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REMIA TRUMAN DEL PALESTINOS 
Anglai Jau Pasitraukia iš Indijos; 

Palestino; Klausimą Spręs U. N. 
("Drau©o" Specialaus Korespondento Paryžiuje Pranešimas) 

Jei į anglų parlamentą į Paskutiniųjų mėnesių įvy- \ 
būtų nukritusi bomba, ji jkiai įrodė, kad Palestinos 
nebūtų tiek pridariusi triuk-į problema, taip kaip norėjo 
šmo ir netikėtumo, kiek an- išspręsti anglai, yra neiš-
glų vyriausybes premjero j sprendžiama. Per pirmąjį 
Attlee pareiškimas, kad In- (pasaulinį karą Anglija gavo 

iš Tautų Sąjungos mandatą 

MOKYTOJAI STREIKUOJA, MOKINIAI NORI ĮEITI 

dijos vice-karalius lordas 
Wavellis atšauktas iš Indi
jos, pakeičiant jį lordu 
Mountbattenu, ir kad anglų 
kariuomene, vėliausiai atei-

valcjyti Palestiną, kurią ji 
buv0 išlaisvinusi iš Turkijos 
priespaudos. Bet kartu, per 
garsųjį Balfour planą, Lon-

nančių metų vasarą, visai |dono vyriausybe susirišo su 
apleisianti Indiją. 

Opozicijos lyderis Church-
illis veltui keletą kartų ban
dė prašyti vyriausybes duoti 
paaiškinimų dėl šių veiksmų, 
tačiau Attlee atsisakė dau
giau ką pasakyti bent šiuo 
metu. 

Lordų rūmuose irgi smar
kiai kritikavo šį vyriausy
bes žygį,, nes tokiu būdu 
tautines mažumos bus pa
liktos jų pačių likimui. 

Anglai Jaudinasi, o Indai 
Patenkinti 

"New Chronicle," komen
tuodamas susidariusią situ
aciją, rašo, kad Attlee pra* 
nešimas silkele didelį susi- |pas save. Londono vyriausy-
jaudinimą tarp politikų ir |be stengėsi sutaikinti abi 
dabar dar būsią sunku pasą- j šalis, bet tas jiems nepasi-
kyti, kokios būsiančios viso Isekė ir Palestinoje prasidė
to pasekmes. Per ateinan- į jo kruvinas teroras, 
čius debatus vyriausybe, tur 

žydais, pasižadėdama isteig 
ti Palestinos žydų valstybę. 
Nuo to momento konfliktas 
prasidėjo tarp arabų, kurie 
ten nuo amžių gyvena, ir 
žydų, kurie panorėjo tapti 
krašto šeimininkais. Šis kon 
fliktas tolyn vis didėjo, kad 
pG sio karo pasidarė tragiš
ku. 

žydai, persekiojami įvai
riuose kraštuose, panorėjo 
masiniai įsikurti Palestino
je, tačiau anglai vis atide 
liojo žydų valstybes steigi
mą. Arabai iš savo puses ir
gi * griežtai priešinosi ir pa
reiškė, kad jie nori pasilik
ti tikraisiais šeimininkais 

^stovai Atšaukė ! Trumanas Sakė Bevino Išsišokimas 
Buvęs 'Nelaimingas ir Neteisingas' 

pilniausiai remdami Prez. 

Marshall Šaukimą 
WASHINGTON, vas. 27. 

—Ats. Bradley (R., Mich.) 
šiandien "laikinai suspenda
vo" įteikimą šankimo vals
tybes sekretoilui Marshal-
lui liudyti prieš atstovų rū
mu prekinio l a i v ^ o ' omisi-
jos. Komisija, kuriai vado-
vauia a K Weichel (R., O), 
išdavė šaukimą Marshallui 
ryt dieną pasirodyti su vi
sais rekordą^-"r susirašinš-
"Kmu lkxiano;pi*5 pervedimą 
95 U.S. laivu Rusijai karo 
netu. 

Bradley sake pasekreto-

Trumano poziciją. WASHINGTON, vas. 27. 
—Problema sušvelninti An-
glijos-Amerikos santykius. . . . rg i • 
sudrumstus skirtumų del I ApkflllMO LlSleH 
Palestinos, šiandien pasiro- Ai-I^»«i n ^ l A L ' . m n 
dė kaipo pirmoji didelė UŽ- Atstovu Paniekinimu 
duotis atvirai kalbančiam WASHINGTON, vas. 27. 
Lewis W. Douglas, kuomet —U.S. prokuroras George 
lis pradės eiti U.S. ambasa- M o r r i s F a y šiandien sake 
doriaus pareigas Londone, apskrities grand džiūrė iš-
Tas transatlantinis ginčas d a vė apkaltinimo aktą prieš 
iškilo aikštėn, kuomet Bal- j Gerhart Eislerį, kaltinant 
tieji Rūmai paskelbė pareis- 11 atstovų rūmų paniekini-

žadėjęs pristatyti nuorašus 
Buffalo, N. Y., mokytojai tęsia savo streiką, bet sake 

kitą pirmadieny vėl sugrįš, čia matome kaip studentai 
bandė įeiti į Lafayette High School po to kai ji buvo už j valstybes departamento su
daryta dėl "įtemptos padėties." (Acme Telephoto; sirašinėjimo su Rusija apie 
-— , j tuos laivus. Jis taipgi reiš

kė apgailestavimą, kad Wei-
chel išleido šaukimą. 

Weichet pasakė Bradliui 

kimą pavadinantį "nelaimin mu. Eisleris, pavadintas Nr. 
gu ir neteisingu" britų įta- į1 komunistu J.A. Valstybė-

rius Achesonas telefonu pa- r i m ą , o g p r e z Trumanas ! s e ' Pasirodė prieš atstovų 

būt, duos platesnių paaiški
nimų, nes tauta nori tikrai 
žinoti, kodėl lordas Wavel-
lis, kuris buvo lojalus, at
šaukiamas iš pareigų. 

Bet dažniausiai keičiant 
politikos gaires, priseina 
keisti ir žmones, tad galvo
jama, jog lordas Mountbat-
tenas, kuris visiems pažįs
tamas dėl savo lanksčios po
litikos, būsiąs tinkamiau-
šias asmuo šiam pereinama
jam peri jodui. • 

Visa tai rodo, kad anglai 
yra pasiryžę duoti Indijai 
visišką nepriklausomybę ir 
ateinančių metų vasarą pa
likti kraštą valdytis pa
tiems indams. 

Ši žinia indų sluoksniuose 
sukėlė didelį džiaugsmą, nes 
dabar jie žino, kad nuo atei
nančių metų birželio mėne
sio iie bus visiškais šeimi
ninkais savo krašto ir žada 
daryti visus žygius, kad su
vienijus Indiją. Iki šiam lai
kui mohometonai nesugyve
no su indais ir kiekvieni iš 
jų norėjo turėti savo valsty
bes. 

Palestinos ProMema 
Neišsprendžiama 

Kitas silpnas Anglijos 
taškas yra Palestina. Israu-
dama Indijos skaudulį, ji 
nori sunaikinti ir Palestinos 
problemą, kurią skaito neiš
sprendžiama ir reikalauja 
kad UN apsiimtų spręsti šį 
klausimą. 

UN Turės Padaryti 
Saliamono Teismą. 

Ieškant kompromiso buvo 
bandyta padalinti Palestiną 
i dvi valstybes, bet arabai 
tam buvo priešingi, šiandien 
Palestinoje gyvena 1,200,000 
arabų, ir tik 600,000 žydų. 
Bet žydai būdami turtinges
ni už arabus, sugebėjo ge
riau kolonizuotis, panaudo
dami žemės apdirbimui trak 
torius, farmose įsitaisyda
mi elektrinius motorus, iš
plėšdami prekybą su užsie
niu. Tuo tarpu arabų vals
tietis pasilieka tokiu pat 
primityviu kaip ir prieš tūk
stantį metų. Žydai visą lai
ką stengėsi paspartinti imi
graciją, kad jų skaičius pri
lygtų arabų, nes tada jie ti
kėjosi per referendumą iš
eiti laimėtojais. 

Esant tokiems sunku
mams, anglų vyriausybė nu
tarė Palestinos klausimą 
perduoti spręsti UN rudens 
sesijai, kuri susirinks rug
sėjo mėnesy. Bet iki to lai
ko anglai turės laikyti Pa
lestinoje 100,000 karių, ku
rių išlaikymas valstybei kas 
tuoja 40 milijonų svarų. 
Opozicijos nariai puolė Be-
viną, kodėl jis nerado kito 
kelio greičiau nusikratyti 
Palestina. Tačiau Bevinas 
atkirto, kad vieni metai tai 
nėra ilgas laikas sutaikini
mui žmonių, kurie jau dau
giau kaip du tūkstančiai me-

Albanija Pradėjo Persekiot Katalikus; 
Suėmė Apaštališkos Delegacijos Narį „ 

o tikslą paveikti Mar-
shallą, bet buvo ' 'tik forma-

VATIKANAS, vas. 27. - sės, anti-komunistų dvasia , u p r o c e d ū r a " išgauti užra-
Vatikano sluoksnis šiandien yra pakankamai stipri, kad ! š u s k u r i u o s komisija bandė 
sakė prel. Francesco Gjini. neprileistų balsavimo s u - ; p e r d v i s v a i t ė s išgauti, 
apaštališkos delegacijos Al- klastavimo. Rezultatas ga- Rradley pareiškė reporte-
banijoje regentas, buvo areš lėtų būti "ekspliozija.» ; r i a m s k a d Marshallas turi 
tuotas ir uždarytas kalėji- . d a u ? , a b i a u s v a r b i ų d a l y k ų 
m e ' t a t n Diiciia Dome galvoje negu tuos laivus. 

Tas pats šaltinis citavo iš ! * AU * U *U C 

Bari gautas informacijas, 
kurios sakė du kunigai Scu-
tari miestely buvo nukan
kinti, ir jų lavonai buvo įįš-
mesti per langą "kad atro
dytų jog jie pasidarė sau 
galą." 

Pranciškonų vienuo l y n o 
provincijolas ir kiti du vie
nuolijos nariai buvo pas
merkti mirčiai ir kiti pran
ciškonai Scutari mieste bu
vo suareštuoti, pasak to 
sluoksnio. 

žaidė politiką praeitą spalių j priešvalstybinės veiklos ty-
4 d., kuomet jis ragino tuoj | r i m o komitetą vas. 6 d., bet 
įleisti 100,00a žydų įi Pales- atsisakė po priesaika liudy
t i ^ ti. Jis yra dabar laikomas 

Pareiškimas išleistas va | E l l i s saloje, 
kar vakarą tik kelias valan- i Atstovų rūmai _yėliau nu-

už das po to kai 
jog šaukimo išdavimas netu rjarinko buvusį biudžeto di

rektorių būti naujuoju am
basadorių Londone, buvo iš
leistas kaipo at.sakyiuas į 
užsienio sefcr. Be vino parei-

Prezidentas balsavo cituoti Eislerį 
rūmų paniekinimą. 

Lenkija Dėl SiePŲ Graikai Partizaiw| 
Lavinosi Jugoslavijoje MASKVA, vas. 27.—Šian 

dien raportuota jog Lenki 

i 

Pasaulyj; Yra 17 
Milijonu Komunistu 

škimą parlamente antradie- L O N DONAS, vas. 17 -
ny, kuomet jis sakė Trumr, j B H t ų i m p e r i j o s k o m u n i f l t 4 
no pareiškimą* kongreso p a r t i j ų k o n f e r e n c i j a s i a l l . 
rinkimų met- 'sugadino d į e n s u ž i n o j o k a d k o m u n i s . 
derybas, kurios gal būtų da- t ų a k a j č i u s p a 4 3 a u l y j e d a b a r 
vusios išaiškinimą arabų- ( g i e k i a 17m9000 Rusijoje 
žydų ginčo dėl Šv. žemes. y r a 6 0 0 0 0 0 0 . I t a l i j o j e jL, 

Senatas Stebisi 
Baltųjų Rūmų pareiški-

200,000; Kinijoje 2,000,000: 
J.A. Valstybėse 74,000 ir 

jos premjeras Cyrankievricz SALONIKA, vas. 27. —jmas sakė, kad debatai britų I ^ 1 J ° ' , e
k v t ' f l r 

gavęs užtikrinimą, kad Ru- : K a Pt . Spyros Kontopanos, J parlamente paliko i . ūdį, bepasakyta tik 
sija priešinsis by kokiems .suimtas graikų partizanų , k a d Amerikos interesas Pa-
didesniems pakeitimams Len I komandierius, pasakė Jung- j iestinoje ir žydų- apgyvendi-
kijos vakarų rubežiaus, kuo- i tinių Tautų komisijai tirian- j n į m 0 ten kilo dėl lokalinės 
met Keturių Didžiųjų užsie- č i a i Padėtį Balkanuose, kad | politikos sumetimų. Anot 
nių ministrai susirinks čia į Jis ir kiti kairieji graikai i pareiškimo, "Amerikos inte-
ateinantį mėnesį. Sakyta Cy b u v o l a v i n t i partizanų tak-. i e s a s Palestinoje yra senad. 

kiek iš 
viso yra raudonukų, kurie 
ginasi nesą komunistais, nei 
kiek yra bendrakeleivių, ku
rie visame seka Kremliaus 
nustatytą liniją. 

rankiewicz pasitaręs tuo 
reikalu su diktatorių Stali
nu ir Molotovu. 

tikoje Jugoslavijoje ir tuo
met sugražinti į Graikiją 
kovoti prieš vyriausybę. 

Britai, Prancūzai ir 
Sovietai Susitaria 

i 

Čekai Reikalauja 
Nauju Rinkimu 

PRAGA, vaa. 27 . -čekos- p A R Y 2 I U S v a g 2 7. 
lovakijos anti-komunistines p r e m j € r a a R a m a d i e r š i a J l . ,porto, kuris sakė 50 sukilS-
jėgos vis labiau kalba • g » U - ^ ^ ^ k a d P r a n c ū z i - !lių buvo užmušta. 

Nugalėjo Partizanus 
LONDONAS, vas. 27. — 

Graikijos valdžios kariuo
menė nugalėjusi 500 partiza
nų pietų Tesalijoje, anot ra-

ankstyvus bendrus rinki-

gilus ir nuolatinis interesas, J U g 0 S | a v a j J e i g i a 
kuriuo dalijasi mūsų žmones * - v> neatsižvelgiant į jų ponu- j Patfcrsonas Šmeižia 
nius susirišimus." \ BELGRADAS, vas. 27. — 

Bevino pareiškimas iššau- Komunistų organas Borba 
kė trumpą apsikeitimą nus- ,šiandien rašė, kad U.S. am-
tebu 'ių nuomonių senate 
pirm negu buvo paskelbtas 
Baltųjų Rūmų pareiškimas. 
Įvairūs senatoriai pareiškė 
savo mintis tu 0 reikalu, kuo 

ja, Rusija ir Anglija dabar 
mus, bet tuo pat metrą kai L ^ d e r y b a s > k u r i o s ^ 
kurie sluoksniai teigia jog į tamprioje 
rinkimai "gal būtų pavojin 
g i ' " šiuo metu. Pastarieji 
taip pat nori nusikratyti ko
munistų valdomos Pragos 
valdžios, neabejodami, kad 
vis didėjanti neapykanta 
komunistams laimėtų rinki
mus šiuo metu. 

