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HOOVERIS SIŪLO PLANĄ EUROPAI SUŠELPTI 
Kada Pasibaigs Prancūzijos Krizis? 

joje Susekė Naciu Sąmokslą 
("Draujpo" Specialaus Korespondento Paryžiuje Pranešimas) 

Padėtis Prancūzijoje tef 'tydami ant sienų vyriausy
bėm vis dar kritiška. Ta- ;bes išklijuotas informacijas 

_ — 

VARGŠAS, KAIP JIS YRA FAŠISTŲ ŠMEIŽIAMAS . . . 

ciau žmonių nuotaika jau 
kiek atslūgo ir visi pasida
rė mažiau abejingais, nebe
kreipdami į nieką dėmesio. 
Nor s kai kurie dar, vis pa
traukę pečiais, klausia 

sieninio laikraščio formoje. 
Politiški stebėtojai galvo

ja, kad šis Prancūzijos kri
zis tęsis iki Maskvos konfe
rencijos. Kas laimes tada, 
dar sunku pasakyti. Tuo 

—Kas gi daryti? Ar tas 'tarpu Bidault jau kraunasi 
tęsis be pabaigos? 

Ramadier vyriausybe vi
suomenėje neturi jokio au
toriteto ir niekas kitaip ne
galvoja, kad už kelių dienų 
ji bus pakeista kita. Keista, 
kad parlamento kuluaruose 
visi irgi yra tos pačios nuo
mones, tačiau tfai Ramadier 
buvo išstatęs pasitikėjimo 
klausimą, tai iš 600 atstovų 
tik 30 stojo prieš jį... 

Keistas žaidimas! Visi ži
no, kad ši vyriausybe yra 
bejėgi, kad Prancūzijai rei-

bagažą kelionei į Maskvą, 
kur 'Tautų Tėvas" kiek
vienam atvykusiam minis
trui pažadėjo padovanoti po 
astrakanišką kepurę... 
Turi Išradę Slaptą Ginklą 

Prieš Okupantus 

Šią savaitę Vokietijoje 
amerikiečių ir anglų zonose 
buvo padaryti masiniai suė
mimai. Anglų žvalgyba su
sekė, kad Vokietijoj pradė
ta organizuoti nauja nacių 
organizacija, kurios tikslas 
buvo atnaujinti vokišką mi-

kalingas įtakingas asmuo, jhtarizmą, įsteigti totalitari-
kaip Bliumas, Herriotaa ar ,nį režimą ir vesti Europos 
net de Gaullis, tačiau viai^tautas naujau karau prieš 
vilkina ir leidžia toliau kri- Sovietų Rusiją. 
ziui didėti. J. 

Tarp suimtųjų minimas 

Ragina Kongresą Teikti Pašalpą 
i 

Kaipo Paskolą, Ne Kaipo Dovaną 
VVASHINGTON, vas. 28. ryta joks oficialus nuo-

—Tik ką grįžęs iš trijų sa- |sprendis tuo reikalu, bet 
vaičių vizito Europoje, kur kiek žinoma siūlytoji oku-
jis padarė maisto padėties 
apžvalgą, buvęs prez. Her-

pacija buvo aptarta Prez. 
Trumano konferencijoje su 

bert Hoover šiandien pakar- užsienio patarėjais vakar 
tojo kongresui tai ką jis va- i dieną. Britai nepasiūlė jo-
kar pasakė Prez. Trumanui. 'kio specifiško plano okupa-
Jis ragino kongresą padary- jcijai, ir nebuvo minėta jo
ti šalpą paskolos pagrindu, jkia suma paskolai, 
vieton kaipo dovaną, ir pa
skirti užsienio šalpos admi
nistratorių koordinuotų įvai-
rių misijų darbą. 

Savo raporte Prez. Tru
manui, Hooveris sake vokie
čių civilių reikalavimai nu-, 
smuko iki žemiausio aukš
čio 100 metų istorijoje, ir 
teigė jog šalpa kitiems Eu
ropos kraštams neturi būti 
didesnė negu ta teikiama 
Vokietijai ir Austrijai. 

9 Punktų Planas 

SSKs&P 

Chicago Herald-American šiomis dienomis įdėjo šią karikatūrą, kurioj matome Nori Anriboti Streikus 'Dulk Hans Eisman buvęs ~^w * *—JV ~"* " r~"*' J 

'tr-4-i b* • i • • [Staliną žliumbiant dėl, kaip komunistai šaukia, "šmeižtų," jog Sov. Rusijos užsienio 
Tokiu būdu prancūzų vy- prte Hitlerio bakteriologinio | ^ . ^ ^ a g r e g y v i > gn^mk**.. Sia gruzinas ne tik nutukęs amerikoniškais be-

riausybė pasilieka prie savo ! ^ " J ^ ^ j į V £ £ ! konais, bet ir pusę Europos valstybių susidėjęs į savo kišenius. Pasigailėkit, pasigai-
5!u!! :J li^monH.vPc'viAn,.™ SS nnl- i l s k i t ' nabago! Duokit jam atomo bombos paslaptį, kad jis galėtų atkeršyti tiems 

šmeižikams-fašistams. 

17 Milijonu Dolerių 
OPA Darbui Baigti 

WASHINGTON, vas. 28. 
—Senato apropriacijų komi
tetas šiandien nubalsavo 8 
prieš 5 duoti kainų kontro
les administracijai $17,991,-
815 tęsimui nuomos, ryžių 
ir cukraus kontrolių iki birž. 
30 d. Komiteto pirm. Brid-
ges (R., N.H.) sakė į bylių 

iįrašyta sąlyga reikalaujan
ti, kad OPA ir laikinų kon-

Savo devynių punktų pla- trolių agentūras baigtų sa-
ne Hooveris rekomendavo* Vo veikimą birž. 30 d. 
neteikti kitokios pagalbos Į "Aš noriu pabrėžti, jog 
kaip tik maisto, medikamen- ;šis žygis neužbaigia nuomų, 

*tų, sėklų ir trasos; dalykai cilfraus ir ryžių kontrolę.'* 
turi paeiti vien tik iš U.S., jBridges pareiškė reporte-
ir tai jos transportu; neturi riams. "Komitetas buvo pa
būti fondas vartojamas 
tiems kraštams, kurie gali 

informuotas jog nuomų kon
trolės bylįus yra paruoštas 

senos pozicijos ir 
atsisako pakelti darbinin- j komandavęs vienam SS pul 
kams atlyginimą. Ramadier kui, dr. Rolf Wilkenning, 
galvoja, kad gyvenimą pa
gerinti galima ne algų pakė
limu, bet kainų pažeminimu. 
Kalbėdamas apie streikus, 
Ramadier išsitarė: 

—Streikai turi būti apri
boti. 

Tai jis pasakė visos vy-

• •» i taip pat SS karininkas, pri
klausęs vokiečių žvalgybos 
biurui. Amerikiečių zonoje 
suimti SS generolas Kurt 
Allerick ir dešimtis kitų SS LONDONAS, vas: 28. — 
karininkų. jWinston Churchillis, pareik-

Nors okupaciniai organai šdamas jog "mūsų imperija 
daug dėmesio nekreipia j i yra išardoma," šiandien at-

Churchillis Ragina | Per 14 ir Pusę Valandų 
Nuversti Darbiečius iš Havajaus [ New York 

NEW YORKAS, vas. 28.— 
Kariuomenes P-82 kovos 

riausybės vardu, reiškia ir . šią slaptą organizaciją, ta- sišaukė į Anglijos prekyba 
komunistų vardu. čiau buvo panorėta ją su- ninkug ir parmonininkus da-

O prancūzų streikai yra 'naikinti iki šaknų, nes kaip ryti ką tik galima, kad "kuo 
keisti. Streikuoja benzino įteko patirti, kai kurie na- |greičiausiai užbaigti" *dar-
pardavėjai, streikuoja fabri- ! riai gyrėsi, kad jie turi iš- biečių valdymą. 
kų darbininkai, streikuoja į radę "slaptą ginklą" su ku-
laikraščių rinkėjai, streikuo- jriuo jie galėsią sutriuškinti 
ja ir policininkai... Tą dieną, j okupantus, jei šie neparems 
kai buvo suruoštos Paryžių- 'jų reikalavimus, 
je tarnautojų manifestacijos 
už algų padidinimą, gatvė
se nesimatė nei vieno poli
cininko, visi jie dalyvavo 
eisenoje, nešdami didelius 
plakatus. Gi dideliuose ju
dėjimo centruose, kaip prie 
Operos ir kitur, civiliai at
sistojo su švilpuku burnoje 
tvarkyti judėjimą... 

Laikraščių rinkėjai, ma

gių korespondentas prane
ša, kad iš vyriausybės ka
riuomenes pasitaiko .dides-

Dalyvavimas šioje orga- ,nis skaičius pabėgimų. Vįe-

lėktuvas Betty Jo šiandien 
užbaigė i)igą be perstojimo 
kelionę iš Honolulu šiandien 
per 14 valandų ir 33 minu
tes, ilgiausią distanciją ko
kią kovos lėktuvas yra kada 
nuskridęs. Lėktuvas nusilei
do LaGuardia aerodrome 
10:08 vai. ryte. Jis pakilo iš 
Hickman aerodromo, Hono
lulu, 7:33 vai. vakar naktį. 

nizacijoje b a k t e r i o l o g i j o s noj vietoj sukilėliams pasi-,— Olandijos Rytų Indijos 
skyriaus karininkų leidžia davė be mūšio 3 karininkai 
manyti kad šis slaptasis jir 65 kareiviai, o prie Ipati 
ginklas būsiąs ne kas kita, miesto visa kuopa perėjo | 
kaip kokia nors bakterinė 
bomba. Tačiau iki šiam lai
kui nieko aiškaus tuo reika
lu nepavyko sužinoti. 

Graikijoje Puolami 

sukilėlių pusę. 
Visa tas rodo, kad graikų 

vyriausybė turės dar didelį 
vargą su sukilėliais. 

Vyt. Arūnas 
1 

Sukilėliai 
tydami kad žmones apsieina 
ir be prancūziškų laikraščių, Į Graikų vyriausybe nutarė 
pirkdami belgų ar šveicariš- 'kuo greičiau baigti karą su 
kus, pareikalavo, kad laik
raščių išvežiojimo bendrovė 

sukilėliais ir Makedonijoje 
pradėjo naujas kautynes pa-

nepristatinėtų kioskams ui- Ueisdama į darbą tankus ir 
sienio laikraščius. Vietomis [lėktuvus. 
jie užpuolė laikraš&ų par- i Prie Specios upės sukilė-
davėjus ir sudraskė visus 
parduodamus užsienio laik
raščius. 

liai paliko mūšio lauke gulė
ti šimtą nukautų, gi kitas 
labai smarkus mūšis vyko 

Spaustuvių mašinos nebe- |prie Mavroplaja kaimo, prie 
sisrika, lynotipai stovi ap- į pat bulgarų-jugoslavų sie-
dulkėję, o darbininkai vaikš- nos. 
to aplink spaustuves, skai- Iš kitos puses vienas an-

valdžia formaliai pranešė> 
kad jėga bus pavartota jei 
bus reikalinga priversti U.S. 
Liberty laivą Martin Behr-
man, kuris dabar kraunasi 
prekes nacionalistų Cheri-
bon uoste, sustoti Batavijos 
uoste inspekcijai. 

Pasirašys Brity-
PrancūzŲ Sutartį 

LONDONAS, vas. 28. — 
Britų užsienių sekr. Ernest 
Bevin šiandien pranešė par
lamentui, kad susitarta dėl 
50 metų draugiškumo su
tarties tarpe Anglijos ii 
Prancūzijos, kurią jis ir 
prancūzų užsienių min. Ge
orgės Bidault pasirašys an-
tradieny istoriniame Dun-
kirke. Parlamento nariai iš
kėlė ovacijas. 

(Paryžiuje, Bidault pada
rė panašų pranešimą pran
cūzų parlamentui, kuris taip 
pat užgyrė tokios sutarties 
pasirašymą.) 

užsimokėti pinigais ar kitais senato greitam svarstymui, 
keliais gauti kreditus ar i ir kad yra pradėtas veiks-
reikmenis. jmas perkelti cukrau? ir ry-

Atvdus apskaiči a v i m a s jžių kontroliavimą žemės f -
reikalavimų ir šalpos kašto 
turi būti padarytas specia
listų: išdalinimas turi nuo-

llat būti specialistų priežiū
roje; neturi būti užsianga
žuojama pristatyti reikme
nis pagal sutartį, o tik iš 
mėnesio į mėnesį su sąlyga 

ki0 departamentui. 

Atstovai Užuvre. 
'Porfal' Draudimą 

WASHINGTON, vas. 28. 
— Vienpusišku balsavimu, 
atstovų rūmai šiandien nu-

by kada nutraukti; maistas j g a l g j c d u bandymus pakeis-
neturi būti vartojamas peli- | t i b y l ių uždraudžiantį be-
tiniam spaudimui, ir neturi | V e i k ^^ '* portal-to-portaT 
būti rasinės ar kitokios dis- j mokesčio bylas — kurios 
kriminaiejos; pašalpa neturi ! d a b a r 1 a u s i e k i a $5,785,000.-
būti teikiama kraštams mo- 000. šis veiksmas nurodo 
kantiems reparacijas pini- j o g bylius bus lengvai pra-
gais arba perkantiems gink- . vestas, 
lus; kiekvienas kraštas gau- — 
nąs pašalpą turi apsiimti at- Užvedė 20 Mil. Bylą 

-— 

U.S. Siunčia Pagalbi 
Apsemtam Miestui 

WEST PALM BEACH, 
Fla., vas. 28.—Gavus įsaky
mą iš Washingtono, penki 
vandeniniai lektūrai šian
dien išskrido i Trinidadą, 
šiaurės Bolivijoje, kur ra-

Veliausių Žinių Santrauka 
—Washingtone gauti raportai sako Rusija turi visų 

didžiausią parašuttetų kariuomenę, iš apie 100,000 vyrų, 
—UNRRA misija Prancūzijoje vakar baigė savo darbą. Portu<>ta jog potvinis suvarė 
—U.S. kariuomene vakar paleido paskutinę didelę bazę | suvirs 3,000 žmonių j med-

Prancūzijoje, formaliai sugrąžindama ją Prancūzijai. |žl1* v i r š ū n e s * ant stogų, kad 
-Bombos sprogimas Haifos banke sužeidė 1 a smens 1 1 "*?! b ę t t n u o P r i S g r i m ° 

Washingtone sakyta Trini
dadas, 8,000 gyevntojų mie-

silyginti Amerikai ir kitiemą 
teikėjams, arba dar ę^riau, 
į fondą, kurį UN įsteigtų 
bado šalpai ateityje. 

Britai sučiupo neautorizuotą laivą su 1,350 žydų. 
—Senato viešųjų darbų, komitetas 7 prieš 5 nubalsavo 

atmesti Gordon Clapp nominaciją. į TVA direktorius. 
—Atstovų prekinio laivyno komitetas ateinančią savai

tę imsis žygių atgauti 306 laivas iš britų ir 95| Iš rusų-
—Buffalo N.Y., mokytojai atmetė" New York valstybes 

pasiūlymą algų- pakėlimui ir toliau tęsia streiką. 

stas tarpe dviejų upių susi
liejimo, jau apsemtas van
deniu. 

PITTSBURGH, Pa., vas. 
28.—CIO plieno darbininkų 
unija šiandien užvedė $20,-
300,000, ** portal-to-portal'' 
mokesčio bylą prieš Ameri
can Steel & Wire Co., var-
Han darbininkų Rankin ir 
Donorą, Pa., Joliet ir North 
Chicago. UI. bei Trenton, N. 
J. fabrikuose* 

Anglija Prašo U.S= 
Pagalbos Graikijoje 

WASHINGTON, vas. 28 
—Anglijos naminei ekono
mijai esant arti trūkimo 
punkto, oficialūs sluoksniai 
šiandien patvirtino Londono 
raportą, kad Anglija prašė 
J.A. Valstybes perimti jos Kov0 2 d.: Antras Gavė-
pasižadėjimus Graik i j o j e. , rjios Sekmad.; I*. Elena; 

KALENDORIUS 
Kovo 1 d.: Šv. Albinas; 

senovės: Ilga varis ir Gra
žuolė. 

Gera Dovana Draugui — 
DRAUGO Prenumerata. 

Apart okupacinės užduoties, 
sužinota jog Anglija primi
nė, kad U.S. pasKola būtų 
padaryta Graikijai "politi
nio ir ekonominio ramumo*J 

sumetimais. 
Pabrėžta, jog dar nepada-

senovės: Augulis ir Almonė. 
Kovo 3 d.: Šv. Kunegunda; 

senovės: Toleina ir Tulė. 

ORAS 
Snieguliuos. Šalta. Saule 

teka 6:27; leidžiasi 5:41. 
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KAS GIRDĖT WAUKEGANE 
FJETUVOS GELBĖJIMUI 
StJpfTTA $761.00 

Vasario 23 d. pastango
mis Amerikos Lietuvių Ta
rybos shyr. įvyko paminėji
mas Lietuvos nepriklauso
mybės 29t\| metinių sukaktu
vių. Nors oras pasitaikė ne
malonus — snigo ir Salt, vie
nok žmonių susirinko kele
tas šimtų, kad išgirdus pro
gramą ir prisidėjus aukomis 
ir balsu prie reikalavimo 
Lietuvai laisves ir He|>ri-

Juozas Ugenas, Petras Na-
vafdauskis, Vincas Jakaitis. 
Adomas Garolis, V. Ugens-
kis, Juozas Mačratis, Phylis 
Povilaitis ir Susivenima^ 
Lietuvių Amerikoj 262 kp. 

Po $C: Mr. ir Mrs. Andre-
Munas. 

Po $5: S. Ciekauskas, A. 
Mickus, Frank Lickue, Pra
nas Sadauskas, MrS. Svito
rius Petrdnele Pazereckis, 
Tomas Karažauskas, P. Kaz-
dalevičia, Anna Čiapas, Mrš. 
Kaminskas, Mrs. Martinai-klausomVbes. Programa pra-

dėta Amerikos ir Uaturoa *»•. A „ R u ^ f a * * > °™ A°'°' 
himnais. Invokadją atkalbS- ? e n * « ^ ^ £ ° ; 
jd vikaras kun. A ' Valančius £ Q « ^ *°™*t?M t i*,* *.— wiu„ Eva Skinus, S. Urbonas, M. 
n j*ea*e trumpą **>H stul^inskas, M. Kernagis. 

Muzifealę programą išpildė A r m a K e r r i f l g i s Kaz. &vftzas, 
parapijos choras, vadovystėj P n t n c i s K r e P as , p. A. *>et-
S i » k ) ž y l i a i ; Waukegano f u j g k a f g y V a f d 0 ^ ^ 
Lietuvių Moterų Choras, va- P o $ 2 : K. Kišonis, A. 
devystėj Josephine Milerių- 9 r e d i l i c k i 6 | j . Zaborskis, V. 
tes; ir parapijos mokyklos ; V e n c l a u s k i s > P r . R u m š a , A, 
valkai, seserų Kazimeriecių P a s k a u s k a s , PauMna Bastys, 
priruošti. Lietuviškos, tau-, p č ^^ 
tis!oš dainelės, giltai kiekvie l 'Po

 K
$1. A t^ i tvinas, tiL 

nam smigo į širdį ir primi-! jasukaitis, M. Morkus, J. 
nė mumg Laettivą su jos gi- Griksas, I. Povilaitis, V. 
riomis, ir bakūže, kurioj aš i Šidlauskas, M. Zavaski, A. 
gimiau: prisiminė viskas, Klbortas, F*. Stulginskis, J. 
kur btfvo gražu ir malonu, o ; P e t k u s j . į k a i t i s , A. Mar-
dabar išgriauta, sunaikinta, \ c į n k u S | w . Globis, F. Evins-
o pati Lietuva po svetimu; k a g F N 0 v a k > J. kūzinskis, 

W*tT*iWANO V A D A * t.finrrTftroa TV*JptelKT,AfJSoMtBFJ VAUttorfl 

/ 

Dr. F. C Winskunaf 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2430 W. Marąuette Rd. 
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Rez. Tel.: HEMlock 3150 

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

Trečiadieniais pagal sutartį. 

