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U S. LIETUVIAI SUVAIDINS LEMIAMA 
VAIDMENĮ LIETUVOS IŠLAISVINIME 

("Draugo" Specialaus Korespondento Paryžiuje Pranešimas) 

(Tęsinys) 

Paklaustas kokie yra 
VLIK'o santykiai su Ameri
kos lietuviais. VLIKo p i™ 
M. Krupavičius atsake: 

"VLIK'as stengiasi už-
mėgsti santykius su viso k o m i s I j o " s ; "kurios "renk"a 
pasaul10 hetuv,ų Nise.vių ko- v a n o r i u s u k a s y k i o m g , 
tomjomis ,r tuos santykius p l a n t a c i j ų d a r b a m s i r 
brangina. Daugiausiai bran- g i a j s i ū l y d a m i p ^ ^ y t į u . 
gina santykius su Jungtiniu g a m e t e s g u t a r t i g ^ k a d a 
Amenkos Valstybių lietu- , s i ū J o m a k e l t į t o k i o n A r . 
viais. Pirmiausiai dėl to. i t i n o n a r B r a z i l i j o n v i e . 

ir suderintą visų lietuvių 
Lietuvos laisvinimo darbą. 

Kaip VLIK as Žiūri į 
Tremtinių Emigraciją,? 

šiuo metu Vokietijoj po 
"D. P." stovyklas važinėja 
įvairių kraštų imigracines 

sa-

KUMŠTININKAI, BET NESIKUMŠČIUOJA 

kad ten yra skaitlingiausia non vieton didesnį skaičių, 

JungKniu Taulu 5,kr. SUIMTA KELI ŠIMTAI NACIŲ, KURIE 

• S ^ M S K RUOSE PLANUS NACIZMO GRĮŽIMUI 

! 
• 

Firpo yra kumštynių teisėjas (referee). 

| Policija Išsklaidė 
Evakuosią Dairen i Demonstracija Paryžiuj 

PARYŽIUS, vas. 22 

lietuvių kolonija, antra, kad , i e t u v i ų ^ j i e a b j e m n j ^ 
ten yra geriausiai organi- m i s k r a t o g į t o U a u g a u r a_ 
zuota, trečia, kad ji yra gy- ; m i a i .'meškeriodami ". Aiš-
viausiai įsijungusi j Lietu- k u g y v e n d a m i i a g e r i uose 
vos laisvinimo darbą ir pa- l i e t , J v i a i n e t u ž s k u s t a v o 
siekia apčiuopiamiausių tik- g r i e b i a s i k a d t i k p a s p r u k i 
slų, nes kaip demokratinės i š Vokietijos, kur vokietis , 
valstybės piliečiai savo balsu \ p r a d e d a a t s i g a u t i i r v g l i š 

gali daugiau pasiekti Lietu- n a u j o ^ y a n t s v e t i m t a u . 5aK0 SOVietSI Wt\\ 
vos laisvinimo darbe negu £j„ 
kituose kraštuose, nes su jų 
balsu vyriausybė skaitosi. I E s a n t t o k i a i P i eč i a i , 

•'' Draugo' ' korespondentas 
<; Amerikos lietuviai pir- Paklausė pirmininko M. Kru-

mosios nepriklausomybės at- pavičiaus, kaip VLIK'as 
statymo darbe yra nulėmę ž i ū r i j Įįetuvių tremtinių e-
svarbų vaidmenį, kuris auk- migraciją. 
so raidėmis yra įrašytas . 
T . , . . - . . ^ salia Lietuvos laisvini 
Lietuvos laisves atgavimo 

.. . T . mo darbo VLIK'as ir Vyk 
istorijoje. Lygiai taip pat ^ ^ • trauku 
nuopelningai ir pasigerėti- omoll a r y * vJ*a i r a u u j nuoja iki kovo 12 d. apleis-

-•«• x- ~ u„« .• « S1<>s l s a v 0 darbų tvarką . . . , . T .. r x , . 
nai gražiai šiame bare jie « . . . . | ti tą miestą. Laikraštis 
dirba ir dabar Lietuvos ne- r e m * "*' r e i . a a i s . r u P i m " | Hsin Min Pao, kuris rapor-! ta jų plakatuose. Policijos 
priklausomybės atkūrimui. mąsi,^va masi ir emigracijos t a v o r U 8 U pi a ną s a k § sovie- i viršininkas apleido ligoninės 

"Mes tikime demokratijos a u s i ** tu reikmenys siunčiamas iš 
teisingumui, Amerikos bei "VLIK'as tvirtai tiki Lie- Daireno j Port Arthurą ir 
Anglijos valstybės vyrų žo- \ tuvos nepriklausomybės at- j Vladivostoką, ir kad rusų 
džiais. Bet mes negalime I kūrimu, tačiau dėl susidėju- kareiviai jau visiškai pasi

jomis Amerikos Lietuvių 
Tarybos egzekutyvis komi
tetas sravo atsakymą į§ 
Tunertiniu Tautų generalinio 
sekretoriau*? p. Trv<rve Lie, 
atsakymas yra toks: 

"Jungtinių Tautu ?enera-
Mnis sekretorius turi garbės 
nranešti. kad t^avo telesfra- , 
„ .v -A j i - . . n , skleidus raportą, kad susek-
ma iš 1947 m. vasario 12 d., ; m *. ' . . v. 
, . . x v. j t . . . tas fanatiškų vokiečių są-
'nrioi nušviečiama dabartį- /• , VJ. . 
nė Lietuvos būklė | m o k s l a s V*™0**1 n a u j ą V0" 

-Generalinis Sekretorius k i e č i ų k a H n ę j * g ą i r r U 0 Š t i s 

^ i r a b r a ž t i . kpd šiuo metu k ; t a m . d i d e]™ k a r u * SU 

žmogaus Te- .ų Komisija S l a p t a i s g i n k l a i S > ^ t m ^ 1 

neturi galimumu darvti ko- b a k t e n J o m i s -
Vius žvtfus bet kokiam 8kun A n o t r a p o r t o ' . t a s n a ? U 

1e dėl žmogaus teisiu, bet * » » * " * * t u r § 3 0 P a r u o s / s 

turi garbes painformuoti; ^andiosinius planus prade^ 
ius, kad jūsų komunikatas | J i m u i k i t o k a r o i r a t s t e 1 ^ 
bus patiektas komisijai, kuo- m u i g a l i n g o s V o k i e t i 3 o s ' 
m^f ii QiiQiHnW« " |Pirmuose raportuose nepa-

Joe Louis ir Luis Firpo, Amerikos kumštininkai, dabar m e t J1 susinnKs. : s a ky ta ar suimta kokie nors 
gastroliuoja po Pietų Ameriką. Louis kumščiuojasi, 

FRANKFURTAS, */okle- j noje, kur gyvena 157,000 
tija, vas. 22. — Amerikiečių I lenkų. Nors g jų ateitis yra 
štabas šiandien pranešė, kad labai miglota ir jie nėra tik

rai organizuoti, jie visu kuo 
criešinasi grįžimui Lenki
jon. 

įtariamų vikiečių suėmimas 
vis dar tęsiasi, ir kad per 
paskutinę parą suareštuota 
keli šimtai nacių. Areštai Į 
prasidėjo vakar dieną, at Pasl9|>tyS PardllOfOS 

Raudoniems: Hurley 

PEIPING, Kinija, vas. 22. 
— Užsienio reikalų minis
trui Wang Shih-Chieh besi
ruošiant vykti į Mukdeną, 
kur tikimasi jis tarsis sri 
rusais apie valdžios perė
mimą Dairen uoste, buvo 
raportuota jog Rusija pla-

SANTE FE, N. M., vas. 
22. — Buvęs U. S. ambasa
dorius Kinijai maj. gen. Pat-
rick J. Hurley šiandien iš
leistam pareiškime sakė kiti 
jo konfidencialus raportai 
valstybės departamentui, ku 
rie "DUVO valstybės departa
mento pareigonių duoti ar 
parduoti komunistams" da
bar yra daromi pagrindu is-

ginklai, ar ne. ! tor in i*> f a k t l * ^kraipymui. 
Jis specifiniai paminėjo 

Britai Paneigia E d g a r Snow straipsnį Satur-
Sve ik ina A. L. Taryboj Amerikiečių būsimasis iday Evening Post žurnale. 

' CHICAGO — Švedijoj i komandierius Įeit. gen. Lu- guriame, jis sakė, kai kurie 
-yverią lietuviai tremtiniai, etai D. Clay sakė jis nema- Hurley pasikalbėjimai su 

'kurių vra gana gausus bū- |nąs jog yra didesnio kokio diktatorių Stalinu buvo. ne 

Švedijos Lietuviai 

rais.i^uja ras . te.. • „,„„«_,„ „.,„= nrir<j navoiq-iK iš to ateimu- tik, iškraipyti, bet ir falsifi 
Aštuoni šimtai iandarmų \W- P"«un te nuoširdų svei- nors pavojau w to atgimu » , , išsklaTdė "anTr.komunTsthie Ikinimą Amerikos Lietuvių sių nacių sąjulžio. p 0 » Hurley sakė jis et-
įssKiaiae anu-Komunisunę i R-SHI aiiinkanini knmen- kos sumetimais neskelbs 
demonstraciją šiandien po'Tarybos vykdomam komite- Britų sluoksniai, komen D a s i r e nkan t 

, J7 ^„ ,... . 'tui vasario 16 dienos nroea tuodami apie amerikiečių Į raportų, Det pasirenKant 
pietų, kuomet 17 politinių, , LU1 v a s a n o ±D aienos proga. , v " tarne Ptikn* ir mano kras-
socialinių ir prekybinių or- : * « taip jau dėkoja už daro ! ^noje pravedamus areštus tarpe et ko s ir ma„o k r a s 
ganizacijų sušaukė savo na- ! ™ 8 pastangas Lietuva iš- ir raportuotą sąmokslą to gerbūvio, as stoviu azsa 

laisvinti. Pasirašo Švedijos :Pneš ahjantų militannes rius protestuoti prieš 
"marksistinį teroro rėžimą" «*uvių tlraucįjos pirminiu- vyriausybes, visa, paneigė 
Prancūzijoje, kaip paskelb 

sekretorius J. Pajaujis 

lovą, kad vadovauti polici
jai incidentų išvengime. 

Plakatuose buvo parašy-

Molotovas Atmeta 
Atsakvma į Protestą 

žinių ir sakė dėl ics kilęs 
interesas buvo bereikalin
gas. 

Lenku Savitarpės 

vo kraštą; ir jei jie toliau 
tęs, aš galiu viską paskelb
ti." 

Sustabdė Laikraštį už 
Drmcūzų Įžeidime 

, BERLYNAS, vas. 22. — 
KOVOS J. S. ZOIIO'^ R u s i i leidimu išeinąs Berlin 

Zeitung buvo sovietų sus-ta, kad reikia apsisaugoti j LONDONAS, vas. 22. — 
prileisti, kad Atlanto čer- sių moralinių ir ekonomiškų ; trauke iš Liushutun, šiaur- nuo esminių laisvių neteKi- > Maskvos radijas šį vakarą FRANKFURTAS, V o k i e - J Z ^ 0 \ a ^ 2 4 ^ v m U ^ ^ J r " ^ 
teris, Roosevelto ir Trumą- pagyvenimo sąlygų, tremti- -~v,Mo«e nuo Dairen. mo, nes kaip tik tą daro iš- s a kė V. M. Molotovas, užsie- tija, vas. 22. — Am kiečių į„ i<y in iQi n l l h f l l i a f f l f l &innHiP, 
no pareiškimai pasaulio tau- nių emigracijos klausimas 
tų tvarkymo reikalu būtų '• šiais laikais pasidarė labai 
pirkliškai melagingi ir tik aktualus. Tremtinių ekono-

cūzų komunistų viršininką siekią savo siaurų interesų mišką būklė kasdien smar-
ko kompaktinę (bendrą e-
migraciją, nes tiktai kom-

kitų tautų nelaimei ir paver- kiai blogėja, jų atsisvežti iš i paktinėje masėje gyvendami Į Maurice Thorez, kuris, ki 

tija, vas. A*. Am * i C ^ i niginiai nubaustas Šiandien 
davikai dezertyrai ir sveti- i n i ų m i n i s t r a s . painformavęs . okupuotoje Vokietijoje, a- u ž ^ ( ž e i d i m ą p r a n cūzų oku-
mų valstybių agentai. Cia valstybės sekretorių Mar- ; n ot amerikiečių sluoksnių, p a c i n e s j e g 0 s ' ' la ikrašt is 
prancūzai turi galvoje pran- s h a l i ą j o g Amerikos atsaky^ j pasidarė kovos laukas prie-; a t s pau rdino straipsnį, kū

mas į jo notą protestuotą šingoms lenkų grupėms, ku- r i a m e ^ y ^ S a a r o s r i t i e s 

gimui. Lietuvos ištekliai baigiasi, 
"Amerikos lietuviai sto- .teiktos iki šiam laikui tam 

lietuviai galės ilgiausiai iš
laikyti tas tautines verty-

vedami bendroje Lietuvos j tikrų organų medžiaginis bes, kurias jie yra iŠsine-
nepriklausomybės sargyboje 
ir įjungę savo gyvastingą
sias jėgas jai atkurti, su-

rūpinimasis kasdien blogėja, 
kai kur maistas tiek suma
žintas, kad nepatenkina ku-

šę iš tėvynės ir kurias tū

lus karui tarpe Prancūzijos 
ir hirterinės Vokietijos, nu-

pasekretoriaus Achesono 
pareiškimą senato komitetui 
buvo nepatenkinantis. Mo-

dūmė pas Hitlerio biučiulį j lotovas buvo protestavęs 
Staliną, kad nereiktų tar-

rios padarė "tinklą intrigos, administravimas > ykdomas 
špionažo ir propagandos". i p e r kolaboracionistus 
Tas grupes sudaro Lenkijos į n a c i ų draugus, 
komunistinės valdžios rėmė- i 

*r 

vaidins lemiamą vaidmenį. , klaus žmogaus mitybos rei-
Mūsų viltis Amerikos Jung- ! kalavimų. Gyvenimas lage-
tinėse Valstybėse per Ame- ; riuose-barakuose neigiamai 
rikos lietuvius. Mūsų troški- veikia į tremtiniu moralę, 
mas, kad visos Amerikos lie
tuvių organizacijos dirbtų 
Lietuvos atvadavimo darbą 
vieningai petis į petį. Tuo 
reikalu VLIK'o buvo pada
ryti mėginimai, kurie deja, 
nedavė norimų rezultatų. 

