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BRITĄ! KOVOJA PRIEŠ SUKILĖLIUS INDIJOJ
Propaganda ir Tikrovė Apie Rusų 

Okupantų 'Rinkimus' Lietuvoje
(“Draugo” Specialaus Korespon

dento Europoje Pranešimas).

pirmuoju savo potvarkiu 
legalizavus ir pastačius į 
privilegijuotą padėtį Lietu
vos komunistų partiją, jos 
nariai, nežiūrint savo daž
niausia žemų kvalifikacijų, 
visoje Lietuvoje užėmė va

Vilniaus radijo stotis il
gesnį laiką didelę dalį savo 
programos skyrė rinkiminei 
propagandai, ryšium su va- , 
sari? mėn. 10 d. įvykusiais j ■ • v • •— — 1 £ . . ... . V. .
Lietuvoje “rinkimais.”

Vilniaus pasiklausius tu-
gie naujieji viršininkai ar f 

šiaip įtakingi asmenys, pa- i
rėjo"su"s?daręu'hpūdū; k'ad ! Sal 3iems.. duotus. .‘‘Y™’*'; I 
rinkimai dabartinėje Lietu- i mus' t'JrcJ0 ^.rūpinti, kad
voje tai tikrai nepaprastos vlsose f™™“; didesn.ose ;

įstaigose, valsčiuose ar kai
muose būtų nors po vieną 
agentą-šnipą.

Tam tikslui buvo panau
doti iš saugumo arba parti
jos atsiųstieji anksčiau iš-

svarbos įvykis ir kad visi 
lietuviai tik apie juos tegal
vojo.

Pabėgėliai Pažįsta 
Tuos ‘Rinkimus’

Daug tūkstančių lietuvių, j vardintų kategorijų žmonės 
vargstančių dabar vakarų į arba panašius tipus užver- 
Europos valstybių pabėgę- ' bavo iš vietoje esamų žmo- 
lių stovyklose, vienus tokius I nių tarpo, 
rinkimus, jau yra Lietuvoje j Tokių šnipų-sekėjų darbas 
pergyvenę ir jiems tų rin- Į nebuvo sunkus. Dirbti rei
kimų tikroji vertė yra gerai į kėjo kokį lengvesnį, mažiau 
žinoma. ! varžantį, darbą, kuris leis-

Tiems lietuviam^ pabėgę- ' tų darbo metu pasikalbėti 
liams, praradusiems savo į su bendradarbiais, kaimy - 
turtą, darbą, artimuosius ir nais ar šiaip vįetos gyven- 
dabartiniu laiku nežinan- tojais ir užvedus, draugišką 
tiems savo rytojaus, šių j pašnekesį ar šiaip besiklau- 
rinkimų procedūra yra aiš- sant, pažinti kiekvieno žmo- 
ki, tačiau daug daugiau lie- ! gaus pažiūras, mintis ir t.t. 
tuvių, patys tokių rinkimų j Stebėjimų rezultatus reikė- 
nematę. negali įsivaizduoti | davo pranešti savo globėjui 
kokiomis priemonėmis pa- Į ar kitam nurodytam asme-

ŠV. TĖVAS VADOVAVO KONSISTORIJAI

Popiežius Pijus XII, kuris įteikė tradicines raudonas 
skrybėles 28 naujiems kardinolams Šv. Petro bazilikoje, 
vadovauja pirmai viešai konsistorijai nuo tapimo Romos 
Katalikų Bažnyčios vadu 1939 metais. (Acme Telephoto 
per radiją iš Romos.)

siekiamas jų galutinis re
zultatas ir tiems nežinan
tiems noriu šią “paslaptį” 
atidengti.

Tuoj p? 1940 metų birže
lio 15 d. įvykdytos Lietu
vos karinės okupacijos, Ru
sijos diplomatiniam atsto
vui Kaune suorganizavus 
laikinąją Lietuvos “vyriau
sybę,” ši pastaroji paskel-

niui, na ir iš ten gauti už - 
šnipinėjimą pažadėtą atly- i 
ginimą.

Sutvarkius šnipus, 
Paleido Propagandą

Šnipų tinklą sutvarkius, 
vyriausybė paskelbė rinki- i 
mų datą ir paleido savo pro- j 
pagandos aparatą. Taip kaip 
ir visoje Rusijoje, visi Lie
tuvos laikraščiai, nu? pir-

Strifch Gavo Kardinolo Žiedą; 
Perims Sv. Agnietės Bažnyčią

be, kad greitu laiku turėsią mos okupacijos dienos, pa 
įvykti pirmą kartą krašte teko į komunistų partijos1 
“laisvi” liaudie? atstovų rankas.
rinkimai. J, Juose pradėta spausdinti
Atsiuntė Bolševikiško Sau- “vyriausybės” potvarkius,

gi’.mo Organizatorius ilgus straipsnius apie laimin j 
Prieš nustatant rinkimų gą sovietų Sąjungos piliečių j 

datą, Rusijos atstovas su jo gyvenimą ir dar ilgesnius i 
pastatytąja “valdžia’’ ėmė- apie buvusius laisvos Lie-1

VATIKANAS, vas. 22. — 
Klūpodamas prieš Šv. Tėvą, 
Samuel Kardinolas Stritch 
iš Chicagos šiandien gavo iš 
Popiežiaus aukso žiedą ir 
formalų titulą puošniąjjai 
Šv. Agnietės Bažnyčiai už 
Sienų.

Šios dienos ceremonijos 
prasidėjo Šv. Tėvo ir jo pa
lydovų įėjimu į salę. Po to 
sekė naujųjų kardinolų pri
sistatymas. Šiandien taip 
pat “atydarytos” kardino
lų burnos, kurios buvo “už-

I darytos” konsistorijos pra- 
' džioje.

Apeigos Sekmadieny
Kardinolas Stritch per

ims Šv. Agnietės bažnyčią 
iškilmingoje ceremonijoje 
sekmadienyje, tapdamas 26- 
ju kardinolu, kuriam paves
ta tos bažnyčios užlaikymas.

Ryt dieną keturi ameri
kiečiai kardinolai laikys vie
šą priėmimą Gregori janiš
kame universitete, kuriame 
dalyvaus šimtai amerikiečių 
katalikų iš Romos srities.’

si visų priemonių jau tada 
visam krašte išplėsti sovie
tiško saugumo tinklą.

Iš sovietų Sąjungos, kar
tu su pirmais okupacinės 
kariu:menės daliniais, atvy
ko Lietuvon keli prityrę 
bolševikiško saugumo orga
nizatoriai.

Šie specialistai, pasislėpę 
už oficialaus lietuvių sau
gumo viršininko pečių, pra
dėjo savo veiklą ir stebėti
nai trumpu laiku suorgani
zavo visoje Lietuvoje nepa
prastai platų šnipų ir sekė
jų tinklą.

Į šį darbą buvo įtraukti 
visi iš anksčiau Lietuvoje 
dirbę sovietų agentai, ko
munistų partijos nariai, ak- KOMUNISTAI VALDŽIOJ 
tyvistai ir, kaipo pagelbinė j WASHINGTON, vas. 22. 
jėga, įvairūs girtuokliai, I —Sostinėje daroma kaltini-
recidivistai ir kiti patamsių mai kad sovietų agentai ar- 
gaivalai nenorintieji dirbti ba sovietų simpatizateriai, 
o mėgstantieji daug pelnyti, o gal net abieji, užvaldė

Komunistai Vadovaujan- svarbius postus bent trijuo- 
činše Pareigose irę valdžios departamentuo- 

Naująjai “vyriausybei” ; ae—valstybės, karo ir iždo.

tuvos valdovus ir jų dikta
tūrą bei darbo žmonių prie
spaudą.
Niekas Negalėjo Protestuoti 

Prieš šias nesąmones nie
kas negalėjo protestuoti, 
nes jokio kritikos balso 
laikraščiai ne tik nespaus
dino, bet tuoj pat ji perduo
davo saugumo organams, 
kad autorius kaipo “liaudies 
priešas” būtų sulikviduo- 
tas. Vyt. itaujenis.

(Pirmadienio DRAUGE 
bus tęsinys šio faktino ra
porto apie tai, kaip Lietu
vos okupantai praforsavo
“rinkimus” ir nustatė rezul
tatus. )

Kanada Suėmė Dar 6 Suokalbiavime
OTTAWA, vas. 22.—Ra

portuota, kad Kanados val
džia suareštavo dar šešis 
asmenis kaltinamus išdavi
mu paslapčių Rusijos šni
pams. Tai buvo pirmi areš
tai po penktadienio, kuomet 
valdžia pranešė suareštavu
si 22 asmenis.

Tuo tarpu,premjeras King, 
įveltas į Kanados pirmą di
desnį ginčą su svetima val
stybe, paruošia atsakymą į 
Rusijos užmetimą apie ne
draugiškumą.

pasaulio reikaluose.
Laikraštis kritikavo Be-

vin už jo nusistatymą UNO 
apsaugos komisijoje, saky
damas tai buvo “vis priešin
ga demokratiškiems princi
pams ir mažųjų tautų tei
sėms.”

SYKO KING VEDA ANTI- 
SOVIETINĘ KAMPANIJĄ

, MASKVA, vas. 22.—Iz- 
vestia, tęsdama Pravdos 

Į vakar pradėtą puolimą Ka
nados premjero King ir An
glijos užsienių sekr. Bevin, 
šiandien rašė, kad abu tie 
vyrai deda pastangų paneig
ti “sovietų didėjančią galią”

RUSAI VEDA KAMPA
NIJĄ PRIEŠ BRITUS
ROMA, vas. 22. — Gen. 

Wladyslaw Anders pavadi
no rusų kaltinimus prieš 
lenkus karius Italijoje “da
limi visuotinės Kremliaus 
ofensyvos prieš britus Grai
kijoje, Sirijoje, Lebane ir 
Indonezijoje.” Jis užginčijo 
rusų teigimą, kad jo kariuo 
menė sudaro pavojų Jugo
slavijos sienos saugumui.

ORAS
Apsiniaukus ir nešalta 

šiandien ir sekmadieny. 
Šiandien po pietų lietus.

Studentai Demonstravo
Prieš Rusus Kinijoje
CHUNGKING, vas. 22.— 

Gauja kiniečių šiandien įsi
laužė į komunistų Naujos 
Kinijos dienraščio namą 
šiandien, sunaikino visus 
baldus, suplėšė visus d Ali
mentus ir išmetė juos per 
langus. Du darbininkai bu
vo sunkiai sužeisti.

Komunistai sakė įsilau
žėliai buvo Kuomintang (na
cionalistų) partijos slaptoji 
policija.

Tuo tarpu, suvirš 20,000 
kiniečių studentų maršavo 
per Chungkingo gatves pro
testuodami prieš rusų užsi
likimą ir reikalaudami, kad 
rusai tuoj išeitų iš Mandžu- 
rijos.

Telefonu Streikas 
Nustatytas Kovo 7 d.

MEMPHIS, vas. 22. — 
Krašto organizuoti telefonų 
darbininkai ruošėsi pramo
nės suparaližuojančiam strei 
kui, valdžiai siūlant pagel
bėti ginčo išaiškinime.

National Federation of 
Telephone Workers vykdo
masis komitetas vakar pas
kelbė streiką 17 unijų, ku
rios patiekė streikų prane
šimus. Streikas prasidės 6 
vai. ryte ketvirtadieny, ko-! 
vo 7 d. Streikas apima vi-; 
sus federacijos 250,000 na
rių, o 83 kitos susijusios 
unijos neis per streikierių 
linijas.

Vakar Tyku Streiko 
Fronte Chicagoje

Dėl Washingtono dienos 
šventės, tik 50 pikietininkų 
vakar pasirodė prie Jpnes 
Foundry and Machine Co. 
4401 W. Roosevelt rd., kur 
237 pikietininkai buvo sua
reštuoti šią savaitę. Fabriką 
saugojo, 80 poliemonų.

Patys Demokratai Sako
Nebalsuos už Pauley

WASHINGTON, vas. 22. 
—Ats. Helen Gahagan Dou- 
glas (Dem., Cal.) šiandien 
prisidėjo prie didėjančio 
skaičiaus demokratų atsto
vų priešingų paskyrimui 
Edwin W. Pauley laivyno 
departamento pasekreto- 
rium.

Senate prasidėjo sąjūdis 
padaryti įtaką ant Pauley 
ištraukti savo nominaciją, 
nors Prez. Trumanas dviem 
atvejais pabrėžė remsiąs 
savo kandidatą.

KALENDORIUS
Vasario 23 d.: šv. Petras 

Domi jonas; senovės: Var
guolė.

Vasario 24 d.: Sexagesima 
arba Sekmadienis prieš Už
gavėnes; šv. Motiejus apaš
talas; senovės: Nemura ir 
Ziedūna.

Vasario 25 d.: Šv. Tara- 
sius; senovės: Regimantas 
ir Vykinta.

Šimtai Sužeisti Naujose Riaušėse;
I

Anglija Siunčia Dar Kariuomenės
BOMBA Y, vas. 22.—Britai paskelbė draudimą indė

nams išeiti iš namų nakties metu. Kariams įsakyta šajr 
dyti į draudimo laužytojus. Britų karo lėktuvai skraido 
virš Bombay miesto. Atplaukia daugiau karo laivų.

Vienas raportas sakė sukilėliai jūreiviai nutarė pasi
duoti “į indėnų rankas.” Dėl streikų uždaryta 60 aude
klinių. Maištavimas dar nėra baigtas.

(Londone ministras pirm. Attlee sakė maištas kelia
mas kairiųjų ir komunistų, ir pareiškė, kad Anglijos val
džia vartos jėgą riaušių užbaigimui.)

BOMBAY, vas. 22.—šia
me mieste tebevyksta civi
linės riaušės pasėkoje jūrei
vių sukilimo. Britų kariuo
menė, lėktuvai ir karo lai
vai vyksta į šį 1,400,000 gy
ventojų miestą.

Indėnai jūreiviai tęsia sa
va sukilimą čionai, bet Ka- 
rachi mieste parašutistai su 
artilerija per 25 minutes 
apšaudė laivą Hindustan ir 
privertė sukilėlius pasiduo
ti. Keturi sukilėliai buvo 
užmušti.

Sumuša Europiečius
Bombay mieste daug kur

braška kulkosvydžiai ir šau
tuvai, kariams kovojant su 
maištininkų gaujomis, ku- 

j rios sumuša ir supiausto 
baltodžius, padega policijos 
ir militarinius automobilius 
ir sunkvežimius, ir sudaužo 
krautuvių langus bei api
plėšia jas.

Bent 18 asmenų žuvo ir 
250 buvo sužeista. Toliau 
bandoma prikalbinti užsiba- 
rakadavusius sukilėlius Cas 
tie barakuose pasiduoti, o 
britų karo laivai vyksta nu
galėti sukilėlių valdomus 

' karo laivus.

Kariai, Policija Baigė Riaušes Egipte
CAIRO, vas, „22.—Egipte ' 

šiandien atsteigta tvarka, 
britams kariams ir egiptie
čiams policininkams sau
gant britų įstaigas, kurios 
buvo užpultos vakar dienos 
riaušėse.

Komitetas atstovaująs stu
dentus ir darbo unijas atsi
šaukė į visuomenę susilai
kyti nuo tolimesnių riaušių, 
bet pasmerkė britug už šau
dymą į demonstrantus. Bri
tai sakė turėję šaudyti, kad 
apsaugoti britų gyvybes.

JERUZALĮ, vas. 22.— 
Britui komunikatas sakė 
ginkluoti žydai su bombo
mis ir dinamitu atakavo 
tris vežamąsias policijos 
stovyklas ir kad trys te
roristai buvo nušauti.

Demonstracijos, pabrėži
mui reikalavimų atimti bri
tus karius iš Egipto, išsi
vystė į “atakas ant britų 
įstaigų,’ ’ anot komunikato, 
kuris sakė egiptiečiai nega
lėję demonstrantų suvaldy-

! ti.

Stalinas Pareiškė Rusija Turi 
Sustiprinti Laimėtas Pozicijas

MASKVA, vas. 22.—Mi
nėdamas Raud:nosios Ar
mijos sukaktį, generalissimo 
Stalinas pareiškė, kad Ru
sijos kariuomenė turi dabar 
“sustiprinti laimėtąsias po
zicijas, ir vis. veržtis pirmyn 
laimėjimui naujų pozicijų.”

Tarpe kitko jis pareiškė, 
kad rusai turi dėti pastan
gų prisilaikyti viršenybės 
išvystyme naujų! ginklų.

Savo kalboje Stalinas pa
brėžė, kad Rusija neturi il
sėtis ant laurų, bet turi nuo
lat stiprinti sovietų Sąjun
gos militarinę ir ekonominę 
galią.

