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LIETUVOS 
'Draugo' Korespondentas Kalbėjo 

su VLIK'o Pirm. M. Krupavičių 
("Dran^o" Specialaus Korespondento Paryžiuje Pranešimas) 4 

VISOKS SUSISKALDYMAS IR TARPUSAVIO INTRI
GOS TIK KLIUDYTŲ LIETUVOS LAISVINIMO DARBĄ. 
VLIK'as PRIEŠINGAS TREMTINIŲ 'MEŠKERIOJIMUI.' 

Šiandien lietuvių tauta ko- M. Krupavičiui pačiam te-
voja dėl savo nepriklauso- k0 pergyventi sovietų ir vo-
mybes atstatymo, kaip dar kiečių okupacijas. Nuo ru-
niekad n e b u v o kovojusiasų kalėjimų ir enkavedistų 
Krašto viduj žaliame miške j kankinimų jam pasisekė lai

mingai laiku pasislėpti, ta
čiau atėję vokiečiai greit pa
sistengė jį suimti, nes jo as-

besislapstą partizanai su 
ginklu rankoje gr u m i a s i 
prieš okupantą. Gi už Lietu
vos sienų lietuviai išeiviai menybėje numatė didelį prie-
irgi nesėdi rankas sudėję ir jšą, kuris galjs sukelti lietu-
visokiais būdais stengiasi vių tautą, vieningai suvie-
padėti kovojantiems 
liams. 

bro- nydamas apie save kovai 

Per įvairių kraštų vyriau
sybes daromi žygiai, kad so
vietų padarytas smurtas ne
būtų pripažintas, nes pas
kutiniu laiku Maskvos diri
gentai stengiasi apmulkinti 
pasauliui akis, būk baltų 
kraštai patys laisvu noru 
prisijungė prie Sovietų Ru
sijos ir nori išgauti to fak
to pripažinimą iš Amerikos 
ir Anglijos vyriausybių. 

prieš okupantą. 
Pagaliau atėjo' pergalės 

metai ir M. Krupavičius bu
vo amerikiečių kariuomenės 
iš Vokietijos kalėjimo išlais
vintas. 

Šiandien jis eina jau nuo 
1945 metų VLIK'o pirminin
ko pareigas, to organo, ku
ris vienija apie save visus 
lietuvius, kuris atstovauja 
Lietuvos vyriausybę ir ku
rio švenčiausias tikslas yra 

Bet visi mes žinome, kaip ^uo greičiau išlaisvinti Lie-
Ma?kva panaudojo jėgą tam tuvą. 
•laisvam" prisijungimui ir žinant, kiek lietuviai tar-
koks teroras šiandien siau- Dusavy nemoka gerai sugy-
čia Baltijos kraštuose. venti, ''Draugo" korespon-

Ar tam demokra t i n i a i j centas paklausė pirmininko 
kraštai kovojo su hitleriška M Krupavičiaus, kaip VLI-
Vokietija ir fašistine Itali- JK'as žiūri j lietuvių tautinę 

REIKIA VIENYBES 
Rytines Valstybes Skubiai Išsikasa 

Iš 27 Coliu Gilumo Sniego; 27 Mirė 
Didžiausia snyago audra 

pastaraisiais metais vakar 
atnešė mirtį bent 27 asme
nim?, rytinėms valstybėms 
kovojant palaikyti susisieki
mą, pramonę ir prekybą per 
sniego kritimą, kuris Virgi
nijoje sieke 27 colių gilu
mą. Mokyklos užsidarė, vieš
keliai buvo užsnigti ir pre
kyba bei industrija sulėtėjo. 

Persidirbimas be k a s a n t 
sniegą bei nelaimės trafike 
buvo didžiausio? mirčių prie
žastys. Paskirstymas valsty
bėmis buvo: New Jersey. 11 
mirė; Pennsylvania, 7: Dis-

taip pat šviesoje mūsų pa
čių intereso, mes negalime 
palikti darbą neužbaigtą. 
Mes negalime apleisti tebe-
vargstančius žmones." 

Prezidento pasakymas iš
laisvintų kraštų ' matomai 
reiškia, kad toįie okupuoti 
kraštai kaip Vokietija ir 
Austrija bus kariuomenių 
aprūpinami, o bolševikų "iš
laisvinti' Pabalčio kraštai 
turės toliau badauti ir varg-
*i. 

Kongrese buvo skųstasi a-
pie UNRRA administravimo 
būdus, nes jos patarnavimas 

trict of Columbia, 1; Illinois, yra vartojamas paremti val-

Ziūrovai ir gelbėtojai lipa per griuvėsius Los Angeles, Cal., gatvėje po sprogimo chro
mo liejimo fabrike, kuris sunaikino beveik ištisą miesto bloką. Užmuštų iki šiol rasta 
15 ir 158 buvo sužeisti. Tikimasi rasti daugiau aukų. (Acme Telephoto) 

Pranašauja UN Gaus 
Indijos Laisves Byl§ 

ja. ar tam žuvo šimtai tūks
tančių jaunuolių kautynių 
lauke, kad dabar būtų už
miršti Atlanto čarterio prin
cipai. Nežiūrint kiek rusai 
būtų prisidėję prie karo per
galės, negalima jiems už tai 
atiduoti Baltijos kraštų, tai 
būtų per brangi kaina są
jungininkų tarpusavio susi
tarimui. 

Lietuvių tauta nualinta 

vienybę ? 
Reikalinga Tampri Tautine 

Vienybe 
"Mūsų užduotis, pareiškė 

VLIK'o pirmininkas M. Kru
pavičius, yra visus sujungti 
bendram Lietuvos laisvini
mo darbui ir dėl to, visos 
partijos, kurios pasireiškė 
Lietuvoje, turi VLIK'e at
stovavimą. Tik viena orga-

ANTRA TŪKSTANTINE IŠ CICERO 
Vakar dr. P. Atkočiūnas, , antrą tūkstantinę ir pareiš-

ALT skyriaus Cicero iždi- įkė, kad rinkliava Lietuvai 
ninkas, atvežė ALT centrui (laisvinti ir toliau dar bus | NEW DELHI vas. 21 — 

vedama. Į vėliausiai priduo- j Aukštai stovįs valdininkas 
tą pinigų sumą įeina $500, šiandien pranašavo, kad vi-
kurie surinkti Šv. Antano ! E a I n d i j o s p r o b i e m a būsian-
bažnyčioje vasario 16 d. | t i atiduota Jungtinėms Tau-

Massachusetts, 1 
Šalta Pietuose 

Krašto sostinė buvo ištik-

džias priešingas Amerikai. 
Prezidentas neminėjo tai, 
bet rekomendavo, kad atei
tyje šalpa iš Amerikos eitų 

ti septynių coliu sniego, ku- tiesiog ir po amerikiečių 
rį vėjas sunešė į pusnis. Į kontrole, vietoj per tarptau-
Prez. Trumanas buvo pri- j tinę organizaciją. 
verstas atsisakyti nuo savo I 
ry t i n i o pasivaikštinėjimo. 
Daug vald ž i o s į s t a i g ų 
užsidarė anksti po pietų pra
eitas dvi dienas, kad duoti 

viena tarpusavy intriga, 
kiekvienas žodis ar žygis 
kliudąs Vyriausiam Lietuvos 
Išlaisvinimo organo darbui 
yra piktybinis Lietuvos iš
laisvinimo darbo kliudymas, 
už kurį Lietuva negalės bū
ti dėkinga.'' 

VLIK'as Turi Ir Toliau 
Vadovauti^ 

Reuther Bauginasi 
Chaosu Industrijoje 

darbininkams progos parva- ^A&ąiNGTON, vas. 21. 
žiuoti namo, bet tūkstančiai ~ C I ° automobilių darbi 
ir taip suvėlavo. 

Žemiau šalnos ir daug že
miau normalios temperatū
ros buvo raportuotos Chat-

niai organizuotą Lietuvą, ka 
dangi VLIK'as yra jau pre-
zentavęsis ir žinomas viso 
pasaulio vyriausybėms, ka
dangi VLIK'as yra sujungęs 
į vieną darnų darbą visus 

" Draugo'' korespondentui j Lietuvos laisvinimo veiks-
buvo įdomu sužinoti, kaip ! nius, tad tam vyriausiam 
VLIK'ui sekasi palaikyti ry- Lietuvos laisvinimo darbui 
šį per "geležinę uždangą" su turi vadovauti, kaip iki šiol 
Lietuva ir kokie tikrumoje vadovavęs, jis. 

toms kaip tik Anglija paleis tanoogoje, Nashville ir At 
valdžią iš savo ranku 1948 
metų birželio mėnesyje. Mu
sulmonų sąjungos sluoksniai 

ninku unijos prez. Walter 
Reuther šiandien pareiškė 
kongnesui jog nėra nieko 
siūlomuose darbo byliuose, 
kad išvengti naujo nerimo 

sakė nėra jokios galimybės 
vienybei tarpe indusų ir mu
sulmonų be visiško atsisky
rimo. 

lanta miestuose, nors jie ne- ! Pramonėje, ir sjen. Bali (R., 
gavo sniego. M i n n ) t u o m e t sake.j i s nori 

Pennsylvania valstybę iš- š i a m e k r a š t e Pavesti socia-
tiko šios žiemos didžiausias 'lizrm*- Reuther tvirtino, kad 
sniegas vietomis pasiekęs 1 d a b a r gaunamos algos pir 

dvigubo karo, šiandien ken- į nizacija buvo pašalinta del 
čia skaudžiai po okupanto j to> k a d 3 0 S dalyvavimas ga-
batu. Masinės mūsų tautie-1 lgJo pakenkti Lietuvos išlais-
čių deportacijos į Sibirą te- jvinimo darbui. K a d a n g i 
betęsiamos. Dykumomis pa- VLIK'as yra Lietuvos, o ne 
versti Lietuvos plotai apgy
vendinti kalmukais ir kirgi
zais, kalėjimai perpildyti po
litiniais kaliniais. 

Ir tokiam neteisingumui 
siaučiant, tremtyje esą lie
tuviai su nerimu žiūri į są
jungininkus, klausdami ne
jaugi nebėra pasaulyje tei
singumo. 

P*s VLIK'o Pirmininką 
Atsilankius 

lietuvių tremtinių organas, 
tai eventualiai, jei susikur
tų p o l i t i n ė organizacija 
tremtyje į VLIK'ą ji įeiti 
negalėtų. Bet praktikoje to
kios partijos neatsirado ir 
vargu ar ji tremtyje galės 
susidaryti. 

"Mūsų sunkiam Lietuvos 
laisvinimo darbui reikalinga 
ypatingai tampri tautinė vie 
nybė ir VLIK'as visomis jė-

jgomis stengiasi tą vienybę 
Lietuviams išeiviams yra sukurti ir palaikyti, nes tik 

įdomu žinoti, kaip ši kova j viršžmoniška lietuvių vieny-
už Lietuvos išlaisvinimą yra 
vedama, tad neseniai "Drau
go" korespondentas Europo
je buvo priimtas Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto pirmininko M. Krupavi
čiaus, kuris teikėsi duoti į 
kai kuriuos klausimus pa
aiškinimus. 

be ir solidarumas gali pri
vesti prie galutino Lietuvos 
išlaisvinimo laimėjimo. 

"Tas vieningumas ir soli
darumas reikalingas ne tik 
vakarų Europoje, bet ir vi« 
suose kraštuose, kur lietu* 
vių gyvenama. Kiekvienas 
lietuvių susiskaldymas, kiek* 

yra jo santykiai su susikū
rusiu Lietuvoje VLAK'u. 

Į tai pirmininkas M. Kru
pavičius atsakė: 

"Žinant kokios sienos ski
ria Lietuvą nuo kito pasau
lio, suprantama, kad norma-
lio ryšio su Lietuva nėra, 
yra tik atsitiktini, bet ir jų 
pakanka, kad sužinojus kas 
dedasi anoj sienos pusėje. 

"VLIK'o s a n t y k i a i su 
VLAK'u bus n u s t a t y t i 
VLAK'o darbu ir metodais. 
Kadangi Lietuvos išlaisvini
mo darbas yra milžiniškas ir 
reikalaująs visų lietuviškų 
jėgų įjungimo ir į(tempimo, 
tad VLIK'as sveikina kiek
vieną asmenį ir organizaci
ją,, kuri į tą darbą su pasi
aukojimu įsijungia. Tačiau 
Lietuvos laisvinimo darbui 
turi vadovauti tik vienas or
ganas, kiekvienas lygiagre
tumas, kiekvienas dvilipu-
mas Lietuvos laisvinimo dar-
bui yra kenksmingas. 

"Kadangi VLIK'as teisė
tai atstovauja visą politi-

VLIK'as negalėtų šiose są
lygose pavaduoti VLAK'o, ly 
giai taip pat VLAK'as nega

l e i Lietuvoje ir būtų su-j1* pavaduoti VLIK'o. VLI-
sikūręs VLAK'as ir efektin- JK'as su VLAK'u vienas ki-
gai veiktų, VLIK'as tai tik j tą papildytų ir sudarytų tų 
džiaugsmingai sveikintų, nes , veiksnių tobulą visumą, ku
tai būtų didelis laimėjimas |ri padėtų sėkmingiau ir grei 
kovoje už Lietuvos nepri- ičiau Lietuvos nepriklauso-

net keturių pėdų gilumos. 
Nors sniego pūgos ištiko ry
tines valstybes, didelis šal
tis siautė Didžiųjų Ežerų ir 
vidurvakarių srityse. 

kimo pajėgumu yra mažes
nės negu 1940 metų. 

Prašo 350 Milijonu 

Comntan Pasmerkė 
Atomu Tvrinėjimą 

WASHINGTON, vas. 21. 
— Massachusetts technolo-

Pašaloai Užsienyje ^os instituto Prez. Kari T. 
ASHINGTON, vas. 21 C o m P t o n šiandien pareiškė 

jog mokslininkai yra nusi-

klausomybę. Toks susikūręs 
Lietuvoje organas, turėda
mas galvoje tik Lietuvos ne 
priklausomybės atkūrimą, 
lygiai taip pat turėtų svei
kinti VLIK'ą, kuris to pa
ties tikslo siekdamas, atlie
ka sėkmingai darbą tame 
bare, kurio negalėtų atlikti 
VLAK'as būdamas Lietuvo
je, tai yra politiniame ir di
plomatiniame bare 

"Kitokia VLAK'o pažiūra 
į VLIK'ą rodytų, arba jo ki
tokius tikslus n%u Lietuvos 
išlaisvinimo darbą, arba jo 
turimas klaidingas infornia-
cijas apie VLIK'ą ir jo veik-
lą. 

"Paaiškėjus, kad VLAK'
as tikrai egzistuoja ir efek
tingai veikia L i e t u v o j e , 
VLIK'as rastų būdų ir su 
juo darniai ir tampriai ben-

mybę atkurti, 0 tai yra svar
biausias VLIK'o noras ir už
davinys Vyt. Arūnas 

(liūs daugiau) 

— Prez. Trumanas šiandien 
prašė kongresą nubalsuoti 
$350,000,000 sumą žmonių 
šelpimui išlaisvintose šaly
se. Pastebėdamas, kad UN
RRA veikla eina prie pabai
gos, Prezidentas sakė: "Hu
manitariniais sumetimais, ir 

Vėliausių Žinių Santrauka 
— Audra siautusi rytinėse valstybėse nuūžė į Atlantą. 
— Sen. Taft (R., Ohio) vakar sakė jis nebalsuos už 

Lilienthal nominaciją, kadangi jis pasirodęs nelabai gal
vojąs apie komunistus ir Sovietų Rusiją. 

— Sen, Bridges (R., N. H.) sakė valstybės departamen
tas nori siųsti Rusijon žibalo valymo mašineriją, nežiū
rint fakto, kad lend-lease Jau yra išsibaigęs. 

— Atstovų teisių komisija užgyrė bylių draudimui *'por-
tal" bylių, kuris bos balsuojamas ketvirtadieny. 

— Argentina pasirašė sutartj su Italija, kuria tūkstan
čiai italų galės važiuoti į Italiją darbams. 

— U. S. prokuroras Clark pareiškė, kad komunistai ir 
fašistai bus traukiami atsakomybėn, kur tik jų veikla 
prasižengs su federalinės valdžios įsakymais. 

— 400 kiniečių, atstovaują septynias Šiaurės Kinijos 

minę senato elgsena dėl Da-
vid Lilienthal nominacijos į 
atominės jėgos komisijos 
pirmininkus. Jo laišką sena
to komitetui perskaitė sen. 
Vandenberg (R., Mich.), ku
ris dar nėra pasisakęs dėl 
Lilienthal paskyrimo. 

KALENDORIUS 
Vasario 22 d.: Washingto-

no Diena; Šv. Petro Antio-
chijoj; senovės: Kiegžaila ir 
Arija. 