14 Su ALT'u VLIK'o santy
kiai yra nuoširdūs, tamprūs 
ir sėkmingi. ALTas padeda 
VLIK'ui ne tik moraliai ir 
politiniai, bet ir finansiniai. 
Su ALM'u VLIK'as neturi 
jokių santykių, nes į VLIK'o 

baigia ištampyti jų nervus 
ir pasibaisėtinai ardo jų 
sveikatą, ypač nesubrendu-
sio jaunimo. Atsigaunančiu 
vokiečių įtaka ir veikla yra 
priešinga svetimšalių buvi
mui Vokietijoje, vadinasi ir 
lietuvių tremtinių tolimes
nis pasilikimas Vokietijoje, 
dėl ,kai kurių okupacinių 
organų, vedamo teroro, pa
sidarė veik neįmanomu. Štai 
dėl ko VLIK'as ir Vykdo
moji Taryba tremtinių emi-

balsą ALM'as iki šiol neat- gracijos klausimą stato šian 
sibepė. Tačiau VLIK'as ne
praranda vilties, kad šiais 
kritiškais Lietuvai laikais, 
ALM'as įsijungs į bendrą 

dien savo svarbiuoju užda

ręs gražinti nesusilpnintas, nauti ginti sav0 kraštą, ir 
bet žymiai sustiprintas at- visi jam panašūs bendrake-
gal į sav0 gimtąsias pašto- leiviai. 
ges. Tačiau suprantama, 
kad lietuvių tremtinių emi
gravimo klausimą spręs, ne 
VLIK'as, bet kiti organai. 
Gi tų organu siekimai dia-
metriškai yra priešingi VL 
IK'o siekimams, nes jie. 
siekdami savo interesus, no
ri tą nykų lietuvių tremti
nių likutį suskaldyti mažo 

lilienthal Planuoja 
Atsakyti Sen. Taftui 

VVASHINGTON, vas. 22. 
— David E. Lilienthal pla
nuoja stiprų atsakymą į 
užmetimą, kad jis yra "per 
minkštas" kiek liečia komu-

Achensono pareiškimą, kad i jai ir 284,000 lenkų, kurie 
Rusijos užsienio politika atsisako grįžti namo. 
esanti "agresinga ir eks- Amerikiečiai sako abi 
pansyvinė". pusės varomos tautinių jaus-

Marshallas atsakė, kad | mių, bet skiriasi dėl politinių 
Achesono pastabos sutampa i ir ideologinių nuomonių, ir 
su esminiais Amerikos prin-1 neapkenčia bei grasina vie-
cipais ir buvo padarytos po į na kitai. Nors kova eina nuo v a ^ r r a p o r u o t a s 

Rado Dingusi B-29, v j 
Visa Įgula G y v a ^ 

LADDFIELD,, Fairbanks 
Alaska, vas. 22. — U. S. ka
riuomenės B-29 lėktuvas. 

priesaika atsakant į sen. j Londono iki Lenkijos, ji 
McKellar paklausimą. centruojasi amerikiečių zo-

nizmą ir sovietų Rusiją. To
mis grupėmis pagal profesi- kii kaltinimą jam daro sen. 

v in ių 
VLIK'as savo emigraci

nės politikos pagrindais lai-

jas. Jei tų; organų norai bū
tų įgyvendinti ir būtų su
kliudyta kompaktiniai lietu
vių tremtinių emigracijai, 
tai būtų visiems tautiniams 
siekimams didelis smūgis. 
Todėl VLIK'as dės visas pa
stangas, kad tai neįvyktų 
ir kviečia viso pasaulio lie
tuvius į pagelba šioje sri
tyje". Vyt. Arūnas 

Taft (R. Ohio) ir kiti sena
toriai, kurie nori pastoti 
kelią Lilienthal paskyrimui 
| atominės energijos komi
sijos pirmininkus. 

Kovai einant prie pabai
gos, demokratų vadas sen. 
Barkley (Ky.) sakė, jis tiki 
jog Lilienthal bus užgirtas. 

Vėliausiu Žinių Santrauka 

gęs.buvo šiandien surastas 
po to kai jis neatpažintoje 
vietoje buvo priverstas nusi
leisti. Raportuota jog visi 
juo važiavę išliko gyvi ir 

DRAUGO Prenumerata. 

— Raportuota jog amerikiečių Iiaizon0 būrys Kini- sveiki. 
jos komunistų sostinėje išvyks iš ten kovo 5 d. į s "— ' 

— Sa?ilė vakar pasirodė Anglijoje pirmą kartą per KALENDORIUS 
22 dienas. Anglies sankrovos Anglijo je didėja. i Vasario 24 d.: gv. Motie-

— New Yorko laikraštis raportavo, kad Amerikos i u s apaštalas^ senovės: Ne-
kariuomenė veda bandymus su atomų varomu lėktuvu. niūra ir Žiedūna. 

— Pietuose nuo Meksikos rubežiaus rasta griuvėsiai Vasario 25 d.: Sv. Tara-
pakraščio sargybos lėktuvo; 10 žuvo, 2 gyvi. ™ , s : se n o v e« : Regimantas 

— Britai suėmė laivą su 600 neteisėtu žydų imigran- i r V V K i n t a -
tų. Laivo kapitonas yra amerikietis jūreivis. ORAS 

— Adm. Richard Byrd. įsakė savo ekspedicijos lai- Dalinai ūkanota ir šalta. 
Gtara Dovana Draugui vams išvažiuoti iš Pietų Ašigalio per 48 valandas, kad Saulė teka 6:36; leidžiasi 

išvengti didelių ten atplaukiančių ledų masių. 5:34. 

_ 
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VVISC0NS1N0 LIETUVIU ŽINIOS 
Racine 

pųti», Paluckis, P. Philip, J. 
Mockus, GrimalienS, Pr. Zu-
ba, T Petkus, Valukiene, 

iiečiui Stankui už nemoka- syta ar praleista, prašau ne-
mai palinksminimą publikos; rūstauti. Tai pasitaikė dėl 
South Milwaukee Lietuvos 'skubotumo. Gavę pastabas, 

ST85 LIETUVOS 
REIKALAMS 

Amerikos Lietuvių Tary
bos skyrius vasario 16 d., 
Šv. Kazimiero parapijos sve
tainėj buv0 suruošęs 29 me-

laisvinti Lietuvą iš rusų S i m k i e n s t K stulgis, Stan-i mylėtojams už atsilankymą | atitaisysim klaidas, 
vergijos ir kad baigiantis j k u a s t a n k i € n a F fcmkraa, ir aukas: J. Mitžams ir B. ' 
pamaldoms varg. Juozas, Kai ; p G r o c k i s j pį e p o l is , Ven- Pūkiui, taipgi eilei kenogie-
liukaitis grojo Lietuvos him- t i e n § v Vaįčekanien§, Po- čių įr Waukegano svečiams: 

M. Kasparaitis 

ną. Klebonas šį parengimą 
garsino bažnyčioj per tris 
savaites. 

Penktu kalbėtoju buvo 
tų Lietuvos Nepriklausomy- "Sandaros" red. ALT cent-
h§s sukaktuvių paminėjimą. r o k0m. iždininkas M. Vai-
Publikos prisirinko tiek, kad i dyla. Jo kalba buvo ilgesne, 

vilauskas, Druktenis, A. Va- Vytautui Ugenskfcii ir Povi-
siliauskas, šep^kieni, J. Va- Jui Karaliūnui už jų dalyva-
silaitis ir Kančius. i' imą ir aukas. Ypatingai de-

«a »nuU?iomH aukomis kingi svečiams čikagiečiams 
svetainei' viso surinkta $265. 

Draugi i o-> aukojo: S. L. A. 

Pranašauja Nuomų 
Kontrolės Baigimą 

VVASHINGTOrf, vas. 22. 
— Maj. gen. Philip B. Flem-

— Geo. Šukiui, kuris davė | in&, laikinųjų kontrolių 
tambią auką, sugaišo laiką agentūros viršininkas, šį va-

daugeliui prisėjo statiema 
StOT^tl. 

Programa pradeda Ameri- tuvos išlaisvinimą, 
kos ir Lietuvos himnais, var- Aukojo sekantieji: 
gon. Juozui KaUiukaičiui ve
dant. 

Vytautas Kapočius pade
klamavo "Lietuva bus lais
va". Milda KasparaitytS ir 

įrodanti koks svarbus reika
las yra remti aiikomis Lie-

Agota ZizminskaitS $25. 
Petras Daugėla $20. 
Vytautas Ugenskis $15. 
Po $10: W. Petkus, M. 

Kasparaitis, M. Balsevičius, 

kp. $10; Tėvynes Myle- ir savo automobiliu atvežė , karą sakė jeigu atstovų rū-

• 

Barbutė Griebiūtė duetu pa- Geo. Šukys (čikagietis), J. 
dainavo "Kur Nemunas ir (Kapočius, B. Pūkis, J. Mit-
Dauguva". Pirmu kalbėtoju |ka ir B. Certautaitė. 

100 
tojų Dr-iog 121 kp. $5 ir j ir parvežė kalbėtojus. 
Amerikos Lietuvių Tautine Vienbalsiai priimta reso-
Sandaros 35 kp. $5. Viso — liucijos ir išsiuntinėtos aukš 
$20. Per vakarą įplaukė — ' tiem*, valdininkams prašant 
$192.40. j i užtarymo Lietuvos išiais-

Atmokeius išlaidas vaka- vinime. 

buvo Geo. Šukys, pasveiki
nęs nuo Chicago Liet. Am. 

Po $5: J. Kailiukaitis, P. 
Karaliūnas, D. Daukša, Mrs. 

Tarybos skyriaus, džiaugėsi white, M. Dūmas, A. Kra-
Racino lietuvių vieningu dar kys, M. Mikulskis, J. Simo
nu, navičius, A, Gumalskis. 

Antra kalbėtoja dr. Milda J. Macnorius $6. 
Budrys nupiešė vargingą lie- O. Daukšienė $3. 
tuvių padėtį ir prašė nepa- | Po $2: Mrs. Kumpienė, M. 
miršti vargstančių moterų, 
išblaškytų po visą pasaulį. 

Trečias kalbėtojas dr, Sta
sys Budrys perbėgo, kaip 

Mikulskienė, Joe Glėbs, J. 
Šimkus, H. Kaukis, P. Na 
vickienė. 

Po $1: Baloaitienė, S. Stat 
lietivių tauta pribrendo iki • kevičius, Ed. Stoll, Mrs. An-
paskelbimo nepriklausomy- drius, Mrs. Boradicaa, B. Ra

dzevičienė, J. Šimkūnas, Kru 
chas, Kraujalis, O. Jocienė, 

Ketvirtas kalbėtojas kleb. į B. Macnorius, M. Sakelis, M. 
kun. J. Augūnas, MIC, pra- ^Fomash, Mrs. Kiel, A. Til- ,teit J. Simanavičiui, A. Va-
nešė, jog rytą buvo atlaiky- j ton, A. Keturakis, S. Gibbs, giliauskui, J. Kapočiui fr T. 
tos šv. Mišios už Lietuvą, j čiapokienė, M. Tyllo, M. Vin- | Petkienei; vakaro .darbinin-
kad Aukščiausias padėtų iš- |cevičienė, Vaičkienė, J. Kas- kams: Wbite Dūmas, S. 

bes, jos laisvą gyvenimą per 
22 metus ir rusų žiaurumą. 

ro, pelno liko $100. 
Viso tad susidarė $385. 
Dar tikimės <*auti aukų iš 

poros draugija. Tai pasida
rys .'rš keturių šimtų dole
rių. * 

Nu 0 Budgino prakalbų au
kų buvo $115. Viso jau tu-

J. Macnorius iš Kenosha 
rodė rinkinį judomų paveiks
lų-

Vasario 16 d. minėjimas 
pilnai pavyko. Aukotojai J-
rodė, jog savo širdyse pa
laiko tėvų krašto meilę. 

Jei aukojusių sąraše bus 

mų nutarimas sumažinti 
OPA fondą pasiliks, prak
tiškas rezultatas bus nuo
mų kontrolės užbaigimas. 
Fleming sakė jis yra tikras 
jog atstovų užgirtas 9 mili
jonų sumažinimas OPA fon
do bus nugalėtas. 

rėshne virš penkių šimtų k u r i o p a v a r d § n etaip užra-
dolerių. 

