 2 iki 4 po piet,
______——-————-—————^—
I K VAH.M^V.
dos Diena Los Angeles lie likta. Minėjimui baigiantis, duoti amerikiečių visuome S.J.
7—9 vakare.
MAUTIX S K N O L R MALLkVŲ
Nevv Britain, Coan., šv.
Ofte. Tėi
V t t . 1«86
tuvių koloniįos buvo atšvęs buvo priimta Lietuvos (gel nei įr visam pasauliui.
IR VARMŠC,
driejaus parap., kovo 17—23
ta su didelėmis ir gražiomis bėjimo reikalu Amerikos vai
KEM-TONE — VALSPAR
DANTISTAS
Į Jus, Amerikos lietuviai, — T. J. Borevičius, S.J.
iškilmėmis. Pamaldos vyko džiai rezoliucijos ir ALT rei
Turime Gražu Pa irink 11114
GYDYTOJAS IR CHIRUEOAS
Easton, Pa., šv. Mykolo
L446 So. 49th Court, Cicero
yra nukreiptos visų mūsų
"Los Angeles Šv. Vibijanos kalams suaukota $621.20.
NAUAITSIV PATEKNV
SIKMNES POFIiajOS
1204 Archer Avenue
Antradieniais, Ketvirtadieniais
pavergtųjų ir ištremtųjų akatedroje. Jas laike prel. J.
ir Penktadieniais
Vakare Lietuvos konsulo kys. neg savo vieningu darttm&SmSB&tfmM^
UGONIUS PRIIMA:
Maciejauskas. dalyvaujant ; d r B i e l s k i o n a
. -. --;VAL.:
10-12 ryte; 2-6, 7-9 P. M.
bu J ū s dau
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 3 1 4 7 S. Halstoti 8 t ^ C h l e a g o
J. E. arkivyskupui J. Cant-'
^ svečiu Dri§mimaa
:
S SaWe P*»»ry- rjpmnkrjllll n m * n i l A f i i a
Trečiad. ir Sekm. tik susitarus.
well, t o r i , po pamaldų su- ^ T a t e l S a a n t S . as ° m f e U k r a Š t ° I a i S V § S a t U e m 0 K r d ^ W 9 « * « W
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir fteatadianiais
teik5 iškilmių dalyviams vys j ~ L ,"? * „ ***** f™ *?" statymui ir lietuvybės išlai2547
West
e3rd
Street
kU iU t
Valandos: 3—8 popiet
kupišką laiminime
Labai! fm*l
'
f * b u v o . , r , kymui tremtinių ir išeivių
Tel. Hemlock 8262
Los
v
, ,
,- ,
Angeles miesto bumus- fttW%0
GYDYTOJAS LB CHIRURGAS TeL: GROvehilI 4020
(Ofiso lr Rezidencijos)
gražų pamokslą pasakė Los L
,
,^ , , .
tarpw.
4146 Archer Avenue
I t a l i j o s lietuviai linki
A
i
i, ••
m:, -•• i t r a s i r daugybe k;tų.
Offeo Tel. LAFayette 3310
laikraščiai
rase
apie
Vasa-1
Jums
geriausios
kloties
koj
Rea. TeL REPublic 0054
Angeles vyskupijos Tikeji- į
„ . . . . (JOVA1BAS)
Jeigu Neatsiliepiama —
DENTIST
B eX6-sios
veik
os
A n mine'
e l e s voj e už nepriklausomą tėvų
rio
iškilmes
ir
GYDYTOJAS LB CHIRURGAS
mo Platinimo direktorius, t
v™ ^
*
Saukite: KEDzie 2868
2421 We*t 63rd Street
Telephone 2 4 2 3 W e s t M a r ą u e t t e Kd
Rsv. W. Duggan. Mišiose j i m ą . P r i e U e t u v o s v a r d o « « f . J>e t r o k š t a , k a d t o j i į M I C H A E I . « . McDERMOPT, V a ^ s VALANDOS:
k o v a , k a i p i r 1 9 1 8 m e t a i s , i kuris gyvana adreąu 6835 S. Wol- p^e-i -utartL
GBOvehui 7<u<i
(Dargia Vaistinis Name;
Kasdien nuo 1—H vai. popiet
dalyvavo daug lietuvių ir
OFISO VAJLAJTDOS:
cott, dabartiniu laiku kandida- , ^
"M^H«-«*«««* . o «
ir nuP 6 Ud 0 v s l vakare.
svetimtaučių. Lietuviai buvo
E a s d l a a a u o l Ud 4pp. Ir • lai i f
TV«eiadi«ūdo vakarais ir taip**
pasipuošė
tautiniais
ženkleįgarsinimo
svetim
t
a
u
c
i
ų
I
(Traeiad. Ir M t a d . . s a c a i sutarti)
ntsiinrUsnlsiį
pagal
sutarti
organirjotai Jiygiavo ka , t a r 8
liaia.
pamaldų
dalyviai
JŪSŲ
lr
'
tedron,Visi
vedami
Lietuvos
i r | l ^ P1 1 8 *t u *s i•a Buiseilaa k i sprisidėjo
« * Jums padedant, būtų apvai-1 tuopa ui aldermaną 13-to waj*
AMERIKOS
UETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
P raekI š t a s
Kreipkitės
Eksportyvo
Amerikos
«
o r « m * J 0 t avėliavų.
i «vrf»vMoterys
k»-iP - Maoiejauskas,
Miltonaa nttuota sv«timųjų, jungo nu- d o j o
££««*įj*£J**
ft
Res. 695* So. Tsiman Ava.
žodžiu,
šis
Vasario
16-sio«
TeL OANal 6122
0
ir mergaites deVejo tautiPatarnaTimo Prk
sikratymu
ir
laiavos
LietuS
S
S
^
*
^
^
*
S
°Z
Res. TeL GROvehiU 0617
nutrauktą kūrybinį darbą
McDermott yra ilgametis gy
nius rūbus. Pirmą kartą di minėjimas paliko gilų įspū VOS
Office
TeL H£Mloek 4S48
atstatymu,
kurioje
visi wardo
Micoael
J.
ventojask6mitymana8,
13-tame warde,
yra 49
Tėvynės
ir
visoa
žmonijos
P l y n i u amžiaus, ir yra ką tik grį
dingoje Los Angeles kated dį ir, reikia pasakyti, atne lietuviai galėtų toliau tfiti metų
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
gerovei.
žęs iš kariuomenes. Jis tarnavo
5244 W. 25th 8 1
roje aidėjo Pulkim ant ke šė! Lietuvai daug naudos.
užsienyje tris metus — užsįtar2201 W. Cermali
K.
lių giesmė" ir Lietuvos tau
naudamag penkias kajines žvaigž
fcu*. I ?. V. Favalkla
GYDKTOJAS IR CilUliLRGAS
fISAi
D A R B A * OABJJrrrjOTAfl
des ir apturėdamas Prezidento ciValandos:
1—3
popiet
žr
7—8v.v.
tinis himnas.
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio Z42& VVest M a r q u e t t e Koad
Talaom T\mų IBdlrbjsčlq
Centrinio Lietuvių Globos taciją,
Iš visų Amer. Jungt. Val
vakarais ofisas uždarytas.
V i n k l u . Modeliu*
Po pamaldų puikioj Sciii- stybių, niinoig valstybe tar
Komiteto Italijoje pirm.
OFISO VALANDOS:
Pirm karo jie buvo « a l sstate
REZIDENCIJA
DYKAI APKABIAVIMAS
ry valgykloje įvyko iškilmin ri tankiausi geležinkelių
Juozas Macevičius
biznyje, susirišęs su Mar*Lawn
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
P a i m a m Ii n a m u lr prlstatom
Real
Estate
kompanija,
kurios
8241
West
66th
Place
Trečiad, ir Nedėliomis susitarus.
Sekretorius
gi pietūs ir minėjimo prog- tinklą. Chicago yra didžiauofisas tuomet buvo, po adresu —
P A B J ) l ODAMK NAUJUS
Tel. REPublic 7868
3308 W. 63rd St. S u g r i s iš ka
BADIOS
• i i w mi.^
rama. Paiyvavo valdžios, at-! šias visam krašte geležinke- Roma, 1947 m.
riuomenes, jis vel užsiimė real1
Mes t u r i m e K a d U « j ataka lr
TeL CANal 0257
estate bisniu toje pat kompanijo- Jums neceikfa laukti dėl Jūsų.
^tovai ir konsulai. Buvo pa- jlių centro-mazgas.
V a s a r į ro^- * 5 4Bes. TeL: PROspect 6659
je bet dabar po adresu 180 W.

OKIO LIETUVIU ŽINIOS

Dr. F. C Winskunas

Dr. VValrer j . Swiatek

•

I

DR. CHARLES SE6AL

•

•

•

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

DR. G. StRNER

"«MH*^

^tiEialr"

Lietuviai Italijoj

Tėvų Jėzuitų Darbai

Dr. Walter J. Kirstufc

Renduojame Grindų

IS LOS ANGELES PADANGES

DR. PETER T. BRAZIS

Vcsario 16-osios
Iškilmės

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. AL. RAČKU5

MAROUETTE
PAINT & HARDWARE

Remia McDermoft Už
Aldermaną 13-to Ward

OR. EMILY V. KRUKAS

• * * B P ^ » ~ ' '^r»»-

•**-

Dr. Alexander J. Javob

Dr. Vincenf E. Zopel

•

Radio Sugedęs?

• • •

DR. BIE2IS

RADIO SERVICE CO.

•

•

DR. J. J. SIMONAITIS

•

DR. STRIKOI/IS

t

•

•

'

r-

•

.L

l » 1

P i S B ^ n - * ^

im

KANDIDATUOJA U2 ALDEKMANĄ

Taipgi P a s i r i n k i m a s Toliausių
Musikos Rekordų
Nuatplrklt* Ir P a s i i m k i m s o S a r t i .

Washington Street.
Būnant reaĮ estate. toznyje, jam
buvo progos susipažinti su dau
gel} Įmonių, ypatingai su lietu
viais. Jis paiįnp jų reikalus ir
padėti šiame warde. Jis gerai ži
no kokie pagerinimai yra reika
lingi 13-tame wardę, ir yra piknai pasiryžęs tuos pagerinimus įgyvendintį.

C&CVRO 411S
Atdara Vakarais lkl • : • •

Paugucaa lietuvių jį atsimins
nuo laikų kada buvo statoma Šv,
Kryžiaus ligonine. Jis tada buvo
ko»*raktorium pristatant statybos
medžiagą trokais.
Neužmirškite šį lietuvių bičiulį
rinkimu, dienoje — antradienyje,
Vasario (Feb.) 35-tą dieną.

•

JOHN F. WALL ir jo graži šeimynėlė. John F. Wall dabartiniu laiku
stipriai kandidatuoja ui Aldtermauą 11-to Wardo. Jį remia dauguma
ivių tame Wajrde. Rinkimai — Vaaarig 25 4
(Skelb.)
•

(Skelb.)

1891 So. Halsted St.
*ai

R e z i d e n c i j a : 6 6 0 0 S. A r t e s i a n A v e .
V A L A N D O S : 1 1 v . r y t o iki 3 p . p .

OfisO tel. 3IONroe 0570.
Resid, tel. CĄNal

Per ilgus m e t u s jis guvo Mi-1
chael J. F l y n n ' o sekretorius, ir

visokiais reikalais. Jis visuomet
bandė visiems sulig išgalėmis pa
gelbėti, .tijomi įgydamas daug
nuoširdžių draugų.