Vasario 23 d.: Pirmas Ga
vėnios Sekmadienis; Šv. Pet 
ras Domi jonas; senovės: Var 
guolė. 

Vasario 24 d.: Šv. Motie
jus apaštalas; senovės: Ne-
mura ir Žiedūna 

provincijas, protestavo rusų užsilikimą Kinijoj* 
dradarbiauti. Tačiau kaip j kalavo, kad, sovietai tuoj išeitų iš Kinijos. 

ORAS 
Apsiniaukus, nebus dide

lės atmainos. Saulė teka 
6:37; leidžiasi 5:32. Sekma
dieniui numatomas toks pat 
oras. 
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KAS GIRDĖT VAUKEGANE WISC0NSIN0 LIETUVIU ŽINIOS 
HYTOJ TAUTOS 
ŠVENTE 

būtų (gražinama tai, 
mums priklauso. 

kas Kerrh™ *<f*rs 
*'Lietuva ir vel turi būti PROGRAMA 

nepriklausoma valstybe' \ 
To reikalaus visi Wauke-

. "Valentine c? r d and bunco 
p a r t y " d a v ė g r a ž i ų s ė k m i ų 

Vpsar-> 1 8 ~ RU9irir?ko A - ' — liks virš $200 pekio. Se-
įmerf-^ *T ietir*:n T^vbo^ j gėlėms, kurio3 prižiūri alto 

Programą išpildys Šv. Bal-, Kenorha kuopom komisija, rlų, patariant, yra jau už 

Už 4LDERMAN 13to Ward Dl\ F. C. YVUISkUnaS Į | \ U l a | | 0 r į U j A 
fxl GEO. L MENKAS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS "•• f? aiier J. jwi<HtK 

2420 W. M a r ą u e t t e « d . 4718 So . Kar lo v A v e n u e 
V e t e r a n a s A n t r o P a s a u l i n i o K a r o 

* 

tramiejaus paraprjos choras, irari n^t'^Hrm ^ įka i t a* :*- sakyta naujos sutanos vai 
gan, North Chicago ir apy- v a d o v y B t ė j Varg. Stasio 2y-!4iio^- «"«**•' u - d -^«JVJO 0 kams, tarnaujantiems prie 

d. irt-Vvi—n *—e *S02 00 I rltorians. linkės lietuviai susirinkę į , i a u g W j u a k e g a n o Lietuviu 
masmį mitingą rytoj, vasa- Uo%erų c h o r a s > v adovystėj ^V^ ++**> **** *s*vs- i 
no 23 d., Lietuvių svetainėj, J o s e p h m e Mileriūtes ir šv. tas f * H * * « « * * * n - r~" j w 

prie * - t « i r Lincoln gatvių, B a f t r amie jaus parapijos mo- ta im*-» • »vi P*t^#>f~ R«**-1 V ;ame *" miesto 
3:30 valandą popiet, pami- k y k l o g v a i k a i ) v e d. seserų Į kien"- **0 K>-ri* d-r «Hie- Holy 'Name BowKng Jam 
nedarni 29-tas metines Lie-' 
tuvos nepriklausomybes pa
skelbimo sukaktuves. Tai 
bus metine lietuvių švente; 

Kazimieriečių. 
Kalbą pasakys P. Grigai

tis ir svečias neseniai atvy-

atkalbes kun. Juozas Čužaus 
nei vienas geras lietuvis ir k ? s iš Europos. Invokaciją 
ištikimas šios šalies pilie
tis neturėtų pasilikti neda
lyvavęs. 

tūĘffot*. ^^o^os i teikti ?n)~* 
tėvynei rritb^i. -galite atikar 
j teikti Hkom^iio^ nariarr»" 
Auko^ *^"- ^^^VeHitos. V*x-
rie sitfee;ve 10 doleriu ar d*w 

kas. Bus išduodami -pažy-, ^ j ^ 1 * * PTOŠif,i V*faryt* 
mejimai organizacijoms ir { pal iūi i i i^^ laneli. Kurie au-

Nepasilik, lietuvi, stovįs 
už kampo ir žiūrįs pro ker
čią. Taipgi nepalik viską 
Jurgiui padaryti. 

Broliai! Stokime į darbą, 
"es tėvyne šaukiasi į mus 
T>agelbos. Lietuviai savo kra
šte pavergti. Jie neturi tei
ses veikti. Jie prašo mūsų, 
kad mes, gyvendami laisves 
šalyje, keltumem balsą, kad 
•eikalautumem iš galingųjų 

"žtarym-o ir gražinimo jai 
(Lietuvai) laisves ir nepri
klausomą gyvenimą. Taip! 
Mes girdime jus, broliai Lie
tuvoj vaitojant. Mes mato
me jūs rankas, ištiestas i 
mus. 

Taip! Mes šį sekmadienį) 
susirinksime skaitlingai, už-
pildysim Lietuvių svetainę, 
priimsime rezoliucijas ir rei-

asmemms, kurie paskyrė di- I k«*<> v a e - 9 d- &m tapcflius 

Pavyzdingas lietuvis kata
likas "Draugą" ne tik akai-

kalausime teisybes, ir kad i to, bet ir platina. 

desnes sumas aukų Lietuvos 
gelbėjimo reikalui. 

Įžanga nemokama. 

Taigi, kviečiami visi lietu* 
viai dalyvauti ir p r ic ip t i 
prie Lietuvos reikalų. 

Kviečia — 
ALT VVaukegan Skyrius 

SUSIRINKIMAS 
Lietuvių Namų Savininkų 

Asosijacijos sus-mas vasa
rio 23 d., 1 valandą popiet, 
Lietuvių svetainėj. Bus per
skaitytas gautas naujas čar-
teris iš IUinois valstijos ir 
svarstomi kiti svarbūs da
lykai. Susirinkime bus ga
lima ir naujiems nariams 
įsirašyti. Enrikas 

kaip tik prisius iš centro. 
Drau*ri'Tna«i p.ukojančioms 
$180, bus pr ie iv ta ypatin 
gas pažymėjimas. 

.v 
• • 

Pirmadieny vasario 24 d 
7:30 vakare prasidės misi-
įos. Pamaldos kas vakarą 
7:30; iš rvto Mišios" ir pa
mokslas 8 vai. Misijos bus 
vedamos lietuviškai. Pirmo
mis trimis dienomis 3 vai. 
p. p. bus vaikams misijos 
vedamos angliškai. Kadangi 
jau bus salima atlikti vely
kinę nuo šio '^kmadiemo, 
tikimės, kad visi parapijc 
nai prieis išpažinties per tas 
dienas. Paskutinėmis trimis 

boreet iš mūsų parapijos da
lyvavo psi-ki rateliai. Pe žai
dimų visi nuvyko į Šv. Ma 
rijos parąpros salę, fcar į 
vyko jų metinis bankietas. 

Liežuvis y a menkas są
narys., bet padaro didelius 
daiktus. «v. Jokūbas. 

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Mano 22 metę praktikavimo* 
jflau garantavimas 

Palengvina akių įtempimą, kuri? 
•Hti priežastimi galvos skaudėjimo 
vaigimo. akių aptemimo, nervuo 
umo skaudamą akių karštį, ati 

taiso trumparegystę ir toliregye 
te. Prirengia teisingai akinius. Vi 
Huoae atsitikimuose egzaminavimas 
bromas su elektra parodančia ma 
augias klaidas. Speciali atyd* 

atkreipiama i mokyklos valkus 
KKF.IVOS AKYS ATITAISOMOS 

Jaunuoliai, kurie nepriimami 

r ^ - ^ i 

ReguKare Demokratų 
ENDORSUOJA 

MICHAEL H. McDERMOTT 
Už ALDERMANĄ - 13to Ward 

Be-Par tyr ' ik tose Aldermanų Rinkimuose 

ANTEADIENY^IE, VASARIO 25 D. 

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

Prezidento Citaciją 

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

Būdamas # ilgametis 
gyventojas šio wardo, 
Miehael H. McDermott 
gerai ^yra susipažinęs 
su visomis jo problemo
mis, žino visus reikala
vimus kas reikalinga 
padaryti 13-tą Wardą 
geresnę vieta gyventi. 

< m m m» » » » » • • 

Radio Kalbos 
WGES Radio Stotiem — 8 iki 8:^0 vai. v 

(Pirmadienį, Vfsario 24 d. 
•Pasiklausykite McDERMOTT dalbos 

re 

. 

rsuotas Sekančių 
im Lenkart 
HiiiUip faaikas 
Jotui VilkLslas 
Fclix Miirainka., 

ftnthcny Visti Albt'rt Prettii* 
s .auky Benisnl J o « p h Ki&utl 
Dr. .lohu P. PotJia Alfonse Petrulis 
>l.( Ii-iel Mttcklnts P. Martlnkun 

^ 

karo aviacijos skyrius iš priežas 
d ienomis , p e n k t a d i e n y ] , Ses- ties spalvų nereg§Jimo — (color 
tad ienyj ir s e k m a d i e n y j bus ' bundness) knipĮdm prie manės. 

/ J
 v / J jApsumu išgydyti, 

k e t u r i a s d e š i m t va landų pa- , Daugely atsitikimų akys atitaiso-
maldos . B a i g s i s m i s i j o s ir i™08 be akinių. Kainos pigesnes 
k e t u r d e š i m t ė i š k i l m i n g a pro j „ 1 2 g J J J ^ U I M I A v e . 
ces i ja S ve. S a k r a m e n t o . 

* • 
Jaunųjų m o t e r ų draug i jos 

Telefoną? V ABI) S IS7S 
VAJ.JLND09: n u o l t r y t o Iki I v 

r*tk 8ektna.<^ pairai mrtartl 

Reikalaujam LIETUVIŠKŲ SOfdŲ Pardavimui 
Chieagos Didžiausias Lietuviškų Sūrių Pardavė-, 

jas Reikalauja Nuo 1 Iki 1000 Svarų Sūrių! 
Jei norite gero uždarbio, praneškite kiek galite 

pristatyti, rašydami sekančiai — 

D R A U G A S . Box 3-668 
3334 SO. OAKLEY AVE. CtUCAGO 8, JLL. 

: ^ 

î: 

Kam Kentėti 
NUO 
# Galvos Skaudėjimo, 
# Vidurių Suirimo, 
# Nervų, 
# Nemigio, 
# G a z ų ir Išpūtimo— 

iš priežast ies 

# Veiksminio 
Užkietėj imo? 

į s igyki te Dr . Peter's d a u g m ė t y 
i šmėginto G o m o i o . Daug iau negu 
l iuoauotojaa. jis taipgi yra vidurių 
atipiintojaa, sudarytas iš 16 pa
čio* Gamtos gyduo l ių š a k n ų Žiedų ir 
a u g m e n ų . G o m o i o duoda neran
giom žarnom veikti ir pagelbsti 
j o m s švelniai ir sklandžiai paša
linti užkietėjusias i šmatas; pa
gelbsti prašalinti užk ie tė j imo gazus , 
ir suteikia skilviui m a 
lonų i i l u m o s jausmą. 
Jei jūs ve l norite jausti 
dž iaugsmą malon ios pa-
ge lbos n u o už
k ie tė j imo var
g i n i m ų ir t u o 
5>at laiku pa-
engvint i j ū s ų 

skilvį, į s igyki te 
G o m o i o š ian
dien . P e r s e r g ė 
j i m a s : var tok 
taip kaip nuro
dyta . 

Jeigu jos negalite nusipirkti sa 
kėj, siųskit prašymą del mūsų " 
mui" pasiūlymo Gomoao ir gausite 

PDirnn 60c ver4€8 

l A l L l i U Bandymui Bonkutes 
PR. PETER'S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greita paleng
vinimą nuo reumatiškii ir neuralgiškg 
skausmu, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusiu ir skaudžiu, muskulu, patempimu it 
nykstelėjinių. 
DR. PETER'S MAGOLO — alkalinas — 
palengvinu laikinai nekuriuos skausmingu! 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
aevirškinimas ir rėmuo. 

savo apylin-
'susipažint-

Siuskit sį "Special Pasiū
lymo" Kuponą — Dabar 

O įdėtas $1.00. Atsiuskit man apmo
kėtą reguler} II uncijų $1.00 
vertės bonka Gomozo ir ekstra 
—604 vertės — bandymui bon
kutes Olejo ir Magolo. 

ū C O. D. (Išlaidos pridėtos). 

VmrAmm •- ~m 

Adresas -- . 

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

Dspl. ; T I - ZZ F 
2501 Washlafton Bh d.. Chicago \2.111. \ 
158 Stanlsv S t . v7innlosa. Man.. Can. I 

Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Rez. Tel.: HEMlock 3150 

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

T r e č i a d i e n i a i s p a g a l su tar t j . 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIBTJBGAS 

(729 So. Ashland Ave. 
(2-tros lubos) 

Ofiso Telefonas: YARda 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 

Bes. Tel.: MIDwaj 2880 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet; nuo 7 iki 8:30 vai. vak 
<3ekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną 

m . 6 . StRNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

*5 Metų Patyrlmaa 

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akįs 
Ištaiso. 

Ofisas ir akinių dirbtuve: 
3401 S. Halsted St. 

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

NedSlioj pagal sutarti. 
Tikslus tyrimas Coritact Stiklai 
Orthoptic Gydymas. Stiklus Atnaujinu" 

OPTEMETRISTAS 
2201 W. G E B M A K R O A D 

(Virs Metropolitan State Bank) 
TeL CANal 7S29 

Vai.: — Kasdien 14 iki 12; 1 Utl «; 7 
iki 9. šestad. 10 ryto iki « vak. Sek
madieni 10 iki 12 Trečiad. uždaryta 

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS! 

Tik vieną pora akly gauname gy 
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegzaminuoti )at* modfernifikiausiu 
metodu, kuria regėjimo mokslas 
gali suteikti 

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akiniu, kurie prašalina 

rl^ą akiu įu mpinią. 

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

OPTOftU£TKlSTAl 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 1h-tos gat. 
telefonas CANAL 052S, Chicag* 

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

Trečiadieniais uždaryta 
šestad. 9:20 a. m. iki 6:00 p. m 

Dr. Vincent E. Zopel 
DENTIŠT 

24£1 West 63rd Street 
Valandos —' Telephone — 
Pagal sutartį. GROvehill 7313 

J. RIMDZUS, D. C. 
UCENSED CHIROPRACTOR 

LN STATE OF INDIANA 
Home calls įn Indiana 

Phone Wentworth 2527 
PHYSIO THEBAPY 

936 West 63rd Street 
HOURS: Daily 6 to 8 P. M 

Saturdays 10 A M. to 8 P.' M. 
flBHaailIBjHMBBBBSBSB^BBBaBBS^MBBai^BBBBSSBBSMBB»BBSBB»» 

Ofls. TeL1 Vili. 1886 

DR. AL. RAČKU5 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4 2 0 4 A r c h e r A v e n u e 

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

•&-

SS 
MICHIGAN FTRE AND MARINE INaURANCE COMPANY 

^ 

N E L A U K I T E — 
frrtoj Jau Gali Būti Pervelu! 

#ei norite užsitikrinti nuo ugnies, namus, baldas, automobilius, 
ar Šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mfisu kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokiu nemalonumų. 
"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenvriters" 

O'MALLEY and McKAY, Inc. 
222 W. Adams St. Room 1043 

Telefonas CENTRAL 6208 
GENERALINIAI AGENTAI Siu Kompanija: 

V= 

COLUMBIA INSURANCE COMPANY IMPERIAL ASSURANCE COMPANY LUMBERMEN'S INSURANCE COMPANY MASSACHUSETTS FTRE & MARINE INSURANCE CO. PHOENDC INDEMNITY COMPANY 

JŪSŲ Radio Sugedęs? 
Kreipkitės Ekaperyvo 

Patarnavimo Prie 

RADIO SERVICE CO. 
5244 W. 25th 8 t 

Cletro, m. 
f l l A I DARBAI OARAKTDOTaB 

Taisom VISŲ Iidlrbysoių 
Visokius Modeliu* 

D Y K A I APKALNA VIMAb 
Paimam ii namų u* prtstatom 

PARDUODAME NAUJUS 
RADIOS 

Mes tarime Radiju | staka Ir 
loma nereikės laukti dU Josu. 

Taipgi Pasirinkimas vėliausiu 
lfualkosj Rekordu 

Vonlpirklte Ir Pausiimkite 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Rez. Tel. REPubUc 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—a vaL popiet 

ir nuo 6 iki 0 vai vakare, 
""ttftadimfr vakarai* J f taipjr 

-Utarmadimilsls oagra' sutartj 

TeL GRO. 1800 (Ofiso ir namų.) 

