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Popiežius Suteikia Plačius Įgaliojimus 
Lietuviu, Lenku ir Vengrų Vyskupams 

DtJjŲ SPROGIMAS SULYGINO NAMUKĄ 

Po Dviejų Metų, Prancūzija Vel 
Atidarė Sieną su Ispanija 

RA*© VYT. ABDNAS 

. 

PARY2IUS.—Vis dažniau ateina žinių iš už ''geležines 
uždangos," kad tikintieji ten yra smarkiai persekiojami, 
kunigų seminarijų auklėtiniai išvaikomi, katalikų šalpos 
organizacijos uždaromos, katalikų laikraščiams neleidžia-
ma pasirodyti... 

Tai nėra paprasti gandai, bergo procesą paskelbti do-
bet tikras kenčiančiųjų pa- kumentai. 
galbos šauksmas, kad net i Paskutiniu laiku Varšu-
Vatikanas rimtai susirūpino! vos ir Budapešto vyriausy-
ir šiuo metu visa romėnų bes bandė vesti derybas su 
spauda plačiai šį klausimą Vatikanu, norėdamos jį pri-
gvildena. I versti atsisakyti nuo savo 

Popiežius Perleidžia Dalį i t a k o s š i u o s e kraštuose- ** 
Savo Valdžios 

Maryland ir Baltimore Oficialiai 
Skelbia Lietuvos Diena' Vasario 16d. 

Sumini Lietuvių Tautos Kovą už 
Laisvę ir Nepriklausomybę 

Pagal spaudos biuro "In-

įš to niekas neišėjo—kol ne
bus sus 
persekioj 

Council Bluffs, Iowa, gyventojai apžiūri griuvėsius Neis Juul'io i.onkių kambarių 
į medinio namo po to, kai sprogimas, manom? kilęs iš degančių dujų, sulygino pactatą 
ir sužeidš vieną asmenį. Trys Juul šeimos nariai nebuvo sužeisti. (Acme Teler/hoto) 
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formazione'' pranešimą, Po-: nenori pradėti jokias dery-; 
piežius Pijus XII, išlaiky- bas. 
mui katalikiškumo už "ge
ležinės uždangos" ir esant 
vis didesniems sunkumams 
susisiekti su ten esančiais 

Prancūzijos-Ispanijos Siena 
Atidaroma, Bet... 

Jau kelinta diena, xalp 
katalikais, nutaręs dalį savo Paryžiuje plačiai kalbama 
valdžios pavesti Lietuvoj, apie Prancūzijos-Ispanijos 
Lenkijoj, Vengrijoj ir Jugo- i sienos atidarymą. Galimas 
slavijoj pasilikusiems Baž-1 dalykas, kad vasario mene-, 
nyčios atstovams. I sio vidury bus panaikinta | ^ ^ L ! ? ™ 7 * ! , 

Nors ši žinia Vatikano ta užtvara, kuri buvo pas-
oficialiai nebuvo patvirtin- tatyta 1946 metais. 
ta, bet galimas dalykas, kad Prancūzai norėjo tokiu 
ji yra tikra. Popiežius, ma- bud-i nubausti Franko, bet 
tydamas, kad daugely vietų j šis nubaudimas nepasisekė, 
religinis persekiojimas pa- į nes amerikiečiai ir anglai 

Srvatf^rs'Maisto ir Akcijų Kainos Vėl Krito; 
Kiaulių Kainos Žemiausios Per Metus 

Suėmė, Išdeoortuos 
Komunistų Viršininką 

Artinantis Vasario Šešioliktai, karioje dienoje viso pa
saulio patviiotingieji lietuviai paminės Lietuvos Respub
likos Nepriklausomybės Paskelbimo 30 metų sukaktį, vis 
daugiau valstybių gubernatorių ir miesto merų atžymi tą 
lietuvių tautai brangią dieną oficialiomis proklamacijomis. 

Tarpe tu proklamacijų yra Maryland valstybės guber
natoriaus Wm. Preston La ne, Jr., ir Baltimore miesto me
ro Thomas D'Alesandro, J'., kurie čia seka: 

EXECUTIVE DEPARTMENT 
ANNAPOLIS, MARYLAND 

GOVERNOR'S PROCLAMATION 
"REPUBLIC O F LITHUANIA DAY" 

FEBRUARY 16TH, 1948 

WHEREAS, in accordance with Joint Resolution No. 8 
of the Acts of the General Assembly of Maryland of 1935, 
the Governor is directed to proclaim February 16th of 

WASHINGTON, vas. 10.- j each year for the observance and commemoration of the 
Teisingumo departament a s | f oundine of the Republic of Lithuania; and 
šiandien pranešė, kad Ame- WHEREAS, February 16th, 1948, will make the thirti-
rikos komunistų partijos se- eth anniversary of the founding of the Republic of Lith-
kretorius John Williamson uania; 
buvo suareštuotas išdepor- j N 0 W , THEREFORE,, I, WM. PRESTON LANE, JR., 
tavimui. Tas žygis buvo pa- j GOVERNOR OF THE STATE OF MARYLAND, do here-

Visokių prekių ir akcijų kainos antradieny padare kitą vadintas "iki šiol svarbiau-, by proclaim Monday, February 16th, 1948, as "REPUB-
siu." LIC OF LITHUANIA DAY" and reąuest that the flag of 

Williamson visur teigė ; the United States be displayed on all Government build-
esąs U.S. pilietis, nors jis , ings and urge that our people observe that day by appro-

Akcijos Nustojo Kitq Bilijono 
Dolerių Vertę Per Dieną 

vakar buvo perkami už $33 
siekė aukščiausi laipsni ir neprisidėjo Jie: pasitenkino g | m t u ^ palvginus su 
kunigų išnaikinimu bei baž- vien tik atšaukdami is Mad-

Nežiūrint, kad mažai jų tebuvo į skerdyklas suvežta, 
kiaulių kainos vakar nukrito iki žemiausios kainos per 
vienus metus. Aukščiausia kaina buvo $21.50 už šimtą I niekuomet neprašė ir nega-1 priate ceremonies. 
svarų, $1 mažiau ne#u pirmadieny ir $9 mėžiau negu re- ; vo pilietybės, ir yra neteisė- i 
kordinės kainos rugsėjo mėnesy. * tai i Ameriką atvykęs sve-! GIVEN Under My Hand And The Great Seal Of 

Geriausios rūęiesi jaučiai , $2.65 ryšuliuh į timšalis T h e S t a t e o f Maryland At The City of Annapo-

nyčių uždarymu siekiama 
visiškai išnaikinti tikinčiuo
sius, paveda aukščiau pami
nėtose valstybėse pasiliku
siems kardinolams ar vysku 
pams dali savo valdžios, kad 
jie galėtų imtis, reikalui 
esant, visų priemonių, net 

užvakar dienos $31.50 kaina. 
Kainos, tačiau, buvo $6 že
mesnės negu prieš sr- ''^ 
Sk^rd-^-iose nedaug jų su-

rįdo savo diplomatus, bet 
palikdami ten 'savo pasiun
tinybių reikalų vedėjus, ku
rie rūpintųsi prekybiniais j į į į * -
reikalais. 

Ir pasekmėj to, rezultatas 
buvo toks, kad Prancūzija I b u y o greit nupirktos 
nustojo geros rinkos savo 

Gauta įrėžai avių, kurios 

neatsiklausę Vatikano, kas Į eksportui, o anglo-saksai ją 
tik būtu reikalinga Bažny- laimėjo. 
cios gynimui. 

Esant tokiai padėčiai, ga
limas dalykas, kad jau ir 
taip retas ryšys tarp sovie
tų okupuojamų kraštų ir 
Vatikano galįs visai nutrūk
ti, tad Popiežiaus paliktieji 

Šios savaitės pradžioje at
naujintas telegrafo ir tran
zito susisiekimas ir pakeltas 
barjeras prekybai. 

Nesenai ispanų užsienių 
reikalų ministras Arajo bu
vo suruošęs medžioklę, ku-

Javai Po Atsigavimo Vėl 
Nukrito 

• 

aukštieji dvasiškiai galėtų rioj dalyvavo anglų, ameri-
ten kovoti ir ginti Bažnyčios r kiečių ir prancūzų diploma

tai. Ten nebuvo vien kiškiai 
• šaudomi, bet tariamasi svar-
biais reikalais, kaip išgavus 

teises. 
Reikia neužmiršti, kad už 

"geležinės uždangos" nuo 
Baltijos iki Egėjos j f i n } Us Franko didesnes konc^i-
kenčia nuo sovietų persekio- \į» l r **•? £ • P***»*» 
iimo 50 miliionų katalikų. I*1 g e n - ̂ ^ ^ P l a n u -_ 

Akcijos Nustojo Bilijono 
Dolerių Vertės RU S į jgj Skirta 4 5 

Akcijų biržose, kur kai- j Italiinc KarA I a ivai 
nos užvakar buvo apsistoju- J IWIIJU> I\0IU LOlVai 
šios, kainos vakar vėl leido- ROMA. vas. 10.—Rusijos 
si žemyn, nukrisdamos nuo dalis Italijos karo laivyno 
$1 iki $3, kas davė bendrą bus 45 laivai, tame tarpe ko-
nuostolį maždaug bilijono vos laivas Giulia Cesare, ku-

lis, On This Fourteenth Day Of January, In The 
Year Of Our Lord, One Thousand Nine Hundred 
And Forty-Eight. 
WM. PRESTON LANE, JR., 

Governor 
BERTRAM L. BOONE, II, 

Secretary of State 

dolerių. 
Niekas nesiėmė aiškinti 

ris buvo bombų apgriautas 
ir paliktas pakrantėje Tri-

Javų kainos, kurios pir
madieny buvo šiek tiek atsi
gavusios po žymaus kriti
mo praeitą savaitę, vakar 
vėl krito, ir kukurūzų kaina 
tik vieną valandą po biržos 
atidarymo nukrito valdžios 
leidžiamą 8 centų sumą. 
Kviečiai ir avižos taip pat 
nukrito, kaip ir taukai. 

Galvijų kainos taip pat 
toliau smuko, nors ūkininkai 
nebevežė daug jų į skerdy
klas, kad sustabdyti kainų | 
kritimą. Medvilnė nukrito 

ką kainų kritimas reiškia ir este, ir beveik naujas krei 
kur jis sustos ar ką duos. seris D'Aosta. 

Bernard Baruchas New 
Yorke sakė tas kainų kriti
mas yra geras ženklas, ir 
nereiškia, kad ateis depresi-1 slavijos, 17; Graikijos, du, 
ja. ir Albanijos, du. Amerikai 

ir Anglijai paskirta po 28 
Valdžia uždraudė visus ži-1 laivus, net jie bus palikti 

balo eksportus iš rytų pa-1 italams sulaužyti ir vartoti 
krainL. # metalą. 

Britas Žuvo Graiku į Britu Unijos Kovoja 
Komunistu Puolime Prieš Algi; Užšaldyme 

ATfiNAI, vas. 10.—Ofici- i LONDONAS, vas. 10. — 
Likusioji dalis įtaigos alus pranešimas sake britų I Opozicija prieš valdžios nu-

laivyno padalinama tarpe karys buvo užmuštas ir du i s i s t a t y m ą savanoriai užšal-
Prancūzijos. 43 laivai; Jugo- \ kiti buvo sužeisti šį rytą. i d y t i a l g a s ^ ^ p l e č i a s i 

kuomet anarchistai apšaudė , per A n g l i j o s amatninkų uni-
miestą iš mortarų. Britų i ų e i l e s M i n i s t r a s pirm. At-
sluoksniai čia sakė mortarų t l e e i r j 0 vyrįaugįejį p a t a . 
šoviniai pataikė į kareivinę r ė j a i s t u d i j , u o j a k e l i s p l a n U 8 | 
miesto centre. * 

Sov. Rusija Kaltina Amerika už Karį; 
Atsako j US Paskelbtus Dokumentus 

ieškodami būdų užbaigti pa-
Anot pranešimo, moteris sįprįešinimą. 

Iki šiam laikui šis persekio
jimas vyko daugiau admini-
stratyvinėje formoje, nusa
vinant bažnyčių žemes, už
darant katalikiškas organi
zacijas, uždraudžiant dėsty
ti tikybos pamokas mokyk
lose, įvedant griežtą cenzū
rą, bet* dabar Stalino kvis-
iingai ėmėsi griežčiau kovo
ti su Bažnyčia. Vengrijoje 
komunistų partijos generali
nis sekretorius paskelbė ka
rą katalikams - reakcionie
riams. O ką reiškia toks ka
ro paskelbimas, nereikia ir 
aiškinti—Budapešto kalėji 
mai tuojau bus prigrūsti ne
kaltų žmonių. 

Lenkijoj stengiamasi šmei
žti Vatikaną, kad jis dirbąs 
priešui ir favorizavęs nacių 
okupaciją. Bet visai užmirš
tama, kad kaip tik dvasiš
kių organizuojama rezisten
cija buvo pati stipriausia 
prieš hitlerišką okupantą, 
ką parodė ir per Niuren-

VĖLIAUSIU ŽINIŲ SANTRAUKA 
—Ats. Andresen (R., Minn.) reikalavo, kad žemės ūkio 

sekr. Andersonas paskelbtų varuą vyro, fturis pardavė 
1,000,000 bušelių kviečių ir pelnijo $400,000, kuomet javų 
kainos krito. 

—Iždo sekr. Cripps sakė Anglijos eksportų deficitas jau 
pasiekė aliarmuojant} laipsnį. Jis sakė britai viliasi, jog 
Marshall planas padės jų ekonomiją sutvirtinti. 

—Raportai sakė Ispanija ėmėsi griežtoj žygiu prie ma
rokiečius reikalaujančius savo nepriklausomybes. 

—Ilgų valandų) kautynėse Palestinoje 1 arabas buvo už
muštas, ir 10 žydų ir arabų buvo sužeisti. Britai įsimaišė. 

—Didelis olandų lėktuvas nukrito ir sudužo netoli Bm-
doeng, Javoje. Raportuota keli asmenys buvo užmušti. 

Hitlerio-Stalino Santykius 

MASKVA, vas. 10.—Atsa
kydama į Amerikos paskel
btus slaptus nacių-bolševikų 
dokumentus, Rusija šian
dien sakė Amerika, Anglija 
ir Prancūzija padare antrąjį 
pasaulini; karą galimu, fi-
nansuodamos Hitlerio ka**o 
mašineriją ir pataikauda-
mos Vokietijai. Rusų spauda 

buvusi taip pat užmušta ir 
du civiliai buvę sužeisti. Ka
riniai daliniai buvo tuoj pa
siųsti ieškoti užpuolėjų. 