0* . CHARLES SEGAl 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

4729 So. Ashland A ve, 
(2-tros lubos) 

Ofiso Telefonas: YARds 0564 
Jei neatsiliepia saukite— 

Dr. Walfer j . Swiatek 
OPTEMETRISTAS 

2201 W. CERMAK ROAD 
(V ir* Metropolitan Stat.- Bank) 

teL CANsJ 7329 
•a i . : — Kasdien 1* iki 12; 1 iki B; f 
iki t. Sestad. 10 ryto tiri 6 vak Sek
madieni l t iki lS. Treclad. uždaryta. 

Rt* *el.: MHHrfty 2880 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet; nuo 7 iki 8:30 vai. rak 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną. 

.1 

Nuotrauka padaryta Vasario 16-tos minejifno prOga. ALT Waukegan skyriaus val
dyba žiūrint iš kaires į dešinę: A. J. Sutkus, iždininkas; frank Bujanauskas (trečias), 
pirmininkas ir G. P. Bukantis (ketvirtas) sekretorius. Antras nuo kairės svečias ALT 
sekretorius P. Grigaitis, kalbėtojas Vasario 16 paminėjime. 

\ l - . . * • • • ^ , -A, • . • • : . . - • 
1 

(Kryžiaus Keliai) vakarais, 
7:30 vai. Kiekvienam kata
likui .gavėnia yra laikas ap
mąstyti apie savo sielą ir at-< 
gailą daryti. 

DR. G. StRNER 
AKIŲ GYDYTOJAS 

II Metu Patyrimas 

I 9 
TeL Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

tūkstančais lietuvių reika 
laut i pr iešų l i a u t i s k a n k i n u s 
ir žudžius mūs brciius ir se
seris. Anot dr. Grigaičio, 
"fnes dirbsim, kiek galėsim, 
Koi Lietuvai laisve atgati-
slm". 

* * * 

Sekmadieniais gavėnios pa 
Piagtt ItttfCKt ir vaitoja. Tam j ^B^s^^^dlT^J^ į m a l d o s e s t i 3 v a l- P°P i e t 

ir susiHnkome, kad su kitais. n a l t i g B Mickus, A. Tau-į 13.1^ gv . Teresės ligoni-
eius, B. Weis, A. Ragaiš is , : n § g segeli-u paskirtos važiuo-
J. Šilaitis, P. Dabašinarkas, u . K i n į . j ^ į r k e l e . 
S. Kasparas, F. Burba K. fQQ _ _ . . . n n m n ^ „ y , , , 
Kliora, J. Leskis, B. Vaičius, 
A. Burba, A. Paluckis, K. 
Karpavičius, I. Motėja.itis, F*. 
Boksas, R. Butkus, Mrs. 
Walulis, Mrs. K. Grinius, J. 
Mileriute, Ona Žylius, F. Kalbėtojas dr. P. Grigai

tis, labai ryškiai apibudino 1 Norkus, L. Petroshus, V. 
Amerikos Lifetuvii Tarybos į čiapas, I. Lindas, Mrs. Mil-
veikimą, dabartinę l ietuvos ! ler, J. Malela, M. Šalčius, 
padėtį ir ragino visus prisi- Mrs. Kliira, M. Navickienė, 
dėti aukomis ir darbu JJŠL jĮgą. Varpečinskienė, W. Spi-
kovos, dėl išlaisvinimo T**pcas, A. Kuzinskas. Mrs. 
vergtos mus tautos. Jisai sa- žickis, V. Lulis ir J. Augus-
kė, jog Lietuva nėra pripa
žinta kaipo dalis bile kokios 
kitos valstybes.- Buvęs pre
zidentas Rooseveltas pareiš-

tavičienė. 
Viso surinkta $761.46, ku

rie bus pasiųsti j farybos 
centrą. 

kė mūsų delebacijai, jog Lie- . Taigi, paminėjinias visair 
tuva bn« laisva, ir dftbarti- Į atžvilgiais pavyko. A;. L. T 
nis prezidentas Tramanas ! skyrius taria širdingą ačiū 
paantrino, jog šios valstijos visiems atsilankus?ems cho

rams, kalbėtojams, sese
rims, aukautojams ir vi
siems, kurie kokiu nors bū-

Aritras kalbėtojas buvo | du prisidėjo prie Sioš Sven-
-įecenai. atvykęęs iŠ Europos : tės pasisekimo. 

nusi 
tas. 

Lstatymas 
* -

4 
« 

nėra 
-

* 

atmainy 
w ». •. •* 

W 

dr. Stasy Į Budrys, kuris sa 
v6 Interesingoj kalboj nu
piešė dabartinį vargą, badą 
ir persekiojimą, žmonių po 
sovietų vergijai, rtagiflo at
sišaukusiems giminėms pa-

fciTikas. 
-• •' r 1 — 

dv. Baltramle^ ̂  
jos Motenj choras rengia 

siusti afidavibus, kad su lai- !"r*incO" ir "card party" ko 
ku galėtų atvažiuoti į šią ^ 0 2 d. 7:30 VaL vakarfe. 
šalį. 

Vietos anglų spauda pla
čiai aprašė paminėjimą 
Straipsnių antgalviai buvo 
"Lithuaniarts In Plea tf 
Escape Rule of Russia" 
"Appeal For Tatnuania Free 
dom", ir k. Priimta rezoluci 
Jos ir pasiųstos visiems Šior 
valstijos senatoriams, kon-
gresmonam, prezidentui prs 
šant užtarimo ir reikalau
jant, kad kogreičiausiai Ru 
sija išsikraustytų iš Lietu 
vos ir leistų jai pačiai valdy
tis laisvai ir gyvuoti nepri-
kja/n*oma valstybė. 

Aukojo sekantieji: 
Po $100: šv. Baltramie

jaus ŪTa^giją, Lietuvos Lai
svės Mylėtojų Dr-ja i# Sv 
Juozapo Draugystė. 

PO $50: Dc. Jonas S. žė-
kas. 

Po $25: A. j . S«tkus ir 
Šv. Antane Draugija. 

Po $10: Jonas Poeius, Pe
tras Norkus, Ant. Zaka
rauskas, Jonas Žekas, Sr., 
Atit. Kleiva, Kaz. Paldaus-

kas, P;cfViia8 KaraHunas, ^ 

Lietuvių svetainėj. Visos cl|6 
ristės su vedėju S. Ąrtittm 
iarbuojasi ir žada turgti 
Tražių dovanų. Visi kviečia-
vii ateiti ir tokiu būdu pš.-

#*ėmti chorą, kuris yra pasi-
•engęs visados darbijotis ir 
ras nedėldienį gieda bažny-
uoie. 

Šv. Baltramiejaus bažny
čioj per gavėnią pamaldor 
bus trečiadienį fČJraudūr 
Verksmai) ir penktadienių 

tas gerai žinomų lietuviams, 
kaip ir buvusi viršininkė li
goninės seselė LeOnardine. 

Kinijoj jos mokins vaiku
čius ir sykiu prižiūrės ligo
nius. 

Šv. Onos Draugija laikys 
mėnesinį susirinkimą kovo Ž 
d., Lietuvių svetainėj, tuo
jau po* 12 vai. šv. Mišių. Vi-
sos narės prašomos atsilan
kyti taip pat įsigyti- tikie-
tus "bingo partjr" kovo 9 i 
Narės prašomos paaukoti do 
vanų. 

Jonas ir Anelė Kuzinskai 
sav0 namuose iškšlė vaka
rienę šeimininkėms ir daF-
bininkams, kurie darbavos 
jų Vedybinio gyvenimo si
dabrinio jubiliejaus puotoj. 
Tuo būdu jie galėjo išreikš
ti savo dėkingumą. 

Vas. 15 4. Chieugoje mirė 
Jonas Jankauskas. Seniau 
velionis gyveno VVaukegane 
ir turi daug gimimų* bei drau 
%ų. Jis buvo vedęs Eleną 
Beliauskaite, t ^ ė f j l į vauke-
ganifetę. Palaidotas Asčėa-
sion kapuose. Atvežus velio
nio palaikus į LibertyvlMe. 
peiitiko Anifėrieari Lefion 
nostas. Našlė Eicna Jankau* 
kienė įr jos du*kf eiė labai d& 
dingos visiems už pata^ma-
vimą ir užuojaulį. » 

Ona žyliene varg. S. Vy
liaus žmona, iškeli "btrtll-
day" puotą savo S^tti Sta
nislovui, kuiiam suėjo? 21 
metai amžiaus. DideHs b#^ 

rys jd draugų ir draugių džiaugiasi ir Povilas ir Gra-
susirinkę tikrai turėjo 'good 
time.' 

Visi Wabkeg*n lietuviai 
sveikina kun. Albiną KiŠkū-
ną jo varduvių kovo 1 d., 
proga. 

Sekančios šeimynos susi
laukė naujų narių: 

jfiJdward ir Evelyn Ufbai-
čiai, 1609 Sher. Rd., N. Chi-
cago, sūnaus. 

Jonas ir Scphia Urbaičiai, 
826 — 8th St., taip pat sū
naus. Jie jau .augina vieną 
sūnų ir vieną dukrelę. 

Pranciškus ir Elena Van-
paryš, 1314 Asa St. srusilau-
kė sūnaus. Sykiu su tėvais 

Ofisas ir akinių dirbtuvė: 
3401 S. Halsted S t 

Kampas 34th Street 

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS! 

Tik vieną porą akiu gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegzaminuoti Jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslai 
gali sutelkti 

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie, prašalina 

Tisą akiu ftcmpima. 

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

OPTOMETEISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

lb-toe gat. 
Telefonaa OANAL 0523, Obicago 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:30 t. m. Iki 8:30 p. m 

Trečiadieniais uždaryta 
Seštad. 9:S« a. m. iki 6:00 p. m 

Uncle Sam Sâ » 

silda Leonaičiai, tapę 'grand VALANDOS: nuo to iki 4 ir « nd 8 
ma' ir "grandpa M. Z. 

Užmiršk evetin.us klaidas, 
bet atsimink savąsias. 

• 

sM'-ser • devotlon 
to ray nfeces 

•e tw go h and in hand becanse 
ith wiae aavings yon can grve your-
lf Cbe rrėedom to schieve inany ! 
/rsonal goals for yonrself and f am- i 
'. We remember Frankltn's ad-
e€ ttufi a penny gaved ls a penny 
rned. <v"ere fie ąlive today, he 
mid revtsė AtS advlce to Ši these 

>Mš earn M extr» doUar UI M 
•*•• V* S. ttiuury Dtfartmtnį 

mESflMSAYS-No.il! 
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ar- 'J •? 

DR. VAITUSE Ol>T. 

m ., = 3t 
AUTOMOBILIŲ INCOME fAKSUS, * A * C l t 
APDRAUUA BLANKAS ŠILDOM. APEtttAUDA 

INSURANC 
•ui i 

REAL ESTATF 
4004 S- ARCHER A VE. 

CHICAGO 32, 1LL« 
LAFatrtte 6300 

Ą¥*4 - įį 

I EXC.4AN<»£ 

U!*l((? t* 

Malio 22 metų praktikavimas 
JUr3Q { A T t l i t l \ i i i i w 

Palengvina akių įtempimą, kurte 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo-
tumo, skaudamą akių karsti, ati 
taiso trumparegyste ir toliregys 

A^3^Ba^^a^£, ^^^^tt^^^^^m^m IVVl " 

tflumgci aaunnis. vi* te. Prirengįa te 
«niose atsitikimi 

•' i ) — — — 

•niose atsitiuimuose egzammavuna* 
iaromas su elektra parodančia ma 
iansiaa kiaidds. Special* atyfls 
tkreipiama i mokyklos vaikas. 
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS 

Jaunuoliai, kurte nepriimami i 
karo aviacija* skyrjus iš priežas
ties spalvų neregejimo — (color 
blindnesa). »relpk«» prie manos 
Apsiimu išgydyti 
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mo* be akmSų, Kainos pigesnis 

kaip ptrma. 
4712 Sooth Ashland A ve, 

Telefonas YAKDS 1S7S 
tA-LAltDbS: tfcrh ii rytd rfh f i . 

Tak. Sekmad. pagar adtartj. 

•K. r i t i t f 
GOMOZO 

't»=sa.-Ccrjxs=X' 
' A . « 

Daugiau Negu 
Liuosuotojo 
Tankiai Reikia 

K a d a }au£teto 
MrMgui nervuoti 
• r k-lnčiate n u o 
galvoa skaudėjimo, 
jĮazu. i i pūtimo, ne-
•lrikinimo ar ne
turėjimo a p e t i t o , 
kur gali būti i i 
priežasties vaiką* 
minio užkietėjimo 
— Įsigykite Dr. 
Patar'a Gomoio — 
laikų Ubandyto vi* 
durių to n ik o vai-
•tu. Sudėtinis 18 
p#cioa C a m t o a 
vaistinių i a k o u. 
žolių ir augmenų. 
Maloniai ir švel
niai Comozo prad
eda nerangias žar
nas veikti Ir pa* 
gelbsti joms pra-
laltari užkietėju
sias , iimatas, pa-
talbsti prašalinti 
užkietėjimo garus. 

Poda , skilviui 
alonų Jausm* 
os. Perserge-
s — vartok 
kaip nurody

ta. Bukit sumanui 
—suraminkite tavo 
akilvj palengvinant 
n u o uJkiatėjimo. 
įsigykite Comoso 
Handien. 

Jeigu jūs negalite nusipirkti saro apylin
ke}, siuskit prašymą dėl mūsų "susipažini
mu." pasiūlymo Ootaoso ir gaualte — 

PRIEDO B a n d y m u i Bonkntes 
DR. PBTEITS OLEJO LlNTltBrfT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą psdęng-
•inimg nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, rauskulimo nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 

DR. P E T E r i MAGOLO — alkalinas -
palengvina laikinai nekunuos skausmingus 

fen^T^muŽ. P 1 T r l d i i 0 i ^ ^ 

SiųtOdt U "Special Pasiū* 
lymo" Kuponą — Dabar 

Q IdėUa $ 1.00. Atsiųskit man apmo. 
keta regulerj I I uncijų f 1.00 
verūta boaka Gomoso ir ekstra 
•—60? vertės —- bandymui bon-
kutea Olejo ir Magolo. 

D C a a (Hlaldoi pridatoa). 

Ofisai. 

Nedilioj pa«al sutarti. 
Tikslus tyrimas Contact Stiklai 
Ortkoptlc Gydymaa. Stiklus Atnaujinu* 

J. RIMDZUS, D. C. 
LKJBNSED CHIROPRACTOR 

JN S T A T E OP I N D I A N A 
Home calls i n Indiana 

Pbone Wentworth 2527 

PHYSIO THERAPY 

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

8aturdays 10 A. M. to 8 P. M. 

Ofls. TeL VTE. 1886 

DR. AL. RACKUS 
etBYTOJAS IE CHIET/RGAS 

4204 Archer Avenue 
JGONIUS PRIIMA: 

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

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 

Bez. TeL REPubUc 0064 
Jeigu Neatsiliepiama— , 
Saukite: KEDzie 2868 

, VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—3 vaL popiet 

ir nuo 6 iki 9 vai vakare. 
-><i«adianio vakarai* ir tai, 

ISIJIISiliSIlISlf PSafSJ 

TeL ORO. 1800 (Ofiso Ir namu.) 

Dr. VValfer J. Kirstuk 
PHYSICIAN and SURG90M 

(lietuvis Gydytojas) 
3925 West 59th Street 

BALANDOS; t — 4 popiet, - I t — 
f: t a askattiit Treolad. pasai sttttartt 

DR. PETER T. BRAZIS 
PH YSICIAK and SURGEON 

6757 S . VVestern A ve . 
Ofise TeL: HEMlock 5849 
Rez. TeL: HEMlock 2324 

VALANDOS: Trečiadieni it Šeš
tadienį pagal susitarimą; kitomis 
dienomis nuo 2 iki 4 po piet, 

7—9 vakare. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais. Ketvirtadieniais 

' ir Penktadieniais 
VAL.: 10-12 ryte; 2-6, T-9 P. M. 
3147 S. H&isteo St., Chicage 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ii Šeštadieniais 

Valandos 3- S popiet 
t ei*. UltUveUlU 4020 

(Ofiso ir Rezidencijos) 

Dr. Meiander J. Javob 
vJUVAl i3A£>> 

eYDYTOJAB IR CHIRURGAS 
2423 VVest M a r ą u e t t e fid 

CDargis Vaistinės Name) 
OPISO VALAMDOS: 

aaadlaa ano f tld 4pp Ir • Od « • 
tr sestad pa#a ėtum • 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGUOS NARIAI 

M . PETER FAHRNEY & SONS CO. 
M#. <Tl-?9 M »1 Waahlactoa Blrd., Chlcago II. UI. . 

»tO*aUr 54.. Winnioao. Mas.. Can. 

— 

Dr, Yincenl t . Zopel 
DENTIST 

3491 VVest 63rd Street 
Valandos — Tęleshone — 
Paįal sutartį. GROvenffl 7318 

i ~ 

OfUO tel. MO^roe 0570. 
Resid. tel. OANal 7819. 

Dr. Kazimieras E. Fifz 
PHYSICIAN AND SUROEON 

X-RAt E?XAklNATiONS 
2200 West Cermak Road 

VALANDOS: 
Kasdfen — 1-4; 7-9;/ Trečiad. Ir 

šešta d. nuo i -4; ^ekmad. — 
pag&l sutarti. 

Dfc. A. JEKKINS 

reL C ANsJ 6122 

DR. BIE2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Ed. 
Vatendos: 1—3 popiet ir 7—^v.t. 
Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas, 
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
TeL REPubUc 7868 

— — 
teL OANal 0257 

Rez. TeL: PROspect 6659 

DR. P. 1 ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
ReridencŲa: 6660 S. Artesian Ave. 

PHTSICIAN A SUKOBON 

2900 W. eSrd Street 

AeJttadleolaViBT nno f-4 popiet 
trečiad. Ir sėtmau: nldaryta. 

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

TeL YARds 8146 

DR. Y. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

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

Šventadieniais: 11—12. 

Res. 6958 So. Taiman Ave. 
Res, TeL GROvehiil 0617 
Offiee TeL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR Cil l iCLKtiAS 

2423 VVest Marąuette Eoad 

OFISO VALANDOS: 

N u o 2 i k i 4 i r m i o 7 i k i 9 vakare. 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus. 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AJND SURGEON 
4945 So. Ashland Arenus 

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

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

Office TeL YARds 4787 
Namo TeL PROspect 1980 

DR. L E. M AK AR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso TeL: PULLMAN 1198 
Namu TeL: PULLMAN 8277 

Oiiso Tel. VIKginia 0086 
Rezidencijos TeL: REVerly 8844 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį . 