Dr. Walter J. Kirstuk 
PHYSICIAN and SURGBOB 

(lietuvis Gydytojas) 
3925 West 59th Street 

VAL^NJLKJB: » — 4 popiet, f:•• — 
t:to vakarais TreViad pašai •utarti 

DR. PETER T. BRAZIS 
PHYSIC1AN and SURGEON 

6757 S. VVesteni Ave. 
Ofiso TeL: HEMlock 5848 
Rez. TeL: HEMlock iSU 
VALANDOS: Trečiadieni ir 6e*-
tadienį pagal susitarimą; kitomis 
dienomis nuo 2 iki 4 po piet, 

7—9 vakare. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAM 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
V A L . : 10-12 ry te ; 2-6, 7-9 P. M. 
8147 Š. Halstec St^ Coicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos 3- -8 popiet 

teL. uROveniil 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos) 

Dr. Alexander J. Javob 
(JOVAl&AS; 

GYDi l tUAS IR CHIRURGA> 
2423 V\ e s t M a r y u e t t e Kd 

(Dargis Vaisunėe N a m e ) 
• įKlI i i ' VAJLaJIDOU 

k/MPdlet» s u o I ik« « p p Ir • ik» « « 
• TrW.ia<i 'r SMMad pa#> mtun 

AMERIKOS UETUV1Ų DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 

TELEFO NUOKOTE: 
CiOKRO 4118 

Atdara Vakarais lkl • : • • vai. 

tp^ • 

TeL CANal 6122 

! DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS ffi CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Bd. 
alandos: 1—3 popiet ir 7—8 v.v 
-iekmad., Trečiad. ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA 
3241 VVest 66th Plaee 

Tel. REPublic 7868 

^—— 

^ 

AUTOMOBILIŲ INOOME TAKSUS, NAMŲ 
APDKAUDA BLANKAS PILDOM. APDRAŲDA 

SURANCE 

C0Uf5'.i^:«.'»") | 

%m ESTT#*«*TE 
,004 S v ARCHėK AVE. 

CHfCA^O 32, ILi.. 
k«jf»T^a*] 

* " F 

I CURRENCY 
į EXCHAM6sl 

£ 

Ofiso tel. MONroe 0570. 
Resid. tel. CANal 7819. 

Dr. Kazimieras E. Fitz 
PHYSICIAN AND SURGEON 

•X-RAY EXAMINATIONS 
2200 VVest Cermak Road 

VALANDOS: 
Kasdien — 1-4; 7-9; Trečiad. ir 

šestad. nuo 1-.4; Sekmad. — 
pagral sutarti. 

m . k JENKM 
PHYSICIAN A -SURGEON 
(UETJJVIS GYDYTOJAS) 
2500 W. 63rd S t r e e t 

OFISO TALANDOS: 
Kasdien nųo .1-4 p.p. Ir ?:*•-» vak. 

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

Ofiso TeL — PROspect S8S8 
Ra*, l e l . — VIUfftniA S431 

•ei. CANal 0257 
Rez. TeL: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS ffi CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ave. 

VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.p. 
6 iki 9 vai. vakare. 

TeL YARds 3146 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

m AKINIUS PRITAIKO 

744 West S5th Street 
Vai.: 11—12; 2—4; ir 6:30—8:30 
Pirmadieniais: 2— i is 6:30—8:30 

Šventadieniais: 11—12. 

PLATINKITE '"DRAUGĄ* 

DR. I. E. M AK AR 
GYDYTOJAS D3 CHIRURGAS 

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

Ofiso TeL: PULLMAN 1193 
Narna TeL: PULLMAN 8277 

Re*. <i958 6o. Taiman Ave, 
Res. TeL GROveniU 0617 
Oilice TeL RL&liock 4848 

DR. J . J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHlKURGAb 

Z42H VVest Harųuet te Rua*J 

OFISO VALANDOJS. 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarua. 

DR. STRIKOL'JS 
PHkfiilClAA ASSU a C l i U L O > 

4645 8 o . Ahhiand Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak 
Sekmad., Trečiad. ir Šestad. 
Vakarais—tik pagal sutarti. 

Office Tel. YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930 

Oliso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos TeL: BLVerly 8244 

M. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAA 

415? Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1-—3 ir 6—8:30 P. i i . 

Trečiadieniais pagal sutartį. 

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

2400 VVest Madison Street 
Ofiso TeL: SEKley 7330 
Beste. TeL: BRUnswick 0597 

VALANDOS: 
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki S 
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*I>VEnRTISTNG D K P A R T M E M 
127 No, Dcarhorn Street 
Tel. RANilolph M88-9489 

HFI iP W * V T E D — W R \1 

BEEF LIIGGERS 

BONERS 
A*TC **i A U S I \ MOWF«;TIS 
FIINA n \ » R O SAVAITĖ 

PASTOVUS DARBAS 
LABAI G^RI I>\R***I 

Ateikite bet kuriuo Mku 
dienos laike arba pašaukit — 

MR. M1SHKIN Y AR 1611 

Sieqel-We!ler 
PACKING CO. 

4585 S. McDowell Avenue 
R E I K I A W U O 

MAŽIAU 50 METŲ 
Kaipo ofisam dženitorius 

1UJNOIS BELL 
TELEFHONE CO. 

4918 W. 95th Street 
Oakla\vn v 

V Y R A S 
Pastoviam darbui 

Kaipo Naktinis Sargas 
Š A U K I T A R M I T A G E 1325 

Klauskite del Mr. Rathman 

H E L P W A N T E D — MOTERYS 

AR IE8ĘOTE GEROS 
PftDfjS IR ATSARGOS? 

TFJ.EFONT; KOMPANIJOJ 
RANDAST DARBŲ 

n^ENITORKU 
r * D ^ R m « 72H | VA*. P R ^ D M U 

«"> T V \* PO * «#VN 

» ' U T > t n D V R R U MOTERIMS 

\TSO«JF MTEST^ I>A' Y S F 

V M..: 5:S0 VAK. IKI 12 NAKTĮ 

\TSIAAITKITE 

ILLINOIS BELL 
fELEPHONE CO-

RAMT»YMO OFISAS 
MOTERIMS: 

S T R E E T FLOOR 

309 W. W A S H I N G T O N S T . 

Lietuvės Moterys Aid. Hugh B. Connelly Per-Rinkimo Rėmėjos 

M E R G I N Ų 
Svarbiems Dirbtuves Darbams 

Gera pradine m o k e s t i s laikas ir 
pusė virš 40 vai. Žiurk*tai duoda
mi dykai. 2 poilsio laikotarpiai. 
Dykai kava laiko piety. 

MANDET. MFG. CO. 
352 W. Ohio Street 

Se^n iš kaires į dešinę: Mrs. John Gramont, Mrs. Charles Messes, Mrs. 
Jchn Tanke, Mrs. John Adams, Alderman Hugh B. Connelly, Mrs. Bruno 
Ezerski, Mrs. Bruno Jakaitis, Mr3. Fischer. 
Stovi iš kaires į dešinę: Mrs. Steven Rumchak Mrs. Victor Balanda, Mrs. 
Emily Ezerski, Mrs. Stanley Pudinos, Mrs. George Rudmin, Mrs. Edward 
Rutovich, Mrs. Albin Wozbut and Mrs. Marie Butakes. 

V Y R Ų R E I K I A 
DIRBTI TANNERY 

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

H E L P W A N T E D MOTERYS 

SMART GIRLS 
LIKĘ TO WORK IN THE 
FRIENDLY ATMOSPHERE 

OF 

MOTOROLA 
The Best Radio Place In 

Town 

Starting Rate 83c 
Witb Experience 94c 
Automatic Raises to 

$ 1 . 0 4 
4545 W AoTii->ta Blvd 

BEGINNER — TYPIST 
37 V-z hour week 

No Saturdays 
PITTSBURGH-ERIE 

SAW CORP. 
2246 Cal:imet Avenue 

CALumet 2181 

EXCEIXENT 
OPPORTUNITY 

FOR 
OFFICE GIRL 

With dictation ability. Perman-
ent position P'e^sant working 

conditions. 
E X C E I X E N T STARTING PALARY 

APPLY TODAY 
ED-MOR COAT CO. 

326 W. Adams St. 

LONDONAS, vas. 21. — 
Darbiečių partijos valdžia 
šiandien išleido popierį, ku-

MIRGA - MARGA 15 ROCKFCRD. ILL. 
Vasario 16 d. AL Tarybos ford lietuviai prašomi daly-

skyriaus susirinkime komi- vauti. 
sija pranešė, kad Lietuvos 
Nepriklausomybes paskelbi
mo sukakties minėjimas mū
sų kolonijoj bus vasario 23 filmo*. Filmas rodys atvy-
d., parapijos salėj. Progra- kęs iš Europos V. Beleckas, 
ma prasidės 3 vai. popiet Filmose bus matoma, kaip 
Bus du kalbėtojai svečiai, lietuviai bėgo iš Lietuvos 
Meninę programą išpildys nuo komunistų raudonojo 

? ™ ^ ! J * ^ £ , » < > * " < » ™ « P*-* 5 - «aub 0 ir kiek daug k o m u -britus, kad jie turi padidin
ti produkciją arba rizikuoti 
"mūsų tautinio gyvenimo 
pagrindus.' Dokumente pa
žymėta, kad kraštui reikia 
anglies, produkcijos, užsie
nio valiutos; britai toliau 
turės ilgas valandas dirbti 
ir tęsti racijonavimą; orga
nizuota darbininkija turi pa
leisti sutarčių, kurios suvar-

Ižo gamybą, kainas ar dar
bingumą. 

birą. Matysime ir tuos, iš
tremtuosius, arba pabėgu
sius, kurie šiuo metu vargs
ta stovyklose Vokietijoj ir 
kituose kraštuose. Paveiks
lai bus pradėti rodyti 7:30 
vai. vakare. Vasario 24 d., parapijos 

salėj bus rodoma lietuviškos 
Išvietintųjų Lietuvių Spau 

dos Fondui, iš kurio užpre
numeruojama dienr. "Drau
gas" išvietintiems lietu
viams, arba tarnaujantiems 
svetimų valstybių legijonuo-

jos choras ir SLA 77 kuo- nistai yra nužudę Lietuvos ^ ^ d o l e r į a u k o j o 

pos kvartetas. Visi Rock- žmonių, arba ištremę į Si- I sekantieji • L Čepulis A. 
Maldonis, S. Petrauskas, B. 
Kačinskas. Aš manau, kad 
atsiras ir daugiau Rockfdr-
de lietuvių, kurie parems tą 
fondą. Svetimuose kraštuo
se lietuviai neturi jokio lie
tuviško laikraščio, tad dnr. 
"Draugas" jiems būna ne
paprastas svečias ir džiaugs
mas. ' 

^ 

[Lietuviški Rekordai 

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

PLATINKITE DRAUGĄ 

A. A. 
BONIFACAS JAVOIS 

(Jovaišas) 
Gyv.: Ormond Pa.-k, narni' 

*el. GRO. 4020. 
Mirė Vas. 21d.. 1947m 

11:30 vai. ryte, iu laukes 77 
metų amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apekr., Naujamiesčio 
par., Nosegalės kaimo. Ameri
koj išgyveno 56 meti's. 

Paliko did- l iame nul'ū^ime-
2 dukteris E srebia i~ Auna: 
sūny Dr. A l e ' s a - d - a ir irnr-
č'ą Loretta, anūką Jam°s ; se
s e l ę .Anele P a ' i o n ' c ę ir jos 
cūntrs Apo'i^. . Po*er ir Pa*1' 
brolio dukterę "^et-^rė e 
Kviet^ienę ir ;ps š ima 1-
daug kitų giminių, drangn i-
pa*jptamu. 

Priklaupė p-ie Sa'd. S'rd'e" 
i r ' A m . Lietuvių PTcM'! Pa
šei pos ir te irgi Liefuv'u Pi
liečių Darbinin'-ų Pašalpos 
dr»u«rij.u. 

Kūnas bu* p a s a g o t a * E u -
doikin koplyčiai, 4330 C. Ca-
lif->rnia Ave. La'dofve 1 * lvvks 
antrad., Vas. 25d. Iš koply
čios 8 vai. ryto bus attvdftac 
į Nekalto Pra^M% Šv. P a n e l e 
parap. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedul ingos pamaldos už ve
lionio sietą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kv ieč iame vi«us 
e i l i n e s , draugus ir pažįstamus 
dalyvpiuti šiose 'a'dotuvė^-e. 

N a l ' u d ę : — D k t e - y s •-ū'-us, 
Sesuo Ir vl^os k ' t ^ Gimine-*. 

Laid d i r e k t : M a Y k " i - Ev
ans, tel. PROspeet 0099. 

7 5 c Kiekvienas Rekordas 
Akordionais duetas 

14070 Jonkel is 
Sukčius -

14067 Aukštaičių Po lka 
Našla i tė le—Valsas Įdainavo P. Cetkauskas 

14069 Kalvel is 
Kepurinė Įdanavo P. Cetkauskas ir S. Vilniškis 

14080 Laisčiau Rūtą — Polka 
Kvietkos Valsas Mahanojaus Lietuviška Orch. 

16200 Eiva, Boba, Pūsų Kult 
Seni, Duok Tabokos Įdainavo Jonas Butūnaa 

16247 Dumblas. Dialogas 
š i s -Tas Dialogas V. Dineika ir J. Petrauskas 

26046 Sesute — Valsas . 
Vis iems Tinka — Polka Kauno Orkestrą 

26074 Ant Kiemel io — Polka 
Pas Malūnel) — Valsas Karšikas Benas 

26036 Bučkio — Valsas 
Nauja Polka Okech Tarptautine Orch. 

C-500 ČMkagiečių Polka 
Stasytės Polka A, Jezavito Radio Orch. 

C-501 Močiutė Mane Bar5 
MylSjau Mergelę Dainuoja Viktoras Bekeris 

C-502 Plaukia Mfcno Laivelis 
Jaunoji Mergele Dainuoja Viktoras Bekeris 

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

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

C-505 Armonikos Po lka ~"~ 
Radio Polka A. Jezavito Radio Orch. 

C-507 Brookly«io Po lka 
Muzikantų Polka A. Jezavito Radio Orch. 

Rusiški Rekordai, Rekordų Albumai, # Klas i šk i geriausių pasaulio 
v t l r t r . Taipgi populiariški ir svetimų knlbų Victor. Co uml ia. Dec-

1 'r kiti'. 

\" rautu ve" atdara 6 dienas Ir Panedėl io , Ketvcrgo ir Subatos vakarai . 
t 

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

JO*, F, 
V: 

3241 S. Halsted St. Chicaao 8,111. 

Rockford lietu viri labiau 
pradėjo rūpintis labdarybės 
darbais. Vienas senelis tu
rėjo susitaupęs $500, ku
riuos šiomis dienomis per
davė skyriui, kad nusiustų 
Labd. Sąjungos centr0 val
dybai kambario įrengimui. 
Jis sako: "Neturiu, kad kas 
mane senatvėj prižiūrėtų. 
Reikia glaustis prie labda-
nų . 

• 
Justinas Marma kelyje į 

darbą pagavo gatvekaris 
perlaužė koją ir visą labai 
aplamdė. Guli 6v. . Antano 
ligoninėj. 

^ , 

ADVOKATAS 

CHAS. P. KAL 
INDORSUOJA 

ALBIN PETERS 
Į Aldermanus 
13-ame Warde 

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

Charles P. Kai 

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

1. kad jis yra teisingas ir sąžiningas; 
2. kad jis nėra mainos kandidatas; 
3. kad ji s atstovaus 13-to wardo žmones, o ne 

mašiną; 
4. kad jis pasiryžęs kovoti prieš politinę korup

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

mitteeman kontrole. 
N , _ , 

Todėl kiekvienas 13-to vvardo balsuotojas, žinoda
mas kokiame padėjime mūsų wardas yra dabar, net 
būtinai turėtume pašvęsti 10 ar 15 minučių balsavimui 
vasario 25-tą dieną. 

Už ALBIN PETERS į aldermoną galėsite balsuoti 
bepartyviškai. Tai yra, nuėję į balsavimo vietą, pa-
reikaaukite tiktai aldermonų balotą ir tuomet nereikės 
jums padaryti deklaraciją kokios esate partijos. 

Yra daug kitų kandidatų kurie siekia aldermono no
minacijos 13-tame warde, ir net keli gali ateiti ir pra
šyti jūsų balsavimo už juos. &et mums yra svarbu at
siminti, kad visi kiti siekianti kandidatai yra mašinos 
gizeliai, ir jų tikslas yra pakenkti ALBIN PETERS 
kandidatavimui ir pagelbėti masinos kandidatui lai
mėti išrinkimą. 