ŠY. TĖVAS PRIĖMĖ 

TRUMPAI 
—Ceylon saloje vakar ati

darytas pirmojo naujos do
minijos parlamento posėdis 
ir iškelta 2t000 metų senu-

Rusija Sako Ji Nušvies Tikruosius' U.S. ŽYDU DELEGACIJA mo v§liava 

VATIKANAS, vas; 10. — —Baltieji Rūmai ir p. 
Popiežius Pijus XII vakar Trumanienš užginčijo žinią, 
priėmė 40 narių žvdu dėle- kad Prezidento duktė greit 

puse vaizdo, o tikroji pas- gacijos, kurie važinėja po. susižiedos su jaunuoliu iš 
kelbimo priežastis buvusi Europa ir renka žinias apie Ypsilanti, Mich. 
"iškraipyti įvykiu vaizdą, į žydų bėglius. Šv. Tėvas iš- j Dėl akcijų kainų kritimo, 
apipilti sovietu sąjungą me- gyrė delegacijos darbą ir Kaiser-Frazer bendrovė šu
lais, ir apšmeižti ir suma- j pareiškė didelį susirūpinimą laiko pusantro milijono do-
žinti sovietu sąjungos tarp- i dėl vaikučių kentėjimo. ierių vertės akcijų pardavi-
tautinę Įtaką kaipo tikrai j _ m ą 

pavadino straipsnį "Istori-
—Senato užsienių reikalų komitetas nutarė pavesti jos Falsifikuoto j a i , " ir pa-

Marshall plano vykdįymą vienam administratoriui, kuris !žymėjo, "bus daugiau.'' 
bus nepriklausomas nuo valstybes departamento. 

—300 angliakasių nuo pirmadienio streikuoja Sheffield 
kasyklose, Anglijoje, kad neleisti uždaryti tas kasyklas. 

—Leit. gen. R. Hodge kaltino Korėjos komunistus už 
savaitės galo riaušes, kuriose 49 asmenys buvo užmušti. 

—Kalbėdamas Chicagoje, sen. Taft (R., Ohio) sakė U.S. 
programa šelpti užsienį neturi sudaryti pavojų laisvei na
mie. 

Pareiškimas, kurį išleido 
oficialus sovietų informaci
jų biuras, sake Rusija išleis įpavaHojo tuos dokumentus 
dokumentus, kurie "tikru-

demokratišką ir narsu Kovo
toja prieš agresyvias ir an-
t i-demokratines jėgas. » J 

'Šmeižia Progresyvius 
Amerikoje' 

Toliau rusai sakė "Ame
rikos valdininkų rateliai" 

KALENDORIUS 34 Žuvo Seneliu 
Priealaudos Gaisre f.Vasaric u d Svč Pane-
r i i e y i c u u v ; v « u i w ^ Liurdo; cno/ės: Algir-

ST. JOHN'S, Nfld., vas d a g į g v i e s u t i s > 10. — Oficialiai raportuota, 
jog 34 asmenys žuvo gaisre. 

Vasario 12 d.: Šv. Bene
diktas; senovės: Gintenis ir 

"apšmeižimui prr^resv v i u 
moie" nušvies Rusrjos-Vo-1 elementu Savame krašte, ku-
kietijos santykius. 

Rusija sakė U.S. valsty
bes departamento dokumen
tai padavė tik Vokietijos 

rie nori geresnių santykių 
su sovietų sąjunga" atsi
žvelgiant į artėjančius pre
zidentinius rinkimus. 

kuris sunaikino Hull Hcuse Deimantė; LINCOLNODIE-
seneHu priesrlaudą. Iš pne- ̂ ^ 
^landos $3 gvventojų, kiti * 
i7*riri vra pradingę. ORAS 

TTeniaRfciai kovojo, kad Sniegas. Nebus didelės at-
įeiti į degantį trijų aukštų mainos. Saulė teka 6:53; 
namą, bet liepsnos neleido j leidžiasi 5:19. Ketvirtadieny 
jiems tai padaryti. j—sniefcas ir šalčiau. 

/I 
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KAS GIRDĖT KITUOSE MIESTUOSE 
Lewiston, Maine 

SUKAKTIES ATGARSIAI 

Švč. Panelės Marijos Ne
perstojančius Pagalbos Ka-

Sioux City, lowa 
KALENDORIUS ŠV. KA 

ZIMIERO PARAPIJOS 

Vasario 11 d. Pelenų die-

PIRMOJI PRBE ATPIGUSIŲ MILTŲ 

talikių Moterų Savišalpos I na, prasideda gavėnia. Per 
Draugi ja šįmet švenčia 40* gavėnią vakarines pamaldos 
metų įs ikūrimo s m k a k t į. | bus sekmadieniais, ketvirta-
Šiam įvykiui paminėti sau- dieniais ir šeštadieniais 7 3C 
sio mėn. 31 d. buvo sureng- ' vai. 
t a vakariene, kurią a t idarė Vasario 15 d. Lietuvos ne-
draugijos pirmininkė M. Var priklausomybės sukaktuvių 
neckienė. Maldą už mirusias paminėjimas. 
nares , ypat ingai draugijos į-1 Vasario 29 d. parapijos I 
kūrėją M. Čeraškienę, sukai- bazaras atmokejimui išlaidų 
bėjo dvasios vadas kun. Ju- už įrengimą vaikų darželio. 
venalis Liauba, O.^.M. į Kovo 4 d. parapijos glo-

Sekretorė V. čiužienė pa-, bėjo šventė, 
darė pranešimą, iš kurio pa- Kovo 7, 8 ir 9 dienomis 
aiškėjo, kad dabar šiai drau 40 valandų atlaidai, 
gijai priklauso 64 moterys, Kovo 21 d. Verbų sekma-
o ižde yra $6,541.09. Po to dienis. Didžioji Savaitė. 

Los Angelą, California 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS 

ALT skyriaus iniciatyva, 
Lietuvos nepriklausomybės 
30 m. sukakties paminėji
mas įvyks vasario 15 d., Pa-
triotic salėje. Be žymių kal
bėtojų, bus i r meninė dalis, 
kiaią , išpildys solistės H. 

reiškiame giiios užuojautos. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

J. RIMDZUS, D. C. 
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Home Calls in Indiana 
Thone BIShop 5833 
PHYSIO THERAPY 

B*rtash "- Swaggart , Janu- Į 2 8 2 8 *°- Christ iana Avenue 
šauskienė ir Šv. Kazimiero 

mėnesį mirė. J 0 nuliūdusiai | \ | ) f f W l k K K I ! N A ^ 
žmonai sūnums ir dukteriai U K - r - *>• W I I I » U I I A 3 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

parapijos choras. 
HOURS — Daily 6 to 9 P. M. 
Saturdays 10 A. M. to 5 P. M. 

PRANEŠIMAS Gražiai veikia Lietuvos 
Vyčiai 

Tik pernai susiorganiza
vusi Lietuvos Vyčių, kuopa 
jau puikiai veikia. Vasario | G Y D Y T 0 J A S IR CHIRURGAS 
8 d. surengė pirmą vakarą 
— blynų balių. Sausio 18 d. 
buvo išrinkta nauja valdy
ba i š : adv. J. Peters , pirm.; 

Amerikos rinkoje pradėjus krist i grūdų kainoms, atpi-1 P r a n o Gilbert, vice pirm.; 

DR. CHARLES SEGAL 
Persikėle į naują ofisą — 

4740 So. Ashland Avenue 
(Antras aukštas) 

už g r a ž ų pasidarbavimą Kovo 28 d. Velykos. Mi- g o įr miltai. Nuotraukoj viena moteris už 49c perka pirmą 

Omaha, Nebraska 

draugi jos labui gėlėmis bu- šios bus 7 ir 10:30 vai. 
vo apdovanota pirm. M. Var- Velykų vakare pasilinks-
neckienė, sekr. V. čiužienė minimas. 
ir iždin. S. Norbutiene. Ge- Įvairumai 
lių taipgi gavo viena iš pir-^ M e g l a b a į s t e b i m e S , k a d 
mųjų draugijos steigėjų M. k i t u o s e m i e g t u o s e d i d e l i š a l . 
Povilaitiene ir garbes nares. _ į r d a u g g n i e g ( > p a g m u g 

Po užkandžio, kuriame da- t o n ė r a žinoma, ir mes tu, 
lyvavo nares ir daug svečių, r ė j o m e šalčių, bet nedidelių. 
Ig. Čiužui skambinant pia- p a r a p i j a baigė įrengti vai 
nu, padainavo solo S. Pau- k ų d a r ž e ų (kindergarten) ir 
lauskaite, O. Allen ir P. Kai- s e s e i į ų "Community Room". | parapijos rėmėjai. J is pasą-i 

maišelį atpigusių miltų, kurie anksčiau buvo 55c. 
(Acme telephoto) ^ ' ^ k o s 

Stella Birbal,. sekr.; Helen 
Varkalis, ižd.; R. Mason, 

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

OFISO VALANDOS: 

2420 W. Marąnet te R<L 
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Rez. Tel.: HEMlock 3150 

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

Trečiadieniais pagal sutartį 

DR. G. SfcRNER 
LIETUTIS AKIU GYDYTOJA* 

Suvirs 25 metų patyrimo. 
TeL Yards 1829 
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
3401 S. H a l s t e d St . 

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

Nedėlioj pagal sutartį. 

Gerai sunaudoja laiką 

Mykolas Uždavinis ir My-
LIETUVIŲ DOSNUMAS | kolas Žarnauskas jau seniai 

kore^p.; ir G. Radauskas, N u o 1 0 i k i ^ ^ ryt0f n u o 2 i k i 4 
vai. popiet; nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 

San Francisco BALF 
nauja valdyba 

Sausio mėn. susirinkime 
k l e b nedirba dirbtuvėje. Tačiau i S a n Franeisco BALF sky 

kun. Juozas Jasevičius, išda- vienas ir ki tas noriai dirba; £ * išsirinko naują valdy 
ve praeitų metų atskai tą ir 
gyrė žmones, kad buvo geri 

insulavo klebonijos viršų. 

parapijai už mažą atlygini- j ^ ' ^ u r i ^ . s u d * r o _ P ™ 0 1
P 

mą. Prieš Kalėdas puikiai 

velis. Per t raukose laiku svei į ^ b a r ' r i i p i n a m e s nupirkimui kojo, kad galėjo įrengti nau- ^ a r ^aigė dažyti du mo
kinimo kalbas pasakė kuni- r e į k a i į n g ų rakandų ir kitų ' J3- mokyklos kambarį, dar KyK 1°s Kambarius, 
gai Pranciškonai : Juvenalis dalykų, j vieną virtuvę, perdirbti zo- Netikėtos mir tys 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną. 

DR. P. ATKOCIONAS 
DANTISTAS 

U46 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Yonikis, vice pirm. S. Ski-jVAK: 10-12 rv*e: 2-6. 7-9 P. M. 
man, sekr. E. Stirbienė, ižd. j 3147 S. Halsted St., Chicago 

Dr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2421 West 63rd Street 
VALANDOS: Susttariua — nuo 1:0« 
iki 4:00 ir nuo 7:00 iki 9:00 vaka
ro, išskiriant Trečiadienių Ir Šešta

dienių vakarus. 
Ofiso TeL GROvehiU 5213 

Rez. TeL HILltop 2626 

. J. Urbonas. Buvusi sekreto
rė Julija Liesytė įstojo į 
Kalifornijos univer s i t e t ą 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3—8 popiet. 

DR. A. JENKIN5 
PHYSIOIAU * SURUBOft 
(LIETUTIS GYDYTOJA*) 
2500 W. 63rd Street 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien nuo 2-4 p.p. ir 7:10-1 vak 

Šeštadieniais nuo 2-4 popiet 
TreCiad. ir Sekmad. uždaryta 

Ofiso Tel. — PROspect 2828 
Res. Tel. — YIRcinia 2421 

Liauba Jurg is Gailiušis ir Juozapa, šv. Kaži- k r i s t i ^ Jf t a i ^ jokios eks- Lapkr. pabaigoje Mykolas, k a l b o
J

g 
Leonardas Andriekus. « . „ „:,-_: t r a rinkliavos arba parengi-1 Pakėnas vėlai grįžo iš dar-

s tudi juot i i s tor i jo s ir rusų Off. teL GRO. 5677. Rez. FRO. 1474 

San Francisco lietuviai ap miero Seserų Kongregacijos. 
Ši draugija įsikūrė 1908 j v i r ^ i n i n k § lankėsi mokykloj. m o - V l s a s l s l a i d a s galima; bo. J is nesijautė gerai. Nu 

a., vasario 16 d. ir per 40 \-'na k o m i t e t ą 1948 į b u v o padengti, kai darbas ėjo į virtuvę, kr i to ir mirė. , gailestauja netekę gero na-Parapijos 
savo gyvavimo metų labai i s u d a r o : s tan ley Osteen, 
daug pasidarbavo kataliky- V i n c a g B i r z e t i s > J u o z a s Y o -
bės ir lietuvybės palaikymui d e U g i r p o v i i a g P a k e n i s . 
šioje apylinkėje. Dabart inę 
jos valdybą sudaro: pirm. M. Pirmą vasario sekmadienį 
Varneckienė, vice pirm. B. klebonas kun. Jurg is Česna, 
Simokaitienė, sekretorės V. ragino žmones skai tyt i ka-

ejo pirmyn 
Be vietinių reikalų, Oma

ha lietuviai daug prisidėjo 
prie kitų gailestingumo dar
bų. Prieš pat Kalėdas ^sudė
jo $81 BALF-ui. Šiais me
tais išsiuntė 320 svarų mais-

Dr. Peter J. Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Klebonas vos suspėjo jam, *"">, vieno pirmųjų BALF | 2951 West 63rd Street 
dnnt\ na<*kutini natenima i skyriaus organizatorių. Juo-į VALANDOS: nuo 2-4 ir «-8 kasdien. 
CLJOU paSKULl ių p a t e p i m ą . I J _ & * - • .1 išskiriant trečiad. ir sekmad. 

Naktį vėliau jo draugas; z o Jasaičio, Kuris praejusj šeštadieniais tiktai nuo 2-4 popiet 
neseniai dar iš Lietuvos, J u r gis Boluka, ras tas negyvas v w . W / J W . ' A W / W . V . V 
miegamajame kambaryje. 

Šių metų pradžioje netikė-
Čiužienė ir E. Mikelionienė, tal ikiškus. laikraščius ir za-, 7^ d rabuŽu !Betuvialft8 t a i pasimirė senelis Jonas 
ižd. S. Norbutiene, iždo glo- dėjo pa ta rnau t i visiems, ku- t r e m t i n i a m g B e t d a u g i a u _ j Barkus. J is buvo. geras pa-
bejos E. Eišmontienė ir A. rie tik norės uzsiprenume- ^ i d a r b a v 0 i n d § n ų m i J rapijonas ir nuoširdus reme-
Skirmontienė, valdybos narė ruoti . ; Winnebego, N e b r , to- J M . 
M. Daunienė 

Vakarienę ruošiant labai 
daug dirbo: Petrošienė, P. 
Baltrušait ienė, J. Sabaliaus
kienė, K. Gaudėšienė, J. Bal
trušait ienė, K. Stonkienė, M. 
Daunienė, M. Adam, S. Ba-
niulytė, O. Daunytė ir M. 
Šabanaitė. 