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

TEL

1
prie jo kreipėsi (feiuą amonių su

DR. P. 2. ZALATORIS

6 iki 9 vaL vakare.
7S1«,

•

VALANDOS:
Kasdien — % -4;
7-9; Trečiad.
Šeštad. n u o 1-4; Sekmad. —*
pagral sutarti.

ir

DR. A. JENKINS
PHYSIOTAN
(LIETUVIS

A SURGEON
GYDYTOJAS*

2500 W. 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Kasdien nuo 1-4 p.p. lr 7:I§-» rak.
Seftt»4ieni*ifl nuo X-4 POPlet
Trečiad. ir Sekmad. uždaryta.
Ofiso TeĮ, ^
VBOspec*
S

mm

VO&aiM 8411

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Sekmad., Trečiad. ir Sestad.
Vakarais—tik pa^al sutartį.
Office TeL YARds 4767
Namu TeL PROspect 1980
•

•

— — — ^ ^ — . •

Uiiso leL VlRginia 0086
Rezidencijos TeL: BLVeriv 8244

"

TeL YARds 8146

Dr. Kazimieras E. Filz
MYTSICIAN AND SURGEON
X-RAY EKAMINATIONS
2200 West Cermak Road

•

464$ So. Ashland Avenue

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

LB A U N I U S PRTTAIKO

4157 Archer Avenue

7U Weat 35th Street
Vai.: 11—12; 2—4; ir 6:30—S:30
Pirmadieniais: 2—4 is 6:30—«:30
Šventadieniais: 11—12.
—

DR. I E. MAKAR
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

10758 So. Michigan Aveaoe

Ofiso v a U * — 3 ir 6 — 8 : 3 0 P . M,
Trečiadieniais pagal sutarti.
* '

Dr. A. Montvid, MJX
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VVest Town State Bank^Bldg.

2400 West Madison Street

Ofiso TeL: SEEley 7330
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—S
Beafe. TeL: BRUnsvrick 0697
tiso TeL: PULLMAN 1198
VALANDOS:
a n ų TeL; PULLMAN 8277
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 v a t a i

S

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEONOIS

Penktadienis, vas, 21, 1947

j*

•

C L A S S I F I E D ADS

šiame susirinkime prisirašė sąžiningai nutarimų sekreto
JOSEPH M. MOZERIS
KALBĖS UŽ KUMSKĮ
aštuoni nauji nariai. Jų tar riaus pareigas ėjo. Negaliu
l ALDERMANUS
pe buvo žymūs biznieriai užmiršti Didžgalvį, o taipgi
0<X>OOO<X>OO<XKX>OOOOOO<>O<X)OO I - - - - - • • » •
l
" D H A fT G O**
*
HELP WANTED — MOTERYS
13-to WARDO
poniutes Magdutę, Antutę,
LIETU VIC B. K. LABDARIŲ SĄJUNGA
Striiupai.
KTTW. ANICETAS LINKUS, DVASIOS VADAS IR KDINTM
OARRU SKYRIUS
Priėjus prie naujų reika Ievutė, Onutę ir 1.1., kurie
AR IEŠKOTE GEROS
4557
So.
Wood
Street,
Chicago,
Ulinei•ooooooooooooooooooooooooo*
lų, pasikeitus valdybai, pir- pasidarbuoja įvairiais klubo
PfiDfiS
IR
ATSARGOS?
" D R A r G A S " HET/P W4*TET>
Pirm.
min. J. T. rekomenduoja, reikalais.
ABVERTISTNG D E P A R T M E N T
atsisveikinimo žodį. Jis pa
kad iš klubo iždo būtų pa
127 N(x Dearhorn Street
TELEFONŲ KOMPANIJOJ Labdariu Sąjungos
reiškė džiaugsmą, kad turė
Tel. RANtlolph 9488-9489
aukota Amerikos Lietuvių
Skurdas ir perteklius yra
RANDASI DARBŲ
jo progos pasidarbuoti lie
Tarybai $50.00, Bendram A- nusikaltimo šaltiniai. — Ro
B E I i P W A N T E D — VYRAI
tuvių labdarybei. Pirmininmerikos Lietuvių Fondui mas Striupas.
— DfiLkas išreiškė kun. Juozaičiui
$50 00 ir Labdarių Senelių PLATINKITE DRAUGĄ
M E N
kU P &ta S na
f°l. °J l. ^ 'Z ;
.Padėką už pasidarbavimą.
Who want a Ticrm»tipnt. jrood p^vinjj
prieglaudai $50.00. Kaip be
kimas įvyko sausio 29 d
8»1f"> jcth, w H H a f a s t )2rr«->\ving- o r Ona Jasper, rast.
matant įnešta ir paremta ir
Nors oras tą vakarą pasi
T
r*DARBIS 72H j VAL. PRADŽIAI
ELE^TROL ^X CORP.
vienbalsiai nutarta paauko
taikė labai šaltas, bet atsto
1718 Sherman Ave.
77H f V A I J . P O 3 MfiN.
ti virš minėtas sumas.
vų atvyko iš visų kuopų. Da Iš Labdarių I Kuopos
EVANSTON
82% f V AL. P O 6 MfiN.
lyvavo ir svečių.
Taigi, Zarasiečiai ir vel
Town of Lake. — LabdaNAKTIMS DŽENITORIUS VALYMO DARBAI MOTERIMS
Išklausius kuopų atstovų rių SąjVLng0B
i k u o p o s m § . ištiesė savo duosniąja. lab
Loop Ofisuose
VISOSE MIESTO DALYSE
pranešimų, paaiškeio, kad n e a i n i s g a u s u s pasirinkimas darybės ranką paskirdami
VALu: 5:30 VAK. I K I 12 NAKTĮ visur veikiama, judama i r ; į v y k a v a s a r i o 9 d
^ p . žymią dalį savo turto vargs
PASTOVUS DARBAS
stengiamasi kiek galint dau- j s v e t ainej. Dvasios vadas ku- tantiems broliams ir sesu
Joseph M. Mozeris
ATSIŠAUKITE
ANDOVER 2838
giau aukų senelių prieglau nigas K. Barauskas pranešė, tėms Europoj ir neužmiršo
Penktadien}. Vasario 21 d., 7:15 v.
v,
WF(fFC (Marg-utis) radio valandoCIA RANDASI NUOLATINIAI
dai surinkti.
kad gauta du amžini nariai: šiame krašte vietinių sene
ILLINOIS
BELL
, je Joseph M. Mozeris, Sec'y Ketetuto
DARBAI
Bldg. and Ix>an Ass'n ir Vice-Pres.
2 kuopa, Cicero, smarkiai Frank Gudžiūnas ir a. a. lių. Norėtus paklausti kitų t
Lfet. Chamber of Commerce, pci-staW E L D E R I A M S
tys savoje kalboje Al G. Kumskų.
rengiasi prie savo parengi Elena Joninienė, kurią įra panašių klubų, kurie rašyTELEPHONE
CO.
'
K
a n d i d a t ą j 13-to Ward Aldermanus
Patvni9ia reikia
del
paskutinio
radio
praregimo
mo,
kuris
netrukus
įvyks
šė
vyras
ir
dukrelė.
Įmokėjodami
laikraščiams
uždeda
SAMDYMO OFISAS
(Amerikoniškoje kalboje) apife savo
AUKŠTA MOKESTIS
MOTERIMS:
parapijos sal§j.
platformą, ir vėliausius
pranešimus
po $100.00.
sntsralvius (Iš tokio ar kitoDARBAS NUOLATAI
piliečiams rinkimų klausimais.
STREET FLOOR
klu
Iš Tėvų Marijonų š e i m o j
° o veiklos) kiek j i e .
Apdranihi. U g n i n e - : f)V"as ir
Ketvirtoji kuopa savo pa
(Skelb.)
309
W.
WASHLNGTON
ST.
kitos d^rMnlnksm* n^u'lo^.
aukoja labdarybei? Kad jie
rengime uždirbusi $108.00 pranešė V. Maslauskienė.
ATSIŠAUKITE ŠIANDIEN!
^
Serga M. Martušienė. Na- padaro didelius pelnus pa- <?
Mr. ir Mrs. W. Lawrence įRAM4PO ATAX BIVISION Pranciškonu misijos
siraše garbes narialo ir įmo rės apsiėmė ligonę aplanky- rengimuose tai dar neveik
2503 Blae Island Ave.
a
ti.
Marinienė
raportavo
iš
*
kėjo
$100.00.
Detroit,
Mich.
—
Šv.
An
2 blokai j rytus n u o Wes*ern
Avenue ir 26th Street)
susirinkimui
tano parap., misijos ir Tre
Septintoji kuopa turėjusi koygU peržiūrėjimo. Viskas I Pasibaigus
* —
REIKIA VYRO
tininkų vizitacija kovo 24— rinkliavą Aušros Vartų par. 1 tvarkoje. Labdarių 1 kuopa pasivaišinom šaltu alučiu, ir
M A Ž I A I 50 M E T Ų
7 5 c Kiekvienas Rekordas
30 d. — tev. Modestas Ste- bažnyčioj. Surinkta $121.30. (gerokai per 1946 metus pa- skaniais Slenikų pagaminKaipo ofisam dženitorius
!
paitis, O.F.M.
Dešimtoji kuopa, West sidarbavo. Į centrą priduo- tais užkandžiais. Dar liko
ILLINOIS
BELL
14070 Jonkelis
Sukčius
Akordionais duetas
ta
$9,450.93.
Didžiausias
nuo
pakviesti
pas
klubo
narę
T E L E P H O N E CO.
Schenectady, N. Y. — Šv. Pullman, rengiasi prie "tūks
14067
Aukštaiči-ų
Polka
4918 W . 95th Street
Našlaitėle—Valsas
Jdainavo P. Cetkauskas
Kryžiaus parap., misijos ir tantinęs vakarienės", kuri pelnas priklauso mūsų dva- Marcella VValantas, kuri užOaklaun
14069 Kalvelis
40 valandų atlaidai kovo 24 žadanti duoti gražaus pelno. sios vadui kun. K. Baraus- laiko Happy Corner užeigą
Kepurinė
Jdanavo P. Cetkauskas ir S. Vilniškis
V Y R A S
14080 Laisčiau Rūtą — Polka
kui,
kuris
iš
širdies
labda3464
Lituanica
Ave.
žinoma
—30 d. — tev. Barnabas
22 kp., Rockford UI., atKvietkos Valsas
Mahanojaus Lietuviška Orch.
riam
16200
Eiva,
Boba,
Pūsų
Kult
Pastoviam darbui
vežė iš parengimo $20.00 ir'
s darbuojasi. Taipgi ne visi ten nuėjom, bet.kuMikalauskas, O.F.M.
Seni, Duok Tabokos
Įdainavo J o n a s B u t ū n a s
Kaipo Naktinis Sargas
16247 Dumblas, Dialogas
darbščiai
pirm,
Elenai
Ged,rie
nuėjom,
tai
tikrai
sauDetroit, Mich. — Šv. Jur Elenos Noreikienšs auką
šis-Tas Dialogus
V. Dineika ir J. P e t r a u s k a s
26046 Sesutė — Valsas
*
vilienei ir ižd. Onai Vaznie- \ nias vaišes turėjom. Ponia
ŠAUKIT ARMITAGE 1325 gio- parap., misijos ir Treti $10.00.
Visiems Tinka — Polka
Kaaino Orkestrą
Klauskite dėl Mr. Ra t h man
nei ir kitoms veikėjoms, tru- tik sugrįžus iš Los Angeles,
26074 Ant Kiemelio — Polka
ninkų vizitacija kovo 31 —
23v kuopa rengiasi prie va
P a s Malūnėlį — Valsas
Karšikas Benas
Calif., praleidus, ten kelias
VYRŲ REIKIA
balandžio 6 įi. — tev. M. Ste- karo su ypatinga, patrauk rios taip vieningai dirba.
26036 Bučkio — Valsas
Nauja Polka
Okech Tarptautine Orch.
savaites,
pasigrožėjus
saulė
DIRBTI TANNERY
Kuopa
turėjo
išlaidų
$112.paitis, O.F.M.
lia
programa.
C-500
Čikagriečiu
Polka
Puikios darbo sąlygos
75 dėl įvairių seimų ir šv. tąja Kalifornija, dabar jau
Stasytės Polka
A. Jezavito Radio Orch.
Indiana Hirbor, Ind. —
Iš
knygų
revizijos
komi
C-501 Močiutė Mane BarS
HUCH LEATHER CO.
Mišių) už mirusius ' narius čias kaip naujai užgimus.
C-502 Mylėjau
Plaukia Mano
Laivelis
**l Dainuoja Viktoras Bekeris
Šv.
Pranciškaus
parap.,
mi
Mergele
sijos
paaiškėjo,
kad
pernai
1525 W. Homer Street
Dainuoja Viktoras Bekeris
Jaunoji
Mergelė
'
Tenka pažymėt, kad Zar.
sijos ir Tretininkų vizitaci- įeigų buvę $36,224.31, o su Dabar kuopos ižde yra $110.C-503 Gegutės Polka
Vestuvių Polka
A. Jezavito Radio Orch.
57. Marinienė komisijos var- Klubo iždininkas Rapolas
ja
kovo
26
—
balandžio
6
d
balansu
$55,409.46.
Išlaidų
C-504 Noriu Miego
H E L P W A N T E D — MOTERYS
Man Pasakė Kervoliukas
Dainuoja Viktoras Bekeris
tev. Petras Baniūnas, O. $45,822.15. Sausio men. ba du dėkoįa pirm. Elenai Ged- Puslis su savo žmona, ir
C-505 Armonikos Polka
Radio Polka
A. Jezavito Radio Orch.
F.M.
lansas $9,587.31. Į šias skait vilienei už malonų priėmi- prieteliais MotkeviČiais mau
C-507 Brooklyno Tolka
Lewiston, Maine — Šv. lines neįeina vajaus metu mą ir už vakarienę. Labda- jdos saulės spinduliuose FloSMART GIRLS
Muzikantų Polka
A. Jezavito Radio Orch.
Rusiški
Rekordai,
Rekordų
Albumai,
Klasiški
geriausių pasaulio
ridoj.
Patriko bažnyčios koplyčio surinkti pinigai. Vajaus a- rių 1 kuopa gerai gyvuoja,
artistų. Taipgi populiariški ir svetimų kalbų Victor, Columbia, DeCou ir kitų.
LKi5 TO WOBK IX THE
Vardu klubo tariu širdin
je, misijos gegužes 8—11 d. pyskaita yra daroma atski turėdama darbščią valdybą.
K r a u t u v e a t d a r a 6 dienas ir Panedėlio, Kefcvergo ir Subatos vakarais.
Labdarys gą padėką K. šileikiui, ku
— tev. Modestas Stepaitis, rai. Vajuje sukelta apie $45,FRIENDLY ATMOSPHERE
ris per septynis metus, taip
000. Revizijos komisijos ra
O.F.M.
Kitur, į kitus miestus, perkant ne mažiau kaip 6 rekordus, reikia
prtdėti $1.00 už pasiuntimą ir supakavimą. Pinigus prisiųskite Money
OF
Rumford, Maine — Šv. portas vienbalsiai buvo pri
Orderio formoj. Nesiunčiame užsakymus C. O. D.
Zarasiškiy
Klubas
Antano parapijoje, gegužes imtas.
22—25 d. —- tev. Modestas
Labdarių ūkio nuosavybe Paaukojo $150.00
Stepaitis O.F.M.
taip jau buvusi peržiūrėta.
The Best Radio Place In
Šiuo metu turima du ark Labdarybei
Town
lius, 10 karvių ir jautį, 27 Į Sekmadienį, vas. 9 d. Za
3241 S. Halsted St.
Chicago 8, 111 1
Sovietai
Užginčija
kiaules,
virš
200
vištų*
ir
ki
rasiškių
Klubas
turėjo
me
Starting Rate 83c
With Experience 94c
Rengia Masinį ^ :
Kareiviu Atšaukimą tų naminių paukščių, 27 a- tinį susirinkimą, į kurji taip
viliai bičių.
skaitlingai narių atsilankė.
Automatic Raises to
VIENA, Austrija, vas. 20. Perskaičius ir priėmus Tė
Susirinkimą
Atlikus susirinkimo for
— Oficialūs rusų sluoksniai vų Marijonų Bendradarbių malumus, tarpe įvairių ko
šiandien užginčiio atspaus kvietimą y metinį seimą, at misijų raportų, svarbiausia LIETUVIU UŽ KUMSKI
dintą raportą, būk visos ru stovais išrinkti St. Cibuls buvo knygų patikrinimo ko MITINGAS SEKMADIENI
4545 W. Augusta Blvd.
su kareivių šeimynos oku- kis, M. Majoras ir O. Jas- misijos pranešimas, kad klū- | K < £ 2 2 5 £ W 2
^Z^I^^AI
k
G. Knmskj i alrie^mą^u^ p a k ^ I h p
puotoj
Austrijoj
buvo
jsaper. Aukų sudėta $16.00. bo reikalai tvarkingai ve kad šios savaitės p a b a i g i i v k * dii
BEGINNER — TYPIST
madiniai
mitingai
ir testimonijal§
kytos grįžti į Rusiją iki ko- ~ Klm K j u a z s d t i 3 a u k o j o dami ir kad klubas per pra vakariene.
37 V2 hour week
No Saturdays
vo 23 d
'
$5.00.
eitus metus žymiai paaugo Pirmas šiu masini.ų, i?u c iririki rn ų
PITTSBURGH-ERIE
penktadieni, Vasario 21 d. St.
SAW CORP.
Svečias kun. P. Lapelis kaip turtu, taip ir nariais. įvyks
Bruno bažnvtinoj salėj. 48th St. ir
Pirmiau negu ką darysi, pasveikino susirinkimą ir iš Komisijoj buvo M. Grišienė, South Har^ing- Avenue, 7:30 vai. va
5546 Calumet Avenue
kare, ši susirikimą
rengia
LenknCALumet 2181
gerai
apgalvok.
Amerikiečiu
komite+a«',
kuriam
•»»•
reiškė pasitenkinimą, kad ir J. Yuškėnas ir J. Alikonis. vauia Frnnk Branp-iel ir Josephv^doPut20
10
15
S
Yrs.
Yrs. Yrs.
lak.
Principaliniu
ka'bėtoju
bus
k
a
n