Obzervatoriai stebėjosi, 
kad karui užsibaigus Stali
nas išleido dienos įsakymą, 
kuris mažai skiriasi nuo tų, 
išleistų pasaulinio karo me
tu.

Vėliausių Žinių Santrauka
—INS padaryta apžvalga Argentinos krašte nurodė, 

kad pulk. Juan D. Peron nelaimės rinkimų ryt dieną.
—General Motors ir CIO-UAW atstovai vakar laikė 

keturių valandų pasitarimą., bet nepriėjo, prie galutinio 
susitarimo. Jie susirinks naujam tarimaisi šiandien.

—AFL B'iilding Trades Council nariai, turėję sustrei
kuoti 5 vai. vakare vakar, atidėjo streiką 15 valandų.

—Pieninių darbininkai Detroite atmetė pieninių pasiū
lymą baigti streiką, ir miesto pasiūlymą tarpininkauti.

—Senato komitetas užgynė $150,000.000 mokėjimui sub
sidijų už mėsą ir miltus.

—Rusijos tankeris sulūžo pusiau Pacifike, apie 30 my
lių nuo Adak salelės, netoli IT.S. Aleutians salų.

—Mrs. Evelyn Leverman Chicagoje vakar sakė jos ke
turių mėnesių dukrelė buvo pagrobta iš prieš krautuvės.

—AFL viršininkai sako komunistai Amerikoje nori vis 
daugiau valdžios kontrolės, kas sunaikins Amerikos dar
bininkų laimėjimus. Manoma CIO pradės atakuoti AFL 
už tą pareiškimą.
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KALIFORNIJOS LIETUVIŲ ŽINIOS
Lietuvos nepriklau
somybes paminėjimas

(Pabaiga)
KAS YRA LAISVE?

Čia profesorius Pakštas
pareiškė, jog beveik neįma
noma laisvę pilnai aptarti, 
ją apibrėžti ir apimamai į

Tautos nesiduos šitaip pa
vergiamos ir laisvės vardu 
sukils prieš engėjus. Ver
čiau yra heroiškai mirti ne
gu vergu tarnauti!

KAIP PADĖTI
VARGSTANTIEMS

; Tarp kalbėtojų taįpgi dar1 fcodis padėkos tenka 6e- 
buvo dr. Labanas ir p-ia Lu- reikienei ir Starkienei ir 
žienė Savo gražiomis kalbo- Mockui, šie žmonėm savo 
mis palaikė klausytojų in- darbštumu ir rūpestingumu 
teresą yrą ątsakomingi už gražią

Programos paįvairinimui, vakaro tvarką ir lygią eigą. 
jaunas R. Masonas pįaninu Sy. Kazimiero parapijos
gražiai paskambino 
Polonaise - Chopin.
UEZOI41CUOS

Svarbesnioji vakaro dalisToliau, savo įspūdingoje
kalboje, prof. Pakštas patie- buvo rezoliucija, kuri visų 

vertinti. Tautiška laisvė ir kė keletą punktų, kaip-prak- eiaičiųjų vienbalsiai priim- 
nepriklausomybė tai yra die- tiškai galima padėti vargs- ta. Nutarta pasiųsti ją mūsų 
viškosios laisvės atspindys tantiems mūsų užjūrio tau- prezidentui Truman’ui ir Se- 
žmonijos širdyje. Laisvė taip • tiečiams. Šiandie, 120,000 cretary of State. Rezoliuci- 
perima kiekvieną žmogaus ir lietuvių yra išbėgusių iš sa- jos turinys buvo atsišauki- 
tautos gyslelę, jog be jos vo tėvynės ir skursta užsie- mas į šios šalies vadus, kad 
žmogus negali gyventi. Vi-1 nyje. Jie yra gelbėtini kiek okupantai apleistų Lietuvą,

solo: chorą sudarė sekantieji as
menys: Elena Varkalytė,
Liucija Varkaly tė. Teresė 
Vaitkįūtė. Margarita Mu-

rauskaitė, Stelą Šimkiūtė; 
Br. Starkienė, Ė. Žemgulie- 
nė ir patrina Malinauskie
nė; Juozas Dranginis, Juo
zas Žemgulis, Juozas šliakis 
ir Jonas Ramašauskas. Šiai 
iškilmei chorą labai gražiai 
priruošė choro vedėja. Br. 
Starkienė. Chorui pianinu a- 
kompanavo darbšti ir gabi 
Genovaitė Gražytė.

Stasys P. Vaičaitis.

Tel. — YARds 5557.

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 pp. Ir 7 Iki 8:30 vak.

Būkit Mqlonus 
SAVO AKIMS!

sos, mūsų mąstysena kad ir tai įstengiama. 75% Lietu- 
dąugiausiai laukinės tautos,1 vos šviesuomenės yra išbė-

kąd lietuviams būtų duota 
privilegija turėti laisvus rin

trokšta laisvės. Net analfa- gusi iš Lietuvos. Baltijos U- kimus, kad UNRRA padėtų
betiškos ir techniškai neiš-į niversiteto (Hamburge) pro- 
silavinusios tautos kaip Abi-' rektorius, Stankevičius, žy-

Lietuvai vėl atsistoti savis
toviai ir kad būtų prisilaiko

sinija ir kitos — ir tos yra 
laisve persiėmusios ir už sa
vo laisvę kovoja.

T. . • v oc įgiau knygų! Moksliškų kny-Lietuva pr.es 28 metus. gamtos
po sun los vergovės irg . moksĮų matematikos, huma- 
gavo laisvę. Kokie gražus si- j , * mokslu ir įt Ne
to laikotarpio vaisiai! Prieš | nitann?ų, moksHį lr Kt’
1918 metus, Lietuvoj mo-

mus juristas, laišku kreipda- ma originalių Atlantic Char- 
mąsis į prof. Pakštą prašyte 
prašo knygų, knygų ir dau-

vien tik knygų, bet ir moks
liškų žurnalų bei laikraščių. 
Neįsivaizduojama kaip sun
ku įsigyti šio žanro veikalų

kančių skaityti ir rašyti te
būta vos 36 Cį; prieš antrąjį
gi pasaulinį karą, šie nuo- ! TaiDs-i reikalinga
šimtis pašoko iki 85. 1918 UZSleRyje’ ^iPgi reikalinga % . r . ... , rašomos medžiagos ir raso-metais pradines mokyklos I mašinėliu
mokinių būta 45,000; gi 1939
metais — 400,000. Juk tai Baigdamas kalbėti, prof. 
neapsakomas ir negirdėtas Pakštas pareiškė, jog visame

pasaulyje nėra jėgos, kuri į- 
stengtų pakirsti mūsų pasi
tikėjimą kad Lietuva atgaus 

vystytis, augti ir , laisvę ir nepriklausomybę. 
Lietuvos draugai ir ' STAMB, AlJKA
norom-nenorom tu- j

Vakaro vedėjas prof. Pak
što mintimi, pasiūlė padary
ti kolektą, kuriai pritardami 
susirinkusieji mūsų lietuviai 
sudėjo $157.00.

stebuklas! Ir vien dėl to, 
kad Lietuva per šį laikotarpį 
buyo laisva, galėjo atsi 
kvėpti.
klestėti 
priešai
rėjo pripažinti stebėtiną Lie
tuvoj pažangą moksle, ūky
je, ekonomijoje ir kitose sri
tyse. Lenkų rašytojas žur
nalistas, Merkei, yra išsireiš
kęs, jog lietuvis šiame I|iko- 
tarpyje pažengė “ruo Auš
ros iki enciklopedijos” (ku
rios, bėję, prieš karą buvo i 
išleista 10 tomų po 12,000 
egzempliorių), štai, kas lais
vė! IIr dabartiniais laikais į 
Lietuvoj kovojama už laisvę. 
Suvirš 30.000 partizanų ko-' 
voja slapstydamiesi miškuo- j 
se ir už laisvę pasirengę gal
vą paguldyti. Nors šiandie, 
karas pasibaigęs^ tačiau Eu
ropoje vergija. Vergauja 
Lietuva, Latvija, E3tonija 
Suomija, Lenkija, Rumuni
ja, čekoslavakija ir kitos 
tautos Gyvename po apoka
lipsinės bestijos ženklu ir 
turės iškilti žūtbūtinė kova.

ter’io principų. Rezoliuciją 
pasirašė vakaro vedėjas, K. 
Lukšys ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos, Los Angeles sky
riaus sekretorė, p ia Br. 
Starkienė.
FINALAS

Pagaliau, šv. Ri,xm<ro 
parapijos choras padainavo 
“Kam šėrei žirgelį” ir “Kur 
bėga Šešupė”. Vakaras už
baigtas Lietuvos himnų.

DR.VAITUSH. OPT.
LIETUVIS

Palengvina akių įtempimą, kurie 
h priecastimi galvos skaudėjimo, 

svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tnrno, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys- 
tg. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma- 
Hfnuias klaidas. Specialė atyda
atkreipiama į mokyklos vaikus.

akys aĮtttaisornoa.
DR. V. P. SLEPIKAS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
« * «

68(3 W. Cermak Road
BEKWYN, ILLINOIS

Ofiso Tel. — Berwyn 8823 
Rez. Tel. — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Berwyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

ir Penktadieniais — 
tuo 2 iki 4 pp., ir 7 iki 9 vak. 
šeštadieniais: nuo 2 iki 4 popiet

VALANDOS: «oo 1« ryto Iki S v. 
vak. Sekmas, pasai mitartj.

Daugely atsitikimų akys etitaiso- 
SMts be akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.
<712 South Ashland Avė. 

Telefonas YARDS 1379

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliški, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius ii priežas
tim spalvų neregėjimo — (eolor 
bltedneas), krtd^dtis

JOS. F. BUDR1K
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVE

8241 So. Halsted Street
CHICAGO. ILLINOIS

Tel. CAUumet 7237
Pas mus rasite didelį pasirin

kimą įvairių rakandų, kaip pa
vyzdžiui : Gasinių Pečių, Pečių 
su Gasu ir Anglimis kūrenimo 
ypatybėmis, ir daug kitų na
mams reikalingų reikmenų.

Mūsų Jewelry skyriuje rasite 
Auksinių Žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
Waterproof Laikrodėlių ir .t t. 
šiuos dalykus galite įsigyti ant

lengvu išmokėjimu
PROGRAMŲ VALANDOS:

BUDRIKO LEIDŽIAMOM RADIO 
WCEL. 1000 k Nedėlios vak. 9:80 
WHFC 1450 k Ketvergo vak. 7:00

Income Taksų Patarnavimas
Mes nesikraustome, išpildę Jūsų INCOME TAK

SUS. Per 16 metų toje pačioje vietoje per ištįsus 
metus mes teikiame taksų patarnavimą: asmenims, 
bizniams ir korporacijoms.

OBARTUCH & CQ.
2123 West Cermak Roąd

Chicago 8, Illinois
J?

Ar Kenčiate
NUO
• Galvos Skaudėjimo,
• Vidurių Suirimo, f Narvų,
> Nemigio,
• Gazų ir Išpūtimo—

iš priežasties
• Veiksminio 

Užkietėjimo?

Ganios
viri
76 metu,

Ne laukiteI Bukite tumanūtl Im
kite laikų — išbandyta Dr. Peter’. 
Gomozo. Daugiau negu liuosuoto-
ia» ---- akilvio toniko vaiatai —
ludėta ia I 8 vaiatinių šaknų, žolių ir 
įugmenų. Pradeda nerangiaa žarnaa 
veikti. Pagelbsti joms prašalinti 
užkietėjusias išmatas — išvaro 
užkietėjimo gazua ir išpūtima — su
teikia skilviui ta malonų jausma ra
mumo ir šilumos. Persergėjimas: 
vartok taip kaip nurodyta.

lalgykite Gomozo Jūsų aptelinkėje arba 
ulūsklte dėl mūsų specialaus "susipa- 

paaiūiimo—ir gausite—

60c vertės 
Bandymui Bonkutes

DR. PKTER'S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
rykštelėj imu. j
OR. PETER’S MAGOLO — alkalinas — 
palengvina laikiną! nekuriuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkities 
nevirškinimas ir rėmuo.

tinimui"
PRIEDO

Siųskit
lymo”

šį “SpeciaI Paciū- 
Kuponą — Dabar

□ įdėtai $1 00. Atsiuskit man apmo. 
kėt* reguloj II uncijų 11.00 
vertės bonlc. Goreozo ir ekstra 
—60c vertės — bandymui bon- 
kutes Oiejo ir Mafolo.

□ C. Q. D. (Išlaidos pridėtos).

V<rd»s.—

Adresai....—-

Pašto Ofisas.................... .........................
DR. PETER FAHRNEY S SONS C0.

D»p(. 671-My
IS01 V/ashlavtos Blvį.. Chleųąo 12, III. 
ĮSI Itanlav St.. Winal»ea. Man.. C«m.

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 6.

Ofiso Tel.: GROvehill 5213 
Res. Tei.: PROspect 9475 

VALANDOS:
Nuo 2 Iki 4 popiet: 7 Iki 8 vak.; Ir 

Trečladleniula pagal sutarti.

J. RIMDZŲS, D. C.
L1CENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Home Calls in Indiana—

Fhone WENtworth 2527

PHYSIO THERAPY 

5526 S. Raoine Avė. 
HOURS: Daily 6—8 P. M.
Saturdaya I A. M. to • P. M.

Tik vienų porų akių gaunamo 
venlmul. Saugokite jas, leiadumi 
ilvKaaininuoti jas moderni&kiauaiu 
metodu, kurių regėjimo mokslais 
gali suteikti.

37 .MOTAI PATYRIMO 
pririnktai t akinių, kurie prašalina 

vi.-<1 akių įtempimų.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telef uitas: GASAL 0623, Cliicugo 

OFISO VALANDOS:
Kaskien 9:30 a. in. iki 8:30 p. m. 

Trečiad. ir šeStad. 9:30 a. m. 
iki 7:00 p. m.

SKELBKITES “DRAUGE’’

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
DVIEJOSE VIETOSE:

3635 W. Cermak Rd.
Chicago. III.

5244 W. 25th St.
Cicero, III.

VISAS DARBAS GARANTUOTAS 
Taisom Visų Išdirbysčių 

Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam iš namų „ir pristatom

PARDUODAM NAUJUS RADIOS
Taipgi Pasirinkimąs Vėliausių 

Muzikos Rekordų.

TELEFONAI: 
ROCRU'ELL 7757 

CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:-0l) vai.

Tel. — HEMlock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IK CHIRURGE

2408 West 63rd Street
VAL.: nuo 7 iki 9 kas vakaras. 

Dienomis tik pagal sutarti.

Būk išmintingas; draugauk 
tik su ‘ Draugu”

DR. JOHN G. MULAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neseniai Sugrįžęs iš Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

Ofiso Td.: CICERO 8650 
Rez. Tel.: CICERO 5691 

Jeigu Neatsiliepia — 
TtWYNŠaukite: BERI 6200

VALANDOS:
Kasdien: 2-4 pp.; 7-9 vak. 
Sekmadieniais pagal sutartį.

Iš (abriko į j u s-p irk i t tiesiog ir taupykit
VISI NAUJOS MADOS IR 

GRAŽIOS SPALVOS AKINIAI
Atdara pirmadieniais, trečiadie
niais ir penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro. Antradie
niais, ketvirtadieniais ir šeštadie
niais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.

OPTOMETRISTAI IR AKINIŲ IŠDIRBĖJAI 
EGZAMINAVIMAS AKIU IK PIHIAIHVMAS AKINIU 

TOWER OPTICAL CO., INC.
1635 WEST 47tb STREET 1600 MILWAUKEE AVENUE

(kampa, Marahfield) (kampas North)
YARDS 4499 HUMBOLPT 9368

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso Tel.......... VIRgiuia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 32įl0 
Res. Tel. BEPubUc 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDrie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

Dr. F. C. Winskuna$
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 W. Marųuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Res. Tel.: HEMlock 8150

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet; 6 iki 8 vak.; ir 

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 8. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais

ir Penktadieniais 
Vai.: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valandos: 3—8 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

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

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

Tel. Hemlock 8700. Rez. Pro. 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

9155 So. Kedzie Avenue 
VALANDOS: nuo 3-4 Ir 7-S kasdien 

Usklrl&nt trečiad. Ir sekmad.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS N AKIAI

TeL CANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPublio 7868

Ras. 9958 So. Talman Ava.
Bes. TSL GROvehill 0917 
Office TeL HEHock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 West Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

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

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN
(Alešauskas)
Dėl Susitarimo Sauk:

Republic 6051

T«L CANal 0257
Be*. TeL: PROspect 8659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YARds 8146

DR. Y. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

DR. STRIKOL'IS
PHYS1CIAN AND SURGEON
4645 So. Ashland Avenue

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

Sekmad., Trečiad. ir Seštad. 
vakarais—tik pagal sutartį

Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1980

Tei. YARds 2246

DR. C. YEZH.I5
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadienį pagal sutartį.