Taip iškilmingai atšven-
t u s šios draugijos 40 metų 
sukaktį, nelieka nieko kito, 
kaip t iktai palinkėti, kad ji 
ir toliau, Dievo laiminama, 
gražiai gyvuotų ir veiktų. 

INCOME TAKSUS 
P i l d o 

J. P. Varkala 
Valstijos Registruotas 
A U D I T O R I U S 

4148 Archer A ve. 
Tel. VIRginia 2114 

Koresp. r į a į sukelta virš pusė tūks-
; tančio dolerių t ikietais nau
jo automobilio laimėjime. 
Misijos vedėjas ats iuntė pa
dėkos laišką, kurį klebonas 
perskaitė iš sakyklos. Gar
bė Omaha l ietuviams! 

— Vietinis 
— 

Kas skai tydamas g e r ą 
laikraštį nepataria užsipre
numeruoti jo savo draugui, 
t as nėra ver tas 

KENČIANTIEJI 
— nuo — 

Artliritis — Kheumatizmo — 
Lumbago — Muskulų Skausmo 

. . . Vartokite . . . 
HEALTH RESORT MINERAL 

BATH DRUSKĄ 

Vienas maišukas užtenka 10 
maudymusims 

draugu. 

KAINA TIKTAI — $1.25 
Prašykite jos vietinėj vaistinėj, o 

v a d i n t i s ! jei jūsų vaistininkas neturi, siųs 
kitę savo užsakymus su pinigais 
tiesiog į — 

VVESTVVOOD LIQUOR STORE 
2441 West 69th Street, Chicago 

/ ^ : 

«. /t 

C0NSIDER 
\ 

these ~ 
Advantoges 

;:%;, 

Insured Savings Account: 
• Your savings here are insured to $5,000 by 

Federal Savings and Loan Insurance Cor
poration-

• Earnirrgs are compounded twice a year — 
and you get a worthwhile rcturn on savings. 

• Service ts prompt, friendly and helpfuL 

• Small savings are welccune — any aroount 
opens an accounc 

DISTRICT SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

• ^ t r r Pirmiau buvo 

Keintuto Savinas and Loan 

3236 S~ Halsted St. Chicago 8,111. 
Telefonas — CALLMET 4118 

Bath Products Co. 
Laboratories —• Chicago 24, UI. 

Ofiso Tel. VIRfiinia 1886 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA: 

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. îr Sekm. tik susitarus. 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Te!. LAFayette 3210 

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

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį. 

TeL GRO. 1800 (Ofiso ir namo) 

Dr. Walfer J. Kirstuk 
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas) 

3925 West 59th Street 
VALANDOS: 2—4 popiet 6:10— 

8:S0 vakarais Trečiad. pagal aut*rtl 

DR. PETER I. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. tVestern A ve. 
Telefonai: 
Ofiso—HEMlock 5849 
Read.—HEMlock 2324 
VALANDOS: Trečiadieni Ir 6es 
tadienį pagal susitarimą; kitomi* 
Mmmnkt nuo 2 iki 4 po piet, 

7—0 vakare. 
Ofiso tel. GROvehiU 4020 

Rez. tel. Hilltop 1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Rd. 

OFISO VALANDOS 
Nuo 2 iki 4 valandos popiet, 

ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.-\ 
Trečiadieniais ir Šeštadieniais 

pagal sutarties. 

Akis 
Egzaminuoja 

Akinius 
Pritaiko 

DIDELIS PASIRINKIMAS VYNO, DEGTINSS, ALAUS! 
Špeciale nuolaida organizacijų parengimams, 

vestuvėms ir panašiems Įvykiams. 
Taipgi pr is ta tome į namus geriausios rūšies alų — 

buteliais, dėžėmis ir s tat inėmis. 

AL. ŠIMKŪNAS, Savininkas 
TELEFONAS — PROSPECT 5951 

Dr. J. J. Smetana, Jr. 
OPTOMETR1STAS 

1801 So. Ashland 
Avenue 

VALANDOS: 
Pirmad., Antrad , Ketvirtai., 

Penktad. 9:80 ild 12—1:30 
Iki 8:30 

Trečiadieniais Uždaryta / 
Se*t*dieniai8 9:30 Ud 12—1:30 

Iki S P.M. 

Akiu Specialistą* 
Laikomas Pasitarimui 

CANal 0523 Pla t t Bldg. 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 

Dr. Constance O'Britis 
GYDYTOJA IR C HIRLRGft 
2408 West 63rd Street 

VAL.: nuo 7 iki 9 kas vakaras, 
a r b a 

telefonuokite del sutarties: 
HEMLOCK 5524 

Tikslus Tyrimas. Contact Stiklai. 
Orthoptic Gydymas. Stiklus Atnaujina 

Dr. Walter J. Swiatek 
OPTEMETRISTAS 

%mi W. CERMAK KOAD 
Virš Metropolitan SUte Bank) 

Tel.: VIRiiiuia 6592 
V A _ : kasdien 10 iki 12; 1 iki 5; 
7 iki 9. fcesiad. 10 ryto iki 6 vak. 
Sekintu!. 10 iki 12. TreCiad. uždaryta. 

TeL VIRginia 6583 

DR. BIE2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1-3 popiet Ir 7-8 v. vak. 
Trečiadieniais ir šeštadieniais ofisas 

yra uždarytas. 
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Piace 
Tel. REPublic 7868 

TeL CANal 025? 
Rez. tel.: PROspect 6659 

DR. P. 2. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted S t 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 •. ryto iki 3 p.p. 

6 iki 9 vai. vakare. 

Dr. V/alter M. Eisin 
( E I S I N A S ) 

6155 S. Kedzie Ave. 
Practice liinited to Obstetrloa 

and Gynecology 
• A i A N D O S TIK PAGAL 8UTARTJ 

T e l e f o n a i 
OJfeo HEM. 8760. Rez. PRO. 62S2 
Jei neatsiliepia. Saukit MLD. 0001 

Rea. 6958 So. Talman Ave. 
Res. TeL GROvehiU 0617 
Office TeL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Boad 
OFISO VALANDOS: 

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

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

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

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

Office Tel. YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930 

Norėdami ką nors pirkti, par
duoti, isnuomuoti, surasti, praneš
ti ir t.t., pasinaudokite "Draugo" 
CLASSIFIED skyriumi. Tūkstan
čiai asmenų yra gavę rezutatus! 

Dr. A. MontvicL M.D, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West Town State Bank Bldg. 

2400 West Madison Street 
Ofiso TeL: SEElev 7580 
Reeiz. Tef.: BRUnswlck 0597 

VALANDOS: 
Nuo 1 iki 8 popiet: 8 iki 8 vakare 

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos TeL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1-3 ir 6-8:30 P. M. 

Šeštadieniais 1 iki 4:30 P. M. 
Trečiadieniais, pagal sutartį. 
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Siuskite BALF Dovanas Šiandien! 
i 

Daugelyje salių ir sande- Fund of America, Inc. are 
liukų yra surinktų rūbų, ap- | deductible for income tax 
siavimo, maisto, medikamen 
tų ir kitokių gėrybių, ku
riems | BALF sandelį pa
siųsti vis laukiama didesnio 
kiekio. Tuo tarpu Europoj 
lietuviai laukia maisto ir 
drabužių, vaistų, vitaminų 
ir moįykloms reikmenų. Y-
pač visko daugiau reikia žie 

IŠ KABARETNINKŲ RIAUŠIŲ 

purposes. 
United. Lithuanian Relief 

Fuiid of America, Inc., 
Warehouse, 

105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y. 

I 

Vieša Padėka 
mos lajku. Del to prašome Mes, Riedo apylinkės ir 
visus BALF skyrius, para- stovyklos tremtiniai, patyrę 
pijąs, salių vadovybes ir j iš vietinio Raudonojo Kry-
pavienius žmones neatidėlio- j žiaus pirmininko pranešimo 
jant tuoj visas gėrybes sių- j visuotiniame susirinkime š. 
sti į BALF sandėlį. m. sausio 25 d. apie gausias 

Prašome ir drabužių dova- Amerikos l i e t u v i ų aukas 
notojus nelaukti, iki kas a- mums, nuoširdžiai dėkojame 
teis jų paimti. Dabar, žie- Į Jums. Tik Jūsų gausių aukų 
mą, esant blogiems keliams, | dėka mes galėjome žymiai 
sunku tikėtis, kad greit au- j pagerinti savo skurdžią, pil-
tomobiliais jūsų dovanas kas j ną visokių nepriteklių būklę 
pasiimtų. Geriausiai, grei- : ir lengviau nešti sunkią tre-
eiausiai — patys siųskite mtiniško gyvenimo naštą, 
tuoj, nelaukdami, siųskite į Nuo širdies Jums, Mieli Bro 

Vyriausybei nutarus uždaryti visus Shanghai miesto 
(Kinijoj) naktinius klubus, kabaretninkės ir kabaretų tar
nautojai suruošė protesto demonstraciją prie vyriausybes 

numents dirbtuvėje. Šios į-
monės dalininkas John W. 
Pachankis yra lietuvis, Da-' 
riaus-Girėno pos to narys , 

i taipgi priklauso Lietuvių 
i Prekybos Butui ir remia lie 
4 tuvių tautiniur, reikalus. 

Po pastarųjų šalčių, žemei 
kiek atsileidus, abejose lie
tuvių kapinėse bus pradėta 
kasti žemė paminklo pama
tams. Darbas turi sparčiai In' Ka 

eiti, kad per Decoration Day 
ge*gužės 30-tą būtų gatavi 
iškilmirigam atidarymui. 

Realizavimas šio sumany
mo postui kainuos keletą 
tūkstančių dolerių, bet tuo-
mi bus įamžintas Dariaus-
Girėno Posto No. 271, The 
American Legion, vardas a-
biejuose ramiuose Chicagos 
lietuvių miestuose. 

— J. A. Miickeliūnas, 
Publicity Chairrhan 

HELP WANTED 
* "D R A U G O" it 

D A R B Ų S K Y R I U S 

"DRAIGAS.'' H F L P \VAXTE1> 
AOVERTISING *>EPART.\IENT 

127 \ o . Ooarhorn Strort 
Tel. RANdolph 9488-94R9 

Visi skelbimai š iame skyriuje, kur 
apleista miesto vardas, reikia supras
ti, kad yra nuo firrrvų Chicagroje. 

H E L P \VAXTED — VYRAI 

Tas, kurs išleido blogą 
savo BALF "skyriaus* sande' liai, dėkodami, reiškiame vii. rūmų. Policijai besklaidant demonstrantus, daug jų su- I knygą, ir karste gulėdamas 

žeista. Nuotraukoj nukentėjusi viena kabareto šokėja. j nuodėmiauja: tvirkina kitus 
(Acme telephoto) j kada 'pa t s pūna. 

liuką, arba tiesiog į BALF, tį, jog ir ateity, kol mes šiuo 
centro sandelį, 105 Grand 
St., Brooklyn 11, N. Y. 

tremtinišku gyvenimu nusi-
kratysime, mus paremsite ir 

Pavasariui artėjant, kai mūsų — ypač.mūsų vaiku-
rūbų šėpas šeimininkės va-; čių niūrias dienas savo 
lo, atsiranda daug daugiau dovanomis paskaidrinsite. 
drabužių. Dėl to ką galite 
siųsti dabar, nelaukite. Iki 
didesniais siuntiniais spėsite 
atsiųsti, mažesni siuntiniai 
jau bus pasiekę tremtinius 
ir jiems pagelbėję. 

Tremtiniai negali šiandien 
misti pernai padovanotu - ir 

Susirinkimo pirmininkas: 
Dr. J. Jakštas 

Susirinkimo sekretorius: 
A. Veselis 

Gražus Sumanymas Pradėtas Vykdyti 
Prieš kiek laiko Dariaus-, Sudarytus komisijos pla-

Gireno Postas No. 271, Ame mis posto direktoriatas už-
rican Legion, iškėlė suma- Į gyrė it įgaliojo komisiją, 

Tremtiniu Draugijos 
„ * , • • . T « Pareiškimas 

sunaudotu maistu! Tremti- _ ,. 
.. . , ,. Pastarosiomis d i e n o m i s 

nių negali pridengti nemat , . ,_ «• • -, ,, . d . j - -u., -i. -, spaudoje pasirodė New Yor-gauti ir jau sudėvėti rubai!|, J r
 v. ««. 

„ . ^ , I A Z ke gyvenančių tremties a-

nymą, kad Chicago lietuvių 
kapinėse būtų posto lėšomis 
pastatyti paminklai atmini-

sykiu su posto komanderiu 
J. J. Karalaičiu, pasirašyti 
užsakymą paminklams dirb-

mui žuvusių lietuvių per abu j d i n t i / p a m i " n k l a i bus dirbdi 
pastaruosius pasaulinius ka 
rus. 

Šiandien paaukotos tremti- teivių" pareiškimas dėl buv. niams gerybes pagelbės nu- , :. . \ . » . .. 
±- J. • T • i tremtinių draugijų steigimo 

prasmės. Į tą pareiškimą, 
lemti net ateities Lietuvą! 

Aukos United Lithuanian 

narni Troost-Pachankis Mo-

GERAS VAISTAS 
PALENGVINIMUI SKAUSMO 

It's a SENSATION! 
•••ff ninra 
FOR PAIN RELIEF 

SPA-RUB 
Hr tktamathm • N*«ral«l« • fockecW 

ttCT k TUBE MQW AT TOUR PHUB61ST 
iATH MtODUCTS CO.. CHICAGO 24. ILL 

^ _ , taip pat spaudoje, atsakė 
Rehef Fund of America, I n c . : . L . e t i i v i u T r e m t i n i u Draugi-' į lietuvių kapinių adminis-
atskaitomos mokant income 

Sumanymui išplanuoti bu
vo išrinkta komisija, į ku
rią įėjo pirmininku Juozas 
A. Mickeliūnas ir nariais 
Barney R. Pietkiewicz ir j 
Stanley Mitchell. Komisijai j 
pirmiausiai teko atsikreipti 

T Y P E W R I T E R S 
and ADDING MACHINES 

NAKTIES DARBAS 
PATYRUSIU 

MILLING MASINOS 
OPERATORIŲ 

8 VOLEUŲ MOLINE 
HOLE—HOGE AUTOMATIC— 
Hand set produkciios mašina 

jokio sustatymo 
THREADING MASINOS 

OPERATORIŲ 
6 VOLEUŲ MOLINE 

: HOLE—HOGE AUTOMATIC— 
Hand set produkcijos • mašina, 

jokio sustatymo 
DIE CAST MASINOS 

OPERATORIŲ 
Piece work visiems darbams 

DIENOMIS 
TOOL-CRIB SANDftLIO VVRO 
IR SANDELIO PRIŽIŪRĖTOJO 
Pastovus darbas per visus me
tus, aukščiausios algos, apmoka- | 
mos šventes ir atostogos. 

AMERICAN FLANGE 
and MFG. CO. 