Dr. Aa MoatvkL M.Da 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VVest Town State Bank Bldg. 

2400 West MadisoB Street 
Ofiso Tel . : S E E l e y 7830 
Resiz. TeL: BRUnswick 0597 

VALANDAS: 
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 

mm 
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Šeštadienis kovo 1 d., 1047 

• 

DTKNRAftUS MtAUOAS, CKtCAGO, JUteiNOg i 
CLASSIFIED ADS 

f f " D K A T O O " ** ' H E L P WANTED — MOTERYS 

OARBC SKYRIUS 
•<K>0000<K><>0<X><X>0<>0<K>00000<>< 

"DRAUGAS" H E I P W A N T E D 
ADVERTISING D E P A R T M E N T 

127 Na. Dearborn Street 
TeL R A N d o l p h 9488-9489 

MSCONSINO LIETUVIU ŽINIOS 

H E L P W A X T K D — V Y R A I 

CAMERON& 
LANGSTON 
SLITTERS 

\ 
Delta Co. 

333 West 24th Piaoe 
V I O t o r y 7 1 0 0 

R E I K I A 

M O L D E R I Ų 
PATYRUSIŲ 

P r i e a r k i t e k t u r a l i n i ų i r 
ornamentalinių brozo ir 
alumino daiktų. 

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS 
ATSIŠAUKITE 

1316 W. 63rd St. 
We have a good job open with 

chance for advancement for a 
YOUNG MAN — 18 to 35 
As Assistant Shipping Clerk 

45 hour week. 90c per 
hour starting rate, and 
steadv emDloyment. 
LILY TULIP CUP 

& SPECIALTY CO. 
322 West Polk 

Center Drhe — Door 42 

PAPR. DARBININKŲ 
REIKIA 

Klauskit** flėl Mr. Law-«jCf B^ovde" 

Calumet Iron k Supply Co. 
175 W. CFPI^AfJO V VE. 

E A S T CHICAGO 

P A P R . D A R B I N I N K Ų 
VYRŲ REIKIA 

Pastoviams dieną ir nakt] dar
bams daržovių dirbtuvėje. Atsi- , 
šaukite bet kurią dieną nuo 

AR IEŠKOTE GEROS 
PEDES IR ATSARGOS? 

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 

RANDASI DARBŲ 

— DftL -

D2ENITORKŲ 
r*T)ARBIS 72H į VATi. PRADŽIAI 

77H T VAX PO S MfiN 
«2Vį f VAT. PO « MfiN 

v \ I , Y M O 0 \ R B M MOTERIMS 
VTSOSF frfIESTO DAl Y S F 

V * L . : 5:30 VAK. I K I 12 NAKT) 

A T S I Š A U K I T E 

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO. 

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS: 

S T R E E T FTOOR 

309 W. WASHINGTON ST. 

Milvvaukee 
PAMINĖJOME 
NEPRIKLAUSOMYBĘ 

Šv. Gabrieliaus parapijos 
lietuviai iškilmingai paminė
jo Lietuvos Nepriklausomy
bes paskelbimą praeitą sek
madieni, paraclios salėje. 
Specialus kalbėtojas buvo 
Jurgis Savaitis, pabėgėlis iš 

-Racino Žinios 
Šv. Kazimiero parapijoje, 

misijos prasidės kovo 3 die
ną, 7:30 vakare. Kun. Pran
ciškus Bulovą, marijonas, 
ves misijas. Kovo 9 d. bus 
13 valandų atlaidai ir misi
jų užbaiga. Visi kviečiami 
dalyvauti. Misijų metu bus 
galima įsigyti rožančių, mal-

MIRGA -MARGA 15 ROCKFORD, H L i " * * * « * • 
Programa VASARIO 16-TOS Į S. Prezidentui, Valstybės 

ATGARSIAI. DOMEIKAI | Sekretoriui ir senatoriams. 

Rusijos teroro, ir šiuo laiku | . . ' , .' " 
- i t - J . *£ZZ*1 < < n ~ , w > i k u n u o s P a t s misųomerius 

pašventins. 

M E R G I N Ų 
Svarbiems Dirbtuves Darbams 

Gera pradin§ mokesti4", laikas ir 
pusė virs 40 vai. ŽiurkStai duoda
mi dykai. 2 poilsio laikotarpiai 
Dykai kava laike pietų. 

MANDELL MFG. CO. 
352 W. Ohio Street 

dirbąs dienraščio "Draugo 
redakc i jo j . 

Jurgis Savaitis eana %io-
miai kalbėjo ir puikiai nu
švietė padėti Lietuvos žmo
nių eryvenusiu Lietuvoje po 
sovietų, vokiečiu jungu ir 
paealios vėl patekusių so-j Elenorai 
vietų okupacijon. 

Be to, buvo rodoma gar
sinė filmą UNRRA'os veik
los Europoj ir Afrikoj. Vė
liau ^adarvta rinkliava A-
merikos Lietuvių Tarvbos 
darbams. Sudėta virš $50. 

AUKOJO $200.00 

Vasario 23 d paminėji
mas paskelbimo Lietuvos 
Nepriklausomybės sukakties 
kuo geriausiai pavyko. Pro
gramos vedėju buvo Aleksy
nas, kuris, atidarydamas 
programą, pasakė įžanginę 
kalbą. 

Parapijos chors- pagiedo
jo Amerikos ir Lietuvos him 
nus. 

Sodalietes praeitą sekma- Po to laba* gražiai pasi
rodė mokyklos vaikučiai, pri 
ruošti seserų mokytojų. Mo
kyklos choras dainavo apie 
Lietuvą ir lietuviškai4. Gar-

eckaitei kuri j bė seserims mokytojoms, už 
gydosi Sunny Ręst Sanatori- • išmokinimą vaikučių lietu-

dienį surengė- "bunco par-
ty". Parengimas visais at
vejais buvo sėkmingas. 

Zel< 

REIKIA 
VIRTUVĖJE PADĖJĖJOS 

IR TARNAITĘ 
Dykai kambaris, valgis ir uni

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

LA RABIDA 
JACKSON P A R K SANTTARIUM 
67th and South Shore Drive 

• — • — 

APDINK MT7S 
MILWAUK£JE 

Gilbertui Nimmer ir jo 
žmonai Onai (p. t. Kratavi-
čiūtė) si-mė sūnus, kuris pa-
krikštvtas Gilberto vardu. 
Krikšto motina yra motinos 
sesutė, Rose Hren. 

Pranui ir Genovaitei Krau 
čiūnams gimė dukrelė, kuri 
Barbutės vardu bus rytoj 
pakrikštyta. Teta Marijona 

joje, buvo gydytojų pasaky
ta, kad jos sveikata gerėja 
Labai mums malonu žinoti. 
Linkime greit pasveikti ir 
sugrįžti i mūsų tarpą. 

Kitos mūsų parapijos Ii* 
gonės yra: Adelė Daukšie
nė, Klapatienė, Vaicikonienė, 
Olsen, Šimkūnienė, Simona-
vičienė ir BalČikonienė. Pir
mos keturios yra St. Mary's 
ligoninėje. Šimkūnienė, šv 
Luko ligoninėje, Simonavi-
čienė Madison, Wis., Balci-
konienė randasi namie. Pa
rapijiečiai- yra prašomi jas 
aplankyti. 

Prasidėjo vajus įgijimui 
pinigų k l a u p t u k a m s pagerin-

Po prakalbų buvo pasi
linksminimas, žmonių buvo 
daug ir visi pavyzdingai rož-
silaikė kalbų ir programos 
metu. 

* 

Išvietintų Lietuvių Spau
dos Fondui aukojo po vieną 
dol. Jokūbas Jazukevičaus, 
S. Jasevičiūtė. Matome, kad 
ir jauni atjaučia lietuvių 
troškimą gauti lietuvišką 
laikraštį, kuris jiems svetur 
būna didžiausias džiaugs
mas. S. Jasevičiūtė yra pa
vyzdinga mergaitė. Skaito ir 
rašo lietuviškai ir yra Labd. 
Sąjungos 22 kuopos sekre
torė. Priklauso taipgi ir prie 
LRKSA 137 kuopos. Įdomu 

STENOGRAPHER 
Experienced 

STEEL SALES OFFICE 
Good opportunity 

Kraučlūnas bus krikšto mo- | t i . Visi parapijiečiai prašo-
tina. [nii prisidėti. Darbas bus pra-

P i r m a d . i k i P e n k t a d . , 8 v a i . r y - Phone M" i>ravei ©r Mr Troeger 
L A F a y e t t e 8 6 5 0 t o ik i 4 va i . p o p i e t . 

Swift and Co. 
FLAltfT FOOD DIVTSION 

150 Marble St. Hammond 

R E I K I A 

F ITTERS 
PATYRUSIŲ 

Prie arkitekturalinių ir 
ornamentalinių brozo ir 
alumino daiktų. 

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS 
ATSIŠAUKITE 

1316 W. 63rd St. 

SMART GIRLS 

LIKĘ TO WORK IN THE 
FRIENDLY ATMOSPHERE 

OF 

MOTOROLA 
The Best Radio Place In 

Town 

Starting Rate 83c 
With Experience 94c 
Automatic Raises to 

$ 1 . 0 4 

ALLEGHOENY LUDLUM 
STEEL CORP. 

4747 So. Kedzie Avenue 

R E A L E S T A T E 

TUOJAUS GYVENIMUI 
S FI /ETŲ M f R I N I S NAMAS ARTT 

44th I R W E S T E R \ A V E N T E 
Du 5 kam b. fletai ir 3 sra?ūs k a m 
bariai beismente. Sun parlor, ap 
dengei užpakaliniai porčiai. karšto 
vandens š i luma s u nauju al iejaus 
knrC'ju. didelis lotas. 3 kara ,Yi ga - . . . . « 
radžius. Galima a p - g- venti pirma- p a i m t a s į k a r i u o m e n e , DUVO 
n«» ftete 30 dle^ų no rup fr' ' lmo. i , , % » . i i_ i 
SAUK MR. JOH\SON — REP. 2oso parvykęs i Milwaukee ke-

Juoza* Bank y (Banke vi-
čiu8) ruošiasi išvykti į ilges
ne kelione po Floridą ir ki
tas pietines valstybes Allis-
Chalmer kompanijos reika
lais ir su paskaitomis. Jis 
yra specialistas ypatingose 
elektros šakose ir gavo Ma-
sristro laipsnį toje srityje. 
Jam tekr duoti paskaitas 
kompaniioe skyriuose kelio
se valstybėse. 

viškai dainuoti ir deklamuo-
tl. 

Bažnytinis choras taipgi j 
gerai paaainavo. Pažymėti
na, kad scenos vidury buvo 
pastatytas Lietuvos herbas 
Vytis ir Lietuvos vėliava. P. 
Etalas padeklamavo, kaip 
Lietuva šiandie nuteriota, 
tačiau ji nežuvus. Garbė cho
rui ir jo vedėjai Mįss K 
Johnson. 

Taipgi labai gražiai pa
dainavo ir SLA 77 kuopos 
kvartetas. Jis visuomet pa
sirodo tinkamai. 

Kalbėjo neseniai atvykęs 
iš Europos dr. A. Kiras, ku
ris labai vaizdžiai apipasa
kojo lietuvių vargą ištrėmi
me ir ragino Amerikos lie- ' ̂  Y s į s t en tas J Sinke labai 

dėtas kai tik užtektinai pi- tuvius šelpti juos, kiek tik g r a ž i a i priėmė naujai išrink-
ngų bus surnkta. Koresp galima. Kitas kalbėtojas bu- _ 

taipgi, kad Sophie niekuo
met nepraleidžia neperskai
čius "Draugo". 

Vasario 18 d. parapijos 
choras buvo suruošęs Šau
nią "par ty" . Susirinkęs jau
nimas labai gražiai linksmi
nos vadovystėj varg. K. John 
son. Tą pačią, dieną savo 
gimtadienį šventė biznierius 
Kazimieras Makauskas, ku
ris pavaišino ne tik savo 
kostumerius, bet ir jaunimą. J 
Jaunieji K. Makauskui pa

dainavo "Ilgiausių Metų" ir 
"Hanny Birthday". 

• 
^Š. Pc.ro ir Pauliaus pa

rapijos klebonas vun. Mihel 

Šį sekmadienį vėl girdė
site puikią lietuvišką radio 
programą iš stoties WCFL, 
1000 kil., nuo 9:30 vai. vak., 
kur geri dainininkai palinks-
mins visus dainomis. Muzi-
kale dalį išpildys didžiulis 
radio orkestras. 

Šias programas leidžia 
Juoz0 Budriko gerų namų 
rakandų, radijų ir auksinių 
daiktų krautuvė Chicagoje, 
3241 S. Halšted St., kurioj 
dabar eina didžiulis išparda
vimas nupigintomis kaino
mis. K. K. 
'•• • " I • ' ! I I I W — — — 

tą parapijos komitetą. Visą 
komitetą pakvietė nuvažiuo
ti į Čirvelės miesteli ir ten 
geriausiam restorane užfun-
dijo steiko pietus. Buvo ir 
kitokių vaišių. Klebonas dė
kojo komitetui už gražų pra
eitą metą veikimą ir prašė 
panašiai darbuotis, ir šįmet. 

Koresp. 

BUY Y0UK 
EXTRA 
SAVINGS 
BONDS 

PR0TKT Y0UR fUTURf 

Vincas Mikelionte, jaunas 
chemijos inžinierius, nesenai 

Norman Geyer & Co. 
6341 S. ASHLAND AVE. 

B A R G E N A S 

lioms dienoms vel išvyko į 
New Mexico valstybę, kur 
yra jo stovykla. 

Kampinis apartment inis namas, 5 po I P o v i l a s M l k e l l O D l S i Š r i n k -
5 kamb. fletai, š tymo su stokoriu . __ , _ . 
ši'uma, 2 karam rrūr. gramdžius, t a s S V . V a T O O D r a U g ^ J O S p i r -
Visiškai geriausioje pad§t%je; v ie- . . - _ * . , T . 
nas f lėtas tuojau apsigyvenimui. m i n U I K U S i e m S m e t a m s . J I S 

Atdara pamatymui šeštad. ir y r a buvęs E n s i g n J . Va l s ty -
Sekmad. nuo 2 iki 5 vai. popiet. t,įų k a r o laivyne ir dabar 

1939 S. 51 s t COURT 
CICERO 

4545 W. A u g u s t a Blvd. 

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORIŲ 

S i n g l e n e e d l e p a t y r i m o . M a l o - : pardavėm devynius 1&) namus i dvi 

laukia progos įstoti h Mar-
ąuette universiteto inžinieri-
jos mokyklą. Povilas ir Pra
nas Mazurkevičius yra pas 

Dėmesio Pirkėjams! ,kirti p * - * ^ 0 - c Y ° &* 
* 'bėjais. 

Jaunimo Ratelis, vadovy
bėj Elenoros Sveikataitės, 
turėjo labai sėkmingą "Bly
nų vakarą", vas. 16 d., ir iš 
gauto pelno virš $50 paau
kojo parapijos statybos fon
dui. 

Šv. Kazimiero Draugija y-
patingai minės šv. Kazimie
ro dieną pamaldomis ir šv. 

Renduojame Grindų I 
Trinimo Mašinas! 

TIKTAlJIOOOl DIENA 

aemm m* 
Mes E s a m e Agentai Dėl 

BENJAMIN MOORE M Al J A V ą 
I R VARNISŲ, 

MARTDT 8 E N O U R MALLAVV 
I R VARNI6Ų, 

KEM-TONE — VAJLSPAR 

Turime Gražu Pa irinktmą 
NAUJAUSIU P A T E R N Ų 

S I E M N f i S P O P I E R O S 

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE 

2547 Wes t 63rd S t r e e t 
Tel. Hemlock 8262 

-TO M. Vaj^y la i š Chicago. 
Programos vedėjas Alek-

^vnas. karštais žodžiais ra 
gindamas rockfordiečius au 
koti Lietuvos išlaisvinimui 
: r lietuvių tremtinių sušel-
nimui. pats parodė gražų 
navyzdi — patiesdamas visą 
šimtą dol. Jį tuojau pasekė 
Marijona Domeikienė paau
kodama $100. Jos sūnus An
taną?, pasakęs: "Tegul bū
na Lietuva laisva ir nepri
klausoma", taipgi patiesė 
šimtinę. V šiems buvo dide
lis surpryzas, kad toks jau
nas vaikinas taip užjaučia 
Lietuvą ir jos vargstančius 
brolius ir seseris. Reikia pa
žymėti, kad Domeikų šeimy
na visuomet parodo duos-
numą kilniems darbams. 

Viso aukų surinkta virš 
tūkstantis dolerių. 

Per minėjimą priimta re
zoliucijos ir jos pasiųstos U 

Z, 

Mūsų naujas VELTUI dal inamas 
saraAas No. 360 ką tik gautas iŠ 
spausruvSs, ir yra jums s 'ulomas — 
tik paprašykite. Pašaukite, apsi lan
kykite ar rašykite j mūsru ofisą. 

Sis VELTUI sąrašas turi Devy-
niasdešlmts ( 9 0 ) YPATINGŲ nuo-
saJvybiŲ. ir parodo adresus, kainas 
ir paaiškinimus apie kiekvieną. 

Bet kuris iš deš imts ( 10 ) niūsų 
patyrusių pardavėjų maloniai paro
dys jums, be jokios obligacijos, bet 
kurj namą kurį m e s tur l i j ę parda
vimui, ir patarnaus jums greitai, 
mandagiai ir inteligentiškai. Mes 

WESTW00D LI0U0R STORE 
2441 West 69th Street 

. 
DIDELIS PASIRINKIMAS* 

, DEGTINES IR ALAUS • 

nios darbo sąlygos, labai gera 
mokestis, pastovumas. 

FABRICO MFG. CORP. 
557 W. Jackson 

PAIEŠKOJIMAS 

Pavienis vyras paieško apši ldomo 
kambario Marąluette Parko apylinkėj 
— prie mažos šeimynos, At i 'aukUe 
laišku sekančiai: — "DRAUGAS". 
oqo P. L., 2S34 So. Oakley Aveu, 
Chicago. 

tate biznyje. Mes vadovauja ae grei
tuose pardavimuose. 

(2) dienas. Turi būti tam p iožastis! Komunija per sumą sekma-
Jau 32 metai, kaip e a m e real es- j , . 

dienj. 
Vincas Bagdonas, kuris 

randasi Muirdale ligoninėje, 
jau kiek sveikesnis. Ligoni
nėje būna nuo praeito meto 
balandžio mėnesio XXX 

i JOHN 0 . SYKCRA 
REALTOR 

Aukokite drabužių, avaly
nes, maisto ir kitokių daik
tų lietuviams tremtiniams. 

2411 S. 52nd Ave., Cicero 
Tel. Olympic 453 

GYVOS VIELOS ORGANIZACIJA 

Mūsų draugai išgarsina mus ! 

PAIEŠKOJIMAS 

PAIEŠKAI" Elzbietos Vyšniauskie
nės (Bagdonai tės ) , kiuri k i lus Iš 
Lietuvos — iš P u m p š n u miestelio. 
Antrą kartą atvyko } Ameriką 19'39 
metais. Prašau atsišaukti š iuo ad
resu — MRS. A. BALČIKONIS, 104 
West 107tb St., Chicego, JUUnois. 

t;; t * 
tiristatome I oumu^ 

•toliausio rasiu *lii 

statinėmis. 