Yrs.
VYRAI I R MOTERYS
Kai kada tylėjimas yra iš vėl turi progos susitikti su Pastarasis plačiai apibudino didatas Al G. K u m s k i a
19 I M . $300 $800 $900 $1200
klubo reikalus ir jų reikšmę. Antras masinis susirinkimas įvyks
mintingiausias
atsakymas senais labdarių veikėjais.
10 no. 600 1200 1800 2400
D I R B T U V E S I> \ K K I M \ k l
25 mo. 1500 3000 4500 6000
Vasario 23 d., 2 va.1.
M. Tupper.
Kun. K. Juozaitis pasakė
Tenka pasidžiaugti, kad ir Sekmadieni.
FOR TH AT HOME
VYRV I R M O T E R I E
p. p. Gimimo P. Svč. parapijinėj

f

222222 LABDARYBE 2°2222

f

Veikla

DŽENITORKŲ

Lietuviški Rekordai

MOTOROLA

Lenkai Remia
KUMSKĮ

JOS. F. BUDRIKp In

J

$1.04

*

Aukokite drabužių, avaly
nės, maisto ir kitokių daik••u lietuviams tremtiniams
COLUMBIA ENVELOPE CO.
345 W. Habbard
5th Floor
Užmiršk sveti" tm klaidas.
PLATINKITE DRAUGĄ 1 bet atsimink savąsias.

Mašinų Operatorių-Pakuo'ojų. Dieną
ir naktį Šiftai, gera pradine mokes
tis. Naktiniame čiftė bonai.

ITIAPCUTI^
VTENINTfiLIS AMERIKOS LIETUVTŲ KASDIENINIS
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. Ud., 1933.,

WHFC -1458 kilocycles

HELP WANTED — VYRAI

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

ATTENTION - MEN!
WORK CLOSE TO YOUR HOME
HAMMER DRIVER — HEATER AND HELPERS
FOR FLAT DIE STEAM HAMMER

MARGUČIO Ofiso Adresas.

Atlas Forgings Company
1501 SO. 55th COURT

CICERO, ILL.

m

^

i

6755 So. Western Ave.. Chicago. I1L
Telefonas — OROvehlll 2242

3E

w

f

salėj,
6800 South Washtenaw Ave. '
Šio susirinkimo reneimu
rūDinasi (
Tohn Jacka, Marąuette Porko Namų
Savininku
Dr-ios pirmininką*?, ir
John Dowiatt. Soutwest Lietuviu De
mokratu Kliūbo pirmininkas.

š i a m e susirinkime, kurin kviečiami
visi Marąuette Parko kolonijos lietu
viai, bus patiekta jdomi programa,
i bus rodoma vžliausi kriitami paveikI slai iš Lietuvos ir susirinkusiems b u s
duodama vaišia. Į pi'iečius kalbės 13
wardo biznio, darbininku, veteranu ir
nrsranizacijų lyderiai. KalhSs ir kan
didatas Al G. Kumski". Ji-^ nuodug-niai išaiškins savo platforma.
Testimonijalinė vaka»-ienė, pagerbi
mui kandidato Al G. Kumskio, įvyks
Sekmadienį,
Vasario 23 d. 8 vai.
vakaro, Gimimo parapijos salSj, 6800
So. Washtenaw Ave. Rengimo komi
siją, sudaro George M. Tearney,
Henry Szesny, J o h n Pech, Anthony
Rudis, H a r r y Wilson, J a m e s F . McManus. F r a n k Bargiel, Jo<*eph Putlak
ir Don Borrelli. Tai įvairiu tautvbių
žmonis, tipiškai . atstovauja 13-tą
wardą ir aiškiai parods, kad Kumskį "f*
J aldermanus remia vi«i t o wardo
piliečiai, neatsižvelgiant į kilmę.
(Skelb.)

• ' "*

Mm.

3000 6000 9000 12000

* M H l a m i n s * ' « W e . Savina«

You'll Need

ALL YOUR OWN
M o n e y for tho Down Paymmta-

Many ambitious couples are saving here to become
future home-owTiers, sodo a$ they've accumulated thc
down payment needed. Any Convenient amount opens
your insured savings account at tfais Assodacion. The)
charr will show you how much you need to tave.

