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RAGINA TVIRTAI NUSISTA
Komunistai Verčia Vyskupus Išleisti 

Prašymą Partizanams Padėti Ginklus
(“Draugo” Specialaus Korespon

dento Europoje Pranešimas).

tėvynės, meskite kerštą, 
meskite ginklus ir grįžkite 
į kilnų atstatymo darbą...”

Šis atsišaukimas buvo 
išsiuntinėtas į visas bažny- j 
čias, kad vietos klebonai jį į 
paskelbtų per pamokslą. Bet 
kadangi po atsišaukimu ne
buvo pasirašęs nei vienas iš 
vyskupų, tai daugelis kuni
gų atsisakė skaityti.

Vėl Nauji Suėmimai 
Bet matomai, kad šis at

sišaukimas nei kiek nepa
dėjo, nes Lietuvos laisvės 
kovotojai žino kokiomis 
priemonėmis komunistai iš
gavo iš arkivyskupijos (jei 
ne patys išleido) šį raštą.
Jie pradėjo dar aršiau veik
ti prieš dabartinę “vyriau
sybę” išleisdami visą eilę 
naujų slaptų laikraštėlių ir 
atsišaukimų.

To pasekmėj, Lietuvoj 
prasidėjo nauji suėmimai ir
šį kartą daugiau palietė in , Sėdėdamas soste, kurį neša jo asmeniniai nešėjai, Šv. Tėvas Popiežius Pijus XII bu- 
e įgen įjos š uo amus. u vo jaukjamas 50,000 asmenų šv. Petro Bazilikoje vasario 21 d. viešai konsistorijai, 

įm ųjų sąrase iguruoja irioje Popiežius suteikė raudonas* skrybėles 28 iš 32 naujų kardinolų.
(AP Radiophoto. NC Phcto.)

(Čia seka tęsinys mūsų 
korespondento raporto apie 
bolševikų Lietuvoje prastam 
tus “rinkimus.”)

Klaipėdoj, kaip aprašo 
korespondentas, rinkimų 
dieną gatvės buvo pilnos 
žmonių, žvejai, kaimiečiai, 
raudonarmiečiai, darbinin
kai stoviniavo apie rinkimų 
sales, laukdami eilės, kada 
galės paduoti balsą. Iš ce- 
luliozės fabriko 300 darbi
ninkų atėjo nešini plakatais 
ir dainuodami sovietiškas 
dainas

Iš Jūros Prie Urnų ir 
Vėl Atgal į jūrą

Tą dieną iš jūros atėjęs 
Klaipėdon “Hans” laivas, 
kuris dabar plaukioja po 
sovietiška yėliava ir įguloj 
tėra vien rusai, prisirišo 
prie krantinės, kad įgula 
turėtų galimybės atiduot 
savo balsus. Vakare jis iš
plaukė atgal į jūrą su kro
viniu į Leningradą.

Senas žvejas Mikas Vasti- 
kas balsuodamas pasakė, 
kad jis balsuojąs už komu
nistus, nes jie rūpinasi Klai
pėdos atstatymu. Bet tas
pats Vastikas užmiršo tur j kiečių kalėjime 
būt, kiek jis buvo gavęs pi
nigų iš Lietuvos valdžios 
anksčiau, kiek Lietuva suki
šo kapitalo į Klaipėdą.

Tik dėka Lietuvai, Klai
pėdos uostas gavo moder
niško uosto išvaizdą. Nei 
vokiečiai, nei komunistą] nie 
ko gero Klaipėdoj nepada
rė, tik dar daugiau suardė, 
ir nori dabar atstatyti ir 
“s įlopyti.”

Kas Tie Išrinktieji 
' i Tarybą?

ŠV. TĖVAS ATVYKSTA J ŠV. PETRO BAZILIKA

UNK RUSUOS
Šen. Vandenberg Reikalauja Tvirtos 

Užsienio Politikos UNO Pasisekimui

prof. T. Petkevičius, adv. D. 
i Toliušis, Z. Blynas, Alg
Jurskis, dr. A. Juška, adv. 
J. Pikčilingis ir buvęs Pran
cūzijoj Lietuvos pasiuntiniu 
Petras Klimas, kuriam jau 
teko vieną kartą sėdėti vo-

lomėja Neris-Bačinskaitė- 
Bučienė, pagarsėjusi sovie
tinės santvarkos metu savo 
“garsiąja” poema apie“Sta 
lino saulę,” palaidota Kau
ne, Karo muziejaus sodely 
šalia Nežinomojo Kareivio 
kapo...