• • -

Yon'll Need Money h>».n „„a. 
\ 

Manj ambiriouj couples tf» nring bert to becoot 
future home-owner$, $000 i i tber**t aocumalated tfa« 
down payment oeeded Any cooveoieot tmount opcitt 
yottr insured savings accomit i t dus Aisocutioa. Tbt 
dur t will sbow 70a how 

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

JOS. BĮ MOZERIS, Sec'y 

3236 South Halsted Street 
TEL. CALUMET 4118 

SAVE WITH A PURPOSr - SAVE ON A PLAN 

• J 

• 

AL. Š I M K Ū N A S 
Savininkas 

Telefonas PROspect 5951 
^ 

3E 

ITl ARCUTIJ 
VIENINTCLIS AMERIKOS UETUVTŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. l l d ^ j U g g ^ 

WHFC -1450 kilocycles 
SEKMADIENIAIS: B a o 1-mos 

Iki 2-ros valandos popiet — 
KITOMIS DIENOMIS: nuo 9:80 

valandos vakare. 
EXTBA PROGRAMAS: Penk
tadieniais ano 7 iki 8 v. vak. 

MARGUČIO Ofiso Adresas: 

6755 So. Western Ave., Chicago, 111. 
„ Telefonas — OBOveUD tM& 

^lm^.: , i..:. •" :r. r. , . . ' • . f : <r i ssWcs==^sa»al 

m 

J 
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i 
• 

-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGC, DS3NGIB • 
a= i 

šeštadienis kovo 1 <i., l£47 
= 

D R A U G A S 
THE LITHtJANIAN DAILY FRIEND 

1334 So. Oakley A ve., Chicago 8, DL TeL OANal S010-S011 
Entered aa Second-Chiss Matter Mareli 81, 1916 at Chica«o, Illinois. 

Unfler the Act of March 8. 117t. 
Publlshed dally, ©xcept Sundays, . Jungt. Valstybėse, bet ne CbJcagoJe: 

by Uie 
Uthnanl&n CathoHc Press Soclety. 

Member of the Catholio Preaa Ass'n 

Metama .., M-00 

Uisteninose: 
Metams 88.00 
Pusei Mėty 4.50 Subscrtptioo Rates: 

$1.00 per year outslde of Chicago; 
17.00 per year ln Chicago & Cicero: Pinigus reikia siųsti Pašto Mcroey 

4 centą »er copy. Orderiu su užsakymais. 

Prenumeratos kaina Cblcagoje ir Skelbimų kainos bus prisiunčiamos 
Ciceroje per paštą: tuejauą gavus prašymą. 

Metams .* 87.00 • ~~ TUTZm^T^Z. 
Pusei Metų 4.00 8KELBKTTftS DlfcN. "DRAUOB" 

Lietuviu Šalpos Diena 
SUNKI TREMTINIC BtKLft 
Mūsų skaitytojai jau puikiai žino, kad dabar yra 

vedamas Bendro Amerikos Lietuvių Fondo vajus. Be
rods žino ir tai, kad ryt, kovo 2 d., yra Lietuvių Šalpos 
Diena. Dar praėjusių metų gruodžio 26 d. B ALF centro 
valdyba prašė skyrių ir visų kolonijų veikėjų tą dieną 
ką nors surengti, kad ir fondą išgarsinti ir kiek galint 
daugiau aukų lietuviams tremtiniams šelpti surinkti. 

Iš įvairių kolonijų pranešimų pastebėjome, kad tokių 
pramogų-parengimų rytoj bus nemaža. Svarbu, kad f 
juos daug žmonių susirinktų. 

Tie, kurie bent kiek akyliau seka mūsų spaudą, pu
sėtinai gerai žino, kaip didelė yra lietuvių šalpos prob
lema. Kad dar geriau suprasti šalpos reikalo svarbą, 
pasiskaitykime kun. dr. J. Končiaus, BALF pirminin
ko, pranešimą. Jis savo akimis matė, kaip gyvena trem
tiniai ir kasdien gauna žinias apie jų dabartinius var
gus. Savo pranešime BALF skyriams jisai sako: 

"Šiandien lietuvių tremtinių būklė Europos valsty
bėse eina žymiai blogyn. Tas ypač pastebima Vokie
tijoje ir Austrijoje, kur UNRRA-ai likviduojant savo 
darbą, tremtiniais daug mažiau besirūpinama. Ryšium 
su tuo, lietuviškų organizacijų Europoje, BALF įga
liotinių ir atskirų asmenų pranešimai reiškia aliarmo 
ir susirūpinimo ateitimi. Kasdieniniai žmogaus sveika
tos ir gyvybes klausimai darosi didžiausios profele 
mos, nes maisto produktų trūkumas yra labai didelis, 
ypač trūksta pagrindinių produktų: riebalų, mėsos, pie
no, o kai kur net ir paprastos duonos." 

"Neseniai teko kalbėtis su Jungtinių Amerikos Val
stybių generalinio štabo majoru Carl, kuris šiomis die
nomis grįžo iš Vokietijos (Frankfurto). Jis oficialiai 
pareiškė, kad D. P s padėtis Vokietijoj ir Austrijoj yra 
labai kritinga ir kad mūsų šalpos organizacijai reikia 
dėti visas pastangas teikti visokeriopą pagalbą trem
tiniams, o ypač maisto produktų." 
VOKIEČIAI BADAUJA, BET SU TREMTINIAIS 
DAR BLOGIAU 

Iš šio kun. Končiaus pranešimo labai yra aišku, kad 
tremtinių būvis yra liūdnas ir kad mes turime dėti visas 
galimas pastangas jiems gelbėti. 

BALF pirmininko žodžiams antspaudą prideda buvu
sia U. S. prezidentas Hoover, kuria tik ką sugrįžo iš 
Europos ir raportavo Prezidentui frumanui. Anot jo, 
Vokietijos ekonominis būvis yra nepaprastai kritingąs. 
Per šimtą metų Vokietija nėra buvus taip blogoj pa
dėty, kokioj ji dabar yra. Tuoj esą reikalinga paskirti 
475 milijonus dolerių, kad maitinti Vokietijos žmottes. 

Jei jau pačių vokiečių yra taip bloga padėtis, tad ką 
ir bekalbėti apie tremtinių padėtį, kurie tarp skurstan
čių vokiečių ir austrų turi gyventi. Jų būklė keleriopai 
yra blogesnė, nes jie yra tremtinia* ir vietos gyventojų 
neapkenčiami. . 

Tad, mūsų, Amerikos lietuvių, yra pareiga dirbti ir 
aukoti, kad aprūpinti savo nelaiminguosius brolius bū
tiniausiais gyvenimo reikmenimis. Žiūrėkime, kad.BALF 
vajus būtų sėkmingas. 

Amerikos Raudonasis Kryžius 
Visas kovo mėnesis yra skiriamas Amerikos Raude*-

nojo Kryžiaus rinkliavai. Per šf mėrt?esf visame Krašfce 
siekiama surinkti 60 milijonų dolerių. Yra sumobili
zuota trys milijonai darbininkų, kurie stengsis pasiekti 
kiekvieną gyventoją ir į p r a š y t i didesnės ir mažesnės 
aukos. Chicagoje turėsime sudėti $2,550,00(1. 

Amerikos Raudonojo Kryžiaus pirmininkas, Basil 
O'Connor, pažymi, kad niekuomet istorijoj taikos mfetu 
dar nebuvę reikalo ARK tiek daug teikti patarnavimo 
militarinėms jėgoms namie ir užsienyje, kiek dabar. 
Šiam tikslui išleidžiama 75 nuošimčiai ARK fondų. 

Nereikia užmiršti ir to fakto, kad Amerikos Raudo
nasis Kryžius visuomet yra pasirengęs su pirmąja pa-
gelba kiekviename nelaimingame atsitikime, nepaisant 
kur jis žmones ištiktų — Šiaurės, Pietų Amerikoj ar 
bet kuriame kitame kontinente. Neužmirškime ir to, 
kad ir tremtiniams Europoje A&K suteikia pagelbos. 

Krikščioniškosios artimo meilės jausmas sakyte mums 
sako būti duosniais Amerikos Raudonajam Kryžiui, ku
ris yra greitosios i* pirmosios pagelbos ir gerų darbų 
ėempijonas pilna ta žodžio prasme. 

Apeliacija 1 Tautos Šventąjį 
Chicagos lietuviu katalikų jaunimas, pirmoje vietoje 

Lietuvos Vyčiai, rytoj rengia dvasinę puotą savo ir 
Lietuvos globėjo — šv. KČazimiero garbei. Specialiai 
surengtos pamaldos įvyks Švč. Panelės, Gimimo parap. 
bažnyčioj, Marąuette Parke, į kurias ir jaunimas ir jų 
rėmėjai suvažiuos iš visų miešto dalių. Iš karštų lietu
viškų širdžių kils maldos ir prašymai į Šventąjį; Tautos 
Globėją, kad jis- globotų Amerikos lietuvių jaunimą, 
kad lengvintų pavergtųjų Lietuvos žmonių ir tremti
nių būklę, kad dirbantiems ir kovojantiems padėtų ap
ginti šventas Lietuvos žmonių teises į laisvą ir nepri
klausomą gyvenimą. 

Kadangi kovo 4 d. — šv. Kazimiero šventę, ne visi 
galėsime būti bažnyčioj, todėl rytoj pagarbinkime sa
vo tautos šventąjį ir paprašykime Jo užtarymo pas 
Dievą tragingiausiomis lietuvitį tautos gyvenimo die
nomis. 

Kiek Skiriama Milifariams Reikalams 
Jei kas mano, kad Jungtinės Valstybės skiria dideles 

pinigų sumas militariniams reikalams, tepažiūri į So
vietų Rusijos biudžetą 1947 metams, tada tikrai ki
taip manys. 

Prezidentas trumanas kongresui pasiūlė užgirti $11,-
250,000,000 militariniams reikalams, kuomet Sovietų 
Rusija nusistatė 2947 m. tam pačiam tikslui išleisti 
$12,65O,00O,000r. Reikia neužmiršti, kad Rusijos gyveni
mo standardas £ra žemas, darbas pigus, todėl toji su-
****> palyginti su Prez. Trumano rekomenduojamąja A-
merikos karo reikalams, pasidaro keleriopai didesnė. 

Atsižvelgiant į tai, Amerikos karo vyrai gerokai nu-
ąstauja, kai išgirsta balsų mažinti sąmatas Jungtinių 

Valstybių militariniams reikalams. 
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Lietuvig Katalikų Veikla 
Vasario 23 d. ALĖK Federacijos Naujosios Anglijos 

apskritis laikė metinę konferenciją šv. Pranciškaus pa
rapijoj, Lawrence, Mass. Turime po ranka kelias iš
karpas iš Lawrence miesto dienraščių, kurie išsamiai 
aprašė konferencijos eigą. 

Konferencijoj dalyvavę 127 atstovai iš įvairių Nau
josios Anglijos miestų. Nutarta pagyvinti bendrąją 
lietuvių katalikų veiklą, intensyviau dirbti ir kovoti 
prieš anti-valstybinius ir ariti-religinius elementus. Pa
sakyta visa eilė kalbų aktualiausiais tautiniais ir eko
nominiais reikalais. Bet angliškoji spauda daugiausiai 
dėmesio atkreipė | rašytojo Kazio Čibiro kalbą apie 
komunizmo pavojus Amerikai ir kitiem* kraštams. 

Pažymėtina, kad kun. Pr. Juro, Kunigų Vienybės 
pirmininko ir šv. Pranciškaus |>arap. (Lawrerice, Mass.) 
dėka, konferencija gavo specialų arkivyskupo Richard 
J. Cusning palaiminimą. 

Pavykusi Naujosios Anglijos lietuvių katalikų kon
ferencija mums primena, kad kovo 23 d. vakarinių val
stybių lietuviai katalikai turės savo konferenciją Chi-
cagoj. Pasirūpinkime, kad ir mūsų konferencija būtų 
gausinga ir sėkminga. 

Re Lietuvis, Bet Lietuviu Draugas 
Praėjusio trečiadienio laidoje, rašydami apie Chica

gos lietuvių veiklą miesto politikoje, pažymėjome, kad 
Al.- Sakowi<*h, 32-tro wardo kandidatas į aldermanus, 
yra lietuvis. Bet, pasirodo, kad mes buvome netiksliai 
informuoti. Jis nėra lietuvių kilmės, tik geras ir arti
mas lietuvių draugas, kurį lietuviai rėmė praėjusiuose 
balsavimuose ir, reikia manyti, rems balandžio 1 d. rin
kimuose. . 

BfARSHALLAS KALĖfiSlS SI STALINU 
Visi klausia ar Marshailui pasiseks užbaigti iki 

fcovo mėnesio tą milžinišką darbą, kurį jis turi atlikti 
|>asiruošdamas Maskvos konferencijai. 

Viena tik žinoma, kad jis pasiuntė į Maskvą Stalinui 
telegramą, prašydamas jam rezervuoti keletą ilgų pa
sikalbėjimų, nes jis norės peržiūrėti visus susitartais 
Teherano laikų fr padaryti apmatas "būsimai draugys
tei tarp Washingtono ir Maskvos ant naujų bazių, nes 
visi Teherano ir Jaltos nutarimai jau* yra atgyvenę 
s#vo amžių. 

Šita Marshallo kelionė į Maskvą turės didelės reikš
mės tarptautiniame gyvenime ir ji išryškins rusų-ame-
rikiečių politiką. . 

Užimdama* valstybės sekretoriaus vietą, Marshallas 
gavo iš prezidento Trjmano "baką Uhttą'\ kitaip sa
kant visišką laisvę elgtis kaip jfs ras tiftfcamu. 

Tokios laisvės davimas yra didelis ir reikšmingas 
dalykas ir, reikia manyti, kad Marshallas ją panaudos 
pasaulio taikos labui ir teisingumo ieškojimui. Kiek 
tas jam pasiseks, a'rthniausfttose mėnesiuose mes pa
matysime. 

RIMTIES 
VALANDĖLEI... 

Dvasinis Atsigaivinimas 
Rytdienos evangelijoje pa

sakojama apie Kristaus at
simainymą trijų Apaštalų a-
kivaizdoje. Jie taip buvo su
žavėti tuo vaizdus, kad bu
vo pasiruošę viską pažadėti, 
kad tik galėtų toliau gerė^ 
tis tuo stebuklu. Apašta
lams buvo parodyta kibirkš
tėlė tos laimės, kuri bus 
šventųjų dalimi danguje. 

• * * 
Kristaus atsimainymas pri 

mena mums reikalą dvasinio 
atsimainymo, apsiv a 1 y m o 
nuo ydų ir nuodėmių ypač 
šiuo gavėnios laiku. Dvasios 
pakitėjimas negali pasilikti 
be įtekmės žmogaus veiks
muose. Kūnas ir dvasia kar
tu gyvena žmogaus asmeny
je, bet kiek paveikia vienas 
kitą! 

• • • -
Nedamiegajęs, piktas žmo 

gus negali ramiai svajoti a-
pie gailestingumo arba krikš 
Čioniškos meilės darbus; pur
vinas, apiplyšęs vargšelis ne
pakęs gražios simfonijos, ka 
ia jam labiau rūpi duonos 
kąsnelis. Jaunuolis, linksmo
je kompanijoje patekęs, su 
nenoru mąstys apie savo pa
žadą aplankyti seną sergan
čią tetą, kuri gyvena kaž 
kur toli už miesto. 

Žmogaus visa savijauta ki
tokia, kada. jis visu kuo ap
rūpintas, tinkamai apsiren
gęs, švarus, sotus. Palan
kiau riš keblius klausimus; 
ne taip greit pasiduos nuo
vargiui nuo painaus darbo, 
pasistengs surasti malonų 
žodelį nelaimės ištiktam, pa-' 
si rūpins paguosti nuliūdusį. 
Rodos viskas malonu, ne3 
ji gerai jaučiasi. 

• * • 
Pas gydytoją atėjo senu

kas. Daktaras šiandien pik
tas, duris daužo, prietaisus 
metinėja; šnairiai jis pažiū
rėjo į senelį ir nejučiomis 
prasitarė: 'Tau seniai rei
kėjo būti karste, užimi vie
tą, kurią kiti geriau sunau
dotų". Senukas išgąsčio su
imtas. Daktaras šiurkščiai 
tyrinėja sveikatą, pasako — 
"dar gyvensi ir mane Var
ginsi", užrašo vaistų. 

Senukas žada daugiau nei
ti, patarti kitiems nesilan
kyti ; prastas nusiteikimas, 
šiaip sau gero gydytojo, nei
giamai paveikia lankytojus 
ir jų skaičius kas kart ma
žėja. Tų atsitikimų pilna. 
Blogas ūpas užlirečia visus 
tuos, kurie turi reikalo su 
piMu, nekantriu žmogumi. 

ir ir -k 
Nuodėmės prislėgtas žmo

gus neprasčiau pasielgia. 
Nėra nuoširdus, jaučia šir
dyje nepasitenkinimą. Ji? y-
ra panašus į suodžiais su-
biaurintą darbininką, kuris 
žmogumi neatrodo kol ne-
nusiprausia. Žmogui tyros 
sąžinės, atlikusiam išpažin
tį, net ūkanota diena, nema
lonus atsitikimas, nesudrum-
sčia gerų pasiryžimų. Gavė
nios laikas, — puiki proga 
tą dvasios atsimainymą sie
loje vykinti. A.B.C.J. 
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PO VASARIO \i DIENOS 
Kova Už Vyriausybės Sudarymą 

Rašo DR. J. šAULtM 
(Tęsinys) 

Pirmiausia pažymėtina, kaip vokiečių okupacinės vy
riausybės btfv0 traktuojami patys L. Tarybos nariai. 

#Dar 1917 metais, po L. Tarybos išrinkimo, man buvo 
suteiktas, kaip L. Tarybos prezidiumo nariui, laisvas 
susisiekimas m Berlynu. Po Vasario 16 d. deklaraci
jos pravedimo, kurio vienu iš kaltininkų skaitė mane 
okupacinė vyriausybe, tasai susisiekimas man buvo 
toliau griežtai draudžiamas. 

Prieš grįžtant iš Berlyno po 1918 m. kovo 23 d. akto 
paskelbimo iškilmių, mudviem str A. Smetona buvo A. 
Amte (Vok. Užs. Reik. Ministerijoje) p. Nadohry'o pa
reikšta, kad po' Velykų L. tarybos delegacija galėsian
ti be kliūčių atvykti Berlynan, jei turėsianti reikalo. 
Kai betgi L. Tarybos prezidiumas ėmė, grįžęs iš Ber
lyno pakartotinai daryti žygių leisti nuvykti Berlynan 
tai L. Tarybos, tai Bažnyčios reikalais (vakuojančio 
Vilniaus vyskupo reikalu), gaudavo arba neigiamus 
atsakymus arba buvo maitinamas tolimesnėmis vilti
mis, kurių' išpildymas vis buvo atidėliojamas. Fakti-
nai L. Tarybai kelias Berlynan ar pas Nuncijų Bavari
jon buvo uždarytas. 

Krašte savo riežtu ėjo toliau ;tikras^vokiečių siau
timas ir savavaliavimas. Pirmiausia, rekvizicijos ėmė 
darytis vis sunkesnės ir griežtesnės. Į žmonių nusi
skundimus vokiečių žandarai su pasityčiojimu nurodi
nėjo, kad tai, girdi, daroma esąi su L. tarybos suti
kimu. L. Tarybos teikiami raštai ar vokiečių fsichs-
kanzleriui ar pačiai okupacinei vyriausybei sfc reika
lavimais sunormuoti rekvizicijas ir pašalinti griežtu
mus (prieidavo prie to, kad žmonėms atimdavo pas
kutines karves) nieko negalėjo padėti. 