825 S. KILPATRICK AVE. 
TEL. MANSFIELD 1040 

PATYRUSIO 
Rakandų refimsherio ir touch-up 
vyro krautuvėj. Aukščiausios al
gos atostogos apmokėtos nuo
latinis darbas. 

S. I. FRANK & SONS 
2412 W. North Ave. 

HEI .P W A \ T E D — MOTERYS 

PRADINIU-KLERKU 
lsMOKINSIM DVI 

Naujiems, lengviems desko dar
bams — truputį typing — sma-
gusmoderniškas ofisas — 5 die
nų savaite — apmokėtos atosto
gos — ligoje pasitraukimas — 
gydymas, daktarai ir apdrauda 
dykai — profit sharing planas— 

\ bonusai — daug pirkimo nuo-
*"• I laidų. 

$130 PRADEDANT 
MATYKITE MR. VAVRE 

740 W. Adams 
Netoli Union Stoties 

NEW AND 
REBU1LT 

SH OR 
PAYMENTS 

•jo Oh iojisroic tax. — Contributions to the J 6 J 

United Lithuanian Relief j Visi gyvenantieji Detroi-
l te buv. tremtiniai lietuviai, 

kurie yra susibūrę j Buv. 
Tremtinių Draugiją Detroi
te, randa reikalinga praneš
ti, kad jie visiškai solidari
zuoja su Chicagos Tremti
nių Draugijos pareikštomis 
mintimis. 

— Valdyba 

PENTAVIMAS 
fR POPIERIAVIMAS 

Žiemos kainos pirmos rūšies 
darbas •— sienų popieriai 1948 
mados — apskaič iavimas dykai 
—tuoj te lefonuokite ir pasinau
dokite žemomis kainomis. 

AL KARANAUSKAS 
6727 So. Artesian Ave. 

Tel. I 'ROspett 8S27 

HAVE YOU S E E N 
THE NEW 1 9 4 8 

DELUXE 
VVOODSTOCK 

TYPEVVRITER 

rf 
Pilnas Income Taksų Patarnavimas -
BIZNIERIAMS, NAMU SAVININKAMS IR DARBININKAMS. 

Atsineškite savo algos Raportus ir ki tas smulkmenas . Mes ne-
sikraustome, išpildę Jūs.ij Income Taksus. Per 17 metų toje pačioje 
vietoj , per ištisus metus. Mes te ikiame taksu išpildymo patarnavime. 

OBARTUCH and COMPANY 
2123 West Cermak Road , Chicago 8, Illinois 

^ , 

^ ^ 

PRISIRENKITE, KAD SUNKŪS LAIKAI 

/

netikėtai jus neužkluptų. 
Kaip skėtis apsaugoja nuo 
sušlapimo lijant, taip san
taupos apsaugoja nuo rū
pesčių, kai netikėtai atei
na blogi laikai ar užklum
pa nelaime. 

Kad r a m i a u galėtute 
sutikti rytojų, kad viso
kios galimos negeroves 
jus nevargintų, pradekite 
taupyti šiandien. Ir po 
biskį kas savaitę, jūs ap-
sidrausite nuo visokių ne
tikėtumų. Moka 3 % divi
dendų. 

Jūsų santaupos šioje įs
taigoje yra apdraustos iki 
$5,000.00. 

UNIVERSAL 
Savings and Loan Association 

1739 So. Halsted St. Tel. HAYmarket 3317 
Jusų indėlių sr.ugumui apdrausti per Federal Savings and Loan 

Insurance Corporation 
Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 6 vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 

rrto iki • vakaro. MtadUnlate nuo • ryto Iki 1 po plotų. 

tracijas ir nužiūrėti vietas I 
kapinėse paminklams staty-* 
ti. Kapinių administracijose 
radus didelio prielankumo 
tam sumanymui, komisija 
pradėjo daryti planus pa
minklų, kad jie būtų ne tik 
gražūs, bet ir reikšmingi, at
saką tikslui. 

JOS. F. BUDRIK, 
(INCORPORATED) 

... * • 

DIDELIS SANDELIS 
RAKANDŲ, RADIO, 

TELEVISION 
IR JEWELRY. 

3241 So. Halsted St. 
Chicago 8, Illinois 

TEL. CALUMET 7237 

PHONE 
AN DOVER 1 

JARANTEE 

IMMEDIATE DELIVERY 
PORTABLE and STANDARD 

ALL MAKES 
SOLD - RENTED - EXCHANGED 

REPAIRED - OVERHAULED 
NO CHARGE FOR ESTIMATES 

A L L WORK G U A R A N T E E D 

TYPEWRITER 
1 8 9 W. M A D I S O N STAR CO. 

P h o n e A N D O Y E n 7 3 7 3 

j= 

i 

W.C.P.L. (1000 Kllocycles) 
ž y m i Ratilo Programa 

Nuolatos sekmad. vakarais 9:30 v. 

INCOME TAKSŲ 
PATARNAVIMAS 
Jeigu jūs esate pasirūpinę income 

taksais, m e s gal ime jums pagelbėti . 
Mes esame patyrę income taksų, iš
pi ldymu pavieniams asmenims, nuo
savybių savininkams, profesionalams 
ir mažoms, bei didel iems biznio įs
taigoms. Anksčiau dirbome prie In-
ternal Revenue departamento. Pri
e inamos kainos už patarnavimą. Y-
patingas dSmesys bus atkreiptas į 
speciales jūsų. income taksų pro
blemas, ir visas reikalas bus lai
komas paslaptyje. 

Mes atstovaujame visus federališ-
kus, miesto ir - valstybės taksų rei
kalus. 

Knygvedystė v e d a m a biznio įstai
goms savaitėmis, mėnesiais ar vi
sam metui. Taipgi yra ir Notary 
Public patarnavimas. 

Walter Domkus and John Hodek 
SO. CENTRAL TAX SERVICE 

3508 S. Halsted St. — VIR. 4187 
(Rast inSs pri&mlmo valandos: nuo 
8:30 iki 6:00 vai. vale. kasdien.) 

: ^ , 

S E N D , Inc. 
SHIPMENTS TO EUROPE'S NEEDY DISTRIBUTORS 

304 W. 63rd St., Chicago 21, 111. — Tel. ENG. 5028 
SEND PRIIMA MAISTO SIUNTINIŲ UŽSAKYMUS I VISAS 

VOKIETIJOS IR AUSTRUOS OKUPACINES ZONAS, 
IŠSKIRIANT U.S.S.R. ZONAS. 

SEND Pilniausiai garantuoja Tamstos užsakyto siuntimo pri
statymą. Jei del tam tikrų priežasčių negalima pristatyti siun
tinio, jūsų įmokėti pinigai bus grąžinami. 
SEND Priima iš kiekvieno siuntinio gavėjo ir trumpo turinio 
laišką, kurį kartu su pakvituotu orderiu prisiunčia Tamstai. 
SEND Standartiniai maisto siuntiniai susideda iš grynų pro
duktų — VISO 23 SVARŲ NET. 
Siųsk Maisto Siuntinius Tik Per 

S E N D 
Siuntinio pilna kaina: 

Tik $10.00 ji svarą Džiovintų Vaisių. 
Tuojau pasinaudokit žemiau esančiu užsakymo orderiu! 

UŽSAKYTOJAS: 
Vardas ir Pavarde Į 

3 sv Taukų. 5 sv. Cukraus. 
Z sv. Kavos. 5 sv. Miltų. 
1 sv. Ryžių. 2 sv. Mėsos. 
1 sv. Kond. Pieno. 1 sv. Kakao. 
1 sv. šokolado. 1 sv. Muilo. 

. . . . • 
Numeris ir Gatve 
Miestas Valstybe 

. * * « • • « 

^ 

GAVfiJAS: 
Vardas ir Pavarde 
Gatve , Nr. 
Ypatingas Adresas 

, Valstybe 

Miestas 

Zona 
4> 

JEIGU JUMS REIKIA 
DIRBTI 

IR KAM NEREIKIA? 
KODĖL NEUŽDIRBTI 

GERA ATLYGINIMĄ? 
KITI UŽDIRBA! JCS GALITE. 
Ar iūsu dabartinis darbas tiktai 
ekzistavimas, ir ar esate paten-
kiti su savo algomis? 
Jūs galite uždirbti iki $400 — 
$500 per mėnesį arba daugiau 
iei esi veiklus, budrus ir am
bicingas. Rexair pardaveiai už
dirba tokius pinigus. Jei jūs no
rite, tai čia jūsų proga. Auto
mobilio reikia. Pasitarimui tele
fonuokite 
MR. BERTRAND — COL. 5475 

R E X A I R D I V I S I O N 
M A R T I N PARJfcY CORP. 

4744 VV. HARRISON ST. 
Chicago, IH. 

DŽENITORIŲ 
Jaunesnių kaip 30m. amžiaus. 

Augštas atlyginimass 
Geros darbo sąlygos. 
40 valandų į savaitę. 

K R E I P K I T Ė S 
141 RIMBACH STREET 

HAMMOND, INDIANA 
ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO. 

WOODWORKER'IV 
(Patyrusių) 

CABINET DIRBĖJOJ 
MACHINE HANDS 

SANDERJV 
Nuolatinis darbas . Gera a lga 

NATION WIDE NOVELTIES, Inc. 
4615 SO. STATE ST. 

REIKIA VYRŲ 
DEL PARTS DEPARTAMENTO 

40 VAL. SAVAITE 

GMC TRUCK & 
COACH DIVISION 

1700 W. PERSHING RD. 

MERGINŲ 
LENGVAS DARBAS 

GERAS ATLYGINIMAS 
40 VALANDŲ SAVAITĖ 

—automatiški ir merit algos pa
kėlimai, apmokamos atostogos, 
bonus'ai, ligoje pasitraukimas, 
poilsio laikas, senai įsikūrusi fir
ma, geras susisiekimas. 

OTARION 
HEARING AIDS 

448 N. VVells — 6 aukštas 
Delaware 5924 — Ext. 15 

OFFICE GIRL 
SVi DAY WEEK 

Some knowledge of bookkeeping 
helpful. Little typing. One giri 
office. Ideal job for right giri. 

MID WEST TILE CO. 
5447 So. Ashland Ave. 

Call Mr. Weiss for appointment 

GROVEHILL 2900 

Exceilent Opportunity! 
IMMEDIATE OPENING 

TYPISTS 
Experienc«d 

Also bright beginner 
Permanent positions, good salary, 

[5 day week. Pleasant working 
conditions. Apply — 

CRITCHELL - MILLER 
(Insurance, ^\«ency) 

175' W. ^ACKSON BLVD. 
ROOM 1535 

Reikalingą nuolat moters prižiū
rėti ligonį. Kambarys ir išlaiky
mas ant vietos. Gera alga. 2 as
menys šeimoje. 

Telefonuokite KEDZIE 8189 

REIKIA SWITCHBOARD 
OPERATORKOS 

Imti lengvus diktavimus ir 
paprastas ofiso darbas. 

TEL. — VTRGINIA 7400 

RCAI, ESTATE 

Turiu baigti d«rybas. Siūlau mū
rinį narna, 714 W. 21st S t . 3 fletų, 
po 4-4-4 (kamb. su išeinamaisiais 
ir maudynėmis . Medinis namas už
pakalyje, po 3-3 kamb. 2 karų ga
ražas. Viso Jeigu per mėn. $80.00. 
Kaina $4,750.00. Telefonuokite, ra
šykite arba atsil iepkite sekančiai: 

Joseph Karaluk. 1417 S. Elnroootl 
Ave., Berwyn, IU.. tel. CanaJ 1SS». 

geną ant dešimt keisų. Tu
rime suvartoti. 

5MaafmyvwA(^**7wwW V W V V 7 S^^ 

MOKAME 3 % DIVIDENDŲ 
ANT PAID UP SAVINGS 

(Current Rate) 

Pasidėję pinigus šioje tvirtoj įstaigoj, 
visada gausite gereenj atlyginimą. Visų 
indėliai apdrausti iki $5000.00. 

- Mes perkelsime jūsų pinigus iš kitų įstaigų į 
CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION, jeigu 

^atsinešite mūsų raštinen taupimo knygutę. 
MŪSŲ TURTAS SIEKIA VIRS $2,259,000.00 

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
6234 SO. WESTERN AVE. — GROVEHILL 7575 

John Pakel, Pres. 
— i 

REIKIA 
MOKYKLAI DŽENITORIAUS 

IR MAINTENANCE VYRO 
Geras atlyginimas ir apartmen-
tas beismonte. 

TEL. ROCKWELL 4730 

4 Juokeliai 
— Sei, Antanai, pareik 

streit iš darbo, eisime pas 
Barbę pynaklio lošti... 

— Pas ją! Never. Ji lošia 
it su kojom. 

— Tik tu pareik, nes ki
taip loši be galvos. 

— Šiandie vakarienėj mes 
turėsime binzų. 

— Kaip tai? Juk tik už-1 
vakar valgėme. 

— Tas nieko. Gavau bar-

Dangus nepadeda žmo
gui, kurs nenori dirbti. 

— Sofoklis 
Didžiausios garbes pasie

kia ne tas, kuris niekad 
nesusmunka, bet tas, kuris 
susmukęs pakyla. 

— Konfucijus 

Paieškojimai 
Šarckis, kurio tėvai gyVe-

no Alvito valsČ., Vilkaviškio 
apekr 

Valaityte, Ona. 
Valaityte-Pečiuliene, Pet

re. 
Žickiene-Peterike, iš Tau

ragės, cesuo Jono Peterio. 
Žiupkos, Mykolas ir Sta

sys, iš Graužiečių km., Pa
baisko valse., Ukmergės ap. 

Ieškomieji asmenys arba 
žinantieji apie juog prašomi 
kreiptis: , 

" D R A U G A S * ; 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago S, UI. 
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Mintys Vasario 16-tai Dienai 

Published dally, ezceyt Sundays, 
by the 

l i t h u a n i a n Catholic Press SocieCy. 
Jfember of th« Catholic Press Aas'n 

Snbsciiptfcm R a t e s : 
$8.00 per year outside of Chicago; 
87.00 per year in Chicago & Cicero; 

4 cents per copy. 
P renumera tos ka ina ChJcagoJc Ir 

Cieeroje per paštą: 
Metams 87.00 
Pusei Metų 4.00 

Jungt . Valstybėse, bet ne Chicagoje: 
Metams $6.00 
Pusei Metų 1.69 

Užsieniuose: 
Metama $8.00 
Pusei Metu 4.56 
Pinigus reikia siųsti Pašto Money 

Orderiu su užsakymais. 
Skelbimų kainos bus prisiunčiamos 

tuojaus, gavus prašymą. 

SKELBKITflS DIEN. "DRAUGE" 
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Darbo Vergų Reikalu 
KARO BELAISVIAI ANGLIJOJ IR PRANCŪZIJOJ 

Besvarstant gen. Marshallo planą Europos ekonomi
nei rekonstrukcijai senato užsienių komisijoj, iškyla 
visokiausių klausimų, kurie daug prisideda prie plano 
vykdymo sutrukdymo. Bet, reikia pripažinti, kad kai 
kurie klausimai iškeliami visai vietoje. 