Jie persr)ėja, jog Čekų ko
munistai su Rusijos panama 
yra pasiryžę nepraleisti rin
kimų, ir tas gal reikštų jog 
sekantieji rinkimai galėtų 
būti neteisingi. Iš kitos pu-

trišakėje sąjungoje. Buvo 
žinoma, kad tos trys valsty
bes slaptai derėjosi, bet iki 
šiol buvo manyta jog tiks
las buvęs anglų-prancūzų 
sąjunga ir pertvarkymas 
britų-rusų sutarties. 

Kaip pasiseks UN išspręs
ti šią problemą? Palestinos 
problema yra taip susipynu
si, kad ir pats Saliamonas 
abejojama ar rastų sprendi-

tų gyvena neapykantoje. mą. Vyt. Arūnas 

Trumanas Tarėsi su 
Užsienio Patarėjais 

WASHINGTON, vas. 27. 
—Prez. Trumanas šiandien 
tarėsi su savo vyriausiais 
užsienio reikalų patarėjais, 
tame tarpe valstybes sekre
torių Marshallu, pasekreto
riu Achesonu, sen. Vanden 
bergu, sen. Connally, ir at
stovų pirmininku Martįnu. 

Vėliausių Žinių Santrauka 
—CIO elektros darbininkų unijos viršininkai vakar se

nato komitetui užginčijo, kad komunistai užvaldė jų 
uniją. 

—Buvęs prez. Hooveris raportavo Prez. Trumanui apie 
maistą U.S. okupacijos zonose Europoje, ir po to pasakė 
reporteriams, kad padėtis ten yra labai labai s:^nki. 

—Kariuomenes, laivyno ir marinų ugniagesių daliniai 
kovojo milžinišką gaisrą Pearl Harbor uoste, kur kilo di
delis gaisras žibalo ir kitų reikmenų sandėliuose. 

—Popiežius sušaukia pvsiau viešą Kardinolų Kolegijos 
posėdį parinkti naujus vyskupus, kartu ir Amerikai. 

—Anglijos užsienio sekr. Bevinas sakė Keturi Didieji 
planuoja tartis dėl nepuolimo susitarimo prieš agresiją 
Europoje, j r perspėjo nesitikėti perdaug iš Maskvos. 

—Senato apropriacijų komitetas vienu balsu nutarae 

basadorius Pattersonas, da
bar esąs Amerikoje, darąs 
šmeižiančius pareis k i m u s 
apie Jugoslaviją "ištisoje ei-
r r ie nepatc'iinamų aktų.' 

100 Vietnamiečiu Žuvo 
PARYŽIUS, vas. 27. — 

Raportai iš Indokinijos šian 
dien sakė beveik 100 vietna
miečių buvo užmušta ir Ke
liasdešimt jų suimta, kuo
met prancūzų kareiviai bai
gė apvalyti sritį prie Rapi-
des kanalo, šešias mylias 
šiaurėje nuo Hanoi miesto. 

KALENDORIUS 
Vasari0 28 d.: Šv. Roma

nas; senovės: Žygimantas ir 
Šile. 

Kovo 1 d.: Šv. Albinas; se-

lė. 
duoti OPAi pinigų tęsti darbą iki birželio pabaigos, bet j n o v § s : Ugavaris ir Gražuo 
su sąlyga, kad per tą laiką sumažintų savo štabą pusiau. 

—New Yorke juokiamasi dėl rusų "diplomatinės nelie
čiamybes" teigimo, kuomet buvusio Morgan dvaro savi
ninkas užvedė bylą išgauti $3,700 neužmoketą bertaimnę 
nuomą. 

ORAS 
Apsiniaukus, nebus dide

lės atmainos. Saulė teka 
6:28; leidžiasi 5:40. 
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MOSU GYVENIMAS IR VEIKIMAS 
tiupsnelis ŽiniŲ Nuo 
Mississippi Pakrančių 

Vasario men. 16-toji — 
Lietuvos Nepriklausomybes 
rmskelbimo sukaktis pami
nėta malda ir susikaupimu. 
Bdlevilio vyskupas leido iš
statyti Šv. Sakramentą per 
tris valandas viešai adora-

TRUMPAI APIE 
JUBILIATĄ 

Amerikos lietuviams kun. 
Antan0 Deksnio vardas jau 
yra gerai žinomas. Savo 
darbštumu ir pasiaukojimu 
visuomenei jis nusipelnė pa
garbos ir dėkingumo. Km 
buvo ir ką veikė — visur pa
liko malonų apie save prisi-

parapljines. or- minimą. Kun. Antano Deks-
ganizacijos paeiliui adoravo |»M> rūpesčiu ir pastangomis 

vadovaujama klebono Irau. 
Antano Deksnio jaunojo, 
gražiai gyvuoja. Nors kolo
nija n€ra didelė, bet visi su
tartinai su naie dvasios va-

kučiu, Pi^gromos^dėjubOhlLititel šis labai prielankiai! 
vo jaunas adv. Stasys Mon- Į atsiliepė Lietuvos adresu, 

naujas energingas vei-
» 

dovu dirbdami tikisi susi- tm kaupu. Aukų ritririiayą 

kus 
kėjas. 

AnkiĮ BALT ^m $1,400 

• 
' 'pravedi IPSU. V. UniCMtsvi* 
čius. Buvo garsinta, kai kalr 
bes ir kma. J. B. E«i&is , 

ir visi parapijiečiai melde 
Viešpaties sugrąžinti Lietu
vai laisvę. 

Am. Liet. Tarybos sky
riaus kolektoriai pradėjo lan 

lankti naujos bafcay&ts. 
Pats jubiliatas dar yra 

sveikas ir grafini atrodo, 
Per iškilmes gavo daug svnt* bet neatvyko, 
kinimn ir dovanų m linkėji- Vienbalsiai priimta reao-
mais dar ilgai gy^«nti ir pa-. HiscŲa P*** tt. Tmmanui 
sidarbuoti vietinių lietuvių dll jl^idinv? daugiau lietu-
dvasinei gerovei. Svečias j vių Amerikon. # 

• < 
* — 

Grand Rapidso, Kewanee ir 
Uticos lietuviai tari pasta
tytas gražias bažnyčias. Tai 
dideli paminklai ateičiai — 
jie neiSdildomi, pasiliks vi-į 
suomet, kol mūsų taratieclų 

Lietuvos Dienos 
Mikita 

! ' 

kyti namus* nu aukų lapais crvasia bus gyva Šiame kraš-
rinkdami s$ikąs Lietuvos Va te 
davimo Fondui. 

Sekmaciienį vasario 23 d. 
buvo daroma rinkliava prie 
bažnyčios BALFj 

Kun. Antanas Deksnys 
("dėdė") sulaukė 8d metų 
amžiaus. Šioji sukaktis bu
vo paminėta iškilmingoje pa
rapijos vakarienėje Užgavė
nių vakarą^ Vasario 16 d. 

PfeU*«4dh*«X Ba. — S« 
kai kuriais trūkumais at-
šventem Lietuvos Dieną, Va 
sario 16-tą. Parengimas bu-

Šalia šių nuopelnų kun. *** Muzikaiėje l ietame sa-
Deksnys visuomet nuošir-
džiai rėmė ir visus kitus mū- Pirmas kalbėjo neseniai iŠ 
sų tautos reikalus ir suma- Voaistijos atvykęs, trumpą 
nymus. 'laiką buvęs Lietuvos prezi-

A. a. vyskupo Kuktos kvie <*e«tu dr. Kazimieras Gri-
eiamas, atsisakė savo para-. uius. 
pijos Amerikoje, grįžo j Te-j Kitas kalbėtojas buvo ku-
vynę, kur buvo paskirtas nigas Juozapas Čekavičius, 

• 

Izabele Rovaitė padainavo 
keletą dainų. J. Čepas per
skaitė angliškai rezoliuciją, 
kuri priimta rankų plojimu. 

Kalbėjo Tdeb. kun. J. Bak
š į * ir J. Avižinis, Progra
ma baigta Amerikos ir Lie
tuvos himnais. 

Nuoširdus dfekui Pikūnai-
tei, knri mttms visuomet pa> 
deda ypač rezoliucijų at
spausdinime. , Prie progos reikia ir tru

kumus užsiminti; apie 16-tą 
Vasario Jo*** H i K i m - L * ? * ^ * " * * ? g 

Dr. F. C Winskuias 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Rd. 
Ofiso TeL: PROspect 6446 
8 w . TeL: HEMlock 8150 

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

Trečiadieniais pagal sutartį. 

0 1 . CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS EB CHIRURGAS 
4729 8o. Ashland A ve. 

(3-tros lubos) 
DU: YARds 05M 

Dr. Walfer J. Swialek 
OPTEMETRISTAS 

2201 W. GERMAK ROAO 
(Viri Metropolitan State Bank) 

TeL CANal 7823 
Vai.: — Kasdien l t iki 12; 1 Ud 8; 7 
Iki l . SeStad. 10 ryto iki 6 vak. Sek
madieni ! • Iki 12. Trečiad. uždaryta. 

buvo aagtę vietinyje spnn-
doje nei prieš, nei pi 
jimo. Retkejo «r*Mti i i 
guberaatoriaa* 
ją Lietnvoe Daenni, tbun ja* 
takas pramintas. Kodėl ne
buvo pakviestas į nunąianą 
miksą vmlst. seoatortus arba 
Phtta. miesto falvm? Didfejt 

zidentni WL. Tramaa, sekr. G 
j d Marškai!, senatoriams ir 

0 . N, 

klebonu jr Pivošiūnūs. Pivo-
šiūnai yra garsi Lietuvoj 

sukaktuvininką pagerbė sa* j šventove, nes parapijos baž-
vo atsilankymai ir sveikini- nyčioj yra stebuklingas §v2. j dytas, marintas ir kalintas 
mo kalbomis kun. P. Lape- Į Paneles Marijos paveikslas, vien dėlto, kad buvo ištiki 
lis iš Chicagos, mūsų kai- gausiai maldininkų lanko 
raynas iš Missourijos — kun. mas. 
M. Vitkus,, dr. J. Vizgirda Kun. Deksnį ir Lietuvoj 
su žmona, miesto mayoras visi gerbė ir mylėjo. Bolše-
John Connors su visais mie- vikams ją okupavus, laimin-

pabegęs iš komunistinio ' ro
jaus \ buvęs areštuotas, žiau 
riai tardytas, plaktas, šal

mas lietuvis, katalikas, o ne 
išgama. Ir tik laimei pasi
taikius kuomet patiems ru
sams pasidarė karšta nuo 
vokiečių, ant Marijampolės 

sto tarybos nariais ir labai gai pasisekė, viską palikus, žemės, išsilaužus iš kalėji-
gausūs svečiai iš Madisono, 
Collinsville ir St. Louis mie
stų. Vakarienes programai 
vadovavo parap., trustisas 

grįžti j Ameriką, nes yra šio 
krašto pilietis ir dabar gy
vena pas aavo brolvaiki kun. 
dr. Antaną Deksnį, jaunąjį, 

Jonas Kassly. Dr. Vizgirda, i kuris East St. Louis yra kle-
visoj apylinkėj žinomas maxį 
gikas, prie pasilinksminimo 
pridėjo juokingų šposų visą 
eilę. 

Sukaktuvininkas ir jubili-
jatas kun. A. Deksnys jau
tėsi gerai nusiteikęs tary
tum švęsdamas savo 50-tąją 
sukaktį. 

i i 

Pagerbtuvių iškilmėse ir 
vaišėse labai skaitlingai da
lyvavo ne tik vietine visuo
menė, bet ir nemažas būrys 
svetimtaučių kartu su mies
to burmistru (mayoru) ir ki
tais aukštais pareigūnais, 
kurie ta proga pasakė kal-

Svečiai ir parapijiečiai bas ir sveikinimus gerk ju-
džiaugėsi turėję progos su
sirinkti pasilinksminimui ii 

biliatui. Jubiliejaus mirsi
me atsilankė ir kun. Lape-

paberbimui seno k u n i g o lis, abiejų kunigų Dekanių 
daug pasidarbavusio Kris- artimas giminaitis. 
taus Bažnyčiai. Koresp. East St. Loniso parapija, 

i • 

mo teko su kitais k 
laimingai pasprukti. 

Pergyvenusio tokias žiau
rias kančias nuo Lietuvos 
užgrobikų, jo kalbą ištisai 
buvo gyva, įdomi," žingeidi 
ir aiški apie Lietuvos tra
gediją ir jos apverktiną pa
dėtį. 

t 4 
t . M i 

Kalbų tarpais buvo gro
žiai atlikta dainų, šokių ir 
t t . "Dainos" choro ir Šv. 
Jurgio parap. mokyklos vai-

dien jau lafetam m«sų 
dams prįjančia 4Si aigrob 
tos Lietuvos ir lietuvių iš
žudyme, ir mielai Į mūsų 
rimtesniu* parengimas atsi
lanko. 

I I i • i 1 1 — 

$1,000 Lietuvos 

Rochester, N. Y. — Lietu
vos nepriklausomybes šven
te apvaikščiota iškilmingai 
vasario 16 d. Visos draugi
jos ir American Legion "in, 
coprore" lydimi Taryboa1 

skyriaus valdybos įžygiavo 
į bažnyčią 11 vai. pamal
doms už Lietuvą, šventei 
pritaikintą pamokslą pasakė 
ktm. Pr. VaMu!a>a, *o Mlši% 
atgiedota Lietuvos himnas. 

Po pietų įvyko vakarienė, 
kurią surengė A. 1̂ . T. sky
rius. Programą vedė sky-
riaus seter. V. J. Apanavi
čius. Pirmas kalbėjo Mr. 
Stanley, kuris perstatė mie
sto prokuroro padėjėją Mr. 

retorini Mr. Trygve Ute, War 
ren R. Austia, E3eanor ftoose 
velt. Po resoha^ąjonus pasi-
rašl P, Norkehūnas ir V. J. 
Apton. 