Kai sudarytoji prie L. Tarybos Skundų Komisija, nu
rodinėdavo okupacinei vyriausybei tiesiai faktus apie 
neleistinus vietos organų pasielgimus su žmonėmis, tai 
vis dėlto retai išeidavo kas gera iš to, o ne kartą pa-
siskundusiems tekdavo net nukentėti. 

Krašte ėjo kaip ėjęs griežtas Lietuvos miškų naiki
nimas ir miško medžiagos gabenimas į Vokietiją. 

Susisiekimas krašte buvo visais būdais sunkinamas, 
gi susisiekimas tarp apskričių be leidimo buvo draudžia
mas ir baudžiamas, tik jis 191$^ m. rudenop buvo pa
galiau leistas, kai ėmė masėmis grfižti pabėgėliai iš 
Rusijos. • 

Lietuvos liaudies mokyklos, kiek jų buvo leista, bu
vo ir toliau, net po Lietuvos nepriklausomybės pripa
žinimo vokietinamos: vokiečių kalba brukama į jas 
kaipo privalomoji. Kai Lietuvos Tarybos pirmininkas 
atskiru raštu pasiskundė dėlei to Vyriausiam Rytų 
Karo Vadui ir nurodė į tą faktą kaipo ariommliją £o 
Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo, tai jam buvo 
iš to vado štabo atsakyta, kaiį) ir su pasityčiojimu, 
kad tai esą daroma, girdi, pačios Lietuvos naudai... 

Kai, Rusijai sugriuvus, įvyko ten komunistinis per
versmas ir prasidėjo teroras ir čhaotinlai santyfciai, 
ėmė veržtis atgal mūsų karo pabėgėliai iš Rusijos. Rei
kėjo tą grįžimą organizuoti. Todėl L. taryba paskyrė 
tam atskirą komisiją su A. Stulginskiu priešakyje tiems 
pabėgėliams ir karo belaisviams grąžinti. Ji siuntinėjo 
į tam titrus pasienio ar pafroričio punktus savo" įga
liotinius, Ir tas darbas buvo vokiečių organų gana var
žomas ir trukdomas. Reikėjo nugalėti daug surikeny^f. 

Taip tas darbas, taip kiti L. Taryboje pagavėję dar-
ta ip tas darbas, taip kiti L. Taryboje pagyvėję dar

bai (rengimas būsimos administracijos, švietimo ir ki
tų krašto tvarkymo planų) reikalavo nei&aža lėšų. To
dėl L. Tarybos prezidramas pakartotinai kreipėsi { oku
pacinę vyriausybę, reikalaudamas paskirti iš krašto 
pajamų tam tikrų sumų L. Tarybos biudžetui sutvar
kyti. Pradžiai buvo 1918 m. birželio 6 d. reikalauta 
numatyti bent vieną milijoną mk., o einamoms išlai
doms padengti paskirti avanso. Į tai ilgai nebuvo gau
ta jokio atsakymo. 

Kartu teko nesantaikos tarp L. Tarybos a r okupa
cinių organų metu pastebėti kai kurių simptoatfų, ku
rie vertė mųs prie dar didesnio budrumo mūsų san
tykiuose su vokiečiais, kurie ėmė aiškiai kastis prieš 
visus mūsų Iigišiolinius susitarimus ir prieš savo pa
čių aktą, pripažinus:, Lietuvos nepriklausomybę. 

L. Tarybos posėdžiuose 1918 m. balandžio mėnesį ba-
vo plačiai aptariama vokiečių ageftto Al. Erteffo\ Lie
tuvos dvarininko, ir kitų agentų,, tarp kito ko ir vieno 
barono Ropp0 giminaičio, su okupacinėj vyriausybės 
palaiminimu ir pagelba plačiai išvystyta agitacija tt 
propaganda už Lietuvos personalinę uniją su Prūsais. 
Lietuvos Tarybos pirmininkas A. Smetona į savo ati> 
tinkamą raštą tuo klausimu ir reikalavime sustabdyti 
tą okupacines vyriausybės remiama akciją negfavo iš 
Vokietijos reichskanzlerio jokio atsakymo. 

Tuo pat laiku Vokietijos spaudoje buvo plačiai veda
ma akcija už Lietuvos sujungimą su Saksonija iš vie-» 
nos ir už personalinę uniją su Prūsais m antros prisės. 

(Bus daugiau) 
<•*• - J W T * » * • ••"»-
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Jo Eminencija Kardinolas 6 , Mizardo 
Meiles visų liefovitl visiems lietuviams 

šventėje 
Vasario šešioliktoji Romo- ruošiniu visiems d*re įspfi-

je teikia džiaugsffto viso* p&-- džro ir fcėlė ritfntį. PirftNjfai 
šaulio lietuviams, nes ši dvi- evangelijai pasibaigus, J& E-
dešimt devintoji Lietuvos minenelja atsisuka* it raalov 
Nepriklausomybes paskelbi- niai pradeda: 
mo sukaktis Aittžrnaifte Mie- J a m g g g g g ^ ^ OOM0I 
ste yr» JT«tt*g4i M^BMta - ^ ^ ^ H e t | W i < fc.fcgįjf*, 
ir pasaulio sąžinė i i» proga ^ ^ m m , , p r t g a feff, 
vėl buv0 paliesta. 

LtettrviĄ pemelig surimtė-
ję veidai t^ dieną prašvito, 
nes paiuto, kad dar ne viso 
pasaulio yra apleteti, yra 
žmonių, kurie iuos užstoja, 
užjaučia ir padeda. Štai, 
pats J. Emin. kardinolas G. 
PiEzardo, Universit e t i n i ų 
Studijų ir Seminarijų virši
ninkas — celebruoja iskil-

tčti. I b i^zjsta šią #«*o## 
cfžią ir darbščią tautą ja ii 
r'no 1918 irtetu, feaia prasi
dėjo piratfe* suSittfcrarat n 
lietuviais. M& jrn dtfag skai
tęs apie Lietuvą, žinąs Sir
vydą, PH&k4, M&t*m i# ar-' 
krvysfc. & fcafofcvfet*, ktf-

Jo Eminencija kardinolas G. Pizzardo po pamaldų Lietuvos Nepriklausomybes dienos 
šventėje, Romoje, lietuvių tarpe. Šalia jo sėdi mums gerai pažįstamas J. E. vyskupą*. 

rio paruoštasis Lietuvos Koff! p Bučys. 
kordafa* yra pavyzdžto ir t • . 

Traginga Būkle 
Lietuviu Lenkijoj 
VYRIAUSYBE LEIDŽIA 
SUSAMS GAUDJYTI 
LIETUVfUS 

Nuo vieno lietuvio veikėjo, 
kurs pasprukęs iš komunis
tų spąstų įmbėgo j Švediją, 
redakcija gavo laišką, ku
riame rašo apie traginga 
būklę lietuvių kar0 metu pa
tekusių į\ Lenkiją ir nespė
jusių išbėgti toliau į vaka
rus, kuomet rusai karo pa
baigoje, stumdami vokiečius 
atgal, atsidūrė net Berlyne. 
Laiške tarp kitko rašo: 

"Lenkijoj šiuo metu yra 
dar lietuvių pabėgėlių, ku
riems gresia išvežimas į Si
birą nežiūrint to, kad tokios 
karo aukos turėtų būti Su
vienytų Tautų globoje. Len-

Į 
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kitonts latftoms. Pažjstąs » palaimos mūsų vargams ir I Pakyla vyskupas P. P. Bū- liu darbštumu, rūpestingumu ciJos valdžia leidžia rusams 
įrangas lietuviams pamaldas I ^ra skaitės apie fiettfvišką, |aUtai. 

Savita* meną. Nežinomi Dte-į : 
va planai, kad lietuviam* , J o Eminencijai išvykus 
reikia tie* daug dabar «*-j tuojau buvo pakviesti visi į 
kentėti, bet Ši teuta kelsis, i M n k a s k u n - dr' į v a i k i s , 

ypatingai dėl gairių tauty-| Lietuva, kuri kaip maža M { * J f S ^ ^ T S S ' 
. L , *L.i ii^Ji-J* n*™** kuri atsMiDvrė! Italijos Liet. Komit. pirmi-

į*risiminti žuvusiems tėvynė
je, pakviečia lietuviškosios 
kolegijos chorą pagiedoti 

tautinės jų šventės proga. 
Erdvi Šv. Angelos Meriči 
Intetituto koplyčia vos pajė
gia sut aitrinti visus dalyviute 

š^. | salę iškilmingam posėdžiui. 
bfų svečių, kurie broliško lėlė rytuose, kuri atsispyrė 
jausmo vedami atvyko su- prieš visokias priespaudas ir 
dlti savąsias maldas nž mū- ištikima pasiliko Kat. Baž-
sų nukankintą tėvynę. Ar- njčiai tokia drąsi ir kovo
čiau altoriaus matėsi šie as- jauti tauta, kurtos sūnų e-
mfenys: J. E. vys*. P. P. Bu- nergiją jau e*a Romoje esa-
č^s, MfC, mmistras S. Lo- me inatyi-e, tmtent km tokiu 
zpraitis su žmona; Pape, len sunkm laik-j pajėgia [kurti 
kų ambasadorius prie Šv. j naosavą kolegiją, | ateit} ga-
Soato, estų, latvių ir lenkų Ii žiūrftl optimistiškai. To-
nšnisteriai, gen. Geoffrey liau pairtintjo, kad J&iga mes 
P. Baldvfrm, CAKĖt Italijos tarime stiprią katalikybę š. 
\fcsijos viršininkas, Colonet- An*e¥ltoeje* ta* frgfl dėka l i e 
ti — Italijos Tyrinėjimo In- j tdvat, kuri davŠ š̂ a* šaliai 
stittrto' prezidentas s« žmo- kataHfciĮL Baigdamas garbina 
na, Buri yra Europos Stu-į gasis E&afrirelos Vyras p»-
de#t* JPagelbos Italijos Sky-! reiškė gražiomis mintimis 
riaaa delegatė, kun. V. Mro- Bažnyčios Visuotinumą ir* 
rzek, MIC, Marijonų gene- jos pastangas kuriant tei- čys, MIC., Afe. S. Lozorai-
ra^v-ikaras; F. Onatsky, uk- $inm taiką. 

tis, Lozoraitiene, a 
rainiečių komiteto preziden-« Pažymėtinas šv. Komuni- čių kolegijos rektorius ir 
tai, ir daug kitų pranašių JQQ p r i ė m i m a s i š ' kardinolo ' " ~*^ "* 
asmenybių. 

"kritusiems didvyriams". Vi 
si kiti pagerbdami atsistoja. 
Primenama, kad skaičius 
tautiečių mažėja, bet išliku
siųjų tarpe, tiek tėvynėje 
tiek tremtyje dvasia nepa
lūžta. Tautinės meliodijos 
širdį geliančiai sklinda po 
didelę salę: '*Kovoj jūs jau 

čys, MIC.: "Malonu žvilgte
rėti į mūsų tautos praeitį. 
Džiaugsmas turėtų mus pri
pildyti Nepriklausomybės mi 
nejime. Bet juo švelnesnė 
praeitis ir juo skaudesnė da
bartis labai sunku save su
raminti. Tačiau nedera pasi
duoti griausmams ir pasi
nerti verksmuose. Mūsų pa
reiga, jei ne atgauti, tai bent 
paruošti Nepriklausomybės 
a tgav imą . Mūsų t a u t a nė ra 

ir atgaila artėti prie to judė- gaudyti tokius pabėgėlius, 
jimo kurs stoja prieš idea- , k u r i e savo keliu j-uos kau
lus tik medžiaga paremtus," k i n a specialiuose lageriuose; 

Baigus didiesiems mūsų , d a l i užkankino, dalis mirš-
tautos vyrams šias taip tu- *a *š Da<io' ° gyvus veža į 
ritiingas kalbas rektorius Rusijos gilumą. N e j a u g i 
kun. V. Tulaba pasiūlė pa- ( ^ ^ s nelaimingiems nėra 
sfrųsti Šv. Tėvui padėkos ir M o k l o s 3 a u P*gelbos šiame 
pasivedimo telegramą, kas-Į P&saulyje ? Kodėl tyli Ame-
vienbalsiai ir su dideliu pri-1 *^*> te^ri i u k ^ 1 visų lars-
tarimu buvo priimta. 

Graži tai buvo 16 vasario 

Vės jsijungė į šį karą. f 

Broliai lietuviai Ameriko-
diena Ramoje i r j i p raė jo j e ! Grelbėkite savo tėvynę, 

taip galinga, kaip priešai y- Į su pagrindine vedamąja min-1 savo tėvus ir̂  gimine?, gel-
ra dideli. Taip buvo ir anks-1 timi, būtent: bėkite nekaltus vaikus i* 
čiau. Dabar priešų beliko Nepriklausoma Lietuva, moteris. Tokios pagelbos 
vienas. Vienas jau tvarkoje nepriklausomas joje lietuvis šaukiasi šimtai tūkstančių 
— jis jau gali ir mums pa- — yra nuolatinis mūsų ide- lietuvių, kankinamų bolševi-

^ ^ ^ ė l i e f i ^ g ^ ^ r y * * m ū S * P a d 5 t i e 8 ' K a j» a , a S- M, Matukas kų pavergtoj Europoj." 
rie Mp tėvyna mylėjot karš- ^ 8 U Paskutiniuoju priešu 
4 . ,, i tuo tarpu nežinome. Ateina 

! gandai, kad veža ir veža žmo 
Garblėa prezidiuman p a - | n e s ^ p a vergtų kraštų ir 

kviečiami: vysk. M - ! s ė j a juos Sibiro plotuose. 

Visi departamentai patalpinti 
viename baltame name 

1947 metų Radios, nuo $20.00 
iki $450.00. 

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

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

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

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

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

Chicago 8, IUinois 
TEL. CALUMET 7&7 

rankų. Dangiškąjį svečią pri 
Pamaldos su didžiu dva- . . * ^J . £ r 

eme ne tik daugelis lietuvių, 

kun. J. Gišans, MIC, kaip 

Stalino tarnai sako mūsų 
tautiečiams: tav0 tėvynė" bu
vo maža o dabar siekia iki 
Vladivostoko, taigi teikis 

Jei nori būti išmintingas, 
atsimink penkis dalykus: 
apie ką kalbj kam kalbi, 
kaip kalbi, kada kalbi ir kur 
kalbi. 

tuvių Kolegijos rektorius 
bet ir kitų tautų žmonės, I k u n v Tulaba ir pagelbinin-

siagumu palydimos lietuvių 
kolegijos choro išpildomomis 
giesmėmis, kurios savo lie- j kaip lenkų, latvių ir kt., ku-iicU mž. Karanauskas 

latvių atstovas. Darbo pre - | t e n įšgįkraugtyti. štai vysk. 
zidiumaft pakviečiamas Lie- Borisevičius — jau nugaben

tas į Vladivostoką — už ką? 

tuviška dvasia ir geru pa-; rie kartu su mumis prase Pakviečiamas ministeris 
^. Lozoraitis tarti žodį Jis-
pabf€žia, kad jau švenčiame 
antrąją švente taikoje, t*-

Taip, o mūsų kraštuose vis 
daugiau atsiranda veidų, ku
rie tik Azijos glūdumoje te
simato... Bet mes turime ne
nusiminti o geriau patyrinė
kime save ir suraskime sa-

i i 

čiau m&nt tėvyne tos tai&os jvyJe <** figas, kurios taip 
visa* nemato. Ėbiševikai, laū | d a l i n g o s mums kovai už 
žydSmi tktpt. dėsnis , tre- z m ° g a u s naturales teises, 
mia ir žado. Rusija mindžio-1 K e i k i » m u m s patiems didė
ja tai, ką pati Nuernberge 

Gerų ir tvirtų Seklyčioms Setq 
I Š D I R B Ė J A I 

i 

Vasario516 d. paminėjimo iškilmėse Romoje Jo Eminen
cija kardinolas G. Pizdardo priima iš jaunutis lietuvaitės 
Cmute«r rožių prjokštę. Aukščiau jo stovi J. Er. vyskupas 
Petrtw B«čys, MKJ., ir Lietuves miaidtrae Staays Lozo-

pasnierkė. Mūsų istorijoje1^ 
jau yra tmvę laikotarpių, 
kada Lietuvai buvo didelių 
pavojų išnykti. Prisiminti: 
XiV šimtmetis, totoriai, šve
dų karo meto maras ir kt. 
t i e laikai palygintini su da
bartine okupacija. Šiuo me
tu užsienio lietuviams tenka 
atlikti sunkiausius uždavi
nius. Reikia pasitikėjimo sa
va tauta ir įsitikinimo, kad 
bolševikams nusileidimas y-
ra beprasmiškas. Pavojus 
jahi yra ne tik Baltijos kraš
tams, ne tik Europai, bet ir 
kitiems kon*men*ams neiš
skiriant Amerikos — visur 
bolševikai knisasi. Sovietų* 
Sąnunga buvo* pašalinta iš 
Tanitų Sąjungos kaip Suo-
įimįjos užpuolike. Tačiau da-
|bar pasauty Sovietai daugiau 
[turi įtakos kaip demokrati
nės valstybės. Europoj turi 
bftti padaryta dvasinė revo
liucija. Reikia tautų soiida 
irumo. 6et visų pirma reikia 
solidarumo mums jungiantis 
•kovoje už mūsų laisvę. 

j JEIGU DAR NETUHIT, TAI ĮSIGYKIT 
Vėliausią Anglišką-Lietuvišką 

Lietuvišką-Anglišką 

:^Si 

rie«lug Jutu* 
f» tŠH*Q Otrbtnvi* 

Mūsų ilgų metu patyri
mas rakandų išdirbime 
jgyjo nuo pirkėjų pilną 
patenkinimą. 

Turime budelį ir pilną pasirinkimą gražių, gerų ir 
vėliausios mados SEPLYČIOMS SETŲ. 

PIRMIAU MATYKltE MŪSŲ DIRBTUVĘ 
Pas Mus ferkant -r- Nupirksi te Daug Pfrgiau.1 

ii AR ANT UOTĄ HEDZ1AO A IK DAJBHA8 TEfKkAMA 
U1 LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

Tūkstančiai Pilnai Patenkintu Pirkėjų Išgarsina Mus. — 
Prite Progos Paklauskite «hj. 

Archer Avenue Furoiture Co. 
- PABLOfi 8IJITE IdDIKBejAl — 

4140 Archer A ve. Chicago 32, I1L 
I HefUDM — LAFayette 8516 

>avintnk&« JOK KAZ1&—KA2I£LAJTlh 

ŽODYNĄ 
Nebūkite be Marlborough's 

LITHUANIAN DICtlOUARY 
Kaina $6.00 ! 

' | 

i ' 

Mokinkite* Lietuvių Kalbos su Anglišku Vadovėliu! 

Įsigykite Marlborough's 
LITHUANIAN — SELT-TAUGftf 

Kaina . . . . $2.25 
Siųskite Jūsų Užsakymus Sekančiai:— 

" D R A U G A S " 
2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILLINOIS 

r-
i 

» 

SPAUDOS VAJUS 
Būtinai Užsisakykite ir Platinkrte 

. 