Vienas iš tų iškeltų klausimų liečia žmoniškumo rei
kalą. Senatorių tarpe iškeltas dalykas, kuris vertas 
dėmesio ir turi būti atitaisytas pirmiau, negu Ameri
kos bilijonai bus pradėta pilti Europon. 

Yra pasiūlymų, kad Didžiajai Britanijai ir Prancū
zijai tol neduoti fondų iš Marshallo plano, kol jos ne
grąžins Vokietijon apie 500,000 vokiečių belaisvių, ka
riuos dabar naudoja kaipo "darbo vergus". Vadinas, 
juos tebelaiko tam tikrose belaisvių stovyklose ir pri
verstinai varo dirbti savo pramonių dirbtuvėse, kasyk
lose ir t.t. Toks elgesys, aišku, nesuderinamas su tarp
tautinių sutarčių nuostatais ir tikrai skaudžiai nusideda 
žmogaus teisių ir laisves principams. 

DARANT PALYGINIME 

Tiesa, jei palyginti kiek kartų daugiau yra darbo 
vergų Sovietų Rusijoj, Anglijoj ir Prancūzijoj esamas 
skaičius tai tik lašelis. Rusijoj ir karo belaisvių ir kitų 
darbo vergų yra apie dvidešimt milijonų, bet visvien 
tai dar nepateisina anglus ir'prancūzus dėl jų elgesio. 
Mes žinom, kad Anglijoj ir Prancūzijoj karo belaisvis 
turi geresnes gyvenimo sąlygas, negu Rusijos pilietis, 
apskritai imant, tačiau žmoniškumo dėsniai visvien 
yra sulaužomi. Toji padėtis ttfri "būti atitaisyta. Ir la
bai gerai, kad šis reikalas visu rimtumu iškeltas sena
to užsienių reikalų komisijoj. 

O KAIP SU SOVIETŲ RUSIJA 

Gen. Marshallo planui, kaip žinoma, pagrindiniai prie
šinasi Maskva ir griežtai draudžia gavo satelitams jam 
pritarti. Ir, suprantama, Marshallo planas neliečia nei 
Rusijos nei jos kontrolėje esanČkj valstybių. Iš tos 
priežasties ir sąlygų sąryšyje su tuo negali statyti. 

Nepaisant to, kiek mūsų vyriausybe, tiek kongresas 
neturėtų užmerkti akių ir nematyti t kas dedasi liž ge
ležines uždangos. Ten žmogaus teises ir laisves visai 
yra paminta po kojų. Visa eile tautų vyra pavergta ir 
kenčia skaudžiausius persekiojimus. 
**=r JL. S A N T y K I A I s u MASKVA 

Atsižvelgiant į tai, su banditiška Maskvos valdžia ir 
ekonominiai ir diplomatiniai santykiai turfctų būti vi
sai nutraukti. Kol Maskva nepakels geležines uždangos, 
kol neatstatys pavergtųjų tautų laisvą ir nepriklauso
mą gyvenimą ir kol, pagaliau, pačios Rusijos 4žfn0nems 
nesuteiks laisvę, reikia reikalauti, "fead Sovietų ^Rosiją 
ir iš Jungtinių Tautų organizacijos pašalintų. 

Palaikymas santykių su krtfvinu totalitariniu rėžimu 
ir pripažinimu jam lygių teisių tarptautmėj 'taikos or
ganizacijoj, savaime stiprina bolševizmą ir >ne "mažina, 

1 bet didina pavergtųjų kančias. 
Besiginčijant del puses milijono vokiečių karo be

laisvių, verčiamų dirbti x Anglijai ir ^Prancūžijai, nerei
kia išleisti iš minties šimtus milijonų vergų Rusijoj 
rr, aplamai, už geležines uždangos. 

Maskva "Atsikerta" 
Šių metų sausio 21 d. valstybės departamentas pa

skelbė slaptus dokumentus apie Sovietų 'Rusijos sant-
tykius su naciškąja Vokietija ir apie Stalino-Hitlerio 
kopspiracijas užvaldyti tr pasidalinti "TSuropą ir Aziją. 
Tų dokumentų tik *ialis teatspausdinta į valstjfbes de
partamento išleistą knygą, tačiau toji knyga išėjo ne
toli trijų šimtų puslapių didumo. Joje talpinami vien 
tik dokumentai be jokių pastabų ar komentarų. 

Maskvai šis Jungtinių Valstybių pasielgimas tiek ne
patiko, kad ji visai lygsvaros neteko. įsivaizduokit sau, 
ji net prie to priėjo, kad Jungtines Valstybes -kaltina 
del Hitlerio iškilimo. Esą Amerikos auksas padėjo Hit
leriui priruošti Vokietiją antram pasaulio karui. Va
dinas, -kuo pats kvep, tuo ir kitus tep". Taip lygiai 
elgiasi iš lygsvaros išėjusi Maskva. 

NEPRIKLAUSOMYBE TAUTAI — GYVYBES 
S4LYGA 

Nepriklausomybės' atėmimas tautai prilygsta žmog
žudystei, o jos atėmė jas žmogžudžiui. Nepriklausomybe 
tautai yra tas pats, kas žmogui gyvybė. Kaip "žmogui 
yra duota ir pripažinta gyvybės ir laisvSs teisė, taip ir 
tautai ji yra leista ir pripažinta. Kaip žmogus, tik gy
vas ir laisvas būdamas, gali kurti ir savaip tvarkytis, 
taip ir tauta, tik turėdama laisvą ir nepriklausomą sa
vo valstybę, gali savistoviai reikštis ir kurti tokį gy
venimą, koks jai ir;jos sąlygoms, gabumams bei suma
numams atitinka. Nepriklausomybė kiekvienai tautai 

# 

yra gyvybinė sąlyga. 
Lietuvių tauta, būdama laisva ir nepriklausoma pra

eity, figūravo pasaulyje kaipo savistovus ir šviesus vie
netas, o netekus laisvės ir nepriklausomybės buvo iš 
visur išbraukta ir beveik palaidota. Pavergėjai Lietuvos 
žemėje t)uvo ponai, o lietuviai vergai. Jiems nepakako 
lietuvio darbo, ir/prakaito, i jie norėjo ir lietuvio sielos 
— tautinės gyvybės. Tą siekti, jie uždraudė lietuvišką 
spaudą, o jos vieton grūdo savo "graždanką", kuri lie
tuviui buvo svetima ir forma ir turiniu. Lietuvis ją lai
kė giltine — nuo jos šalinosi: jai visokias barikadas 
statė ir už tai pavergėjo buvo areštuojamas, kalėjiman 
ir į Sibirą grūdamas; lietuvis pavergėjui buvo tik daik
tas — ne žmogus. 

KĄ DAVĖ KRA&TUI LAISVE? 
Lietuva buvo Tautų -Sąjungos ir jos įvairių organų 

ve, už savo teises kovojo — Lietuvos Nepriklausomy
bės reikalavo ir siekė. Atėjus progai, jis ją paskelbė 
ir iš svetimos. dominacijos išsilaisvino — laisvų tautų 
ir valstybių šeimon {stojo, kaipo pilnateisis narys. 

Laisva, suvereninė-ir nepriklausoma Lietuva iškėlė 
tautos savybes, atkūrė ir sumodernizavo žemes ūkį, at
statė ir praplėtė pramonę, išvystė užsienio prekybą, pa
gerino darbo ir darbininkų padėtį, prikūrė visam krašte 
visų rūšių mokyklų, išleido laikraščių ir knygų dau
gybę, . padarė šalį moderniška, kūrybinga ir tikrai pa
vyzdinga valstybe — tauta atsistojo šalia kitų pilna
teisių tautų. 

Lietuvių buvo Tautų Sąjungos ir jos įvairių organų 
narys. Jos parašas buvo ir yra po 69 daugiašalių sutar
čių ir po 250 dvišalių sutarčių. Tarptautinio vieneto at
žvilgiu Lietuva buvo. lygi Sovietų Sąjungai ir bet kuriai 
kitai valstybei, kaip didelei, taip ir mažai. Lietuvos pi
nigas ir Lietuvos pašto ženklas garsino Lietuvą visose 
pasaulio dalyse. Lietuva visur buvo Lietuva. Joks mil
žinas jos nestelbė ir nustelbti negalėjo. 

OKUPANTAI — NAIKINTOJAI 

jtuvai patekus į vokiškų-rusiškų okupantų rankas, 
Lietuvos žvaigždė vėl pradėjo blėsti. Jau kaip kada 
tendencinga ranka ir nuo žemėlapio ją nubraukia, ir į 
knygą nebeįrašo; jos ūkis sugriautas, spauda ir švie
timas sumaskolintos ir sukotnuništintos; jos bankai ir 
visas kitas turtas nusavintas — litai nekursuoja; jos 
nepriklausomas paštas sunaikintas ir laiškai nebeturi 
lietuviškų vaizdų ir ženklų. Lietuvon siunčiamos kable-
gramos eina ne į Ltetnrvos sostinę, bet į okupanto sos
tinę, o iš ten adresatui; visos valstybinės savybės iš 
Lietuvos plėšiamos — okupanto pasisavinamos — Lie
tuva verčiama būti Rusijos provincija, o lietuvis sovie
tiniu mongreliu. 

Sovietų Sąjunga, aukščiaunkonstatuota darydama, nu
sikalsta ne tik Lietuvai ir lietuvių tautai, bet taip pat 
Jungtinėms Tautoms ir tarptautinei teisei. 

Lielttfva (kartu su Latvija ir "Estija) darosi ir turi 
pasidaryti centriniu punktu kovai'už tautų laisvę, už 
Jungtinių Tautų princifMs, už žmogaus teises, ir tarp
tautinę teisę. Šito punkto iškėlimas stipriai priklausys 
nuo Amerikos lietuvių ir politikų.. 

— P . W D . 

X 

Mary lando Gubernatoriaus 
• • 

Maryland valstybės gubernatorius Wm. Preston Lane, 
JT.,-išleido proklamaciją, -kuria skelbia vasario 16 d. 
Lietuvos*Respublikos diena. Baltimore, Md., miesto me
ras taip pat paskelbė tokią proklamaciją. 

Tirigi, > jau antino ji *^lstybė (pirmoji yra Illinois) iš
kilmingu būdu: pagerbia ir pamini Lietuvos Nepriklau
somybės dieną. O kaip su Ohio, Pennsylvania, New 
Jersey, New Yorko ir Naujosios Anglijos valstybėmis? 
Juk ir ten^gyvena daug lietuvių. Veikėjai, sukruskite! 

KuomdtNoH-Gailėsis 
Rumunijos komunistinė ^vyriausjrbė tuo tarpu nekrei

pia dėmesio 4 Jungtinių Valstybių notą, kuria pasmer
kiamas jos užsimojimas likviduoti visas demokratinės 
opozicijos liekanas. Bet, ateis laikas, ir tai gal visai ne
trukus/kad Rumunijos ir kitų kraStų komunistai gai
lėsis nesiskaitę su Jungtinių Amerikos Valstybių pas-
tabomis, turinčiomis tikslą atsteigti pasaulyje ne bet 
kokią, bet pastovią ir teisingą taiką. 

iš Šen Bei Ten 
Rašo Tadaušas Dūdele 

ugi, jau po "Draugo" 
koncerto. Apie jį gali būti 
daug atsiliepimų. Vieni pro
gramą girs, kiti peiks. Vie
nam tas patiko, kitam kas 
kitas. Tačiau vienu dalyku 
tikrai visi "Draugo" drau
gai džiaugėsi: nepaprastai 
dideliu į koncertą atsilanky
siu žmonių skaičium. Tokį 
didžiulį žmonių būrį sutrau
kia retas lietuviškas paren
gimas. Tai rodo, kad "Drau
go" bičiulių šeima ne mažė
ja, kaip pesimistai linkę ma
nyti, bet kasmet didėja. O 
tai duoda "Draugo" vado
vybei ir visiems artimie
siems bendradarbiams dar 
daugiau energijos dirbti ir 
tobulinti "E^raugą", kad jis 
pasidarytų didžiausiu ir ge
riausiu Amerikos lietuvių 
laikraščiu. "Draugas" jau
čia, kad už jo stovi didžiule 
skaitytojų ir draugų armija.* 

• • • 
Paprasti Amerikos gyven

tojai nešė i jų miestus atva
žiuojantį ' 'Drau g i š k u m o 
Traukinį'' dovanas alka
niems Europos gyventojams. 
Amerikiečiai norėjo parody
ti, kad jie atjaučia europie
čių vargą ir nori jiems pa
dėti. Susirinko tūkstančiai 
tonų maisto produktų. Tas 
maistas buvo nugabentas į 
Italiją ir Prancūziją, kur gy
ventojai išreiškė nuoširdžią 
padėką amerikiečiams. Bet 
štai Paryžiuje to atvežto 
maisto sandėlyje vieną nak
tį staiga kilo gaisras. Per 
kelias valandas sudegė 1,700 
tonų maisto. Nuo kelių šim
tų tūkstančių žmonių burnų 
buvo nutrauktas sotesnis 
kąsnis. 

• * * 
Paaiškėjo, kad tą sandelį 

su amerikiečių dovanomis 
padegė komunistai. Jis bu
vo padegtas iš-karto net aš
tuoniose vietose, kad, gais
rininkai negalėtų jo užge
sinti. Gaisras kilo kaip tik 
tą dieną, kai turėjo būti pra
dėtos dalinti dovanos gyven
tojams. Kad nebūtų galima 
greitai prisišaukti gaisrinin
kų, telefonas buvo nukirp
tas. Taip pat buvo sugadin
tas apylinkėje vandentiekis, 

. kad gaisrininkai negalėtų iš 
karto pradėti gesinti. 

• * •• 
Komunistai atėmė iš pa

ryžiečių dovanas, bet sukėlė 
prieš save neapykantą ir aiš
kiausiai parodė savo "niek-
šingumą tiems, kurie dar vis 
norėjo tikėti komunistų ge
ra valia. Ne žmonių vargas, 
ne badas komunistams rūpi, 
o tik kenkimas Amerikos ir 
Europos tautų geriems san
tykiams. Taip komunistai 
kovoja prieš Amerikos "im
perializmą", bet be neapy
kantos ir paniekinimo pa
tiems sau jie tikrai nieko 
nelaimi. Jų šlykštūs darbai 
atidarys akis vis didesnėms 
žmonių masėms. 

Komunistai visokiais bū
dais stengėsi trukdyti 'Drau 
giškumo Traukinio' maisto 
dalinimą ir Italijoje, tačiau 
ten jie dar nedrįso griebtis 
tokios šlykščios priemonės, 
kaip Paryžiuje. 