Išpildymui mums paskir 
tos kvotos belieka dadėti ne- I D R . Y A I T U S H , O F L 
pilnai du tūkstančiai. Atsi
žvelgiant į Racino lietuvių 
patriotingumą ir vieningą 
darbą, dar trejetas tokių pa
rengimų ir paskirta kvota 
bus išpildyta. 

Prie užbaigos turiu išreikš 
ti padėką: klebonui už gar
sinimą bažnyčioj ir spaudai 
už talpinimą žinelių; tikietų 
platintojams: A. Zizminskai-

JUSŲ Radio Sugedęs? 
Kreipkitės BZkspertyto 

Mano tl meto praktikavimas 

Palengvina aidų Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo-
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegyste ir toliregys-
te. Prirengia teisingai akinius, vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma-
iausias klaidas. Speciali atyda 
.tkreipiama i mokyklos vaikus 
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS 

Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

RADIO SERVICE CO. 
8244 W. 25th 81 

VISAS DARBAS OARAJITOOTAS 

Tttsom T\aų Iidlrby««ių 
Vlaoklua Modeliu* 

DYKAI APKAINAVIMAS 
Paimam II namu Ir prlrtatom 

PARDCODAMS NAUJUS 
KABIOS 

tarime HMttJv 

— The 13fh — 
Reguliarė Demokratų Organizacija 

KNDORSUOJA 

MICHAEL H. McOERMOTT 
Už ALDERMANĄ • 13to Ward 

X 

Be-Partyrošku»se Aldermanų Rinkimuose 

ANTRADIENYJE, VASARIO 26 D. 

Pasekmingas Biznyje — Atsižymėjęs Kareivis 
Tris metus U. S. Kariuomenėje. Du metus Europos 
karo laukuose. Yra gavęs 5 karines žvaigždes ir 

Prezidento Citaciją 

Lankė vietines moky
klas. Narys įvairių Ci-
vic - Darbo - Biznio -
Veteranų ir sočiai gru
pių. 

t 
Būdamas ilgametis 

gyventojas šio wardo, 
Michael H. McDermott 
gerai yra susipažinęs 
su visomis jo profremo-
mia, žino visus reikala
vimus kas reikalinga 
padaryti 13-tą Wardą 
geresnę vieta gyventi. 

Radio Kalbos 
WGES Radio Stoties — 8 iki 8:30 vai. vakare 

Pirmadienį, Vasario 24 d. 
Pasiklausykite MeDERMOTT Kalbos 

' » » ^ 1 ' < » » m^»~»~ mm.mmm~*~~r~~~-~~-

Endorsuotas Sekančių 
Joe Lctikurt 
Hillllp Laikai 
Joton Vilktotat, 
Fclix Murauskas 

\n t l i< j»k V i s t i 
Stanley Bernard 
Dr. Joton F. ft*o*ka 
Micbael Maekiuls 

.\lbert IViliih 
Joft-ph Klaud 
Alfonse Petruli* 
P. Mastinku* 

Gibbs, A. Zizminskaitei, J. • karo aviacijos skyrius ii prieias-
Kapočiui ir A. Vasiliauskui i SS!^ipalT11 JįS^S?0 J" ( o o t e r 

t~ ^ ** x*. umaueivuz 1 bifadneiB), kreipkitės prie manot. 
uz atvežimą gėrimų; keno- Apsiimu išgydyti. 

.. | Daugely atsitikimų akys atitaiso
me11 m^n 11 ijj, ijjssM J>JJ^MJHP , >BW be akinių. Kainos pigesnis 

Už ALDERMAN 18to Ward J - M - * # 1įn^ 
r—%**n** » i M t a n r a n ' * ^ * 8outh Ashland Ave. ĮX[GEO. J. MENKAS Tsisf*«»» TABM ISTS 

4 7 1 8 S O . KarlOY A v e n u e •AULIfDOS: nuo l t ryto lkl I r. 
Veteranas. Antro Pasaulinio Karo * * * 8 e k m ^ 1 B***4 •utartl 

• » 

įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:-
'SAVAS PAS SAVĄ" 

! ^ 

Pirkite Tesi, Ror Gausite 
Pilną Patenkinimą Ir 
Puikiausias Rakandus 

^ • r ^ P W S»TPW.^S*SW^BTSVSin**^' w^^9^MMMW^* 

DABAR tai laikas pagrąlftntt savo namus su geriausios 
rflsles RAKANDAIS. Mes turtans didelj paitlrinkimą, n i tą 
ps îu Išdirblmo, visokios rūšies kiasiSaTj Ir moderniikg 
rakandu. Pasinaudokite proga! 

UKKANięmA MJCDtlAOA Ot DARBAS TKIEIAUM 
\t LARAI PEOC1NAJIAS KAIMAS! 

^ . 

PtW Pr««es PsUssMhits 9ą\ 
_ * 

Archer Avenue Fumiture Co. 
- PARLOR SlflTE liDOUIfiJAl -

4140 Archer Ave, Chicago 32, I1L 
TetofOHM — LAFayette 3516 

navininką* — JOB KAZĮ K—KAZTKAJT1S 

m tusų. 
Taipgi Paalrlnklmaa •Sllaaslų 

Mualkoa Rekordų 
Nurfplrklte Ir PasSmklte SB SaTtm 

TELEFOVUOKITE: 
OIOKRO 4118 

atdara Vakarai* lkl • : • • ral. 

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
IR ODOS IŠBĖRIMAMS 

Kančlantiejl uuo eenų, atdarų 
ir skaudžių ialadų, žino kaip sun
ku yra ramiai pasidėti, Ir kaip 
naktiea metu n ©grali ma gerai iasi-
miegot. Kuomet 
žaiadoa pradeda 
nlelt Ir akaude-
U — užtepkite 
LBOULO Olnt-
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
aaa'j, atdarų, ir 
skaudžių žaizdų. 
Jo atgaivinan
čios tr skausmą 
prašalinančios y-
patybes sutelks 
Jums tinkamą 
nakties poilsi ir 
pagelbės išgydyt 
sanaa. atda-
ras Ir skau-

Dr. F. C. Winskunas 
GYDYTOJAS m 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 sutartį. 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland A ve. 
« (2-troA lubos) 
Ofiso Telefonas: YARds 0564 

Jei neatsiliepia saukite— 
Res. Tel.: MLDw»y 2880 

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

DR. G. SERNER 
LIETUVIS A K I Ų GYDYTOJAS 

16 Metų Patyrimaa 
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akįs 
Ištaiso. 

Ofisas ir akinių dirbtuve: 
3401 S. Halsted S t 

Kampas 34th Street 
VALANDOS: nuo 10 iki 4 ir 6 iki 8 

Nedelloj pa«al sutarti. 
Tikslus tyrimas Contact Stiklai 
Ortlioptic Gydymas. 8tiklus Atnaujinu* 

Dr. Walter j . Swiatek 
OPTEMETRISTAS 

2201 W. CERMAK ROAD 
(Virš Metropolitan State Bank) 

TeL OANal 7829 
Vai.: — Kasdien l t iki 12; 1 iki B; 7 
iki 9. Sefitad. 10 ryto lkl C vak. Sek
madieni 1* lkl 1%. Trečiad, atdaryta. 

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS! 

Tik vieną porą akiu gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
isegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mnir^ąff 
gali sutelkti. 

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akiniu, kurie prašalina 

visą aklą Įtempimą. 

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

OPTOMETEISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-toe gat. 
Telefonas GANAL 062*. Gblcagc 

OFISO -VAJLJLSI>08: 
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m 

Trečiadieniais uždaryta 
*«štad « « • a m lkl 6:00 p. m 

J. RIMDZUS, D. C. 
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Home calls įn Indiana 

Phone Wentwortb 2527 
PHYSIO THEEAPY 

936 VVest 63rd Street 
HOURS: Daily « to 6 P. M. 

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

daa Vartokite Ji irgi skaudiema 
nudegimams, iąšų ir sutrūkimu 
praAallnlmul, ir kad palengvinti 
Psorlasls niežėjimą. Atvėdina va
dinamą Athleta's Foot degimą ir 
niežėjimą, sustabdo Jo plėtimąsi, 
lulalko nuo odos sudžiūvimo Ir 
•utrūkimo tarp piritą; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams Ir ki
toms odos negalima is lauko pu-

LEOULO OINTMBNT parsiduo
ta »o $1.2i Ir po St.St. 

Siuskite Jūsų Money Orderi tie
siog 1 — 

LEGULO, DEPT.—D. 
48*7 W. 14th Street 

aCEEO 50, ILLINOIS 
Arba atvykite J vaistines 
Stem Pharmacy 

«847 W. Uth St. Cloero 50, ūl. 

Ofig. TeL VIB. 1888 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS IE CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA: 

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

TeL GRO. 1800 (Ofiso ir namų.) 

Dr. VValter J. Kirstuk 
PHYSICIAN and SURGBOM 

'(Lietuvis Gydytojas) 
8925 VVest 59th Street 

VALANDOJ t — 4 popiet, f : t t — 
i:lt vsicarals. gejjaj. pagal sutarti. 

DR. PETER T. BRAZIS 
PHYSIOĄK and SURGBON 

6757 S. Western Ave. 
Ofiso Tel.: HEMlock 5849 
Rez. TeL: HEMloek 2824 
VALANDOS: Trečiadienį ir Šeš
tadieni pagal susitarimą; kitomis 
difmnmia nuo 2 iki 4 po piet, 

DR. EMILY V. KRUKA5 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 

Rez. TeL REPublic 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
gaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS: 
Kasdien nuo l—a vai popiet 

ir nuo 6 iki 0 vaL vakare. 
Trečiadienio vakarais Ir taipgi 

Rekmadiefilals pagaj latmrtt 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTĄ* 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir PMMM^hBt^i 
VAL.: 10-12 ryte; 2-6, 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted St., Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 8—8 popiet 
TeL: GROvenlll 4020 

(Ofiso ir Rezidencijos) 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAiaAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Kd 

iDargis Vaistinės Name) 
OFISO VALJJIDOS: 

Kasoiea an» I Iki 4pp. k I iki I r/' 
(Trseiad.. tr loJUd., patai suUrti) 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 

Dr. Vincent E. Zopel 
DENTIST 

2421 VVest 68rd Street 
Valandos — Telephone — 
Pagal sutartį. GROvehlU 7313 

TeL OANal 6122 " 

DR. BIE2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Bd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8v.v. 
Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA 

3241 VVest 66th Place 
TeL REPublic 7868 

— i 

Ofiso tel. MONroe 0570. 
Kesdd. tel. CANal 7S19. 

tf — 

mm mmm pi f »l s / 

AUTOMOBILIŲ INCOME TAKSUS, NAMŲ 
A PD RAUDA BLANKAS PILDOM. APDKAUDA 

MISTRA 
INSURA 

^ Dr. Kazimieras E. Fitz 
PHYSICIAN AND SURGEON 

X-RAY EXAMINATIONS 
2200 VVest Cermak Road 

VALANDOS: 
Kasdien — Ui; 7-»; Trečktd. Ir 

šeštad. nuo 1-4: Sekmad. <— 
pagal sutarti. 

W<;rt8»į"> :004 S. /s 
CHICAGO 32 , i i i 

LAfoyettc 62 

ft»CHFI? 
CU»f?£NCY 

:€XCHAHG£ 

• 
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DR. A. JENKINS 
PHYSICIAN 9t SUB6BOJT 
(UBTUVIS GYDYTOJAS) 
250d W. 63rd Street 

OFISO TAIiANDOS: 
Kasdien nuo 1-4 p.p. ir 7 : i t - t rak\ 

flsjtndionisas nuo 2-4 popiet. 
Trečiad. Ir Sekmad. uždaryta. 

— PROspect SSS8 
\ e i . — VTRdnla * O i 

TeL CANal 0257 
Rez. TeL: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ave. 
V A L A N D O S : 11 v. ryto iki 3 p.p. 

6 iki 9 vaL vakare. 

TeL YARds 3146 

DR. Y. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street 

VaL: 11—12; 2—4; ir 6:30—8:30 
Pirmadieniais: 2—i is 6:30—8:30 

Šventadieniais: 11—12. 
/ Į ! 

Res. 6858 So. Taiman Ave. 
Res. TeL GKOvehill 0617 
Office TeL H£Mlock 4848 

DR. J . J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2428 West Marąuette Road 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus. * 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AMU &UKGJSON 
4645 So. Ashland Avenue 

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

Sekmad., Trečiad. ir deatad. 
Vakarais—tik pagal sutarti. 

Office TeL YARds 4787 
Ntunų TeL FROspect 1960 

Otteo TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos TeL: REVeriy 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofieo vai.: 1—3 ir 6—8:80 P. if. 

Trečiadieniais pagal sutartį. 

DR. I. E. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8 

Ofiso TeL: PULLMAN 1198 
Namo TeL: PULLMAN 8277 

Dr. A. MontvicL MLD. ' 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West Town State Bank Bldg. 

2400 West Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7SS0 
Resiz. TeL: BRUnswick 0597 

VALANDOS: 
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare 

• " • • " ' « • " • • 
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•'DRAUGAS" H E L P W A N T E D 
ADVERTISING D E P A R T M E N T 

127 No. Dearhorn Street 
Tel. RANiloIph 9488-9489 

HEL.P W A N T E D — V Y R A I 

BEEF LUGGERS 
IR 

BCNERS 
ATTKACIAfTSfA MOKESTIS 
PILNA RA»BO SAVAJTU 

PASTOVUS DARBAS 

LABAI GERI DARBAI 
Ateikite bet kuriuo laiku 

dienos laike arba pašaukit — 

MR. MISHKIN YAR 1611 

Siegel-Weller 
PACKING CO. 