Vakarienes s u r e n g i m e 
da«g pasidarbavo P. Norke-
Mnmaa, J. Sukis ir V. J. A-

• v » jc. * - • J* - -•* . ^i a 

pana^imus. ssctounuutavo / \ . 
Sokknfc, U. Samooliene, M. 
Daniels, Uis . MiUer, Ramins 
kiene. Dnbicfcenė Urbonie 
ni, Kulbiene, O. Butrimienė, 
A. Baradevičiūtė. Pelno liko 
• 

$582^31, Pridėjus pirmesnes 
aukas, į centrą pasiųsta $1,-
000. Mūsų kolonija pasitiki 
aavo kvotą surinkti. V, Z. 
— 

— 

_ — 

įgyvendinkite Lietuvišką Patarle:-
« / \ 0 0^% v J^ 

m 

— . • ; SPAUDOS VAJUS 
Būtinai Užsisakykite ir Platinkite 

Amerikos Ltetuvly labiausiai skaftomą mėnesini, reNgtaj, pat-
• rietlnf i r #awsiai fMverksteetą f ai krai t i 

"ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELJ" 
LEID2IA 

Lietuvos Pranciškonai 
M O U M T ST. F R A N C I S GKEENE, M A I N E 

"Varpelyje" 
Spausdinami gražūs aprašymai, pavyzdžiai ir trumpi atraipsne-
l a i įvairiais klausimais. Talpinamos naujausios žinios iš Kata
likų gyvenimo Amerikoje ir kituose kraštuose. Aprašomos Lie
tuvių kančios komunistų okupuotoje Lietuvoje ir ištr8rairae. 

DABAR tm laikas pagrąžinti savo 
rtiaiea RAKANDAIS. HTM fiirfmrr ĮĮMSĮĮ rtrrtTtnk*nri l i ^ i 

*n*ta* Hmm tts^ttku Ir " ~~ 
rakandu. Paalniudosrtle nropa! 

O AliANTUOTA BEEDOAOA tt D/ 

' 
"Varpd io" 

Kaliu metams — $2.00. 
Visi * V a n » l i o " akaltytojai gauna kasmet gražų, tpalv**e*ą. 

Sieninį Kalendorių. 

P L A T I N T O J A I , Surinkę tris naujas "Varpelio** prenumsratas, 
ketvirta prenumeratą gauna veltui. Platintojų pavardes bus 
skelbiamos "Varpelyje." 

K I E K V I E N O J E AMERIKOS L I E T U V I O ŠEIMOJE 
TESKAMBA L I E T U V I Š K A S 

"VARPELIS" 
Kreipkitės adresu: 

FRANCISCAN F A T H E R S 
St. Francis Greena, Maine 

. -.• 
ffl ••••—— »»» » » » » » » » » » » » » » » » » » » . 

JT 
Pilnos Income Taksų Patarnavimas 

BIZNIERIAMS, NAMŲ SAVININKAMS IR DARBININKAMS. 
Atsineškite savo alges Raportus *r kitas smulkmenas. Mes neslkraus-
tome, išpildė J6su income Taksus. Per 17 metu toje pa&oje vietoje, 

per ištisus metus. Mes teikiame taksų išpildymo patarnavimą. 

OBABTUCH and COMP/INY 
2123 We»t Gennaii Bomd Chicago 8, Illinois 

^ - ^ ' I • » • • L • ' • — — * = = 

l » LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 
• »*•••!•« B B ^ I U I 11 n • • iî ^s^»ws**^«a>gMsd»«ssw«» l i k 

JOS F. SUDRIK, Ine 
Dkleič Kraotitv^ 

RAKANDAI, RADIO 
te«3WBLRlf 

1 . 

Vfcd departamentai patalpinti 
viename ta Itame name 

194? metų Radios, nuo $20.§0 
iki $450.00. 

TELEVISION setai, po $275. 
ir aukSčiau. 
KlelrtrikinSai dulkių valytuvai, 

elektrikiniai šaldytuvai, skalbi
mo niamAinos, elektdkiniai pe-
« e i , atteMniai pečiai, gasiniai 
fgfiti» lasomos masmėias. 

Krautuvė atdara kiekviena 
dieną i r vakara is : pirmadieni, 
ketvirtadieni ir šeštadienį iki 
9 vai. vak. . 

Budri ko leidžiamos Radio valan-
landos kas seksnaJseni, iš WOFL 
(1000 k«.> radift stoties, 9:*0 va
landa vale; e keUrirtad. vak. i i 
WHFC <i*6© kil.) f vai. vakaro. 

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

Chicago 8, Illinois 
TEL. CALUMET 7237 

Jei neatsiliepia saukite— 
Eea. Tel.: MWwtųr 2880 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet; m» f ild 8:80 vai. vak 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną. 

DR. G. mm 
LtETtJVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

tS Metu Patyrimas 
TeL Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir akinių dirbtuve: 
, 3401 S. Halsted S t 

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

Nedslioj pagal sutarti. 
Tikslus tyrimas Contact Stiklai 
Orthoptic Gydymas, Stiklus Atnaujina* 

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS! 

Tik vieną pore, akly.gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegsaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kuria regėjimo mokslas 
gali suteikti. 

S7 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių^ kurie prašalina 

visą akių {tempimą. 

Dr. Jom J. Smetona 
Dr. J. J. Smetana, Jr, 

OFTOMETBISTAI 
1801 So. Ashland Avenne 

Kampas lh-tos gat-
retefosnss CIANAL 0SS3, Chicagv 

OFISO VAi»ANDOS: 
vasdien 9:410 a. m. iki 8:80 p. m 

Trečiadieniais uždaryta 
SeStad. 9:80 a. m. iki 6:00 p. m 

J. MMDZUS. D. C. 
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Home caHs in Indiana 

Pfaone Wentwortli 2527 
PHYSIO THERAPV 

9S6 West 63rd Street 
HOURS: DaUy 6 to 8 P. M 

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

TeL GRO. 1800 (Ofiso ir namo.) 

Dr. VValter J. Kirstuk 
PHYSICIAN and SURGBOB 

(Uetuvis Gy<Jytojas) 
8925 West 59th Street 

•ALANDOS: i — « popiet, • : ! • •» 
S:S# vakarais. Trečiad. pagal sutartį 

DR. PETER T. BRAUS 
PHYSICIAN and SURGEON 

6757 S. Westem Ave. 
Ofiso TeL: HEMlock 5849 
Bes. TeL: HEMlock 2324 

TeL VHL 1886 

DR. AL. RAČKU5 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 

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

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer A venue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Ros. Tel. REPublic 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—3 vai popiet 

Ir nno 6 Iki © vai Takam. 
ir taip* 

pagaJ sutarti. 

VALANDOS: Trečiadienį ir 
tadienį pagal susitarimą; kitomis 
HiftnnmiiH nuo 2 iki 4 po piet, 

7—0 vakare. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Fftnkts/^M^fflii 
VAL.: 10-12 ryte; 2-6, 7-9 P. M. 
3141 S. flateted S t , Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir fteštadieniaifl 

Valanoos. 3—8 popiet 
leL; GROvenlll 4020 

(Ofiso ir Rezidencijos) 

Dr. Aiexander J. Ja vois 
IJUVAI&AS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 YVest Marąuette Sd. 

IDargis Vaistines Name) 
OFISO VALAKDOSi 

Kaadlsa ano 1 tai 4pp. U • Ud 4 t . 
(TreMai . . ir M U * . . taflfei tutartiJ 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGUOS NARIAI 

— PAKLOS SUTIK UHKBsUAI — 
4140 Archer A v*. Chicago 31 Ui 

Teiefoaaa — CAFav^tto SSM 
Savininkas — JOS 

Dr. Vincenf E. Zopel 
DENTIST 

2421 West 63rd Street 
Valandos — Telephone — 

aaiartį. «ROvehH 7518 

TeL OANaI 8122 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS ffi CHIRURGAS 

2201 W. Oermak Bd. 
Valandos: 1—3 popiet ir ?-8v.v. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA 

1241 West 66th Plaee 
TeL REPublic 7868 

Tei. CANal 4>257 
Ros. TeL: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALAT0RI5 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted S t 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ava. 

HjJJlL'MlPifii. . " • • ••' 
I ' I . 

•n." i m* 

. i i ' a 
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AUTOMOBILIŲ INCOME TAKSUS, NAMŲ 
APDfiAUDA BLANKAS PILDOM. APDRAUDA 

Jkastšk 
<s- «»^S 

• 

ARCHFP 

4 4 : ", 

* 

G' 

I Ofiso ML MONroe 0570. 
Ifc*id. t d . CA\a l 7819. 

Dr. Kazimieras E. Fitz 
PHYSICIAN AND SURGEON 

X-RAY EXAMINATIONS 
2200 West Germak Road 

VAlANt>OS: 
Kasdien — 1 4 ; 7-9.' Trečiad. Ir 

6e$tad. nuo 1-4; Sekauui. — 
pagal sutarti. 

VALANDOS: U v. ryto iki 3p.p. 
6 iki 9 vaL vakare. 

DR. A. JefiKinj 

sui 

A BURGBON 
<U4WDlri8 0YDYTOJAa) 
28*6 W, €8id Street 

TeL YARds #148 

DR. V. A. SINKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 We*t 86th Street 

VaL: U—-12; 2—4; ir 6:SO--8;30 
Pirmadieniais: 2—i is 6:30—8:30 

Šventadieniais: 11—12. 
• 

DR. I. E. MAKAR 

nm> t-4 p.p. ir 7:»t-« 

ir Bekmad. uidaryta. 
WL — PROspect S8J8 

l e i . — vnaslnia U t l 
••**m 

Rea. 6858 So . Taiman A ve. 
Res. TeL GKOvehill «617 
Office TeL OEMiock 4848 

DR. 1 J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Koa<J 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakavę. 
Trečiad. ir Nedaliomis susitarus. 

DR. STRJKOL'IS 
PHYSHJIAN AND SURG£ON 
4645 So. Ashland Avenne 

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

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

Office TeL YARds 4787 
Namu TeL PROspect 1930 

Ofiso TeL VIRginia *0S6 
Rezidencijos TeL: REVeriy 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
Ofiso vaL: 1—3 ir 6—8:30 P. M. 

Trečiadieniais pagal sutartį. 

Dr. A. Montvid, MJD. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West Town State Bank Bidg. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ^ „ , 
IMK* SL~ m ut A 2 * 0 0 W e s t MadRsoa Street 
10758 So. M c k i g a n Avenue O f i § 0 T e L : S E K l e y mm 

VALANDOS: nuo 2—4 ir &—6 Reste. TeL: RRUnswick 0597 
OOao TeL: PULLMAN 119S VALANDOS: 
Nassa Tai: PULLMAN « 7 7 !Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki a 

» \ 
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CLASSIFIED ADS 

f f 
w>oooooooooooooooooooooooo 

" D R A U G O * * 
DARBU SKYRIUS 

•ooooooooooooooooooooooooo* 
"DRAUGAS" HET/P WANTED 

ADVERTISTNG DEPARTME\T 
187 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolph 9488-9489 

HELP WAXTED — VYRAI 

BEEF LUGGERS 
I R 

BCNERS 
AfTKA ÎATTSIA MOKESTIS 
PILNA ?>AWBO SAVAITĖ 

PASTOVUS DARBAS 

LABAI GERI DARBAI 
Ateikite bet kuriuo laiku 

dienos laike arba pašaukit — 
MR. MISHKIN YAR 1611 

StegeMVelIer 
PACKING CO. 

4535 S. McDoweIl Avenue 

CAMERON & 
LANGSTON 
SLITTERS 
Delta Co. 

333 West 24th Piace 
VIOtory 7100 

We have a good job open with 
chance for advancement for a 

YOUNG MAN — 18 to 35 
As Assistant Shippmg Clerk 

45 hour week. 90c per 
hour startinę rate, and 
steadv emnlovment. 

U T . V TTTI/IP CITP 
& S P F ^ I A L T Y CO. 

322 W e s t P o l k 
Center DrKe — Door 42 

P A P R . D A R B I N I N K Ų 
R E I K I A 

Calumet Iron & Supply Co. 

175 W. CW1^\r:o . A VE. 
E \ S T C**ICAGO 

DŽENITORIUI PADĖJĖJO 

CVra m*>k̂ «stis ir mst.ovus dar
bas veikliam darbininkui 

PARKLAND HO^EL 
. 1550 E 63rd Street 

PAPR n A w m * n N K Ų 
*VYRU REIKIA 

Pastovam* d'ena ir nakti dar
bams daržovių dirbtuvėje. Atsi
šaukite bet kuria dieną — nuo 
Pirmad. iki Penktad., 8 vaL ry
to iki 4 vai. popiet. 

S w i f t *.nd T/O. 
PLANT FOOD DIVJSION 

150 Marble St. Hammond 

REAL ESTATE 

TUOJAUS GYVENIMUI 
S F%ETU MCRINI8 NAMAS. ARTI 

44th IR WESTERX AVENUE 
Du 5 kamb. fletai ir 3 grasūs kam
bariai beismente. Sun parlor. ap
dengti užpakaliniai porėtai, karšto 
vandens šiluma s u naui!u aliejaus 
kūrėju, didelis lotas. 3 karą*-" ga-
radžius. Galima ap^gr v^nt' pirma
me flete 30 die"ų r>o Pup'r'Mmo. 
sVl 'K MR. J O H \ c O \ — R E P . 2030 

Norman Geyer & Co. 
6341 S. ASHLAND AVE. 

B A R G E N A S 
Kampinis apar tment inis narnas. 5 po 
5 kamb. fletai, štymo su rto^eriu 
ši'urna. 2 karam mūr. garadžius. 
Visiškai geriausioje p a d H - j ^ : vie
nas fletas tuojau apsigyven'mui. 

Atdara pamatymui Šeštad. ir 
Sekmad. nuo 2 iki 5 vai. popiet. 

1939 a 51 st COURT 
CICERO 

HELP WANTEP — MOTERYS 

AR IEŠKOTE GEROS 
PEDES IR ATSARGOS? 

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ 

— D«L -

DŽENITORKŲ 
UŽDARBIS 72H J VAU PRADŽIAI 

77H T V Ali PO S MEN 
82H f VAI.. PO • M«N 

VAT/YMO DARBAI MOTERIMS 
VISOSE MIESTO DALYSE 

V AL.: 5:80 VAK. IKI 12 NAKTĮ 

ATSIŠAUKITE 

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO. 

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS: 

S T R E E T FT-OOR 

309 W. WASHINGTON ST. 

OHIO 
Cleveland 

MISIJOS 

nag lietuvis turėjo užsimo
kėti $8 už nesilaikymą tvar
kos gatvėje. Daugelis mano, 

Nesiliaujančios Šv. P. Ma- kad raudonoji šviesa, yra tik 

ŽINIOS ISGRAND RAPIDS, MICH 

rijos parapijos bažnyčioje 
šiuo metu eina anglų kalba 
misijos, kurias jaunimas la
bai skaitlingai lanko. Pa
mokslus sako kun. Vashons, 
S.S.S. 

Nuo kov0 9 iki 9 bus mi
sijos lietuvių kalba'. Šias mi
sijas ves vienas kunigų pran 
ciškonų, neseniai atvykęs iš 
Romos, būtent kun. Stepai-
tis. 

Rytais pamokslai bus sa
komi 8:30, o vakarais — 
7:30. 