TV

BE

STASYS LITVVINAS SAKO:

"DABAR-
REIKMENIS”.

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪSIES NAMAMS 

— GERAS PASIRINKIMAS:

TeL YARds 5921
Rea.: KENvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Ofiso vąį.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 West 35th Street

Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytą Išvaizdos Sidlngs 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamello — Geležinių Namams Reikmenų
Hardware — Pieisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies Insnliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom- 
biaaci jos Durų — Wailboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. popiet.

ES

Dėkite pastangas, kad Lie- 
tnva atgautų nepriklausomy
bę.

Žmogus be tikėjimo,
arkivs ho žaboklių.

kaip

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL.

Ofiso Tel. VIRgfada 0036
Retldencljos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archėr Avenue
Ofiiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M. 

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Tel.: PULLMAN 1183 
Narna Tai.* PTTf.v.MAN

Dr. A. Montvid, M.D.
j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

West Town Bldg.
2400 West Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Res. Tel.: BKUnswick 0507

(J&SISAKYKIT “DRAUGĄ” jNu0 J ilti 3 popiet; 6 iki 8 vakare
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HELP WANTED

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS S HF.I.P WANTE1> — MOTERYS

MSCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
Kenosha Kronika

Iš Sheboygan Racine

"DRAFOAS” HlCTiP WAMTED 
AI) V E RUSINO DEPARTMENT 

187 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolpb 8488-8488

HTTP VVANTFD — VYRAI

FREIGHT HANDLERS
78c I Valandą 

Laikas ir pusė virš 8 vai.

ROOM 206

P E N N. R. R
323 W. POLK ST.

DRAFTSMEN
Pripratusių prie juodo ir 
layout darbo dėl radio ir 
mobiliams rodyklų.

balto
auto-

GLASS PRODUCTS CO.
Mr. Leyh. DEA. 2663.

CABINET MAKER 
REIKIA

AI.ONZI FI’RMTIIRE CO.
1832 W. HVKBARD ST.

PORTERIŲ
PASTOVIEMS DARBAMS 

GERA MOKESTIS
KLING BROS.
ENGINEERING 
1300 N. Kostner

DŽENITORIU
Del CommunitJ’ Centro. Geros darbo 
sąlygos. $36.00 už 4 8 vai. savaitę, 
apmokamos atostogos. Kreipkitės 
prie Mr. Silverman nuo 1:30 iki 10:30 
vak., Seštad., po 6 vai., vak.

.1FAVISH PEOPI.E’S INSTTTFTE 
3500 Don gins

POLISHERS IR BUFFERS
Patyrusių prie bresinių plumb- 
ing daiktų.

SLOAN VALVE CO.
4350 W. Lake St.

RAKANDŲ FINISHERS

Pilno laiko reguliaris darbas Lai
mas ir pusė už viršlaiki virš 40 
vai. Ekstra bonai po 3 mėnesių. 
KREIPKITĖS NVAREHOFSE SUPT.

WIEBOLT'S
1000 N. Ogden Avė.
(Namo durys nuo Oden Avė. tilto)

KRIAUCIUS 
PERTAISYTI IR LOPYTI

Pastovus darbas. Gera Mokestis. 
G. & S. CLEANERS 

3755 W. 63rd St. 
GROvehm 5422

AR IEŠKOTE GERO 
ATLYGINIMO 

IR APSAUGOS? 
TELEFONŲ KOMPANIJOJ 

RANDASI DARBŲ DEL
DŽENITORKŲ

Uždirbsit 70c į vai. pradedant. 
75c. į vai. po 3 mėnesių.

80c. j vai. po 6 mėnesių.
★ ★ ★ 

VALYMO DARBAI 
MOTERIMŠ

Visose Dalyse Miesto.
Vai.: 5:30 pp. iki 12 naktį.

★ ★
Valgykloj Tarnaičių 

Cafeterijoj Virėjų
Taipgi Reikia

★
NAUJOS AUKŠTOS ALGOS 

★
Atsišaukite

Illinois Bell 
Telephone Co.

Samdymo Ofisas Moterims 
STREET FLOOR 

309 W. WASHINGTON ST.

Milwaukee Žinios
RYTOJ MINĖSIME i VISIEMS KENOSHOS 
LIETUVOS SUKAKTUVES LIETUVIAMS

Rytoj, vasario 24 d., šv. 
Gabrieliaus parapijos žmo
nės ir apylinkės gyventojai 
atliks šventą tautišką parei
gą paminėdami Lietuvos ne
priklausomybės sukaktį.

ši diena tikrai bus nepa
prasta Šv. Gabrieliaus para
pijos gyvavime, nes susilau- 
kiam nemažai žymių svečių 
į paminėjimą.
KUN. DR. PRUNSKIS 
ATVYKSTA

Visi Kenoshos lietuviai va 
sario 24 d. iškilmingai mi
nės Lietuvos nepriklausomy
bės šventę. Iškilmės prasi
dės šv. Mišiomis 10 vai. šv. 
Petro bažnyčioje, 51 gatvės 
ir 7th Avė.

Lygiai 12:30 prasidės pie
tūs. Darbščios gaspadinės 
jau keletas savaičių rengia
si prie šių pietų. Visus pa
valgydins tikrais, skaniais 
lietuviškais valgiais.

Mums tikraį didelė garbė p0 pietų prasidės progra- 
bus sulaukus kun. dr. Juozą ma — dalyvaus parapijos

RANKOMIS SIUVIMU IR 
ATRAITU PRIKIMŠftJU
PRIE VYRŲ DRABUŽIŲ

STANFORD WILLIAMS CO.
222 W. North Bank Dr.

Merchandise Mart Room 1281

BATU IR SKCRINITT 
DAIKTŲ OPERATORIŲ 

REIKIA
DIAMOND BLITZ

HAND BAG MFG. CO.
\ 206 S. Market St.

Kreipkitės 8:15 ryto iki 6 vak

ORDERIŲ PILDYTO J A
Mergina kuri gali išpildyti orde
rius iš štoko. Gera mokestis, 
lengvas darbas.

Atsišaukite:
Room 9103 Merchandise Mart riuomenės visiškai pallUO-

222 W. North Bank Dr.

Prunskį, buvusį “XX Am
žiaus” dienraščio (Lietuvoj) 
redaktorių ir dabartinį dnr. 
“Draugo” bendradarbį. Jis 
atvyks su svarbia kalba ir 
vėliausiomis žiniomis apie 
Lietuvą ir jos reikalus.

Atvyksta taipogi Naujalio 
vyrų choras iš Kenosha ir 
Waukegano su dainų prog
rama. Chorui vadovauja Pr. 
Bujanauskas; Šv. Petro pa
rapijos choro, Kenoshoje, 
varg.

Žymią vietą programoj u- 
žims ir Šv. Gabrieliaus! pa
rapijos choras ir vienas ki
tas surpryzinis numeris iš 
parapijos talentų.
APLINK MUS 
MILWAUKEJE 

Jurgis Pūgai (Pugačaus-

choras, vadovystėj Prano 
Bujanausko. Dalyvaus pa
rapijos vaikučiai, kurie los

Vasario 10 d. įvyko pa
gerbimas parapijos choro, 
trustisų, kolektorių ir visų, 
kurie per metus nesigailėjo 
pašvęsti laiko parapijos pa
rengimams ir vadovybei. Vi
so dalyvavo apie 50 asme
nų. Pokylėlis prasidėjo tuoj 
po sumos ir tęsėsi visą po- 
piętį ir vakarą. Buvo žaidi
mų, pasikalbėjimų, kortavi- 
mo, užkandžio. Per pietus 
choras padarė klebonui sur- 
pryzą, įteikdamas rašomąją 
plunksną Parker “51”. Min
tis pareiškė klebonas kun. 
J. šlikas, asistentas kun. D. 
Sokelis, parapijos sekreto
rius Pranas Vrubliauskas, 
vargonininkė Mrs. Agnės 
Zupancich, prof. Feustel, 
Viktoras Radzevičius, Jur
gis Aldakauskas ir Alfon
sas Radzevičius. Visi buvo

nepriklausomybės laikų. Bus 
geri kalbėtojai.

Po programos bus šokiai. 
Visas pelnas eis Amerikos 
Lietuvių Tarybai, kurios tie
sioginis darbas yra atgavi
mas Lietuvai nepriklauso
mybės. Šį minėjimą veda A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
Kenoshos, kuopa. Ją sudaro 
pirmininkas — kun. J. Pau- 
lukonis, MIC., iždininkas — 
V. Mandravickas, raštininkė 
— S. Zaleckaitė, pagelbinin- 
kai — J. Druktenis, P. Stan
kus, J. Kasputis. Iškilmių 
komitetan, be minėtų, įeina 
T. Balčaitienė, E. Baradičie- 

, , , .nė, T. šumskaitė ir O. Šo
kas), brolis parapijos komi- • Įjejįeng. Kaina tik vienas do-

trumpą vaizdelį iš Lietuvos j dėkingi chorui, kuris nors
yra labai sumažėjęs narių 
skaičiumi karo metu, bet 
visgi ištesėjo palaikyt savo

VASARIO 16-TOS 
PAMINĖJIMAS

Vasario 17 d., parapijos 
svetainėj A. L. Tarybos sky
rius buvo suruošęs 28 metų 
sukaktį Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo.

Programa atidaryta gie
dant Lietuvos himną.

Pirmu kalbėtoju buvo sve
čias, Kenosha lietuvių para
pijos klebonas kun. J. Pau- 
lukonis, MIC., kuris labai 
aiškiai išdėstė iš Lietuvos 
istorijos ir dabartinį tautos 
būvįi, kvietė lietuvius laiky
tis vienybėje ir dirbti iš 
vien su viltimi, kad Lietu
va bus atsteigta nepriklau
soma.

Milda Kasparaitytė ir Bar 
borą Gliebiūtė, akompanuo
jant Danutei pi janų, padai
navo duetą ‘‘Pas močiutę 
augau”. Vytautas Kapočius 
deklamavo “Į darbą bro
liai”.

Man. žemiau pasirašiu-

vienbalsiai atsistojimu.
Publikos dalyvavo virš 

dviejų šimtų. Daug buvo iš 
Kenosha ir Milwaukee. Au
kas rinko: A. Vasiliauskas, 
F. Kapočienė, A. Zizmins- 
kaitė ir V. Kasparaitienė. 
Surinkta $97.(X>.
SVEČIAS IŠ WAUKEGAN

Iš Waukegan dėdė Povilas 
Karaliūnas pasakė monolo
gą “Pavienio gyvenimo bė
dos ir nelaimės”.

(Nukelta į 5 pusi.)

tetninkų Antano ir Petro, 
atvyko jj Milwaukee iš ka-

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

Vienos adatos. Aukščiausia piece 
work rata, bonai, apmokamos 
atostogos.

OLANDO MFG. CO.
1318 MHwaukee

vardą šioj apylinkėj kaipo šiam, teko proga irgi išsi- 
vienas geriausių bažnytinių tarti kokių turim progų: at

statyti Lietuvą.chorų. Prie išlavinimo cho
ro bažnytiniam giedojime 
daug prisidėjo, prof. Joseph 
Feustel mūsų gabiosios var-

Vietoa klebonas kun. Ad. 
Jeskevičijus, MIC., kalbėjo į- 
rodydamas, kaip yra graži

gonininkės tėvas. Giedorių lietuvių kalba ir kultūra, 
ir vadovybės pastangomis, Ragino remti A. L. Tarybos 
mūsų choras šiandie moka darbus aukomis. Perskaitė 
virš dešimt liturgiškų • mi- rezoliuciją, kurioj prašoma 
šių ir visą eilę lietuviškų ir Amerikos valdžios užtary-
kitokių giesmių.

HEI.P AVANTED — MOTERYS

JAUNŲ MERGINŲ
Prie lengvų dirbtuvės darbų. Pa
tyrimo nereikia, gera mokestis, 
dalinio arba pilno laiko.

McKAY ft SCHWEIT 
440 N. Wells St. SUP. 4345

DŽENITORIU
6 DIENOS Į SAV.

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS
Pastovūs darbai, Malonios darbo 
sąlygos.

CARROLL & CO.
130 N. Wells St.

SIUVIMO MAŠINOMS
OPERATORIŲ

Dirbti prie rakandams apdenga- 
lų. Laikas ir pusė už viršlaikį, 
apmokamos atostogos. Pastovūs 
darbai.

CERMAK SLIP COVER CO 
2125 S. Michigan Avė.

TEL.—CALUMET 6710 

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

MERGINŲ
PRIE

LENGVŲ DIRBTUVES DARBŲ 
Pastovūs Darbai.

General Etching & Mfg. Co. 
3070 W. Grand Avė.

Sandwich Merginų
Patyrusių prie gaminimo šaltų 
užkandžių paruošant pietų laikui.
GERA PRADINE MOKESTIS 

Vai. — 7 ryto iki 3:30 pp.
48 Vai. — 6 Dienos į Sav.

Laikas ir pusė virš 40 vai. Pui
kios darbo sąlygos. Dykai ligoni
nės priežiūra ir gyvybės apdrau- 
da.

320 E. 21ST. ST.
OPERATORIŲ ir APSIŪL.RTOJŲ, 
patyrusių prie moterims bliužų. Pa
stovumas, pulki moke.:tis. ROTHLEY, 
307 W. Van Buren.

ŽINUTĖ
Vasario 9 d., Jack Green- 

well, pardavėjas John O. 
Sykora įsteigoj, 2411 S. 
52nd Avė., Cicero, IU., par
davė 2 namus vienu kartu. 
Jis atsivedė į ofisą dvi po
reles kartu ir 2 kontraktai 
buvo išpildyti. Viena porelė 
pirko namą 52nd Ct., arti 
37th St., o kita pora pirko 
2 flatų mūro namą 25th 
Place arti 53rd Avė., 
Ciceroje. Klausymas,
tai galėjo įvykti? Vyrai bu
vo švogeriai ir abu gyvena 
tuo pačiu adresu. (Skelb.)

suotas.
Parapijos komitetas už sa 

vaitės, turės kelis labai svar
bius pranešimus apie baž
nyčios ir klebonijos remon
tą.

Pranciškus Burta jau iš
ėjo iš ligoninės ir dabar il
sisi namuose po sunkios o- 
peracijos šv. Luko ligoninėj.

Pr. Markūnas ir J. Mitka 
(S. Milwaukee) uoliai dar
buojasi Lietuves nepriklau
somybės paminėjimo pasise
kimui.

Drabužių rinkliava eina 
sparčiai. J. Mitka ir Anta
nas Poshka ypatingai gra
žiai darbuojasi ir nemažai 
prideda darbo prie šios rink
liavos. XXX

leris ir vaikams 35c. Soda- 
lietės maloniai apsiėmė pa
tarnauti prie stalų.

Kovo 3 d. tretininkės ren
gia “card party”. Jeį nori
te bendrai linksmą laiką tu
rėti, ateikite į Šv. Petro 
svetainę.

Keturiasdešimts valandų 
pamaldos vyskupijos paskir
tos mūsų parapijai kovo 8, 
9 ir 10 d.

Kovo 3 d. sodalietės ir 
Šv. Rožančiaus draugija ei
na bendrai prie šv. Komu
nijos. Sodalietės po mišių 
susirinks salėje pusryčiams 
ir susirinkimui.

Labai suklys tas, kurs sau 
draugo ieško puikiuose rū
muose arba puotose. — Se- 
neca.

25 DARBININKŲ«
PRADINE MOKESTIS 93'A c. I VALANDĄ 

ALGOS PAKĖLIMAS PO 30 DIENŲ DARBO
PREMIJA DIRBANT NAKTINĮ ŠIFTĄ 

Kreipkitės į SAMDYMO OFISĄ nuo 8:30 
ryto iki 5 pp. kas dien iSskyriua SeStad.

R. LAVIN & SONS. INC.
3426 S. Kedzie Avė.

Kovo 3 d. Šv. Vardo drau
gystė rengia pagerbimą grį
žusių parapijos karių. Po
piet bus mišparai su padė
kos pamaldomis. Paskui sve
tainėj vakarienė ir visą, va
karą bendras pasisvečiavi
mas.