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

3236 South Halsted Street
TEL. CALUMET 4118

SAVE VVITH A PURPOSE - SAVE ON A PLAN

I

^ * ^ ^ * * * ' #^*^s»# "• * * s *

^^M8MrJF*WJPSflr9

w:iftf:irit
^
«-fc*N^»\*V,

UIULNOIS

Penktadienis, vas. 21, 1847

^

5S5553BS53C

s = r

pasilieka rugienos. Taip pat
yra "raugas" arba "raugai".
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
Todėl Tadaušas Dūdelė pa
— MASKOLIŲ PRIEVARTA IŠ VIENOS CERKVES
1334 So. Oakley Arcų CMcago 8, I1L
TeL CANal 80194611
taria "V" angliško skyriaus
PRIAUGINO 4 VYSKUPIJAS LIETUVOJE. — VYS
1911
at
Chicago,
Illinoia
Entered as Seeond-Cla*s Matter March SI,
redaktoriui mesti naują kvai
KUPO VALANČIAUS DUOTI SLAPTI PATARIMAI
Under the Act of Marcb I, 1879.
VALANDĖLEI.
'
lą žodį. Kol savo laikraščius
PRIEŠ RUSUS. — PIRMOJI AUKA UŽ SLAPTOS
Jungt. Valstybėse, bet n e CbJcagatr?:
Publlshed dally, except Sundays,
by the
Metama
$«00
SPAUDOS PLATINIME: 9 KUNIGAI. — LIETU"V" net parašė, kad Lin dar ne rusiškai rašote, ne
Uthuanian Catbottc Press Society. Pusei Metų
, S.50
darkykite lietuvių kalbos!
VLAI — GERIAUSIOS ŠIRDIES ŽMONES EUROPOMena be r of tbe Catbollc Preas Asa'n
coln
buvo
didelis
komunistų
trisieniuose:
#E, SAKO PROFESORIUS. — KAI BLAIVYBEI
draugas... Kitais metais pa
Metams
#8
00
Subserfetton Ratas;
Raš
Tadaušas
Dūdelė
DRAUGIJOMS
PRIKLAUSĖ
88
PROC.
KAUNIJ08
0
4.60
rašys, kad Lincoln buvo pir
PRANEŠIMAS
$•.00 per year outside of Chicago; Pusei Metu
$f.#0 per year ln Chicago & Cicero; Pinigus reikia siųsti Palto Money
ŽMONIŲ.
—
KUDIRKOS
HIMNO
MELODIJOS
PA
OrdeHu su užsakymais
Hooveris išvažiavo į Eu masis Amerikos komunistų
4 centą per oopy.
Dabar kaip tik laikas už
NAŠUMAS SU AUŠROS VARTŲ GIESME. — BUVO
partijos
sekretorius.
ropą pažiūrėti, kaip būtų ga
sisakyti Gavėnios pamal
Prenumeratos kaina Cfeicagoje Ir Skelbimu kainos bus prisiunčiamos
KARDINOLŲ
IR
LIETUVIŲ
KILMES.
—
KUNIGAS
tuojaus,
gavus
prašymą.
•
•
*
lima badaujantiems Europos
Ctceroje per paštą:
doms naują Kunigų Vieny
SURINKĘS 5,824 LIETUVIŲ DAINAS. — LIETU
Metams
V-M
žmonėms padėti. Jau trečią
Tadaušas Dūdelė džiaugia bės visų metų pamaldoms
Pueel Metų
4.00 gKELBKITCS DIEN. "DRAUGJT*
VOJE BUVO 5 TOTORIŲ PARAPIJOS.
kartą jis su tokia misija si, kad "V" angliško sky bažnytinį ''Vadovėlį". Jis
- 2 važiuoja, o Europos žmones riaus redaktorius paklausė patogus kunigams ir nau
jau baigia iš bado į kempi patarimo ir išmetė iš savo dingas žmonėms. Jis paran
LIETUVOJE BUVO 800 PARAPIJINIŲ MOKYKLŲ
Savo laiku Londone leidžiama* žurnalas "The Eco
skyriaus kvailą žodį " Kiau kus ir vietoje kokios tik per
nes pavirsti.
Skaitančioji Amerikos visuomenė labai yra įpratusi
nomist" paskelbė straipsnį apie Lietuvą ir kitas Bal
Tadaušo Dūdelės makau lienos' ', kurio lietuvių kal metus pamaldos įvyksta.
prie, vadinamų, "Digest", taį yra, santraukų svarbes
tijos valstybes. Straipsnis pagrįsta* vėliausiai gauto
lei atrodo, kad Hooveris pa boj visai nėra. Tačiau jis ir Kreipkitės į
niųjų knygų, straipsnių. Tęsdami savotišką "digest"
mis is Pabaltijo žiniomis, kurios yra šiurpulingos. Ueklydo. Užuot važiavęs į Eu toliau daro grieką prieš lie
Rev. C. A. Vasys
naujai išspausdintos knygos "Katalikiškoji Lietuva",
tuvoj ir kitose Baltijos valstybėse vedama deportacija
tuvių
kalbą,
vartodamas
žo
ropą, jis turėjo nuvažiuoti į
153 Sterling St.
mes
galime
suminėti
dar
šiuos
jrfomesnius
faktus:
plačiu mastu, žmones be. jokio nusikaltimo suimami ir
dį
''Raugienos".
Reikia
jam
Long Island, kur suversta
VVbrcester 4, Mass.
—
Baigiantis
XVIII
šmtm.
Lietuvoje,
apytikriai,
ga
vežami Rusijos gilumon, uždaromi į darbo stovyklas
pasakyti,
kad
ir
tokio
žo
tūkstančiai tonų bulvių, nes
lėjo
būti
per
tris
šimtus
parapijinių
mokyklų...
Žemai
ir verčiami dirbti vergų darbus. Deportuotųjų vieton
hera ji| kur dėti. Galėtų jis džio lietuvių kalboje nėra...
Linksmas žmogug yra
čių
vyskupijoje
buvo
aštuonios
bažnytinės
aukštesnės
gabenami Lietuvon rusai.
aplankyti taip pat ir dau Yra tik "rugienos". Kai daug naudingesnių žmogu
mokyklos. Kiekviena jų turėjo apie 500 mokinių. Vil
Prieš keletą savaicaų įtakingasis dienraštis "The
gelio farmerių laukus, kur farmeriai rugius nupjauna, mi.
niaus vyskupijoje jų buvo net trylika. 1864 m. rusų
New York Times", pasiremdamas "Ttie Economist"
bulvės pūdomos, nes jų ''per
vyriausybė
uždarė
visas
parapijines
mokyklas
(p.
131-2)
straipsnio žiniomis, paraše labai gerą ir stiprų editodaug" užaugo. Jis turėtų
rialą apie tragingą Lietuvos padėtį ir apie vedamą
būti toks gudrus, kad suras
— Kaip energingai caristinė Rusija varė Lietuvos
lietuvių eksterminaciją. £is editorialas atkreipė" dė
tų priemones tas bulves Eu
kolonizaciją, galima spręsti iš šių davinių: XVIII amt,
mesį daugelio žymių amerikiečių, kurie ligšiol vis dar pabaigoje Lietuvoje tebuvo tik viena cerkvė, kadaise
ropon nuvežti. Ten bulvė yabejingai žiūrėdavo į tai, kas darosi už taip vadinamos
ra skanesnė už saldžiausią
2441 West 69th Street
did. Lietuvos kunigaikščio Algirdo Vilniuje pastatyta
pyragą.
"geležinės uždangos."
jo žmonai ir jos dvarui. Rusams pašeimininkavus XIX
• • •
Dėl to paties straipsnio rašo rimtą pastabą ir "Ame
šmt, pabaigoje Lietuvoje atsirado net keturios stačia
,f
DIDELIS PASIRINKIMAM
"V nesenai pranešė, kad
rica", katalikų žurnalas (Tėvų Jėzuitų leidžiamas).
tikių vyskupijos, kurių vyskupai rezidavo Vilniuje Gar
rusai išrado lėktuvus, kurie
Šis žurnalas vasario 22 d. laidoje, trumpai, bet gerai dine, Kaune (Pažaislyje) ir Suvalkuose. Tik per vieną
VYNO,
DEGTINES
IR
ALAUS
,
skrenda greičiau už radio
nušvietęs Baltijos valstybių būklę, rašo apie "trijų
šimtmetį iš vienog cerkvės išaugo keturios vyskupijos...
bangas. Be to, sako, Rusijoj
didžiųjų" (Amerikos, Rusijos ir Anglijos) "realizmą."
Vien Kauno gubernijoje buvo apie 7,000 rusų kolonistų
* • *
traukiniai važiuoja ir be an
Rusų gaivalai dabar dominuoją Pabalty. Kaip Len
šeimų (p. 13^140).
glių, o elektriniams autobu
kijoj ir Ukrainoj, taip ir ten administracijos personalą
.pristatome ) namas:
VYSK.
VALANČIAUS
RAGINAMAS
—
NEBIJOTI
sams
nereikia
elektros
lai
sudaro rusai, kurie dažnai prisidangsto balt iečių var
NE MIRTIES
dų,: jie srovę gauna tiesiog
dais. Rusų kalba yra oficialinė kalba. Ir jei ir toliau
Geriausia rušlu sla
— Vysk. Valančius buvo taip uolus lietuvybės ir ka
iš dangaus.
būsią vedamas deportavimas taip plačiu mastu, po ke
talikybės gynėjas, kad 1865 m. jisai rašė savo kuni
buteliais, (tezėmis Ir
lių metų Estija, Latvija ir Lietuva galinčios netekti
įdomu, kurią iš tų susi
gams: "Pasenęs ir greitai turėdamas išduoti Dievui
savo tautinio karakterio.
siekimo priemonių bolševi
statinėmis.
apyskaitą
iš
savo
ganytojavimo,
pakeliu
balsą
į
jus,
Nepaisant tos skaudžios padėties, Jungtinės Valsty
kai naudoja paštui, kad laiš
kunigai,
mano
draugai
kovotojai,
žadindamas
jūsų
uo
bės, Didžioji Britanija ir kitos 34 valstybės tebepr i pa
kai iš Lietuvos Ameriką pa
• • f:
lumą,
kviesdamas
jus
stovėti
sargyboje.
Nepriimkite
žįsta Lietuvą, Latviją ir Estiją suvereninis ir ne
siekia beveik po dviejų me
jokių raštų, nesutinkančių su katalikų Bažnyčios moks
tų? Netikit? Štai, vasario 10
priklausomomis tautomis. James F. Byrneg (buvęs val
AL. ŠIMKŪNAS
lu,
ir
neskelbkite
jų
iš
sokyklos.
Jei
reikėtų
dėl
to.
nu
paskelbtas laiškas iš Šiau
stybės sekretorius) 3avo laiku išsiuntinėjęs formales
Savininkas
kentėti,
atminkite
pavyzdį
apaštalų,
kurie
mokė,
kafc
lių, kuris rašytas 1945 gruo
notas, kuriose pareiškiamai, jog mūsų vyriausybė ne
Telefonas PROspect 5951
labiau reikia klausyti Dievo nei žmonių. Jokia baimė
džio 16. Ameriką jis pasie
pripažįsta tų įstatymų kuriuos leidžia dabartiniai re
joki grasinimai, kankinimai, ištrėmimas, pagaliau nė
kė maždaug per 14 mėnesių.
žimai Baltijos valstybėse.
pati mirtis tenenugąsdina jūsų ir tenesulaiko nu 0 ka
"Tačiau," pabrėžia "America", *'rusai vis dar ten te
Tegyvuoja greičiausias pa
talikų tikėjimo gynimo" (p. 144).
bėra ir nė viena iš didžiųjų jėgų nepadarė žygių, kad
sauly bolševikų paštas!
pareikalauti juos iš ten pasitraukti. Tą nenorą ar abe
• • *
SLAPTOJI SPAUDA
v
jingumą gal būt diktuoja amoralinis ir ciniškas 'realiz
Bolševikai, minėdami sa
—
Per
40
spaudos
draudimo
metų
slapta
buvo
išleis
mas' politikoje, kuris remiasi Trijų Didžiųjų vieningu
vo pirm0 "popiežiaus" Le
ta
daugiau
kaip
1856
leidiniai
lotynų
raidėmis...
Numo netikrumu (myth). Vakarų demokratijų pajėgumo
nino mirties sukaktį, kartu
Kentėjysių
ui
slaptą
knygų
laikymą
ar
platinimą
buvo
istoriniai šaltiniai visuomet paėjo iš moralinio stipru
minėjo įr Lincolno vardą.
apie
tūkstantis
žmonių.
Pirma
auka
buvo
devyni
ku
mo ir pagarbos tarptautinės teisės ir tvarkos princi
nigai ir keli valstiečiai, 1870 m. suimti ir išvežti į Ru
pams. Ir vienas ir antras tebelaukia manifestavimo ri
sijos gilumą (p. 148).
šant Baltijos klausimą."
— Vysk. Valančius kunigams įsakė bažnyčiose ir
Taigi, ir "The Economist," ir "The New York Times"
mokyklose mokyti vaikus katekizmo lietuviškai. Jis
Didelė Krauutvė
ir "America," skelbdami žinias, gaunamas iš rusų oku
rašė žmonėms: "Šioj gadynėj maskoliai išsimanė per
R A K A N D A I , RADIO
puotų Baltijos valstybių ir jas teisingai vertindami
% voltą mokyti vaikus maskoliškai... Katalikai, nesku
IR JEVVELRY
savo vedamuose straipsniuose, labai daug pasitarnau
binkite išmokti maskoliškai. Klausiantiems ko masko
ja Lietuvos, Latvijos ir Estijos bylai Ir persekioja*
— UZ ŽEMIAUSI NUOŠIMTI
liškai,
atsakykite:
nesuprantu...
Maskoliai
atėję
į
Lie
miems, kenčiantiems jų žmonėms.
TURTAS $1»,000,000.00—ATSARGOS FONDAS $1,500,000.00
tuvos žemę, į svetimą kraštą, kaip gali reikalauti, kad
Taupymo skyriuje dabar mokame 2%. Per 87 metus visados
išmokėjome ant pareikalavimo.
dėl jų tos Šalies žmonės mokytųsi maskoliškai? Tegul
patys išmoksta lietuviškai" (p. 140).
Rusija Ir Šalpos Reikalai