4535 S. McDowell Avenue 

H E L P WANTEI> MOTERYS 

SMART GIRLS 
LJKE TO WORK IN THE 
FRIENDLY ATMOSPHERE 

OF 

MOTOROLA 
The Best Radio Place In 

Town 

Starting Rate 83c 
With Experience 94c 
Automatic Raises to 

$ 1.04 
4545 W. Augusta Blvd. 

H E L P W A N T E I ) - - MOTERYS 

AR IEŠKOTE GEROS 
PEDES IR ATSARGOS? 

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 

RANDASI DARBŲ 

— DflL -

DŽENITORKŲ 
UŽDARBIS 72% i V A U PRADŽIAI 

77% T VAL. P O 3 MftN. 

82% f VAT,. P O 6 MfiN 

VALYMO D A R B A I MOTERIMS 

VISOSE MIESTO D A T Y S E 

VAL.: 5:30 VAK. I K I 12 NAKTJ 

ATSIŠAUKITE 

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO. 

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS: 

S T R E E T FLOOR 

309 W. WASHLNGTON ST. 

Kaip Gyveno Ir Vargo 

Karo Metu Ištremtieji Lietuviai 
KALĖDOS AKMENŲ GRIOVYJE. VOKIEČIO SMŪ
GIS SUKELIA VAIZDUS NAMŲ IR VERKIANČIOS 
MOTINOS 

Viena Chicaco lietuviu mums, benamiams žmonėms, 
veikei a šiomis dienomis ga
vo laišką iš Vokietiios nuo 
savo erimines. Tarne kitko 
aprašo ir savo gvvenima ka
ro metu. kuomet lietuviai |šias. Ai meldžiaus n£ 
buvo naciu gaudomi ir ve- jtuvą, nes ją už viską labiau 

dalijo dovanas: vyrams d-
ftaretes, o moterims — šo* 
kolada. Viename barake mū
sų kunigas atlaikė" šv. Mi-

t* * 

u i e -

M E R G I N Ų 

Svarbiems Dirbtuves Darbams 
Gera pradinS rr>okestK laikns ir 
pusė virš 40 vai. Žiurk^tai duoda
mi dykai. 2 poilsio laikotarpiai 
Dykai kava laike pietn. 

MANDELL MFG. CO. 
352 W. Ohio Street 

E X C E I X E N T 
O P P O R T U N I T Y 

FOR 
O F F I C E G I R L 

With dictation ability. Perman-
ent po8ition. Pleasant working 

conditions. 
ESCELIJ^NT STARTING SALARY 

APPLY TODAY 
ED-MOR COAT CO. 

326 W. Adams St. 

PLATINKITE DRAUGĄ 

HELP WANTED — VYRAI 

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

HAMMER DRIVER — HEATER AND HELPERS 
FOR FLAT DIE STEAM HAMMER 

Atlas Forgings Company 
1501 SO. 55th COURT CICERO, ILL. 

15 POLITIKOS LAUKO 
John E. Egan 

BEPART1NIS KANDIDA
TAS Į ALDERMANUS 

13-to WARDO 

Jis yra patyręs toje val
diškoje tarnvboie, ne^ tar
navo nuo 1933 iki 1939 me
tų. Jo pasidarbavimu tano 
prailginta transportacija 13- n i e J- Mikutis j Aldermanus 

navęs 1-mo Saržanto rangą. 
Jis nepritaria masino? 

politikai. Jis kovos, kad bū
tų geresne transportacija 
geresnes stubos, geresnes 
mokyklos, švaresnis miestas 
ir žemesni taksai. 

Jis rūpinsis, kad apylinke 
būtų pagerinta visais atžvil-
oiais. 

Užtat, antradienį, vasario 
25 dieną balsuokite už Ben-

toje Warc?oje. Pašalinta dvi
guba mokestis ant Archer 
Ave. į vakarus už Cicero. Ta
po |vesti busai ant 47 gat
ves į vakarus nuo Kedzie 
Ave. ir busų patarnavimas 
ant Pulaski Road. 

Antradienį , vasario 25 
dieną balsuokite už John 
E. Egan į aldermanus 13-to 
Wardo. Sk. 

12-to Wardo. Sk. 

Bruno Petkus 
Nepartinis kandidatas į 

ALDERMANUS 12-to WARDO 

4346 S. California Ave. 
Plačiai žinomas Brighton 

Park lietuvis, yra "non-par-
tisan" kandidatas j 12-to 
Wardo aldermanus. Išrinki-

D . T jut'} *• m a s lietuvio į šią valdvietę 
D e n m e J. m i K U t l S b ū t ų n a udingas to Wardo 

KANDIDATAS Į ALDER- lietuviams. 
* T * * A 

MANUS 12-to WARDO Jis pritaria, kad būtų pa
keltos mokytojams algos, 

Ta pagerintos viešos mokyk-
Jis čia turi bizni ir nuolat l o s J i s n o r i 8 U m a ž i n t i takr 

gyvena Brighton Park apy- i gug> k a d b ū t ų š v a r e s n § s ^ linkę j . ves ir elės ir daugiau vai-Mokinosi pradžios moky- k a m s isdamavie^ 
kloj. paskiau Kelly Jr. Hierh (Sk.) 

žami į Vokietiją priversti
niems darbams. Vienoj vie
toj taip rašo: 

diena. 

šv. 
myliu. 

*' Artinasi trečiosios 
Kalėdos užsienyje, ūkininkai 
vokiečiai apkraus stalus val
giais, o mes, tremtiniai, su
sirinksime į bažnyčią ir pra
šysime Visagalio užgimusio 
Jėzaus, kad Jis mus, kaip 
Moze žydus, išvestų, ;>>r var
go jūrą ir į laisvą Tėvynę 
grąžintų." 

"Buvo labai šalta 
400 žmonių, kurie buvo ka
ro belaisviai rusai, lenkai, 
sukilėliai italai ir ju tarpa 
mes 5 lietuviai, visus šau
tuvais partiečiai vokiečiai iš
lydėjo ji darbą. Iki darbovie
tes reikeio 15-ką kilometrų 
nueiti. Mūsų vergų kolona 
pradžioje sparčiau žygiavo, 
bet paskui žmones pavargo. 
Atsilikusius belaisvius vo
kiečiai mi«še šautuvu buo
žėmis ir lazdomis. Aš ma
čiau, kaip šalia manęs su
klupęs senelis italas verkė, 
o partiečiai vokiečiai jį ko
jomis prisparde ir paliko pa
kely gulėti. Tą dieną daug 
dirbome. Aš kilnojau iš grio- I Ir Grand Rapids lietuviai 
vių sunkius akmenis. Sar- minės Lietuvos nepriklauso-

Amerikos Jungt Valsty
bių vidaus politikoj prezi
dento A. Jackson adminis
tracijos laikais,, svarbiausiu 
klausimu buvo vergija. 

Naujas "Kalifornijos 
Lietuvio" Numeris 

Neseniai pasirodęs antra
sis spaustuvėje spausdintas 
"Kalifornijos Lietuvio" žur
nalo numeris daro gerą įspū
dį — tiek turiniu, tiek spaus
dinimo technika, šio nume
rio turinį sudaro šie straips
niai: u Vasario 16-tos Šauks
mas" — Padaubietis, "Va
sario 16-ji ir Dr. J. Basana
vičius" — Julia Liesyte, 
"Should the Baltic States be 
free" — Stulgait-Lane, 'Who 
* r Punishing the Russian 
War Criminals?' — Milton 
C. Stark, "America is turn-
ing Westward" — A. Refffr 
'Looking around California' 
— P. Bogin, "Rose Parade 
of Pasadena" — A. Kučins
kas, "American Lithuanian" 
Achievements ir 1946" — 
Bronės Starki enąs biografi
ja, Los Angeles, San Fran-
cisco ir Arizonos lietuvių 
veikimo apžvalgos. "K. L." 
yra leidžiamas Los Angeles 

ir San Francisco patriotin 

gųjų lietuvių organizacijų 1, Cal.; prenumerata metams 
pastangomis. Spausdinamas 
— 2721 Logan St., Oakland 

du doleriai. 
Kor. 

ŽINIOS IS GRAND RAPIDS, MICH 
Minėsime Vasario 16 

gybinis stovėjo prie manęs 
ir mane sekė akimis. Buvau 
labai nusilpęs. Kėliau didelį 
akmenį, pakelt negalėjau ir 
pargriuvau žemėn. Pripuo
lęs vokietis man tiek kumš
čiu į veidą davė, kad aš vi
siškai sąmonės netekau. Tik 
atsimenu, jog tuomet aš sap
navau namus ir baisiai ver
kiančią mamą. Atsikėliau. 
Vel dirbau. Visi vargome iki 
^amsos. Grįžtant iš darbo, 
'-ažkas pasakė, kad šiandien 
^v. Kalėdos. Daržinėje, kur 
*nes miegodavome, užsibrė
žiau degtuką ir žiūrėjau į 
kalendorių: taip, tai buvo 
1944 m. šv. Kalėdų pirmoji 
diena. 

"Pernai šios Šventes daug 
linksmesnes buvo. Mat, ame
rikiečiai ir 

mybės paskelbimo sukaktį. 

Amerikos Lietuvių Tary
bos Grand Rapids skyrius 
laikytam susirinkime, vasa
rio 11 d., perbalsavo valdy 
bą šiems metams. Valdyba 
pasiliko visa ta pati, tik ko 
respondentas pasikeitė. 

Būtų malonu, kad kuo dau
giausiai publikos susirinktų. 

Iš delegatų raportų pasi
rodė, kad aukos .Lietuvių 
Tarybai renkamos. SLA 60 
kp. delegatas pranešė, kad 
kuopos susirinkime surink
ta $27 ir rinkliava tęsiama 
toliau. Manoma, kad kuopa 
surinKs virš $50. Reikia ti
kėtis, kad ir kitos draugi
jos, kurios turi savo svetai
nes ir daro biznį, paaukos 

W. Moris, skyriaus pirmi- )
k u r k a s žymesnes aukas A-
merikos Lietuvių Tarybai. 

S. Naudžius 
ninkas pranešė, kad ^avc 
laišką nu 0 centro sekreto
riaus P. Grigaičio, kuriame 
pranešama, kad kalbėtojas 
adv. Rapolas Skipitis galės 
atvykti kovo 2 ar 9 dieno
mis, nors visi delegatai no- ; P R J N C E T O N , N. J., vas. 
rejo kovo 2 d. Pasirodė, kad 122. _ Kalbėdamas Prince-

Marshall: U. S. Turi 
SHoriai Vadovauti 

ton National Alumni sąjun
gos pietuose, valstybes sekr. 

ir Tilden Technical High K u r y ^ gėrimas, ten yra 
Scnooi. pavojus. 

Jis tarnavo 4 metus In-
fanterijoj ir buvo užsitar-i Saliamonas 

tą dieną rengiamas kitas 
parengimas ir toj pačioj sve 
taineje. Dėlto ir prisiėjo nu- Marshallas šį vakarą sake 
kelti į kovo 9 d. Nors ir bis- « s t i p r u s vadovavimas ir 
kį vėliau, bet vistik kov0 9 a i š k i p^u^ i š j . A . Vals-

anglai kariai minėsim Vasario 16-tąją. t y b i ų b u g reikalinga," jei 
kad demokratinis 

Lietuviški Rekordai 
75c Kiekvienas Rekordas 

14070 Jonkelis 
Sukčius Akordionais duetas 

M067 AukStaiči-u Po lka 
Našlaitė le—Valsas Įdainavo P. Cetkauskas 

14069 Kalvelis 
Kepurinė Jdanavo P. Cetkauskas ir S. Vilniškis 

14080 Laisčiau Rūtą — Polka 
Kvietkos Valsas Mahanojaus Lietuviška Orch. 

16200 Eiva, Boba, P ū i ų Kult 
Seni. Duok Tabokos Įdainavo Jonas Butūnas 

16247 Dumblas, Dialogas 
Ši8-Tas Dialogas V. Dineika ir J. Petrauskai 

26046 SesutS — Valsas 
Vis iems Tinka — Polka Kauno Orkestrą 

26074 Ant Kiemelio — Polka 
Pas Malūnėli — Valsas Karšikas Benas 

26036 Bučkio — Valsas 
Nauja Polka Okech Tarptautine Orch. 

C-500 Čikaglečlų Po lka 
Stasytės Polka A. Jezavito Radio Orch. 

C-501 Močiutė Mane Bar6 
Mylėjau Mergelę Dainuoja Viktoras Bekeris 

C-502 Plaukia Mano Laivelis 
Jaunoji Mergele Dainuoja Viktoras Bekeris 

C-503 Gegutės Polka 
Vestuvių Polka '. A. Jezavito Radio Orch. 

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

C-505 Armonikos P o l k a 
Radio Po lka A. Jezavito Radio Orch. 

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

Rusiški Rekordai, Rekordų Albumai. Klasiški geriausių pasaulio 
artistų. Taipgi populiariški ir svet imų kalbų Victor. Columbia, Dec-
ca ir kitų. 
Krautuve atdara 6 dienas 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. Pinigus prisiųskite Money 
Orderio formoj. Nes iunč iame užsakymus C. O. D. 

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

• > 
• 

norima, 
procesas daugely kraštų pra 
dėtų vėl veikti. Gavęs garbes 
teisių daktaro laipsnį, Mar-
shall taip pat sakė "mes 
turime karo pabaigą, bet ne
turime tikros taikos." 