Kovo 10 d. įvyks Tėvų ir 
Sūnų diena. Pirmiausiai bus 
bendra komunija 8 vai. Mi
šiose. Paskui seks pusryčiai 
ir programa. Visi draugys
tės nariai bus pakviesti į 
parengimus laiškais.

Duodam Morgičius ant Lengvu Išmokėjimu
UŽ INDELIUS MOKAME 3%,

INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00 PER 
PER FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP. 

WASHINGTON, D. C.

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

1739 SOUTH HALSTED STREET

Iš praeito parapijos me
tinio susirinkimo, sausio 20 
d., girdėt malonių atbalsių. 
Visos skolos atmokėtos. Pa
rapijos nuosavybė geroj pa
dėty. Ižde pinigų $7,554.22. 
Šįmet bus daug dėmesio at
kreipta į kapinių pagerini
mą. Išrinkta komisija iš: 
adv. J. Wilkus, Alf. Radze
vičiaus ir Ant. Brusoko. Pa
rapijos valdyboj pasiliko: 
Pr. Vrubliauskas rast. ir Pe- 
ter Norris ižd. Patarėjais: 
Viktoras Radzevičius, Alek. 
Skeris ir Jonas Posevičius.

T. P.

RaStinė atdara nuo 9:30 vai. ryto iki 6:30 vai. vakaro.ryto
ŠeStadienį iki 2-ros valandos po pietų

E3S

mo, kad apgintų Lietuvių 
tautos teisę į nepriklauso
mybę. Rezoliucija priimta

INCOME TAX 
Patarnavimą
Suteiks lums

Pirmiau Buvęs

Deputy Kolektorius
Prieinamos

Specialės Ratos
)

Biznieriams 
Ir Namų 

Savininkams

W. Pytlowany
1601 Milwaukee Avė
Falrfield Sav. ir Loan Ass’n 

name

3EE

IPAPGIJTIF
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC- 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

iki 2-ros valandos popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 9:30 

valandos vakare.

EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nuo 7 iki 8 vaL vak.

MARGUČIO Ofiso Adresas:

6755 So. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehUl 2242 

i b — =5^

Visuotinas Income Tax Patarnavimas

Archer-Kedzie Currency Exchange
(Under State Supervision)

4383 Archer Avė •i (Į Vakarus nuo Kedzie Avė.)

Čekius Iškeičiam — Money Orderius Išrašom 
Automobiliams License Patarnavimas

Tel. — VIRginia 0769 NOTARY PUBLIC

BENDROVE SKIRIA $1,000,000.00 
VETERANO PASKOLOMS!

Šią pinigų sumą KEISTUTO TAUPYMO IR PASKOLOS BENDROVE yra pasi
ryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETERANAMS PASKOLOS būdu padėti Ve
teranams įsigyti naują arba seną namą, statyti naują arba remontuoti da
bartinį savo namą be ilgo atidėliojimo ir be išlaidų, pagal G. I. Bill of Rights 
patvarkymus.
Šios bendrovės vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra pilnai patyręs ir kvalifikuo
tas visiems Veteranams šiame reikale suteikti patarimus ir patarnavimą.

VISI VETERANAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI PASITARIMUI

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
Tel. - CALumet 4118 3236 S. Halsted St., Chicago 8, III.

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y
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Ko Komunistai Siekia!
Vasario 21 dieną Rep. Kari E. Mundt (R. S. D.) 

Executives Club of Chicago, Sherman viešbutyje, pa
reiškė kad Sovietų Rusija laike keturių mėnesių gali 
įsikišti kariškomis jėgomis į Turkiją, Iraną ar kitą 
gretimą kraštą. Rep. Mundt pareiškęs, kad Sovietų 
Rusija nuo tokių žygių galėtų būti sulaikyta, jei Tru- 
mano administracija paims stipresnę politiką kas link 
Stalino režimo.

Nėra paslaptis, kad dabartinė rusų komunistų poli
tika yra imperialistinė ir nori savo režimą visur įvesti. 
Jeigu' demokratiškų kraštų vadai nuolat nusileis rusų 
komunistų norams ir užgaidoms, negali laukti nei tik
ros taikos, nei kultūringo gyvenimo pasaulyje.
JIE ŽIŪRI TIK PARTIJOS LABO

Nors komunistai skelbiasi, kad jie yra gerovės ne
šėjai, bet ištikrųjų jie rūpinasi ne darbininko gerove, 
bet žiūri tik partijos labo. Komunistų partijos nariai 
gyvena kaip ponai, o kiti vargsta ir skursta.

Sovietui Rusijoje yra komunistų: partija, turinti 5,- 
000,000 narių iš 185,000,000 gyventojų. Ir ši partija 
kontroliuoja Rusijos gyvenimą per politišką biurą, su
sidedantį iš 14 narių, iš kurių vienas iš jų yra Stalinas.

Rusų kcmunistai turi ekspansijos (išplėtimo) prog
ramą. Sovietų Rusija politikoje turi tris formules: pir
moji yra paglemžimas (absorption), kaip Latvijoje, 
Lietuvoje ir Estijoje; antroji yra jauninimas (adop- 
tion) padedant įsūnytus vaikus į valdžią, kad paruo
šus keli^ paglemžimui (absorption), kaip Lenkijoje, 
Albanijoje ir Jugoslavijoje, kur programa beveik už
baigta; trečioji yra supanašėjimas (assimilation), siun
čiant politinius ir ekonominius misijonierius, kaip yra 
atsitikę Čekoslovakijoje, Rumunijoje ir Bulgarijoje. 
DIKTATŪRA ENGIA ŽMONES

Sovietų Rusijoje yra komunistiška diktatūra, kuri 
yra išplėšusi iš žmonių spaudos, draugijų, tikėjimo bei 
sąžinės laisvę, čia minima diktatūra ne tik engia Ru
sijos gyventojus, bet taip pat ir pavergtų tautų žmo
nes. Rusijos komunistiška diktatūra ne tik apiplėšė 
žmogų, bet taip dabar yra’ kliūtimi įgyvendinti pasau
lyje tikrą ir pastovią taiką, kurios pasaulis yra labai 
išsilgęs.

Raudonieji po šio karo labai pasidarė agresyvūs ir 
jų agresyvumas ir imperializmas drumsčia ramumą.

Mūsų pareiga yra raudonųjų imperializmą suvaldyti, 
nes kitaip demokratiški kraštai pateks į didelį pavojų.

★
Darbai Rodo Ką Kitą!

Aną dieną britų užsienio ministeris Bcvin pareiškęs, 
kad jis negalįs įsivaizduoti tokių aplinkybių, prie ku
rių britai turėtų eiti karan su Sovietų Rusija. Jis ma
no, kad visi klausimai gali būti išspręsti derybų keliu.

Britų užsienio reikalų ministeris Bevin pareiškė, jog 
Rusijos UNO delegatas, Sovietų Rusijos užsienio rei
kalų vice-komisaras Andrei Vishinsky, pasakęs jam, 
kad Stalinas neturi karo intencijos (noro).

‘•Aš tam tikiu. Kodėl turėčiau tuo abejoti?” — Bevin 
klausia.

Bevin taip pat pareiškęs, jog jis nenori, kad Turkija 
taptų satellite valstybė. Jis norėtų, kad tarp Sovietų 
Rusijos ir Turkijos būtų atnaujinta draugiškumo su
tartis.

Tenka pasakyti, kad Sovietų Rusijos ponai komu
nistai daug yra gražių žodžių pasakę, bet gyvenimo

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, HJ3NOES

praktika ką kitą rodo. Tik prisiminkite Stalino ir Hit
lerio bičiulystę, kuri buvo užmegsta rugpiūčio pabai
goje, 1939 m.

Maskvoj ponai žadėjo nesikišti į Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos vidaus gyvenimo reikalus, o 1940 m., birže
lio 15 d., minimus kraštus Maskva pavergė, ir dabar 
dar tebelaiko pavergusi, žodžiai gražūs, bet darbai bai
sūs.

Šio rašinio aiftorius* nepasitiki komunistų žodžiu.
★

Šnipinėjimo Tinklas
Jau esate skaitę, kad Kanadoje susekta šnipų tink

las.
Sovietų radijas ir vasario 21 dienos ‘‘Pravdos” įžan

ginis sako, jog Kanados valdžia nusižengė normaliems 
diplomatiniams santykiams. Premjeras King, girdi, ne
pasitarė su Sovietų Rusijos valdžia, nebandė išaiškinti 
kas atsitiko, bet tuojau paskelbė spaudai apie sovietų 
šnipinėjimo tinklą.

Maskvos agentūros sako, kad premjeras King, jeigu 
jam būtų rūpėję draugiški abiejų valstybių santykiai, 
būtų pirmiausia kreipęsis į sovietų valdžią. Tik klau
syk, rusai patys siuntė šnipus, jie pirmieji sulaužė 
normalius ir draugiškus santykius, o dabar dar bando 
duoti lekciją Kanadai.

Dabar paaiškėjo, kad sovietų šnipinėjimo tinklas yra 
žymiai plačiau išvystytas, negu pradžioje atrodė.

Kai iškilo šnipinėjimo byla, Joseph E. Davies, buvęs 
ambasadorius Rusijai, pareiškęs, kad “Rusija turėjusi 
moralinę teisę ieškoti atominės bombos sekretų per 
karišką špionažą”. Rep. Gvvinn (R.), iš Nevv York, 
kaltina Joseph Davies moralinėje išdavystėje, padrą
sinant sovietų agentus vogti Jungtinių Amerikos Val
stybių kariškas paslaptis. Ir Rep. Gvvinn sako, jog 
atėjo laikas paklausti Davies, “Juozo palą”, ką jis 
atstovauja?

Tremtinio Laiškai
H

Mums tenka gyventi tokiose aplinkybėse, kaip ka
daise statant Babelį: siūbuojant ištisai tautų jūrai, 
Taigi, jaučiasi savotiška internacionalinė atmosfera. 
Kiekvienam žingsny užkliūvi svetimos tautos žmogų 
su kita išvaizda, su savitu charakteriu. Beje, ilgainiui 
vaizdas tampa įprastas ir netgi būtinas.

Mūsų stovykloj — nuv. vienose vokiečių kareivinėse, 
dar ir dabar senuoju vardu vadinamose — laikosi, be
rods, penkiolika tautų, būtent: lenkų, latviui, lietuvių, 
estų, suomių, rumunų, jugoslavų, ukrainiečių, rusų, žy
dų, čekoslovakų, norvegų, olandų ir dar kitų. Tai reali 
parapijos masto suvienytų tautų organizacija.
KAIP LIETUVIAI LAIKOSI?

Vienos tautos žmonės susispietę krūvon: latviai gy
vena sau, lietuviai — sau, estai — sau. Tačiau yra dr 
sulipusių tautų. Atseit, reiškiasi tautų brolystė vie
nam kambary. Toksai jau šiam moderniajame amžiuje 
žmogui skirtas likimas.

Visų šių tautų tarpusavio santykiai rodo aiškią po
karinę nuotaiką — norą taikiai praleisti savo ilgesio 
dienas ištrėmimo žemėje. Iškyla, savaime suprantama, 
ir šiokių ir tokių niuansų. Skaitytojui, tikiu, kils klau
simas, kaip gi lietuviai laikosi tam tautų Babely. Juk 
bendrų reikalų, gyvenant kaimynystėje, visada atsi
randa.

Reikia pasidžiaugti, jog tautos viena su kita nuo
širdžiai ir gyvai bendradarbiauja, ypač didelį dėmesį 
skiriant sportinei veiklai. Betgi neretai pasitaiko ir 
tamsių šešėlių. ,

Savo nosį aukščiau kelia ir pirmaisiais stengiasi bū
ti ypač latviai.

Nesantaikos krislelis, tur būt, ryškiausiai iškyla 
sporto varžybose. Nežiūrint to, su latviais rungtyniau
jama gan dažnai. Nesklandumų esti, bendrai dirbant, 
ir kitose gyvenimo srityse. Tarp šių dviejų baltų tau
tų jausti šalta atmosfera. Tačiau vienur kitur pasi
taiko, jog šios tautos sutaria vieningai ir darniai. 
LIETUVIAI IR ESTAI

Jau visai kitski santykiai su kita Pabaltijo tauta — 
su estais. Bendrai gyvenant šį ištrėmimo metą, ryšku 
noras vienas kitiems padėti, paremti ir palaikyti drau
gišką bendradarbiavimą. Estai jaučia gilią simpatiją 
lietuviams, o lietuviai — estams. Tai išplaukia, gal 
būt, ir iš anksčiau užsimezgusio draugiško sutarimo 
tradicijos.

Sutartinai dirba estų ir lietuvių sportininkai. Ne
trūksta ir kitose srityse vieningumo. Taigi, pasitvir
tina nuomonė, jog su kaimynais geriau sugyventi, nei 
su giminėmis. Juozas VaRys

★
Gina Lietuvos Reikalus

Chicago Daily Tribūne* vasario 22 d., “Voice of the 
People” skyriuje, įdėjo Anthony Dainus straipsnį apie 
Lietuvą, kuri dabar yra pavergta bolševikų. Straips
nyje paduodama daug medžiagos apie Lietuvą, kuri 
kovoja už laisvę ir nepriklausomybę. Nurodoma kiek 
Lietuva nukentėjo nuo okupantų pavergėjų.

Senas ūkininkas beeida
mas pamiškėje išgirdo bai
sų riksmą. Prisiartinęs pa
matė čigoną bemušantį vai
ką. Ūkininkas paklausė, 
“Kam mjiši?” Čigonas ne
pertraukdamas darbo atsa
kė, “dėl to kad nepaklau
sė.” Ūkininkas kiek nuste
bęs tyrinėjo kaip, kur, ka
da vaikas būtų prasikaltęs.

Čigonas visai atvirai ūki
ninkui aiškino: “Aš tą ke
rėplą ilgai, gerai mokinau 
tik jis visad nepadaro taip 
kaip jam rodau, šiandien 
mane tiesiog iš kantrybės 
išvedė. Pasiunčiau vaiką viš
tų paskolinti nuo gretimo 
kaimyno ir jis leido save 
pagauti. Po tiek metų prak
tikos jį vis dar sučiumpa, 
reik mušti.”

Toks čigono elgesys nuos
tabus; žmonės paprastai 
baudžia vaikus jeigu nege
rai ką padaro bet štai či
gonas muša vaiką, kad ne
moka kaip gudriai pavogti 
artimo nuosavybės. Gyveni
me rasime kad tėvai nedaug 
kuomi’ skiriasi nuo čigono 
elgesio menkesnio pobūdžio 
dalykuose.

Jeigu vaikui sunkiai eina
si mokslas tėvai pataria vai
kui nusirašyti nuo draugų, 
slapta pasižiūrėti knygoje 
kaip reikėtų atsakyti laike 
kvotimų. Ar čia bus graži 
teisybė? Vaikai dažnai siun
čiami malkų pargabenti; 
jiems lengviau kur nors pa
vogti pora tuščių dėžių ir 
jas parvežti, arba išardyti 
nesaugojamą kaimyno tvo
rą.

Kaipgi vaikai nepatėmys 
jeigu tėvas grįžta iš dirb
tuvės su visokiais brangiais 
įrankiais, kuriuos jis neva 
pasiskolino pataisyti rakan
dus; argi vaikas nematys 
kaip motina parsineša iš 
krautuvės daugiau prekių 
nekaip buvo užmokėjusi. Vi
sa tai sakoma esant apsuk
rumu, teisybėje — vagystė.

Kada viena valstybė slap
ta vagia visokius išradimus 
nuo kitos valstybės ir ji ne
sugaunama, tada politikoje 
sakoma, kad būta didelis 
laimėjimas. Jeigu tasai ne
doras darbas susektas tada 
skelbiama kad būta išda
vystė, špionažas, tarptauti
nis incidentas reikalaująs 
paaiškinimo.

Nelaimė atsitiko Rusijos 
pasiuntiniams Kanadoje — 
jie sučiupti tokioje vagystė
je. Kaltininkai greičiausiai 
bus atšaukti Rusijon, ir ten 
baudžiami, kad nemokėję 
gudriau vogti. Bet ne vien 
Rusija taip daro. Beveik vi
sos valstybės gyvena pana
šiais principais. Kur gi din
go doros, teisingumo įsta
tymai ? \

Suprantama kodėl nėr su
sitarimo tarp tautų bei at
skirų žmonių. Kol žmonių 
santykių pagrindan nebus 
dedama Kristaus mokoma 
dora ir teisybė tol didžiau
sia nesantaika, įtarinėjimai 
apgavystės viešpataus. Ne
galima reikalauti kad kiti 
būtų dorus ir teisingi jeigu 
pats nepripažįsti jokių įsta
tymų. Norėdamas, kad kiti 
būtų sąžiningi, pats pirmu
tinis būk pavyzdingas žmo
gus, taip kad tiktų tau kas 
buvo sakoma apie Kristų. 
Jis ne tik mokė, bet pats 
pirmas darė gera. AJB.C.J.