D R A U G A S

įvairybes Apie Lietuvos Praeitį

RIMTIES

Lyginti Leniną su Lincolnu
yra tas pats, ką, sakysim,
lyginti Al Capone su žmo
nių turtą ir gyvybę saugan
čiu policininku.
• • *
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Spaudos Balsai Apie Lietuva.
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JOS F. BUDRIK, Inc.

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ

Atstovas Vursell <iš Illinois) U. S. kongrese iškėlė
pusėtinai opų klausimą. Jis įrodinėjo, kad Amerikos
teikiama pašalpa auginamas komunizmas Europoje. Pa
ti Rusija per "lend-lease" gavusi $1 1320,864,109 ver
tės pašalpos. Jau tris kartus ji atsisakiusi tartis dėl
atsiskaitymo. Dešimtimis milijonų dolerių vėlesniais
laikais buvę siųsta pašalpos Lenkijon ir Jugoslavijon,
kurios yra rūsy dominuojamos. Jis nemano, kad bent
kiek pasitarnaujama žmoniškumui. Jungtinių Valsty
bių kongresas esą neturėtų skirti pinigų, kad jų pagelba rusai galėtų plėsti savo įtaką ir visą Europą
pavesti Stalino diktatūrai.
Rusija ir jos satelitai, naudodami pašalpai skirtus
pinigus savo politinių idėjų stiprinimui, gali pakenkti
pašalpai tų žmonių, kuriems istikrųjų yra reikalinga
skubi pagelba.

Vyčiu Draugovė
L. Vyčių Draugovė ( š i o s organizacijos

sendraugiai)

susiorganizavo prieš du metus ir gražiai, naudingai
darbuojasi. Jos tikslas padėti lietuvių jaunimui susi
organizuoti. Tam tikslui draugovė, susitarusi su Vyčių
apskričiu, ir namą nupirko. Būsimąjį šeštadienį tame
name draugovė turės bankietą, kuriame verta daly
vauti.

STANDARD FEDERAl SAVINGS

APIE LIETUVIŲ BCD£
— A. Doritz, Leipcigo universiteto profesorius, važi
nėjęs keletą vasarų po Lietuvą, taip yra parašęs apie
lietuvius: "Nėra Europoje žmonių geresnės širdies, ge
resnio charakterio už lietuvius. Kad nebūtų tų prakeik
tųjų degtinės ir alaus, tai galėčiau sakyti, kad lietu
viai pagal savo gerą širdį* yra ideališkiausia tauta pa
saulyje" (p. 180).
— Savu laiku, vyskupo Valančiaus ir jo kunigų pas
tangomis Lietuvoje buvo labai paplitęs blaivybės są
jūdis: 1860 m. iš 832,243 Lietuvos katalikų, gyvenau*
čių 197 Kauno gubernijos parapijose, blaivybės draugi
joms priklausė 692,000, tai yra 83.2 proc. 1859 m. deg
tinės varymas Kauno gubernijoje krito 87.5 proc. (p.
— Net okupantai pastebėjo permainą: Vilniaus gene
ralgubernatorius VI. Nazimovas "taip rašė 1860 m. ministerių tarybai: *Tose vietovėse, kuriose paplito blai
vybė, valstiečių gyvenimo sąlygos rodo žymų pagerė
jimą. Vietoj bado, viešpatauja ištekliai j geri ir šilti
rūbai pakeitė skarmalus; sunkiai uždirbtas skatikas
taupomas juodai valandai...; laikas ir jėgos išnaudo
jama našiam darbui; gera blaivybės įtaka pastebima
net jų išvidinėje sveikatoje ir jėgose..." (p. 187).
Ras© dr. J, Prauskis

and Loan Association of Chicago
UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 ARCHER AVE. Tel. VIRginia 1141
JUSTIN MACKJEWICH, Preo. and Mgr.
Visi departamentai patalpinti
viename baltame name
1947 metų Radios, nuo $20.00
iki $450.00.
TELEVISION setai, po $275.
ir aukščiau.
Elektrikiniai dulkių valytuvai,
elektrikiniai šaldytuvai, skalbi
mo mamšinos, elektrikiniai pe
čiai, aliejiniai pečiai, gasiniai
pečiai, rašomos mašinėlės.
Krautuvė atdara kiekviena
dieną ir vakarais: pirmadienį,
ketvirtadienį jr šeštadienį iki
9 vai. vak.
Budriko leidžiamos Radio valanlando* kas sekmadienį, iš WCFL
(1000 k i l . ) r a d i o stotkii, 9:30 v a 
landą, v a k . , o Ketvirtad. v a k . iš
VV'HFC ( 1 4 5 0 k i l . ) 7 v a i . v a k a r o .

JOS F. BUDRIK, Inc.
3241 S. Halsted St.
Chicago 8, Illinois
TEL.
C A L U M E T 7237

m
STASYS LITOTNAS SAKO:
Tai
H ARA P
Geriausias Laikas Pirkti
L / / \ D / \ I \ — VISOKIOS
VISOKIOS RŪŠIES
Rfrftnrjs NAMAMS
NAMAMS
45ERAS PASIRINKIMAS:
REIKMENIS".

II

Stogams Reikmenys — Insaltiotu Plytę išvaizdos SMmgs
— Langu — Durą — Tvoroms Materiolo — Maliavos —
Varntšfo — Rnameflo — Geležiniu Namams Reikmėm]
(Hardvvare — Pleisterlo — Cemento — Srutų — Visokios
Rošies Insaliacijos Materiolo — Štormo Langu — Kom
binacijos Dura — VVaHboard — Piaster Board — Vana
džiu ir Daug Kitę Dalyku.
APROKAVTMA8 IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS O T W I N A S , Pres.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST.

TEL. VICTORY 127*

VALANDOS: Nuo 8-tos vai. ryto iki 6-tos vaL vak.