Niekados netikėk draugui, 
kurs apleidžia nelaimėje. 

Renduojame Grindi 
Trinimo Mašinas! 

IKTA $2001 DIEN* 

Mes Esame Agentai Del 

BENJAMIN M O O R E MALIAV\ 
I R VARNIŠŲ, 

MARTIN S E N O U R MALIAVŲ 
I R VARNIŠŲ. 

K E M - T O N E — VALSPAR 

Turime Gražų Pasirinkimą 
NAUJAUSIŲ P A T E R N Ų 

SIENINĖS P O P I E R O S 

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE 

2547 West 63rd Street 
Tel. Hemlock 8262 

ADVOKATAS 

CHAS. P. KAL 
INDORSUOJA 

ALBIN PETERS 
Į Aldermanus 
13-a m e Warde 

Man per daug metų gy
venant 13-tame warde ir 
atydžiai sekant jo politi
ką, prisieina paduoti savo 
pareiškimą dėl naudos žio 
wardo gyventojų. Per pas
kutinius aštuonis metus 
13-tas wardas labai daug 
nukentėjo kadangi mūsų 
aldermonas nebuvo niekas 
daugiau kaip tik ward 
committeeman gizelis. 

Charles P. Kai 

šiandien turime progos išrinkti vieną žymų lietuvį, 
advokatą ALBIN PETERS, į aldermonus. Jis yra ver
tas būti išrinktu dėl sekančių priežasčių: 

1. kad jis yra teisingais ir sąžiningas; 
2. kad jis nėra mašinos kandidatas; 
3. kad jis atstovaus 13-to wardo žmones, o ne 

mašiną; 
4. kad jis pasiryžęs kovoti prieš politinę korup

ciją, 
5. kad jis agresyvus ir nepasiduos po ward com

mitteeman kontrole. 
Todėl kiekvienas 13-to wardo balsuotojas, žinoda

mas kokiame padėjime mūsų wardas yra dabar, net 
būtinai turėtume pašvęsti 10 ar 15 minučių balsavimui 
vasario 25-tą dieną. 

Advokatas CHARLES P. KAL 

WATCH SAVINGS GR0W! 
S 10 1S 

Yrt. Vr*. Yr*. 

10 mo. 
29 
60 M . 

1600 
3000 

3000 

6000 
4600 

9000 
8000 

12000 

lamingi H M oa 

FOR THAT HOME 
ALL Y O U R O W N 

Y o n ' I l N e e d M o n e y forttoOmmfeyiMM.. 

Many ambirious couples are tanog here to become 
future home-owners, sodo as they*ve accumulaced che 
down payment needed. Any coovenieot amount opeos 
your insured savings account at diis Assodidon. The 
cfaart will sbow you how much you oeed to t a m 

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

JOS. M. MOZERIS, Sec'y 

3236 South Halsted Street 
TEL. OALUMET 4118 

SAVE WITH A PURPOSE - SAVE ON A PLAN 

33E = E 

•i 

IHARGUTIX 
VTENINTfiLIS AMERIKOS LIETUVIU KASDIBOTN18 
RADIO LAIKRAŠTIS, — ĮSTEIGTAS BAL. 11d., 193^,, 

WHFC -1450 kilocycles 
SEKMADIENIAIS: n o o 1-mos 

iki 2-ros valandos popiet. — 
KITOMIS DIENOMIS: nuo 9:30 

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

MARGUČIO Ofiso Adresas. 

6755 So. Western Ave., Chicago, 111. 

3 $ 

Telefonas — GROvehill Z242 
• T J fl B ' n £ 39 
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D R A U G A S 
THE LTTHUANIAN DAILY FRIEND 

*SS4 So. Oakley Ave^ Chicago 8, BL TtL CANa! 8010-S011 
K a t e r i a* S*cond-Ciaj» Matter Mareli t l . 1»1« at Ofeicaco. Illinoia. 

Under the Act of March S, 1879. 
Publlahed daily, azcept Sundays, 

by the 
Lithuanlaa CMboHo Prma Soclety. 

Member of t*e Catholic Presą Ass'n 

Subecrfptfcm Ratas: 
$1.00 per year outaide of Chicago; 
$T.iO per year In CJUcajpo & Cicero; 

4 cente per copy. ______ 

Preoameratos kaina CbJcagoje ir 
Gloeroje per paiea: 

$7.00 

Metame I«00 
Pusei Metų * &• 

Metu 
. |8.00 
*» 4.50 

Plnlflaa reikia etųati Palto Money 
Praartu aą ttamkyauda 

Skelbimų kaino* bus prisiunčiamos 
tuojaua gavus prašymą. 

Pueei Metų 4.00 I BKTRT.pKTTag DIBN •DRA.UOB' 

"Lietuva Šiomis Dienomis • »» 

Tokia antrašte Shenandoah, Pa., dienraštis ''Evsning 
Heraki" vasario 15 d. įdėjo vedamąjį straipsnį. Pažy
mėjus, kad Vasario Šešioliktoji yra Lietuvos Nepri
klausomybes ir Lietuvių Maldos diena, atpasakojama 
dabartiniai Lietuvos ir jos gyventojų vargai, darbai ir 
kovos, kad atgauti laisvę ir nepriklausomybę. Straips
nis yra baigiamas gana reikšmingais iodiiais: 

<kTen dieną ir naktj veikia stiprus pogrindis. Retkar
čiais suimami jo nariai ir sušaudomi. Bet darbas eina 
toliau, nes *'likviduotųjų" eiles nauji savanoriai pa
pildo..." 

"Tuo tarpu į Vašingtoną plaukia atsakomingų orga
nizacijų prašymai ui Lietuvą ir kitas Baltijos valsty
bes. Tuos prašymus yra gavę Jungtinių Tautų parei
gūnai ir mūsų pačių agentūros: Baltieji Rūmai, Val
stybes Departamentas ir kitos. Pavergtiems Lietuvos 
žmonėms yra prašoma teisingumo ir pasigailėjimo. Bet 
oficialinė" tyla yra visuotina. 

"Diktatūros kai kada laikosi ilgą laiką, bet istorija 
turi paprotį pasikartoti,: kai kada ateina laikas, kad 
kas nors nepaprasto pasitaiko. Žmones sukyla ir nau
ja dalykų tvarka atsiranda. 

"Kada tai įvyks už geležinės uždangos'? Žinoma, 
mes nežinom. Bet mes žinome, kad tie laikai ateis. Ir 
tada jūs galite tikėtis Lietuvos respublikos ir kitų Bal
tijos valstybių atsisteigimo. Mes tikimės, kad tai įvyks 
netrukus." 

Toje pačioje "Evening Herald' laidoje randame ir 
kitą straipsnį, kuriame smulkmeniškai aprašoma apie 
Lietuvos Nepriklausomybės minėjimo iškilmes kiek baž
nyčiose, tiek ir salėse. Gražios ir iškilmingos pamal
dos už Lietuvą surengta Šv. Jurgio lietuvių bažnyčioj. 

šitie redakciniai ir kiti straipsniai tame laikraštyje 
pasirodė veiklaus ir tauraus lietuvio patrioto kun. J. 
A. Karaliaus, Shenandoah, Pa., lietuvių parap. klebo
no, dėka. 

į Taftos Sutarčių Pastovumas 
Vatikano dienraštis "Osservatore Romano", vertin

damas sąjungininkų taikos sutartį su Italija ir kitomis 
mažesnėmis valstybėmis, kariavusiomis Hitlerio pu
sėje, reiškia rimto nepasitenkinimo. Atlanto Carteris, 
itrodą, yra nublokštas į šalj. 

Dienraštis pastebi, kad yra aišku, jog sutartys suda
rytos ne tarp priešų valstybių ir sąjungininkų, bet tik 
tarp pastarųjų. Sąjungininkai, kurie manė buvę vie
ningi karo metu "siekė skirtingų tikslų taikoje.'* 

Ir, suprantama, šitokiu būdu atstatyta Europoje tai
ka neilgam tęsės. 

| Estų Memorandumas 
Baltijos humanitarų sąjunga (The Baltic Humanita-

rian Association), kuri veikia Stockholme, Švedijoj, 
prisiuntė knygelę tokiu pavadinimu — "We demand 
freedom for Esthonia." Tai memorandumas, kuris įteik
tas Taikos Konferencijos delegacijoms 1946 m. Pary
žiuje. Memorandume pabrėžiama ir nesugriaunamais 
faktais įrodoma, kad Estijos nepriklausomybe turi bū
ti atstatyta. Taip jau nurodoma, kad dabar Estijoj nė
ra teisėtos santvarkos. Visas kraštas yra sovietinamas. 
Visokiausiomis žiauriomis priemonėmis naikinama estų 
tautos kultūra. Be to, Estijos bažnyčia esanti labai 
skaudžioje būklėje. 

• 
Laivu Kompanijų Rūpesčiai 

Manant, kad per keletą metų bu» gausi emigracija 
iš Europos, laivų kompanijos rūpinasi įsigyti kiek ga
lint daugiau laivų. Nuo to neatsilieka ir kai kurios 
Europos valstybės. Ypač graikai ir italai tuo rūpinasi. 
Jie superka daug senų laivų ir juos perdirba pigiai 
transportacijai per pietinį Atlantą. 

Bet, kol nebus stabilizuotas Europos ir kitų konti
nentų politinis gyvenimas, tol nebus ir normalaus su* 
sisiekimo tarp Įvairių kontinentų. 

Kritiškos Pastabos Apie Kun. Dr. K. Gečio 
Knyca "Katalikiškoji Lietuva" 
LIETUVIAI LĖTI, NUOŠIRDŪS,.. 

Mūsų skaitančiai visuomenei kun. dr. K. Gečys jau 
buvo pažįstamas is straipsnių periodinėje spaudoje. Sa
vo naujuoju veikalu "Katalikiškoji Lietuva" jisai pa
sirodo, kaip subrendęs mokslininkas, rašytojas, įdėjęs 
daug darbo į Lietuvos praeities ir dabarties sąlygų ty
rinėjimą. 

Jo knyga persunkta gilia lietuvių tautos meile. Tik 
paskaitykime, kaip jisai apibūdina lietuvius: 

— Lietuviai iš prigimties yra gabūs, gilios dvasinės 
kultūros bei intuicijos žmonės, pastovaus būdo ir gi
laus mąstymo, lėti, svetingi, nuoširdūs, individualistai, 
konservatyvūs ir dideli nuosavybininkai, atkaklūs ir 
kieti savo darbe, pasiryžimuose ir užbrėžtuose tiks
luose. Pagaliau, lietuvis yra svajotojas. Tokį jį padarė 
apsupanti gamta: būtent miškų ošimas, ežerų ir upių 
šniokštimas, ilgos ir tamsios rudens naktys, kuriomis 
lietuvis randa laiko pasvajoti, padainuoti ir pasakas 
sekti (p. 179). 
PATRIOTINIS SENTIMENTAS 

Knygoje nuosekliai, aiškiai ir vaizdžiai aprašomi pra
eities faktai; apie tą lengvai galima jpitikinti perskai
čius taip vykusiai parašytus skyrius, kaip: "Reforma
cijos plitimo priežastys ir keliai*» (p. 55 ir sk.), arba 
— "Kražių skerdynės" (pp. 153-173). Veikalas nėra 
perkrautas datomis, daugiau stengiamasi nušviesti isto
rijos faktus ir rasti jų priežastis, žmonių meilė ir pra
eities kančių atjautimas autorių nekartą nuveda į sen
timentalumą, kaip, kad, pavyzdžiui, pusi. 172 skaitome: 

— Kiek kartų šiandien lietuvis, mintimis atsigręžia 
atgal į praeitį, jis išvysta žiauraus ir šalto Sibiro snie
guotus laukus, kur ilsisi daugelio geriausių Lietuvos 
sūnų kaulai, regi tamsius ir drėgnus Rusijos kalėjimus, 
kur nevienas lietuvis dėl tikėjimo ir tėvynės supuvo... 
Mato ir baltą Kražių vienuolyno bažnyčią, kurios že
mė ir sienos sutaškytos krauju, aplaistytos karščiau
siomis maldingo lietuvio ašaromis... (p. 172). 

Autorius moka rašyti vaizdžiai, to jisai pasiekia de
taliai (smulkmeningai) faktus per tiekdamas, pavyzdžiui 
p. 394: 

— Jakubsonaitė su vienu komjaunuolių atsivarė ku
nigą (Bened. Šveikauską) į NKVD rūmus, kambaryje 
jį mušė, pasigėrė suvarę senukui tuščią degtinės bonką 
į ausį ir galvos kiaušą. Ir tą "kontrrevoliucionierių" 
rado žmonės ant grindų, sudaužyta galva, mirusį." 
ANEKDOTAS 

Kartais autorius gyvo vaizdumo siekia panaudodamas 
bolševikų okupuotoj Lietuvoj bekursuojantį anekdotą. 
Sakysime, puslapyje 390 skaitome; 

— Žmogus susitikęs savo draugą pranešė jam, kad 
dabar dantų gydytojai pradėję dantis traukti per ausį. 
— Kaip tai? — atšovė nustebęs jo draugas. — Ar tu 
dar nesupranti, kad laisvės laikais negalima prasižioti." 

Šis vertingas veikalas planuojama išleisti anglų kal
ba. Puiki mintis, tik pirma verta būtų jį dar kartą per
žiūrėti: vienur, kitur, jame tą patį galima būtų pasa
kyti labiau suglaustai, nepadarant nuostolio norimoms 
perduoti mintims. 