šeštadienis, vasario 23, 194(5

cšalciuvični-^  uiiaityti-

Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

(Tęsinys)
r— Nei jau gyvensi viena 

nei ką! — pasijuokė moti
na, dedanti į kepamąjį ir 
vartydama geltonus blynus, 
kurių pabrizgę trapūs kraš
tukai prašyti prašėsi į bur
ną: — Antai, Vytautas Gri- 
kša sakė motinai, kad ves, 
ar tave ar nieko — tarė mo
tina ir tiriančiomis akimis 
akyliai pasižiūrėjo dukrai į 
veidą.

Tą išgirdusi, mergaitė nu
leido akis ir suraukė anta
kius. Motina matė tik jos 
griežtą, net piktą profilį. Ta
čiau, kad jai Vytautas pa
tinka, įtarė dar pernai. Da
bar, kad nukreiptų mergai
tės mintis nuo mirusio su
žadėtinio, tyčia bandė kal- 

tbėti apie kitą.

— Jūs man dar nepapa- 
sakojot, kaip jūs ten per
nai važiavot su Vytautu, — 
kartą uogaudama paklausė 
motina vėl apie Vytautą.

— Kaip nuvažiavom, aš 
rašiau, mamyte.

— Na, bet kaip Vytautas? 
Jis, tur būt, ne be reikalo 
veržėsi pas mumi, karui pra
sidėjus? Tur būt, kuri nors 
patinkat? — motina troško 
dukters atvirumo.

— Tikrai, mamyt, neži
nau. Mes, kai išlipom Vil
niuj ir apsistojom pas Zo
sę, jis liko “Vilties” redak
cijoj ir ten darbavosi. Buvo 
kartą atvažiavęs į Trakus. 
Bet jo nesupaisyti: tai jis 
su Zose flirtavo, tai prie 
kitų: ypač, kai Zosė pradėjo 
labai laisvai jaustis, jis prie 
jos. O Zosė tai, mamyte, 
man visai pradėjo nepatik
ti, kažin kas iš jos išeis!

— Mes, su sene Grikšiene 
suėjom porą kartų Prienuo
se... bet ęikšen prisėsime ant 
pievukės — gana tų uogų. 
Ji mane pasikvietė pas var

gonininką, kur jie sustoja, 
pasišaukė alaus. Matau, kad 
nori pašnekėti. “Tai ką — 
dukteris greit ženysi?”, pra- 
dėjo ji.

— Nežinau,. — sakau, — 
jaunos ko čia skubintis. Duo 
na gerai užderėjo, — pajuo
kavau, — išmaitinsim.

— Tai jau palaikyk mano 
Vytautui, — stuktelėję ma
ne alkūne ir mirktelėjo a- 
kim senė. i-1

— Ką čia mes juos su
piršim, — atsakiau aš trum
pai: — jie sau žinosi: rasis, 
kas kam skirta. Dabar, — 
sakau, — ne toki čėsai, kad 
vaikus supiršliautume, suže- 
nytume.

— Tai dimną, — ragin
dama mane gerti, atkirto 
senoji: — Argi aš pradė
čiau piršliauti iš savo gal
vos. Vytautas pats man kry
žiavosi, kad jis tik jūsų tą 
baltaplaukę — Marytė, ro
dosi, vardu — imsiąs, dau
giau nieko. Jam ji geriau
sia — ir ką tu su juo. Na, 
gerkim. Retai sueinam, o ne
toli gyvenam. Andai Vytau
tas: “Na dėl ko, mama, nie
kad nebuvojat pas Zienius”. 
Jį taip nabagą, matyt, trau
kia, bet lyg nedrįsta. Nuva
žiuok, sakau: Zieniai — žmo 
nes ne toki, kad išvytų! — 
nusikvatojo motina, nuolat 
ragindama gerti.

— Prašau, — sakau, — 
prašau, kodėl ne. Apie tavo 
susižadėjimą nieko nepami
nėjau. Nei jiems širdį už
gauti norėjau, nei... žinojau, 
vaikeli, kare visaip gali bū
ti...

Marytė patylėjo, susimąs
tė ir lyg nerimavo.

(Bus daugiau)

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

f

Specialus Pranešimas
i Mes esame pilnai prisirengę ir prisiruošę suteikti 

jums sekančius patarnavimus:
1) INCOME TAX PATARNAVIMAS

Incomc Tax Sąskaitas jums išpildys mūsų eks
pertai. Galite ir UŽSIMOKĖTI INCOME TAKSUS 
CIONAIS.

2) RENDUOT7 JUMS SAFETY DEPOSIT BAKSĄ, ap
saugota A. D. T. sistemos, padėjimui jūsų brangenybėms.

3) AUTOMOBILIAMS APDRAUDA (Public Laability ir 
Property Damage) pilnai atsiekant reikalavimus 
Illinois finansinės atsakomybės statuto kuris jau 
vykdomas nuo Sausio 1 d. 1946 m.

SAFETY INSURANCE AGENCY, INC. 
1707 W. 47th St Tel. - YARDS 1512

REAL ESTATE — PASKOLOS — APDRAUDA
OFISO VAI.AN0OS: Plrmnd. Ir Penktad.. 9 Iki 5 

Antrad. ir Ketvirtad.. 9 iki S 
Trečiad. ir Šefttad.. 9 iki 12 pietų 

Kreipkitčs prie ANTANO VOSYKA. Pres.
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BALF pirmininko laiškas

Parapijų mokyklų mokytojoms 
ir mokiniams

NES JOS IR JIE GERIAUSIAI SUPRANTA MOKSLEI
VIŲ REIKALUS.

Karo nualintoje Europoje 
šiuo metu yra keliolika tūk
stančių lietuvių vaikučių 
tarp 2 — 12 metų amžiaus.
Didžiuma jų yra mokyklinio 
amžiaus, kurie lanko lietu
viškas mokyklas ir gimnazi
jas Vokietijoje, Austrijoje,
Prancūzijoje ir kitur. Tų 
lietuvių moksleivių padėtis, 
kaip ir kitų pabėgėlių, yra 
apgailėtina. Negana to, kad

Nebūtų jau taip sunku 
užsirašinėti nuo lentos, bet 
kaip tai padaryti, jei nėra 
paišelių, nėra plunksnų, nė
ra sąsiuvinių ir popieros ? 
Negana, kad karas nutraukė 
ar sutrukdė daugeliui moks
lą, dabar, kai atsirado pro
ga toliau mokytis, mokslo 
sąlygos tokios sunkios ir 
vargingos, kad lietuviams 
moksleiviams, be mūsų pa

tiems vaikučiams trūksta a- į galbos, mokymasis beveik 
valynės, jie taip pat neturi neįmanomas.

PARODUOJA P O SOSTINĘ

Chicago veteranų taksi karavanas, dideliu vargu per sniego pūgas pasiekęs Wash- 
ingtoną, paroduoja Pennsylvania Avė. Nakvynės jiems parūpintos kareivinėse. (Acme-net reikalingiausių mokslui 

įrankių.
Štai ką sako BALF pir

mininkas kun. dr. J. B. Kon
čius apie vaikučių padėtį 
Vokietijoje: “Pradinės mo
kyklos ir gimnazijos veikia. 
Kadangi patalpų neturi, tai 
klasės išblaškytos po priva
čius namus. Paišelių neturi, 
nei plunksnakočių; mačiau, 
kad 10 vaikučių turi tik vie
ną paišelį; kai vienas greit 
užsirašo, tuoj paduoda ki-

BALF pirmininkas kun. Draugas)
dr. J. B. Končius, kuris ap- _______________________
lankė lietuvių mokyklas ir ,
moksleivius Vokietijoje ir KdCfflC
kitose valstybėse Europoje, (Atkelta iš 3 pusi.)
prašo tuojau atsiųsti lietu
vių vaikams paišelių, plunks- Karaliūno sūnėnas, jūrei- 
nų, plunksnakočųi, popieros. vio uniformoj, padeklamavo 
sąsiuvinių ir kitų. eiles.

Moksleivių reikalus ge- 1°'° skambino Olga
riausia supranta ir įvertina lr Danute Kaspararty-
moksleiviai ir Mokytojai. te;
Jei kiekvienas lietuvis moks-

i nys, Juozas Gliebas, A. Me- Petro parapijos salėje tau- 
džienė, Pr. Stankus, J. Kas- |tos šventę (svečius vaišins 
pūtis, O. Glebienė, Simona- : 12:30), kur kalbės dr. P.

Lie'uvos Konsulato 
Chicaęoj Paieškojimai

Antanaitis Dominikas, ki
lęs iš Taukuočių km., Smil
gių valse., Panevėžio apskr.

Antanavičiai, Andrius ir 
Liudvikas, kilę iš Veviržėnų.

Beleckas Jonas, Lietuvoje 
gyvenęs Puože, Kupiškio 
valse. Gyveno Bostone.

Bugaila Leonardas. Gyve
nęs Du ąuesne, Pa.

Buivydienė Kotryna.
Černiauskienė - Šulcaitė 

Jadvyga, kilueri iš Januša- 
vos km., Kėdainių apskr.

Eismontai, Antanas ir Te
klė (Bugailaitė). Gyveno Du 
ąuesne, Pa.

Gota:; tas (Gotowt) Jonas, 
gyvenęs 1230 Sacramento 
Avė., Chicagoje.

GraiČiūnas dr. A. L. arba j 
jo sūnus, gyvena Chicagoje. į

Jablonskaitė Petronėlė, ki- |

žerio vaisė., Seinų apskr.

Ieškomieji asmenys arba 
apie juos žinantieji prašo
me skubiai atsiliepti į

Uonsulate of Lithuania 
30 No. La Sake Street 
Chicago 2, III.

ATYDA
Taisome

REFRIGERATORIUS
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGENERATION 

j 6258 S. Ashland Avė.

leivis Amerikojetam ir tt. Net ir rankvedžių , ....neturi, tai turi iš mokytojoĮ 

užrašų ant lentos sau užsira- 
šinėti”.

Nevartok 'Svaigalų'
Dėl pagelbos nuo “Nugarskau- 

smv”, “Rheumatipmo” ir 
“Muskulą Skausmą”.

. Vartokite . . .
HEALTH RESOKi MINĖK A L 

BATH DRISKĄ
1 maišukas užtenka 10 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00

PraSyklte Jos vietinėj vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog j —

Bath Products Co.
Laboratories — Chicago, III.
Souths&idlečiai kreipkitės J UNION 
DKUG CO., 3450 S«. Halsted 8t.

INCOME TAKSUS 
PILDO

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer, Avė.
Tel.: — VIRginia 2114

ną sąsiuvinį, po kreidos ga 
balėlį, tai bent didžiuma lie
tuvių moksleivių Europoje 
būtų aprūpinti mokymuisi 
reikalingas daiktais.

Štai ir kreipiamės į Gerb. 
Seseles mokytojas ir geruo
sius moksleivius, prašydami 
paaukoti lietuviams mokslei
viams Europoje paišelių, są
siuvinių (copy books), krei
dos. Būtų gera, jei būtų ga
lima gauti ir kokių žaislų 
(toys and games) vaikučių 
darželių lankytojams.

Visas dovanas prašome 
siųsti tokiu adresu: Lithua- 
nian Relief Fund Warehouse, 
101 Grand Street, Brooklyn 
11, N. Y. Būtų gera, jei Tam
stų dovanas gautume iki 
šių metų kovo 4 d., Šv. Ka
zimiero, Lietuvos Globėjo, 
šventės,

United Lithuanian Relief 
Fund of America

PASKOLOS 
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių 
už 4-tq nuošimtį.

•

MUTUAL
FEDERAL
SAVINGS and LOAN 
Assn. of Chicago

2202 West Cermak Road 

Telefonas GANAI. 8887

BEN .1. KAZANAUSKAS, RaSt.

Kultūrinės Naujienos
— Poetas Bernardas Braz

džionis baigia rašyti kons
pektinę mūsų naujosios li
teratūros apžvalgą mokyk
lai ir visuomenei, pavadin
tą “šeši dešimtmečiai. Lie- 
uvių literatūra nuo 1884 iki 
1944 metų’’. Veikalas turės 
šešis pagrindinius skyrius;
’ — Rudens vakaras (kla si
untė realizmas, romantinis 
’ealizmas ir realistinis po
zityvizmas), II — Pavasa
rio balsai (tautinis roman- 
izmas ir estetizmo pradai), 

— Vaivorykštė (roman
tizmo viršūnė, naujos sro
vės : impresionizmas, esteri
us realizmas ir fsrmaliniai 
eškojimai), IV — Pragied- 
uliai (klasicizmas, literatū- 
a po 1918 m. — Vaižganto, 

Vienuolio, Krėvės, Šatrijos 
laganos, Žemaitės, Ciurlio- 
ūenės. poetų Putino, Bin
kio, Kiršos, Sruogos veika- 
ai), V — Tarp dviejų auš-
ų (tarp simbolizmo ir de- 

kadentizm?) ir VI — Trys 
crontai (neorealista i — ak
tyvistai, estetai — simbo- 
likai, kelias į klasicizmą). 
Maironio “Pavasario balsų” 
50 metų sukakčiai paminėti 
poetas ruošia rinktinės Mai
ronio poezijos laidą “Mūsų 
Maironis”.

Trio: P. Karaliūnas, Sam 
aukotų Gibbs ir Stasys Shepikas 

padainavo dvi liaudies dai
nas.

Vietinis veikėjas Bernar
das Vaičkus kalbėjo įrody
damas iš gautų laiškų, kaip 
jo, brolis buvo žiauriai nu
kankintas Lietuvoje, o jo 
brolio jauni sūnūs, išvežti į 
Sibirą prie sunkių darbų.

Kai kuriems atrodė, jog 
programa per ilga ir pa
kenks bizniui, bet su bizniu 
išėjo gerai; pelno liko virš 
šimtinės, taip kad nuo šio 
parengimo A. L. Tarybai 
bus pasiųsta $200.

Reiškiu širdingą padėką 
programos dalyviams, kurie 
dykai patarnavo, tįkietų pla
tintojams (White kuri par
davė 45 tik. ir paaukojo val
gio už $1.65); darbininkams, 
kurie dirbo laike parengi
mo: F. Kapočienė, White, 
Zizminskaitė, A. Vasiliaus
kas, S. Gibbs ir J. Kapočius. 
Pastarasis kas liko priėmė 
ir ko trūko pristatė ir su
tvarkė, J. Simonavičiai ir 
kitiems aukotojams, kurių 
žemiau sąrašas telpa:

B. Pūkis $6.00.
Po $5.00: J. Mitka, A. Ziz

minskaitė, A. Krakis.
Po $2.00: M. Kasparaitis, 

S. Shepikas, J. Kapočius, A. 
Klapat.

B. Vaičkus — $3.00.
Po $1.00: A. Krakis, J. 

Balčaitis, J. Šimkienė, O. 
Daukšienė, Navickienė, P. 
Phillips, Sugintienė, Stankie

vičienė, Plukas, Dukšas, Pr 
Lirtautas, V. Baltrimas, F. 
Zakotauskas, F. Petkienė. 
Aginskis, Mrs. C. J. White,
O. Jocienė, A. Petronis ir
P. Karaliūnas.

M.. Balsevičia, F. Zuba, S. 
Statkevich, J. Darkintis, Žu
kauskas, B. Kanevičius, L. 
Kručas, Markūnas, S. Stan
kus, S. Valančius, M. Šeke
lis, Chas Zgrunda, J. Kai
liukai tis, A. Vaicekonis, S. 
Burtka ir Kardulis.

Jei kurių aukojusių var
dai nebus pažymėti, labai 
atsiprašau.

Ateinantį sekmadienį Ra- 
cine lietuvių mažai liks na
mie, nes turėsim atsilygin
ti savo geriems kaimynams. 
Vieni grupuojasi važiuoti į 
Kenosha, ten ruošiamą Šv.

Didžiausia Lietuviu
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laih 
rodėlius, auksinius ir deimanti 
alus žiedus, rašomas plunksna

i r ivairius kituf- 
auksinius ir si 
dabrinius daiktu?
už Jums Prieina' 
mas Kalnas!

Be to, turim* 
didelį ir gerą pa 
sirinkimą Muzik 
aliėkų instrumen 
tų, Muzikos Kny 
gų, Stygų, Re 
kordų ir kitųMu 
zikalių daiktų.

Taipgi taisome laikrodžius b 
laikrodėlius, žiedus, Plunksnas 
ir muzikalius instrumentus..