Mums visiems 13-to wardo gyventojams yra svarbu, 
kad šitame miesto dalyje būtų prašalinta visi gangste
riai ir "fixers" kurių yra tiek daug šiame warde, kad 
net yra pavojinga doriems gyventojams gyventi 

Kuomet ALBIN PETERS bus išrinktas, jis išvalys 
tas visai 13-to wardo nepageidaujančias ypatas, ka
dangi jis dirbs su vvardo gyventojais, o ne su korup-
tingj vvard committeemf nu. Aš labiausiai atsikreipiu 
į savo pilietybes studentus ir visus kitus garbingus ir 
mylinčius lietuvius. 

Išgelbekime 13-tą vvardą nuo nešvarumo! 
Balsuokime už atsakomingą, teisingą ir dorą lie

tuvį, ALBIN PETERS! 

Advokatas CHARLES P. KAL 
^ : 

i 

4 

^enduojame Grindi 
Trinimo Mašinas! 

* T » * 

H£LP WANTED — VYRAI 

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

HAMMER DRIVER — HEATE& AND HELPERS 
FOR FLAT DIE STEAM HAMMER 

* 

A+las Forgings 
1501 SO. 55th COURT 

Company 
CICERO, ILL. 

mAPCUTIJ' 
VlENINTfil.ib AMERIKUrf LIETUVIŲ KASDIENINES 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ISTEIGTAF BAL. HcL, 1933. 

WHFC -1450 kilocycles 
-HEKM \DfEMAIS o a o 1-raos 

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

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

Kvto6ton»r 
Klausytis: 
Muzikos 

Daina 
ŽfnhĮ ir 

Pranešimo A 
MARGUČIO Ofiso Adresas. 

6755 So. Western Ave.. Chicago. 111. 
Telefonas — GROvehill 2242 

Mes E-same Agentai D€I 

• iENJAMIN MOORĖ MALIAVV 
I R VARNJŠŲ, 

y 
MARTIN S E N O U R MVLIAV^ 

I R VARNIŠŲ, 
KEM-TONE — VAIiSPAR 

WATCH SAYINGS GR0W! 
s to ts 

Yrt. Yrs. Yra. 
$5 RM. 
10 mo. 

M M 
90 mo. 

$300 
600 

1500 
3000 

$600 
1200 
3000 
6000 

$100 
1800 
4500 
9000 

20 
Yr*. 

$1200 
2400 
6000 

12000 

Ptv» lamingi *aid en Savlnga 

FOR TH AT HOME 
ALL YOUR OWN 

7̂  
Y o u ' I I N e e d M o n e y For th . Oown Paymcol 

Turime Gražų Pasir inkimą 
NAUJAUSIŲ P A T E R N Ų 

SIENINĖS P O P I E R O S 

MAROUETTE 
PAINT & HARDVVARf 

2547 West 63rd Street 
Tel. Hemlock 8262 

any ambitious couples are saving here co become 
fu aire home-owners, soon as they've accumulated che 
down payraent needed. Any convenient amounc opens 
your insured savings account at diis Assodation. The 
chart will show you how much you need to save./ 

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

JOS. M. MOZERIS, Sec'y 

3236 South Halsted Street 
TEL. CALUMET 4118 

SAVE VVITH A PURPOSE - SAVE ON A PLAN 

» 

file:///TSIAAITKITE
file:///DfEMAIS
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D R A U G A S 
THE U T H L A N I A N DAILY FBJEND 

2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, Iii. TeL CANal 8010-8011 

Entered aa Second-Class Matter March 51, 1J>1« at Chicago, Illinois. 
Undej the Act of March >. 1879. _ 

Jungt. Valstybėse, bet ne ChJcagoJc: 
Metama i«.00 
Pusei Metų S.50 

Užsieniuose: 
Metama |8.00 
Pusei Metu 4.50 

Published daily, «xcept Sundaya, 
by tbe 

Lithmtni&n CathoHc Press Socicty. 
Member of the Catholic Press Ass'n 

Subsctlptioo Rates: 
I C. 00 per year outside of Chicago; 
$7.00 per year įn Chicago & Cicero; 

4 centą per copy. 

Prenumeratos kaina Chicagoje ir 
Ciceroje per pasta: 

Metams $7.00 
Pusei Metų 4.00 

Pinigu* reikia siųsti Pašto Money 
Orderiu su užsakymais. 

Skelbimų kainos bus prisiunčiamos 
tuojaus, sravus prašymą. 

dKELBKITfiS DIEN. "DRAUGE" 

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGC, IEEINOIS Šeštadienis, 22 "d.. 1947 

Jurgis Vašingtonas 
Mes džiaugiamės Amerikos demokratine santvarka, 

jos laisvėmis, didžiuojamės jos kultūriniais ir medžiu 
giniais laimėjimais. Bet žinokime, kad to viso nepa
siekta per vieną dieną, nepasiekta be sunkaus darbo, 
be didelių pastangų, be pasiaukojimo ir kovų. 

Kai šiandien minime generolo Jurgio Vašingtono Die
ną ir persikeliame j to didžio vyro laikus, mes mato
me, kaip sunkūs buvo tie laikai. Gen. Vašingtono vado
vaujamoms jėgoms, kurios, palyginti, nebuvo gausios, 
reikėjo vesti kovą su galingu priešu, reikėjo rizikuoti, 
reikėjo kraują lieti. Bet kad kovota ir dirbta nepa
prastu vieningumu ir ryžtingumu, nepaisant visų ne
palankių sąlygų, visų sunkumų, kova laimėta, prie
šai nugalėti ir įsteigtos laisvos, nepriklausomos ir de
mokratinės Jungtinės Amerikos Valstybės. 

Jurgis Vašingtonas yra vadinamas mūsų krašto tėvu 
Ir ne be reikalo. Jis buvo karinių jėgų organizatorius 
ir vadas. Jis buvo pirmas karys, pirmas politikas, pir
mas diplomatas ir pirmas prezidentas. Jis vadovavo 
krašto išlaisvinimui, nepriklausomo ir demokratinio gy 
venimo įsteigimui. 

Mes, lietuviai, galime didžiuotis, kad šalia Vašing
tono už Amerikos nepriklausomybę dirbo ir karįavo 
ir mūsų tautietis generolas Tadas Kasčiuška, kuris 
militariniu atžvilgiu labai svarbų vaidmenį suvaidino. 
Žūtbūtiniuose mūšiuose už Amerikos žmonių laisvę ji
sai buvo sužeistas. Todėl, išeidami iš to fakto, kad ix 
lietuvių kraujas buvo pralietas d§l Amerikos laisvės 
mes turime moralinės teises tikėtis ir laukti, kad Ame
rika iš savo pusės padės Lietuvos žmonėms nusikra
tyti baisaus ir kruvino rusų bolševikų jungo. 

Jurgis Vašingtonas, jo darbai ir kovos dėl Amerikos 
laisvės, tebūnie paskatinimu ir inspiracija lietuvių tau
tai dirbti ir kovoti del savo šventų teisių į laisvą, ne
priklausomą ir demokratinį gyvenimą, 

K? Reiškia Maskvos Pažadai? 
Didieji dienraščiai vis dažniau konstatuoja neužgin

čijamą faktą, kad Sovietų Rusijos duoti pažadai nieko 
nereiškia. Jos lyderiai iškilmingai pažadėjo laikytis 
tarptautinių susitarimų, tačiau jų nesilaikė ir nesilai
ko. Jie sulaužė ir Teherano, ir Jaltos, ir Potsdamo kon
ferencijų nutarimus. Rusija lig šiol dar nesunaikino, 
kaip Potsdame žadėjo, vokiečių karo laivų. Ji nė tartis 
nenori dėl atsiskaitymo iš "lend-lease". Chicago Daily 
Tribūne savo vedamajame straipsnyje teisingai rašo, 
kad Rusija iškilmingai žadėjo ne tik pagerbti, bet ii 
garantuoti Baltijos valstybių ir Lenkijos teritorinį in-
tegritetą, tačiau visą Pabaltę sau pasigrobė ir pusę 
Lenkijos okupavo. 

Atsižvelgiant į tai, pasaulis pradeda abejoti, ąr var
ta su Maskva daryti bet kokias sutartis ateityje, jei 
ji jų nesilaiko, jas sulaužo. Ypač ar \erta yra išduoti 
Rusijai atomines energijos paslaptį nors ji ir paža
dėtų įsileisti tarptautinį autoritetą inspekcijai. Ji gali 
pažadėti, tačiau kai bus reikalas bet kuriai Jungtinių 
Tautų komisijai vykti į Rusiją pažiūrėti ir patikrinti, 
ar ji nedaro atominių bombų, ir ar nesirengia jas pa
naudoti prieš vakarų demokratijas, jai gaįi būti užda
rytos durys. Ne be reikalo Tribūne sako, kąd rusų va
dų sąžinė negrauš, jei jie sulaužys sutartis ir dėl ato
minės bombos. '"Tuose dalykuose, kaip ir daugelyje 
kitų, komunistų tironai sąžinės neturi' — pastebi 
Chicago Tribūne. Ir visai Teisingai. 

• 
Stalinas Pasimokė Iš Hitlerio 

Plačiai žinomas Herald-Amerįcan ir daugelio tytų 
dienraščių kolumnistas Paul Ąlallon penktadienio lai
doje gerai rašo apie Maskvos politiką. Gerai atsakoma 
j rusų protesto notą dėl Achesono pareiškimo,, ka$ so
vietų užsienių politika yra "agresyvė ir ekspansyvė." 
Ta proga p. Mallon pastebi, kąd Rusijos politika tikrai 
neginčijamai buvo agresyvė Irane ir okupuojant Lie
tuvą, Latviją ir Estiją. 

Šis kolumnistas tame pačiame rašinyje sako; "Aš 
asmeniniai manau, kad Stalinas pasimokė diplomatijos 
iŠ Hitlerio." 

Bet, anot p. Mallon, žmonos, ypač kariškiai, įąų ge
rai yra susipažinę su Stalino ir Molotovo hitleriniais / 

Įvairybės Apie Lietuvos Praeitį 
KAI LIETUVON POPIEŽIUS ATSIUNTĖ 
AUKSO KARŪNĄ 

— Dr. V. Kudirkos sukurtoji Lietuvos himno melodi
ja turi daug panašumo su melodija giesmės * 'Skais
čiausioji, gražiausioji", kuri giedama atskleidžiant Auš 
ros Vartų Marijos paveikslą (p. 209). 

— šįluvos paveikslui apvainikuoti popiežius Pijus VI 
yra atsiuntęs auksinį vainiką (p. 217). 

— Yra buvę ir lietuvių kilmės kardinolų, pavyzdžiui, 
didž. Lietuvos kunigaikščio Kazimiero I sūnus Fridri
chas buvo Krokuvos vyskupas ir kardinolas (p. 219). 

— Kun. Ant. Juška yra iš žmonių lūpų užrašęs 5,624 
dainas, apie 2,000 melodijų ir surinkęs per 50,000 žo
džių (p. 243). 

— Jungt. Amerikos Valstybėse yra 43 parapijinės 
lietuvių mokyklos ir keletas lietuvių katalikų išlaiko
mų aukštesnių mokyklų (p. 2#4>. 
LIETUVIŲ 94 PROC. — KATALIKAI 

— Lietuvoje, skaitant visų tautybių gyventojus, ka
talikai sudarė 80.5 proc., o lietuvių tarpe katalikų buvc 
94.4 proc. (p. 276). 

— Prieš šį karą Lietuvoje buvo Qį81 parapijinė baž
nyčia, 1586 vienuoliai iįr vienuolės (p. 287). 

— Lietuvių Katalikių Moterų draugija per savo gy
vavimą (Lietuvoje) buvo surengusi 3,520 vakarėlių ir 
gegužinių (p. 304), o per kelerių metų motinos dienos 
minėjimą sušelpė per 25,000 motinų (p. 307). 

— Apie 800,000 Lietuvos gyventojų priklausė įvai
rioms katalikų organizacijoms (p. 309). 

— Lietuvių katalikų Šv. Kazimiero draugija Vilniaus 
krašte turėjo 39 viešas skaityklas, 476 knygynėlius ir 
26 vaikų darželius (p. 311). 

— Prieš šį karą Lietuvoje buvo 5 čotorių mahome
tonų parapijos ir 2 karajimų (p. 312). 
SPAUDA 

— 1935 m. Lietuvoje bendras katalikų laikraščių ti
ražas siekė 7,030,200 egzempliorių, maždaug po 4 egz. 
kiekvienam galinčiam skaityti katalikui ir apie 18 •-
egz. kiekvienai šeimai (p. 316). 

— Paskutiniais prieš šį karą mokslo metais Lietu
voje vidurinių ir pradžios mokyklų buvo 2,570, moky
tojų £279 ir mokinių 329/770 (p. 318); septyrifose aukš
tosiose Lietuvos mokyklose, tais 1938-1939 mokslo me
tais buvo 481 profesoriai ir 3,924 studentai (p. 320). 
KIEK LIETUVOJE PUVO KOMUNISTŲ 

— Lietuvoj Saugumo Depart. daviniais Uw 1940 m. 
birž. 15 d. Lietuvos komunistų partija turėjo.vos 1,741 
narį, iš jų tik 616 buvo lietuviai (p. 333). Ąnt. Snieč
kus 1941 m. vasario mėn. kalboje Kaune nusiskundė, 
kad komunistinei partijai Lietuvoje tepriklauso tik 
2,504 žmonės (p. 334). 

— Į Lietuvos "Liaudies seimą" 1940 m. liepos 14 d. 
Vilniaus apygardoje buvo išrinktas St. Jedrychovskis, 
gimęs Varšuvoje ir dabar einąs Lenkijos atstovo pa
reigas Paryžiuje (p. 343). 

p e r 1940-1941 sovietų okupacijos metus bolševikai 
sušaudė 640 lietuvių, per sukilimą nuo bolševikų kulkų 
žuvo 4,083 ir buvo sužeistų 8,000, pirmaisiais mėnesiais 
buvo išvežta apie 12,000, vėliau — 38,000, taip kad per 
vienerius raudonosios okupacijos metus Lietuva nete
ko apie 62,723 žmonių (p. 408). 

— XVIII amžiaus pabaigoje Lietuvos provincijoje 
buvo apie tūkstantis jėzuitų, iš daugiau negu 22,000 
jėzuitų buvusių visame pasaulyje (p. 107). ą 

— žemaičių vyskupijoje rusų valdžia 1832—1893 me
tų laikotarpyje uždarė 46 vienuolynus ir jų bažnyčias... 
Iki pirmojo pasaulinio karo trijose Lietuvos vyskupi
jose teouvo išlikę vos 6 vienuolynai (p. 108-9). 

Per M. Muravjovo dviejų metų siautėjimą Vilniaus, 
Gardino ir Kauno gubernijose, neskaitant Suvalkų gu
bernijos, buvo uždarytos 32 parapijines bažnyčios ir 52 
koplyčias (p. 110). 

_ Po vienos vysk. Baranausko vizitacijos rusai nu
baudė 17 klebonų už iškilmingą vyskupo sutikimą. Ben
dra pabaudų suma — virš 3,000 rublių. Ją sumokėjo 
pats vyskupas. Kunigai, gėrėdamasi kilnia ekscelenci-
jos dvasią, skirtą savo pabaudą sumokėjo kunigų se
minarijai kaip auką (p. 114). 

Dr. J. Prunskis 
-

žaidimais. Jie nori žinoti faktus. Gen. Marshallo atsa
kymas į rusų notą buvęs geras. Tačiau, ką Amerikos 
diplomatai mano apie Stalinp diplomatiją, atsakyme 
tik to dalis tėra pasakyta, 

pataikavimų ir nuolaidumų gadyne baigiasi. 

Dai r daugelyje vietų rytoj įvyks Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo sukaktuvių paminėjimo iškilmes, 
į kurias, reikia manyti, susirinks daug žmonių ir vi
sais galimaia būdais parems darbus, vedančius Lietu
vą į, laisvę ir neprikįausomybę. 

Šį mėnesį suėjo lygiai 25 metai kai įsisteigė Lietu
voje Vytauto Didžiojo universitetas. 

r^ 

RIMTIES 
VALANDĖLEI.. 

Rungtynes Su Blogu 
Prasidėjo gavėnia, laikas 

skiriamas atgailai, pasnin
kui, sutvarkymui dvasinio 
gyvenimo, kuris metų bėgy
je galėjo lengvai iškrypti 
Pelenų dienoje tasai atgai 
los priminimas buvo toks 
ryškus — galva pelenais pa 
barstyta, pasninkas, ilgesnės 
pamaldos, kryžiaus keliai. 

Gavėnios laikas nėra toks 
malonus visiems; kai kurie 
jaučia, kad, nori ar nenori, 
jie verčiami pasninką užlai
kyti, negaudami mėsos kas
dien, net patsai kiekis su
mažintas, o tas valgis su 
visokiais prieskoniais kaip 
vilioja slinku slapta neišeiti 
ir gerų pietų neužsakyti. 