N A M U K A S 
(Perspausdinta iš tremtinių žurnalo "AIDAI") 

JURGIS JANKUS 
(Tęsinys) 

Įėjo Stasė, apsirengusi taip, kaip sutikdavau einančią 
į miestą: su šviesiu paltu ir mažyte skrybėlaite. Ji 
pasisveikinusi nusišypsojo, ir aš savo nešvarioj ir skur
džioj lovoj pasijutau toks be galo mažytis, kad sunkiai 
galėjau sulaikyti ašaras. 

— Vis dėlto, broliuk, tu ne kaip išrodai. Ar eisi į 
mokyklą ? . 

Aš negalėjau ištarti žodžio, bet ji ir nelaukė, kad 
ką pasakyčiau. Ji pati žinojo, ką pasakyti: 

— Dabar einu į darbą, o tu gulėk. Ar turi ką valgyti? 
Mokykloje toks negali pasirodyti. Iš anksto žinau: tuoj 
susipeši su savo daktariuku ir pats liksi kaltas. Tokius, 
kaip tu, išmesti jiems nesunku. O man irgi reikia eiti. 
Jei vieną dieną pamėginčiau nenueiti, tai iš karto atsi
durčiau gatvėje. Už durų naujokių eilė laukia. Bet čia 
pas tave reikia šį tą aptvarkyti. Iš darbo grįžusi užei
siu. Pamatysi: pasiraitysim rankoves, tai po valandos 
nebepažinsi, kad namie esi. 

Užkūrė ugnį, užkaitė puoduką vandens ir išbėgo. Kaip 
peteliškė! Kaip spindulys pro debesų prošvaistę. 

Bet aš nelaukiau, kol ji pasiraitos rankoves. Greitai 
pašokau iš lovos ir ėmiau tvarkytis. Iškuopiau palovį, 
išploviau sutręšusias grindis, užtiesiau langus senomis 
langatiesėmis, kurios nuo motinos mirties tebegulėjo 
skrynioje, nurankiojau voratinklius, atsisėdau ant lo
vos ir nusiminiau. 

Jau buvau matęs, kaip atrodo kambariai turtinguose 
miesto namuose, ir mokėjau juos palyginti su savo skur
du. Galėjau dar nupirkti popierių rr išlipinti sienas, bet 
iš kur man reikėjo imti baldų, grindims kilimų, sienoms 
paveikslų ir kitų gražių dalykų. 

Atsiminiau daktaro žibančią indaują, kurią nupirko 
praeitą pavasarį ir užmokėjo didelius pinigus. Joje už 
poliruoto stiklo stovėjo eilės brangių puodelių ir stik
liukų. Jie buvo stori, kristaliniai ir smagiai žiburiavo. 
Žinojau, kad iš jų žmonės pasigeria ir kvailų darbų 
pridirba, bet kvailų darbų moka pridaryti visi. Ir tam
siausio mūsų kampo žmogelis. Tik jis neišmano, kas 
yra grožis, ir neturi jokio supratimo apie puošnaus 
buto ramią svaiginančią nuotaiką. Tikėjau, kad tokiame 
bute galėčiau paimti Stasei už rankos ir pasakyti: 

— Ar tau čia patinka.' Ir kai linkterėtų pridėti: — 
Tu man patinki. Pasilik pas mane. Nežinau, ar aš tave 
myliu, nes iš viso nesu mylėjęs ir nežinau, ką tada žmo
gus jaučia, bet noriu būti su tavim ir noriu, kad tu 
su manim būtum. Jeigu tą patį jauti, neišeik: aš tikrai 
būsiu laimingas. 

Savo 'žodžiuose jutau drąsą ir tamprų žmogaus ver
tingumą, kylantį iš širdies vidaus, kaip iš neišpasaky
tai gilaus tamsaus šulinio. Bet aš vėl tik galvojau. Aš 
nieko to negalėjau pasiūlyti ir negalėjau būti laimin
gas. Neturėdamas ko ^uoti, neturėjau drąsos imti. 

Vėl sėdėjau rankor :~ u; sidengęs veidą ir galvojau, 
kas pasidarytų iš tos z G^ i r gražios mergaitės, jeigu 

•ją suriščiau su savim. L £?• ji atėjo, aš nieko jai nebe
pasakiau, tik ji nebuvo mano padaryta tvarka paten
kinta. Ji dar kartą peršveitė grindis, surinko visus skar
malus ir pamerkė. 

— Tu neturi būti toks apsimynęs, — sakė ji. — Jeigu 
žmoniškai nesusitvarkysi, aš niekada nebeužeisiu, ir 
tada bus po mūsų draugystės. 

Bet po draugystės nebuvo. Ji viską sutvarkė ir pa
darė, kaip jai atrodė geriau. Ką ji darė, man irgi vis
kas geriau atrodė už tą, ką aš pats dariau. 

(Bus daugiau) 
•aMMMAaaa 

į:W^:!."pfpJ' l;,y* jjĮH Jt.'|)WPw»wWiĮ 

Doras ir turįs gerą širdį 
kitų neįtarinėja. G. Palau, 
S.J. 

PLANINGAS TAUPYMAS 
Moka Gerus Dividendus 

Mūsų Bendrove gelbsti tūkstančiams tau
pytojų sudaryt atsargas—įsigyt nuosavus 
namus — naują automobili — del apsaugos 
nuo netikėtų nelaimių. Jūsų taupiniai ap
drausti iki $5,000 per Federal Savihgs & 
Loan Insurance Corp. Pradek Taupyti Dabar. 

MUTUAL FEDERAL 
and j£o&n c7hSJU>ccatc<m 

2202 W. CER/AAK Ra , • CHICAGO 8, IltlNCC 
MiOME. VlRai* . 7747 JOHN A KAZAHAUSUV * • * 
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Trečiadienis, vas. 11 1948 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
K 

IS CHICAGOS LIETUVIŲ KOLONIJŲ 
BRIGHTON PARK 

mą per iškilmes. Naujokams, K. A. Stankams Chicago, 111.; klierikui A 
Nuoširdus ačiū giminėms, J. M. Žemaičiams, P. A. Gir- Navikevičiui, Hinsdale, 111.; 

I draugams ir prieteliams už niams, S. Zižiūnienei, P. A.' sesutei Marcijonai, Chicago, 
kurie galėtų jam dabar pa-laukas šv. Mišių ir gėles: O. | Botyriams, J. E. Baršaus- UI.; P. E. šaltaniams, Great 
dėti. Jis su savo šeima dar Į Mikalauskienei, J. M. O. Jo- kams, V. A. MičMiams, O. Neck, N. Y.; E. Paurazienei 

Šv. Pranciškaus Vienuoly- tik neseniai pabėgo iš bolše- nikiams, J.M. Mikalauskams Jasiūnienei, J. Leskevičiui, ' ir M. Samuels, Detroit, Mi
no Rėmėjų 2 skyriaus svar- vikų kankinamos Lietuvos, | i r šeimai, J. M. Pakuliams, Mari jai Aikštaitei ir šeimai, ehigan; P. Jarui, Baltimore, 
bus susirinkimas įvyks va- nors jis yra jau 83 metų am- į r šeimai, J. O. V. Grigalaus-; G. J. Rukšėnams, Leonui Md.; V. O. Sirvydams, Rou-
sario 11 d., 8 vai., Rudienės įįaus ir tik su viena koja, kams ir J. A. E. Norkeliū- j Gudui, A. A. Račiūnams, D. |ges Point, N. Y.; J. Bunevi-
name, 4352 So. Maplewood 0 jo žmona jau 70 metų. Sy- nams iš Detroit, Mich., A.i M. Ylams, J. O. A. A. Ruz-1 čienei Greenfield, Mass.; V. 
Ave. Prašomi nariai skait-; kiu pabėgo jo duktė ir duk- Pakuliui, A. Mikalauskaitei,' gaičiams, A. Z. Veršinskams, V. Treigiams, Simcoe, Ont.; 
lingai susirinkti, nes turime terš duktė — jo anūkė. Duk-1 s . M. Plapliams, V. M. Mi- L. Čečkauskui, J. O. Čičins- Kanados Lietuvių Tarybai 
daug svarbių reikalų svars- terš vyras 1940 m. bolševi-1 kalauskams, A. Forshaw, J. kams ir šeimai, J. M. Lek-! Toronto skyriui; Moterų gru ! 

tymui, ypač apie metinę va- kų suimtas ir kankintas Lie- j A. C. Lapoinle, A, O. Yuk- niekams, J. O. G. Kuprevi- pei "Daina" Toronto, Ont.; • 
karienę, kuri įvyks vasario tuvoje kalėjime, o 1941 m. neliams, kun. J. Bobinui, ku- čiams, J. M. Dunčikams, V. ! J M. G. B. Yokubyn'ams ir 
22 d., Dariaus-Girėno svetai išvežtas į Sibirą. Jų šeima, | nigui A. Vilkaičiui, kun. S.! M. škudams, J. O. Matu-
nėj. 

— Valdyba 

Senas Knygnešys 
Prašo Pagalbos 

Senas knygnešys, gabenęs galbos vertai ir reikalingai 
Lietuvai šviesą iš Prųsų ca-

pesi i "Draugą", prašyda 
mas surasti gerų žmonių,) je 

P. O. Indreliams, Toronto, 
antrą kartą bolševikams a-1 Vembrei iš Athol, Mass., J. , l iams, J. R. Kilmoniams, V. n t . p 7 a v f i H f l l r i l „irr%*' <u 
tėjus, buvo persekiojama, toj M. J. Bačiavičiams iš Bridge. Kiškiams, J. Jurėnams, P./ ' ' * a v a a & K y ' « « » * «*• 
dėl jie ryžosi bėgti, ir Die- port, Conn., Juozui Tumšai, Januškiams, P. Petroniams,; (Nukelta į 6 pusi.) 

Juozui ir Delphinai Cress,' J. Jokubauskams, J. Motu-
S/ V. Bridzevaičiams ir *šei- zams, J. Vaitekūnams, P. Li-, 
mai iš Detroit, Mich., M. E. nauskams, J. šilkauskams, Nauja Lietuvos Istorija 
Ambrasams iš Merchant- J. Gyviams, P. Lubienei, P. 
ville, N. J., J. B. Miliaus-' Gudams, J. Venckams, P. 
kams iš Boston, Mass., J. A. j Klimavičiams, J. Gauriams, 

J. Kriaučialiūnams, M. Lū
kesiams, P. Motiečiams, J. 

vas jiems padėjo pasiekti po 
didelių vargų Vokietiją. 

Kas galėtų šiai tikrai pa

lietu vio knygnešio šeimai 
ropersekioj im, laikais, jerei , PjJJB. * . • * • " • < £ " * | TEZ&ZFfrEiįm 
n»ai i '•Drauea". nrašvda-' .moti Draugo r e d a k c ų o - ^ ^ ^ ^ J g ^ 

čiams ir P. Šukiui iš Roches 
ter, N. Y., P. Švitrienei ir 
Onutei iš Nanticoke, Pa., V. 

i M. Švitrams iš Pittston, Pa., 
P. A. Waškiams ir šeimai iš 

Nuoširdi Mūsų Padėka 

THE S T O R Y O F 
UTHUANIA 

Laurinaičiams, P. Benžai-
čiams, P. Boguiiams, P. Mi
gliai iš Chicago, 111., Mr. ir 
Mrs. H. Spector, Mrs. D. 
Fraid, "George" Fruit Store, 

( Florist Brulė, Ludger-Duver 
mai išreikšti mūsų dėkingu- taip rūpinosi nesigailėdami j Andriuškai iš Thompson, i nay mokytojams ir moki-
mą už gilią užuojautą didžio savęs, kad tik mums paleng- Conn., V. Valantiejienei iš! niams. 

Negalime surasti žodžių, kurie labai daug mums pa-
kad galėtume visiems tinka- dėjo visuose reikaluose ir N 6 w Haven, Conn., kun. V. 

• iJt 1\-Z.*.l „I J X 1 . ^ « . . 4 - n ;«v « . r m i n n a i n o o i o r o i l S r l a T V l i A i • v i • • * m i 

je skausmo valandoje, nete-. vinti. 
kus mylimo vyro ir bran- Ačiū labai gerbiamam kle-
gaus tėvelio. Norime nuošir- bonui J. Bobinui už rūpestį 

- • i - i 

Maspeth N. Y,, V. Rimdeika „ ,_. t „ 
ir J O. Vaškeliams iš To-i P a d e k a u z u z ^ j a u t o s te-
ronto, Ont.. M. Janulaitytei legramas ir laiškus: Jonui 

džiai padėkoti mūsų gimi- laidotuvių dienoje, — taip l ^ Greene, ' Maine, Kanados Jlai' TfhJ |
C

1
a g^ C" j P ,

T
 W a l " 

naičiams Jonui, Marijai ir iškilmingai malonėjo tą die- j Lietuvių Centro Tarybai, K. *» 0 i J l 

Paras* 
KUN. TOMAS CHASE (Cliausfca^ 

ISletdo Strafford House. Ine 
Žeto ̂ Janiai. iMMuOMdfcfe ?y. 

Užsakymus siųskite ) — 

D R A U G A S 
2834 S. Oakley Ave. 

Chicago 8, Illinois 
Beniui ir Broniui Mozūrui; PlaiMee a ,n d m e pohtpald. Onutei Jonikams, gerašir- ną viską sutvarkyti balny- ; L Moterų Sekcijai, Lietu-

džiamą prieteliams J. P. Juš- čioje. Taipgi dėkojame Jonui [ ̂ ^ Tremtiniams Kanado- Longlac, Oąt.; P. Adamo-j g p ^ ^ m r ^ T H E J B T O R T c j 
Kevičiams A. Navickui, M. ir Vytautui Mikalauskams, j J € ) (dėkui Juliui Jurėnui i r ; niui, Kegan, Unt.; tfr. Veng-i0 m 1 , 
Vaikšnoru'i, L. Girmiui, A. Jonui Juškevičiui ir Rober-1 L e 0 n u i Giriniui) Šv. Kaz. ir ^ ru i» V a l o r a ' 0 n t ; J o l F J 1 i r 

Račiūnienei ir M. Ylienei. tui Bohemier uz patarnavi-
Name 

» T~~ T «û i ; «; T^„«„, i Jurgiui Kliorikaičiams Tim 
Sv. Jono Labdaringai Drau-| . b . n u JT» . 
gijai, Nekalto Prasidėjimo n»ns Ont.; A Baltrusmi var , 
Panelės švenčiausios Drau- du kitų savo tautiečių, Tim 
gijai, D. L. K. Vytauto Nepr. ™ n s - Ont;_ J. Dambrui var 
Klubui, J. P. Juškevičiams, d u atvykusių lietuvių, Aga 

Addreas 

M. Juškevičienei, M. Vile-
mienei, J.'M. Andrulioniams, 

A. A. 
ONA KASDELEVIČIENE 

(To tčvais Petrauskai te) 
UVYL'HO 917 Kigrhth St.. Waukegan, 111. 

va, Ont.; S. Pocauskui Va- Dangus turi būt tavyje; 
lora, Ont.; B. Navickaitei (priešingai, tu negalėsi būti 

I ^ v i c k u I , " M? V a l k š n o j I v a r d u atvykusių Winnipago j danguje. 
M Bobinienei ir šeimai, J. \ lietuvaičių, dr. A. Gervydui,. 
V. Ramanauskams, J. Bal-i Scranton, Pa,; M. Mačytei,! Skaitykit, platinkit Draugą; 
siams, F. Dubauskui, J. M. 