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

4RWBLRV — MUŠIU 
4216 ARCHER AVENUF 

Phone: LAFAYETTR 8filr,

lusi iš Salantų. Gyveno Chi
cagoje.

Jakimavičius Juozas, ki
bus šokiai, o kiti Milwaukee, Į Įęs iš Janėnų km., švente* I _ 
kur vasario 24 d., 2 vai. kai- v ~ ~ .
bės kun. dr. J. Prunskis, dai
nuos choras ir po progra
mos šokiai. Vieta Šv. Gab
rieliaus parapijos salė, 1575 
So. lOth St.

Grigaitis, dainuos chorai ir

Linkėtina, kad kaimynams 
taip pat gerai pavyktų va
sario 16 d. minėjimas.

M. Kasparaitis

Kiekvienas dažnai varto
jamas daiktas nustoja savo 
svorio.

Į
I GRO. 1983 — TRI. 0073

Income Taksų Patarnavimas
Speciališkai Del Biznierių, Namų Savininkų, 

ir Darbininkų. Atsineškite Uždarbio Raštukus.

AUGUST SALDUKAS
4038 Archer Avė. . . . Chicago 32, III.

TELEFONAS: — LAFAYETTE 6719 
.............. ■ ,

TIKRAS KRAHO

su pirmykščiu bravaro 

šviežumu, skoniu ir aroma 1

K»

mathan
KANTER

žydiikae”

nė, Pr. Vasiliauskas, Pr. Ba-

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDES
• RŪMO

• GIN
• VYNO
• KORULAU,

DE Ui#
BEE*

JIU1 W
• KRUPNIKO 

Bus Parduodama
SPECIALĖMIS KAINOMIS

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

imtut, ki
CL

Gausit dešimts pilną stiklą ko-skaniausio iš po 
krano alaus ką esat kada ragavę, prašydami tos 
didelrrs pus-galioninės bonkos FOX DE LUKE 
alaus. Skirtingas FOX DE LUX£ pristatymo 
būdas palaiko alą tinkamai šaltu — paruoštu 
vartojimui namie. Patogus, ekonomiškas ir tin
kamas parengimams. Įsigykite FOX DE LUKE 
alaus pus-galioninisc bonkose — šiandien!

X
PASAULYJE DAUGIAUSIAI PARDUODAMAS 

KRAN ) ALUS y2 GAL. BONKOSE;

/
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MIRGA - MARGA IS ROCKFORD, ILL.
Vasario 17 d. A. L. Tary 

bos skyr. susirinkime komi 
sija pranešė, kad vasario 2? 
d. Lietuvos Nepriklausomy 
bes sukakties paminėjimu 
viskas prirengta. Kalbėtoji 
bus P. Daužvardis, Lietuvor 
konsulas. Bus ir muzikali 
programa, o po visam šo
kiai. Prasidės 3 vai. Įžangr 
nemokama. Komisija kvie 
čia visus ateiti j parapijos 
salę ir pasiklausyti.

apeigos, kurios žmones su
graudino. Ant galo du ka
reiviai sudėję vėliavą įdavė 
notinai. Po pamaldų dau
gelis buvo Labunskių pa
kviesti pietums.

Labunskių trys sūnūs tar
navo kariuomenėj. Vienas 
žuvo, o du garbingai palių o- 
suoti, t.y. Albert ir Edvvard; 
abu vedę.

CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA
West Puilmano Demokratų Klubo
Naujienos Parengimas

Vasario 24 d., 7 vai. va- Marųuette Park. — 13-to 
kare, parapijos salėje Šv. Wardo Lietuvių Demokratų

L. V. Chicago apskrities su- kams 15c) ir 6 valandą va- Valdybon šių metų išrink- 
sirinkimo, kad apskritis de-ikare. Įžanga 50c augusiems, ta sekantieji: dvasios vadas

f-Š. Petro ir Povilo lietuvir 
parapijos para pi jonai vif 
dar nusiminę. Jau kelintai 
mėnuo, kaip negirdi lietuviu 
kalboj evangelijos, nei pa
mokslų. Gaila, kad' vysku
pas negauna lietuvio kuni
go. Senesni žmonės anglu 
kalboj apie tikėjimą nieko 
nesupranta.

Vasario 10 d. Bronius Ka
činskas šventė savo gimta
dienį ir pavaišino draugus. 
Juozas Jusevičius su savo 
dukterim Sofija padainavo 
“Ilgiausių metų”.

Vasario 6 d. Juozas ir A- 
delė Misevičiai šventė vedy
binio gyvenimo 25 metų su
kaktį. Euvo užsiprafę šv. 
Mišias Šv. Antano bažnyčioj, 
kad padėkoti Dievui už su
teiktas visas malones. Jų 
sūnus Juozas įteikė motinai 
ir tėvui gražią dovaną. Tė
vai džiaugias, kad geras sū
nus, garbingai paliuosustas 
iš kariuomenės.

Misevičiai yra “Draugo” 
skaitytojai ir rėmėjai. Sa
ko, kad ir su bizniu persi- 
skyrėm, bet su “Draugu” 
nesiskirsime, dar ir kitus 
prikalbinsim užsirašyti.

Sveikinam jubiliatus už 
tokį gražų pareiškimą ir vė
liname sulaukti auksinio ju
biliejaus.

Koresapdentas

Vardo Dr-ja turės šaunų pa 
rengimą. Bus rodoma juda
muose paveiksluose su gar
siakalbiu 1945 m. Worlds 
Series (Chicago Cubs ir De- 
troit Tigers). Kam neteko 
matyti, dabar turi gerą pro
gą. Paveikslus rcdys iš A- 
merican League atsiųstas u-

Klūbas, kuris yra vienas 
veikliausių Marąuettt Park 
kol:nijoj, stropiai ruošiasi 
prie parengimo vasario 24 
d., parapijos salėj.

Komisija, kuri susideda iš 
S. Cibulskio, J. Jacko ir S. 
Vainausko, deda pastangas,

. . kad programa visus paten-nistas operatorius su gera j{intų

Programoj dalyvaus Su
mažina ir prietaisais. Tam 
pasidarbavo dvasios vadas 
kun. Juozas Makaras. Bus 
ir kitokio pamarginimo bei 
užkandžio. įžanga visiems 
nemokama. Visi kviečiami.

Su pradžia kovo mėnesio 
mūsų parapijoje sekmadie
niais vargonininko pareigas 
pradės eiti žinomas chorve
dys ir muzikas — Stanley 
(Jimmy) Rakauskas. Reikia 
tikėtis, kad bažnyčioje gie
dojimas ir muzika žymiai 
pagerės.

Bronius Kačinskas ir An
tanas Kairys gavo gražių 
dovanų iš Greendle Bros. Co. 
po rankini laikrcdėlį ir po " ’
$200 00 pinigais. Jie yra iš BUdriKO ^010 
dirbę po 33 metus toj kom
panijoj ir yra geri darbinin-1 programa 
kai. Abudu “Draugo” skai
tytojai. Sveikiname!

Vasario 16 d. mūs bažny
čioj buvo gedulo pamaldos 
už žuvusi/ vokiečių nelaisvėj 
kareivį Praną Labunskį. Šv. 
Mišias laikė trys kunigai. 
Aštuonį kareiviai stovėjo 
prie katafelio, o du prie du
rų. Klebonas pasakė pamoks 
lą. Po to atlikta militarinės

Šį sekmadienį, vasario 24 
d. bus leidžiama puiki Bud- 
riko programa per didžiąją 
WCFL-1000-k. radio stotį, 
kaip 9:30 vai. vakaro, Chi- 
cagos laiku (vieną valandą 
vėliau rytinėse valstijose). 
Programoj bus solo, duetai, 
puikios liaudies dainos ir 
smagios muzikos Budriko 
radio orkestros. Kita įidomi 
Budrikę programa yra gir-

Pasidarbavimu vietinio A 
RD skyriaus, kovo 3 d., pa
rapijos salėje bus rodoma 
judamieji paveikslai “Clois- 
ter”. Rėmėjos sako, bus ir 
kitų įdomybių. Visas vaka
ro pelnas eis Šv. Kazimiero 
vienuolynui. Visi dalyvauki- i 
me.

da didžiausių pastangų pa
sisekimui šv. Kazimiero 
šventės, kovo 3 d., šv. My
kolo parapijos bažnyčioj, No. 
Side. P3, šv. Mišių, parapi
jos salėj bus bendri pusry
čiai, per kuriuos visa eilė 
senui veikėjų bus pakelti į 
Ketvirtą Laipsnį.

Liepos 4 d. pikniko komi
sija jau daro planus dide
liam pasisekimui ir sutrau
kimui viso jaunimo įi Vytau
to parką. Prie apskrities ko
misijos iš kuopos išrinkta: 
B. Klimas, J. Janusas, K. 
Petrulienė ir V. Gedminienė.

o 15c vaikams. Visį kviečia
mi pamatyti šią komediją.

B. Klimas plačiai kalbėjo 
apie L. V. organizacijos a- 
teitį, ragindamas visus taip 
pasidarbuoti, kad 36-ji kuo
pa būtų didžiausia ne tik 
Chicagoj, bet ir visoje or
ganizacijoj. Svečias Chicago 
apskrities pirmininkas V.- E. 
Pavis kvietė vieningai dar
buotis ir apskrityje, nes, jei 
apskritis bus tvirta, tai stip. 
rios bus ir kuopos.

kun. A. Briška, pirm. B. Kli
mas, vice pirm. J. Brazaus
kas, ir J. Janusas, nut. rašt. 
F. Urnežiūtė, finansų rašt. 
P. Rekašiūtė, ižd. K. Za
romskis, iždo globėjai K. 
Petrulienė ir V. Gedminie
nė, korespondentai V. Kviet- 
kaitė, P. Zakaraitė, knygų 
revizijos komiai j cn M. Ru- 
dokaitė, V. Gedminas ir K. 
Petrulienė. Vytis

K, Zaromskis raportavo iš 
valkiečių choras. Po progra- Dramos Ratelio veikimo, 
mos bus šokiai. Įžanga 50 Vaidinimas komedijos “ (Po- 
centų. nas) Jackus Dauga#oris”

Visi kviečiami atsilankyti jau priruoštas, tik laukia- 
į šį koncertą ir vaidinimą, ma vasario 24 dienos. Vai-
Pradžia 4 vai. popiet.

Koresp.

Iš Jaunimo Veiklos
Brighton Park. — Vasa

rio 4 d. Lietuvos Vyčių 36-ji 
kuopa laikė susirinkimą, ku
rį atidarė vice pirm. J. Bra

priimti rankų plojimu.
______________________ Į P. Zakaraitė ir P. Reka-
dima kas ketvirtadienį per įšiūt8 padarė Pran»šimą iš
Cicero stotį WHFC-1450-k., '------------------------------------
kaip 7 vai. vakaro. Čia gir-
dėsite žinias, pranešimus ir U 
puikią muzikalę programą.
Juozo Budriko krautuvė?
3241 S. Halsted St., kviečia 
visus pasiklausyti šių lietu
viškų programų. Pranešėjas

Story vvithout Words...

PRIPILDYKITE šviesu tuštumus ir 
atnaujinkite išdegusias lempukes su 
užtenkamai šviesias naujoms lempu- 
kėms. Turėkite visados “ekstra" lem- 
pukių po ranka.

BRIGHTEN up 
yourhome

PUBLIC SERVICE COMPANY 
OF NORTHERN ILLINOIS

Remember Our Liberal
Renewal Policy

Standard burned-out light bulbs (marle rd 
“P. S. of N. I.” or “Renewal Service”) 
in 25 to 200 watt sizes.may be ezchanged 
for new bulbs without charge; others 
ar a slight renewal charge. Bring your 
burned-out bulbs to your Public Ser
vice store for exchange.

Practically all sizes of new light 
bulbs are now available at your Public 
Service atore or light bulb agency.

dinimas bus du sykius: 2 
vai. popiet (įžanga 50c., vai-

Milijonas Detroitiečių 
Vis Dar Negauna Pieno

DETROITAS, vas. 22. — 
Maždaug 750,000 detroitie-

zauskas. Sekr. V. Spiraus- čių vis dar negauna pieno, 
kaitei neatsilankius, tam su- pieninių darbininkų streikui 
sirinkimui raštininkauti iš- prasitęsus į trečią dieną, 
rinkta P. Rekašiūtė. Darbininkai reikalauja 20

K. Zaromskis perstatė su- centų valandai pakėlimo, 
sirinkimui grįžusius iš ka- Unijos viršininkai nerodo 
riuomenės narius: B. Klimą, optimizmo dėl greito strei- 
J. Jonušką, o Rekašiūtė — ko baigimo. Jie sako strei- 
Mildą Rūdaitę. Visi buvo k&i uždarė 21 iš miesto 32

Kodėl Pasilikti 
Sergančiu?

[NKSTV. PŪSLES, SOCIALES 
LIGOS PASEKMINGAI 

IŠGYDOMOS.
Jau pagelbAJome tflkRtflnfllama 

kuria ken**1o dAI NERVTfiKUMO. OI). 
03. KRAUJO. MAUKU. IR PRIVATI
NIŲ MOT.T. Gydoma Alaplnlmo kanalo 
Runaeralavlmus, nutekėjimus, pertankų 
vertimą tuAtlntl pūslę, nuolatini kėlimą* 
hI nakčia IA lovos.
FIZTNft TR rnrOROSKOPTSKA 
MIKRORKOPTSKAS KRAUJO IR 

fil.APTMO TSTTR1MAS

VISKAS TIK UŽ $3.00 
PILĖS ( Hemor oidai)

IŠGYDOMA MU<»U ’AFfilF MKTODU 
RR OPRRACUOM

X-RAY EGZAMINACIJA
BE SKAUSMO

BE PJOVIMO. BE DEGINIMO, 
Didžiumoje ntvėjų palengrvlna nuo S 

Iki 6 dienų laikotarpyje.
Gydymo kastai prieinami kiekvienam 

darbininkui .
PATENKINIMAS GARANTUOJAMAS 

KIEKVIENAM KURI PAIMAM GYDYTI 
DIRBANOUTJU PATARNAVIMUI 

ATVIRA VAKARAIS

DR. E. E. CULP
202 SOUTH STATE STREĘT

Kampas Adams—šeštame Aukftte

VALĄNDOS: Nul 9 ryto Iki 8 Vakare 
Sekmadieniais nuo 10 Iki 1.

BIZNIERIAI 

IR NAMŲ SAVININKAI

Jūsų

Income Tax 
Sąskaitas

Ekspertyviškai ir taisykliš- 
kai paruoš jums mūsų pil
nai patyrę knygvedybos ir 
legališkumo ekspertai.

GROSS 
Realty & Mortgage

Company
2320 MILWAUKEE AVĖ.

CHICAGO. ILL.

Tel. — ARMitage 2373

pieninių.

ĮKAITY K IT F -DRAUGĄ

GAVĖNIAI...
KNYSŲ PASIŪLYMAS:

Stacijos ir Graudūs Verksmai...........................
Šv. Juozapo Novena..............................................
Šv. Teresės Vaikelio Jėzaus Novena...........
Novena prie Dievo Motinos Nuol. Pagelbos.
Šv. Onos Novena..................................................
Novena į Šv. Antaną. ....................................
šv. Judo Tadejaus Novena............................
Novena už Sielas Skaistykloje......................
Intronizacija šv. Jėzaus širdies.................. .
Sveika Marija — Petrausko — Geg. mėn..

Galima pašto ženklais užmokėti. 
Reik prisiųsti ir už persiuntimą.

DRAUGAS
2334 S. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois 

■ ... -j- - -—■ ; '

T TFTTTVT ATI Ne v*en DARBO Prakaitu galite Jj-LLj * U V 1/11 • užtikrinti savo Gyvenimo PASEKMĘ 
— nes tas kelias yra ilgas ir sunkus ir gana vargingas .. .

BET PAGREITINKIT SAVO PASEKMĘ

Investuojant Savo Pinigus
į Saugius Gerai Apmokančius 

Investmentus

10c.
10c.
10c.
10c.

.15c.
15c.
15c.
20c.
30c.

.35c.

33

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

------------ ★-

DIDELIS PASIRINKIMAS
__ ' ' 5;Vyno, Degtinės ir Alaus

★ ★ ★
Geriausių rūšių alų 

pristatome į namus: 

buteliais, dėžėmis ir

statinėmis.