1
DIgNRAflTIS DRAUGAS, CHTCAGO, IIXINOIS

Penktadieni*, vaa. Stf, 1WT
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CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA
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Vįaa paaaralio lietuviai pri
valėtų daugiau dėmesio krei
pti į įoetuvos globėją šv.
Kazimierą ir daugiau i y
melatią, kad Jis užtartų pas
Dievą ui mūs pavergtą Lie
tuvą. Sv. Kazimieras yra
daug kartų davęs pagelbą
Lietuvai. Ir <Saha, prašykime Ja užtarymą
Koresp.
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Roeeląnd ttefcuvtaį tikrai
Marąuette Park. — Kovo
Trumrtai { f o r a i
gražesnės. Yrą žmonių, ku- susirūpinę Lietuvos likimu.
9 d-, 2 vai. popiet, veikėjai
I l U m p d l , JIUIOI
rie nei vie^ą m e t ą W W | i a i ,
Tuo tikslu daug veikia ir
Kondrotai rengia "buneo
Rytoj vakare, vasario 22 c ^ ą nedalyvavę vąkąriea^ aukoja. Štai, vasario 15 d.,
party" sąv 0 namuose, 6916
d., įvyksta Lietuvos Vyčių j e . Tai vieninteiia parengi- buvo rodomi judamieji pa
| 9 o M a p , e W o o 4 seselių Pranseniorų kuopos dviejų metų ma& tos rūšies laike visų veikslai i i Lietuvos žmonių
sukakties tradieinis bankie- j metų.. Kitos ARD vakarie- gyvenimo. BUVQ parptu ir
' « * > « « *****' *** « * C
tas, Lietuvos Vyčių namo nės nebebus iki 194$ metų šiurpulinga matant kentan*>v*aų.
*
salėje, 2451 West 47 St. Baa- ir t,t.
Oiua vergiją lietuvius. Visi
kieto pradžia 7 vai. vakare.
Town oi Lake, — Balau
ii
"IV
Seserys prirengia akade lietuviai turėtų pamatyti
Programa bus turininga. mijos mokines gražiausią šiuos paveikslus.
Ui' •
džio 13 d., parapijoa svetaiSvarbiausiu kalbėtoju bus programą išpildyti ir kas
Brightoa I*riu - Sverto *** to*» tietuvoa našlaičių
Vasario 16 d. S vai. 8v.
neseniai atvykęs iš Europos met vis įvairesnį — kas da Mišios buvo laikomos ąž pa Pranciakaua Rėmė^ Ckica- ***" W**9*, kurios pavyžymus Lietuvos veikėjas &r. lyvauja, neuž&ivįjsta atvy vergtą Lietuvą, kentaučius go apskrities "bingo" įvyks k i m u ^ ^ rūpinasi ir dar
A. Kiras.
kęs. Tad ir šįmet vaaaria 23 įr žuvusius kovose joe l $ kovo 30 d., Navickienės na buojasi žinoma labdarė B.
Visi seniorai turi parti
Pivarūniene.
gos kaip dera vyčiams, da- J tokia pramogĮa įvyta. į rni* ir dukteris* Mišias, lai- me, 4538 So. Washtenaw
Bus gražių dovanų, taipgi
Tyvauti bankiete. To reika- k u n * ™™ * * • * * * * * ke ir pamokalą tai odenai ,Ave., 2 vai, popiet. Bu s grair užkandžio.
B.
lauja kiekvieno nario garbė. lius ir rėmėjus širdingai pasake k lebonas. Aukos baž- žių dovanų.
•<*•
Oatrall n#(tt©4« UOIMVO* laisvės rei- Į Nepamirškime ątsilanky- ^p^meym
Jei kurie, dėl darbo ar biz kviečiame.
kalams buvo renkamfia tą ti pa ą žymią veikėją Navic- B. A . L A C H A W I C Z
nio, negalės skelbiamu laiku
dieną per visas šv. Mišias, 'kiene. Ji niekuomet neatsiatsilankyti, prašomi atsilan
Laidotuvių Direktorius
Surinkta $560.90.
j 8 a ko nuo parėmimo kilnių
ROSELANDE
kyti vėliau. Visų lauks šilta
*
darbų.
RSmeJa
Brightou Park, — fcvento
KOPLYČIA RANDASI:
sudėtinga vakarienė.
Vasario fr d. įvyko meti
Visi seniorai, kurie paėmė Pranciškau. V*er»uolyoa Re10756 So. Michigan A ve.
nė ARD vietos skyriaus va
Pats velwas nieko negali Tejt PŲL, 1270 arba CAN. 2516
arba kuriems buvo pasiųs mėjų 2 skyriaus mėnesinis
tos knygutės (Subscribtįon'!susirinkimas įvyko vasario jaus vakarienė, kuri gerai padaryti žmogui, kuria dar Re*, teL — COMmodore 5706
pasisekė. Programai vado- gų^ęba juoktis,
»i •
Book), prašomi grąžinti per 1 7 * . Sirvinakų namuose,
9
» •»•
l ' H I »<-•
•• • • » "
i i m
bankietą, nes tą patį vakarą
Naujais nariais pirm. B, vąvo patą klebonas kun. J.
*'
,i
k
J
*
Šaulinskas. Kalbėjo aid. Du- Į
bus traukimas laimingo nu- Širvįnskienė prirašė sekan
Boys, kuris be to paaukojo
čius: O. šakūniene* T, DamReikalaujam LIETUVIŠKŲ SŪRIŲ Pardavimui
$25 Šv. Kazimiero Akademi
meno.
kiene ir V. Stašaitį.
jos reikalams. Be to, kal
Į bankietą kviečiami ave^
Cbicagos Didžiausias Lietuviškų Sūrių Pardavė
Nutarta suruošti "bingo" bėjo BALP skyriaus pirm.
čiais visi lietuviai katalikai.
jas Reikalauja Nuo 1 Iki 1000 Svarų Sūrių!
L. Vyčių seniorų kuopa — kovo 22 d., Širvinskų namoio- P. Niedvaras, kuris ragino
Jei norite gero uždarbio, praneškite kiek galite
žymiausi Cnicago lietuvių se. Komisijon išrinktą: B. susirinkusius šelpti lietu
pristatyti, rašycjami sekančiai —
katalikų veikėjai. Taigi po- širvinskienė, Norbutienė, Ju- vius ištrėmime, ir ARP sky
buvis tokioj draugijoj yra cienė, I. Mondzijauskienė ir riaus pirm. Niedvarienė. Mo
D R A U G A S< Box 3-668
įdomus ir naudingas. R. K. jGribiene. Pelnas eis pasveU kyklos vaikai iapUde meni
%m SO. OAKLEY AVE.
CHICAGO 8, ILL,.
kinimui seselių Velykų pro nę programą. Veikėja Ge*
\v%wm\w t m
ga. Nutarta ruošti išvažiavi nienė su savo page Ibi n Lokė
=Z5^
s=r.
mą liepos mėnesj, o rudeni mis paruodė labai skanią va
AUTOMOBILIŲ INCOME TAKSUS, NAMŲ
•'bunco party".
karienę.
APDRAUDA
BLANKAS PILDOM. APDRAUDA
*
Taį ARP parengimuose j Rėmėjų 2 skyrių* gerai
'
Ateinantį sekmadieni mūs
Šv. Kazimiero Vienuolyne. . darbuojasi turėdamas darbšSeserų pagaminti valgiai čią pirm. Helen Sirvinskienę, j bažnyčioje prasidės misijos
skanūs ir su dideliu skoniu } kuri kas susirinkimą prira* Į anglų kalba. Misijas veg vienas kunigų pranciškonų. Gi
prirer^ti. Stalai išpuošti šo naujų narių.
Po susirinkimo pirm. da- kovo 2 d. vakare prasidės
kaip niekur kitur, ir kas
met dekoracijos įdomesnės, lyves pavaišino.
Rėmėja misijos lietuvių kalba, šias
misijas ves vienas kunigu
»CM»
jėzuitų*, kuris yra nesenai
4004 S. ARCKt f? AVE. Į ^'-^
atvykęs iš Romoa, Visi —
ICAGC 12, IL
PADfiKONft
V ,;
ateiviai ix čia augusieji tu
><» į
\f aveite 6300
rėtų pasinaudoti ypatingo- J

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
tAH)OTXJVro IŠTAIGOS

John F, Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
AMBULANCE MENĄ IR NAKTĮ
1

•sr-

4605-07 i Hermitage
Avenue
Y a r d s 1741-2
(330-34 S* California
Avenue
Lafayette 0727

Ii Rėmėjų Sus-roo

Kur Gražu, Jauku
Ir Malonu

f

ULMISTRAS & UO

INSURANCE

Koplyčios VELTUI Visose
Chlcagos Dalyse
Radio Programai WGES
(1390 k.)
DAĘAR KAS ŠEŠTADIENĮ,
nuo 9:15 iki 9:30 v. ryte.
^mę^>Ęmmm

mi« progomia,
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MARIJONA BOSS
Velionė mirė Vas. 3d., 1947nx., ir tajp palaidota Vas. 8d., o
dabar il3is Šv. Kazimiera kapinėse amžinai nutilus ir negalė
dama atidėkoti tiems, kurie suteikė jai paskutini patarnavę
mą ir palydėjo ją į tą neišvengiamą amžinybės vietą.
Mes, atmindami ir apgailėdami jos ppasišalinimą iš mūsų
tarpo, dėkojame mūsų dvasiškiems tėveliams: kunigams Šv.
Agnieškos parapijoje* kuri© atlaikė įspūdingas pamaldas už
jos sielą ir už pasakymą pritaikinto pamokslo ta proga
Dėkojame šv. Mišių ir gelių aukotojams. Taipgi dėkojama
laid. direkt. J. iiuleviėiui, kuris savo geru ir mandagiu pa
tarnavimu garbingai nulydėjo ją j amiinast|, o mums paleng
vino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius.
Dėkojame grabnešiams ir visiems, kurie paguodė mus nu
liūdimo valandoje ir pagalios, dėkojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o tau, mylima žmona ir motinė
le, lai visagalis Dievas suteikia amamą ramybe ir atilsį.
Nuliūdę lieka: Vyras, Sūnus, duktė, MatiĮ—> ieata* ir
visos kitos mūsų Gimiaės.

3S3:
Kova Z d. Maldos Apaš Jr • ' " . ' C ,
talystės Draugija eis bend
Pllntis Incorae Taksų Patarnavimas rai prie šv. Komunijos. DrBIZMKRL^MS, NAMŲ SAVININKAMS IK DARBININKAMS.
ja yra užprašius iv. Mišias
Atsineškite a&vo aįg>os Haportu^ ir kllas smulkmenas. Mes nesikraus*
tome,
ispildę Jūsų Income Taksus. Per 17 metų toje pačioje vietoje,
šv. Kazimiero dienoje ui pa
per istiaus metus. Mes teikiame taksų išpildymo patarnavimą.
vergtą iietuvą ir fcentanOBARTUCH and COMPANY
čiug l?eį vargstančius lietu
vius. Mišios bus atlaikytos
2123 We»t Cermak Koad
CIUcągo 9, Illinois
kovo 4 d.
V>.
,,.I,^Į.I..
9
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gENQ8f£, ATDAROMS,
ftSAUMIOMS ZAUDOMŽ
IB ODOS LŠBfcRIMAMS
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ĮISSTliUma
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I NULIŪDIMO V S P VALANDOJE
KREIPKITĖS PRIE
ANTHONY a

PETKUS

PnUMk taupyti šiandie* . . . nusipirkti naują
n a m ą . . . Naotavą btatal, automobilių. • . Įsif y ii (iaaaaiat ataarf ą . . . Kiekvieno taupy- i.
tojo teupiniai apdrausti iki $5,000 per Federal Savinas and Loaa Insnraaea Corp*
Taupyk po truputį kas savaite.

MUTUAL FEPERAL SAVINOS
LOAN ASS0CU1TON Of CHICAGO
CHICAGO % O I *

JOHN J. EAZANAUSKAf. Prat, and U f R

'"

W l '

,

6812 So. Western Ave., Chicago, 111.
V

Telefonas — GROVEHILL 0142
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir
jūsų finansiškam stoviui prieinamas!

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ D]

Mes turime koplyčias
visose Chicagos ir
tiostlando dalyse ir
tuojau patamaujam.

MAŽEIKA«EVANS
UlOOTtfVIŲ PltBITORfAI
4 8 4 5 So, Wostowi Av^

3319 lituonlco Ąv#.

PROspect 0099

YARds 1138-1139

LACHAWICZ ir SŪNAI

Tkmą fcyejt gr**ą* kmmm m*m* d§Sjs» SjsniiĮnii koplySs atSsu jPsą n*m*

2314 W. Sgrd P^ACK
10756 S. MICHIGAN

sutsajĮs

SI. Casimir Monument
Company

LEOTJLO OINTMENT parsiduo
da po $1.26 Ir po $3.51.
Siusjktte jūsų Money Orderi tie-

Tiesiog Ten, Kur Runai

PU4KJTE TIESIOG SUO

-

« • ateftelate —

9914 Wesi lllth St
Vienaa Uoka* nuo Kapiniu
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Telefonas: CEDAHCREST 6 9 3 $

LEGULO, PEPT,—D.
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Yiji kflfp vienas už Lietuvos Nepriktaisomybej
..-.

Phoae: YARds 0781

1646 VVEST 46ta ST.

Jums
tinkamą
nakties poilsi tr
pagrelbAs i&grdyt
senas, s44%sasv ir skaudžiaa salsdaa Vartokite jj Irai skaudiems
nudegimams, šąių Ir sutrūkimų
prasalinimui. ir kad palengvinti
Psoriasis niežėjimą- AtvSdlna va
dinama A*klete'» Poot deainaą ir
niežijlma, sustabdo jo plėtimąsi,
fuiaiko nuo odos ^ndžlflvimo Ir
ra trūkimo tarp piritų: (eras ir
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odes negalima i i lauko pu-

1847 W. 14th St, Cicero 60, DL

Teleloaa^ TOWNHALL 2109

Ambulansu patarna
vimas yra teikiamas I
dieną ir naktį. Kei-|
kale, laukite mus.