• • • 
Matas ieškojo gero šuns, 

sargo namams. Laikraštyje 
pastebėjo, kad vienas žmo
gelis augina šunis pardavi
mui. Nuvažiavo, apžiūrėjo, 
sužavėtas nupirko gražų, di
delį šunį, tok;, gražų, gyvą, 
šarstis net blizga. Matas 
klausia augintojo — ko ir 
kiek reikia duoti ėsti šuniui. 

Kaip Matas nustebo išgir
dęs, kad šerti gali tiktai du 
kart dienoj, nors vienas kar
tas būtų geriau; maistą tu
ri atsverti ir daugiau neduo
ti nors šuo rodytųsi alkanas. 
Matas piktai sakė: "turiu 
iš ko, galiu daugiau duoti, 
gaila alkan0 šuns.M Savinin
kas paaiškino, kad gyvulė
liui bus nesveika, tik pa
kenks. 

Matas tada sužinojo, kad 
panašiai daroma su dauge
liu kitų gyvulių. Jiems ty
čia sulaikomas valgis, o vis
gi atrodo stipresni ir svei
kesni. Matas prisiminė sau-
Lietuvą kai jis ganė kar
ves; gavo tik plutą duonos, 
užteko visai dienai, visgi 

(Nukelta į 5 pusi.) 

-ar 

JOS F. SUDRIK, Inc. 
Didelė Krauutvė 

RAKANDAI, RADIO 
IR JEYVELRY 

Visi departamentai patalpinti 
viename baltame name 

1947 metų Radios, nuo $Ž0.00 
iki $450.00. 

TELEVISION setai, po $275. 
ir aukščiau. 
EJektrikiniai dulkių valytuvai, 

elektrikiniai šaldytuvai, skalbi
mo mamšinos, elektrikiniai pe
čiai, aliejiniai pečiai, gasiniai 
pečiai, rašomos mašinėlės. 

Krautuvė atdara kiekviena 
dieną ir vakarais: pirmadienį, 
ketvirtadienį ir šeštadienį iki 
9 vai. vak. 

Budriko leidžiamos Hadio valan-
landos kas sekmadienį, iš VVCFL 
(l(i()0 kii.) radio Svotus. 9:30 va
landą vak., o ketvirtad. vak. iš 
VVHFC (1450 kii.) 7 vai. vakaro. 

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

Chicago 8, Illinois 
TEL. CALUMET 7237 

BIZNIERIUS - BIZNIO OFISUI 
ŠTAI TAS ASMUO — v 

E BRUNO J. K02EN 
ALDERMANU 21-MO WARDO 

Sumažinkime Taksus 

Jūs Galite Balsuoti už 
ALDERMANĄ 

\ e-išreiškian-t Partijos/ 

REIKIA PERMAINOS 
MCSŲ WARDE 

Kada bus išrinktas KOZEN 
yra pasiryšės — 
1. Apvalyti mūsų eles regu

liariai. 
2. Apvalyti mūsų gatves re

guliariai. 
3. Mūsų mokyklos ir parkai 

turi būti švarioj padė
tyje. 

4. Padėti žmonėms visokiais 
būdais. 

Endorsuotas Better 
Government Association 

^ 

•Cr 

WESTW00D 1I0U0R STORE ] 
2441 West 69th Street. • 

DIDELIS PASIRINKIMAS 

VYNO. DEGTINES IR ALAUS 

• * • 
pristatome į namus: 

(teriansiu rūšių alų 

buteliais, bežemis ir 

«* tarinėmis. 

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas 

Telefonas PROspect 5951 
^ ^ 

PASKOLOS ANT MORGICIŲ 
— UŽ ŽEMIAUSI NUOŠIMTĮ 

TURTAS $19,000,000.00—ATSARGOS FONDAS $1,500,000.00 
Taupymo skyriuje dabar mokame 2%. Per 37 metus visados 

išmokėjome ant pareikalavimo. 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association oi Chicago 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERV1SION 
4192 ARCHER A VE. Tel. VIRginia 1141 

JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr. 

ftjBg£gte»%^ffiij 

STASYS HTWINAS SAKO: 

" H A R A D T a l Geriausias Laikas Pirkti 
Ur\Dr\i\ — V I S O K I O S Rfrarns IMAMAMS 

REIKMENIS". — 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

GERAS PASIRINKIMAS: 

i 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — E namelio — Geležinių Namams Reikmenų 
(Hardvvare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Materialo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — Hallboard — Plaster Board — Vamz
džiu ir Daug Kitų Dalykų. 

APROKAVIMAS XR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Pres. 

CARR MOODY WMBĘR CO, 
3039 S. HALSTED ST. 1EL. VK3TORY 1272 

VALANDOS: Nuo 8-tos v a i ryto iki 6-tog vai. vak. 

Visi kaip vienas už Lietuvos i 

file:///erta
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Geriau Peilis Po Kdfrlu 

Negu Gyvam Pasiduoti Rusams 
Komunistams 

iš Lietuvos — rūbų, maisto 
ir patalines, tai tiems buvo 
geriau, bet ir tie, kai kurie ! | | ElITOCOS 

Atvyko Būrys Lietuvių Jurgita Zimavičiūte, J. A. sabotažą buvo pasmerktas i Daily de su žmona ir Myko-

turejo prarasti W¥> » ^ a r 

kaus bombardavimo ir taip 
pat daug iš mūsų. pažįstamų 
lietuvių žuvo. Visi laukėme 

ftĄUG JAU IR IŠVIETINTŲJŲ I» FĄRĘGUSĮŲJŲ to s dienos, kada pamatysi 
LIETUVIŲ RUSAI KOMUNISTAI Iš V AKE Į SIBIK > m e anglus ąr amerikiečius,, 
BAISU GYVIEMS PASIDUOTI RUSAMS. VISI bet daug iįetuvių pateko rų-
TREMTINIAI ŽINO TUOS PYRAGUS, ąams ir mums teko antras 

Viena Ohicago lietuvių ir išvežimas Sibiran. ĮŠ mū- k a r t a s ž i a u r i a i V*Br**\l 
veikėja šiomis dienomis ga- sų giminių yra išvežtas Sta- a ^ * * > r u - ^ xr ^K0 * y v ^ ' | p į e r c e Ave. Chicago 22, UI. 
vo laišką iš Vokietijos (bri sys Nainys, Stačiūnų kaimo M Vokietijoj prie rusų. tai j Antanąs Jokūbaiti*, J. A 
tų zonos), nuosavo gimines, Dikšienė su vaikais, o tik b u v o ' k a i P S^^*1 i Hmm 
kuri piešia šiurpias baise- C ; ! : ^ cpajo pasislapti. Q i , > o h ę įpulti, bet Dievas ne-
nybes, kuomet rusai komu- kohr žiaurus vaizdas buvo, a P l e i d o i r v a r 8 a » «AWb» 

Vasario 18 d. PRNIE 
PYLE la4vu tarpe 877 kelei
vių iš Ęremerhaveu, Vokie
tijos, atvyko 28 lietuviaį ku
rie išvadinėjo pas gimines 
ir draugus: 

Sofija Bražioniene, J. A. 
V. pilietė, apsistojo pas sa
vo dėdę Deksnį, 2019 West 

V. pilietė, apsistojo pas anks | sušaudyti, bet to vokiečiai 
Čiąu atvykusias seseris ir prieš pasiduodami nebesu-
bnoliį: 225 Vernon Street, spėjo įvykdyta 
Wprcester, Mass. 

Rašytojas Stepas ZobaJs-
Vasario 16 proga atvyks-

tantieji iš Švedijos laivu 
kąg ra žmona Matilda ir; DROTTNINGHOLM, kurio 
dukra Nijole laikinai apsi- La u k i a m a N e w Yorke vasa-

nistai užplūdo Lietuvą, ar- supVu, atpasakoti. Geriau ū- û trimis mažais vaikučiais 
ba, kaip lietuviškieji išga- kirankas šunį prižiūri, ne Parėjome sieną Į anglų pu
mos sako . Stalinas atnešė kaip rusai žmones. Buvo **> t a i t a ? b u v o 1 & 4 6 »• §e" 
Lietuvai saulėtą rojų. Štai, karštos dienos, suvaryti į ^ * s m e n - 3 dien*> ° k u ^ 
kai kurios ištraukos iš to j vagonus gyvulinius, visi sta- negalėjo pereiti sienps arba 

ti, kaip silkės bačkoje, žmo- sugavo, grąžino neva j Lie-
nės ir vaikai cypė, troško t u v 3 , bet į Sibirą išveži. 
vandens nuo kaitros ir daug 

laiško: 
'Lietuvoje rusai kankino, 

žudė sp<iino j kalėjimus ne-
kaltus žmones; daug išvežė j* i e t o J e m i r * n u o a l k i o i r 

į Sibirą, o katrie galėjo su- džiovinimo, o paduoti neva-
spėti slapstėsi, naktimis mie l'ia> v a S o n a i u ž k a l t i i r s a r ' 
godavo laukuose, o uijjjus &yDa-
vokiečiams ir tie nesigailė- ''Mes patekome į Vokie-
jo, šaudė, iš ūkių išvarė, at- itiją 1944 metais rugpiūčio 
leido iš tarnybų ir taip pat mėn. 11 d., taip kaip stove-
." . . v . , • i . . i.^1^ pavojinga; ištikus kokiam 
daug įsveze. jome, jokių pakietų neteko Į ^ J ^ . 

"Taigi teko ir mano na- pasiimti, nei rūbų, nei mais- j ' od š 
miškiams daug pakęsti ir to ir kitų dokumentų. Daug p o a A a r ° i ų n u .J* 1 ' 

A- ,. +**+ i . v , . 1 4 . . v gerti, bet rusams pasiduoti 
mūsų tėvelis 1941 m birže- kartų man teko alpti iš b ' . r 

. ^ , . -' ~. ., , i t - i gyvam baisu ir mes visi 
Ho mėn. 15 d. mirė. Sirgo silpnumo: dvi dukreles m a - ' ° J . 
tik galiu sakyti dvi dienas, žos, o trečias kelyje ir ž i ū - ! t r e m t i m a i z i n o m e Jau tuos , y i a d u į r R o b e r t u l a i k i l i a i 

pyragus. 

• 'Dabar irgi gyvenimas 
blogas. Gyvename barake 
mažyčiam kambarėlyje šal
tame ir drėgname. Kiekvie
ną dieną laukiame kur mus 
padės ar išveš, bet atrodo, 
kad nesulauksime tos diene
les, o Europoje palikti — 

V. pilietis, apsistojo pas te
tą Moniką Pąvalkienę, 1^1 
Ripley PI, Elizabeth, N. J. 

Juozas ir Ale^san^rą Ka
zickai su dukra Jūrate nu
mato laikinai apsigyventi 
New Yorko apylinkėj. 

K"ą. Juozas Leonavičius, 
JF. A. V. pilietis, apsistojo 
pas seminarijos laikų drau
gą kunigą Prunskį, 323̂ ,0 S. 
Lituanica Ave., Chicago 8. 
111. 

BtFOiiį&iatva Matulionienė, 
J. A. V, pilietė, apsistojo 
pąs gimines, 2393 Niagara 
St,, Buffalo 7, N. Y. 

Studentas Renoldas Pipy-
ne laikinai apsistojo pas gi
mines: 74 Knox St., Lewis-
ton, fyle. 

Robertas ft Brone fraš-
e urnai su sūnum? Vykintu, 

— i 

Dirbo prie rusų aerodrome rėjome abudu su Jonu, kai 
- PU arkliais pavarytas, o bir- užtektų maisto vaikučiams. Kaip akis, taip ir siela, 

želio mėn. 13 d. prasidėjo Buvo lietuvių laimingų, ku- savęs neregėdama, viską 
smarkus žmonių gaudymas rie daug ką turėjo pasiėmę | mato. 

IO PILNI 
STIKLAI TIKRO 
K R A N I N I O 
A L A U S . , , 

Š I O J E DIDELĖJE 
PUS-GALIONO 

BONKOJE 
P>i>tatonja> jums tiesio;; iš bravaro 
skiepu, >u visų originaliu bravaro sko
niai ir aroma — tai puikiausias kra-
uiub alų* ką esate ragavę — paruoš
tas vartojinrii jūsų pačiu namuose. |&jk-
gyk bouk% nH« s»avo uaroavėjo šiądien. 

rox 
Ir E LUAE 

Extra Pale Alus 
Maišyta -u Importuotais Bohemijos Aptaiais 

I 

a a U n C H I i a S reguiarinėse 12-cz boukose.; 12 02,. ąteiuies; 
pilnose 32-oz. kvo^toąe ir L> gąL draft bonkose. 

J ' f t t r Fo.\ Brewtns Co., Chicago 

apsistojo pas Milukus, 101-
59 123 St., Richmond tfill, 
N. Y. 

Dailininkas Povilas Puzi-
nas laikinai apsistojo pas 
Dįevenius, 52 Frąnk Street 
Waterbųry, Conn 

Jonas Stan.čijka ,̂ J. A. V. 
pilietis., išvyko ! Čikagą pas 
pažj?tamus. 

Alfonsas ic Birątę Sviląi 
su sūnum Algim,antu apsi
stojo pas seserį: 98 Forest 
Ęills St., Jamafca*Plain 30. 
Mass. Jų į *}Ostą pasitikti 
atvyko švogeris. Martinaitis 
ir Averkienė. 

D^-'itarai J-ioza** ir Alvina 
Olgą Sabinai su sūnum Al
gimantu posistoio: 74 Knox 
St., Lewiston, Me. 

Inžinierius Jonas Vaši-
ttauskas apdiltojo pas sese
rį Sofną Gutauskienę, 29 

Merton Street. Brockton 18, 
! Mass. 

71 ' " 

Rimties Valandėlei 
(Atkelta iš 4 pusi.) 

badu nemirė, buvo sveikas, 
gyvas, laimingesnis. Į>abar, 
priedusiam lenda visokios 
ligos, negales; nutarė pas
ninkauti, gal Bažnyčia tik
rai išmjntingai įsako Vios 
pasninkus bent gavėniai. 

Taupydamas pinigus žmo
gus badauja; norėdamas, su
liesėti, pasninką užlaiko; 
ruošdamasis rungtynėms, 
sąugojasi nedavalgyti; Baž
nyčia įsalco pasninką, tasai 
pats žmogelis stoja vison. 
keturiom — fcąip gąU išdrįs
ti maąą badą numarinti, ne
turėtu jėgoą kojos iškelti 
W namų. 

% * % 

Gyvenimas tai yra rung
tynės ąų mųsų W9gąįs pa-

^linkimąįą, I R ^ Pytąja 
'dvasia. Ta kova nuolatinė 
f argi tad neišmintinga būti 
, pasiruošusiam kautynėms i 
su dvasiniais, priešais? Pas
ninku ir atgailą, žmpgus ge- j 
resnis, šventesnis verta tad 
prisitaikinti, atnešti naudos 
sielai ir kūnui. A.B.C.J. v 

stojo pas žinomą kurortinin-
ką, literatų bei menininkų 
globėją, Juozą Bačiūną, Ta-
bor Farm, Sodus, Mich. 

Be to, tarpe 98 jvairių 
tautų našlaičių atvyko ir du 
lietuviai: Kornelijus Jazbu-
tis, ir Gražina Jazbutytė. 
Jais kaip ir anksčiau atvy
kusiais našlaičiais rūpintis 
įgaliota Bendrojo Amerikos 
Lietuvių Fondo tarnautoja 
Salomėja Čerienė 

Atvykusius be giminių, 
draugų ir • ažįstamų pasiti
ko ir padėjo su formalumais 
Lietuvos Gen. Konsulato 
New Yorke attache A. Si
mutis. 

Tą pačią dieną iš Amster
damo. Olandijos, orlaiviu at
skrido studentas Tadas Bud
raitis, kurį pasitiko ir pas 
save apgyvendino <kaffidavit 
of support" išdavę ir už- ke
lionę sumokėję giminaičiai 
Jakučiai, 436 VVarren Str., 
Bridgeport, Conn. Karo me
tu dar vos šešiolikos metų 
Palangos gimnazijos gimna
zistą vokiečiai jį sučiupo 
gatvėje ir išvežė d,art)ams i 
Vokietiją. Čia už kenkimą 
vokiečių karo pastangoms 

rio 24-25 d.? buvęs Lietuvos 
ministras Latvijoje, Pranas 

las Budreckas atsiuntė Lie-
tuyos Generaliniam Konsu
lui New Yorke- J. Budriui 
tokį pasveikinimą: 

Iš Atlanto vandenyno, 
Maldą siunčiam už Tėvynę: 
Lai gyvuoja Lietuva — 
Nepriklausoma laisva. 