★ ★ ir
AL. SHIMKUNAS

Sa/vinlnkaa

Telefonas PROspect 5951

Didelis Pasirinkimas Gerų PIRMŲ MORGIČIŲ, ANTRŲ MORGI- 
ČIŲ ir SUTARČIŲ—KONTRAKTŲ ant PELNINGŲ NUOSAVY
BIŲ, kaip tai APARTMENTINIŲ NAMŲ. COTTAGES, BUNGA- 
LOWS, BIZNIO NUOSAVYBIŲ ir ĮVAIRIOS RCSIES NAMŲ.

Ateikite Pasikalbėti ir Persitikrinti apie šiuos INVESTMENTUS 
su LIETUVIU—M R. CHARLES JANULIS.

MORTGAGE EXCHANGE
III W. Washington St. KAMB. 358—360—362 Chicago, Illinois

Arba Pašaukite Telefonu — STAte 6385-6-7.

i
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CHICAGOS IR APYLINKĖS tlfTUVIAMS
KATALIKIŠKŲ DR-JŲ KONFERENCUĄ-SJSIMELIS

Konferencijos prograųia 
bei eigą, bus paskelbtą kiek 
vėliau. Draugijoms kvįeti-

Pranešimai
Kas met Federacija imasi 

iniciatyvos sušaukti Vaka
rinių Valstijų Lietuvių Ka
talikų Konferenciją. Šįmet 
tokia konferencija įvyksta 
sekmadienį, kovo 17 d., 1:30 
vai. popiet, Šv. Jurgio pa-

Kiekviena draugija turi 
savo atskirus reikalus. Ta
čiau draugijiniame gyveni
me turime ir bendrus reika
lus kuriuos reikia bendrai 
aptarti, išsiaiškinti ir vyk
dyti, ypač dabar kuomet ka
talikybei ir lietuvybei gręsia 
taip dideli pavojai, mums 
reikia savo viduje būti stip
riais ir organizuotais kad 
prieš tuos pavojus atsilai
kyti. Be to, šįmet konfe
rencija žada būti įdomį sa
vo paskaitomis, šių dienų 
aktualiais klausimais.

iųai jau išsiuntinėti. Prašo
me kreipti rimto dėmesio, 
išrinkti veikliu# atątows į 
konferenciją. Jei kurį drau
gija dėl neturėjimo valdy
bos adresų negavo kvieti
mo, taį prašome priimti šį 
kvietimą ir išrinkti ątąto- 
vus. Šiunmi taip pat kvie
čiame ir toliau nuo Chioa- 
gos gyvenančias draugijas 
— Rockford, Įll., Indiana 
Harbor, Indiana, Waukegąn, 
Kenosha, Melrose Park, Ci
cero, Roseland, West Pull- 
man ir t.t. Šiuo metu tokia 
konferencija yra svarbiau 
negu bie kada yra buvę.

Fed. Valdyba.

Marąuette Park Lietuvos 
Vyčiu H2 kp. šokių vaka
ras bus M. J. Flynn salėj, 
3156 W. 63rd St. (netoli Ke- 
dzie Avė.) šeštadienį, vasa
rio 23 d. Bus gera orkestrą 
ir lietuviško jaunimo iš vi
sų lietuvių kolonijų. Kvie
čiame visus lietuvius ir lie
tuvaites dalyvauti. X.

ra orkestrą. Kviečia rengi
me komisija ir valdyba.

V. B.

. Dariaus-Girėno Lietuvių 
Kareivių Motinų KlūBo mėn. 
susirinkimas įvyks antra
dienį, vasario 26 d., 8 vai. 
vak., Dariaus-Girėno svetai
nėje. Visos narės kviečia
mos atvykti paskirtu laiku.

Valdyba

Žagariečių Klubo mėnesi
nis susirinkimas įvyks sek
madienį, vasario 24 d., 1 va-

šakių Apskrities Klubas 
rengia šokių vakarą pager
bimui klūbiečių sūnų grįžu- landą popiet, Hollywood sa 
šių iš karo šeštadienį,, va-, lej. Malonėkite visi atsilan- 
sario 23 d.. 7:30 vai., Demo- kyti, nes turime daug svar-
kratų salėje, 4808 W. 16th 
St., Cicero.

Rengimo komisija kviečia 
visus klūbiečius ir jų drau
gus įi šį balių.

bių reikalų aptarti.
J. Keturakis, rast.

giškai praleidus laiką. Pa- 
rengimas bus Daritąa-Girėno 
mažoj svetainėj; įžanga 55c.

Kviečiame visus susipažin 
ti su Universiteto Klubu ir 
duotį mums progą matyti 
tuos, kurie žingeidaujas lie
tuvių jaunimu. Tikimės, kad 
susitiksite daug draugų ir 
linksmai praleisite laiką.

I. C. M.

Brighton Park. — BALF 
6-tas skyrius laikys mėne
sinį susirinkimą penktad;e- 
nį, vasario 22 d., 7:30 vai., 
mokyklos kambary, 4400 S. 
Fairfield Avė.

J. K. Enoeris

Pilnas INCOME TAX Patarnavimas
Biznieriams — Namų Savininkams — Darbininkams

NOTARY PUBLIC — ČEKIUS I6KEICIAM 

Moncy Orderius Išrašom — Automobiliams License Patarnavimas

Western Currency Exchange
6254 S. WESTERN AVĖ. — (prie 63rd St.)

Bridgeport Currency Exchange
815 W. 35th St. — (tik kelios durys nuo Halsted) 

%-■■■■........... .... ....... ■■ z-' ' -............... =

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.

Brighton Park. — Jaunų 
mergaičių Sodalicija rengia 
šokius Darius-Girėnas salė-

Rytoj ARD Metinė 
Vakarienė

Lietuvių Piliečių Darbinin 
kų Pašalpos Klubo mėnesi- 

• nis susirinkimas įvyks va-
, kurie kas met noriai daly-, sarį0 24 d.. 12:30 vai. po-

Lietuvių Universiteto Klū- 
B* ' bas rengia pasilinksminimo je, 4416 S. Western Avenue, 

popiety vasario 24 d., 3 va- kovo 3 d. Bus labai pepu- 
landą popiet, ir kviečia vi
sus naujus ir senus drau
gus atsilankyti, kad drau-

lari muzika — Johnny Walk 
er’s orkestrą. Įžanga 75c.

Fra neės Paskačimas
vauja.

Šįmet, kaip kasmet cent
ro ARD vąkąrieųė bus pra-Vieną sykį, ir tik vieną 

metuose, įvyksta ypatingai 
graži pramoga, tai ARD me
tinė puota, Šv. Kazimiero 
akademijoj. Tai puotai ne
reikia įžangos bilietų “bruk
ti” seserų Kazimieriečių ir, . ,
akademijos prieteliams bei va arą J . ,G®n ro v 
rėmėjams. Visi iš anksto, akademijoj.
jais apsirūpina, nes pas rė
mėjas visose kolonijose ga
lima jų įsigyti. Akademijos 
auditoriją užpildo svečiai,

Keturių Metų Mirties 
Sukaktuvės

A.
KAZIMIERA GILVIDIENft 

(po tėvais Sasenaitė)

Jau sukako keturi metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimų, žmonų, se- 
sarį ir tetų Kazimierų Oilvidie- 
serį ir tetų Kazimierų Gilvidie-

Net.ekomo savo mylimos Va
sario 25 d., 1942 m.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jos niekados negalėsime užmir
šti. Lai gailestingas Dievas su
teikia jai amžinų atilsį.

Mes, atmindami jos liūdnų 
prasišalinimų iš mūsų tarpo, 
užprašėme 3 gedulingas šv. Mi
šias (su egzekvijomis) pirma
dienį, Vasario 25 d., 1946 m. 
šv. Antano parapijos bažnyčio
je, 6:00, 7:00 ir 8:15 vai. ryto.

Kviečiame visus gimin.es. 
draugus, kųiųjynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose 
ir kartu su mumis pasimelsti 
už a.a. Kazimieras sielų.

(Nuliūdę: Vyras kfcuilsiovtts. 
Sesuo ZsU'ijii ir šiogcrls Julijo
nas Šiauliai. Broliui Antanas ir 
Mykolas, Venskų šeima ir Ki
tos O.minės.

■■
f

piet, J. Budas West Side 
svet. Visi Aariai-ės prašomi 
dalyvauti ir atsivesti nors

!rz %

džia visų kolonijose vajų,1 vieną naują narį, nuo 16 m
kurie įvyks per gavėnią. Bet 
prieš vajų parapijose, kurie 
visuomet estį seserų moky
tojų ir rėmėjų rūpestingai

iki 40 m. amžiaus įrašyti už 
pusę įstojimo mokesčio. Ka
ro veteranai priimami be į- 
stojimo mokesčio. Duoklės

prirengti, sueisime visi, ryt Uk $6 į metus.
James R. Cherry, rašt.

Visas pelnas pramogos 
skiriamas naujos akademi
jos statybai, kurios pamatus 
netrukus pradėsime. Valgiai 
ir programa prirengti su di- ’ 
dėlių skoniu ir daile, kaip 
tiktai seserys Kazimierietės 
moka prirengti. Įžanga tik 
$2.00 asmeniui už puotą ir 
programą.

Visį žinome kad daug men 
kesniuos parengimuos užmo
kama dvigubai daugiau.

Taigi, mielieji prieteliai, 
visus širdingai kviečiame 
mūs puošniojon puotom Pa
sirūpinkit biįietą iš anksto, 
nes prie durų jie nebus par
duodami. Norima, kad visi 
svečiai galėtų erdviai susės
ti ir tikrai maloniai vasario 
24 d. vakarą praleisti.

Rėmėja

Šakių Apskrities Klubas 
rengia šokių vakarą pager
bimui klūbiečių sūnų grj|žu- 

iš karo vasario 23 d., 
vai. vak., Demokratų

salėje, 4808 W. 16th St., Ci
cero, III. Klūbiečių prašoma 
į balių atsivesti savo šei
mas bei draugus. Grieš ge-

INCOME, T A X
8| S h Ai T A S

l*UUo Pajiun.-uotos Karu Veteranus

PRANAS
SALEMONAVICIUS
3251 S. Malsted St.

VIC. 1947 — arba — DOR. 185« 
Raštinė atdara nuo 9 rftn iki 9 v.
Taipgi suteikia Dalinio Įtaiko 
KNYGVEDYBOS Patarnavimų, 
nuo $1.50 j savaitę ir aukščiau. .
—P---------------- 1

Dvi Pramogos
Dįevo Apvaizdos parapija. 

— šv. Onos Draugija rengia 
kauliukais žaidimo pramogą, 
vasario 24 d., parapijos sa
lėj, 3 vai. popiet, o Rožių ir 
Lelijų Klubas rengia įdomų 
vaidinimą, kovo 3 d., taip 
pat parapijos salėj.

Visi Aštuonioliktosios lie
tuviai kviečiami atsilankyti.

Rap.
—"T-— '.-

Pildo Income Tax Blankas "Draugo"
Ofise Federalinės Valdžios Atstovas

PATARNAUS GERAI ŽINOMAS LIETUVIS —
A. S. WALONS (VALŪNAS)

Suv. Valstijų Federalė valdžia atsiuntė į “Draugo” raštinę 
A. š. VVaJons (Valūnas) Iuternal Revenue Deputy Collector pa
gelbėti lietuviams išpildyti Income Tax blankas Ir duoti atsaky
mus liečiant klausimus apie Income Taksus.

P-nas Valūnai bus D“rąugo” raštinėje iki tyovo l d., nuo 9 
ryfo iki 5 vai. vakare, išskyrus šeštadienius. Išpildymas blankų 
ir patarimas bus teikiamas veltu).

Kiekvienas turi turėti savo skaitlines pilnai padaręs, nes tiktai 
15 min. laiko skiriama asmeniui.

KAS TURI PILDYTI INCOME TAX BLANKAS?
a) . Kiekvienas asmuo, pilietis ar nep,lietis (inimant mažame

čius) vedę ar nevedę turi išpildyti income tax blanką jeigu visos 
įplaukos siekė $500.00 ar daugiau.

Jei 1945 m., kurio nors buvo uždirbta mažiau negu $500410 ir 
jei taksų buvo sulaikyta, reikia išpildyti blanką, kad gavus gra- 
įOH.

b) . Šiais metais yra dvi fornų>s kuriomis galima atlikti taksų 
sąskaitą. Reguliares algae gaunantieji, kurie iš kitur turi įplau
kų mažiau negu $100.00 gali išpildyti formą VV-2, kurią duoda 
darbdavys dėl išmokėtų algų. Reikia tik 7 klausimams atsakyti, 
ir Išsiųsti prieš kovo 15 d. Kolektorius išrokuoja taksus Ir pa
siunčia bilą dėl Uksų arba grąžina permokėjimą.

c) . Bl^njėrtoi ir tie, kurie gauna įplaukų iš rendų, nuomų, tu
ri išpildyti formą 1040 kaip ir kitais metais.

d) . Visi, kurie turi įplaukų virš $100.00, kurie nepapuola po 
sulaikymo turi Išpildyti 1946 m., dekilaraclją pramatytų įplaukų.

B. A. L ACH A WIC Z 

ROS E LAN D E 
Laidotuvių Direktorius 

KOPLYČIA —
10756 So. Michigan Avė.

Tel. PUL. 1270 ar CAN. 2515 
Rez. tel.: COMmodore 5765

— 1

SENOMS, ATDAROMS,

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS
Kenčląntlejl nuo senu. atdarų 

Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sidėtt, ir kaip 
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
EEOULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
senų, atdarų Ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybžs suteiks 
Jums tinkamą 
nakties poilsi Ir 
pagelbgs Ižgydyt 

senas, atda
ras Ir skau

das. Vartę kitę Ji irgi skaudlems 
nudegimams. žąfltj Ir sutrflklmu 
prašai Inlmul, Ir kad palengvinti 
Psoriasis niežSJImą. AtvSdlna va
dinamą Athlete’a Foot degimą ir 
niežėjimą, sustAbdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
sutrflklmo tarp pirštų; geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darpo Išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms Iš lauko pu-

NELAUKITE—
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O MALLEY and McKAY, Ine.
222 W, Adams St. Kamb. 1558-54

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALINIAI AGENTAI Šių Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi 1 Mūsų Įstaigą!

Čia rasite suvirš 200 Puikių 
paminklų ir galėsite lengvai 
išsirinkti tokį, kuris patiks.

Daugeli* Lietuvių yra pilnai 
patenkinti taie meno iedevrait, 
kuriuo* mee padirbome jiem*.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvykit 
| mūsų didįjį ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
627 NO. WE8TERN AVĖ. TEL.: SEELEY 6198 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

NULIŪDIMO
o

VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

DEGULZ) OINTMENT parzl- 
dųoda po fl.OO, t.7ft, Ir 8.00.

Muškite Jūsų Ifoney Orderi tlą- 
slog j:—

LEGULO
' 1941 No. Pulaski IM. 

Dept D. Chicago 89. 111.

GARY. INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

PIKKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON

. — Savininko —

Si. Casimir Monument 
Company

. 3419 West llth Sk
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSr , - . ; . ' • ' ’ r-f i <«t ** '. • 11 •• •

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th Avė., Cicero, 111.
Telefonas — CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago, 11..
Telefonas — GROVEHILL 0142

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

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 

Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai. 
8 vai. vak.

NARIAI:
C h i c a g o s 

Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

.AMBULANCU
Patar naujam 
dienąirnaktį 

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUAN1CA AVĖ. Phone YARds 4908

J. LIULEVICIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572

P. J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 
___________ Telephone YARds 1419___________

I. J. ZOLP .
1646 WEST 46th St._________Phone YARds 0781

MAŽEIKA - ir - EVANAUSKAS
3319 UTUANICA AVĖ. Phone YARds 1138-39

LACHAWICZ IR ŠONAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

I'hones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L. L. BUKAUSKAS
10831 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULlman 9661

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę

i

gimin.es


✓

DnCNRAjSTES DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Šeštadienis, vasario 23, 1946

Amerikos vyskupų komitetas

Vėl ruošias dideliam šalpos darbui
PUSIAUGAVfiNIO SEKMADIENIS SKIRIAMAS RINK

LIAVAI VEIK VISOS BAŽNYČIOSE AMERIKOJ.
ŠEŠTOJI IŠ EILES

VVashington, D. C. — A- 
merikos Vyskupų Greito Rei
kalo (Emergency) ir Šalpos 
Komitetas jau pradėjo ruoš
tis šeštai metinei rinkliavai 
visose Amerikos katalikų 
bažnyčiose, kad sukėlus pa
šalpos nukentėjusiems nuo 
pastarojo karo Europos ir 
kitų kraštų žmonėms. Šįmet 
didelė dalis surinktosios pa
šalpos bus skiriama nuken
tėjusių nuo karo vaikų ge
rovei.