Ja atsaivtoąn.
žios Ir skansma
PffsJaHnanfiios y-

Stem Pharmacy

1410 So. 50th Ave., Cicero, 111.

—

LIODĖSIO VALANDOJ

iSatr

4847 W. 14th Street
ClCWO Sg, 044NOI8
Arba atvykite 1 vaistine:

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
J€SŲ PATOGUMUI:

l

•a^udjsiidaar2«ii!
patybes

,pn

'"

V

ti — užtepkite
UEOULO Oiau
ssent palezųpl.
nlmui skausmo
ir niežėjimo tu

TAUPYMUI

••

'

miegot. Kuomet
taiądoa pradeda

PELNINGAM

'

———

• aktlaa

GERAVTBTA

"

l

Kenčia»tt«Oi »uo N U ajydaru
i r skaudžiu žaladų, tino kaip sun
ku rva ramiai paaadiitl ir kate

t20S WB3T CESMAK R1K

1

II n u

Kreipkitės prie ANTANO B. PETKAUS, Laidotuvių Direk
toriaus!, Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums
norint, kanai žuvusiu ar mirusių veteranu — JŪSŲ mylimųjų,
bus parvežti perlaidojimui Tik pasaukite ir p. Petkas atvyks
| jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informacim. Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas.

>tt*

Pk

I

Veteranų Perlaidojimo Reikale

R£AL ESTATE

n-

i III.

Phones — CANal 251$
COM 5765; PUL 1270

MAŽEIKA ir EVANS
5319 LITUANICA AVJL
#845 S. WESTERN AVE.

Phones: YARDS 1138-39
PROspect 0099

LEONARDAS L. BUKAUSKAS
10821 S. MICIĮ1GAN AVĘ.

Phone: PUUman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
|3©7, S. UTUAN1CA AVE.

Pfaotis: YABda 4908

JULIUS LIULEVICIUS
4348 S. CALiOrOBNĮA AVE.

Phone LAFayette 3578

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST.
710 W. 18th STREET
Telepho^e: VARds 1419

y

DIENRASTO SRATJCMB, CHICAGO, TCCOJOIB

^enfrfadrira*, vtfw, 21, ijfcV
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Lietuva atgaus

SKURDI KŪDIKIŲ LIGONINĖ

Londoną kitaip

Konfiskuoja cigaretes

New York. — Peter C.
O'Reilly, 20, buvo atvestas
į teismą, kadangi jis be reikalo iššaukė gaisrininkus,
Teisme paaiškėjo, kad jis
yra anglų jūrininkas Queen
Elizabeth laive. Vakare jis
su vienu draugu išėjo pasi
žmonėti. Tas jo draugas su
siginčijo su vienu bartenderiu, kieno kareiviai kare
buvo geresni. Ginčas pasida
rė toks karštas, kad bartenderis išėjo iŠ už baro, čiupo
abu anglus už pakarpų ir
išmetė pro duris, suduoda
mas į nosį. Išėję į lauką,
jie šukele gaisro aliarmą,
nes *'Anglijoj, kai nori pa
šaukti policininką,
reikia
atidaryti tokią dėžę, kur yra
telefonas,
ir paskambinti
policijai". O dabar, sako jis,
pribuvo net keli gaisrininkų
vežimai.
Jis nubaustas penkių die
nų areštu, bet nuo bausmes
atleistas.