APIE KRYŽOČIUS IR BAŽNYČIAS 

Kaikur veikalas reikalingas geresnio išlyginimo, di 
dėsnio tikslumo. Pavyzdžiui, pusi. 20 rašoma, kad kry-
žuočiai braudamiesi į Lietuvą "nepastatė nė vienos baž
nyčios,'' tuo tarpu 16 pusi. rašoma, kad stumdaraiesi į 
rytus jie statė pilis, kviesdavo vokiečių kolonistus ir 
"buvo statomos bažnyčios/' 

Panašiai ir su padavimu faktų apie Lietuvos bažny
tinės provincijos sudarymai pusi. 45-46 rašoma, kad jau 
Jogailos laikais buvo suteikta teisė "steigti žemaičiuo
se ne tik vyskupijas, bet ir arkivyskupijas, leido žemai
čiams sudaryti atskirą bažnytinę provinciją^" 

Tačiau jau 49 pusi. rašoma, kad "Medininkų vysku
pija, kaip ir Vilniaus vyskupija, priklausė Lenkijos 
Gniezno metropolijai." GH 283 pusi., rašant apie bažn. 
provinciją, sudarytą 1926 m*, sakoma "Taip naujoji 
nepriklausomos Lietuvos valstybe susilaukė to, ko ne
buvo padariusi senoji Lietuvos valstybe.'' 

Taip, kad paskutiniaisiais dviemis posakiais panei
giama* kas, atrodo, buvo prileista pirmajame. Kiek ga
lime spręsti iš turimų šaltinių, tikrumoje, Jogailos lai
kais atskira bažnytinė Lietuvos provincija nebuvo su
daryta. 

Rašo dr. J. Prauskis 
********************** • m • • 

tinę konvencija. Ją šaukia National Catholic Confe-
rence on Family Life. Konvencijos programa žada būti 

turininga ir įdomi. 

Rūpinasi Šeimų Gerove 
Kovo 10-12 dienomis Mundelein Kolegijoj, Chicagoj, 

ta ip vadinamą šeimyninio gyvenimo penkioliktoji me- reikalams. 

Neužmirškime, kad sekmadienis, kovo, 2 d., yra Lie
tuvių Šalpos Diena, kurią skelbia Bendras Amerikos 
Lietuvių Fondas. Ta diena vjsur turi būti atžymėta 
parengimais ir duosnumu lietuvių tremtinių Šelpimo 

1634 Mėty Eilėraštis 
Kun. Petras Tarvainis, že

maičių dekanas, pasveikinti 
vysk. Jurgiui Tiškevičiui, at
vykusiam šventinti Šiaulių 
bažnyčios 1634 m., parašė 
eilėraštį, kuris buvo skaito
mas žemaičių katalikų var
du. Vyskupą sveikino ir baž 
nySios statybos rėmėjai, Že
maičių Storastos: Valavi
čius, Pacas ir Kiška. Visi 
sveikinimai buvo pasakyti 
lenkiškai, ir tik vienas, nuo 
žmonių, kun. P. Tarvainio 
eilėraštis — žemaitiškai. Ei
lėraščio tekstas, su lenkiška 
įžanga, buvo įteiktas vysk. 
J. Tiškevičiui, kuriam Vil
niaus jėzuitai rankraštį at
spausdinę. Vienintelis šios 
retenybės egzempliorius yra 
Krokuvos Akademijos Bibli
otekoje. Eilėraščio tekstas: 

Brangus Pheniksas paux-
tis, pauxtis didžio Poną 

Swiesey žybančio links-
may spindinčio Titona 

Saule paszwestas, raetas 
phoenixas ant svietą. 

Ne kožna szalis gimda, bet 
Arabu wieta. 

oieš i šimtai šiesdešimts 
io pagivenima. 

udaegis isz pelenu turi 
vzgimima. 

O Pheniksas brangusis, 
Biskupe žiemayčiu 

EBSI tewas širatu ir wissu 
Ponayčiu 

Didžio Diew0 Biskupas yr 
Oauley Teysibes 

Pašwestas pauxtis, pilnas 
meailes yra gražibes 

Šiasis šimtus šiasdesimts 
meatu pagiwanki 

Ziclek Diew Winciqy yra 
sweykaa pasanki 

Kwapancios cnatos lieda 
ant senatvės sukrauk 

Sparnai auxtay lakioki ir
gi dangų sulauk. 

Pagal A. Bruckner'i. 

f r i ir 
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Paskutinė Proga Pamatyti BroliŲ Motuze 
Belecku Lietuviškas Filmas Oiicagoje ! 

• 
PASKUTINIS FILMŲ RODYMAS CHICAGOJE 

ĮVYKSTA SEKANČIAI: 

TREČIADIENI, 26 d. VASARIO-FEB. 8 vai. vakare— 
Šv. Petro ir Povilo Parapijos salėje, 12259 So. 
Emerald Avenue, West Pullman, Illinois. 

PENKTADIENI, 28 d. VASARIO-FEB. 8 vai. vak. — 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Halsted St., 
Chicago, Illinois. 

Filmos bus parodytos paskutinį kartą ir kalbės 
tik atvykę iš Europos tremtiniai, taip pat jaunas 
filmas rodytojas — Vyt. Beleckas, pasakys atsisvei
kinimo žodį Chicagos Lietuviškai visuomenei. 

Visi nematę ir jau mate šias filmas yra malo
niai kviečiami pasinaudoti šia paskutine ir reta pro
ga, kur ne tik gyvu žodžiu, bet ir filmų vaizdais bū
site perkelti į prieš-karinę ir dabartinę kenčiančią 
mūsų tėvų žemę, Lietuvą! 

ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ 

Prašome šį skelbimą išsikirpti, nes nebus vėl skelbiama. 

5i 

/ 

;\merikos Jungtinės Val
stybės turi 12,000 mylių jū
rų pakraščio ir 18,000 my
lių vandens kelio viduje — 
ežerais ir kanalais. 

WESTW00D LI0U0R STORE ] 
2441 West 69th Street. 

DIDELIS PASIRINKIMAS 

VYNO, DEGTINES IR ALAUS 

• * • 
pristatome Į aamus: 

Geriausių rosiu aJo 

buteliais, dėžėmis ir 

statinėmis. 

• • * 
AI* ŠIMKŪNAS 

Savininku 

Telefonas PROspect 5951 

JOS F. BUDRIK, Inc. 
Didelė Krauutvė 

RAKANDAI, RADIO 
IR JEYVELRY 

~"* ~ -

Visi departamentai patalpinti 
viename baltame name 

1947 metų Radios, nuo $20.00 
iki $456.00. 

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, 
ketvirtadieni ir šeštadienį iki 
9 vai. vak. 

Budriko leidžiamos Radio valan-
landos kas sekmadienį, iš WCFL 
(1000 kil.) radio stoties, 9:30 va
landą vak.. o ketvirtad. vak. iš 
WHFC (1450 kil.) 7 vai. vakaro. 

JOS F. BUDRIK, Inc. 
3241 S. Halsted St 

Chicago 8, Illinois 
TEL. CALUMET 7237 

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ 
— UŽ ŽEMIAUSI NUOŠIMTI 

TURTAS $19,000,000.00—ATSARGOS FONDAS $l,5O0,0*M* 
Taupymo skyriuje dabar mokame %%. Per 37 metus visada* 

išmokėjome ant pareikalavimo. 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association of Chicago 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVlŠION 
4192 ARCHER AVE. Tel. VIRginia 1141 

JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgt. 

STASYS LITWINAS SAKO: 
u r \ A Q A D T a i Geriausias Laikas Pirkti 

U A D A l V — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
REIKMENIS". 

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
GERAS PASIRINKIMAS: 

Stogam* Reikmenys — Insuluoto Plytą išvaizdos Stimgi 
— Langu — Doru — Tvoroms Matariolo — Maliavas — 
Variusio — Enamelio — Geležinio Namams Reikmenų 
(Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Vteoktoi 
Rūšies Insuuaeijos Matariolo — Šturmo Lango — Kom
binacijos Dura — YVallboard — Plaster Boant — Vams-
džiu Ir Daug Kita Dalyko. 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMA* DYKAI! 

i STASYS UTWINAS, Pres. 

RR MOODY LUMBER CO. 
S039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1271 

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

. * 
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CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA 
Minės 30 m. Sukaktį 

Brighton Park. — Mote
rų Sąjungos 20 kuopa stro
piai rengiasi tą gražią 30 
metui sukaktį nuo įsisteigi-
mo paminėti kuo įspūdin
giausiai paminėti. Vakarie
ne bus kelių sudfcčių. Prog
rama taipgi graži. 

Lai būna visų kuopų na
rių noras, kad šis bankie-
tas būtų sėkmingas. Jis bus 
tada sėkmingas, kada šia 
reta proga ir kuomet dabar 
eina naujų narių vajus, kiek
viena narė atsives po vieš
nią, kad ji taptų taipgi mū
sų organizacijos nare. 

Bankiete turėsim progos 
išgirsti, kiek t>er tą eilę me
tų kuopa nuveikė. Yra na
rių, kurios nuo pat kuopos 
įsisteigimo iki šiol darbuo
jas. 

Bankietas bus kovo 2 d., 
5 vai. vakaro, Syrena's sa
lėj, 4270 So. Archer Ave. 

Dukra 

užleido savo sekmadienį rė
mėjų piknikui. Žinau, kad 
kun. Katauskas ir gerašir
džiai Chicago Heights žmo
nės atjaučia vienuolyno rei
kalus ir duoda rėmėjoms 
progos padidinti statybos 
fondą. E. P. 

Kas Pralenks 
Šias Veikėjas 

"Stork Sfrowef" 

M»rq»-c*te Park. — Tėvų 
Marijonų Bendradarbių 5-to 
skyriaus susirinkimas vasa
rio 16 d., buvo tikrai įspū
dingas. Susirinko gražus bū-

, re lis Marąuette Park veikė
ju-

Raporlas iš metinės va-
karienvs, sausio 19 dienos, 
parodė, kad pelno liko $250. 
Kas gali pralenkt Marąuette 
Park veikėjas? 

Komisijos pirmininkė K. 
Mickienė su kitomis šaunio
mis veikėjomis, tikrai gra
žų vakarą surengė. 

Pirm. S. šaučiuvienė pa
dėkojo už gražų pasidarba
vimą ir visiems už paramą, 
bei pr is idėj imą pr ie sekmin-

Iš ARD 9-to Skyriaus 
Cicero. — Kovo 2 d. ARD 

9-tas skyrius rengiasi prie 
metinės vakarienės ir prie 
pagerbimo savo globėjo dva
sinėje puotoje per šv. Mi
šias, 7:30 vai. 

Kaip kitais metais, taip ir 
dabar, per vakarienę gražią 
programą išpildys Šv. Anta
no parap. mokyklos vaikai, 
vadovystėj seserų-mokytojų. 
Kalbės svečiai: kapelionas 
kun. Urba, centr0 pirm. A. 
Nausėdienė ir k. 

Sekančios rėmėjos bus pa
gerbtos už 20 metų darba-
vimąsi: O. Bukauskienė, E. 
Braunienė, M. Kiselienė. Se
kančios už 10 metų darbavi-

Brighton Park. — Vasa
rio 16 d. buvo surengta 
"stork shower" Antanui ir' go vakaro. Per Tėvų Mari-
Onai Lawrencams, Antano!jonų Bendr. Dr-joe metiri 
sesučių ir mamytės namuo- I seimą, kuris įvyko vasario 
se, 4520 So. Whipple St. Su
nešta daug gražių dovanų. 
Antano mamytė F. Laurins-
kienė ir sesutės: Laurens, 
Tamošūnienė ir Petkūnienė 
dalyvėms iškėlė vakarienę. 
Lawrence yra visiems dė
kingi už atsilankymą ir do
vanas. 

Dar Primename 
Dar kartą primename, kad 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų centro pirmutinis 
piknikas įvyks liepos 6 d., 
Vytauto parke. Dieną tam 
piknikui užleido Šv. Kazi
miero pa r a p i j a, Chicago 
Heights, ūl. 

Rėmėjų Draugijos vardų, 
šiuo reiškiu ačiū kun. P. 
Katauskui, parapijos klebo
nui, ir visai parapijai, kad 

2 d. 5-tas skyrius sveikino 
su |200.00. 

Per 1946 metus iki meti
nio seimo, iš 5-to skyriaus 
Tėvų Marijonų Vienuolyno 
garbės nariais, įnešdami po 
$100, tapo sekantieji: Jonas 
Žalanda, Steponas Krėvė, 
Marijona ir Antanas Rudis, 
Vincenta Saunoris, Barbora 
Vaišnorienė, N. N., N. N. 

Susirinkimas išsiskirstė 
geriausiame ūpe tolesnei dar 
buotei. Koresp. 

A. A. 
PETRONĖLE 

ANTANAITIENĖ 
(po Lėvąis Galini skaito) 

Gyv.: 3202 S. Lituanica Ave. 
Mirč Vas. 22d . I947m.. «:-

40 v. ryto. sulaukus pusės ainž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo ii 

Raseinių apskr., Kvėdarnos pa
rapijos, Muilįavos kaimo. 