Visi katalikai raginami 

vairuotojams - draiveriams. 
Ne! Ji yra visiems. Antras 
dalykas, dauguma draivėrių 
pila alkoholį y gerklę, many
dami, kad ^reikalinga taip, 
kaip ir radiatoriui, kad ne
užšaltų. Ne! Ten geležis, o 
jūs tik žmogus. Šilta sriuba 
ir kacute daug daagiau su
šildo! Neskriausk savo svei
katos, protą bei garbSs, o 
būsi laimingas ir visiems 
naudingas. M. D. 

VCard Party*' rengia BA 
LF skyrius koV0 2 d., Šv. 

Minėjo sukaktĮ Vasario 
22 d. Juozas ir Agota Matu
laičiai minėjo auksinį vedy
bų jubiliejų. Rytą jubiliatų 
intencija atlaikyta šv. Mi
šios. Puota buvo suruošta 
parapijos mokyklos svetai
nėje. • 

Jubiliatai, Juozas (72 m.) 
ir Agota (66 m.) yra gimę 
Lietuvoj. Vas. 22, 1897 m., 
Šv. Adalbert's bažnyčioje 
šliūbą jiems davė kun. Si
monas Pangonis. Kuomet 
ŠŠ. Petro ir Povilo parapija 
pradėjo organizuotis, Matu
laičiai buvo vieni pirmųjų 
parapijonų. 

Jubiliatai išauklėjo pavyz 
dingą ir skaitlingą šeimą: 

BUY Y0UR 

EXTRA 
SAVINGS 
BONDS 
NOVV 

PftOTEa Y0UR tUTURk 

PAIEŠKOJIMAS 

skaitlingai lankytis į misi-1 J u r & i o P a r a P- ***$> P r a d i a a ; 5 sfinus - Juozą, Benedik-
3:30 popiet. Dovanų bus prie t ą Vincentą, Praną ir Ray 

M E R G I N Ų 
Svarbiems Dirbtuves Darbams 

Gera pradine mokesti«, laikas ir 
pusė virš 40 vai. žiurkStai duoda
mi dykai. 2 poilsio laikotarpiai 
Dykai kava laike pietų. 

MANDELL MFG. CO. 
352 W. Ohio Street 

REIKIA 
VIRTUVĖJE PADĖJĖJOS 

IR TARNAITĘ 
Dykai kambaris, valgis ir uni

formos. 6 dienos j savaitę, ma-
imonios darbo sąlygos. 

LA RABIDA 
JACKSON PARK SANTTARIUM 

67th and South Shore Drive 

STENOGRAPHER 
E^perienced 

STEEL SALES OFFICE 
Good opportunity 

Phonc Mr. Pmvel o* Mr. Troeger 
LAFayette 8650 

ALLEGHENY LUDLUM 
STEEL CORP. 

4747 So. Kedzie Avenue 

SMART GIRLS 
LIKĘ TO WORK IN THE 
FRIENDLY ATMOSPHERE 

OF 

MOTOROLA 
The Best Radio Place In 

Town 

Starting Rate 83c 
With Experience 94c 

• Automatic Raises to 

ias. Atšalę tikeiime atsilan
kę į misiias išsrirs nepapras
tu pamokinimu anie sielos 
reikalus. Misiios yra ypa
tinga Dievo maloniu dienos. 

Visus tikinčiuosius naudo
tis šiomis misijomis ragina 

Klebonas 

$ 1 . 0 4 
4545 W. Augusta Blvd. 

PLATINKITE DRAUGĄ 

REIKIA ENVELOPE 
MACHINE OPERATORŲ IR 

MOKINIŲ 
Gera pradinS mokestis, apmokamo*? 
atostogos. • 

BROWN PAPER GOODS CO. 
900 West Lake Street 

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORIŲ 

Single needle , patyrimo. Malo
nios darbo sąlygos, labai gera 
mokestis, pastovumas. 

FABRICO MFG. CORP. 
557 W. Jackson 

HELP WANTED MOTERYS 

Edvardas Platakis su Ro
bertą Emen. vas. 6 d.vbuvo 
sužieduoti kun. B. Ivanaus
ko, Šv. Jurgio bažnvčioi. Ves 
tuviu puota buvo Halanden 
Hotel. Jaunavedžiams linki
me laimes. 

Dolores Mason-Mačioniūte 
sunkiai sirgus jaknu netvar
ka sumaniu gydytoių pa
siųsta į Baltimore, Md., kur 
padaryta sėkminga operaci
ja. Tikrai Unksjia jjjftreti, 
kaip mergaffČ'H^cižsta ir 
bujoja. 

• 
Lietuvių Kultūros Drau-

ciia, kuri didžiumoje susi
deda iš čia gimusių, sausio 
men. susirinkime nutarė pa
aukoti $25 BALF našlaičių 
fondui. Žiūrėsime, kaip ki
tos skaitlingos ir turtingos 
draugijos paseks šiuo pavyz
džiu. 

• -
A. Velikiene džiausnasi su 

prr*žu<* iš saulėtos Floridos. 
Sakos laiminga, kad nepa
taikė paimti traukinio, ku
ris nušoko nuo bėgių netoli 
Johnstown, Pa. Kaip žinom 
žuvo ir sužeista daug žmo
nių. # * 

• 
Iš trijųi užmuštųjų Cleve

land gatvėse du yra virš 50 
metų amžiaus. Tadf senes
nieji, saugokimės! Štai, pra
eitą pirmadienį ties Lietu
vių svetaine vėl tapo sun
kiai sužeistas lietuviams ge
rai pažįstamas žmogus. Vie-

kiekvieno staliuko. Bus ir 
naujoviški užkandžiai su 
švilpukais ir kava. Nuošir
džiai kviečiami visi atsilan
kyti. Įžanga 50c. 

Kviečia Komitetas 
• 

REZOLIUCIJA 
Vienbalsiai priimta lietu

viu fraternaiių draugijų ir 
kultūrinių organizaciių, ku
rios sudaro Amerikos Lietu
vių Tarybos skyrių Cleve-

mond ir 3 dukteris — Mrs. 
Kenneth Feerick (Agota), 
Mrs. Joseph rtribbet (Flo-
rence) ir Mrs. Terrance Hag-
gerty (Aida). Džiaugiasi 
taipgi ir 6 anūkais. Prieš 6 
m. Matulaitis dar dirbo ra
kandų fabrike. 

Nuoširdūs sveikinimai ju
biliatams! 

^» m 
• • 

dentą ir valstybes sekreto-^ 
rių, prašydamas jų reikalau-

land, O., masiniame mitinėjti diplomatiniais keliais ir 
ge šv. Jurgio parap. salėj, 
vasario 16 d., 1947 m. 

KADANGI daugiau kaip 
20 mėnesių po karo, o Lie
tuva dar tebėra okupuota 
Sovietų Rusijos; 

KADANGI Rusija neteisė
tai įsteigė* Lietuvoje komu
nistišką Tėžimfr tM 

KADANGI rusų armijos 
ir žvalgybos remiama komu
nistų diktatūra atėmė Lie
tuvos žmonėms visas jų po-
lintines ir pilietines teises, 
juos žiauriai persekioja., a-
reštuoja, baudžia sunkiomis 
kalėjimo bausmėmis ir ma
sėmis gabena į Sovietų Są
jungos gilumą, o jų turtą 
atiduoda atvežamiems iš Ru
sijos kolonistams, tai -— 

Tebūnie nutarta, kad šis 

tarptautinėse konferencijo
se, kad Rusija nedelsiant iš
trauktų iš Lietuvos terito
rijos savo ginkluotas jėgas 
ir politinę policiją, ir leistų 
Lietuvos žmonėms laisvais 
ir nevaržomais balsavimais 
i š s i r inkt i s a v o va ldž ią ; i r 
TEBŪNIE? NUTARTA, kad 

šis susirinkimas kreipiasi į 
Jungtinių Tautų Žmogaus 
Teisių Komisiją, per jos pir
mininkę Eleanor Roosevelt, 
prašydamas ją užtarti nekal
tai kenčiančius Lietuvos žmo 
nes ir apginti juos nuo Ru
sijos bolševikų bei jų tarnų 
nežmoniško teroro ir perse
kiojimo atkreipiant Jungti
nių Tautų Organizacijos dė
mesį į pasibaisėtinus fak
tus, kuriuos savo rašte, Lie-

Mirsta parapijonai. Pasta
ruoju laiku mirtis pradėjo 
savo nelabą darbą — iškir
to iš mūs tarpo tris para-
pijonus. Vas. 2 d. mirė So-
phia Skinner (Skinkis) 50 
m. amžiaus, motiną 3 vai
kų. Paliko liūdėti taipgi dar 
sav0 seną motinėlę, Vizgir* 
dienę ir 4 brolius. 

Nespėjus ją palaidoti mi
rė Juozas Sadauskas, 93 m. 
amžiaus, vienas seniausių 
šios parapijos gyventojų. 
P a l l k o l m d e t l Ž m o n ą , 2 SU- n*s (Bagdonaitės), kuri kilus iš 

O J i 4. Lietuvos — iŠ Pumpėnų miestelio. 
n U S i r Z a U K t e r i S . .Antrę, kartą atvyko j Ameriką. 1939 

Ti M ^ U t J ^ M . , , x metais. PrnAau atsišaukti Šiuo a<J-
Ji palaidojus, uz poros r#9U _ M R S A BATIKOMIS, KM 

dienų mirtis pakirto I. Sta-
čilauskienę, apie 60 m. amž. 
kuri paliko liūdėti vyrą Jo
ną, 1 posūnį ir 1 podukrą, 
kaipo ir keletą anūkų. 

1947 metai dar jauni, voa 
prasidėjo, o mirties aukos 
jau didelės. 

• 
Vajai. Mokyklos-Kleboni 

jos Statybos Fondo vajus 
baigės šįmet. Fonde dai 
trūksta keletą tūkstančių. 

Seserų>-mokytojų namo stt 
tybos fondo vajus tik pra-
sidėjjp, bet pradžia labai ge
rai einas. Į šį fondą įplaukė 
jau netoli 10 tūkstančių. 

Cath. War Vets taipgi tę
sia statybos vajų. Šiu0 lai
ku platina automobiliaus lo
terijos bilietus. Traukimas 
bus balandžio mėnesį. 

Parapijos metinio bazaro 
bilietai taipgi išdalinta. Ba-
zaras bus birželio mėnesji. 

V. M. K 

Trinimo Mašinas! 
- - * 

[ K T A l S O O n i DIENĄ 

Mes Esame Agentai D?l 

BENJAMIN MOORE MALIAVŲ 
IR VARNIBŲ, 

MARTIN SENOCR MALIAVŲ 
IR VARNKŲ, 

KEM-TONE — VALSPAR 

Turime Gražų Pasirinkimą 
HAUJAUSIŲ PATERNŲ 

SIENINfiS POPIEROS 

MAROUEnE 
PAINT & HARDVYARE 

L . 
2547 West 63rd Street 

Tel. Hemlock 8 2 6 2 ' 

susirinkimas, paminėdamas tuvos ministerio įiteiktam 
29-tas metines Lietnjvos ne- Jungtinėms Tautoms, išdės

tė Vyriausias Lietuvos Iš-priklausomyb&s paskelbimo 
sukaktuves, pareiškia griež
čiausią protestą prieš Sovie
tų Rusijos neteisėtą, sauva-
lišką ir žiaurų elgimąsi Lie
tuvoje ; 

Tebūnie nutarta, kad šis 
Cleveland lietuvių susirinki
mas kreipiasi į > Jungtinių 
Amerikos Valstybių prezi-

laisvinimo Komitetas; paga
liau 
TEBŪNIE NUTARTA šios 

rezoliucijos kopijas pasiųsti 
Ohio valstybės senatoriams 
ir kongresmonams i rpaskelb 
ti spaudoje. 

M. Drosutis, pirm. 
B. Yatska, sekr. 

9 
• 

• 

Yoa'll Need M.»,y 
• 

Excellent posrtions open to a few 

Y O U N G LADIES 
IN OUR BLLLLNG, PAYROLL AND COST DEPTS 
MUŠT be good a t figures and know how to type 

WTLL TEACH CX)MPTOMETRY 

5 day 40 hour week, time and one-half if you work Saturdays. 
Pteasant surroundings and co-workers, ręst periods and many 
other benefits. * 

APPLY NOW 

KROLL BROS. CO. 
115 East 18th Street 

lūsu Radio Su 
Kraipkltlfl SScspeitjrvD 

Patarnavimo Prto 

RADIO SERVICE CO. 
5244 W. 2 5 t h 8 t 

Ctoaro. n i 
TTŠAM DARBAS OABAJfTDOTAS 

Talaom Vlan TidlrbT"«u 
•lsokraa Modelius 

DYKAI 4PKATNAVTMA8 
Paimam U namu tr prtataton 

PARDUODAMU NAUJU* 
RADIOS 

Mes turime Radtfo | ataka Ir 
tams nerelkea laukti dU JABO. 

Taipgi Paslrlnkimaa Tlllaturin 
Mualksa Rekordu 

Vartp*rklte kr Pasiimkite m 

TELEFON UOKITET 
C30KRO 4118 

Atdara Takarala Iki • : • • vai 

WES1W00D LIOUOR STORF 
• 

244] West 69th Street 

IMDIBUp 

VYNO. DEGTINES IR ALAUS -
• 

pristatome f narna M 

įtariausio rflftio ai u 

Mit^liaK /lėžėnil- M 
v 

statinėmis. 

AJL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas 

L Telefonas PROspect 5951 / 

Many ambitioas couples are laring here te become 
future home-owners, sodu as fhcy*ve accumulated d u 
down payment needed. Any convenient tmount opeos 
your insured savings accounr at dus Associition. Tba 
chart wiil show you bow much yom oeed m S««a> 

KEISTUTO SAVINGS 
LOAN ASSOCIATION 

JOS. M. MOZERIS, Sec'y 

3236 South Halsted Street 
TEL. CALUMET 4118 

SAVE WITH A PURPOSE - SAVE ON A PLAN 

-

f £E 

i' 

' • • 

IT1ARCUTIJ 
VTJENINTfiLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 116^ 1833^ 

WHFC -1450 kilocycles 

1 

SEKMADIENIAIS: n n o 1-mot 
iki 2-ros valandos popiet — 

KITOMIS DIENOMIS: noo 9:80 
valandos vakare. 

EXTRA PROGRAMAS: Penk
tadieniais nno 7 iki 8 v. vak. 

MARGUČIO Ofiso Adresas: 

6755 So. VVestern A ve.. Chicago, I1L 
Telefonas — GROvebiU 2242 

ffiF= II i i"S ' • 2 "i"i p 'P 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, UH1CAGO, 

N 

IEEINOIS Penktadienis, vas. 23, 1947 

D R A U G A S 
THE U T T O A N I A N DAILY FRIEND 

tSM So. Oakley A ve., Chicago 8, HL TeL CANaI 8010-SO L l 

Entered aa Second-Clasa Matter March 31, 1918 at Chicago, Illinois. 
Under the Act of March 3, 1879. 