L. G. K. 
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I Kovo-March 18, 1947 

i Lietuvos Pranciškonu 
j SV. A N T A N O V I E N U O L Y N E 
§ Mount St. Francis, Greene, Maine 
: Prasideda 
j ŠV. ANTANO GARBEI 
[ Iškilmingos 13-kos Antra-
Į dienių Pamaldos 
i • kurios baigsis birželio 4—12 d. 

šv. Antano Novena. 
Į Už visus šv. Antano Pamaldų ir 
| Pranciškonų ftv. Antano Vienuolyno 
E Novenos dalyvius, už visus Lietuvos 
Į ir Koplyčios Fundatorius, Rėmėjus 
Į ir Geradarius, bus laikomos 

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

Į 7:00 P. M.—IŠKILMINGOS PAMALDOS PRIE IŠSTATYTO 
Ė ŠVENČ. S A K R A M E N T O . . | 

Į Pamaldų metu bus skaitomos prisiųstos intencijos, 
Ę kuciorrtls Pranciškonai melsis. Į 

Visus šv. Antano Mylėtoju^ Kviečiame 
Į Jungtis su Pranciškonais maldoje, šv. Komunijoje ir šv. Mišiose, = 
E kad per didžiojo Stebukladario šv. Antano užtarymą išprašius 
r iš Dievo: § 
| TE IS INGOS ir PASTOVIOS T A I K O S ! ^ | 

LAISVĖS ir N E P R I K L A U S O M Y B E S MŪSŲ T Ė V Y N E I 
L I E T U V A I ! 

JR — KAD APSAUGOJUS PASAULJ NUO GALIMO KARO I 
[ B A I S Y B I Ų ! i | 

Iki Kovo-March 18 d. prašome prisiųsti savo ypatingas inten- | 
= cijas sekančiu adresu: Į 
: « ž 

FR A N C ISC A N F A T H Ę R S 
= Mount St. Francis Greene, Maine = 

i ą I I = E 
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Liel. Organizacija Už Aid. Hugh B. Connelly Per-Rinkima 

Pirn^oj eilėįe, iš kaires j dešnę: Ant^ony P. Stasiulis, secretary; Bruno 
J. JĮą^aitis, chairman e^eeutive com.; *Thcmas Janulis, chairman, finance 
com,.; Stanley P. Mažeika, president, Aldeiman Hugh B. Connelly candidate 
for re-eleetien; Lt. ^Vntcn Palus, lst Vice Pres.; Frank Skrinskas and 
Edw*rd Mi^sevich, membership com.; Anthony Gudaitis, 2nd Vice Pres. 
Antspj eilėje, iš kaires j dešinę: J. J. Kųlis, J. Kaminskas, Charles Naujo
kas, Joseph M. Azukas, Ent. com.; Frank Naujokas, Fin. Sec.; J. Butkus, 
V. M. Stulpinas, chairman Pub. Com. A. Urza, P. Barzdis, B. Pranskus, 
net in piclure Frank Wdidat, Treas. 

B R U N O l PETKUS 
BE - FAROTVIS KANDIDATAS 

UŽ 

A L D E R M A N Ą 
12-TO WAHDO 

Prižadą }2-to Wardo Balsuotojams pašvęsti visą laiką Warflo Rfeikalam ir 
užlaikyti Warde ofisą kur gyventojai galės j j visados rasti. 

Jis s,|oja už pakėlimą mGfcytojįams algų ir už pagerįrimus viešose mokyklose. 
1 

NEUŽMIRŠKITE PAREIKALAUTI 

• 

•• 
ALDERMANO BĄIOTO 

BALSUOKITE UŽ 

IRUNO E. PETKUS 
ALDERMANŲ RINKIMAI — VASARIO (FEB.) 25, 1947 s 
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n DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILONOIS Šeštadienis, vas. 22 "d., 1947 

rHICAG0S LIETUVIU VEIKLA 
Atsišaukimas * 
1 Draugijas 

Kilnieji draugijos nariai, 
narės: 

į. ALRK Federacijos Chica-
gos apskritis nuoširdžiai 
'-viečia gerbiamą jūsų drau
g i ą dalyvauti. Vakarinių 
Valstijų Lietuvių Kataliki; 
konferencijoj, kuri įvyks 
sekmadienį, kovo 23 d., 2 
vai. popiet, Lietuvos Vyčiu 
salėje, 2451 West 47th St 
Chirago, 111. 

Konferencijos tikslas: 1. 
šiandienines mūsų pareigos 
savo tėvų kraštui — Lietu 
vai, 2. vietiniai mūsų orga
nizacijų reikalai, 3. lietuviš
kos knygos 400 metų sukak
ties minėjimas, 4. kiti ak
tualūs tautos ir visuomenei 
reikalai. 

Minėtais klausimais refe
ruos žymūs katalikų vadai 
neseniai atvykę iš Europos. 
Jei jūsų draugija del netu-

irejim0 valdybos adreso ar 
Kitokios aplinkybes nėra ga
vusi oficialaus kvietimo laiš 
ko, tai prašome priimti šj 
kvietimą ir dalyvauti šioje 

fo. Chicaao Žinutės 
Netikėta mirtis. Pereitą 

lavaitę netikėtai mirė So 
chicago ilgametis biznierius 
P. Gedminas, kuris neper
seniai buvo išvykęs nuo žie
mos šalčių į Kaliforniją. 

Paliko žmoną, dukteris, sū 
IRJ ir daug kitų giminių 
Vasario 17 d. palaidotas Šv. 
Cazimiero kapinėse. Reiškia-
ne užuojautos Gedminų šei
mai. 

• 
* Draugo'' koncerto atgar

siai. Labai malonu prisimin
ti "Draugo" koncertą, ku
ris, ištikrųjų, buvo gražus 
visais atžvilgiais. Sočdkagie-
čiais, kurie dalyvavo kon
certe, labai patenkinti. 

Sveikiname "Draugą" ir 
jo personalą už surengimą 
gražaus koncerto. Linkime 
ir toliau tokio pasisekimo. 

• 
Vyksime ir mes. Vas. 23 

d. ARD centro metinis ban-
kietas Šv. Kazimiero Aka
demijos auditorijoje. Visi 
lietuviai katalikai remia tą 
mokslo įstaigą — akademi-

katalikv lietuvių konferen- j « • Ir m e s« sočikagieciai, at-
cijoje išrenkant bent tris at-' vyksime ir savo paramą su-
stovus. Jei kas panorėtų 
mandatų, reikalaukite pa
šaukdami telefonu — Yards 
3962, o bus tuojau prisiųsta. 

Kviečia Federacijos 
Chicagos Apskritis 

Švelnumu daugiau laimė
si, negu šiurkštumu. 

teiksime. <-' 

kinama sidabro jubiliejaus 
proga. Prašau Dievo laimin
ti jubiliatę, kad ir toliau iš
tikimai tarnautų Jo garbei 
:r mūs tėvynės labui. 

Uoliai remia. Darbščiof 

mūs kolonijos motery.: A 
Tudaitienę, O. Morkienė, B 
Vasiliauskienė, A. Rimkie
ne, Šnekutienė visuomet pri 
udeda prie kilnių darbų be' 
->arer,<nmų parapijos, vienuc 
vnu bei tautos reikalams 

Dabar vėl jos *nikojo dova-
ir parengimui, Lietuvos uaš 

J 'aičių sušelpimui. Ačiū joms 
už visokeriopą paramą. Pra
moga įvyks bal. 13 d., Šv 
Kryžiaus parap. salėj. Ti-
kietu kaina 50c, Kd-* iš pa-
rapijonų norėtų prisidėti 
prie kilnaus darbo, jūsų ra-
porteris maloniai suteiks 
daugiau žinių. 

• 

Gavėnia. Tai atgailos, su
sikaupimo bei maldos lai
kas. Šv. Juozapo bažnyčioje 
kas penktadienį 7:30 vai. 
vak. bus einama Kryžiau? 
Keliai. Tikintieji raginami 
naudotis proga. Kiekvienam 
katalikui gavėnia yra lai kis 
apmąstyti savo sielos reika
lus. Teko nugirsti, kad ne
užilgo prasidės misijos, ku
rias ves kun. J. Jakaitis, M. 
I.C. Rap. 

Sveikinu. Malonu yra man, 
So. Chicago raporteriui, pa
sveikinti sidabrinio jubilie
jaus proga, mano buvusią 
mokytoją (Class 1925) Šv. 
Kazimiero seselę M. Beatri-
ciją, kuri kovo 4 d. bus svei-

Marquette Park 
Naujienos 

Šv. Barboros Dr-ja auko
jo $100 naujop bažnyčios 
vieno lango įtaisymui. Ši 
draugija savo darbais visa

dos remia parapiją. Reikia 
tikėtis, kad ir kitos draugi
jos nepasiliks. 

* 

Mūsų klebonas kun. J. Pas 
^auskas buvo porai savaičių 
išvykęs poilsio. Jau grf'žc 
prie savo pareigų. Atrodc 
žymiai sustiprėjęs. Šiuo lai
tu vienas jo svarbesnių rū
pesčių — pastatymas nau-
;os ir puošnios bažnyčios. 
Parapija klebono sumanymą 
remia. Naujos bažnyčios 
fundatorių ir aukotojų žy
mesnės aukos daugėja. Nau
jos bažnyčios statymo fon
de jau yra pinigų suvirs 
$120,000. Didelė garbė kle
bonui kun. J. Paškauskui ir 
visai parapijai, draugijoms 
už nepaprastai vieningą dar 
bą. Viskas pavyzdingoje 
tvarkoje ir bažnyčioje pa
maldos visados laiku prade
dama. Už tai Dievas laimi
na. 

Vasario 18 d. vakare, pa
rapijos salėje jaunimas tu
pėjo pasilinksminimą — šo
kius. Gavėnios metu šokių 
nebus. Jaunim0 šokiai praši
lęs po Velykų, kas šešta
dienio vakarą. 

• 
Mūsų bažnyčioje misijos 

prasidės kovo 2 dieną. Misi
jas ves misijonierius kun. 
L Andriekus. O.F.M. S. P. 

Padėka 

Dėmesio Marpt te Pk. Piliečiams! ] 
MARQUETTE PARKO LIETUVIAI PARODYKIME VIENYBĘ 

Nesiduokite būti apgauti ir suklaidinti kitų Lietuviu Kandidatų, kurie yra pa
statyti vien tik suskaldyti mūsų balsus ir užkirsti kelią ir progą išrinkti Lieuvj 
[xĮAL. G. KUMSKIS, kaipo mūsų pirmą mūšy tautieti į Aldermanus. Jis yra in* 
dorsuotas ir remiamas 13-to Wardo Organizacijos Biznierių, Veteranų ir Veikėjų. 

ARD 4 skyrius reiškia 
nuoširdžią padėką visiems, 
kurie gausiu atsilankymu 
parėmė skyriaus surengtą 
vakarienę, vasario 9 dieną, 
Visų Šventųjų parapijos sa
lėj. 

Nuoširdžiai dėkojam kun. 
klebonui Šaulinskui už įspū
dingą vakaro^ vedimą, sese
lėms už gražų programos 
parengimą, vaikučiams už 
programos išpildymą. 
Taip pat negalime praleis

ti nepadėkoję mū?ų duos-
niems biznieriams, be kurių 
paramos vakarienė nebūtų 
buvus galima. 

Negalima pamiršti ir mū
sų šeimininkės: E. Genis su 
jos pagelbininkėmis už va
karienės parengimą ir Ca-
thblic Young Women's Klu
bo narėms už patarnavimą 
prie stalų. Elziute 

12tas WARDAS 
Didžiuojasi 

- Turėdamas 
Aldermaną 

Bryan Hartnett 
Ne tik piliečiai 12tame warde 

bet taipogi žmones artimoje 
apielinkeje ir tolimesniuose 
kraštuose, atvirai pripažįsta kad 
12tas wardas yra vienas iš pa
vyzdingiausiai progresyvių war-
dų mūsų mieste. 

Pavyzdinga tvarka kuri ran
dasi 12tame warde, apšviestos 
gatvės, užtenkamai šviesų tvar
kant trafiką, švarumas elių, 
skaitlius viešių mokyklų, ir ge
roj vietoje reikalinga aukštesnė 
mokykla, io parkai reikalingi 
poilsiui ir, žaidimo darželiai mūsų 
vaikučiams ir jaunimui, jo puiki 
sistema pudkios transporitacijos, 
taipogi tinkamai paruošti pienai 
del pagerinimų ateityje, viskas 
tai, priduoda 12tam wardui pa
vyzdingą padėtį. 

Ir dabar, kyla klausimas kaip 
tai 12tas wardas atsiekė tą va
dovaujamą vietą? Atsakymas y-
ra lengva — dėkui veiklai išti
kimo ir rūpestingo Aldermano— 
Bryan Hartnett. 

Yra žinomas faktas kad Alder-
manas yra galva wardo, ir pa
dėtis kuri randasi warde pri
klauso nuo io praktiško admi

nistravimo. Tad, aiškiai matoma , jos tikslai ir veikimas yra del 
kad 12tas wardas už jo vado- Į gerovės žmonių — pagerinimų ir 
vaujama vietą yra dėkingas jo ! geresnės administracijos mūsų 
aldermanui Bryan Hartnett. | mieste. f 

Prie to, ne tik piliečiai 12to > 
wardo pripažįsta vertybę jų al
dermano, bet labai pagyrantį 
raportą apie jį išleido gerai ži
noma ir pagerbta civikos orga
nizacija — Citizen's Association 
of Chicago. ši organizacija nėra 
po kontrole jokios politinės par
tijos, pilnai be-partyvinė, ir* visi 

12tam wardui tikrai reikia 
Bryan Hartnett 'o kaipo Alder-
manu. Tad, Vasario 25 d., visi 
piliečiai turėtų balsuoti, ir bal
suoti už mūsų puikų draugą — * 
BRYAN HARTNETT. 

(Skelb.) 

r ^ 

Kodėl Pasilikti 
CSGYDYMOS. SU PENICIULTN 

Sergančiu? 
INKSTŲ, PŪSLftS. SOCIALfiS 

LIGOS PASEKMINGAI 
Uę» Jau p a ž i b ė j o m e tūkstančiam* 
kuri* kentėjo dėl NBJRVT8KTTMO. OD
OS, KRAUJO. LIAUKŲ. TR PRIVATI 
KTŲ L.IGU Ordom* Maplntmo kanalo 
sunegalavimu*. nutekėjimus. pertaHkn 
vertima tnitintl pOnle. nuolatini kalima 
•f nakčia tl lovos. 
FTZHffi m FT/ITOROSKOPTfiKA 
X-RAY EGZAMIN ACIJ A 
MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO IR 

8LAPTMO TilTTRTlf Afl 
VISKAS TIK UŽ $8.00 

PILĖS (Hemorolda!) 
I M Y D O M A u r m u s A r « i r MKTonr 

BB OPHRACTJOfl 
B » SKAUSMO 

BB PIOVT1IO. BB DBOTNTMO. 
Dldllumoje atvejų palenrvlna nao I 

iki t dienu laikotarpyje. 
Gydymo kaJtaJ prieinami k iekvienai 

l»'-binlnkul. 
PATBNKINIMA8 GARANTUOJAMAS 

EIBKVIBNAM KURI PAIMAM GYDYTI 
DIRBANČIŲJŲ PATARNAVIMUI 

ATVIRA VAKARAIS 

DR E. E. Culp , 
DR. A. E. Kroening 
202 SOUTH STATE STREET 

Kampai Adame—Sėstam* Aukite 
V AL.: kaadlen nuo • ryte lkl I vakare 

Sekmadieniais uždaryta. 

ATMINKITE BALSUOTI UŽ 

GALIMSKI 
KANDIDATAS Į ALDERMANUS 12-TO \VARDO 

Vasario 25 d., 1947 
Brangūs BalsLotoj^.'.: 

Naudojuos proga tiesiog 
kreiptis į jus, 12tc wardo 
balsuotojus, prašydamas 
jūsų balsų ir paramos 
mano kandidatūrai į alder
manus šio wardo rinki
muose kurie įvyks antra
dieni, Vasario 25, 1947. 

Turint endorsmentus į-
vairių civikos, fraterninių, 
biznio, veteranų ir sočiai 
organizacijos skatina ma
ne prašyti jūsų paramos į 
tą ofisą ir prašyti, kad paragintute savo draugus, kai
mynas ir gimines už mane. 

Kaip žinote, aldermanų rinkimai yra be-partyvini ir 
jums, kaipo Amerikiečiams, priklauso balsuoti, be ob
ligacijos nevienam arba kokiai politikos partijai, kad 
įgyjus geresnę vietinę atstovybę mūsų valdžioje. 

Aš esu gimęs, išaugęs ir linkęs vietines mokyklas ir 
gyvenu adresu 4410 S. California Ave., pat centre 12 
wardo. Turėdamas pažinties ir būdamas gerai infor
muotas kas link padėties ir kas reikalingi gerovei mū
sų žmonių, jaučių kad esu kvalifikuotas šiam ocisui. 