Amerikos Lietuvių labiausiai skaitomą m£nesinj, religini, pat 
riotinj ir gausiai paveiksluotą laikrašti 

"ŠV. PRANCIŠKAUS VARPEL}" 
LETDŽTA 

Lietuvos Pranciškonai 
M O U N T a t . FK A N C IS G R E E N E , M A I N E 

"Varrpelyje" 
Spausdinami gražūs aprašymai, pavyzdžiai ir trumpi straipsne
liai įvairiais klausimais. Talpinamas naujausios žinios iš Kata
likų gyvenimo Amerikoje ir kituose kraštuose. Aprašomos Lie-

Į tuviu; kančios komunistų okttpuoteje Lietuvoje ir ištrėmime. 
"Varpelio" 

Kaina mdhims — $2.00. P 
- • - . . . . 

Visi "Varpelio" Skai ty to je gauna kasmet grafų, spalvuotą, 
Sieninį Kalendorių. 

) 
P L A T I N T O J A I , Surinkę t r l i naujas "Varpelio" prenumeratas, 
ketvirtą* prenumeratą gauna veltui. Platintojų pavardės bus 

! sRelfeiarnos "Varpelyje." 
rfEaiKOS L I E T U V I O 6EIMOJE 
M6A L 

K I E K V I E N O J E AM 
T E S K A M f A L IETUVIšK 

"VARPELfS" 
KVėi^itėi l »&r 

Ivfourit Št. francis 
r^RANCiaCAN F A T H E R S 

Greene, Maine 

• 

Greene, Maine 4 
. — »^ - m - , H J fP' 

file:///fcsijos
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M DIENRAŠTIS DfcAtttUS. dffiCAGO, IEONOIS 
— . - • ' • • • •• • » 

Šeštadienis, kovo 1 d., H 94 7 
• » ' • I • ! I I I 

CHICAGOS LIETUVIU VEIKU 
Sverbus Žodis 

BALF CHICAGOS.IR 
APYLINKĖS SKYRIAMS 
IR JŲ VALDYBOMS 

Lietuvi, ar esi kada gyve
nęs iš svetimų rankų darbo, 
ar patyrei kaip alkano žmo
gaus valandos yra ilgos ir 
kaip sunku laukti kol kas 
atsimins paduoti maisto da
vinį, rūbą ar kitą reikalingą 
dalyką \ Mūsų lietuviai trem
tiniai Europoje nors ir ka
žin kaip norėtų patys sai 
užsidirbti pragyvenimą, de 
ja, tas šiandien jiems nepri
einama ir sau pragyvenimo 
jie turi laukti iš kitų gai
lestingumo, ypač iš savo tau 
tiečių laimingųjų amerikie
čių lietuvių. 

Ant mūsų gi krinta dide 
le pareiga tuos tremtinius 
išlaikyti, ypač kuomet pa
čioje Lietuvoje didžiausiu 
smarkumu varomas tautos 

Į apskritį išrinkti atsto
tais sekantieji: V. Gedmi-
las, F. Urnežiūte, K. Petru-
iene ir K. Zaromskis. 

Į L. Vyčių Dienos Komi-
liją: A. Pūtis, V. Gedminas. 
T. Brazauskas, K. Žaroms 
H H. širvinskiene. 
Kuopos "bunco" pramog? 

vyks kovo 16 d., L. Vyčiu 
I ^alej. A. Petrulis apsiėmė 

plankyti biznierius reikale 
mramos L. Vyčių veikimui. 

Svečias V, Pajaujis, aps-
-rities pirm. ir Jaunimo Cen 
ro direktorius, pasveikino 
-uopą ir padėkojo už $60 
\uką L. V. namo reikalams 

K. Zaromskis raportavo 
larių pakėlimo į laipsnius 
"eikalu. J. Brazauską, kurie 
nepaprastai daug darbuojas 
"i. Vyčių organizacijai, nu
barta rekomenduoti pakeli-
tiui į garbes narius: Nariai: 
kun. A. Briška, A. Pūtis, 
varg. J. Kudirka, B. Kviet-

rt 
"Buvo Ištikimas 
Katalikas Ir Lietuvis... 

Brighton Park. — "Jis bu
vo ištikimas katalikas ir lie
tuvis", taip kalbėjo kun. A. 
Brjška po iškilmingų laido
tuvių šios kolonijos pionie
riaus Bonifaco Jovaišo, 77 
metų amžiaus. 

Nekalto Prasidėjimo Šv 
Marijos bažnyčioje, kur ii-
efus metus darbavos kaipo 
komitetas ir trustisas, šv 
Mišias laike trys klebonai: 
kun. Juozas Saplinskas iš V? 

sų Šventųjų parapijos, kun 
Jurgis Paškauskas iš Gimi 
mo Šv. Marijos parapijos ii 
vietos kun, Antanas Brišks 
Asistavo kun. Pranas Juške
vičius, kapelionas Šv. Kry 
žiaus ligonines. 

Iš Apaštalystės 
Maldos Dr-jos Veikimo 

Bridgeport. — Susirinki
mas įvyko vasario 23 dieną. 
Kvietimo laiškas į Kat. Fe
deracijos metinę konferen
ciją kovo 23 d., skaitytas, 
tačiau iš skaitlingo susirin
kimo neišgauta nei vieno žo
džio prieš arba už. 

Bankietas Tik 
Už Dienos 

Brighton Park. — Moterų 
Sąjungos 20 kuopos 30 me
tų sukakties bankietas šį 
sekmadienį, kovo 2 d., 5 va
landą visi renkas . Syrena's 
salę, 4270 So. Archer Ave. 

Atsimenu, prieš 5 metus 
*;ada buvęs pirmininkas; į 
kvietimą išrinkti atstovus 
Federacijai! yra pasakęs, | | e 
og Apaštalystes Maldos Dr-

ja tik maldai, o ne kitokiam 
veikimui ir kvietimas buvo 
atmestas. 

Tiesa, malda yra geri dar
bai. Bet prie maldos reikia 
:r kitų darbų. Federacija ne-

Ne tik minėsim kuopos 
įsisteigimo sukaktį, bet sy
kiu pagerbsim nares, kurios 
išbuvo 25 metus kuopoje. 
Joms bus įteikta po doyane-

Mus Parengimas 
Cicero. — ARD 9-tas sky

rius sukirto visas draugijas 
"Draugo" koncerto atžvil
giu. Jis daugiausiai išparda
vė iš anksto koncerto tikie-
tų. 

Rytoj, kovo ,2 d., parapi^ 
jos salėj skyrius rengia va
karienę, į kurią kviečia vi
sus . "Draugo " ir " Laivo'' 
skaitytojus atsilankyti. RJL 

Per šv. Mišias, be vaikų I r a m a j , d a / ** Katalikų Ak-
choro, Ona Piežienė iausmin [ clJa« Federacija daug pade-
gai giedojo Guonodo -Ave d a m u B * Pasaulionims bude-

ti ir rikiuotis kovai. 

. . . . , , , kus. V. Klimas, V. Spiraus-naikinimo darbas, kuomet . . . . ' r . 
kaitė yra užsitarnavę ket-

pajegingesni žmones žudo
mi, tremiami. Taigi gyva i s 
l ikusius nors jau ir ligų e-
damu? tremtinius turime vi
somis jėgomis .gelbėti ir iš
laikyti kad Lietuvai išsiva
davus iš kruvinosios vergi
jos jie galėtų ten grįžti ir 
ią atkurti. 

Kadangi National War 
Fondas, kuris mums daug 
pagelbos teikė nebeegzistuo
ja, tai šelpimo problema y-
pač pasunkėjo. Tad dabar 
BALF skyriams reikia smar
kiai dirbti kad įtraukus kuo 
dailiausiai narių ir aukojan 
čių ir dirbančių, neš šie me
tai bus mums darbymečio 
metai, o tremtiniams gali 

virtam laipsniui nariai, o A. 
Vyšniauskas (Cherry), A. 
Mickaite (Cherry), P. Zaka
raite, P. Rekašiūte, V. Ged
minas, J. Perry, V. Jucius, 
\ . lieka? yra užsitarnavę 
trečiam laipsniui nariai. 

Kuopos susirinkimai įvyks 
kiekvieno mėnesio pirmą pir 
-nadienį Lietuvos Vyčių- sa
lėj, 2351 VVest 47 St. Sekanr 
Ms susirinkimas įvyks kovo 
^ d., 8 vai. Visi nariai pra
šomi atsivesti po naują na
rį. P. Zakaraite šįmet jau 
įrašė du narius: V. Balzekiū-
tę ir V. Zakarą. Kurie va
jaus metu įrašys daugiau
siai naujų narių, gaus gra-

Maria" ir "O Dieve, TėveM. 
Savo pamoksle apie velio

nį kun. Briš^.n pasakė: 
"Šiandien laidojame tikra 

lietuvį kataliką, serą tėvą. 
prietelį ir pavyzdingą dar
bininką. Savo triūsu išmoks
lino sūnų ir dvi dukteris. 
Lietuvą jis paliko veik prieš 
50 metų, bet savyje išlaikė 
nepalaužiamą tikybą ir lie-' 
tuvybę." 

Velionig buvo vienas pir
mutinių parapijos komiteto 
narių ir trustisų. Savo biz
nyje (išvažinėdavo alų) bu
vo žinomas po visą Chicago. 
Jis taipgi buv0 geras amat-
ninkas, divonų siuvėjas. Sa
vo laiku daug yra teikęp 
pagelbos studentams, ypač 
seminaristams. Vertino mu-

Taigi Bridgeport Maldos 
Apaštalystes Draugija savo 
elgesiu sulaiko tiek darbi
ninkų, kiek joje yra narių. 

J. Šliogeris 

būti lemiantieji metai. Tad ž i * d o v*ną. 
Visas Brighton Park jau

nimas kviečiamas rašytis į 
skyriui valdybos kurios lig 
šiol parodė daug rūpestingu-
mo, tepašvenčia šiuo metu L- V y č i u organizaciją. Vytis 

Padėka Už Parama 
Cicero. — Dar ir šiandie 

laugelis gražiai atsiliepia a-
oie Tėvų Marijonų Bendra
darbių 21-mo skyriaus va
karienę sausio 26 d., šv. An
tano parapijos salėje. 

Žmonių dalyvavo gausiai, 
atsilankė taipgi nemažai 
svečių, kurių tarpe buvo ku
nigai: A. Jagminas, MIC, 
K. Matulaitis, MIC, D. Mo
zeris ir parapijos asistentai: 

Bankieto programą išpil
dys taipgi sąjungietės: 21 
kuopos choras, vadovystėj 
V. Daukšos, o J. ir O. Nor
iai padainuos duetą, gi Zita 
VValters, mūsų kuopos narė, 
padainuos solo. Turėsim ir 
įvečią kalbėtoją. Vienu žo
džiu, bankietas biis įdomus 
r įvairus. 

Kviečiame visus atsilan
kyti! Dukra 

vakaro vedimą; šeiminin
kėms ir vedėjai Brazauskie
nei už skaniai paruoštus val
gius; naujai įstojusiems gar
bės rėmėjams už aukas; biz
nieriams už paramą; Valan-
Siūtei ir Mondeikaitei už iš-
oildymą programos; visiems, 
kurie aukomis, atsilankymu 
ar kokiu kitu būdu pagel-
bėjote pravesti šią sėkmin
gą vajaus vakarienę. R. K. 

. S. Gaučias ir E. Abromavi-ziką ir buvo nuolatinis akai- v. Tr , . . . ,-i ^ ,., •*._ , ., v čius. Vakarą sumaniai vedė 
tytojaa, katalikiškų laikraš- Gaučial J-rosramą iš-
čių ir knygų- | pildė dainininke Valančiūtė, 

Prie vehonio karsto sto-. k o m u o j a n t M M o n d e i . 
vėjo sunūs daktaras, duktė- k a i t e i g e i m i n i n k a v o E B r a . 
rys, gimine Kvietkai, Viki-

Uncle Sam SaysJ 

kuo daugiausiai jėgų, kad 
išauginti BALF s k y r i u s 
skaitlingus nariais. Jei ruo
šiant prakalbas skyriai pa
geidautų kalbėtojų, gali at
sikreipti į BALF apskritį ir 
bus parūpinta. E. S. 

Trumpai Iš Lietuvos 
Vyčiu 36 KUODOS 

Brighton Park. — Liet. 
Vyčių 36 kuopos valdybą su
daro: dvasios vada* kun. A. 
Briška, pirm. Ant. Pūtis, v. 
pirm. J. Brazauskas, nut. 
rašt. P. Zakaraite, fin. rast 
P. Rekašiūtė, ižd. K.. Žaroms 
kis, ižd. ?lob. V. Gedminas 
ir K. Petrulienė, tvarkdarys 
A. Petrulis, knyg. E. Kass-
Kazakauskaitė, koresp. V. 
Gediminas, dramos ratelio 
vedei n* K Zaromskis. Ri
tualo komisija: P. Rekašiū
tė, P. Zakaraite ir K. Za
romskis. 

Pastarame kp susirinkime 
nutarta skaitlingai dalyvau
ti L. V. Chicago apskrities 
metinėje dvasinėje puotoje 
Gimimo Šv. Panos Marijos 
bažnyčioje, kovo 2 d., 9 vai. 
ryto. Tai bus pagerbimas šv. 
Kazimiero, organizacijos glo 
bėjo. 

Vajaus Vakaras 
West Side. — ARD 10-tas 

skyrius rengia vajaus va
karą kovo 2 d/, 5 vaL para
pijos salėje. Vakaro progra
mą išpildys mokyklos vai
kai. Seselės daug darbavos, 
kad sudarius programą kuo 
gražiausią. Taipgi bus ir 
"bingo" žaidimas. Rėmėjos 
žadėjo gražių dovanų; Taigi 

rai, Pauloniai ir Zalatoriai. 
Prie duobės pamokslus pa

sakė kun. J. šaulinskas ir 
kun. J. Paškauskas. Stasys 

— - • — • - • - i — - • • - , 

• # * 

mėjos eina bendrai prie šv. 
Komunijos. Komisija 

Kurs anksti keliasi, visuo
met yra sveikas, linksmas ir 
darbštus. 

Už duoną niekam nemesk 
komisija kviečia visas* rėm,§- ! akmeniu, 
jas ir visus parapijonus j šį j • 
parengimą. Švelnumu daugiau laimė- £ 

Rytą 8:30 vai. Mišiose re- si. negu šiurkštumu. 

zauskienė. Vakarienės pro
ga gauta keletas garbes rė
mėjų. . 

Sekantieji biznieriai prisi
dėjo prie vakaro parama: dr. 
P. Atkočiūnas, Juozas Mo
zeris, Žilvytis, P. Rakąs, P. 
Putrimas, Pralgauskas. 

Rengėjos šia proga nuo
širdžiai dėkoja visiems, ku
rie kokiu nors būdu prisidė
jo prie parengimo pasiseki
mo: kunigams už atsilanky
mą; kun. Gaučiui PJŽ gražų 

United States Ssvinf* Bonds could 
ilso be csUed "Opportunlty Bonds." 
lesides insurins; your security, Sav
a i s Bonds provide fsmlly oppor-
unlty—opportunity to provide a re
zerve for educatinr. your chtldren, or 
or purchmslnr s heme or a fsrm. 
lavlnf s Bonds provide individo*! op
portunity—opportunity te aceumu-
»te the capiUl necesssry te f o into 
»uiiness fer one'i self, or fer fur-
her education or trsvel. Buy sn ex-
ra "Opportunity Bond" now. Buy 
»onds rerulsrly throufh the payroU 
Avinrs pUn where you work. Slfn 
ip fer Security. 

U. S. Trtatury Dtfrrt**** 

_ 

TT. Marijonų Bendradar
bių Draugijos seime šeši na
riai pažadėjo po šimtinę pla
nuojamai aukštesnei bernai
čių mokyklai Chicagoj. 

. 

GERA VIETA 

PELNINGAM 

TAUPYMUI 

Pradek taupyti šiandien... nusipirkti naują 
namą... Nuosavą bisni automobilių... i*t« 
gyti finansine atearfą... Kiekvieno taupy
tojo taupiniai apdrausti Iki $5,000 per Fe-
deral Savings and Lesa Insurance Corp\ 
T a upyk po truputi kas savaite. 

MUTUAL FEDERAL SAVINGŠ 
AND 

LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 
MM WBST CERMAK RD. CHICAGO t , ILL. 

JOHN J. KAZANAUSKAA, Pree. and Mgiv 

J 

Pilnos Income Taksų Patarnavimas -
BIZNIERIAMS, N A M Ų S A V I N I N K A M S IR D A R B I N I N K A M S . 

Atsineškite savo algoo Raportus ir kitas smulkmenas. Mes nesikraus-
tome. iipildę Jūsy Income Taksus. Per 17 metų toje pačioje vietoje, 

per Ištisus tnetus. Mes te ik iame taksų išpildymo patarnavimą. 

C3IBARTUCH and COMPANY 
2123 West Cermak Boad Chicago 8, Illinois 

j> 

N E L A U K I T E . 

Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu! 
Sel norite oŽslttitrtatl nuo n r̂nies, namas, baldas, antomobflto*. 

ar Šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpinta jums polisą per mflsu kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokio nemalonumų. 
"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters" 

O'MALLEY and McKAY, Inc. 
222 W. Adoma St. Komb. 1548-54 

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALINIAI AGENTAI 8ra Kompanija: 

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
1MPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN'S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN PIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENK INDEMNTTY COMPANY 

j> 

YOU ARE THE 
I \\m 

A chspesff.auiktitpotsibis 
for ths &sd croM to bslp 

•odonr own 
Girs todsyl 

REDCMSS 
. 

MAŽAI KOPIJŲ TELIKO 

T I M E L E S S 
| | | LITHUANIA 
*&**- Para&S OWEN J. C. NOREM 

ŽeniSlapiai, paveikslai, 300 pusL 

KAINA: $2.00 

Olsakymos siųskite į — 

D R A U G A S 
2334 S. Oakley Ave. 

8, Illinois 

Please send me postpaid 
cop\€B of your book — TIMELESS 
LlTiHJANIA.' Enclosed you wil\ 
flnd $ 

Name 

Addr«*a 

Kodėl Pasilikti 
tSGTDTM08. SU PENTCTLLTN 

Sergančiu? 
CNKSTŲ. PŪSLES, SOCIALES 

UGOS PASEKMINGAI 
H— Hn p»r»lb«Jon>a tQtat*afilams 
knrl* VentAjo d«1 NBRVTMtUMO. OD
OJ, KRAUJO, L I A U K Ų , m P U T V A T T 
NIŲ U O U Gydom* flapinfmo kanak 
•aB*fa4*Ttmna, nutekAjimua partaalm 
»»rtlTn» ttaitlntl ptLalf. nuolatini kAltm*-
•1 n&kCl* U loroa 
nznra m FT/TTOFrtsiroiniiK* 
X-RAT EGZAMINACH A 
MIKRO8KOPT8KAP KRAUJO TP 

RLAPTMO TUTTRTMAfl 
VISKAS TIK UŽ $3.00 

PILĖS (Hcmoroidal) 
MOTDOMA MUKU HAUnrr m N O T 

LOUOfl 
B B PIOVTMO. VU PBOTNTMO 

Dlditumoj* a t v* jų paJancrtaa n»o t 
Iki • dleotj U.lkotarpTJ*. 

Qydymo k*Jt«J pHataaa l kl«lnH«BaaB 
darblnlnirul. 