Published daily, eaccept Sundays, 
by the 

Lithtianian Catholic Prees Society. 
liember of the Catholic Press Ass'n 

Subscrtption Rates: 
$6.00 per year outside of Chicago; 
$7.00 per year in Chicago & Cicero: 

4 centą per copy. 

Prenumeratos kaina Chicagoje tr 
Ciceroje per paštą: 

Metams f 700 
Pusei Metų 4.00 

Jungrt. VaJstybSse, bet ne Chicagoje: 
Metama 1*00 
Pusei Metų '•60 

Užsieniuose: 
Metama $8.00 
Pusei Metu . . . 4.50 
Plni*oa reikia slustt PaSto Money 

Orderiu su užsakymais. 

Skelbimų kainos bus prisiunčiamos 
tuojaus, gavus prašymą. 

SKELBKITfiS DIEN. "DRAUGE" 

Lietuviu Ir Tarptautiniai Šalpos Reikalai 
Plačiai skaitomas katalikų savaitraštis "The Regis-

ter" kovo 2 d. laidoje- jdėjo ilgoką prelato Clarence G. 
Issenmann straipsni apie šv. Kazimierą, Lietuvos glo
bėją. 

Tas pats laikraštis toje pačioje laidoje įdėjo kun. cfr\ 
J. Končiaus, BALF pirmininko, atvaizdą priimant iš 
vyskupo John Mark Gaiinon, NCWC iždininko, $10,000 
vertes čekį. Šalia jų atvaizde yra ir arkiv. J. Francis 
A. Mclntyre, New Yorko arkidiecezijos koadjutorius. 

"The Register" žinios teprimena ir mums, kad kovo 
4 diena yra šv. Kazimiero švente, kad būsimasis sek
madienis — kovo 2 d, yra BALF diena ir kad dabar 
yra vedamas Bendro Amerikos Lietuvių Šalpos Fondo 
vajus. 

Ta pačia proga nebus pro šalį priminti, kad kongres-
manas Vursell (iš Illinois), diskusuodamas kongrese 
UNRRA veiklą, skaitė kun. Končiaus, kaipo BALF pir
mininko taišką, kuriame jis rašo, kad, lankydamas 
tremtinių stovyklas Europoje, patyręs, jog daug UNR 
RA pareigūnų **ne tiek rūpinasi dirbti žmoniškumo do»r-
bss, kiek skleidžia nedraugišką mūsų demokratijos ide
alams propagandą." Apie šį įivykį kongrese raportavo 

v Chicago Herald-American ir Chicago Tribūne vasario 
27 d. laidoje. 

UNRRA, kaip žinoma, baigia savo darbus. Jos vietą 
turės užimti Tarptautine Šalpos Organizacija (IRO), 
UN ^leigiama, kurią užgirti ir jai pinigų paskirti tu
rės Jungtinių Valstybių Kongresas. Senatoriai Vanden-
berg ir Connally stipriai ragina, kad tą tarptautine 
šalpos organizaciją remti. Mat, jiedu dalyvavo dauge
lyje tarptautinių suvažiavimų, keliavo po Europą ir 
todėl gerai žino, kaip skurdus ir vargingas yra trem
tinių būvis. Tik, reikia tikėtis, kad naujoji tarptautinė 
šalpos organizacija (IRO) tiksliau dirbs humanitari
nius darbus ir vengs bet kokios propagandos, ypač to
kios, kuri pažeidžia demokratiją. 

Sveikas Reiškinys 
Prieš kiek laiko U. S. kongresas administracijos pa-

siūlytą biudžetą nukirto šešiais bilijonais dolerių. Se
natas pasirodė esąs geresnis ir nuolaidesnis vyriausy
bei. Jisai šiomis dienomis dauguma halsų nutarė biu
džetą mažinti tik keturiais ir puse bilijono dolerių. 

Balsuojant biudžeto klausimu respublikonai pasida
lino. Jų lyderiai nepajėgė įtikimi visus saviškius se
natorius, kad jie vienodai balsuotų. Ne vienodai balsa
vo ir patys demokratai. 

Tai turi ypatingos reikšmės, kurios teigiama puse 
yra ta, kad senato rūmuose vystosi tendencija leisti 
kraštui įstatymus nepartine kryptimi. Vadinas^ nei vie
nos nei antros partijos lyderiai nepajėgs pakreipti vi
sų atstovų, kad jie balsuotų išimtinai taip, kaip padik
tuoja viršūnės. 

Ne tik biudžeto klausimu, bet ir kai kurtuos kitus 
įstatymus pravedant, ir respublikonų ir demokratų se
natoriai nebalsuos vienodai. 

Tokia nepartine kryptis senate žymiai gali paleng
vinti Prezidento Trumano ir jo vadovaujamos adminis
tracijos darbą. Turint galvoj, kad prieš akis stovi di
džioji, sunkioji ir komplikuotoji pasaulio taikos atsta
tymo problema ir pokarinė krašto rekonversrja, vienin
gas valdžios darbas yra ne tik pageidaujamas, bet ir 
būtinas. 

Kas Lietuvius Silpnina 

Šiurpulingos Žinios Iš Lietuvos 
Tam tikrais keliais yra atėjęs laiškas iš rusų paverg

tosios Lietuvos f rašytas 1947 m. sausio 12* d.), kuria
me tarp kitko pasakyta: 

'Iš Dkm> malones dar gyvename... bet TSvynė ir 
lietuviai žūsta... Sibire Jau 160,000 lietuvių ir Katyno 
kapai kiekviename kaime... ir daug jūsų draugu žu
vo.- Žudynes, apipilsimai vyksta net dienos metu vi
duryje miesto... Rusijos žmonės 'žole ir lapais min
ta*.. Prašykite, k&ė gelbėtų Lietuvai." 

Šios žinios yra atėjusios iš pasitikėtinų šaltinių. 
Jos yra tikros. Jos paliudija daugelį pirmesnių praneši
mų, kad rusai bolševikai žiauriausiomis priemonėmis 
naikina Lietuvą ir Žudo jos žmones. Laisvuose kraš
tuose gyvenančių; lietuvių yra švenčiausia pareiga vi
somis galimomis priemonėmis gelbėti savo tėvų kraš
tą i r kryžiaus kelius einančius jo gyventojus. 

Maskva Susirado Naujus'' Kelius 
Atrodo, kad paskutiniuoju laiku Sovietų Rusija pa

sidarė jau ne be taip labai agresyvė užsienių politikoj. 
Maskva lyg kr sušvelnino propagandą prieš Turkiją, 
Iraq ir dabar likviduoja savo paskutinius žygius Irane. 

Bet nemanykime, kad Stalinas jau yra išsižadėjęs 
savo imperialistinių užsimojimų. Jiems siekti jis pasi
rinko, mūsų manymu, geresnius ir tikresnius kelius. 

Dabartiniu Sovietų Rusijos rūpesčiu yra dideliu įsi
tempimu dirbti (per savo agentus) Graikijos viduje 
kad ją paversti komunistiniu kraštu. Taip jau Rusija 
varosi už Tunisijos ir Prancūzijos Morokos "laisvę' 
Paklausite, kodėl? 

Diktatorius Stalinas, turėdamas komunistinę Graiki
ją, galėtų sėkmingiau daryti spaudimą j Turkiją duoti 
Rusijai laisvą išėjimą per Dardanelius. Be to, "lais-
vt>s' Tunisija ir Moroko su komunistų dominuojamo
mis vyriausybėmis galėtų toliau praplėsti sovietų įtaką 
Į Viduržemius ir Atlanto pakraščius. 

Jei ne vienu, tai kitu būdu, bet Maskva siekia savo 
tikslų. J i viską panaudoja, kad skleisti pasaulyje k o 
munistinj ir imperialistinį totalitarizmą. 

* • 

Veik kasdien ateina prašymai iš tremtinių Europo
je siuntinėti jiems dienraštį "Draugą". Juo stipriau pa-
remsite Tremtinių Spaudos Fondą, juo didesnį skaičių 
tremtinių pasieks mūsų dienraštis. Paremkime tą fondą 

4 'America" kovo 1 d. laidoje turi gerą straipsnį apie 
rusų veiklą Vengrijoj. Jį rašo Anne Montgomery Drake. 

• 

Ar Zinai, Kad— 
(Tęsinys) 

Pagarsėję savo patvarumu grynai Lietuvos veislės 
arkliai, žemaitukai, turi apie 4 pėdų aukštį, sveria apie 
800 svarų, yra tamsiai rusvos (bėros)" spalvos. Jie esą 
kilę iš Arabijos arklių. Jų gera savybė, kad gali pa
kelti sunkias sąlygas ir pasitenkinti paprastu maistu. 
Nepriklausomoje Lietuvoje buvo įsteigti specialūs že
maitukų auginimo Žirgynai. 

Lietuvos karvės 1939 m. davė vidutiniškai po 3,300-
4,400 svarų pieno per metus, bet buvo ir tokių karvių, ką 
davė iki 22,000 svarų pieno^per metus; pieno riebumas 
buvo maždaug 3,3 proc.-3,6 proc. Jau prieš šį karą Lie
tuvoje buvo pradėta gamyba kondensuoto pieno ir pie
no miltelių^ * ' ! j I -i 3 

6 MILMONAI VIŠČIUKŲ 

Lietuvoje buvo įsteigįta didžiausia visa^ne Pabaltijy 
viščiukų perinimo stotis, kur buvo iąperuiama ir išsiun
tinėjama per, 6,000,000 viščiukų per metus. 

Pask.utisiais metais prieš karą Lietuva pasigamino 
110 proc. maisto,, reikalingo savo gyventojų maitinimui. 
Tai buvo aukščiausia maisto yaminimo laipsnis Euro
poje, pralenkiąs net Daniją (106 proc.); tik Australija, 
Naujoji Zelandijja, Argentina ir kai kurie kiti kraštai 
turėjo didesnį maisto pertekliaus procentą. 

APIE SVIESTA IR KIAUŠINIUS 
1938 m. iš Lietuvos buvo išvežta 18,000 tonų sviesto; 

anglų rinkoje Lietuves sviestas lygiai stovėjo su danų 
ir Australijos. Lietuvos sviestas pasiekdavo net Egiptą, 
Aižyrą, Palestiną ir kitus kraštus. Lietuvoje jau buvo 
Įsisteigusių 270 pieninių, ir 1,800 pieno nugriebimo 
punktų. Iš Lietuvos buvo išvežama per 100 milijonų 
kiaušinių per metus. Uogų ir vaisių apdirbimo įmone 
' 'Sodyba" jau pagamindavo 1,200,000 litrų (daugiau 

Nieks negali užginčyti, kad vienybėje yra galybė. I r 
kadangi Chicagos lietuviai politikos veikėjai praėjusio 
antradienio balsavimuose tą dėsnį paneigė, todėl ir 
pralaimėjo. Susiskaldant į kelias grupeles silpnai pa
sirodė ir, todėl, būkime tikri, kad tai susilpnino i r ju. kaip 1,300,000 kvortų) vaisių sulčių. 
™«ii mnlrtin* vAifrTa »*/»it™ . Taupant importuojamą benziną (gesofcną) \ ją buvo 

įmaišoma 30 proc. pačioj Lietuvoj gaminamo (dehidruo-
to) alkoholio; tas mišinys buvo vadinamas motorinas. 

Nepriklausomoj Lietuvoj gyvenimas buvo sotus; tik 
karas ir nacių bei bolševikų okupacija Lietuvos ūkinin
kus pavertė alkanais kaliniais. 

Šias ir daug kitų įdomių žinių paduoda Vokietijoje 
išleista knygelė "Lithuania", kuri kaip savo turiniu, 

pačių politinę veiklą ateityje. 
Skaudi, bet gera pamoka. Žiūrėkime, kad ateityje 

tokių štukų nekrėsturae. Gana j * . Bent kartą išaugki-
me į vyrus ir veskime politiką ne vaikiškai, bet rimtai, 
vieningai ir išmintingai. 

Rašytojas Stepas Zobarskas, kuris šiomis dienomis 
yra atvykęs i Ameriką, 1946 m. išleido į didoką knygą 
savo gražias noveles. Knyga pavadinta — "Savame taij> ir išleidimo gražumu turi būti aukštai vertinama. 
Krašte." 0 r , f. Pmnskis 

Iš Šen Bei Ten 
Rašo Tadeušas Būdelė 

"V" nesenai labai išgarbi
no Vincą Kapsuką, minėda
ma jo 12 metų mirties su
kaktį. Tas Kapsukas, mat, 
1918 metų žiemą buvo sukū
ręs pirmą "tarybų Lietuvą" 
Vilniuje, kuri pusantros die
nos išsilaikė. Lietuviai greit 
visus jo komisarus išvaikė 
su pagaliais. Kapsukas ta
da išsibaladojo į Maskvą, 
kur laukė progos, kada ga
lės, sustiprėjusios bolševikų 
armijos remiamas, atnešti į 
Lietuvą "laisvę" ant durtu
vų. Tos laimės jis nesulau
kė, ne s Maskvoj Leninui dū
šią atidavė. Jo vieta atiteko 
kvailučiui Justinėliui Palec
kiui... 

• • • ' * 
" V vadina Kapsuką di

džiausiu žmogum Lietuvos 
istorijdj. Jo gyvo nemačiau, 
todėl nieko negaliu pasaky
ti apie jo didumą. Galiu tik 
tiek pasakyti, kad Lietuvos 
žmonės apie jį ir jo pusant
ros dienos ' ' tarybų Lietu
vą" žinojo tiek pat, kiek a-
pie straipsnio autorių L. Prū 
seiką ir Holstryčio bolševi-
kyną. Tai menka s žmogelis, 
išsižadėjęs savo tautos. Tau
ta jį irgi pamiršo. 

• • • 
Vargšas tas Eisleris, tas 

bolševikų bosas ir šnipas A-
merikoje! Jis visai nenorėjo 
važiuoti į Ameriką, bet pa
keliui 'paklydov . Jam, mat, 
pasaulis, kaip mano tėvo ka
mara, kurioj aš irgi, kai dar 
be kelnių vaikščiodavau, pa
klysdavau... 

• * • 
" V l a b a i susirūpinus 

1 'Draugo'' pirmo puslapio 
redaktorium. Girdi, tas re
daktorius nieko nedirba, nes 
pirmam puslapy vis rašo V. 
Arūnas iš Paryžiaus. 

Pagal "V" supratimą, di
džiausi tinginiai yra didžių
jų angliškų laikraščių redak 
toriai, kurie turi korespon
dentus visuose pasaulio kraš 
tuose ir visuose Amerikos 
kampuose. Redaktoriai ne
reikalingi... 