J. E. kardinolas Samuel A.
Stritch, kuris yra pirminin
kas to vyskupų komiteto, 
praneša, kad pašalpos rink
liavai yra paskirtas pusiau- 
gavėnio sekmadienis, kovo 
31 diena.

Savo laiške visiems Ro
mos Katalikų Bažnyčios va
dams Amerikoj, kardinolas 
Stritch pacitavo Jo Švente
nybės Popiežiaus Pijaus 
XII-jo pastarosios encikli
kos “Globos reikalingi vai
kai” kai kurias vietas, ypa-į 
tingai kur prašoma, kad 
kiekvienoj diecezijoj visose 
bažnyčiose būtų paskirta 
viena diena maldai ir ge
riems darbams gelbėjimui 
karo išsklaidytų ir reikalin
gų globos vaikų visuose 
kraštuose.

Šv Tėvas .taipgi nuošir
džiai priėmė Amerikos Vys
kupų Komiteto vienbalsį nu
tarimą, kad ir katalikiškųjų 
mokyklų vaikai padarytų sa
vo tarpe rinkliavą sušelpi- 
mui našlaičių, benamių ir 
pamestųjų vaikų karo nute- 
riotuose ir sunaikintuose 
kraštuose. Tikimasi, kad mo
kyklinio amžiaus vaikai at
sisakys vieną dieną nuo ma
lonumo sau, o tą auką pas
kirs vaikams Europoje.

Nors karas pasibaigė, ka- 
nuolės nutilo, lėktuvai bom-

Su automobiliu 
į ežerą

T. J. Moore, keliaujantis 
selsmonas iš Detroit, Mich., 
prie Devon Avė. nuo Sheri- 
dan Rd., įvažiavo į Michigan 
ežerą. Laimei įvykį pamatė 
paskui važiuojąs tūlas Klein, 
kurs, šokęs į vandenį, T. J. 
Moore ištraukė iš paskendu
sio automobiliaus.

Automobilių iš ežero išvil
ko pašaukti ugnegesiai.

Numeris B tikrai nelaimingas
Tai paliudys ir Marie Jen-Į slėpdavo. Tuos pinigus ji iš- 

chi, 18 metų amžiaus, gyv. ■ leidus teatrams, drabu- 
900 Newport Avė. Policija | žiams, vėl žiūrėdavo laikraš- 
sako, kld ji patraukei brune- Į ty skelbimų ir vėl panašiai 
tė, gal, dėlto jai ir sekėsi sa- pasielgdavo.

Po trylikos tokių apsivogi 
mų, ji buvo policijos sučiup
ta Eastgate viešbutyje, pir
mą darbo dieną.

votišku būdu vagiliauti. 
Radus laikraštyje skelbi

mą, kad rsetoranui, viešbu
čiui, ar kitai kuriai įstaigai 
reikalinga iždininkė, ji gau
davo darbo, padirbdavo kiek 
laiko ir, nutaikius gerą pro
gą, pavogus pinigus pasi-

Mergnia prisipažino, kad 
tuo būdu yra pavogus apie 
$3,000.

KONVERTITE

z ntizj

J. E. KARD. SAMUEL A. 
STRITCH

Pirmininkas Am. Vyskupų 
Greito Reikalo ir Šalpos 

Komiteto

bų nemeto, tačiau karo žaiž- 
dos da neužgijusios. Šimtai 
tūkstančių žmonių — augu
sių ir vaikų — visuose karo 
paliestuose kraštuose kenčia 
vargą, badą; jų tarpe siaučia 
ligos, epidemijos. Iš spaudos 
patiriame, kad šimtai ir tūk
stančiai žmonių miršta nuo 
bado ir įvairių ligų.

Vyskupų Komitetas tikisi, 
kad šįmet šeštoji metinė 
rinkliava sušelpimui nuken
tėjusių nuo karo, ypatingai 
vaikų, rytojaus pasaulio 
tvarkytojų, pasiseks daug 
geriau, negu praeitosios, 
žmonės pasirodys labiau 
duosnūs.

Įsiveržė, sumušė 
ir apiplėšė

Loretta Peters, 13 metų 
amžiaus, gyv. 2316 S. Albany 
Avė., buvo auka piktadario, 
kuris įsiveržęs į namus ją 
sumušė iki netekimo sąmo
nės, paskui pagrobė naudin
gus daiktus ir, atsukęs ga- 
zą, užtrenkė duris ir išėjo.

Mergaitę išgelbėjo grįžęs 
pietums iš mokyklos jos vy
resnis brolis. Motina-našlė 
buvo darbe. Mergaitė tą rytą 
nesijautė gerai ir buvc pa
silikus namie.

Pagrobė $26,000

Plėšikai susekė ir prie 
Great Lakęs Navai Station 
pagrobė troką, kuriuo buvo I Clare Boothe Luce, kon- 
gabenama 544 dėžės degti- Į greso atstovė iš Connecticut 
nės. Troko draiveris buvo Į valstybės, šiomis dienomis 
priverstas kniupščias atsi-: perėjus į katalikų tikėjimą, 
gulti plėšikų automobiliuje (NC-Draugas) 
iki buvo išmestas prie 22 ir 
Wolf gatvių. Tuščias trokas

Vyrai, džiaugkifės
New York, N. Y. — Iš čia 

pranešama, kad federalė vy
riausybė pradėjus tirti, dėl 
ko šiuo metu stoka vyrams 
drabužių ir kas tame kaltas.

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
$24.10 METAMS 

$500.00 gvdymo
POLISAS

$4.00 mktams
j. A. Shulmistras

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
’1000.00 POL,SAS

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.-LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

Įgyvendinkite Lietuviškų Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Tiesiog Joms 
Ii Mūsų Dirbtuves

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandas 

Už Prieinamas Kainas!

DABAR tai laikas pagrąžinti savo namus su geriausios 
rūšies RAKANDAIS. Mes turime dideli pasirinkimą, mūsų 
pačių išdirbinio, visokios rūšies klasiškų ir modemiškų 
rakandų. Pasinaudokite proga!

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mos. — 
Prie Progos Paklauskite Jųl

Archer Avenue Furnifure Co.
— PARLOR SIJITE IŠDIRBĖJAI —

4140 Archer Avė. Chicago 32, III.
Telefonas — LAFayette 3516 

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

0

Baisi tragedija
Namuose adresu 7759 

Constance Avė. įvyko baisi 
tragedija: James Roach, 44 

m., nužudęs žmoną, sūnų 17 
metų, dukterį 16 metų, ir 
pats nusižudė.

Priežastis, to baisaus dar
bo — finansiniai sunkumai, 
kaip paliktam rašte šeimos 
žudikas paduoda.

Vėl grasinimas
Ridgeway, III. — šio mies

telio maršalas Burgois En- 
dicott paštu gavo grąsinimą 
atsisakyti nuo policijos 
žvaigždės. Kitaip su jo anū
kėmis bus pasielgta taip, 
kaip su Suzanne Degnan.

Alus palietas ant 
geležinkelio

Ant kryžkelįo prie Oakton 
ir Cicero gatvių North Shore 
traukinys sudaužė didelį tro- 
ką, kuriuo buvo vežama 600 
dėžių alaus bonkose.

Užvažiavęs ant geležinke
lio begiu trokas sustojo. Tuo 
metu pasirodė traukinys.
Matydamas besiartinančią
nelaimę troko šoferis iššo-! buvo rastas Waukegane. 
ko ir išliko sveikas. •' ------------- ♦--------

Dvieju svaru kūdikis
Vienoj Aurora ligoninėj 

Mrs. Elmer J. Rice pagimdė 
pilnai normalią dviejų svarų 
dukterį. Kūdikio rankytė, sa
ko, nėra didesnė už augusio 
žmogaus rankos pirštą. Kū
dikis laikomas inkubatoryje 
ir, sakoma, yra mėgiamiau
sias viso ligoninės persona
lo.

Lėktuvas nusileido 
ant lauko

Prie 79 ir Troy gatvių už
vakar nedidelis lėktuvas, ku
riuo skrido du karo lakūnai 
— vienas iš Chicago, o ki
tas, vairuotojas, iš St Louis, 
Mo. Lakūnai nesusižeidė ir 
lėktuvui mažai padaryta ža
los. Išsibaigęs gazolinas, 
sako, privertęs juos nusileis
ti lauke.

Ugnis išvijo 600 
gyventojų

Gaisras sunaikino senus 
namus prie State ir Archer

Vajus paminklui 
nukelti

Chicago dantistų sąjunga 
nutarė padėti Pasteur Me- 
morial Assn. padėti veda
mam vajui, kad surinkus pi
nigų nukėlimui Pasteur’o

Avė. Apie 60Q negrų gyven- paminklo iš Grant Park į 
tojų atsidūrė gatvėje. Kreip
tasi į Raud. Kryžių, kad su
teiktų pašalpos netekusiems 
kambarių ir mantos.

Convalescent Park, kuris 
randasi medikalio centro 
distrikte.

Įvairios... Įdomios

ŽINIOS• • • •

Karo kapelionai 
pas Šv. Tėvą

Vatikano Miestas. — 150 
Amerikos Jungtinių Valsty
bių karo kapelionų buvo pri
imti Šv. Tėvo Pijaus XII-jo 
audijencijon. Kardinolas 
Spellman, militaris vikaras 
U. S. karinių jėgų, kapelio
nus perstatė Šv. Tėvui.

Airiai nori būt 
pasaulio policmonais

Dublin, Airija. — U S. 
ambasada čia tiek buvo už
versta airių prašymais įsto-

X Anthony Dainus, iš De
troit, Mich., Vasario 16 pro
ga parašė straipsnį antraš
te “The Land of Tears”, ku
rį Chicago Tribūne atspaus
dino vasario 22 d. laidoje. 
Pasirodo, kad ir didžioji an
glų spauda priima mūs raš
tus tautos reikaluose. Visa 
tik bėda, kad pas mus daug 
yra kalbančių, o mažaį ra
šančių.

X Kun. Ed. Abromavičius,
'Šv. Antano parapijos, Cice
ro, vikaras, su savo sesute 
Adella ir broliu Jonu pada
rė surpryzą savo tėvams jų 
35 metų vedybinio gyveni
mo sukaktyje, palinkėdami 
jubiliatams ilgiausių metų. 
Jubiliejaus atminčiai, kun, 
Edvardas visą šeimą paau
kojo Šv. Jėzaus Širdžiai.

X Izidorius Stankus, iš
Cicero, turi geras pasekmes 
katalikiškos spaudos plati
nime Cicero. Per Stankų už
siprenumeravo “Draugą” šie 
biznieriai: Wm. Gūdžius, E. 
Černiauskas, St. Levickas, 
Felix Mitchell, James Bal- 
chaitis, sav. moterų grožio 
saliono Adella Barkauskas, 
siuvėjas A. Survila, alaus iš- 
vežiotojas L. Stancikas ir 
k. Stankus žada'nenutrauk
ti ir toliau to kilnaus darbo.

X Juzefai Maksvvtienei. 
gyv. 1713 N. Marshfield Av., 
prieš keletą metų susirgus 
susidarė tokios komplikaci
jos, kad pergyveno kojos ne
tekimo operaciją. Kiekvieno 
mėnesio pirma penktadieni

Iš Austin Prosthetic La- 
boratory plėšikai pavogė ke- 
lioliką setų dirbtinių dantų, 
dantinius peilius ir kitokių 
įrankių. Nuostoliai siekia 
$2,500.

Taksi karavanas jau sostinėj

Jadra plečiasi
Dr. H. N. Bundensen, 

Board of Health prezidentas, 
praneša, kad jedros (meas- 
les) epidemija Chicagoj ir 
Cook apskrity šiuo metu ple
čias. Vien tik šį mėnesį į 
užregistruota 1,919 naujų 
susirgimų.

Chicago veteranų taksi 
karavanas jau pasiekė 
Washington’ą. Po atlikto 
parado gatvėmis, norėjo pa
daryti susirinkimą, tačiau 
niekur nerado tuščios salės. 
Išrinkti veteranų atstovai 
dabar lankos Teisingumo De- 
partmente, pas senatoriui, 
kongresmonus, ypatingai UI.

valstybės.
Chicago mayoras kitais 

reikalais ir gi yra išvykęs 
į Washington. Jis žada dėti 
pastangų, kad veteranai 
Chicagoj gautų leidimą ope
ruoti taksi, šis reikalas, sa
ko bus svarstomas miesto 
tarybos susirink
28 d.

Įsakymas turi būt 
vykdomas

nme. vasario

Pirmą syk Waukegan’e 
policija padarė puolimą ant 
vienos gemblernės ir suėmė 
keletą asmenų. .

Prieš keletą dienų polici
jos viršininkas paskelbė, kad 
gemblerystės atžvilgiu Wau- 

% kegan turi būti “dry”.

Tarp 16-kos ir 
1-nas iš Chicago

American Institute of 
Architects praneša jau išrin
kus šešioliką žymiausių ar- 
kitektų pagaminimui planų 
UNO (United Nations Orga- 
nization) sostinei. Tarpe tų 
rinktinių arkitektų, vienas 
yra ir iš Chicago.

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

Tortas Virš $17,500,000. — Atsargos Fondas Virš $1,300,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO ’

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVTSION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

Office hours daily: 9 A. M. to 4 P. M. — Wednesdays: 9 A. M. to 
12 Noon. — Thuradays 9 A. M. to 8 P. M.

I klebonas fe aplanko ™ dva- 
siniu patarnavimu. Maksvy
čiai priklauso prie TT. Ma-

.................... . , riionu Bendradarbių Dr-jos.rikos piliečiai priimami to- TTV ,. . , , c Užaugino du sūnūs. Juozaskion tarnybon. vedęs Rutkr.„kajtę
-io,. - - ma šeimą.

X U. Gaieckienė Ir O. 
Rumšienė. iš Bridereoort. sy
kiu išvvkusios į Los Ange
les Calif.. rašo negalinčios 
atsistebėti gamtos permai
na. Čikagą palikusios šalčio 
sukaustvta o ten viskas ža
liuoja, gėlės žydi. Nuvyku- 
sios i lietuviu bažnyčia no 
visam suėjusios visus čika- 
giečius anksčiau ten nuvy
kusius. Susitikimas tikrai 
buvęs malonus.

X Ona Antanaitienė, po 
operacijos Mary Thompson

bių užjūrio kariuomenę, kad 
atstovybei prisėjo spausdinti 
atsakymus, jog tiktai Ame-

Pražiopsojo $2,300
Pittsburgh, Pa. — Čia 

plėšikas užpuolęs vieną as
menį kišeniuje rado $47. Pa
sakęs, kad tokia suma jam 
neapsimoka, pinigus grąžino 
ir pabėgo. Gi užpultasis over 
koto kišeniuje turėjo $2,300. 
priklausančių automobilių 
firmai.

Gyvuliai atomo 
bombos išbandymui

Washington, D. C. — Vy
riausybė paskyrė tam tikrą ligoninėj, jau tiek sustiprė- 
skaičių ožkų, avių ir kiaulių jo, kad parvežta namo ilsis
atomo bombos išbandymui.

Mumps epidemija
Springfield, III. — čia pra

dėjo siausti mumps epide
mija. Iki šiol užrekorduota 
153 susirgimai.

Apvogtas dūke
Witney, Anglija. — Iš 

Norfolk’ kunigaikščio rūmv 
čia pavogta įvairių brange- 
nybių už $40,000.

INCOME TAX REIKALAIS

eikite prie

I. w. ZACHAREWICZ
NOTARY PUBLIC

903 West 33rd Street Tel. Yards 5423
(Priešai šv. Jurgio parapijos bažnyčią)
REAL ESTATE — PASKOLOS — APDRAUDA

ir atgauna jėgas. Ji yra nuo
latinė “Draugo” skaitytoja 
ir visų kilnių darbų rėmėja. 
Pažįstamieji prašomi ją at
lankyti.

X Federacijos šaukiamoj 
katalikiškų draugijų konfe
rencijoj, kovo 17 d.. Šv. Jur
gio parapijos salėj, tikimės 
turėti aukštų: svečių. Visa 
tai paaiškės konferencijos iš 
vakarėse. Draugijos ir or
ganizacijų kuopos prašomos 
rinkti atstovus į konferen
ciją.

X Elzbieta Vasiliauskienė,
1332 S. 49 Ct., Cicero, už
gauta paralyžiaus ir kai ku
rį laiką gulėjus ligoninėje, 
gero daktaro priežiūroj, jau 
grįžo namo ir palengva pra
deda atgauti pilną sveikatą

X J. ir V. Phillips, Cice- 
ro veikėjų Sriubų žentas ir 
duktė, išvyko atostogų į Flo 
ridą. Uošviams paliko dabo
ti savo mažą sūnų.