Mirė Vaaario 8 d., 1948 m., 4 vai. po pietų, su l aukr s 70 m. 
amžiaus. Gimus Lietuvoje. Kilo iš Vilkaviškio apskričio, Grasiškių 
parapijos, Kauniškių kaimo. 

J Amerika atvažiavo 1896 metuis, ištekėjo už Prano Gust. Pir
mas vyras mir€ 1914 metais, vėliau ištekėjo už Prano Kasdelevieio. 
Visa laiką 'išgyveno Waukegane. 

Paliko dideliame nuliūdime vyrą Praną, 
ir Antaną Gust. marčia ir dvi anūkes. 

sūnus: Praną Gust 

Priklausė prie švento Baltramiejaus parapijos, šv. Onos Gy
vojo Rožančiaus Mergaičių ir Moterų Draugijos. 

Kūnas pašavotas J. Petroshiaus koplyčioje, 313 lOth St., North 
Chicago, IU. 

Laidotuvės jvyks ketvirtadieni, vasario 12 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta j švento BaJtramiejaus parapijos bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta j Aseension kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimine*, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Ytiliihlv: Vyras, Kūnus, Marti ir Anūkes. 

Laidotuvių direktorius J. Petroshius. 

JURGIS NAKROŠIUS 
Gyv\: 1534 S. 50th Court, 

Ciee.ro. Illinois. 
Mirė Labdarių Senelių Prie

glaudoje Vasario s d.. 1948m., 
sulaukęs 68 metų amžiaus. 

Gimęs Lietuvoje. Kilo iŠ 
Panevėžio apskr.. Kubilių kai
mo. Amerikoje išgyveno 43in. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
brolvaikius, Jul ia Janus ir jos 
vyr;> Joną, Veroniką Johnson 
Ir jos vyrą Kdward, He.en 
Poppe ir jos vyrą 01i\er, 
Uos*. Barauską ir jos vyrą 
Antaną, Joną Nakrosių ir jo 
žmoną Francis ir kitus gimi
nes, d raugus ir pažįstamus. 

Priklausė prie švento Vardo 
dr-jos Ciceroje, šv. Antano ir 
Lietuvių Kareiviu draugijų. 

Kūnas pašarvotas Ant. \l. 
Petkaus koplyčioje, 1410 So. 
50th Ave.. Cicero. Laidotuves 
Jvyks Ketvirtad.. Vasario 12d. 
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus at lydėtus j Šv. Antano pa
rapijos baanyčią, kurioj jvyks 
gedulingos, pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nulifnlv: Brolvaikiai Ir jn 
Šeimos ir visi kiti Giminės. 

Laid. d i i «k t Ant. 1). Petkus 
— telefonas Tovtmhall 210«i. 

*+• 

S E N O M S , A T D A R O M S , 
S K A U D Ž I O M S 2 A I Z D O M S 

I R ODG£> I Š B f i R I M A M S 

Kenčiamieji nuo senų, a tdarų 
ir skaudžių žaiadų. žino kaip sun
ku yra ramiai pasėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet ^ mtit* 
žaizdom oradeda ;\;'\*%*irf/£į& 
niežt *c skaudė
ti — užtepkite 
JU5GULO Oint-
ment palengvi-

1 n I m u i gfkauamo 
ir niežėjimo tų 
senų. a tdarų ir 
skaudžių žaiadų. 
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prasal inanč i o s 
ypatybės suteik* 
J u m s t inkamą 
nakties poilsį ir 
pagelbės išgy 
dyt senas, 
a tdaras 
skaudžias 

žaizdas. Vartokite jj irgi akau-
diems nudegimams, šąsų ir sutrū-
kimų piasalinii.iui, ir kad pa
lengvinti Psoriasis niežėjimą. At-
vėdina vadinama Athlete 's Foot . 
degini ą ir niežėjimą, susabdo jo 
plėtimas), sulaiko nuo odos nu-
džiovimo ir sutrūkimo ta rp pirš
tų: geras ir sausos, trūkstančios 
odos niežėjimui, nuo darbo iš
bėr imams ir kitoms odes nega
lėms iš lauko puses, ' 

Legulo Ointment yra parduoda
m a s po 75c, $1.25 ir $3.50. Pirki te 
jį vaistinėse Chicagoj ir ąpielinkėj 
a rba atsiųskite Mopey Orderį J: 

LEGULO, DEPT. D. 
4847 W. 14th Str^t 

CICERO 50, IU4N0IS 

Metines Mirties 
Sukaktuves 

MYKOLAS" GRIGALIS 
Jau sukako vieneri metai, 

kai negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimą vy
rą ir tėvą. kuris mirė vasa
rio 11 d.. 1947 m., ir daba r 
ilsisi Sv. KJazimiero kapinėse. 
(Jimė Lietuvoje, Telšių apskr., 
Vietuvos par.. Alkų sodžiuje. 

Nors laiKas tęsiasi, bet 
mes jo niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailetingas Die
vas suteikia jam amžiną atilsį. 

Mes a tmindami jo liūdną 
prasišalinimą iš mūs>*ų tarpo, 
užprašome gedulingus Šv. Mi
šias vasario 13 d., Šv. Jurffio 
par. bažnyčioje, 8 vai. ryto. 

Kviečiame visus gimines, 
druugrus, kaimynus ir pažįs-
t a m u s da.lyva.uti šiose pamal
dos ir kar tu eu mumis pasi
melsti už a.' a. Mykolo Griga-
lio sielą. 

Nuliūdę: /mona . Duktė, 
Žentas ir kitos Giminės. 

LIODĖSIO VALANDOJ 

MAŽEIKA & EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. W«tem Av% 3319 Utuonko Av©. 
PROsp©ct0099 YARds 1138^1139 

PIRKITE TIESIOG NUO— 
MR. NELSON 

— Savininko — 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 West lllth St. 
Vienas Blokas nuo Kapinių 
Didžiausias paminklams 

planu pasirinkimas mieste. 

Teieionus: GEDARCREST 6 3 3 5 

J 

K A P Ų P A M I N K L A I T I E S I O G IŠ DIRBTUVĖS 

UfaUakykite gražų paminklą ant savo mylimo a»-
mena kapo — tiesiog li šios vienintėlžs lietuviškos pa* 
minklų dirbtuves. 

Paminklas pristatome 1 visas kapines arti ar tolL 
Nuo akmens ^»lifikavimo iki raidžių iškalimo ir 

paveikslų įstatymo — BUTIN Ir KAMENSKY eksper-
tyvis darbas yra paremtas 45 metų patyrimu. 

Aplankykite mus Ir pamatykite mušu darbo pavys* 
dilus. Dirbtuve yra atdara visomis dienomis Ir 
mis valandomis. / 

kį$ 

BITTINandKAMENSKY 
Monument W o r k s 

3938 W. l l l t h STREET — Tel. BEVerly 0005 
Pirmoji paminklų dirbtuvfi nuo 8v. Kazimiero kap. vartų. 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
IJUDOTUVITJ IŠTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIEN4 IR NAKTJ 

4605-07 5. Hermitage 
Avenue 

Yards 1741.2 

4330-34 S. 
Avenue 

Lafayette 0727 
Koplyčios VELTUI Visose 

Chicagos Dalyse 

Radio Programai WGE« 
fl390 k.) 

DABAR KAS SEŠTADIEV1 
nuo »:16 Iki 9:10 T. ryt*. 

Veteranų Perlaidojimo 
Kreipkitės prie ANTANO B. PETKAUS, Laidotuvių Direk

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar joms 
norint, kūnai žuvusiu ar mirusių veteranų — jūsų mylimųjų, 
bos parvežti perlaidojimui. Tik pasaukite ir p. Petkus atvyks 
į jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo iniormaci-
jas. Sutelkiamas pilnas miHtarinis laidojimas. 

NULIŪDIMO VALANDOJE 

KREIPKITĖS PRIE 
A JVTHONT a 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

1410 So. 50th Ave., Cicero. I1L 
Telefonas TOWNHAJLL 2109 

6812 So. Western Ave., Chicago, I1L 
Telefonas — GBOVEHILL 0142 

Misų patarnavimas yra greitas, mandagus tr 
jftsų finansiškam stoviui prieinamas) 

8EKANTIEJI YEA NABIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Amhnlaaaa 
vunas yra teikiamai 
dieną ir nakti- Ee* 
kala. Saukite ava. 

Nes turime koplyčia, 
visose Chicagos li 
Koše lando dalyse b 
nojau aaauaaaaĮaai 

~ ^ : . N 

PETRAS P. GURSKIS 
659 VVEST 18th STREET Phone S t E l e y 5711 

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

POVILAS J. RIDIKAS 
8364 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Telephoue: YARds 1419 

LACHAWICZ ir ŠONAI 
2314 W. 23rd P t A C E Phones — VIRginia 0672 
10756 S. MICHIGAN PULimas 1270 

LEONARDAS L BUKAUSKAS 
M8JB1 8. MiiBIGAN AVE. Phone; PUIiman 0661 

ANTANAS fil PHILLIPS 
8807 & UTUANICA AVE. Phone: YARds 4008 

JULIUS UULEVICIUS 
4348 S. CALIFORN1A AVE. Phone LAFąyette S572 

ss 

/ 

http://Ciee.ro
http://da.lyva.uti
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CIIICACO, ILLINOIS Trečiadienis, vas. 11. J94-& 

Amerikos Komunistai Pavojingesni; 
Geriau Būtų Visus Juos Registruoti 

PER VIENUS METUS BAIGfi MOKYKLA 
':;':v,::;K::v'v'į>::'::;1 

WASHINGTON. Ad- s-iūlo pravesti įstatymą, pa
gal kurį visi komunistai ir 
jų sekėjai būtų priversti re
gistruotis kaipo svetimos 

mirolas W. Standley, buvęs 
Amerikos ambasado. iumi 
Rusijoje, perspėjo, kad di
džiausias pavoju3 tautos j valstybes, Rusijos,- agen 
saugumui gludi Amerikos ! tais. 
komunistuose, o ne Ru?i:os 
pajėgume. Standley ka*b:jt> j 

Neuždarė Kominterną, 

kongreso komitetui, kuris Į Admirolas buvo Rusijoje 
ruošia įstatymą padaryti I tuo laiku kai sovietai neva 
komunistų par t j ą Amerik> ! užiarė kominterną 1943 m. 
je neteisėtą. f Jis sako, kad %com'nternas 

Standley priešinas to- į nebuvo uždarytas, no s šo
kiam įstatymui, n?s anot i v i e t a i norėjo; kad visi tą 
jo, komunistai Ame ik oje tikėtų. Rusija savo agen 
neišnyktų, bet pradltų p > 
žemio veikimą, o tada būtų 

tais nori pakasti, mūsų val
džios pamatus. Amerikos 

sunku su jais apsidirbti. Jis Į komunistai sieką nuversti 
1 valdžią revoliucijos būdu. 
Tokius įsakymus jie apturi Viešai Rinko Aukas iš kominterno. 

N e v i Labdarybe i j . Komunistai remia visus 
NEW YORK. - S u s * t a > s t a t C n ™ k u r ! e Wį? , Z m ° " 

¥. *, . , , i nes. Po karo jie iki šiol dar cia netikra labdaringa iš- , ,,. v. i • v fl.rir,. . ,. stengiasi sukelti cia nesan-taiga, kuri uz $2.50 i dieną f T ° T. , , . . . . J T ? . į taikos. Jie bando sukelti neleido moterims apsirengu- • . . . . , , , , , . . f_ . . ,sutikimų; darbdavių ir dar-sioms kaipo vienuolėmis vie , . . . ' 0 , ,. z i , . . 1 A . K . į. bminkų. Standley yra tik-sai rinkti aukas ir surinktus \ , , . A ., . . . . . . ^. Į ras, kad jei Amerika stotų i 
pimgus sau paaUikyti . , k g u g o v d d o m i n u o j a . 
Toks auk-j rinkimą, buvo I | a ] i m i ^ A m e r i k o s k o . 
pastebėtas gelzkehų stoty- ' , **. -w. i * •• b . 7 mumstai cia butų penktoji se, restoranuose ir baruose. , , . c 

kolona. 
Rymo Katalikų diecezija Į 

yra uždraudusi vienuolėms 
viešai rinkti aukas. Episko-
palų, Liuteronų, Rusų ir 
Grekų Pravoslavų bažny
čių autoritetai irgi panašiai 

Lietuvos Nepriklausomybes Minėjimas 
Jau 30 metų sukako nuo i programos pildys Birutes 

to laiko, kada Lietuva pa-1 choras. Solistai bus Anta-
siskelbė nepriklausoma vai- ' nas Kaminskas, Chicagos o-
stybe. Šis įvykis Lietuvai ir 
lietuvųi kilmes žmcnems y-
ra brangaus ir reikšmngas, 
ypač dabar, kada prsisina 

i m 
X L. Šimutis, ALT pir-

peros dainininkas Algirdas i 
Brazis, A. Augustinavičie-
nė, Ateitininkų šckljų gru- \ ̂ i ^ ^ ' ^ ^ ^ fa 

• • - i - - iv-r ! * ' - ? " ! ? / ? V e m " > a ^ apskrities susirinkime, 
visomis išgalėmis gelbėti į tinę) deklamuos p t ictines j ų v a k a r ą > v a s a r i o n d g 
Let.ivos gyventojus nuo iš- į eiles. Vakarinę prcg,amą | y a l ;> L i e tuvos Vyčių salėje 
naikinimo, ir šaukt s j pa- ' tvarko Jonas Byansk's, B i - į d a r y g s v a r b i u s p . a n e S i m u s 
šaulį, kad neleistų ag eso- rutės choro vedėjas. g p a s t a rų jų kelionių Lietu-
riams pavergti s l ė s n i u s ĮėjimSii • m ' i t i n g ą i r k o n . I vos politiniais reikalais. Sky 

' certą tas pats bTetas 75 j rių, Organizacijų ir draugi-
centai. Visas parepgimo j jų atstovai, taipgi visi ka-
pelnas skiriamas kovai, už j talikai veikėjai kviečiami su 
L*efuvos nepriklausomybšs sirinkti. Lietuvos Vyčių sa-

Chicagos lietuviai minė3 
Lietuvos nepriklau?o.rybė3 
paskelbimą vasario 15 d., 
Amalgamated Center sve

t i n ė j (333 S. Ashland 
|Blvd.). Išk?lmė3 pas idės 2 
| vai. po pietų. Atidaryme 
dalyvaus Dariaus Girėno ir 

:Don Varnas postai. Invoka-
įciją skaitys kun. Ignas Al-
• bavičius. Himnus g'edos 
Antanas Kaminskas. Muzi-

atsteigmą. 
Euphrosine Mikužis 

Ieškomi Asmenys 

Amerikos Legijono atstovas Chicagoj įteikia organiza
cijos medalį keturiolikos metų Nik. Cartaniui, kuris per 
vienus metus baigė pradžios aštuonių skyrių mokyklą. 
Prieš karą jis buvo parvežtas į Graikiją. Per karą žuvo 
tėvai. Išvargęs aštuonis metus pagalios pasiekė laimės 
kraštą ir jaučias laimingas. (Acme telephoto) 

lė randasi 2451 VV'est 47th 
St. 