• • * 
Žvilgterėkite patys į save, 

gerbiamieji bolševikų redak
toriai! Paskutinį po ranka 
turiu "V" vasario 19 d. nu
merį. Jame aš randu štai ką: 
pirmam puslapy — visa skil 
tis pasakų apie kandidatų 
statymą į aukščiausią tary
bą Lietuvoje; antram pus
lapy — trys skiltys (puse 
puslapio) propagandinio mė
šlo ir šmeižtų iš "tarybų" 
Lietuvos kažkokio K. Dau-
girdo-Stalioraičio, taip pat 
beveik pilna dviguba skiltis 
ištraukų iš lietuviškos "Pra-
vdos" apie "rojų" Lietuvo
je, kur rašoma, kad dauge
lis Lietuvos gyventojų am
žinai aprūpinti žemės skly
pais...' 

Trečiam puslapy — vien 
tik korespondencijos iš Cle-
velando. 

Ketvirtam puslapy — to 
paties K. Daugirdo šmeižtų 
tęsinys, žinios iš Klaipėdos, j 

(Nukelta į 7 pusi.) j 

PO VASARI016 DIENOS 
Kova Už Vyriausybes Sudarymą 

Rašo DR. J. ŠAULYS 
(Tęsinys) 

Toksai reichskanzlerio pareiškimas buvo mums vi
sai nelauktas, o buvęs čia pat okupacinės vyriausybės 
šefas atrodė mums kiek sumišęs, tartum katė, palie-
jusi pieną. Tą staigmeną mes išsiaiškinome sau vokie
čių nepasitenkinimu L. Tarybos politika ir nenorą da
ryti šiuo momentu tolesnių išvadų iš Lietuvos nepri
klausomybėm pripažinim0 akto, po moraline reichstago 
presija padaryto. Tatai visai patvirtino tolesni įvykiai. 

Kokia nuotaika iš tikrųjų viešpatavo tuomet arti
muose vokiečių vyriausybei sluogsniuose, gavome tą 
pat dieną patirti, kai dar anksčiau barono Fr. Roppo 
sudarytoji Berlyne vad. VokiečiųrLietuvių Draugija (tik
riau pasakius, vokiečių ek«pozitūra Lietuvos klausi
mams sekti) suruošė Adlono viešbutyje pusryčius L. 
.Tarybos delegacijai pagerbti. Ten dalyvavo be mūsų 
delegacijos dar iš lietuvių pusės L. Tarybos pirminin
kas A. Smetona, prof. A. Voldemaras, netikėtai atsi
radęs Berlyne iš Lietuvos Brastos (ten jam buvo pa
sisekę įsisprausti. į Ukrainos taikos delegaciją), kun. 
dr. J. Purickis, o iš vokiečių tarp kita ko Vok. Užs. 
Reik Ministerijos atstovai: Nadolny ir Trautmannas, 
gi iš Vokiečių-Lietuvių Draugijos pusės be Fr. Roppo 
dar prof. Weberis, prof. Seringas ir kt. Nuotaika buvo 
saldžiai-rūkšti. Vokiečiai savo prakalbose ėmė kreipti 
dėmesio ; pasireiškusią tarp L. Tarybos ir Reicho vy
riausybės nesantarvę, būtent v L. Tarybos po 1917 m. 
gruodžio 11 d. akto priimtąją vasario 16 d. deklaraciją, 
sukėlusią vokiečiams tiek galvosūkio ir susirūpinimo. 
Girdi kyląs klausimas: katrą datą reikėsią skaityti 
ateityje tikrąja Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 
data: gruodžio 11 d. ar vasario 16 d.?! Baronas Roppas 
ėmė net reikšti baimės., kad ligišiol buvę vieni Balkanai 
Europos pietuose, kaipo Europos nesantaikos lizdas, 
dabar gi gresiąs pavojus, kad ir Pabaltėįe imsią dary
tis antri Balkanai ir t.t. Taigi pirmą kartą baronas 
Roppas, lošęs ligišiol Lietuvos patrioto rolę, tikrąjį 
savo prieš Lietuvą nukreiptą veidą parodė... 

Visus vokiečių malkontentus nuramino pagaliau prof. 
Voldemaras, patepdamas jiems kaip medum savo pa
saka iš senovės Romos istorijos. Pritaikydamas jos 
prasmę dabarties laikams, palygino jis Vokietiją i sau
lę, aplink kurią, girdi, sukasi planetos, mažosios val
stybės. Šita jo papasakotoji alegorija įstrigo man į 
galvą: kaip paskui pasirodė, tai buvo ir tikrasis poli
tinis jo nusistatymas vokiečių atžvilgiu. 

Prieš apleisdama Berlyną, L. Tarybos delegacija su 
L. Tarybos pirmininku A. Smetona priešakyje nusiuntė 
tą pat pripažinimo iškilmių dieną iš Valstybės Operos 
Berlyne, kur buvo delegacija vakare pakviesta, man
dagumo telegrama vokiečių kaizeriui su padėka už Lie
tuvos nepriklausomybės pripažinimą. Grįžus Vilniun, 
buvo gautas iš kaizerio pro okupacinę vyriausybę at
sakymas su padėka už atsiųstąją telegramą ir kartu 
su linkėjimais Lietuvos adresu. 

n. 
Jei kas laukė, kad po Lietuvos nepriklausomybės pri

pažinimo iš vokiečių pusės, prasidės L. Tarybai naujos 
geresnes sąlygos tolesniam darbui ir kad santykiai tarp 
L. Tarybos ir okupacinės vyriausybės bei vokiečių 
Reicho ims keistis geron pusėn, tas turėjo greit įsiti
kinti, kad tai buvo tuščios svajonės. 

Žinoma, L. Tarybos delegacijos grįžtant niekas Vil
niuje su jokiomis iškilmėmis nelaukė, kaip tvirtino 
mums reichskanzleris. Tai buvo tik pretekstas neduoti 
delegacijai progos kalbėtis su reichskanzleriu ir sku
biai grąžinti ją atgal iš Berlyno. 

Jei Reicho vyriausybė, apystovų verčiama, buvo pri
versta pareikšti Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 
pripažinimą, tai daryti kurių nors išvadų iš to savo 
pripažinimo akto ji visai nė nemanė. Priešingai, savo 
veiksniais ji, po militarinių veiksnių įtaka, visa darė 
duoti mums pajausti, kad ji su tuo pripažinimo aktu 
nesiskaito. 

STASYS LITVVINAS SAKO: 

" H A R A D T a i Geriausias Laikas pirkti 

REIKMENIS". 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

<*ERAS PASIRINKIMAS: 
Stogams Reikmenys — InsnlootŲ Plytn išvaizdos Sidings 

.— ^»ngn — l>wu — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
\ arnišio — Enameiio — Geležinių Namams Reikmėm? 
(Hardware — i Meisterio — Cemento — SrutŲ — Visokios 
Kfišies feosaliacijos Matertolo — štormo Langg — Kom
binacijos Darų — Uallboard — Plaster Board — Vanu-
džio ir Bang Kitę Dalyku. 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Pres. 

CARR MOODY LUMBER CO. 
S039 S. H AUSTEI) ST. TEL. VICTOKY 1272 

VALANDOS: Nuo 8-tos v a i ryto iki 6-tos vai. vak. 
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CHICAGOS LIETUVIU VHKL 
Tikrai Retos 
Sukaktuvės 

Retai gyvenime pasitaiko, 
kad vedusios poros stdaakia 
sidabrinio vedybinio gyveni
mo jubiliejaus, o dar rečiau 
išgirstame auksinį jubiliejų. 

Bet, Bridgeporte yra vie
na laiminga pora, kuri šf-
met, vasario 18 dieną, at-

pat vaišėse dalyvavo 
davičiaus brolio sūnu 
zas Radžius, laid. d 
rius su žmona, Rada\? 
seseriete Kazimiera 
nauskiene su vyru Ji 
šeima ir nemažas 
draugų-paiįstamų. Vi 
kė dovanų sukakt 
ka.ms. 

L RadavK&a yra 
šios šalies gyventojai 
giau negu 25 metai ks. 
tired" — pasitraukę 
biznio. Jis yra pavy2 
katalikas, susipratęs 
vis, gausus aukotoja; 
riems kaip taatos t 
bažnyčios reikalams. 
amžinas narys dauge] 

; talikiškų įstaigų, bet 
i kuklumo, nėra galima 
| visko išvardinti. O. B 
čiene yra tikra gyy 

! drauge, tyli, nuolaidi 
katalikė moteris. 

IGNAS RADAVIČIA 

šventė ne auksinį, bet jau 
55 metų vedusio gyvenimo 
sukakti. Toii pora — tai y-
ra Ignas Radavičia ir Ona 
Galkevičaitė-Radavičiene, gy 
venanti adresu 844 W. 33rd 
St. 

I. Radavičia yra kilęs iš 
Varnių miesto ir parapijos, 
Telšių apskrities, o Radavi-
čienė paeina nuo Luokės, 
Šiaulių apskrities. Jie šliūbą 
ėmė Visų Šventųjų bažny
čioj, Luokėj. 

Sukaktuvininkai yra išau
ginę šeimyną, kuri susideda 
iš 3 dukterų: Elenos Deitz- \ 
kow, gyvenančios Argonne, 
Wis.; ji yra žmona Juozapo 
Deitkow, savininko didelio 
ūkio. Stefanijos Stasiukai
tienės, žmonos Kazimiero 
Stasiukaičio, savininko mė
sos iš vežiojimo biznio, Mar-
ąuette Park, ir Beni,gnos Za-

ONA RADAVICIE2 
Sveikinam juos ir ] 

geros sveikatos, ilgų 
ir sulaukti deimantini 
dybimo jubiliejaus. 

Atgijo Labdarių 
Sąjungos Kuopa 

Brtdgeptrt. — Lai 
Są-gos 5 kuopa prieš 
nustojus gyvuoti vasa: 

latorienės, žmonos Antano d a t g y 0 i r t u r § j o s l 
Zalatoriaus, žinomo draugi- k i f f i ą V j U d y b o n į g j o v 

jų veikėjo bei buvusio Bri-« r i a i . p i r m p J a š k a 

dgeport biznieriaus, dabar p i r m ^ A ( J BsLQys r a š t 

gyvenančių gražioj Beverly 
Hills kolonijoj. 

Sukakties proga, dukterys 

Antikauskaite, fin. ras 
draitis, Visi nauji. 

Švietimo laiškas į 
ir žentai, anūkai: Eva Je- j P e d e r a c i j M a p s k r i U e s 
rome su vyru Juoau Jerome f e r e n c i j ą haŲQ 2 3 d „ 
Bernice Deitkow-Chnstno-
vich su vyru Jonu Christno-
vich, Raymond Stasiukaitis 
su žmona Jean ir adv. Ed-
ward Stasiukaitis surengs 
surpryzą, kuriam ne tik jie 
patys dalyvavo, bet džiugu 

balsiai priimtas. Ats 
išrinkti: Ad. Banys 
Šliogeris. Aukų paskir 

Į Federacijos 26-jį i 
taipgi įnešė narystes n 
t[: u£ 1946 ir 1S47 mel 
$2.00. K buvo matyti net pro-anūkus: 

Margaret Mary Jerome, Jo- į Į s i g y k i t e Skį 110 
ną, Ritą, Maryann ir Carol 
Christnovich sveikinant sa-
v 0 great-grandmother. Taip 

ir įdomią kny< 
Katalikiškoji Lie 

didelį, 75? puslapių U 
K. Gečio parašytą ir 
tą veikalą, jau galima 
ti "DraugoM knygyne, 
gos tikslas, kaip auti 
Pratartyje pasakyta: 
supažindinti skaitytoj: 
katalikiškąja Lietuva, 
kovomis praeityje del 
tikybės, su jos origii 

TRUMPAI 
(AtkeUn iš 4 pusl.l ' 

žinios iš Lietuvos, paimtos 
iš " P r a v d o s \ 

Penktam ir šeštam pusla
py vien tik skelbimai ir po 
pora korespondencijų apie 
"fašiatrjs". 

Taip kiekvieną dieną: vis 
žinios apie grūdų atidavimą, krikščioniškais papr 
apie darbininkus, kurie kas- j žaviu religingumu, kai 
dien iš smėlio po 30 mylių kos- dvasios persunkti 
ilgumo virves nuveja, a£ie turą, liaudies menu, 1 
tokius rugius, kurių nupjau- kybfcs galiūnai*, katali 
ti šiaudai net penkis kartus mis organizacijomis ii 
atauga ir vel derlių duoda, 'kritai su katalikybės ! 
apie tai, kad žmonės iž di- niais visose lietuvių 
dėles meiles ir pabažnumo 
Stalinui basi ir nuogi net 
žiemą vaikšto. 

se''. Knyga yra audekJ 
Žuose apdaruose, kuri 
nioti i daH. Vijmkio ] 

UUEINKA 
. 

ir Ra-
fts Juo-
iirekto-
vičienes 

Kali-
uozu ir 
i būrys 
isi įfcei-
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senas 
ts, dau-
i i? "re-
ęs nuo 
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lietri-

taip ir 
i. Yra 
jlio k a -

i 
Vyčiai, vyt*s, ir visas lie 

tuvių jaunimas iš Chicag( 
ir apylinkes! Visi kviečiam 
kovo 2 d., Gimimo Panelei 
Švenč. parapijos bažnyčioj 
6812 So. Washtenaw Ave. 
dalyvauti "ui corporV šv 
Mišių aukoje ir priimti šv 
Komuniją pagerbimui l i e t u 
vos ir jaunimo globėjo, šv 
Kazimiero. 

Iškilmingos šv. Mišios ui 
sielas Vyčių, kurie žuvo šia 
me kare ir už pavergtuosius 
lietuviais, bus laikomos. 9-t^ 
valandą. Visi kviečiami su 
si rink t i ne vėliau 8:80 vai 

• . § v a i 1 mokyklos kambaryje su*i~ 
grupavimui eisenai jt bažny
čią. Per Mišias giedos Lie
tuvos Vyčių Chicagos Aps-

<*el jo Ri t ies choras, vadovystėj L 
į * t o šimučio. 
fladavi^ p 0 u$iUf bažnytinėmis a-
vemmo peigomis, bus įteikimas už-
į, gera Užtarnavusiems nariams Ket

virtojo Vyčių Laipsnio. Pc 
to Visi sueis į parapijos sa
lę pusryčiams. 

Nors šv. Kazimiero dienos 
paminėjimas rengiamas Lie
tuvos Vyčių, tačiau ir visas 
Chicago . lietuvių jaunimas 
kviečiamas dalyvauti šiose 
iškilmėse. R. K. 

* * \ * * M 

linkini 
metų, 

ik) ve-

.bdarių 
metus 

Alke Sfeohens 
rhoro Koncertas 

Kasmet Alice Stephens 
Singers, merginų choras, su
ruošia koncertą vidurmies-
tyje. Šįmet tas koncertas į-
vyks gegužes 26 d., Orches
tra Hali. Programa prasidės 
8:15 vai. 

Be merginų choro, prog
ramoj dalyvaus ir Metropo
litan Opera artiste Anna 
Kaskas. Jos pasirodymas su 
šiuo merginų choru Ohica-
goj bus pirmas. Ji dainuos 
solo, taipgi sykiu su mergi
nų choru. 