trečiadienio pietų du
agentai prie Ulinois rubežiaus sulaikė 300 automobilių ir trokų ir konfiskavo
200 kartūnų cigarečių, veža
mų iš Indianos.
Labiausia nukentėjo Mrs.
Anna Durkin, 8909 ExchanJ. Daužvardiene. LietuAmerikos Lietuvių Tary-i Antroji programos dalis
ge ave., iš kurios buvo a t - v o s konsulo Chicagoj žmobos kviečiamas
padaryti i sekė Lietuvių piliečių sveimta 18 kartūnų cigarečių. na, labai turiningą paskai
pranešimą vasario šešiolik- j taineje, kuri buvo pilnutėle
Ji turės aiškintis kovo 5 d. tą tema "Lietuves moters
tos proga Pittsburgh'o, bu- j svečių ne tik iš paties PittsTaip pat areštuoti penki tro role tautęs ir valstybes gy
vau labai nustebintas, kai, burgh'o, bet ir iš apylinkės,
kų šoferiai.
pasirodęs ten vėlyvą antrą Tas gražus dalyvių skaičius
venime" Lietuvos Vyčių se
valandą naktį stotyje suti- parodė, kad pitsburgiečiai
Indianos pirkliai dėl to la
nai pyksta ir sako, kad k o n - i n i o r ų k u o p o s S U 8 i r i n tone,
kau belaukiančius p. Koli-: brangina šią šventę, bet nefiskavimas yra n e l e g a l u s . ! v a s a n o 1 9 d " k u r i s b u v o
čienę, Gutauskienę, Juške-1 mažas nuopelnas reikia skirJie sako, kad konfiskuoti skirtas Lietuvos nepriklauvičius ir kitus. Tas mielas \ ti ir Pittsburgh'o Lietuvių Paprastas prekių vagonas, kuriame kadaise gyvulius
galima tik tada, jei tos ci somybės paskelbimo sukak
sutikimas buvo graži įžanga > Tarybai, kuri šią šventę taip veždavo, dabar paverstas kūdikių- "ligonine". Vasaros
garetes butų vel parduoda* tuvėms paminėti. Dain. O.
į visą tolimesnę dieną, kurią I gražiai pravedė ir surinko metu ten buvo laikomi mažieji tremtinių vaikučiai. Kūdi
mos Illinois valstybėje.
Amerikos lietuviai mini su j rekordinį skaičių aukų —
Piežiene padainavo tris lie
kiams reikia vitaminų, pieno, saldumynų, specialaus mais
tokia pagarba ir meile, nes $4,201. 19 Lietuvos vadavituviškas dainas ir ant galo
to ir drabužėlių. Amerikos lietuviai, aukokite! Siųskite
vasario šešioliktoji primena mo reikalams,
svečias konsulas P. Daužgražiausias Lietuvos laisvės ( šventės minėjimą pradėjo savo pinigines atakas BALF Centrui, United Lithuanian
Elmer Henry Pierce, Mil- vardis kalbėjo apie vyčių ro
dienas ir paakina sustiprin-1 ALT Pittsburgh'o skyriaus Relief Fund of America, 19 West 44th S t , New York 18,
waukee žmogžudys, buvo nu lę dabartinės Lietuvos padė
tu pasiryžimu kovoti dėl iš- j pirmininkas J. B. Tamkevi- N. c.
šautas užvakar vakare 11:14 tyje. Susirinkimas buvo itin
plėštos laisvės atstatymo, j čius, pristatydamas čikagieave. "L" traukinio stotyje, skaitlingas.
Pati šventė praėjo iškil-1 čiams gerai žinomą kun. Dr. I kalbėtojus, kurių svarbiauRoosevelt rd. į rytus nuo La
minga nuotaika ir pabrėžtu: A. G. Rakauską vadovauti sias buvo JAV Kongreso na
X J. Brazausko, J. Kass,
Grange
rd.
Westchester
visų lietuvių grupių solida- programai. Toliau sekė Ame- rys Herman P. Eberharter,
A. ir K. Petruliu, P. Insodos
priemiestyje.
rumu.
rikos Himnas, "Vytauto Ju- paskutiniu laiku priskirtas
Šūviai iš automatinio šau ir kitų nepaprastu pasiry
Šventės minėjimas buvo biliejaus Maršas", "Pirmyn dirbti pas Valstybes sekre
Grand Rapid$, Mich. — tuvo buvo į jį paleisti, kai žimu, Lietuvos Vyčių name
pradėtas 3 vai. po piet šv. į kovą". Dainavo šv. Kazi- torių Marshall. Taigi, jo žo
Netoli nuo čia savo ūkyje jis, išlipęs iš traukinio ir salė seniorų kuopos dviejų
Kazimiero bažnyčioje, kuri miero parapijis choras, mu dis buvo labai svarbu iš
atsiskyręs
nuo pasaulio pamatęs policiją, siekė pis metų sukaktuvių bankietui,
papuošta ir iliuminuota dau ziko Kazio Bazio vadovau girsti, ir tas žodis buvo itin
mirė senas ūkininkas, Edgar toleto savo kišenėje.
vasario 22 d., įgavo naują
gybe šviesų teikė iškilmin jamas.
padrąsinąs ir sustiprinąs vi
H. Donne, 70, kuris paliko
Tas banditas nužudė Mil- išvaizdą. Bankietas tikrai
gumo. Po kun. Povilo LunsKun. Dr. A. G. Rakauskas sus kovotojus del Lietuvos
testamentu visą savo turtą waukee gatvėkaryje
savo
kio pamokslo buvo perskai visą šventės minėjimą pra laisves. Jis užtikrinančiai
Cornelius J. Boldt, 73, artistei Greta Garbo, nors dukterėčią ir atliko apie tu bus gražus. Bankięto prog
tytas Šv. Jėzaus širdžiai pa vedė nuostabiu gyvumu, pa pasakė, kad Lietuva atgaus gyv. 7359 S. Emerald ave.,
ramą išpildys dain. O. Piejos
nėra
niekad
matęs.
Jo
ziną
apiplėšimų
Milwaukee
siaukojimo aktas ir palai darydamas reikiamus įvadus laisvę, kad JAV vyriausybe" našlys, ir La Verne D. Anžienės vedamas Brighton
minta su Švč. Sakramentu. ir perstatydamas įvairius reikiamu momentu užtars ir dersohn, 18, gyv. 6619 So. turtas vertas apie $16,000, o ir Chicagoje. Manoma, kad Park Sodalicijos c h o r a s .
padės lietuviams ir kad JAV Morgan st., ruošiasi būti su taip pat jis paliko 160 akrų jis buvo ne visai pilno proto. Svarbiausiais kalbė t o j a i s
vyriausybe nepripažino ir tuokti Šeštadieni Englewood žemės.
bus svečiai: nesenai iš Eu
1
Tas senis yra anglas, tur
nepripažins rusų grobuoniš- evangelikų bažnyčioje. Jie
ropos atvykęs dr. A. Kiras
tingos šeimos palikuonis. Jis
ko žygio.
susipažino prieš metus.
Pontiac, Mich. — Gary ir konsulas P. Paužvardis.
tačiau jaunystėje iš namų
Vedybų
leidimų
biuro
Įdomią kalbą pasakė Pitt
buvo išvarytas dėl vienos Lee Hargraves, 4 metų vai
klerkas
sako,
kas
toks
am
sburgh'o miesto atstovas
X Monika Lukošaltienė,
meilės aferos. Klaidžiojo po kas, nušovė savo 23-ių metų
Štai žmogus kuris būdamas Aldermanu nuo 1933
žiaus
skirtumas
—
55
metų
teisėjas J. J. Kennedy, ku
pasaulį ir pagaliau apsigy motiną, verdančią vakarie žinoma labdaringų; ir kata
iki 1939 padarė Rekordą kuriuom galima didžiuotis.
—
jam
pasitaikė
pirmą
kar
ris, būdamas tikras ameri
nę. Motina mirė pakeliui į likiškų draugijų veikėja it
veno Amerikoje.
Jo visas interesas yra del gerovės žmonių ir pageri
tą.
kietis, pasirodė puikiausiai
Greta Garbo kol kas dar ligoninę.
rėmėja, jau nuo Kalėdų ser
nimui padėties 13-tame Warde, taip kaip jis pirmiau
Naujoji
pora
nėra
susirūr
bežinąs Lietuvos
istoriją
Policija
mano,
kad
vaikas
nieko neatsakė, ką ji apie
būnant aldermanu rupinosL
ga namuose. Šiomis dienonuo pat seniausių jos laikų. pinus buto suradimu: senis palikimą mano. Tuo tarpu rado šautuve spintoje, jį
Nemažiau įdomus buvo ir "jaunasis" turi šešių apart- palikimą nori perimti vals išsitraukė, o kadangi šautu- m i s ' h ^ a i P^unkejus, liko
gubernatoriaus atstovas, Pen mentų namą, .kuriame jis ir tybė, nes sako, jog miręs vas buvo užtaisytas, jis ne- i š v e ž t a i University of Tlli
Tnois ligoninę. Vyras, sūnūs,
silvanijos apdraudos komi- gyvena.
Bepartyvis Kandidatas už Aldermaną
nebuvo protiniai kompeten tikėtai išsišovė.
dukterys ir visi draugai, pa
sionierius J. Malone Jr., ku
13-to VVARDO
tingas surašyti testamentą.
ris labai gražiai atsiliepė ko, kol stambesnes aukos
žįstamieji linki jai greit pa
RINKIMAI — ANTRAD., VASARIO (FEB.) 25 D.
apie visus Pensilvanijos lie buvo įteiktos. Jų pilną sąra
sveikti.
North
VVestern
gelžkelio
tuvius ir pasididžiavo jais šą paskelbs
Pittsburgh'o
stotyje užvakar po piet kaž
X Sofiia ir Vincas Juozakaip gerais ir darbščiais pi ALT skyrius. Malonu buvo
Washington. — Atstovas
liečiais.
stebėti, kaip po šimtinę au Vursell (Rep., 111.) reikalau kokia moteris paliko maž paičiai, 7039 So. MCampbell
daug trijų metų mergaitę. Ave., turėjo "busy savaitę.
kavo
ir
kunigai,
ir
sandarieja,
fcad
Jungtinės
Valstybės
Toliau programoje pasiro
Mačiusieji sako, kad moteris Mat, Šilingrų duktė La Verne,
sulaikytų pagelbos teikimą
dė nesenai iš Vokietijos at čiai, ir socialistai.
buvo jauna ir gerai apsiren
Matant tokius pasiryžė toms valstybėms, kurios yra gusi. Mergaitė taip pat ap vasario 16 ištekėjo už Ed.
važiavusios trys našlaites
Kanchat. Kadangi jaunoji ydominuojamos,
lietuvaites, kurios gražia su lius patriotus, mums tolimes bolševikų
rengta brangiais drabužiais.
tartine padeklamavo eilėraš niems kalbėtojams — kun. nes ta parama tik padeda Policdja rūpinasi surasti tą ra Jfjozapaitienės krikšto
tį "Trakų pilis". Buvo gražu E. Boley ir man paliko tik Stalinui tapti Europos dik moterį, kuri mergaitę pali duktė, o Šilingai šiuo metu
žiūrėti, kaip pitsburgiečių dėkoti ir padrąsinti, kad pa tatorium.
gana toli nuQ Chicago gy
ko.
auklėjamos ir prižiūrimos rodytą pirmumą pitsburgie
Jis pabrėžė, kad Jungtinės
vena, tad Juozapaičiams te
čiai
ir
toliau
išlaikytų,
o
jų
Valstybės
dueia
didžiausią
tos trys našlaitės įgavo
ko rūpintis vestuvėmis, ku
skaisčius, rausvus ir apva pasiaukojimą pasektų ir ki dalį UNRRA pašalpoms ir
rios, iš tikrųjų, buvo šau
padeda Stalinui įsigalėti.
Robert
Stromberg,
19,
lius veidukus ir paaugo. ti Amerikos lietuviai.
Jis taip pat pabrėžė, kad gyv. 7422 St. L»awrence ave., nios. Vestuvėse šeimininka
Tautiniams šokiams vado
Apleidžiant sugiedojus vi
vavusi Birute Jucevičiūte ir siems dalyviams kartu Tau pašalpa Jugoslavijoj ir Len buvo užmuštas ir trys mote vo A. Matukaitiene.
RINKIMUOSE — VASARIO 25 D., 1947
gi yra nesenai iš tremtinių tos Himną, pasitenkinimas kijoj bei kitose bolševikų do rys sužeistos užvakar vi
X Bruno Stanfe (Stanidurnaktį,
kai
jo
valdomas
minuojamose
valstybėse
nau
tarpo Pittsburgh'an atvažia ir pasididžiavimas pitsburVeteranas Pirmo Pasau'anio Karo
šauskas), pastarojo karo ve
vusi, bet čia taip greit spė giečiais dar labiau sustiprė dojama tik komunistinei pro automobilis atsitrenkė į gat- teranas iš Cicero, su savo
Lietmuvių organizacija dėt išrinkimo Hugh B. Connelly už Al
dermaną prado jj paremti dėlto, kad jis yra geras mūsų wardo
vėkarį ties 7022 Wentwortb
jusi prigyti, kad ne tik su jo, kai jie atsisakė nuo link pagandai.
šeimininkas, lietuviams prielankus, todėl vertas mūsų paramos.
žmona (po tėvais Julia Žil
ave.
organizavo vikrią ir meniš smosios programos dalies,
S. P. MAŽEIKA, Prezidentas
vitis), gyv. 1611 S. 49 Ave.,
LT. ANTON PAULUS, Vlce Prezidentas
kai šokančią tautinių šokių pareikšdami, kad Lietuva
ANTHONY GUDAITIS, 2-ras Vice Prezidentas
šiomis dienomis gavo nuo
grupę, kuri programos metu dabar niokojama ir naikina
ANTHONY STASIULIS, Sekretorius
garnio dovanų — sūnų, ku
užkariavo visų žiūrovų sim ma, todėl nedera šokti, kai
FRANK WOIDAT, Iždininkas
įgyvendinkite
Lietuvišką
Patarlę:patijas ir susilaukė karštų ten liejasi nekaltas kraujas.
riam bus duotas vardas Thom
a
plojimų, bet ir sekretoriauja
mas-Anthony. Tokiu būdu
Iš Pittsburgh'o išsivežtas
SAVAS
PAS
SAVĄ'
ALT skyriuje.
įspūdis ir dabar nedilsta.
"Draugo" bičiuliai Stanišaus
Pirkite Ten, Kur Gausite
Aukų rinkėju buvo paty Jie man pasirodė sinonimas
kai patapo "grandma" ir
Pilna
Patenkinimą
ir
ręs šiame darbe adv. Stasys žmonių to miesto, kur buvo
"granpa", o Zįfvitiene — net
Puikiausius
Rakandus
sukurti
prieš
pirmąjį
karą
Gabaliauskas.
Buvo
malonu
DEGTINES
GIN
trečią kartą ''grandma''
U i Prieinamai Kaina*!
BRANDES
stebėti su pasiryžimu ne stiprūs pagrindai ČokoslovaVYNO
X Helen Petkus, žmona
šančius aukas pitsbur'gie- kijos laisvei atgauti. Man
RUM'O
• KORDIALŲ
Bruno E. Petkus, "non-parčius, dedančius šimtines ant atrodo, kad ir Pittsburgh'o
• KRUPNIKO
DABAR
tai
laikas
pagražinti
tavo
namus
su
geriausios
senosios tėvynes Lietuvos lietuviai yra netolimos Lie
tisan" kandidato į aldermoBus Parduodama
rūšies
RAKANDAIS.
Mes
turime
dideli
pasirinkimą,
mfiso
vadavimo aukuro. Kiekvie tuvos laisvės pranašai, kurie
nus 12-tam Warde, šiomis
pa*»q
išdirbinio,
visokios
rūšies
klasišku
ir
modernišku
nas aukotojas žinojo, kad dirba ir dirbs toliau.
dienomis viešėjo SpringfielSPECIALEMIS KAINOMIS
rakandų. Pasinaudokite proga!
Minėjimo dalyviai priėmė
kiekvienas jo paaukojamas
de, Linkolno dieną (vasario
GARANTUOTA MKDMAOA IR DARBAS TEKIAMA
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas
reikalaudami
doleris įpila naujo kraujo rezoliucijas,
12) aplanke Linkolno kapą
U2 LABAI PRIEINAMAS KAINAS!
kovotojams
del Lietuvos Lietuvai laisves. Rezoliucijos
ir muziejų, taipgi dalyvavo
laisves, nušluoto ašaras lie pasiųstos prez. Trumanui,
* i t a t o M s i PBaftl Patenktat* P i r k i * ttgaratna
visose apeigose tam Ameri
tuvėms motinoms, belau Valst. sekr. Marshall ir
kos didžiavyriui nagerbti.
kiančioms laisves, o plačia Kongreso nariams.
me pasaulyje padeda at
J. J. Gudauskas, M. D.
X M. Kumpikaite, U. S.
remti rusų melus apie ko
piliete, Baltijos Universite
munistų nešamą "laisvę",
to, Hamburge, studente, at
— PARLOR SUITB IŠDIRBĖJAI —
Aukotojų veidai taip pat Už ALDERMAN 13to Ward
vykus i Chicago apsistojo
3529
So.
Halsted
St.
linksmėjo
su
didėjančia
au
4140
Archer
Ave.
Chicago
32,
111.
JiATHAN
ne pas tetą Mrs. B. Pepper,
[x]GEO.
J.
MENKAS
KAMTKR
kų suma.
Telefonas
—
CATayette
8516
"LietavlMuu
Phone: YARDS 6054
bet pas krikšto tėvą L. Rui4718 So. Karlov Avenue
Savininkas — JOB KAZJK—KAZTKATT1S
Ilga aukotojų eilė kan
Ibį, 7130 S. Maplewood Ave.
triai lauke apie valandą lai Veteranas Antro Pasaulinio Karo
Pitsburgiečtei iškilmingiai minėjo vasario šešioliktą
ją. — Kalbėjo kongreso narys H. P. Eberharter, Pensilva
nijos gubernatorius ir Pittsburgh'o mayoro atstovas. —
Pitsburgaeeiai aukų gausingjmu proporcingai pralenkia
čikagiečius. — Surinkta virš 4,200 dolerių per viena vaka
rą Lietuvos vadavimo reikalams.
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NIki

1 mus

Banditas nušautas

Palikimas artistei

Keisti jaunavedžiai

Veiksmai Kalba Garsiau
Negu Žodžiai!

Nušovė motina

J O H N E. E G A N

Paliko mergaitę

Neremti bolševiku

Ir V ei I š r i n k i m e -

HUGH B.

CONNELLY

Auto nelaimė

Aid ermanu l-to W a r d o

10,000

BONKŲ

MONARCH
LICUOR
-STORE

Archer Avenue Furniture Co.

L