Amerikoj i šgyveno 40 m. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyra Dominiką: 2 dukterie — 
Bernice ir žentą Julius Kovac 
ir Stella ir žentą: 3 pussese
re* Kazimiera Stumo'menę, 
Ehtbieta Savickienę- ir Oną 
Scln'iiiot: 5 pusbrolius Gus, 
Adolph ir Simoną Galimskue, 
Kazimierą ir Juozapą Kaza-
kauskius; fcVOKSI-j Juozapą An
tanaitį; Svogerką Salomėją 
Bartkus ir jų še imynas ir ki
tas g imines Amerikoje. Lie
tuvoj paliko seserį O. Ričktenę. 

Priklausė prie Tėyy Mari
jonų Bendradarbtų 10-to Sky
riaus ir bu*'o Labdariu Są
jungos Amžina Narė. 

Kanas pašarvotas Antano M. 
Phil l ips koplyčioj . 3307 So. 
Lituanica Ave. l a i d o t u v e s }-
vyk» antradienį. Vasario 25d. 
Iš koplyčios 8:00 vai. ryto bue 
at lydėta į 8v. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje Jvyks gedu
lingos pamaldos už vel iones 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta j 8v. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstnmua 
dalyvauti i iose laidotuvėse. 

Nul iūdę:— Vyras, DtilUery* 
Žentai. PusMSser***, Pii«brulial 
Svofferts. Avogerfca ir visi kiti 
Ghnines, Draugai ir Pažįstami. 

Laid. direkt.: Antanas M. 
Phill ips, tel. YARds 4908. 

— 

Pilnas Income Taksų Patarnavimas 
BIZNIERIAMS, NAMŲ SAVININKAMS IR DARBININKAMS. 

Atsineškite savo algos Raportus ir kitas smulkmenas . Mes n esi k raus
tome, išpildė Jūsų Income Taksus. Per 17 metą toje pačioje vietoje, 

per i&tisus metus. Mes te ik iame taksų išpildymo patarnavimą. 

OBARTUCH and COMPANY 
2123 We»t Cermak Ro&d Chicago 8, Minois 

^ ' . g . ' J V . . ' Į ' I I U . , . 17 ff. I I I I II1 I ' ±Jf 

LIETUVIŲ PILIEČIŲ GRUPfi, 11-tame WARDE, 

Endorsavo JOHN F. WALL Kandidatūrą 
UŽ ALDERMANĄ TO WARDO 

IŠRINKIME NAUJĄ ALDERMANĄ! 

^ 

/OSEPM S f A R N VTCTOB POCIUS JOHN F. WALL 
Pres. Vioe-Pres. K*aid. į Al^įrmanus 

ANTHONY OLIS 
Iždininkas 

JIS IŠVALYS 11-tą WARDĄ IE TARNAUS DEL GEROVES ŽMONIŲ 
B i L L PRANAITIS — T H E D SHIMKHS — S T E V E SIRAB — ĄKN . S | * r & l S 
V. SAMUMAS - r ANN ^AUCINS — JURGIS JANKAUSKAS — LBON 81SKOS 

VISI U-to WAKDO PILIEČIAI BALTUOKITE VZ — 

JOHN F. WALL už ALDERMANĄ 
RINKIMAI IVYKOTA VASARIO (FEBRUARY) 25d., 1947. 

wm J 

mąsi: J. Kiškūnienė, S. Lau-^ vakare. Tuomi parodysite 
rinaitienė, O. OlbikienS, P. savo įvertinimą sesučių pa-
Paterabiene, P. Račkauskie- siaukojimą mūsų pačių nau 
ne" ir E. Motekaitiene. 

Skyriaus pirm. L. Čepu
lienė" iš visų jėgų darbuoja
si su komisija, kad šis pa
rengimas būtų kuo sėkmin
giausias ir nuoširdžiai kvie
čia visus sesučių prietelius 
atsilankyti kovo 2 d. j Šv. 
Antano parap. saię, 6 vai. 

dai. A. V. 

A. A. 
FELIKSAS GEDMINAS 

Gyveno So. Chicago. 
Staigiai mirė Los Angeles. 

Kalifornijoj* po automobil io ne
laimės. Vasario 10 d., 1947 m., 
1:05 vai. ryte, sulaukęs 6o m. 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel
šių, apskričio, Luokio parapijos. 
Rapalių kaimo. 

Amerikoje išgyveno 60 metus. 
Paliko didel iame nuliūdime 

žmoną Marijoną, du eūnu Ted-
dy, jo žmoną Oną ir jų šeimą, 
ir Zenny; dukterį Lucy, jos vy
rą Gene ir ju še imą; dvi »e-
seres Teodorą Rekašiene ir jos 
vyrą Vincentą, ir Joaną ir jos 
vyrą Joną Gerulius ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįsta
mų. 

Priklausė prie Šv. Izidoriaus 
ir Simono Daukanto Dr-ių, 

Po pamaldų šv. Juozapo 
bažnyčioje buvo palaidotas V a . 
Bario 17 d., Šv. Kazimiero ka
pinėse. 

Dėkojame kun. V. Cernau«-
kut u i at laikytas pamaldas ir 
pamokslą. Dėkojame varg. Sa
boniui ir Sabonienei už pritai
k in ta giedojimą. Dėkojame Šv. 
Mišių ir gėlių aukotojams, 
grabnešiams ir v is iems dalyva-
vusieuis šermenyse ir laidotu
vėse. < 

Prašome visų giminių, d iau
gų ir pažjstamu prisiminti a. a. 
Fel iksą savo maldose. 

Nul iūdę: žmona. Kūnai, Duk
tė, Seserys ir Visos Gimine.*. 

Penkių Metu Mirties 
Sukaktuvės 

*MW*2 
A. A* 

KAZIMIERA GILVIDIENfi 
(po tėvais Sasenaite) 

Jau sukako penki metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą žmoną, se
serį ir tetą Kazimierą Gilvtdie-
nę. 

Netekome savo mylimos Va
sario 25 d., 1942 m. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jos niekados negalėsime užmir
šti. Lai gailest ingas Dievas su
teikia jai amžiną atilsį. 

Mes, atmindami jos liūdną 
prasišalinimą iš .mūsų tarpo, 
užprase-me 2 gedulingas šv. Mi
šias (su egzekvijomis) antra
dienį, Vasario 25 d., U 4 7 m. 
šv. Antano parapijos bažnyčio
je, 6:45 ir 7:45 vai. ryto. 

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus Ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose 
ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Kazimieros sielą. 

Nuliūdę: Vyras Stanislovas, 
Sesuo Zofija ir švogeris. Julijo
nas Šiauliai, Broliai Antanas ir 
Mykolas, Vensku še ima ir Ki
tos Giminės. 

B. A . L A C H A VVICZ 
Laidotuvių Direktorius 

R O S E L A N D E 
KOPLYČIA RANDASI: 

10756 So. Michigan Ave. 
T<& PUL. 1270 arba CAN. 2516 
Ras. tel — COMmodore 5766 

* *-
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A. A. 
BONIFACAS JAVOIS 

(JOVAIŠAS) 
Gyveno Ormoad Park, namų telefonas GROvehill 4020. 
Mirė Vasario 21d., 1947m., 11:30 valandą ryte, sulaukęs 

77 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr., Naujamiesčio 

parap., Nosegalės kaimo. Amerikoje išgyveno 56 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime 2 dukteris Eugenia ir Anna; 

sūnų Dr. Aleksandrą ir marčią Lorettą, anūką James; sese-
rę Anelę Palionienę ir jos sūnus Apollo, Peter ir Paul; bro
lio dukterę Pejtronėlę Kvietkienę ir jos šeimą ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų. 

Priklausė prie Saldžiausios širdies ir Amerikos Lietuvių 
Piliečių Darbininkų Pašelpos draugijų. 

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioj, 4330 So. California 
Ave. Laidotuvės įvyks antrad., Vasario 25d. Iš koplyčios 8-tą 
vai. ryto bus atlydėtas | Nekalto Prasidėjimo Švenčiausios 
Paneles parap. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio siej.ą. Po pamaldų bus nulydėtas į švento Kazi
miero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę lieka: Dukterys, Šonus, Sesuo ir viso* kitos 
mūsų Giminės. 

LIGDĖSIO VALANDOJ 
Šaukite 

MAŽEIKA • EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIZEKTORIAi 

•845 So. W#$tem A^a 
PROspect 0099 v 

3319 LitsoBico A v* . 
YARds 1138-1139 

itiyt jpmrimt fcoplySf arSau jUsų namų 

^ ^ 
^^* 

PIRKITE TIESIOG HVO _ 
MB. NELSON 
— Savininko -

Sf. Casimir Monument 
Company 

3914 West lllth SL 
Vienas Blokas UBO Kapinių 

Tiesio* Ten. Kur linas I 

Teleionos; CEPABCREST 

-~-

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

4605-07 S. Hermitage 
Avenue 

Y a r d s 1741-2 

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 

Radio Programai WGES 
riS90 k.) 

D A B A R KAfi fiESTADIENl, 
nuo 9:15 iki 9:80 v. ryte. 

Veteranų Perlaidojimo Reikale 
Kreipkitės prie ANTANO B. PETKAUS, Laidotuvių Direk

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint; kūnai žuvusiai ar mirusiy veteranų — jusy mylimųjų, 
bus parvežti perlaidojimui Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks 
į jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamas pilnas mmtarinis laidojimas. 

NULIŪDIMO ^ | S P VALANDOJE 
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B. 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI: 

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

6812 So. Western Ave., Chicago, 111. 
Telefonas — GROVEHILL 0142 

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas! 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Amboiansa patarna
vimas yra teikiamas 
dieną ir n akt j . Rei
kale, įaajjjž mus. 

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir 
ttoseiando dalyse ir 
tuojau patarnaujant. 

IGNACAS J. ZOLP 
1646 WE8T 46th ST. Phoae: YARds 0781 

LACHAWICZ ir SŪNAI 
^814 W. 2Srd PLACE 
10756 S. MICHIGAN 

Phones - ^ CANal 2515 
COM 5765; PUL 127i 

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

Phones: YARDS 1138-39 
PROspect 0099 

LEONARDAS L. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHICAN AVE. fhone: PDUnum 9661 

ANTANAS M. PHILUPS 
3307 S. LITUANICA AVE. Phoii?: YARds 4906 

JULIUS LIULEVICIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Phone LAFayette 3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. UĄLSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Teiepbo«e: YARds 1419 

... 
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Partizanai, kuriu nebuvo 

Norėdami pakenkti Lietu- |mą), bet apie tai, kad jame 
Vos Nepriklausomybės pas- stengiamasi vcAzduoti tokie 
kelbimo minejiimui ir pava
ryti savo šmeižtų propagan
dą* Chicagos bolševikeliai 
vasario 16 surengė vakarą 
"9okoT salėje, kur buvo 

MAISTAS VAIKUČIAMS • 

dalykai, kuriu niekad nebu
vo. 
KALBOS APIE NIEK£ 

Bolševikai labai mėgsta 
vaidinama iš bolševikų terio-1 kalbėti apie "tarybinius 
jamos Lietuvos importuota partizanus" Lietuvoje. Jie, 
drama "Pergale". 

lfe drama — bolševikų | *>eti aP*e nebūtus dakitus. 
mat, visuomet mėgsta kal-

propagandos šlamštas, dar 
pasūrintas Chicagos bolševi 

Kai bolševikai buvo išvy
ti iš Lietuvos, kartu iš Lie

kų būstinėj, kaip jie sako, tuvos dingo bet kokios bol-
" pritaikytas vietos saly-1 tevizmo liekanos. Bolševiz

mo kvapas išnyko su pasku
tiniu burlioku raudcnarmie-

goms". Apie menine to 
"dramos" veikalo vertę nė
ra ko kalbėti. Taip pat visi 
žino, kad jų "artistai" yra 
tikri balaganščikai. Jų "me
no vakarai" tik nusišypsoji
mą sukelia. Jie ir patys tai 
pripažįsta, štai, "Vilnyje" 
kažkoks Senis apie tą vaidi
nimą rašo: "Štai. dramos 
aktoriai vaidina liūdniausią 
dalį veikale, kur žiauriau
siais būdais žmonės kanki
nami ir net žudomi, o tuo 
pačiu momentu iš publikos 
pasigirsta misikvatojimas". 

O L. Prūseika apie tą 
"veikalą" taip sako: "...jame 
yra trūkumų. Partizanų vei
kla ueatvaizduota užtenka** 
mu stiprumu." 

Čia ir norima kalbėti ne 
apie "veikalo" meninę vertę 
(geriau sakant, bevertišku-

to nuskurdusių gyventojų 
tarpe buvo daugiau bolševi
kams palankių žmonių. 
"PARTIZANŲ" DARBAI 

Tiems bolševikiniams 
"partizanams" nerūpėjo ka
rinių uždavinių vykdymas. 

Šančiuose prieš pat Nau
jus Metus (1943 m. pabai
goj) tie "partizanai" užpuo
lė vienus namus ir išvogė 
visą 17 gyventojų turtą. 
Naujų Metų naktį Gėlių Ra
to ir Vydūno alėjos kampe 
taip pat buvo apiplėšti vie-

Jie užsiėmė tik plėšikavimu [ ni namai, Naujų Metų lau-

Kada lietuviai tremtiniai Europoje gauna maisto siun
tinių, geriausią maistą skiria mažiesiems. Atskirais siun
tiniais BALF'as siunčia specialaus maisto mažiems vai
kams, kuriems kiekviena auka yra didžiausia parama. 
Pagelbėkime jauniesiems lietuviukams, Siųsdami savo au
kas BALF Centrui tokiu adresu: United Lithuanian Re-
lief Fund of America, 19 West 44th St., New York 18, N.Y. 