Nuoširdžiai kviečiami visi 
šiame 

trio 23 
usirin- j lietuviai dalyvauti 
reiklūs i koncerte ir paremti mergi-
a, vice n ų chorą. Skaitlingu atsilan-
t. Ona kymu lietuviai pasirodys 

u ' svetimtaučiams, kad užpildy 
ti Orchestra Hali. N. 

• — 
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rta $2. 
skyrių 
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SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
£R ODOS KRĮUBIMAMS 

Kenčiamieji nuo senų, atdarų 
ir skaudžių žaisdų, žino kaip lun
ku yra rainiai pasidėti, Ir kaip 
nakties metu negalima gerai iasi-
m4«gt>t. Kuomet 

OB pradeda 
ir skaudi-

užtepkite 
UB30ULO Otnt* 
n^at palengvt-
nfiBūal skausmo 
Ir niežėjimo tų 
aen j , Atdarų ir 
•kaodiitt žaisdų. 
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prasklin»n«os r-
patyt)fe s«teiks 
nm» tinkamų 
oaktiea poilsi ir 

tttfslbft! Išgydyt 
atda

ras tr fkau-
dCias žals-
Hm. Vartokite JI Irgi skaudlems 
nudegimams, sųdų ir sutrūkimų 
Drašailnlmui, ir kad palengvinti 
Nertasis niežėjimų. AtvSdina va
dinamų A.thlete'8 Foot degimų Ir 
aieitfitių, •ustabdo Jo plėtimąsi. 
ralalko nuo odos sudžiūvimo Ir 
l ite a k i n e tarp -plr#tųt geras ir 
sausos, trokštančios odos niežėji
mui, nuo darbo. Išbėrimams ir kl

odas augalams 4i lauke pu-

LBGtHLO OINTMENT parslduo-
la po $1.21 tr t a St.6%. 

Siuskite Jūsų Money Orderi tie-
* 1 ~ _ 
LBGCJLO, DEPT.—D. 

4847 W. U* SfMtt 
X3IC£BO 60, ILLINOIS 

Arba atvykite 1 faiaUn î 

Stem Pharmacy 
4Mt W. 14th S t , Ocero 60, OL 

* » • 

lietuviškų kryžių viršelį. 
Knygos kaina $i 

Pavyzdis Kitoms 
w.9ijoms 

Bridgeport. — L. G. F. 1-
!mas skyrius susirinkime, va
sario 23 d., šauniai pasiro
dė Lietuvos vadavimo dar
be. Kadangi dar tebeina va
jus Lietuvos išlaisvinimui, 
vienbalsiai nutarta paauko

j i iš iždo $100. Ką, į tai pa
sakys draugijos ir klubai, 

'kurie turi turtingus iždus? 
Nepamirškime, kad Chicagai 

j kvota $60,000. 
Jsi visos draugijos trip 

aukotų, kaip L. G. F. sky
rius, ne tik išpildytumem 
kvotą, bet j * dar pervirŠy-
tumem. Nebūkime šykštūs 
kruvinus kelius einančiai 
Lietuvai ir ištremtiems lie
tuviams Europoj. Gelbėkime 

• Rusijos budelių kankinamą 
I Lietuva Tegul kiekvieno 
I mūs širdis sudreba pagalvo
jus apie krūvas lavonų lie
tuvių, kuriuos sužvėrėję ko
munistai nukankino. Nežiū
rint to viso, lietuvių tauta 
nežus. Lietuvis pairiotag ne
nurims tol, kol negrįš Lie
tuvai laisve. Taigi visi d£-
kim§s prie to savo gausio
mis aukomis. O. A. 
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BRIUSELIS, vas. 27. — 
Šeši vyrai, kurie buvo sua
reštuoti vakar, kuomet 40,-
000 iki 50,000 demonstran
tų belgų karo veteranų mai
štavo, buvo šiandien po ap
klausinėjimo paleisti. Ofici-
alai atsisakė teikti daugiau 
informacijų apie areštus. 
Oficialūs pranešimai sake 
40 asmenų buvo sužeista 
trijų valandų susirėmime, 
kurio meta policija šaudė į 
orą. 

Riaušės kilo per demons-J 
traciją reikalaujančią pen t* 
sijų ir kitų bonusų už ken-4 
tejimą vokiečių nelaisvėje 
Buvo manyta bylius apirnan 
tis tuos. j ų reikalavimus bus **tt 

greitu laika patiektas par 
lamentui. * * 

. 

iru 
i 

Švelnumu daugiau laimė
si, negu šiurkštumu. . 

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

Perskaitę "Praugą", duo
kite jį jūsų giminėms, crraU-
gams ar pažįstamiems. 

-
-
Ple«u 
copie 
LITE 
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LIGDŽSJO VAL 

• 

MAŽEIKA* 
LAIDOTUVIŲ 01* 

w845 So. W©ffen» AY*. 

PROspect 0 0 9 9 
aume dtSym gaost 

PIRKTI 

3914 
Vienas 

Tiesi 

Telefonas: CEDARC1 

3N0CT 
• 

T 

Išmokime vertinti aielos 
;anymą labiau kaip pelną, 
udą. — F. W. Foerster. 

ELENA ŽEMGULIS 
(po tėvais Banevičaite) 

Gyv.: 4626 S. Bendre St. 
vMlfr€ Vas. 26ci., i947m* 8*- . 
5 vai. ryt*, sulaukus 89 nte-
ų, amžiaus. 

Gimė Cbicaroje. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

nyliaia vjrą Petrą; 2 dukteris 
vorrain« ir Bernice: moitlną 
k>phie Banevičiene; 2 brolius 
*etraį if jo moterį Stanirfavą, 
r Vladislovą ir jo moterj 
k-Uee ir jų seimas; broiien? 
fariė Redėmske ir jos Šeimą; 
ūmą Elzbietą Skinderiene; ir 
au# kitu giminią, draug-ų Ir 
ažjstamij. 

Priklausė prie Šv. Elžbietos 
r Jaunu Moterų dratig-ijy Šv. 
kr>žiaxrs parapijoje. 

Kanas pašarvotas J. R Eu-
eikio koplyčioje, 46t)5 B. Bier-
nitage Ave. LaidottttSs įvyks 
eštadienj, Kovo ld. Iš koply-
ios 8:80 vai. ryto bus atiy-
ėta i Šv, Kryžiaus par. l>až-
yčią, kurioje f\"yk» gedolinv 
oš pamaldos už velionis sie-
k. Po pamaldų bus nul.vdėia 

Šv. Kazimiero kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus 

iminės, draugus ir pažystamus 
a-lyvauti šiose laidotuvėse. 
YrtlMdę:— Vyras, Dtdtterys, 

lotina. Broliai ir visos kitos 
iminės. 
LAid". dlrekt.: J. F. Eudei-

IS, tel. YARds 1741. -. 

— 
A . L A C H A W I C Z 

Laktotuvif Direktorius 
ROSELANDE 

K<M»LYCIA RANDASI: 
)756 So. Michigan Ave. 
L PtJL. 1270 a r t * CAN. 2515 
i . teL — COMmodore 5765 

d i ^ a M U H M B r f r f l M I 

^/auja Lietuvos Istorija 

HE STORY OF 
LITHUANIA 

-

.^Paraše1 

N. TOMAS CHASE (č ižauskas) 
šleido Strafford House, ino. 
lėiapiai, kronologija. 890 pusi. 

KAUTA: fS.50 
įkymus siųskite J — 

D Ė A U G A S 
Z9H S. Oakley Ave, 
• Chicago 8, Illinois 

ie send me postpaid. 
s of your book THE STORY OF 
[UANIA. ! Enelosed yo u wik 

ress . < • . > . • * • ) , . . • ' . . . . . . ' . • v v« 
• • • • * . . . . . * » . . » . . . . » • f 
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M TIESIOG NUO — 
NEtSON 

įsimir Monumenl 
Company 
W«st lllth St I 
Blokas nuo Kapinių 9 

og Ten, Kur Bosni • 
Sustoja. 1 

RĘST 6 3 3 5 | 

681 

• 

SEK 

. 

1646 

2314 
1075C 

33l6 
6845 

] 
10822 

S307 

4348 

3354 

SENIAUSIOS IR MODERNI! 
LAIDOTUVIŲ ISTAIC 

John F. Eud 
LAmOfUVIŲ DIREKTC 

AMBULANCE D I E N 4 IR 

4605^07 S. Heraiil 
Avenue 

1741-i 

433034 S. Califori 
Avenue 

Lafayette 0727 

Koplyčios VELTUI VU 
Chicagos Dalyse 

Rado 

DABAR 
nuo 9: 

Programai WGES 

. KAS ŠEŠTADIENĮ 
15 iki 9:30 v. ryte. 

Veteranų Perlaidojimo 
reipMtės prie ANTANO B. PETKAUS, 
ms. Pagal Kare Departamento patvar 
it, kūnai ŽUVHSHI ar mirusių veteranų 
parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ii 
se namus tr sutelks jums visas peria 
Suteikiamas pilnas militarinis laidoj 

rUŪDIMO 
KREIPKll^ES PRIE 

ANTHONY B. 

>ETK 
LAIDOTUVIŲ DIREKTO 

DVI MODERNIŠKOS KOPI 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

1410 So. 50th Ave., Cic 
Telefonas TOWNHALL, I 

2 So. Western Ave., Cl 
, Telefonas — GROVEHILL 

M i s ų patarna \ imas yra greitas , m 
stoviui priei 

ANTIEJI YRA NARIAI CHICA( 
AIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ AS 

K I 

Blansu patarna 
s yra 
\ ir aabt|. 
šaukite mus. 

-

IGNACAS J. ŽOL 
Phon< WEST 46th ST. 

LACHAWIC2 ir SŪ 
W. SSrd ?LACE 

> S. MICfflGAN 
Phones 
COM 5 

MA2EIKA ir 
LITUANICA AVE. 
S. WESTERN AVB. 

Phones: 

LEONARDAS L BUKA 
L S. MICHIGAN AVE. Phone: 

ANTANAS M. PHILI 
S. UTUANICA AVE. P h o i i : 

— - .- — 

IULIUS LIULEVIČI 
S. CALIFCmNIA AVE. Phone 1 

POVILAS J. RIDIK 
S. JftALSTED ST. 710 W. 

Telephone: YARds 1419 

ŠKIAUSIOS 
GK>S .. 

leikis 
3RIUS 
: NAKTĮ 

I Reikale 
, Laidotuvių Direk-
rkymą. dabar jums 

— j i su mylimųjų, 
ir p. Petkus atvyks 
aidojimo informaci-
jfemas. 

LLANDOJE 

)RIUS 

LYCIOS 

cero, 111. 
2109 

hieago, 111. 
L 0142 
aandagus ir 
nnamas! 

.GO LIETUVIŲ 
iOCIACIJOS 

* turime koplyčias 
*>se Chicagos ir 
seiando dalyse ir 
)jau patarnaujama 

.P 
ie: YARds 0781 

rNAi 
— CANal 2515 

5765; PUL 1270 

YARDS 1138-39 
PROspect 0099 

USKAS 
Pl'LJman 9061 

ŪPŠ 
e; YARds 4908 

ius 
LAFayette S572 

[AŠ 
. 18th S1KĖET 



**• 
— 

DEENltAOTIS DRAtTCMB, CHICAGO, I M M I t H f t J K * en^acffems, vias. 28 fm. 

I555SS ZĮNĮOsĮ 
• • • I I I I I *1" 

NAUJAS U. S. AMBASADORIUS 

Nepasisekė apgauti 
The Prench Casino, nakti

nis klubas 641 N. Clark st., 

Policijos neapgavo 
Long Beach, Calif. — 

Jauna mergina,' matyt, pri-
patrauke {teismą "jerome! s k a i č i u s i visokių baisių 
G. Thomas, vienos Detroito nužudymų istorijų, sugalvo-
alaus daryklos atstovą, kai- *> a P S a u t l P ? 1 " 1 ^ ; Ta ve r 
tindamas jį atsisakymu ap- &**> Jacąuelyn Mae Stang, 
mokėti $65 už gėrimus. 17 metų amžiaus, policijai 

„ . , . .v, - pareiškė, kad ji yra sadisto 
Klubo savininkas pareiškė , £ £ v iena s automobilistas teisėjui, kad Thomas atėjo 

į klubą antradienio vakare, 
pasigėrė ir užsakė keletą 
kartų gėrimų visiems klube 
buvusiems, iš viso už $65. 
Teisėjas tada savininką Ir-
ving Warshawsky paklausė, 
kodėl jis davė svečiams ger
ti, jei matė, kad gėrimus už
sakantis yra jau pasigėręs. 

ją rado gulinčią ant kelio 
po geležinkeliu. Iš karto ji 
policijai pareiškė, kad ji bu
vo išmesta ten nežinomo vy
ro, kuris pagrobęs ją, kai 
ji išėjusi iš mokyklos. Vėliau 
ji bent tris kartus savo is
toriją keitė. Pagaliau paaiš
kėjo, kad ji visą istoriją pa
ti išgalvojo, nes ant jos kūno Savininkas įssizioio ir nieko T i , . , _ 1 nebuvo ne menkiausio jdres-

negalėjo atsakyti. Jo skun
das buvo atmestas. 

i • -

Apgaudrnejo vyrus 
Detroit. — Alvin R. Marr, 

37, ir jo žmona, Heleh, taip 
pat 37, apkaltinti vyrų ap
gaudinėjimu. 

Mrs. Marr pasiskelbė, kad 
ji yra našlė ir turi nuosavy-
bfa už $20,000 ir taip pat 
paveldėsianti $10,000. Ji į 
savo skelbimą gavo pasiūly
mų vestis. Bent nuo keturių 
vyrų ji gavo dovanų bei pi
nigais po $1,000, su kuriais 
j i jau buvo sutarusi jungtu
ves. Jos vyras ir ji lankyda-
vo«i pas "jaunikius", ku
riems jos vyras buvo pris
tatomas kaip jos sūnus. 
. Apgautieji vyrai yra 40-50 
metų amžiaus. Apgavikė tu
ri du vaikus, vieną 4 metų, 
kitą 6 metų amžiaus. 

kimo. 

Etna tebesiveržia 
Oatania, Italija. — Ugni

kalnio Etna išsiveržimas 
grasina užlieti keturis arti
mesnius kaimus. Gyventojai 
yra užaliarmuoti ir pasi
ruošę bet kada bėgti. Viena
me iš grasinamų kaimų su
sirinko keli šimtai karabi
nierių (karių) su trokais, 
kurie yra pasirengę išga
benti 1,000 apylinkės gyven
tojų, jei lava nesustos verž
tis. 

Lewis W. Douglas, naujas 
tanijai pasiruošęs išvykti j 
gas telephoto) 

U. S. ambasador us D. Bri-
paskirtą vietą. (Acme-Drau-

j Rakietos bandymas 
Washington. — Laivynas 

sėkmingai išbandė vokiečių 
V-2 rakietą, iššaunant ją 
nuo povandeninio laivo de
nio, neoficialiai pranešama. 