PATBNKINTMA8 OARANTUOJA1IA8 
KJMKVimįAM KUKI PAIMAM OTDTT1 

DIKBAKOTŲJŲ PATARNAVIMUI 
ATVIRA VAKARAIS 

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

K»mp>» Adam*—teitam* Aukite 
• A I * : kaadlen nuo • ryto lkl t Takar* 

Bekmadlenlala nidaryta. 

žgV^y^KKVkvyĮgArvMįgyyMflfli 

JŪSŲ Radio Sugedęs? 
KreipkitSs Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie 

RADIO SERVICE CO. 
5244 W. 25th 8 1 

Oli i rn , IOL 
vmaa DAHBAS GARAUTUOTA* 

TaJaotn Tlaq Hdlrt>Tafllu 
TtaokliM Modelius 

DYKAI APKA1NAVIMA8 
Paimam i i namu tr piistaton 

PARDUODAMA NAUJUS 
RADIOB 

Radiju 1 suka Ir 
laukU d*J Jttsu 

Talpti Pasirinkimas Tillauslu 
Muftlkos Rekordu 

Nusipirkite tr 

TELKFONUOKITE: 
OIOKRO 4118 

Atdara Vakarais Iki t :M raJ 

PLATINKITE DRAUGĄ 

5»8 

iTASY8 UTWINA8 SAKO: 

" H A D A D T a i Geriausias Laikas Pirkti 
Ur\Dr\t\ *• V I S O K I O S RfrAiKS NA 

REIKMENIS »» 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

GERAS PASIRINKIMAS 

, 

* togauih Rotkmeays — Insoitioto Plytų lAvaizdoa Siding* 
— Laaga — DOTM — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varniftio — Enamelio — Geležinio Namams Reikmenp 
- Harduare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokioti 
Kflfties lnsullacijos Materiolo — Starmo LaagŲ — Kom-
liinaeUos liuru — VVaflboard — P!a*<ter Board — V ami 
i«M Ir Datic Kitų Dalyku. 

• • . 

• 

»PROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI' 

STASYS LITWINAS, Pres. 
1 • • 

CARR MOODY LUMBER CO. 
» S. BALSTED 8T. TEL. VICTORY 1272 

VALANDOS: Nuo 8-toe vai. ryto iki G-toa vaL vak. 

[S] i n n 11 n m i n u i i i i i n i i i i m i i i i n i i i i i i i i n u i n i i i i i m i i i l i i i i n n i i i i i i u i i i i i i i n i i i l i i l i l i u i m i u l l l i m i l l i i l l l l l l i n i f » l 

Kovo-March 18, 1947 

Lietuvos Pranciškonų 
* V . A N T A N O V I E N U O L Y N E 

| Mount St. Francis, Greene, Maine 
Prasideda 

ŠV. ANTANO GARBEI 
f Iškilmingos 13-kos Antra

dienių Pamaldos 
kurios baigsis birželio 4—12 d. 

Šv. Antano Novena. 
Už Visus 8v. Antano Pamaldų ir 

| Pranciškonų šv. Antano Vienuolyno 
Novenos dalyvius, už visus Lietuvos 

Į ir Koplyčios Fundatorius, Rėmėjus 
| ir Geradarius, bus laikomos 

Kas Antradienį: 
7:30 A. M. — IŠKILMINGOS SV. MIŠIOS, 

7:00 P. M.—IŠKILMINGOS PAMALDOS PRIE IŠSTATYTO 
ŠVENC. S A K R A M E N T O . 

Pamaldų metu bus skaitomos prisiųstos intencijos, 
kuriomis Pranciškonai melsis. 

Visus šv. Antano Mylėtojus Kviečiame 
Jungtis su Pranciškonais maldoje, šv. Komunijoje ir šv. Mišiose, 
kad per didžiojo Stebukladario tv . Antano užtarymą išprašius 

j iš Dievo: 
TEIS 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 Ė S MOŠŲ T Ė V Y N E I 

L I E T U V A I 1 
|R _ KAD APSAUGOJUS PASAULI NUO G A L I M O "KARO 

B A I S Y B I Ų ! 
Ik i Kovo-March 18 d. prašome prisiųsti savo ypatingas inten

cijas sekančiu adresu: 

ii 
FRANCISCAN F A T H E R S 

Mount St. Francis Greene, Maine 
i i M i , i i i i i i , i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i « i i i i i i i i m i m i n i , n n i i i i n n i i t i i i i i n m i n n n n ' i n m i m n i i i m m i t t « » i i i n n i i i t i i i i m n n i i Q 

V 



šeštadienis, kovo 1 4 , 1S47 DIUNRABTIB DRAUGAS, CHTCAGO, IEEINOIJ 

* Gražios Apeigos 

Chicagos Vyčių Sv. Kazimiero Garbei 
PAMALDOS ttt BENDROJI SV. HOi>fUNIJA BUS 
GIMIMO šV. I*. MARUOS BAŽNYČIOJE; LAIPS
N I ^ (TEIKIMAS t& BANKIETAS VAKARĖ, 
VYČIŲ NAME. 

Kovo 2 d. lietuvių jauni
mas, susiapietęs po L, Vyčii* 
vėliava, iš visų Chicagos ir 
apylinkes kolonijų rinksis j 
Gimimo Šv. P. Marijos pa
rapijos bažnyčią, 6Sth ir S. 
Washtenaw Ave., savo tra
dicinei šventei — šv. Kazi
miero garbei. 

t A M A L B t o S - R t t t ALAĖ 
BENDRI PŪSRtČlAI 

Visas jaunimas prašomas 
susirinkti parapijos salen ne 
vėliau 8:30 vai. ryto, kad 
susitvarkyti eisenai į baž
nyčią. Iškilmingas šv. Mišias 
lygiai 9 vai. laikys klebonas 
kun. J. Paškauskas asistoj. 
Pamokslą sakys kun. A. Za
karauskas, Chicago apskri
ties dvasios vadas. Per Mi

nijos 8 vai. šv. Mišiose. Po 
visam fvyks trumpas susi
rinkimas. Vakare 6 vai. į-
vyks metinė" vajaus vaka
riene. Visus kviečiame da 
lyvauti. fc. Andrellūnas 

prašomi susirinkti laiku, nes 
daug yra naujų "Mykų svar
styti. Valdyba 

W ytifH. — ^-deraci-
jos 28 skyriaus susirinkimas 
j vyks parap. mok. kambary,' 

Brighton Park. — Dr-ste 
"Saldžiausios Širdies V. J. 
No. 1 susirinkimai bus kovo 
2 d., 2 vai. 'popiet, parapijos 
mokyklos kambary. Susirin
kimas svarbus; yra daug kas 
aptarti. Nariai prašomi už-

Lietuvių Keistučio Paša!- bOVo 5 d., 8 vai. Visų prašo- isimokčti ir savo duokles. 
pos Klubo mėnesinis susirin- ^ skaitlingai dalyvauti, 
kimas jf^kš kovo Ž d., 12:v0 Valdyba 
vai. pfciptet Hollyttood sve-
tainej, 2419 W. 43*1 St. Vi- fepf|Jgc ,, _ g v p r ^ 
si nariai dalyvaukite. Mo- ^ ^ Vienuolyno Remejų 
kesciaf fai* p r t e a m i nuo ± s k y r i f t u s ^ i r i n k h f t a B ^ 

^ ^ l l i l * * * rast VykS k0T° 2 d" ^rapijOS 
IMtm S. Sftat*s, rast. m a ž f > j e g a l g j 2 v a l a n d ą ^ 

piet. Hėm§jos malonėkite at
silankyti. Turime prisireng
ti prie rengiamo vakaro ko-

G. S. Pakeltis, rast. 

Cicero. — Moterų Są-gos 
48-tos kuopos susirinkimas 
į v : - s kovo 3 4 , parapijos ^ ^ I v T T u r ^ i r į , 

Valdyba 

bankietas pagerBimui tlžsi 
tarnavusių trečią ir ketvir
tą laipsnius narių, ketvirto 

šias šv. giedos L. Vyčių Chi- laipsnio nariams bus įteikta 
cagos Apskrities choras, va-! šv. Kazimiero ordenas. Ižan-

KtJN. A. ZAKARAUSKAS 
L. V. Ch. apskr. dv. vadas 

mokyklos kambary, 
Valdyba prašo, kad visos 
nares atsilankytų. Nepamirš 
kitę sugrąžinti pinigus arba 
bilietus šiam susirinkime, j ^^^ Lietuvos Istorija 
Bus paskutinis susirinkimas 
prieš mūsų "Golden mix 

name, 2451 W. 47tH St., bttfrlgriddle cake" vakarienę. Po I 
THĖ STORY OP 

Cicerd. — Sv. Antano Dr-
jos jvyks kovo 2 d., para-

dovystej muz. Leonardo J. f ga tiktai $1.00 asmeniui. Vi- pi jos mokyklos kambary, 1 

susirinkimo bus vaišes. 
Valdyba* 

Šimučio, Jr. Visi dalyviai 
priims šv. Komuniją, po šv. 
Mišių tuojau bus 4-to laips
nio ritualas. Prie grotelių 
susirinks skirti tam laips
niui kandidatai ir degančio
mis žvakėmis rankose pri
ims to laipsnio priesaiką. 

Po pamaldų parapijos sa
lėj bus bendri pusryčiai. 

Vakare, 7 vai., L. Vjrčių 

si nuoširdžiai kviečiami da-' valandą popiet. Visi nariai 
lyvauti. B. 

Pranešimai 
Marqwtte Par*k. — ARD 

8 skyr. nares prašomos su
sirinkti kovo 2 d. f parapi
jos sale 7:30 vai. ryto, nes 
visos eisime prie šv. Komu-

i »̂u 
PAEfcKONfi 

•Si 4. A . v 

į v 

A. A. 
' AfcfrA SEREIKA 

Velione" mirt Vas. 3d., 1947m., ir tapo palaidota Vas. 
7d., daSar ilsis šv. Kazimiero kapinėse amžinai nuti
lus ir negalėdama atidėkoti tiems, kurie stitetkS jai pa-
skut nj patarnavimą ir palydėjo ją j amžinybes vietą. 

Mes, atmindami ir apgailėdami jos prasišalmtmą iš 
mūsų .arpo, dek jame mūsų dvasiškiems tėveliams: kun. 
kleb. A. Linkui ir kitiems kunigams, kurie atlaike jspū-
dngas pamaldas už jos sielą, o kun. Linkui už pasa
kymą pritaikinto pamokslo ta proga. 

Dėkojame varg. Daukšai ir Alice "PierzynSki už gra
žų grojimą ir giedojimą laike pamaldų. 

Dėkojame Šv. Mišių ir gelių aukotojams. 
Dėkojame iaid. difekt. t J. Zolp, kuris savo geru Jr 

mandagiu patarnavimu garbingai ntriydSjo ją f amžm-
astj, o mums palengvino nuliūdime ir rūpesčiuose. D§-
kojame ir grabnešiams ir visiems, kurie paguodė mus, 
taJpgi ir visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms. 
O tau, mylimi motinėle, lai t>iėvas suteikia amžiną atilsf. 

Nuliūdę: Sūnfis, Marčios fcr visos kitos mūsų Gimines'. 

RUSŲ Atsakymas Del 
Atomu iėgos Atidėtas 
LAKE ŠUCCĖSS, N. Y., 

vas. 28.—Andrei A. Gromy-
ko pareiškimas d€l rlusijos 
pozicijos karštai ginčijame 
atomines jėgos kontroles rei
kale buvo šiandien atidėtas, 
kuomet U.N. saugumo tary
ba atidėjo savo popietinį su
ėjimą iki ateinančio trečia-
diehi«s#lnio*muota3 shioks- j 
nis sakfc šios dienos suėjr- ' 
k a s buvo atidėtas Grom^- j 
fcui prašant, nurodant, kad 
jis matomai dar nėra gavęs 
galutinų instrukcijų iš Krem 

ParaSS 
KUN. TOMAS CHASE (čtžauakas) 

Išleido Strafford House, Inc. 
žemėlapiai, kronologlja, S»0 pusi. 

KAOfA: $8.50 
Užsakymus siųskite fc — 

D R A U G A S 
2334 S. Oakley Ave. 

Chicago 8, Illinois 
Pleeae send me postpaid 
copies of yoįrr book THfi STORT O* 
LITHUAMIA. Enclosed yoo wlL 
f Ind • t^ 

Name . < r . . . . . . . . J . . . # . . . . . . . . . . 
Addross / . . . . . . . . . » . . . . 

Įsigykite šią naują 
it įdomią knygą 
«Katalikiškoji Lietuva" 

didelf, 757 puslapių )+n. di 
K. GreČio parašytą ir išleis 
tą veikalą^ jau galima įsigy
ti "Draugo'' kriy^yne. Kny
gos tikslas, kaip autoriaus 
Pratartyje pasakyta: "yra 
supažindinti skaitytoją su 
katalikiškąja Lietuva, su jos 
kovomis praertfrjė dėl kata
likybės, su jos originaliais 
krikščioniškais papročiais 
žaviu religingumu, katalikiš 
kos dvasios persunkta kul 
tūra, liaudies menuf katali 
kybės galiūnais, katalikiško 
mis organizacijomis ir aps 
kritai su katalikybės reiški
niais visose lietuviu srity
se", knyga yra audeklo gi t 
žuose apdaruose, kurie įvy
nioti j dail. yijeikio piešta 
lietuviškų kryžių viršelį. 
Knygos kainą $4. 

Išmokime vertinti sielos 
išganymą labiau kaip pelną, 
naudą. — F. W. Foerster. 

B. A . L A C H A W I C Z 
Laidotuvių Direktorius 

ROSELANDE 
KOPLY0U RANDAM: 

10756 So. Michigan Ave. 
f ei Ftffc. 1270 arba CAN. 2515 
Re*. teU r^ .COMmoiiore 5769 

M -« P A D Ė a O N Ė 

Kaus. >" : 

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS 2AIZDOMS 
IR ODOS IŠBĖRIMAMS . 

Kliudantieji nuo senų, atdari) 
Ino kaip min-

^tt ir kaip 
*eral Ukd-

Penkis Metą I^frties 
' S«ifWktnv»s 

k :. v -

STANISLOVAS 
KAZLAUSKAS . 

Jau sukako penki jnetai. 
kai negrailestltita rtf'rftg tctS-' 
kyrė iŠ. mflsu tarpo mylimą 
vyrą, SftirftSrt6vą KačlrkšFą." 

Netekome tavo mylimo 
Kovo 2 d., 1942 m. 

Nors laikas tesiaai, bet mes jo niekados negausime ufciiirfti. 
l̂ ai grailėstlngrJ* Dlevtia sutelkia Jam amžinį atilej. 

'ifes, atmindami jo liūdną prasišalinimą" i5 mtfšy tarpo, užpra-
*ėme yedulingas sv, MiSias (celūnavos) Pirmadienį. Kovo $" d., 
1»47 m. Nekalto Prasidėjimo Šv. ^an. .ttarifrk aarap*. bttžn>«iojf-. 
8:00 vai. ryto. 

Kviečiame visus grimines, draugus; kaimynus ir parffStamus 
dalyvauti ftlosc pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. 
Stanislovo sielą. 

Nuliūdę: žmona KoCHflą, Sesers Duktė, švogerka, švogerial ir 
Visos Kin»- Gimines. 

ir tfkaudftfy 
k n y r a ramia 
arfkties metu 

Eiefot. K 
izdos prai 

LEOULO Otet-
ment palengrvl-
almui skausmo 
ti niežėjimo tą 
#*^'i, atdarų, ir 
skaudžių žaišdų. 

atttjfteto-
nčios y-
suteiks 

tinkamą 
nakties poilsį ir 

ydjrt 
m 

. ir a lau aitas ea«-
nuae^rrmams. Wyhf ir sutrukimų 
prašalini m ui. Ir kad palengvinti 
Psoriasls niežėjimą. AtvSdina va-

ią Atnlete's Foot degimą ir 
tmą, sustabdo jo plėtimąsi, 

*elb#s iigyi 
•enaa. atda
ras 

I ^ t R O N E L E AjVTAj5fAinE5ffi 
Velionė mirė Vasario 22trą, Ir tapo palaidota Vasario 25tą, 1947, 

p dabar jlsls Sv. Kazimiero kapinėse amžinai nhitllus ir negulėda
ma atidėkoti tiems, kurie sutelkė jai paskutinį patarnavimą ir pa- .] 
Iydė;j6 Ją t t* nel&vengiamą amžinybės vietą. 

Mes, atmindami ir apgailėdami jos prasišalinamą iŠ mūsų tar
po, dėkojame mūsų dvasiškiem tėveliams kun. J. Prunskiui, P. 
Lukošiui ir A. Kiškunui kurie atlaikė Jspūdingtte pamaldas už jos 
sielą ir kun. J. Prunskiui kuris pasakė pritaikintą pamoksi, ir 
dalyvavo kapuose. Dėkojame kun. P. iArtcoSiui nž atRalbėjinia Ro
žančiaus koplyčioje ir kun. A. Miciūnui, M.I.C. už atsilankymą 
i šermenis. 
Dėkojame šv. Mišių Ir, gėlių aukotojams. *• 

Dėkojame Laį*?tuvl^ direktoriui .Antanui M. PhillipA kuris sa
vo geru ir mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo ją \ am2f-
naatį. D&kojame grabneSlaTna ir visiems, kurie paguodė mus nu-
lifldimo valandoje ir pagalios, dėkojame visiems dalyrvaviusiems 
laidotuvėse žmonėms; o tau mylima moteris ir brangi motinėlė 
po ilgu kančių šiame pasaulyje, lai Gailestingasis Dievas suteikia 
amžina ramybė. 

Nuliūdę lieka: Vyra*, Duktercs Ir žentai. 

, 

LIŪDESIO VALANDOJ 
- Šaukite 

MAŽEIKA«EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

• 8 4 5 Sou WfWtifi AV*L i t * 
PROspecf 0099 '*' 
Ticmi fcune gyvena kicote mieMO datyn gnuime koplySą srfiau jtoų aama 

sasaaaassa n = = = = = 

3319 Liruonteo Ar: 
YARds 1138.113I9 

nuo odos riOdJHflvinfto Ir 
o pįbrp piritų: gėnls ir 

s, trūkstančios odos nležėjl-
tnul, nuo darbo išbėrimams Ir ki
toms odos negalima IŠ LauKo pu-

81ųsktte Jūsų Money Orderi tie-

LEGULO, DEPT.—D. 

GSBERO 50, ILLINOIS 
A-ba atrykite i Taigtinę: 

Stem PHdfmdcy 

— - - > • — -

' ~ 

PIRKITE TIESIOG tftJO — 
MB. NELSON 

• — §* vtnlnko — 

H Casimir Monument 
Company 

3914 Wesi l l l th S t 
Vienas Blokai nuo Kapinių 

Tiesiog Ten, Kur B ū t i 
8nstoja. 

Telefonas: CEDARCREST 6 3 1 i ^ 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUMŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE D I E N 4 IR NAKTĮ 

4605-07 1 Hermitage 
Avenue 

Y a r d s 1741-2 
M A M. J A m h 

4330-34 S. California 
Avenue 

0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

DABAR KAS ŠEŠTADIENI, 
nuo 8:15 iki 9:30 v. ryte. 

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

toriams. Pagal fcaro Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kūnai žmustn ar mirusių veteranų — jūsų mylimųjų, 
bos parvežti perlaidojimui Tik pašaukite ir p. Petkus atvyto 
| jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Sutelkiamas pilnas mffitarinis laidojimas. 