Tarnavau kariuomengje su 36 Infantry Divisija kai
lio Medikalines pagelbos vyras apie tris metus, ir laike 
tarnybos savo šaliai, mano žmona mirė laike gimdy
mo. Bal. 11 d. 1946 m. buvau garbingai paliuosuotas is 
tarnybos. Būdamas kvalifikuotu, esu narys Veterans 
of Foreign Wars, Post 1569 ir Amerikos Legionierių 
Post 986. 

Jai būsiu išrinktas žmonių šio wardo juos atstovau
ti, aš bandysiu 
PANAIKINTI "SALES T A K S I S " 

ANT VALGIA IR R E I K M I Ų 
IŠIMTI POLITIKA lis MOKYKIĄ . 
PARUOSTI DALGIAI' ŽAIDIMUI 

DARŽELIU I R REKREACIJOS 
VĮETU VAIKUČIAMS. 

ĮGYTI AMBULANSV PIRMAI PA-
GELBAI. 

G^UTI GERESNES TRANSI*OR-
TAOMOS PRIEMONES. 

ĮSTEIGTI CENTRALINI WARDO 
OFISĄ. 

SUMAŽINTI REAL ESTATE TAK
SI'S. 

PANAIKINTI POLITIKA 16 CTVIL 
SERVICE. 

PAGERINTI VIETINIUS PARKUS 
ĮSTEIGTI MIESTO MEDIKALI-

NJESI PIRMOS 
STOTYS WARDE. 

PAGERtN i i ' IR 
VEIKIAMA IR 
MISŲ W.VRDE. 

JGYPI GERESNE 
APSAUGA 

PAGELBOS 

PADIDINTI 
PRI Ežį U RA 

POLICIJOS 

Atminkite Balsuoti už Galimski, Vasario 25 d., 1947 
m., už Aldermaną 12. YVardo, kad įgyjus Geresnę At
stovybę. 

Su pagarba, G. F. GALIMSKI 

c ^ 

Gyvenimas yra nuolatinis 
budėjimas prieš mirties pa
vojų. 

AL G. KUMSKIS matosi paveiksle su savo šeima. Jis gražiai augina keturius vaikučius ir gy
vena savame name. Jam rūpi 13-to wardo visuomenes garovė ir geresnės gyvenimo aplinkybės. 
Savo platforme jis dirba dėl geresnės mokyklose tvarkos, transportacijos pagerinimo, Marąuette 
Parko pagerinimo, taksų sumažinimo, veteranams geresnių gyvenimui vietų. 

VISI l KOV^ PRAŠALINIMUI VIENO ŽMOGAUS KONTROLĘ 13-tam WARDE 

B A L S U O K I T E UŽ 

AL G. 
Pranešimai del Kumskio į Aldermanus: 

8* 

• Radio kalbos, sekmad., Vas. 23d., 1:30 
vfal. p.p., iš VVHFC (Margutis) valandoj. 

Floyd Dowiatt taipgi kalbės — Pirm. 
Southwest Liet. Demokratų Org., ku
rie indorsavo Kumskio kandidatūrą. 
• Mass Mitingas su Programų, Sekm., 
Vas. 23d., 2 vai. p.p., Gimimo Šv. Pan. 

par. svetainėje. Bus Liet. kino paveiks
lai,, laimėjimai ir dykai vaišes. 
• Pagerbimo Vakariene įvyks Vas. 23 
dieną, 8 vai. vak., parapijos svetainėje. 
Visi dalyvaukite. Kviečia— 

j 

Liet. Komitetas. 
5 = ^ 

Palaikykime 

Mūsų Wardq 

Baltiesiems 
IŠRINKIME 

.± 

I A C O B 

UHLE 
ALDERMANŲ 
15-to WARDO 

' LIETUVIŲ PILIEČIŲ GRUPfi, 11-tame VVARDE, 

Endorsavo JOHN F. VVALL Kandidatūrą 
Vt ALDERMANĄ TO \VARDO 

IŠRINKIME NAUJĄ ALDERMANĄ! 

Prižiūrėkime kad 
Restrikcijos Nutarimai 

būtų. palaikoma 
Rinkimai 

VASARIO 25 D. 1 

l 

JOSEPH SPAITIS VICTOR POCIUS JOHN F. WALL 
Pres. Vice-Pres. Kaid. i Aldermanus 

ANTHONY OLIS 
Iždininkas 

l 

JIS IŠVALYS 11-tą WARDĄ IR TARNAUS DfiL GEROVfiS ŽMONIŲ 
BILL. PRANTAITIS — THED SHIMKUS — STEVE SIRAS — ANN SHUKIS 
F. SAMULIS — ANN FALKINS — JURGIS PINKAUSKAS — LEON SISKOS 

VISI 11-to WARDO PHJEČIAI BALSUOKITE UŽ — 

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

J? 

% 

file:///VARDO
file:///VARDO
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šeštadienis, vas. 22 d.. 1947 DRAUGAS, CHICAGO, • nm^au. 

Rengėjos kviečia visus už
jaučiančius geradarius atsi
lankyti. 

M. Kondrotienė rengiasi 
visiems surprize padaryti. 
Kundrotas kviečia įr vyrus 
atvykti, nes bus "darželis*' 
įvairių "giliukų". Remejja 

Kas, kur ir kada 
Rytoj, Vasario 23 d. •' 
Sveteliai Prašome 
Pas Mus 

Kaip jau buvo pranešta 
ir kviesta, rytoj įvyksta me
tinis bankietas akademijos 
auditorijoj. Visa jau pri
rengta. Programos dalyves 
turėjo "rehearsals" kasdien. I šį sekmadhaį ^asiklausy-
Seserys triūsi per savaites j kitę gražios raaio .progra-
laiko. Ką mū&ų, seserys ren-, mos iš stoties WCFL, 1000 
gia, visuomet siekia totroly-1 kil. nuo 9:30 vai. vak. Gir-
bes. Visur matysi dideles dėsite gražių liaudies 4r -kla-

Bu driko Radi o 
Programa 

pai htbaji svarbu bus išgirs
ti, kas'ją liečia ir ką ji turi 
daryti. Taigi, svarbu, kad į 
susirinkimą atsilankytų ne 
tik kuopos atstovai, bet ir 
sekretoriai. 

J. Encberis, pirm. 
Ig. Sakalas, sekr. 

siškų dainų gerų daininin
kų, taipgi didelio radi© or
kestras su gražiais muzika
liais kūriniais. 

Labdarių Sąjungos 5 kuo
pos svarbus susirinkimas 
bus sekmadienį, vasario 23 
d., 1 vai. po pietų, Šv. Jur
gio parap. salėj. Viąi nariai, 
taip pat ir garbės nariai pra
šomi susirinkti. Atsiveskite 
ir naujų narių. Kam *mpi 
krikščioniškosios meiles dar 
bai, prašome dėtis prie mū
sų kuopos. Vaidyba 

kultūros bei skonio požy
mius. 

Svetainėj statai sustatyti 
ir gražiausiai papuošti. Vi
sa tai mieliems sveteliams, 
kurie rytoj užpildys audito- Juozas Budrikas, kuris už-
riją. Ir bus lriomi pasidžiau- j laiko Chicagoje didžiulę na-
gti ir pasigrožėti ir po įtemp ' m ų rakandų, radijų ir auk-
tų veikimų, keletą valandų s i n i ų daiktų krautuvę a d . j tameje, .3 .valandą popiet. Vi-
maloniai pailsėti. Pradžia 6 |resu 3241 S. Halsted Street. |* į k u o P o s ***** l r n a r e s 

vai. vakaro punkt. Lauksi- Pasiklausykite. Y. Y. P r a s o m i l*lku auarifikti, nes 
me prietelių ir ko maloniau-

šias programas leidžia « " » * ' ****• ~ L a b ' 
darių Sąjungos 23 kuopa lai
kys susirinkimą sekmadienį, 
vasario 23 d., parapijos sve-

SPAUDOS VAJUS 
Būtinai Užsisakykite ir Platinkite 

Amerikos Lietuvių labiausiai skaitomą mėnesini, religinį, pat-
riofinj ir gausiai paveiksluotą laikrašti 

**£V. PRANCIŠKAUS VARP€L1" 
LEIDŽIA 

Lietuvos Pranciškonai 
*KMJ(*T ST. F R A N C I S G R E E N E , M A I N E 

"Varpelyje" 
Spausdinami gražūs aprašymai, pavyzdžiai ir trumpi straipsne
liai įvairiais klausimais. Talpinamos naujausios žinios iš Kata
likų gyvenimo Amerikoje ir kituose kraštuose. Aprašomos Lie
tuvių kančios komunistų okupuotoje Lietuvoje ir ištrėmime. 

"Varpelio" 
Kaina metams — $2.00. 

Visi "Varpelio" Skaitytojai gauna kasmet gražų, spalvuotą, 
Sieninj Kalendorių. 

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

K I E K V I E N O J E AMEJUKOS L I E T U V I O ŠEIMOJE 
T E S K A M B A L I E T U V I Š K A S 

"VARPELIS" 
Kreipkitės adresu: 

F R A N C I S C A N F A T H E R S 
Mount St. Francis Greene, Maine 

. . . . . . . . . . . . .*4įc= 

šiai visus sutiksime. 
Ontrale 

|b HEL.GIA PRAMOGA 
Marq-ette P^rk. — £ino-

Susirinkimai 
LRK Susivienymo Ameri 

koj Chicago apskrities svar
bus susirinkimas įvyks ry
toj, vasario 23 d., 2 vai. po
piet, Lietuvos Vyčių salėj. 

yra svarbiu reikalų svarsty
ti. Valdybe 

p* 

ma veikėja, bei geradare, M. 
Kondrotiene, talkininkau 
jant Lazdauskienei, Marti- 2351 West 47 St. Apskrities 
nienc" ir kitoms Marąuette valdyba yra gavus labai 
Pa^k geradarėms, rengia svarbų, laišką iš centro, ku-
pramo'^a. seselių Pranciškie-' ris paliečia visas kuopas. Tą 
čių naudai. "Bunco" įvyks laišką aiškins centro pirm. 
P. Kcndrotų name, 6916 S. L. šimutis, kuris neseniai 
Maplewood Ave., kovo 9 d., grįžo iš Pildomosios Tary-
2 vai. p. p. bos posėdžio. Kiekvienai kuo 

BAJLSUOKITE UŽ 

rf 

» f 

Vėl-Išrinkite 
BRYAM HARTNETT 

ALDERMANU 12-to WARDO 

^ i 

JO PUIKU* TARNYBOS 
REKORDAS MIESTO 

TARYBOJE IR TARYBOS 
KOMISIJOSE 

ATSTOVAUJANT 
12-tą vVARDĄ 

VERTAS JtfSŲ BALSO 

Vienbalsiai endorsuotas 12-to Wardo Demokratų 
Organizacijos;; FRAtJK V. 21NTAK, Wardo Komi-
tymano; Teisėjo JOHN T. ZURIS; Teisėjo HARRY 
P. BEAM; Atstovo WILUAM J- GOJRMLJEY ir Kon-
gresmano MARTIN GORSKI. 

——— 

H KKBEKT M. 

W E T Z E L 
Bepartyvis Kandidatas 

Už 
A L D E R M A N 

15to YVARDO , 
Jis yra už 

Apsauga mūsų mokyklų 
Žemesnes Taksas 
Žymus Advokatas 

Endorsuotas 
15-to VVardo Reguliares 

R^ publikom. Organizacijos 

BALSUOKITE UŽ 

BENNIE J. 
M I K U T I S 

už ALDERMAN4 
42-to YVaFtlo 

Veteranas Antro Pasaulinio 
Karo 

Endorsuotas 12 Wardo Be-partyviškos Organizacijos. 

Vienatinis ka-adictatas kuris nėra surištas 
su mašinos politika 

ALDERMANU RINKIMŲ FAKTAI 

1. Jums nereikia išsireikšti kokios partijos balsuo
jant už Aldermaną. 

2. Kandidatai už aldermaną atskiriame balote, ne De
mokratų, ne Republikonų. 

3. Ateiidte balsuoti ir prašykite Aldermanų Baloto. 

4. Balsuokite už |x] BENNIE J. MIKUTIS. * * 
Jauniajsj ir Geria^į Kandidatą, Antrad , Vasario 25 || 
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B. A . L A C H A W 1 C Z 
Laidotuvių Direktorius 

ROSELANDE 
KOPLYČIA RANDASI: 

10756 So. Michigan Av«. 
rel. PUL. 1270 arba GAN. 26*0 
Re*, tel. — COMmodore 5706 

Pilnas Income Taksų Patarnavimas -
BIZNIERIAMS. N AM V SAVININKAMS IR DARBININKAMS. 

Auuu'Akiu- savo alg>o« Raportus ir kitas smulkmenas. Mes netfl k raus
tome, iapildę JŪSŲ income Taksus. Per 17 metų toje pačioje vietoje, 

per iėtiaus metus. Mes .teikiame taksu išpildymo putai-navimu. 

OMSTUCH md OOMPANY 
2123 West Cermak Road Chicago 8, Illinois 

Sfcdftyldte lr Platinkite Dienr. "Draugą"! 

• 11 , I.II • • . . . i 

GERA META 

PELNINGAM 

TAUPYMUI 

SENOMS, ATDAROMS, ' 
SKAUMlOMS ŽAIZDOMS 

IR ODOS IŠBĖRIMAMS ( 
Kenčiantieji nuo senų, atdarų 

u- ekaudiių ialadų. tino kaip |un- » 
ku yr* ramiai pasidėti, |r IfalP i 
nakties metu negalima gerai lftsl- \ 
miągot. Kuomet 
iaisdoa pradeda 
nležt lr skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Oint-

i ment palengvi-
nlmoi skausmo 
lr nieiėjimo tų 
senį, atdarų lr 
skaudžių iaiedų. 

U0DĖSIO VALANDOJ 
Saukiu 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

įfi Mfj Į ivtnan-
člos lr skj 

Pradėk taupyti šiandien... nusipirkti naują 
namą... Nuosavą bizni, automobilių... įsi
gyti finansinę atsargą... Kiekvieno taupy- -
tojo taupiniai apdrausti iki $5,000 per Fe-
deral Savings and Loan Insurance Corp* 
Taupyk po truputi kas savaitę. 

MUTUAL FEDERAL S AVINGS 
AND 

LOAN ASSOCaLATION O F CHICAGO 
S20£ WEST CERMAK RD. CHICAGO f, HX. 

JOHN J. KAZANAUSKAi, Prea. and Mgr. 

skausmą 
p«ašaliD*D^ios y-
patybe* suteiks 
Jums tinkamą 
nakties poilsį ir 
pagrelblB išgydyt 
senas, atda
ras lr skau
džias 4ais -
daa Vartokite jį \xgl skaudiems 
nudegimams, 6ą6ų ir sutrūkimų 
praSallnimui, ir kad palengvinti 
Psoriasls niežėjimą. A t vedina va
dinama Atniete's Foot degimą ir ; 

aieMJlma, sustabdo jo plėtimąsi.' 
iulaiko nuo odos audiiuvtmo ir, 
fu trūkimo tarp plsstų; geras Iri 
•ausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams lr ki
toms odos negalėms iš lauko pu
ti* 

LBOULO OINTMENT parsiduo-, 
la po $1 25 ir po $3.5#. 

Siųskite Jūsų Money Orderi tie-
f togį l •— 

UEOULO, DEPT.—D. 
4847 W. 14th Street 

CICERO 50, ILLINOIS 
Arba atvykite į vaistinę: 

j Stem Pharmacy 
1847 W. WtU GtovoM,JB. 

4045 So, VVetteft. Av^ 
PROspect 0099 
Tienu htm gyvens btow muMO dalyse 

wmm0*mm 

3319 Litoanico Ava. 
YARds 1138-1139 

koplySf stčUu jO*q n*mc 

Lietuva turi vėl būti Mep»klaiisema V^stybė! 

FIKUITE TIESIOG NUO ~ 
NELSON 

fta vlninko — 

*w& 
. 

51. Casimir Monumenf 
Corapany 

mi We*t lllth SL 
Vienas Blokaa nuo Kapinių 

**«M>tC*K* 
3Cleaiog 

Sustoja. 
BuaaJ 

tleionoB: CEDASCBEST 
I ^ F '* * • 

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę! 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKT? 
• » : 

4605-07 S. Hermitage 
Avenue 

Y a r d s l74#-2 

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 

Radio Programai WGES 
«390 k.) 

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

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

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kūnai žuvusių ar mirusių veteranų — jūsų mylimųjų, 
bus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Peikus atvyks 
į jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas. 

NULIŪDIMO VALANDOJE 
KRELrjaa i ES PRIE 

ANTHONY B. 