Laivyno departmentas at
sisakė suteikti platesnių pa
aiškinimų apie tą bandymą, 
kuris įvykęs Point Mogu, 
Calif., laivyno rakietų ban
dymo stotyje. 

Tos rakietos vokiečių buvo 
pradėtos naudoti tik karui 
baigiantis. Dabar stengiama
si jas pritaikyti povandeni
niams laivams. 

Ištekėjo tris kartus 
New York. — Cia areštuo

ta viena mergina, 22 mėtų 
amžiaus, kuri buvo ištekėju
si už trijų karių, negauda
ma nė nuo vieno divorso. Iš-

Bolševikai areštuoja 
parlamento narius 

Budapest, Vengrija. — 
Dvidešimt rusų kareivių, 
vadovaujami vieno generolo, 
areštavo Belą Kovacs, anti-
komunistiškai nusistačusį 
Vengrijos parlamento narį. 
Jo atstovaujamos mažųjų 
savininkų partijos vadai pa
reiškė, kad tai yra tiesiogi
nis kišimasis į Vengrijos vi
daus reikalus. 

Kovacs Vengrijos komu
nistų buvo kaltinamas daly
vaująs sąmoksle nuversti da
bartinę valdžią. Vienas ma
žųjų savininkų partijos va
das pareiškė, kad tai yra da
lis komunistų plano visiškai 
įsigalėti Vengrijoj. Jis sako, 
kad Vengrijos komunistai 
dirba ranka rankon su ru
sais, daugelis yra net Rusi-

i mus 

Pulaski diena 
Sprfngfield. — Gubernato

rius Green antradienį pas
kelbė Casimir Pulaski diena, 
pagerbiant to lenkų kilmės 
kavalerijos didvyrio atmintį 
200 metų nuo jo gimimo su
kakties proga. 

Dingusios atsirado 
Dvi jaunos gailestingųjų 

seserų pagelbininkės, kurios 
antradienį, pradingo iš La 
Rabida Sanitarium Jackson 
Parke, trečiadienį vėl atsira
do ir buvo labai nustebusios, 
kad dėl jų buvo sukeltas 
aliarmas. 
Dingusios yra Lois Schultz 

ir Violet Wille, abi 18 me
tų. Jos išėjusios pasivaikš
čioti ir priėjusios busų sto
tį ties 67th st. ir Stony 
Island ave. Čia pajutusios 
traukimą pavažiuoti kur 
nors. Taip jos ir nuvažiavo į 
Pittsburghą, nuėjo ten į kino 
teatrą, pernakvojo ir grįžo 
atgal. 

U 
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GERA VIETA 

PELNINGAM 

TAUPYMUI 

Pradėk taupyti šiandien... nusipirkti nanją 
namą... Nuosavą bizni automobilių... Įsi
gyti finansinę atsargą . . . Kiekvieno taupy- . 
tojo taupinial apdrausti iki $5,000 per Fe-
deral Savings and Loan Insurance Corp. 
Taupyk po truputi kas savaite, 

MUTUAL FEDERAL S AVINGS 
A % < r « a 

AND ^ 
LOAN ASSOCIATION OP CHICAGO 

MM WtST CEKMAK RD. CHICAGO %. VUL. 
JOJOT ». EAZANAUSKA* FtM. «nd Mgr. 

Bandymas nepavyko 
Edward Brennan, 25, su

galvojo tapti plėšiku. Įsidė
jęs į kišenę žaislinį pistole
tą, jis atsistojo šešėlyje 
ties Engievvood aukštesnią
ja mokykla 6201 Stevvart 
ir laukė aukos. Pagaliau pa
matė ateinantį vieną žmogų. 
Jam priartėjus, jis atkišo 
revolverį ir sušuko: "Hey, 
you". Tačiau užpultasis čiu
po su viena rarfka už revol
verio, o su kita už kaklo ir 
vyruką greit sutvarkė, nes 
tai buvo policijos leitenantas 
Patrick J. Condon. 

Areštavo tris vagis 
FBI užvakar areštavo 

tris jaunuolius, kurie pavo
gė oro siuntą, susidedančią 
iš brangenybių i r bonų, ver
tą $50,000. 

Areštuotieji prisipažino 
pavogę tą siuntinį Chicagos 
aerodrome pakraudami lėk
tuvą. Areštuotieji yra Frank 
Glocki, 17, Charles Youza-
paitis, 19, -ir Louig Garrison, 
21. Visi trys vyrukai dirbo 
aerodrome. Paėmę savo gro
bį, nusinešė į Youzapaitis 
namo rūsį, kur bonus, $37,-
000 vertes, sudegino kartu 
su įpakavimu, pasilikdami 
sau tik žiedus i r kitas bran
genybes. 

tekėjusi ji gaudavo karių jos piliečiai ir "matušką 
žmonoms skiriamus pinigus Rusiją stato aukščiau visa 
už visus tris vyrus. Pirmą ko". Okupacinės kariuome-
kartą ji ištekėjo 1944 m. I nes viršininkas Lt. Gen. V. 
gegužės 6 d. Elkton, Md. Iš- P. Sviridov pareiškė, kad 
vykus jos vyrui į užjūrį, ji areštas padarytas todėl, kad 
nuvažiavo į Californiją. Bu- j Kovacs aktyviai dalyvavo 
se susitiko kitą karį jū- j pogrindžio judėjime ir orga-
rininką, už kurio taip pat iš
tekėjo. Paskui, palikusi vy
rą, ji nuvyko į Seattle, 
Wash., kur ištekėjo už tre
čio jūrininko. 

Uždraudė vesti 

O.OOO BONZŲ 
• DEGTINĖS • GIN 
• BRANDfcŠ • VYNO 
• BUMO + KORDIALŲ 

• KRUPNIKO 
Bos Parduodama 

SPECIALEMIS 
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas 

M O N A R C H 
L I Q U O R 
S T O R E 

3529 So. Halsted St 
Phone: YARDS 6054 

NATHAN KANTER 
tydukju" 

Visos užsidarė 
Buffalo, N. Y. — Švietimo 

valdyba uždarė visas viešą
sias mokyklas, nes mokyto
jų streikas tebesitęsia. Da
bar nedirba 2,968 viešųjų 
mokyklų mokytojai. Apie 
71,000 mokinių turi netikė
tas "atostogas". 

Detroit. —'Corp. Fred. M. 
Martin paprašė teismą, k a i 
jam būtų uždrausta vesti 
dviejų; metų laikotarpy. 

Teismas tą draudimą ir iš
davė, kai minimas karys ga
vo divorsą nuo savo žmonos, 
It ai La. Kai teisėjas paklau
sė, ar jis žino, kad už to 
draudimo sulaužymą jis bus 
pasiųstas į kalėjimą, karys 
atsakė: "Tai būtų tik mano 
apsaugai. Dabar yra per 
daug gerai atrodančių mo
terų". 

Šaudymas Korėjoje 
Seoul. — Korėjos šaltiniai 

praneša, kad tarp rusų ir 
amerikiečių karių antradie
nį ties demarkacijos linija 
įvyko susišaudymas, nusitę-
sęs net .̂4 valandų, tačiau 
amerikiečių šaltiniai prane
ša, kad tos žinios perdėtos. 

Korėjos žinių agentūros 
paduota žinia sako, kad 28 
rusai ir 11 amerikiečių šau
dė vieni į kitus nuo 10 vai. 
ryto iki vidurnakčio, tačiau 
užmuštų nebuvo. Susišaudy
mo metu pasirodė keturi ru
sų kovos lėktuvai. 

mzavo šnipinėjimą. 
Britų atstovybė neoficia

liai pareiškė, kad kaltinimai 
yra be pagrindo. Tačfau bri
tai ir amerikiečiai nieko ne
gali padaryti, kai rusai anti-
komunstus kaltina šnipinėji
mų. 

KEISTA MOTERIS 

Naujas pašto ženklas 
W2sh«ngtoii. — Pašto De

partmentas praneša, kad ko
vo 26 d. bus išleistas naujas 
5 centų oro pašto ženklas. 
J is bus sumažintas — suly
gintas su standartinių pašto 
ženklų dydžiu. 

Naujasis pašto ženklas 
bus raudonos spalvos ir ja
me bus skrendanžio ketur- (Acme-Draugas telephoto) 
motorio lėktuvo atvaizdas. r-

Užsidengus veidą policijos 
stotyje Tille Ranhofer, 52 
m. amžiaus, kuri prisipažino 
padegusi keturis vaikų veži
mėlius (Baby carriages), 
nes "turėjusi tai daryti". 

PLATINKITE "DRAUGĄ* 

Sužeistas scenoje 
Oldham, Anglija. — Ha-

rold Norman, kuris lošė šio 
miesto teatre vyriausią rolę 
Šekspyro tragecujoj Mack-
beth, mirė nuo kardo žaizdų. 
Jis atsitiktinai buvo sužeis
tas prieš tris savaites, kovo- j 
damas scenoje su Antony 
Oakley, kuris> lošė MacDuff 
rolę. 

Lietuva turi vėl būti Nepriklausoma Valstybė! 

^ 

• 

Dėkoja už aukojamus rūbus 
"Siunčiu Jums didelę pa

dėka už Jūsų dovanotą pal
tą, kuris pateko man dali
nant rūbus Danijoj su Jūsų 
adresu. 

Į Daniją atvykau 1945 m. 
Atvažiavau čia tik su balti-
nukais, viena suknute ir 
menku švarkučiu. Visus *avo 
rūbus palikau Lietuvoje, pa
siėmiau tiek, kiek galėjaut 
panešti. Bet per didelius 
bombardavimus teko i r 
tuos pačius pamesti. Ku
riuos turėjau apsirengusi, 
Vokietijoj apkasus bekasant 
irgi suplyšo ir tik su tais 
suplyšusiais patekau į Da
niją. Tad Jūs negalite įsi
vaizduot, kaip dėkingi mes 
esam, galdami iš gerųjų a-

merikiečių rūbus. Ačiū labai. 
Jūsų sušelptoji 

Salomėja Linertaitė." 
Taip rašo lietuvaitė iš 

Danijos. Tūkstančiai Ameri
kos lietuvių gauna panašius 
padėkos laiškus, jei tik prie 
rūbų prisega savo adresus. 
Tai parodo, kaip tremtiniai 
dėkingi ir reikalingi rūbų. 
Kurie turite nebereikalingų 
rūbų, nelaikykite juos be
tiksliai, bet atneškite į 
BALF Apskrities sandėlį 
4714 S. Marshfield Ave. Rū
bai bus pasiųsti Europoj 
vargstantiems lietuviams 
tremtiniams,' kurie jums 
bus amžinai dėkingi. 

E. S. 

0 JEIGU NORITE PASKOLOS ANT NAMO 
P JEIGU NORITE PASIDĖTI TAUPINIMUI 
* JEIGU NORITE GAUTI %% — KREIPKITĖS f 

-8JNIIVORSAIIL 
Savings and Loan Association 

1739 So. Halsted St' TeL CANal 8500 
p 

Jūsų indėlių saitcniH apdrausti per Federal Savings and Loan 
CorporaT ition. 

Atdara kasdien nuo 9 ryto fld 5 vakaro. Ketvirtadieniais nuo • 
Ijrto Iki • vakaro, aeštadienlais nuo 9 ryto iki 1 po plotų. 

S* J 

X Rašytojas St. Zobars-
kas, tik ką atvykęs iš Eu
ropos, lankėsi mūs redakci
joj. Sykiu su juo lankės ir 
daugiau svečių iš Europos: 
a g r o n o m a s Tomas Dam
brauskas ir jo brolis Edvar
das. Svečius atlydėjo cice-
rietis L. Oksas. Svečiai lai
kinai yra sustoję pas J. Ba-
čiūną, Tabor Farm, Sodus, 
Mich. 

X Lietuvos Vyčių Chica-
go apskrities dvasinė puota 
organizacijos globėjo šv. Ka
zimiero garbei įvyks kovo 
2, Gimimo Šv. Panos Mari
jos bažnyčioj, 9 vai. ryto. 
Gi vakare, Lietuvos Vyčių 
salėj, 2351 W. 47 St., įvyks 
bankietaa, kvalifikuotiems 
nariams bus įteikti Trečias 
ir Ketvirtas laipsniai. Ban-
kiete gali dalvvauti visi or
ganizacijos nariai \r svečiai 

X Marcelė ir Antanas Pa 
kelčiai, žinomi Brighton Pk. 
veikėjai, pasikvietę į savo 
gražų namą Federacijos ruo
šiamos Vakarinių Valstybių 
Lietuvių Katalikų Konferen 
cijos komisiją, po atlikto 
posėdžio, lietuviškai pavai
šino. Beje, M. Pakeltienė 
taipgi yra tos komisijos na
rė. 

X Petras Dorša Marijona 
Martušienė, Ona Kalvaitie-
nė, Ona Sriubienė, Julija 
Stugienė — visi iš Town of 
Lake, buvo pagerbti kaipo 
"sidabriniai" nariai ARD 
centro vakarienėj, tai yra 
išbuvę toj organizacijoj na
riais po 25 metus. , 

X Vanda Šmitaite-Skamn-
ročie"2 kilusi iš Čižiškių 
km., Vištyčio vai., labai no
rėtų, kad atsilieptų jos teta 
Marija Šmitaitė-Čerachavič 

ir dėdžių Petro, Prano ir 
Juoz0 Šmitų. Visi gyvena 
Chicagoi. Prašomi rašyti: 
Vanda Skamaročienė, Camp 
"Dauguva'', c/o D. P. As-
sembly Center, 267 C, B.A. 
O.R. 

X Vargonininkų* Sąjunga 
skelbia konkursą lietuviškai 
giesmei arba dainai chorui 
parašyti. Konkurso taisyk
lės šiomis dienomis bus pa
skelbtos spaudoje. Tris pre
mijas duoda, taipgi premi
juotus veikalus išleis savo 
lėšomis, Juozas Bačiūnas, 
vasarvietės Tabor Farmf Mi-
chigan, savininkas, ir žino
mas patriotas. Konkurso ko
misiją sudaro: komp. A. Po
cius, V. S. centro pirm. J. 
Kudirka ir K. Gaubis. Į jure 
bus pakviesti lietuviai ir 
svetimtaučiai muzikai. 

X Evangelical Hospitai 
Womens , Auxiliary, po J. 
Daužvardienės paskaitos a-
pie Lietuvą, vasario 18 die
nos popiet, įteikė $5.00 čekį 
lietuvių šalpos reikalams. 
Daužvardienė čekį perdavė 
BALF'o Chicagos apskričiai. 
Auxiliary narės pasisiūlė ir 
ketino rašinėt U. S. senato
riams, valdžios pareigūnams 
ir atitinkamoms instanci
joms Lietuvos laisvės reika
lu. Narių'sąstatą sudaro mi
nėtos ligoninės gydytojų ir 
viršininkų žmonos. 

-