X Lietuvių Raud. Rožes 
Klubas kasmet Vasario , 16-
tos proga aukoja stambią 
auką Lietuvos politinei ko
vai. Pernai aukojo $100, tą Dumčius, Juozas ir Pran

ciškus, ir sesuo Bliudžius, ^ į a k i r t o į ' i r SimVtGf 
Agota, iš Sakių parap., Broo b g k l u b u i i r j o s u s i p r a t u . 

kine programą popietinėse | klyne ir New Yorke. ; s i e m s n a r i a m s K l u b o • 
iškilmėse pildys Alice Ste- j Duomas - Kelerytė, Mor- l i o t į n i a į Vasario 16-tos pa-
phens Merginų Choras ir ta ir tėvas Keleris, Adol- ^nė j ime bus: Chester Ara-

Rado Naują Būdą Kaip 
Atidaryti Krautuvę 

ANTIGO, W s . — Ruby padare, kai b:vo sužinota „ , A^ . , , . v. . rfc. Swenke, 41, jos dvi dukros 
apie ši įvykį. 

Policija ir valdžios pa
reigūnai ieško priemonių 
apsidirbti su tokiu žmonių 
iinaudojimu, kuris kenkia 
tikroms labdaringoms įstai
goms ir vienuolijoms. 

Lenkija Nepakeis Vedybų Įstatymus; 
Kliudo Susitarti su Vatikanu 

fas, gyv. New Yorke. 

VARŠUVA. Nesusi
pratimas tarp dabartinės 

i i ^ Z T Z L + I T I Z L I A I Z * ^ v*r,~ Lenkijos valdžios ir Katali-ir jų: vyrai, išrado naują bu- i. J
v v. •,••,-• 

Sūnus Dovanojo Tėvui 

ką kaip surinkti užtektinai J * ^ ^ 0 8 . d . a r » * « * £ • 
prekių, kad galėtų atidaryti I Y??™? P f ^ g u n a s parefe-

1 ke, kad valdžia nemano da
ryti jokių permainų vedybų 
ir divorsų įstatymuose; ku

ša vo naują krautuvę. Pen-
kiuose apielinkės mieste- | 
liuose parduotuvių savinin- | 
kai pradėjo skųstis polici
jai, ..kad kas nors išsineša ! 
prekes. 

. PLYMOUTH, Mass. — I Po ilgo sekinio policija 
Alfreci Lindberg, 9, iš lig3- rado, kad ši penkinukė ilgą 
ninės kur gydomas dėl smar 
kaus apmušimo, dovanojo 
tėvui, ir siunčia jam į ka
lėjimą Bbliją. Sūnus sako
si dar mylįs tėvą. 

laiką tokiu būdu var l iavo, 
ir rengėsi greitu laiku ati
daryti savo ~ krautuvę. Jų 
namuose rasta tūkstančių 
dolerių vertės prekių. 

riems priešinasi bažnyčia. 
Katalikų vyskupai sako, 

kad tai sudaro didelį kliūtį 
santykių atnaujinimui su 
Vatikanu. Bažnyčia prieši
nasi įstatymui kuriuo vien 
civilės vedybos valdžios raš
tinėse pripažįstamos kaipo 
teisėtos. Naujas įstatymas 
irgi leidžia divorsus Lenki
joje. Per 1,000 metų nebuvo 
panašaus įstatymo. m 

1 0 , 0 0 0 B O N K Ų 

Rusai Negali Kalbėti 
su Korespondentais 

NEW YORK. — Rusų t ~ ~ ~ ~ ; 
valdžios įstatymai draudžia (JŽ NSUJ^ Pl ISdoleN 
žmonėms kalbėti su svetim
šaliais. Vien tik Molcrtovui 
leidžiama, bet jis pirmiau 
mokėjęs pasakyti vieną žodį 
"niet", dalbar pas :tenkina 
tik galvos pakratymu. 

Lietuvos Vyčių Choras, va
dovaujamas L. Šimučio Jr. 
Chicagos Galingas Balsas 
Kalbėtojai bus bu v. Lietu

vos prezidentas Dr. Kazys 
Grinius, Lietuvos Konsulas 
Petras Daužvardis, laik
raščių redaktoriai ir Ame
rikos Lietuvių Tarybos vyk
domojo komiteto nariai, L. 
Šimutis, Dr. P. Grigaitis, 
ir M. Vaidyla. 

Profesorius Paul H. Dou- Į Jančaitytė, Marytė, iš 
glas atvyks su šiam įvykiui Garliavos vai., Kauno ap. 
paruošta kalbi. Taipgi ti- Jankauskaitė - K'auš'ene, 

sim, Walter Lukista ir K. P. 
Dutkus - Urbonaitė, Ago- j Deveikis, 

ta iš Pušaloto vai., Pane- x D u chieago lietuviai 
vėžio ap. Iristikai: Bartush (iš Rose-

Gaidamavičius, Jurgis, iš | l a n d ) i r Bancevičius, sūnus 
Kaltanėnų parap., švenčio- \ veterano ristiko, "drapiežno 
mų ap. 

Gobis, Vincas, iš Molėtų 
vai., Kūtenos ap. 

Grimaila, Antanas, iš 
Rudaminos vai., Seinų ap. 

Gurskis, Liudas. 

• DEGTINAS 
• BRANDfcS 
• BfTM'O 

• GEV 
• VYNO 
• KORDIALf 

• KRUPNIKO 
Bos Parduodama 

SPECIALEMIS KAINOMIS 

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

3529 So. Halsted St 
Phone: YARDS 6054 

y 

Paskutiniu laiku vienas 
amerikietis, laikraščio ko
respondentas, stebėjo futbo
lo rungtynes. Jis atsigrį
žęs prie vieno -ruskio, pa
klausė, kokia pusė laimi. 
Rusas jį ignoravo, bet atsi
sukęs į savo draugą pasa
kė: "Stalinas tiesą pasakė. 
Šie Amerikonai nežino kas 
darosi." 

Korespondentas pasiguo
džia, sakydamas, kad! pra
einant gražiai pane!ei, dar 
galima sušvilpti. 

< Reik Mokėt Dolerį 
WASHINGTON. — Spe

cialiu Kongreso išleistu pa
tvarkymu nukalta naujas 
pusdoleris paminėti pasižy
mėjusį negrą Booker T. 
Washington, kuris iš ver
gystės pakilo į aukštus mo
kslininkus. Tų pusdoleriu! la 
bai mažai* nukalta. Už juos 
reikia mokėti dolerį. 

Likę pinigai eis negrų 
mokyklų statybos fondan. 

kimės, kad dalyvaus kon-
gresmanai Martin* Gorski ir 
Fred Busbey. 

Šį kartą Chicagos lietu
viai pašvęs visą dieną šiam 
minėjimui. 

Po masinio mitingo bus 
pertrauka, kurios metu į-
vyks vakarienė ir šiaip vai
šės. 

Paliona. iš Rad\iYifi%ip vai. 
Januika, Juozas, iš Pane

vėžio ap., gyv. Cleveland, 
Ohio. 

Jarszewska, Stefania, gyv 
36 Jefferson St., Hartford 
Conn. 

Jasinskas, Vytautas iš 
Rietavo, Telšių ap. 

Jatužvtė, sesuo Magdale-
Vakare nuo 7 vai. įvyks nos, iš Biržų ap. 

vien tik koncertinė progra- Jeronimas, Antanas ir 
mos dalis. Didesnę dalį šios i y i a d a s , įg Krakių vai , Kė

dainių ap. 

Ne vienas žmogus n ^ra 
toks didelis, kad negalėtų 
d?r fHdesnia tapti. 

*PSIMOK\ Skelbtis "DRAUGE* 

Nath»n Knater, lietuviškas fcydukaa'. aav 

STASYS LITWINAS SAKO: 
r,TMimm T A I GERIAUSIAS LAIKAS 

Ul\Vf\I\ — PIRKTI VISOKIOS RŪŠIES 
NAMAMS REIKMENIS." GERAS PASIRINKIMAS 

Stogams Reikmenys — Insaluotu Plytu-Išvaizdos Sidings 
— Langų — Dorų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varni&o — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų-
Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rusios Insuuacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — WaUboard — Plaster Board — Vamz-
df'ų ir Daug Kitų Reikalingų Dalykų. Pasiteiraukite! 

AP lOKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI 
STASYS LITWINAS, P i m 

CABR MODDY LUMBER CO, 
S089 S. HALSTED ST. . . . . . . TEL. VICTORY 1272 

VALANDOS: Nuo ft-toa vmL ryto iki t-to* vaL vak. 

IŠDIRBĖJAI GERŲ IR TVIRTŲ 
SEKLYČIOMS SETŲ 

Mūsų ilgų mėtę patyri
mas rakandų išdirbime 
lgyj° nuo pirkėjo pilna 
patenkinimą. Tiesiog Jums — 

Iš MŪSŲ Dirbtuves 

Turime didelį ir pilną pasirinkimą gražių, gerų ir 
vėliausios mados Seklyčioms Setų. 

PIRMIAU MATYKITE MCSŲ DIRBTUVĘ 
Pas Mus Perkant, Nupirksite Daug Pigiau! 

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
U2 LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

Trūksta Milijonierių 
Rochester • universiteto 

prezidentas Alan Valentine, 
Chicagoje Palmer House su
sirinkusiems gydvtojams pa 
siskunde, kad trūksta mili
jonierių!. Jis pasiaiškino. 
Privačios medicinos moky
klos, anot jo, turi nukentė
ti, kai taksų įstatymai smar 
kiai paliečia turtuolius, ku
rie galėtų savo aukomis pa
gelbėti panašias įstaigas. 

Žydu Slaptas Radio 
TEL AVTV. r- Žydu ap

saugos Haganah kariuome
ne Palestinoje stato naują 
galingą radio stotį, kuria 
mano savo propaganda pa
veikti Arabus. Stoties sta
tymo vieta laikoma pas*ap-
tyje, kad Britai negalėtų 
suvaržyti neteisėtos stoties 
veikimą. 

Juozaitis, Jonas, iš Giko-
nių km., Rozalimo vai. 

Juškaite, Anele, gim. A-
merikoje, gyvenusi Lietuvo
je, Vyžuonų m., Utenos ap. 

Kebleris, Antanas, iš Ša
kiu ap., Pittsburghe. 

Keleris, Adolfas, ir jo 
duktė Duomas, Morta, gyv. 
New Yorke." 

Kemeža, du broliai Onos 

dzūko", praeitą pirmadienį 
paguldė savo oponentus Ash
land Blvd. Auditorium. Ren
gėju tų ristynių buvo žino
mas ristikas Karolis Požėla 
(Carl Pojello), kuris šįmet 
mini 25 metų sukaktį nuo 
atvykimo į Ameriką ir daly
vavimą ristynių arenoje. 

X Simonas Aleliūnas ir 
Vytautas Jacevičius, "Drau
go" skaitytojai, atvykę į 
"Draugo" koncertą, praeitą 
pirmadieni lankės dienraščio 
redakcijoj. S. Aleliūnas Pitts 
burghe gyvena jau 11 metų, 
o Jucevičius yra tremtinys, 
atvykęs su savo tėvais ir 
seserimi 1946 m. Abu žino
mi Pittsburgho lietuvių vei
kėjai. 

X Dr. Balys Paliokas ir 
J. Birgilas, neseniai atvykę 
iš tremties, buvo malonūs 
svečiai L. Vyčių seniorų kuo 
pos susirinkime. Abu sveiki
no L. V. organizacijos vete
ranus, padedančius jaunimui 
siekti savo idealo. Birgilas 
laisvoje Lietuvoje yra buvęs 
žymus sportininkas. Abu ža
dėjo įsirašyti į seniorų kuo
pą. 

X Lietuvos Nepriklauso
mybes minėjimus per galin-

Narkevičienės, kilę iš Nau-1 gą radijo stotį WGN — 120 
miesčio parap., Šakių ap.,, bus šeštadienį vasario 14 d., 
Žaliosios vai. 

Kenstavičius, Juozas, Chi 
cap'oie. 

Kežys, Jonas, gyv Bs^o-
ne. 

IeSkomle.H a»- apie juo? ^inanttrH 
praSomt kreiptis i: 

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUA&IA ' 

41 West 82nd Street 
New York, N. Y. 

1:30 vai. po pietų (Chicagos 
laiku). Kalbės dr. P. Dauž
vardis, dainuos choras, so
listai. 

Kviečiame klausy
tis muzikos, dai
nų, žinių ir pra
nešimu 

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mus. -7 
Prie Pirmos Progos, Paklauskite Jų! 

Archer Avenue Furniture Co. 
PARLOR SETŲ IŠDIRBĖJAI 

4140 Archer A ve. Chieago 32,111. 
Telefonas LAFayette 3516 

aavinlnkaa JOS KAZDK - KAZEKAITI8 
yžk 

mAPOilTIJ^ 
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENLNLJ 
RADIO LAIKRAŠTIS, — ĮSTEIGTAS BAL. 11 d., 1933 

WHFC - 1 « 0 kilocycles 
SEKMADIENIAIS:, n u o .1-moft 

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

valandos vakare 
EXTRA PROGRAMAS: Ketvirta

dieniais nuo 7 iki 8 vai. vak. 
MARGUČIO Ofiso Adresas: 

6755 So. Western A ve., Chieago, 111. 
Telefonas — GROvehill 2242 

PADĖKA 
(Atkelta iš 5 pusL.) 

Boniface, Man.; S. Balčiū
nui, Toronto, Ont.; E. O. 
Boles, Merchantville. N. J.; 
S. Stankienei Rodney, Ont.; 
A. Norkeliūnui, V. M. Alans-
kams, A. Talalaitei, J. Mež-
kytei, S. Margeliui, E. 2ir-
nauskams, K. K. Žižiūnams. 
M. M. G. Mackevičiams, P. 
Norusevičiui ir šeimai, V. N. 
Nomeikams, V. S. Arkaus-
kams, P. Bernotienei, P. Yar 
malinskams, J. V. Lank
čiams, P. G. Akombams. 

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems, kurie atsilankė į šer
menis ir dalyvavo laidotu
vėse. Visa užuojauta mums 
parodyta suteikė daug stip
rybės pernešti tą didelį šir
dies skausmą. 

Ona Arlauskiene-Koliūte 
ir duktė Marija. 

Montreal, Canada 
(Skelb.) 