K R E l t i U T £ S PRIE 
ANTHONY B. 

• t I F* U ^ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

< 

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

6812 So, Western Ave., Chicago, 111. 
*eleionas — GROVBfflLL 0142 

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

SEKANTIEJI YBA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
ltAtt«ruvit? DT 

__ 

Ambulansu patarna
vimas yra teikiamas 
dieną ir naktį. Rei
kale, šaukite mus. 

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

IGNACAS J. ZOLP 
1646 WEST 46th ST. Phone: YAKds 0781 

LACMAWICZ ir SŪNAI 
2314 W. 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN 

Phones — CANal 2515 
COM 5765; PUL 1270 

MAŽEIKA ir EVANS 
3319 LITUANICA AVE. 
6845 S. WESTEBN AVE. 

Phones: YARDS 1138-39 
PROspect 0099 

LEONARDAS L. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Phone: Pl l iman 9661 

W ^ * . • * * •' ' 

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

JULIUS LIULEVICIUS 
4348 S. CAtlFflRNtA AVE. Phone LAFayette 3572 

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

Telephone: YARds 1419 

ai^r 

4£ 



" • ' • r ; " ' • ' " '• •: 

IMENHAST3S I S R A T O A B , CHTCAGO, ICL1N0IS ^Itacilenig, CoVo 1 d., 1*44? 

s 

» * 

Bolševikai patys apie save 
Lietuva jau atsistačiusi, 

paskelbtas penkmečio planas 
nuves Lietuvą į negirdėtą ir 
neregėtą gerovę, visose sri
tyse padaryta milžiniška pa
žanga, — taip skaitome 
kasdien bolševikų propagan
dos leidiniuose. 

Tikrove tačiau nėra tokia 
graži. Lietuvoje viešpatauja) 
visiškas suskurdimas, var
gas ir baisus darbininkų iš-

KARO BELAISVIŲ DEMONSTRACIJOS 

Fabrikas neįvykdo progra- j 
mos. Trys direktoriai pasi
keitė muilo gamykloje, vi
suomeninio maitinimo tres
tui "Valgįs" vadovauja jau 
ketvirtas direktorius, kurį 
taip pat, reikia pasakyti, 
rengiamasi pašalinti. Miesto 
prekybos organizacijai "Rū
ta" vadovauja jau trečias 
žmogus. Grobstymai, vagys
tes, išeikvojimai šioje orga
nizacijoje tapo kasdieniniu 
reiškiniu." ("Tiesa", Nr. 

naudojimas. Ilgai nekalbėda
mi, norime duoti skaityto
jams keletą iStraukų iš Lie-|1 9 5> Į 9 4 6 ) -
tuvoje leidžiamų bolševikiš- 5 D I E N O S BE DUONOS 
kų laikraščių, kur jie nors 
puse lūpų prasitaria, kokia "Utenos apskrities koope-
"gerove" Lietuvoje viešpa- ratyvų sąjunga nesriūpina 
tau ja. Norime tik atkreipti 
dėmesį, kad net ir tos ištrau-

maisto produktų savalaikiu 
| pristatymu gyventojams, 

kos pavaizduos tik mažą» kad mieste negaunama duo-
daleie tikrovės, ne s bolševi- Į nos 4-5 dienas, kad valsčių 
kai ir patys nuo savęs visas 
blogybes slepia. 
NEGAUNA ATLYGINIMO 
PO KELIS MĖNESIUS 

kooperatyvai neaprūpinami 
reikalingu duonos kiekiu, 
pav. Molėtų kooperatyvas 
reikalavo gyventojams 9,000 

) Pabėgo vagonas 
Altoona, Pa. — Paskutinis 

Pullman vagonas Pennsylva-
nia linijos Sunshine Special 
traukinio atsipalaidavo ne
toli Allegheny kalnų viršū
nės, ir pradėjo bėgti atgal, 
kol atsimušė į kalno šoną 
už trijų mylių. Vagono por
teris buvo užmuštas, o 12 
keleivių sužeista. Sužeistieji 
nugabenti į ligoninę, kur 

i mus 
Teisėjas Pranas Bicek, 

iš Juvenile Court, duos la
bai svarbią paskaitą apie 
jaunimą Lietuvos Vyčių se-

rasta, jog trys yra sužeisti I niorų kuopos susirinkame, 
pavojingai. kov0 5 d., Lietuvos Vyčių 

Nežinoma, dėl ko vagonas salėj, 2451 W. 47 St., 8 vai. 
nuo viso traukinio atsipalai- į vakare. Apie paskaitos ak-
davo. Kadangi stabdžiai ne
veikė, jis pradėjo dideliu 

tualumą netenka kalbėti. Ne 
tik nariams, bet visiems, ku-

greičiu bėgti į pakalnę. Ta-1 ^ „ ^ A~~I~~ *.„ A^ • 
da vienas tarnautojas liepė n U 0 S d o n u n a s l \ d l * n ų >au 

sugulti visiems ant grindų, I m m o g e n i m a s , labai svar 
todėl keleiviai taip buvo. iš-1 b u d a l v v a u t i šiame susirin 
gelbėti nuo didesnio sužei
dimo ar mirties. 

Susprogo stotis 
Bristol, Va. — Dėl neži-

mykla. Krosnis per du metus padėtis su kitų produktų iš-
nedavė nei vienos plytos, nei davimu. * (" Tiesa", Nr. 195, 
vienos čerpės. Tai nenuosta- 1946). 
bu, jei turėti galvoje, kad ^ ^ v n f , ^ ^ 
tik per paskutinius du mė- Z % W V T ^ 
nesius gamykloje pasikeitė1 V A l j l 3 r Y , U A * > 

Nuotrauka iš Brussel, Belgijos sostines, kur šiomis dienomis įvyko buvusių karo be
laisvių ir vokiečių vergų demonstracija. Jie reikalavo vyriausybės išpildyti karo metu , 
pažadą, tai yra duoti jiems bonusus. Susire mime su policija ir kariuomene žuvo apie. non11* P n J ^ j v y T Ją g * "_ ** f . . • • _ : f J *- v z o i m o stotyje sprogimui, 

penki asmenys buvo užmušti, 
kg., o jiems buvo išskirta j 12 asmenų ir apie 100 sužeista. (Acme-Draugas telephoto) 

Stambiųjų medžiagų gar tik 6,000 kg. Dar blogesnė 

du vadovai. Čia niekas neno
ri eiti dirbti direktorium to
dėl, kad gamykla visai su
griuvusi, daugelis kvalifi
kuotų darbininkų, negauda
mi atlyginimo po kelis mėne
sius, priversti pasitruakti iš 
įmonės. Toks pat žaidimas 
su direktoriais pastebmas 
ir kitose miesto įmonėse. 
Šiais metais tabako fabrike 
pasikeitė keturi direktoriai. 

* 'Vilniuj veikia kelios 
"Valgio" tresto užkandinės. 

Į Atėjęs žmogus valgyti turi 
ilgai laukti. Pav., užkandinė
je nr. 4, esančioje Vilniaus 
gatvėje, ir užkandinėje nr. 1, 
Pilies gatvėje, buvo pilna 
žmonių, laukiančių valgyti, 
bet padavėjos prie staliukų 
nesiteikė prieiti, jos neran
giai sukiojosi apie bufetą, 
kitos kažkur užkulisiuose 

i 

v » iziausia PADĖKA 

r 

visiems balsuotojams, draugams, laikraš

čiams, biznieriams, organizacijoms ir vi

siems, kurie kokiu 

nors būdu arba prie-

monemis gelbėjo ir 

prisidėjo prie išrin-

kimo manęs vel kai-
• 

pa Aldermanu šiame 
. 

Warde. 

kvatojo.... Stinga užkandinė
se kultūros, stinga ir sani
tarinės priežiūros. Staliukai 
neaprūpinami peleninėmis, 
nuorūkos mėtomos ant grin
dų, dėl ko reikia dažnai šluo
ti ir sukelti dulkių debesis 
bevalgant. Valgantiems ne
paduodamos šakutės, nėra 
peilių, pėduodama sumirkyta 
duona. Nėra valgių pasirin
kimo". ("Tiesa", Nr. 195, 
1946). 
BOLŠEVIKŲ VEIKLA 
TIK POPIERIUJE 

VAI R10 
DOMIO 

U 2INIO 

"Užtenka užeiti į Raseinių 
sektorių, kad tuoj įsitikin
tum, jog iki šios dienos 
žemės ūkio kooperacijos 

Pirmas rusų laivas 
I New Yorko uostą ket

virtadienį atplaukė pirmas 
keleivinis laivas po sovietų 
vėliava, Rossia. Laivas yra 

Išvengė mirties 
Paskutiniu metu West Side 

pradėtos užpuldinėti mote
rys. Keturios moterys buvo 
užpultos vien tik kelių die
nų bėgyje, apiplėštos ir su
muštos, kad dvi turėjo net 
į ligoninę atsigulti. Vakar 
gi Catherjne Russo, 17, gyv. 
1332 S. Millard, tiesiog ste
buklingai išvengė mirties. 
Apie 1 vai. nakties, ruošda
mosi eiti gulti, ji įėjo į vo
nios kambarį užsimauti 17,600 tonų talpos, anksčiau 

priklausęs vokiečiams ir va-1 šliures. Jai momentui pasi-
dinęsis Patria. Laive buvo*; lenkus, pro vonios langą įlė

kė dvi kulkos kaip tik toje 

vienas sunkiai sužeistas ir 
šeši lengvai. Sprogimas vi
siškai sunaikino gazolino j S i < i e - s v k i u b u s paminėta ir 

kime. Teisėjas yra žymus 
katalikų veikėjas, Kolumbo 
Vyčių 4-to laipsnio narys. 

X Moterų Sąjungos Chi-
cago apskritis rengia Mote
rų Sąjungos Vakarinių Val
stybių suvažiavimą, gegužes 
4 d.f Chicagoj, Aušros Var
tų parapijos salėj, West 

stotį, kuri buvo judriam 
kampe netoli miesto centro. 

Manoma, kad sprogo du 
gazolino tankai, esantieji po 
stotimi. Didžiulė liepsna su
naikino penkis automobilius 
ir vieną troką, o sprogimas 
išadužė langus keletoj aplin
kinių krautuvių ir vienoj 
bažnyčioj. 

279 keleiviai ir 153 įgulos 
nariai. Laivas išplaukė iš 
Batum, Juodosios jūros uos-

apskrities vykdomojo komi- Į to, vasario 6 d. j tų stovėjusi, ji būtų buvus 
teto žemės ūkio kooperaci-1 Laivo kapitonas pakvietė nušauta, 
jos veikla teegzistuoja tik jį laivą Amerfcios laikrašti-1 Policija negali nustatyti, 

vietoje, kur prieš sekundę 
buvo jos.galva. Jeigu ji bū-

Motinos Diena. Suvažiavi
mas prasidės iškilmingomis 
šv. Mišiomis, o baigsis ban-
kietu ir programa. Suvažia-
viman bus kviečiamos Illi
nois, Indiana, VVisconsin ir 
Michigan valstybių kuopos. 

X Edward Stasiukail is. 
sūnus Charles ir Stefanijos 
Stasiukaičių, iš Marąuette 
Park, praeitą metą baigęs 

popieriuje. Sektoriaus vedė
jas drg. Kutkus rašo į žinių] 
lapelį: Raseinių valsč. •«— 58 
nariai, Betygalos — 63, Šim
kaičių — 30, Silutos — 25. 
Vieo šešių valsčių Ž. Ū. ko-
operaeinėse draugijoje turi
me 382 narius. Žemės ūkio 
kocperatyvinių draugijų iš 
viso buvo oficialiai įsteigta 
šešios. Bet ir tos, paliktos 
likimo valiai , išsiskirstė, 
valdybos neposėdžiauja, nau
jų narių nepritraukia, kre
ditai nenaudojami". ("Tie
sa", Nr. 196, 1946). 
PURVAS TRAUKINYJE 

ninkus ir pavaišino juos Vod-
ka. 

JOSEPH F. ROPA 
ALDERMANAS 21-mo WARDO 

1 0 , 0 0 0 BONKŲ 
• DEGTINES 
• BRANDĖS 
• RU aro 

• GIN 
• VYNO 
• KORDIALŲ 

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama 

SPECIALĖMIS KAINOMIS 
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas 

* 

O N A R C H 
L I C U O R 
STORE 

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054 

5ATHAN 

"Traukinys, einąs per Kau-
guonis bei Žaslius iš Vil
niaus, negali pasigirti kultū
ringu keleiviu pervežimu. 
Priešingai, jis pasižymi ne
svarumu bei antihigienišku-
mu. Vagonai nešluojami, vi
sur prišiukšlinta, nėra kas 
iššluoja, grindis išplauna, 
sutvarko. Keleivis tik pa-

Sudegė gatvekaris 
Birmingham. — Degantis 

gatvekaris važiavo keletą 
blokų nevaldomas, o 20 as
menų, kurių tarpe buvo mo
terų ir vaikų, iššokinėjo pro 
langus ir susižeidė. 

Gatvekaris užsidegė prie
kyje nuo kontrolines dėžės, 
todėl vairuotojas buvo pri
verstas iššokti jo nesulaikęs. 

kodėl buvo į ją šauta. Ji ir 
visa šeima neturi priešų. Be 
to t pasikėsintojas visai ne- minutėm anksčiau, negu tū-
žinojo, į ką jis šauna, nes rėjo pasirodyti. 
ant lango buvo nuleista už- . - . . 4 . 
uolaida, o stikla s buvo ap- MSZCJSml 191119 

Skrido per Chicagą 
Armijos kovos lėktuvas, j D e Paul universitete teisių 

pakilęs iš Honoiulu ir norįs (fakultetą, šįmet sėkmingai 
nuskristi be sustojimo į 
New Yorką, penktadienį ry
tą 6:49 A. M. perskrido virš 
Chicagos, darydamas į va
landą 320 mylių. Lėktuvas 
kelionę tikėjosi baigti gerai 
ir nustatytu laiku, nes virš 
Chicagos pasirodė keturiom 

šalęs. Tai kokio pakvaišusio 
teroristo darbas. 

Iškosėjo segtuką 
South Bend. — Miss Mary 

K. Kretuzer, 23-jų metų am
žiaus gailestingoji sesuo, 
dar vis negali atsigauti iš 
nustebimo, kai ji atsikosė-

teklių Lietuvoje, tuo tarpu!Jusi iškosėjo auksinį segtu-
pasisakoma, kad miestų gy
ventojai po kelias dienas ne
gauna nė kąsnelio duonos. 
Apie kitus produktus nėra 
ko nė kalbėti. Juos galima 
tik sapne valgyti. Juos su
ryja gauja komisarų. 

Bolševikai giriasi aukšta 
"proletariška kultūra". Ti
krai, puiki ta kultūra; tai 
grįžimas į akmens ar kaulo 

ką. Ji buvo tą segtuką pra
rijusi, kai ji buvo 7 metų. 

Dublin, Airija, — Airijos 
gyventojų skaičius šiuo me
tu yra 2,953,452 — mažiau
sias daugelio metų bėgyje. 
Per paskutinius 10 metų gy
ventojų skaičius sumažėjo 
net 14,968. Gyventojų skai
čius mažėja todėl, kad daug 
airių emigruoja ( į Jungtines 
Valstybes ir kitus kraštus, 
nors dabar stengiamasi emi
graciją sulaikyti. Nuo 1936 
metų emigravo 189,492. 

# ^ 

žvelgia į vagono vidų ir no- &mži% k a d a j ^ n g s n e i pei 
risi kuo skubiausiai pabėgti. ^ R& ^ a k u č i ų n e p a ž i n o . 
Taip atrodo vagonai ne va A k m e n 8 ^ ^ g r į ž o i r į 
kelionės metu, bet tokiame Uet „ net Vilniaus 
stovyje jie paduoami pačio
je stotyje". (' "Tiesa", Nr. 
197, 1946). 

Tiems ištraukoms paaiš
kinimų nereikia. Jos kalba 
labai aiškiai. Propaganda 
skelbia, kad Lietuva jau at
sistatė, tuo tarpu prisipa
žįstamą, kad didžiausias ply
tų fabrikas Kaune nepadarė 
per dvejus metus nė vienos 
plytos. Rėkiama apie page
rintą darbininkų būvį, tuo 
tarpu matome, kad darbinin
kai net ir menkos algos 
po kelis mėensius negauna, 
nes pinigus išgrobsto, išva
gia paskirti direktoriai ir 
komisarai. Jie keičiami vie
nas po kito, bet jie visi to
kie pat vagys ir išeikvoto
jai. 

kalbama apie maisto per-

valgyklose nėra tų "buržu
azinių" įrankių. Juk daug ge 
riau viską pirštais į burną 
kimšti. Bolševikai taip pat 
nežino, kas tai per daiktas 
yra pelenine. Todėl ir lietu
vius jau mokina mesti ciga-

l're.čių nuorūkas tiesiog ant 
grindų, spjaudyti ant grin-
dų. Neverta laikytis kažko
kiu u buržuazinių" švaros 
^papročių. 

Traukinius valyti irgi nė
ra reikalo,* nes jie juk vis-
tiek prisišiukšlins. Kam ne
reikalingas darbas? 

Norime padaryti mažą 
pasiūlymą: tepersispausdina 
tas ištraukas "Vilnis" ir 
"Laisve", kad prakrapštytų 

"apghišintiems, skaitytojams 
alus... 

• 

, 1 JEIGU NORITE PASKOLOS ANT NAMO. 
• JEIGU NORITE PASIDĖTI TAUPINIMU1 
• JEIGU NORITE GAUTI 3% — KREIPKITĖS I 

UIMIVERSAI 
Savings and Loan Associatio 

1739 So. Halsted St TeL CANal 8500 
Jūsų Indėlių saofumiii apdrausti per Federal Savinfs and 

Insurance Corporation. 

I Atdara kasdien nuo 0 
lyto iki I vakaro. 

iki 0 vakaro. Ketvirtadieniais nuo I 
nuo 9 ryto iki X po pietų, 

Adv. Edvvard Stasiukaitis 

išlaikė valstybinius kvoti
mus ir tapo nauju advoka
tu. Stasiukaičiai yra žinomi 
lietuviai patriotai, remia kil
nius lietuviškus darbus. 

X Ignas Sakalas, vienas 
"Draugo" redaktorių, Aus-
tin Philatelic Club pašto 
ženklų parodoj išstatė pilną 
rinkinį Klaipėdos Krašto 
pašto ženklų, taipgi "Fa-
mous Lithuanian" ir rinkinį 
U. S. paštu leidžiamų įvai
rių šūkių pastarojo karo me
tu. Paroda bus kovo 1 ir 2 
dienomis, A. M. T. rūmuose, 
241 N. Central Ave. 

- X Kazimiera Pauliene, a-
dresu 4726 S. Princeton Av„ 
vasario 23 d., draugių ir ar
timųjų buvo pagerbta var
dinių ir gimtadienio proga. 
K. Pauliene priklauso prie 
daugelio Town of Lake drau 
gijų ir jose darbuojas. 

X Kasparas Barkauskas, 
senas West Side gyventojas, 
2140 W. 22 Place, šiomis die
nomis ligos paguldytas į lo
vą. 

X Petras Matusevičius, 
gyvenęs 2149 West 22 Place, 
vasario 27 d. rastas staiga 
miręs. 

/PĮ PLATINKITE "DRAUGĄ/: 