*iu ir jiems parsidavusiu 
lietuviu. Tie lietuviai, kurie 
buvo bolševikų suvedžioti, 
gailėjosi savo naivumo ir 
dar daugaiu bolševikų ne
kentė, negu bet kas kitas. 

Kai be kvapo bolševikai 
buvo nuvyti iki Maskvos,, "partizanus" eksportuoti į nes jie, neturėdami gyven
a i Krymo ir iki Kaukazo, Lietuvą iš Rusijos. Naktimis i tojų paramos, negalėjo išsi 
lie susirūpino ir pradėjo ra- y ^ Lietuvos pasigirsdavo' •-»—« ^ ^ -
ginti vokiečių užimtų sričių rusiškų lėktuvų burzgimas, 
gyventojus burtis į partiza- kai k u r išmetamos kelios 
nų būrius, kad kenktų vokie
čių susisiekimui ir karo reik 
menų pristatymui. Kreipėsi 
ir 1 lietuvius, bet tas krei
pimasis liko be jokio at
garsio. 
'PARTIZANŲ" 
EKSPORTAS 

Tada bolševikai pradėjo 

Veiksmai Kalba Garsiau 
Negu Žodžiai! 

štai žmogus kuris būdamas Aldermanu nuo 1933 
iki 1939 padare 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. 

" [ ^s 

Ir Ve I I š r i n k i m e -

bombos. Tačiau tos bombos 
metamos ne į miestus, bet 
dažniausia į nuošalias vie
tas. Ūkininkai tose vietose 
rasdavo parašiutinio šilko 
gabalų. Bombų mėtymas bu
vo tik priedanga, svarbiau
sias tų naktinių lėktuvų ke
lionių tikslas buvo išmesti 
raudonarmiečius, kad jie su
darytų užuomazgą partizanų 
būriams. 

Tačiau ir taip suorgani
zuoti ginkluotus būrius ne
pavyko, nes lietuviai nema
tė jokio reikalo kovoti ir 
žūti už savo mirtinus prie
šus. Be to, daugelis išmes
tųjų rusų savo valia pasida
vė vokiečiams į nelaisvę. 

laikyti, kiti buvo išgaudyti. 

Tada bolševikai ėmė mė
tyti Lietuvoje gerai žinomus 
lietuvius išgamas, buvusius 
NKVD budelius, kurie nega
lėjo nei vokiečiams pasiduo
ti, nei nuo bolševikų atsi
mesti. Jiems lietuviai buvo 
dar pavojingesni, nes dau
gelis nuo jų buvo skaudžiai 
nukentėję. Jie greit buvo iš
gaudyti. 

Išmestiems rusams pavy
ko dalinai išsilaikyti tik 
Vilniaus krašte, nes to kraš-

Pavyzdingas lietuvis kata
likas "Draugą" ne tik skai
to, bet ir platina. 

ir beprasmiškomis žmogžu 
dystėmis, dėl kurių skau
džiai nukentėdavo apylinkės 
gyventojai. 1942 metais 
prie Švenčionėlių, Vilniaus 
krašte, tie bolševikų "parti
zanai" nušovė du vokiečius, 
važiuojančius automobiliu 
Vokiečiai už tai sušaudė apie' 
1,000 apylinkės gyventojų. 
Bolševikų "partizanai" dėl 
to visai nes jaudino, nesirū
pino nekaltus gyventojus ap
ginti. 

Keletoje vietų tie "parti-
nai" užpuolė ūkininkus, mo
teris išprievartavo, vėliau 
visus išžudė ir padegė na
mus. 

Įvykdė tie bolševikiniai 
"partizanai" ir Kaune kele
tą "žygdarbių". 1943 metų 
sausio pradžioj buvo nužu
dytas Valstybės Teatro ge
riausias režisierius J. Mon-
kus — Monkevičius. Jis nu
šautas prie pat jo namų, 
jam grįžtant iš darbo. Nuo 
nužudytojo pagrobti drabu
žiai ir batai, laikrodis ir pi
nigai. Batai vėliau pasirodė 
Kauno "tolkučkėj" pardavi
mui. 

Tų pačių metų. pradžioj 
taip pat Kaune, Gražinos — 
Rimgaudo gatvių kampe, nu
šautos dvi jaunos seserys, 
kurios nesidavė bolševiki
niams "partizanams" išnie
kinamos. Šis žvėriškas bolše- f 
vikų žygis dar pagilino visų 
lietuvių tarpe neapykantą 
bolševikams. 

kusieji žmones buvo sumuš
ti, o keturios moterys išgė
dintos. 

i mus 
X Ig. Joniko namus, Bri-

ghton Park, pradėjo lanky
ti geras draugas — "Drau-

Tai tik keletas bolševikų ' gas", kurį užprenumeravo 
"laisvės kovotojų" žygių, geras Jonikų bičiulis. "Drau 
Panašių žygių jie atliko i f ' g a s " ištikrųjų į kiekvieną 
daugiau, nedrįsdami stoti į j namą neša ne tik daug ži-
kovą prieš vokiečius. Nužu- i n i ų het i r t i e s ą k u r i ą š i u o 
dę m e n t e s , kurios nesi- , l a i f c l d l i s l a i k r a š a ų l a i -
davė išgėdinamos, jie prane- ' 

i 
ko aukštyn kojomis apver-
tusią. 

X Elena Motekaitiene, iš 
Cicero, yra ne tiktai pasi
žymėjusi šeimininkė, bet ir 
nepaprasta "saleslady": L. 

še Maskvai likvidavę du 
"liaudies priešus", apiplėšę 
ūkininką, jie siuntė praneši
mą, kad nubaudė "buožę". 

Įsidėmėtina, kad tie ban
ditai buvo ne lietuviai, o iš 
Rusa'jos numesti burliokai Tr . . , , . ,v. 
arba pabėgę belaisviai, ka r - | V - S e m 0 n | k U ° P ° S l e , d 2 l a > 

tais žvdai. įmos dovanos išpardavė net 
aštuonias knygutes. Beje, 

S ? v a i . T . a! š k u ' . ^ d j i f n f | pastarame seniorų kuopos galėjo išleisti jokio slapto . . , . .. . „ . , r •, v v. .v, , . . ,. f. susirinkime ji buvo sočiai 
I laikraščio ar išklijuoti atsi- j ,, J 

' šaukimo prieš vokiečius. Plė-' o s t e s • šikaujantiems rusams tai ne-
riipėjo (pagaliau, jie nemo-

Josephine Deringis su 
Joseph Harnick vestuvės į-

kėjo lietuvių kalbos) o I j e - ) ^ ' vakario 16 dTšIiūbas 
tuvių tarpe jokių bolševikų!,/ __ . _x _, . . . . . 
nebebuvo. Tuo tarpu patrio-i ?"JVO N e k a l t o d i d ė j i m o 
tiškieji lietuviai leido net 16 i š v - P a n o s Marijos parapijos 

£ 
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fermanu U-to Wardo 
RINKIMUOSE — VASARIO 25 D., 1947 

Veteranas Pirmo PasauMnio Karo 
Lietuvių Organizacija Dėl Išrinkimo Hugh B. Connelly Už Al

dermaną. t>ra£o j | paremti dėlto, kad jis yra geras mūsų wardo 
seimininkas, lietuviams prielankus, todėl vertas mūsų paramos. 

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

LIETUVIAMS A U K S I N Ė P R O G A ! ! 
MARQUETTE PARKO LIETUVIAI PARODYKIME VIENYBĘ 

Nesiduokite būti apgauti ir suklaidinti kitu Lietuviu Kandidatų, kurie yra pa
statyti vien tik suskaldyti mūsų balsus ir užkirsti kelią ir progą išrinkti Lietuvį 
(xĮ AL G. KUMSKIS, kaipo pirmą mušu tautietį į Aldermanųs. Jis yra in-
dorsuotas ir remiamas 13-to Wardo Organizacijos Biznierių, Veteranų ir Veikėjų. 

^ . 

• 
1 0 , 0 0 0 BONKŲ 

• DEGTINES • GIN 
• BRANDfiS • VYNO 
• BUMO • KORDIALŲ 

• KRUPNIKO 
Bos Parduodama 

SPECIALEMIS KAINOMIS 
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas 

MONARCH 

bažnyčioj, o vestuves Ven-
geliausko salėj. Jaunosios 
tėvai šauniai vaišino sve
čius. 

X Veronika Mikalajūnie
ne, gyv. 2701 West 43 Str., 
norėtų susisiekti su Apolo-

buvo kokie nors "tarybiniai j ni ja čeponiene (po tėvais 
partizanai". Amerikoje jau MaČinaite), gyvenusia Calle 
yra žmonių, kurie mate bol- j Neuva, No. 1654 Dock Sud, 
ševikų "partizanų" žygdar-1 Argentina, 
bius. Tokių "partizanų" ne-, 
mažai yra ir Chicagoje, X HHnois valst. senato-
daug jų ilsisi po "didvyris-1 riui W. Brooks pasveikinti 

slaptų laikraščių, spausdintų 
spaustuvėse, daugybę rota
torium spausdintų laikraštė
lių ir nesuskaitomus atsi
šaukimus. 
, Todėl tuščios yra bolševi
kų pastangos įtikinti Ameri
kos lietuvius, kad Lietuvoje 

kų" darbų Joliet "kurorte". 
D. I. M. 

Apipiešė Ramošką 

ir padėkoti už jo pasakytą 
kalbą senate Lietuvos klau
simu, L. Vyčių seniorų kuo
pa pasiuntė telegramą. Va-

wr , . v. Isario 16-tos pro^a, senjorai 
New Y<>rk. — Gera) zmo- . . . . , .v, 

;. * -x- r> j ^ J P P a t pasiuntė laiškus 
ma lietuvaite, Broadwav ar- ^ r , / :, _r . ,_ _, , 
tistė, Birutė Ramoškaitė bu- P ^ d e n t u i i r Valstybes Sek 
vo apiplėšta pavogto taxi šo- j s to r iu i . Visos lietuviu drau-
ferio, grasinant jai p e i l i u . ! ^ 0 8 ' organizacijų skyriai Po to ji buvo išmesta į snie
gą, o šoferis nuvažiavo sau. 

ne tik Chicagoj, bet ir vi
sam Illinojuj, raginamos pa-

AL G. KUMSKIS matosi paveiksle su savo Seimą. Jis gražiai augina keturius vaikučius ir gy
vena savame name. Jam rūpi 13-to wardo visuo menės gerove ir geresnes gyvenimo aplinkybes. 
Savo platforme jis dirba del geresnės mokyklose tvarkos, transportacijos pagerinimo, Marąuette 
Parko pagerinimo, taksų sumažinimo, veteranams geresnių gyvenimui vietų. 
VISI I KOV4 PRAŠALINIMUI VIENO ŽMOGAUS KONTROLĘ 13-tam WARDE 

BALSUOKITE UŽ 
• 

MATHAN 

L I Q U O R 
S T O R E 

3529 So. Halsted St 
Phone; YARDS 6054 

H AL G, KUMSKIS 
Rytoj, Vasario (February) 25 d., 1947 

• Jo kandidatūrą remia žymiausios 
Lietuvių, Lenkų ir kitų tautybių orga
nizacijos; net ir žymiausios Amerikie
čių civikos organizacijos ,matant jo as
menyje gabų ir energingą veikėją, re
mia jį kaipo kovotoją už žmonių teises 
ir kraštui pagerinimus. 
• Su kitų grupių parama bums Lietu
viams dabar yra auksine proga laimėti. 

Taigi, būkime vieningi šiuo laiku! 
• Chicago Sun — vienas Chicagos di
džiųjų dienraščių, atvirai endorsuoja 
AL G. KUMSKIS už Aldermaną. 
• Citizen's Association of Chicago, žy
miausia Piliečių Be-partyvine organi
zacija, savo raporte kaslink Kumskio 
kandidatūros pabrėžia — "Parodo Ga
bumus Bendruomenes Vadovybėje—' 

, Tai atsitiko ketvirtadienio j s į ų s t i p a d ė k * s e n ' B r o o k s 

vakare. Ramoškaite buvo už- r j z 3° balsą Lietuvos nepri
sirašiusi taksi numerį. Pa- klausomybes klausimu. 
sirode, kad tai yra pavogtas 
taksi. Dariaus-Girėno Lietuvių 

Viena įdomi smulkmena: Kareivių Motinų men. susi-
laikraščiuose parašyta, kad I rinkimas įvyks antradienį, 
ji yra ruse... Matyt, ji pati 
save laiko ruse. 

Perskaitę "Draugą", duo
kite j | jūsų giminėm P, drau 
gams ar pažįstamiems 

vasario 25 d., 8 vai. vakaro, 
Dariaus-Girėno svetainėje, 
4416 S. Western Ave. Būti
nai atvykite į šį susirinkimą. 

Valdyba 

»» 
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GERA VIETA 

PELNINGAM 

TAUPYMUI 

Pradėk taupyti šiandien... nusipirkti ninją 
namą... Nuosavą Manį, automobilių... Jsl-
gjŪ finansine atsargą... Kiekvieno taupy- , 
tojo taupiniai apdrausti Iki $5,000 per Fe-
deral Savinaa and Loan Insuranee Corp, 

i Taupyk po truputi kas savaite. t 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND 

LOAN ASSOCUTION OF CHICAGO 
UOS WBST CERMAK BD. CHICAGO t. ILL. 

JOHK 7. KAXANAU8KA*. fru. and Mfr. 
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