ETKU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOJ 
• JŪSŲ PATOGUMUI: 

1410 So. 50th Ave., Cicero, 111. 
Telefonas TOIVNHALL 210fi 

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

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansu patarna
vimas yra teikiamas] 
dieną ir naktį. Kei-
kale, šaukite mus. m 

tyfes turime koplyčias 
visose Chicagos ir 
įtuseiando dalyse ir 
tuojau patarnaujant. 

• 

IGNACAS J. ZOLP 
1646 VVEST 46th ST. Phone: YARds 0781 

LACHAWICZ ir SŪNAI ~ 
2314 W. 28rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN 

Phones — CANai 2515 
COM 5765; PUL 1270 

MAŽEIKA ir EVANS 
i8319 LITUANICA AVE. 
6845 S. VVESTERN AVE. 

Phones: YARDS 1138-39 
PROspect 0099 

LEONARDAS L. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Phone: PUliman 9661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LITUANICA AVE. Phoii?: YARds 4908 

IUUU6 MULEVIČIUS 
4348 S. CAUFUBMA AžTE. Phone LAFayette 3572 

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

Telephone: YARds 1419 
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JL DOMIOS Z I J N I l v j j b 
TIKRINA VAIKUČIŲ SVEIKATĄ 

Vokiečiu nunacimmas į "Ligoms" apiplėšė 
Berlin — Lt. Gen. Lucius Į Užvakar Dr. Holmes T. 

D. Clay, kuris kovo 15 d. \ Wills laukiamajam, 4394 
taps karinis Amerkios zonos Archer ave., laukiančiųjų ei-
Vokietijoje gubernatorius, lėje sėdėjo vienas vyras ir 
pranele, kad Amerikiečių skaitė apie valandą laikraš-
zonoje 2,000 buvusųi nacių tj. Daktaro gailestingoji se-
nuteisti kalėjimo bausmė- suo, Mildred Demeter, 24, 
mis, 4,000 nacių uždrausta nekreipė į jį daugiau dėme-
užimti tarnybas ir 16,000 na- sio, kaip į kitus. 
cių uždrausta dirbti kitoki, Staiga jis atsikėlė, priėjo 
kaip fizinį darbą. !

 p r į e sesers stalo ir ant kor-
Pranešimas padarytas dėl teles kažką papeckiojo. Ra-I D l d e l l s s k a ! ? l u s tremtmių vagučių ir naslaiaų Vokie

te, kad rusų kontroliuojama I šysena buvo tokia bloga, kad ( J w s e r f a d z i o v a ^ kitomis ligomi^. Jų sveikata, kiek 
vokiečių spauda pradėjo! sesuo negalėjo išskaityti. 

Pasikorė dėl šuns 
Trylikos metų amžiaus 

Joey Craig Kalėdoms gavo 
šunį, kurį jis labai pamilo 

Velykos be Kristaus 
4 

BerliiL — Velykų zuike
liai ir dažyti kiaušiniai dar 
galės priminti rusų okupuo-

įr visuomet su juo žaisdavo tos Vokietijos zonos vai-
ir net kartu miegodavo. Jis kams Velykas, bet neleidžia 

pulti Amerikos karinę vy
riausybę, kad ji neva nesi
rūpinanti nunacinimu. 

Nunacinimas daugiausia 
palietė mokyklas ir universi
tetus. Maža liko mokytojų, 
kuriems leista mokyti. Ir tie 
daugiausia yra virš 60 me
tų amžiaus. Tačiau tai buvo 
neišvengiama, nes mokytojai 
ir profesoriai buvo karšti 
nacizmo apaštalai. 

Rusai savo zoną savotiš
kai "nunacina": išveža visą 
vokiečių pramonę, dažnai su 
visais darbininkais, o "atsi
vertusiems" gestapininkams 
duoda tarnybas savo NKVD 
ir kitose įstaigose. 

Manydama, kad " ligonis" 

gyveno 524 W. 42nd Place 
Užvakar, parėjęs iš moky

klos, šuns neberado. Susirū
pinęs pasiėmė dvi savo jau
nesnes seseris ir kaimynų 
vaikus, tačiau ir' po trijų 
valandtų ieškojimo šuns pėd
sakų niekur neužtiko. 

Grįžęs nusiminęs namo, 
jis pasakė seserims einąs į 
savo miegamąjį. Seserims 
liepė įeiti pas jį, kai jis pa
sibels. Kartu su savim nešė
si ir šun s dirželį. 

Praėjus dešimčiai minučių leidžia sąlygos, nuolatos, tikrinama. Bet visų daugiausia, 
jiems reikia gero maisto, vaistų ir geros priežiūros. Jų i r j a m " nesibeldžiant, sese-

praio skubios pagelbos, ji vienintelė viltis — Amerikos lietuviai. Siųskite savo au 
pasddino jį kėdėn ir pridėjo kas BALF Centrui, 
ranką prie kaktos. "Ar jūs I . 
negalite kalbėti?" paklausė y . - • , . 
ji. "Ar jūs negalite skaity-' NUtelStUS ffl0Ky!0J8S 

. « 

ti?" sušuko "ligonis" pašok
damas iš kėdės ir atkišda
mas pistoletą. "Raštelyje y-
ra parašyta, kad tai yra api
plėšimas, ir jūs atiduokite 
visus savo pinigus ! » 

Veiksmai Kalba Garsiau 
Negu Žodžiai! 

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

J O H N E. E G A N ' 
» • 

Bepartyvis Kandidatas už Aldermaną 
13-to WARDO 

RINKIMAI — ANTRAD., VASARIO (FEB.) 25 D. 

Mark E. Holt, 62, gyv. 
6721 S. Emerald ave., moky
klų vedėjas nuo 1925 metų, 
buvo rastas kaltas nemora-
liškai pasielgęs su jaunomis 
mokinėmis, 8, 9 ir 14 metų. 
Jis nuteistas trimis kalėjimo 

Jis atėmė iš sesers $30, bausmėmis nuo dviejų iki 
kuriuos ji ką tik buvo ga- keturių metų. Kaltinimas 
vusi iš vieno ligonio, ir pa- išprievartavimu atmestas, 
bėgo iš laukiamojo, nespėjus ne s nepasitvirtino, 
niekam jį sulaikyti. Jis, mokytojas nuo 1912 

metų, pasiimdavo mergaites 
į savo automobilį nemorališ-
kiems tikslams. 

Suvažinėjo berniuką 
Richard Hiskes Jr., 14, 

iš Evergreen Park, ir jo 
draugas James Vos, 13, už
vakar vakare nutarė važiuo
ti į maudyklę ties 97 st. ir 
Longwood dr. 

Nusibodus laukti buso, 
jie užsikabino ant vieno tro-
ko užpakalio, šoferiui nema
tant. 95-toj gatvėj, ties 
Rockwell st., Richard nukri
to nuo važiuojančio troko 
ir buvo pervažiuotas iš pas
kos važiuojančio automobi
lio. Jis vietoj užmuštas. 

rys įėjo į miegamąjį ir rado 
jį su tuo dirželiu ant dra

ma minėti Jėzaus Kristaus 
nukryžiavimo ir prisikėlimo 
ar kokio nors ryšio tarp 
Kristaus ir Velykų. 

Vaikų darželių auklėtojai 
gavo įsakymus iš komunisti
nių organizacijų, kad nega
li būti suvaidinti Velykų 
vaidinimai, nes tokie vaidi
nimai vaikams "per žiau
rūs". 

Kaip ir Rusijoj, taip ir 
Vokietijoj bolševikai sten
giasi išauklėti vaikus be re
ligijos. Jau per Kalėdas bu 

i mus 
X Šį vakarą ir rytoj du 

svarbūs parengimai: šį va
karą L. Vyčių seniorų kuo
pos sukaktuvinis bankietas 
Lietuvos Vyčių namo salei 
2451 West 47 St., o rytoj 
ARD centro vajaus vaka
rienė, šv. Kazimiero Akade
mijos Auditorijoj. Visų lie
tuvių katalikų keliai lai bū
na į šiuos du parengimus. 

X Kun. Juozas Lechavi-
vo. uždrausti vaidinimai, kur čiuss prieš pora dienų atvy-
yra vaizduojami angelai, nes kęs iš Europos į Chicago, 

bužinės durų pasikorusį. Te- tokie vaidinimai kenkia vai-, bus vienas naujausių ir s var
vų tuo laiku nebuvo namuo
se, nes jie abu dirba. 

Komunistus Kanadoj 
palaikė G. Eisler 

Montreal. — Pranešama, 
kad Gerhart P. Eisler, ko
munistų agentas Amerikoje, 
kuris dabar sučiuptas, taip 
pat buvo ir Kanados komu
nistų bosas ir aprūpindavo 
juos ils Maskvos gaunamais 
pinigais. 

Mat, Kanados komunistų 

kų "socialiniam auklėji 
mui >> 

Didžiausi sprogimai 
Įvykus milžiniškam spro

gimui Los Angeles, kur daug 
žmonių neteko gyvybės ir 
dar daugiau buvo sužeista, 
prisimenama kiti didieji 
sprogimai, kurie dar dau
giau žmonių gyvybių nusine
šė. 

Didžiausias pasauly spro
gimas įvyko Halifax uoste, 
N. S., susidūrus municijos 

r 
bosas Sam Carr praėjusiais I laivui su kitu laivu. Tame 
metais, kai prasidėjo bolše- sprogime, kuris įvyko 1917 

tf 
I r V e l I š r i n k i m e -

HUGH B. 
NNELLY 

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

Veteranas Pirmo Pasau'dnio Karo 
Lietmuvių organizacija dėl išrinkimo Hugh B. Connelly už Al

dermaną prašo jį paremti delta, kad jis yra geras mūsų wardo 
šeimininkas, lietuviams prielankus, todėl vertas mūsų paramos. 

S. P. MAŽEIKA, Prezidentas 
LT. ANTON PAULUS, Vice Prezidentas 
ANTHONY GUDAITIS, 2-ras Vice Prezidentas 
ANTHONY STASIULIS, Sekretorius 
FRANK \VOIDAT, Iždininkas 
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1 0 , 0 0 0 B O N K Ų 
DEGTINES 
BRANDES 
RUIMTO 

GIN 
VYNO 
KORDIALŲ 

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama 

SPECIALEMIS KAINOMIS 
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas 

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

3529 So. Halsted St 
Phone: YARDS 6054 

PALAIKYKIME 
PATYRUSI 

VALDININKĄ 
21-mame WAR0E! 

Balsuokite Vasario 25d. 
už Gabų ir Kvalifikuotą 

Administratorių. 
Be-Partyviam Balote 
Jis Yra Vertas Jūsų 

Paramos — Balso! 

Neužmirškit savo pilietiškas pareigas 
ir neužmirškite savo geradarį — 

vikų šnipų byla, turėjo slep 
tis, ir jo pareigas pareme 
Eisler, siųsdamas Kanados 
komunistams gautus iš Mas
kvos pinigus. 

Montrealio policija prane
ša, kad dabar, suėmus Eis-
lerį, Montrealio komunistai 
staiga liko be finansines pa
ramos, nes naujas jų aprū
pintojas, matyt, dar nepas
kirtas. 

metais, gyvybes neteko 1,-
500 žmonių. 

TAI YRA ALDERMAN 

Jos. f. ROPA 

Viskas fik raštu 
Canton, Ohio. — Mrs. 

Ollis Neiss pareikalavo di-
vorso nuo savo vyro, Wil-
liam, kadangi jos vyras, 
duodamas jai kas savaitę 
šešis dolerius maistui ir ki
tiems reikalams, visuomet 
reikalaudavo kvito. Vyras 
taip pat neprabilo į ją nuo 
1942 metų. Jei jam ko reikė
davo, jis parašydavo jai raš
telį. 

Jie buvo vedę 1919 metais 
ir turi tris suaugusius vai
kus. 

Norėjo parduot vaiki 
Cairo, Egyptas. — Polici

ja areštavo vieną 10-ties me
tų mergaitę, kuri norėjo par 
duoti 4-rių metų berniuką, 
kurį ji rado paliktą gatvėje. 
Berniuką ji pasiūlė vienam 
krautuvininkui, prašydama 
už jį $4. Krautuvininkas pa
šaukė policiją. 

# 

Nori į 
Berliin. Brig. A. G. 

Kenchington, britų karines 
valdžios viršininkas pabėgė
lių reikalams, spaudos kon
ferencijai pareiškė, kad 5,-
000 Palestinos žydų įteikė 
prašymus leisti jiems atvyk
ti į Vokietiją. 

Suprasi tuos žydus: vieni 
veržiasi į Palestiną, kiti iš 
Palestinos nori į Vokietiją. 

Laivai tebeskęsta 
London. — Pranešama, 

kad nuo karo pabaigos 45 
laivai paskendo nuo minų, o 
64 buvo sužaloti. 

Be to, nuskendo 86 mažes
ni laivai (nedaugiau 500 to
nų talpos) ir buvo sužalo
tas 31 toks laivas. 

Divorsai Anglijoj 
London. — Anglijoj ir 

Wales praėjusiais metais bu
vo duoti 30,298 divorsai. 
Vien tik Londone praėju
siais metais buvo užvestos 
18,496 divorsų bylos. 

Tačiau Anglija dar nepra
lenkia. Amerikos... 

biauskf kalbėtojų Lietuvos 
Vyčių Seniorv kuopos su
kakties bankiete, šį vakarą, 
vasario 22 d., Lietuvos Vy
čių salėj, 2451 W. 47 Str. 
Svečias prieš karą darba
vos Klaipėdos Krašte. Kas 
nori išgirsti šviežienų iš lie
tuvių gyvenimo, prašomi at
silankyti į b—Metą, 7 vai. 
vakare. 

X B. Rimdziene, žinoma 
Cicero gyventoja, biznierka 
ir veikėja, vasario 23 d. iš
vyksta į Kaliforniją savo 
sveikatos reikalais. Ji kelis 
mėnesius s irg0 namuose, 
paskui buvo išvežta \ St. 
Charles ligoninę, Aurora, 
111., kur dr. J. Kazakevičius 
padare sėkmingą operaciją. 
Kelionėje -turės gerą kom
paniją, nes sykiu važiuoja 
dr. J. Stonio uošve Marijona 
Bartkus ir Juozapas Suko-
las, Jr., taipgi cicerietis. Lai
mingos keliones. 

X Mata«s ir Kotrina Ka
minskai, seni West Side biz
nieriai ir "Draugo" rėmė
jai, negalėdami dalyvauti šių 
metų "Draugo'' koncerte, 
spaudos palaikymui aukojo 
$10. Administracija A. ir K. 
Kaminskams už tai nuošir
džiai dėkoja. 

X Al. M. Kumskis, kandi
datas į aldermonus 13 Ward, 
šiandie, vasario 22 d., jei 
bus palankus oras, lėktuvu 
"bombarduos" Marąuette 
Park ir ypatingai savo opo
nentų tvirtoves. Ant ,viso 
wardo jis pabers daug įvai
rios kampanijos literatūros. 

Už duoną niekam nemesk 
akmeniu. 

4r 
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\ \ r n \ \ 
KANTKR 

TJetovi&ka* 
žydukas" 

Lietuvių Balsuotojų Komitetas 
— ENDORSUOJA — 

VETERANĄ ANTRO PASAULINIO KARO 

Lietuviška Patarlę:-
SAVAS PAS SAVĄ" 

AL. SAKOWICZ 
1 

Nepartyvis Kandidatas už 
ALDERMANĄ — 32-to WARDO 

• 

Rinkimai — Vasario 25 d., 1947 
> LIETUVIŲ BALSUOTOJŲ KOMITETAS, 32-tro 
Wardo, Endorsuoja AL. SAKOWICZ išrinkimui už 
Aldermaną: A. OLIS, Garbes Pirm.; A. LUKOŠAI-
TIS, Pirm.; V. CIVTNS; V. RfiKUS; P. SANDERS; 
J. LEBEŽINSKAS ir ANN SANDERS. 

Tiesiog Joms 
Ii Mfl«f Dtrbtnvta 

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą Ir 
Puikiausius Rakandus 

U i Prieinama* Kalnu*! 

DABAR tai laikas pagrąžinti savo namus su geriausios 
rūfties RAKANDAIS. Mes turime dideli pasirinkimą, mftso 
paėiq Išdirbinio, visokios rūšies klasišku ir modernišku 
rakandų. Pasinaudokite proga? 

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
U2 LABAI PRIEINAMAS RAINAS? 

nkstaafel Pttaal Ptteaktota Ptrkš* Ogantao M M -
Pilt Progos Paklsaakto Ją! 

Archer Avenue Furniture Co. 
— PARLOR 8UITE IŠDIRBĖJAI — 

4140 Archer Ave. Chicago 32. III. 
Telefonas — LAFayette 8516 

Savininkas — JOH KAZTK—KAZTKAITia 
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