Teisingiau šalia buvusio 
kapo, nes per karą pamink
las ir kapas buvo visai su-

Kol kas rinkimų komisija naįįjnti įr dabartinė “val- 
re^ultatų nepaskelbė jr Jau-į džįa,, nepaSistengė atstaty- 

> ti. Komunistams nepatinka,
! kad kas nors lietuviams pri- 
;mintų kovas už nepriklau
somybę.

Kaune yra pavadinta Sa
lomėjos Neries vardu viena 
gatvė, o Vilniuje jai pasta
tytas biustas. Taip pat vie 
na Vilniaus mergaičių gim
nazija pavadinta jos vardu 
Valstybinė leidykla

kia aukščiausiosios komisi
jos įsakymo paskelbti. O 
aukščiausioji komisija sėdi 
Maskvoje ir tik savaitės pa
baigoje paskebs galutinus 
rezultatus.

Bet nereikia laukti siur- 
pryzų. Kas buvo išstatyti 
kandidatais tie ir praėjo. 
Jau galima dabar laikyti 
tikrai praėjusiais Paleckį,

Naciai Išžudė 100,000 Žydų Vilniuje; 
Neleidžia Šaukti Churchillą Liudyti

NUERNBERGAS, vas. 27. vo atimami ir išvežami ne-
Salomėja Neris Guli šalia —Alijantų prokurorai šian- žinia kur.

Nežinomojo Kareivio... dien baigė savo bylą prieš Kiti liūdymai nupasakojo 
Nesenai mirusi poetė Sa- 22 nacių viršininkus. Jų gy- kaip naciai išnaikino beveik 

nimo argumentai veikiau- visus Vilniaus 100,000 žydų. 
šiai prasidės pirmadienyje, tokiomis priemonėmis kaip

Anksčiau lenkė moksli- nunuodijimu kūdikių love- 
ninkė Severiną Szmaglews- lėse, ir sušaudant vyrus ir 
ka pasakojo, kaip naciai iš- moteris, kurie buvo priversti 
plėšė naujagimius kūdikius nuogi šokti Lietuvos sosti- 
iš žydžių motinų rankų ir nės gatvėse.
įmetė juos gyvus į sudegi- Teismas atmetė nacių ad- 
nimo krosnis Auschvvitz vokatų prašymą pašaukti 
koncentracijos stovykloje. liudininkais eilę aukštų sve- 

Pati išbuvusi stovykloje timų kraštų valdininkų, jų 
pustrečius metus, ji sakė tarpe Anglijos buvusį prem- 
kūdikiai gimę nežydėms bu- jerą Winston Churchill.

Truman Sako U.S. Turės Mažiau 
Valgyti; Tam Šaukia Konferencijų

Gedvilą, Sniečkų, Kiprą Pet- įgjejstį jos vįsus raštus val- 
rauską, šušlovą, prof. Kai- džiog lė§omig
riukštį, Stanelienę ir kitus.

______ Pereina j Komunistų
Laikraščius

Savo laiku dirbęs “Lietu-

WASHINGTON,
—Prez. Trumanas šiandien 
sakė maisto suvartojimas 

nutarė Amerikoje turi būtį suma
žintas, kad būtų galima ap
rūpinti būtiniausius reika
lavimus užsienyje, ir pak
vietė buvusį prez. Herbert 
Hooverį ir kitus į pasitari
mą tuo reikalu penktadieny.

Ponas Trumanas pranešė, 
kad konferencija bus pra

vas. 27. kad darytumėme ką tik ga
lime, kad sustabdyti bado 
plėtojimąsi. Jis liepė val
džios agentūroms daryti ką 
tik gali tam reikalui padėti, 
bet sakė vien valdžia nėra 
pakankama.

Ispanija Uždarė
i— . . ~
Sieną su Prancūzija

MADRIDAS, vas. 27. — 
Iš autoriteingų Barcelonos 
sluoksnių šiandien raportuo
ta, kad ispanai uždarė Pran
cūzijos-Ispanijos sieną ties 
Port Bou, netoli Viduržemio 
pakrantės. Nei traukiniai 
nei asmenys neleidžiami per 
sieną.

Prancūzijos valdžia vakar 
pranešė, kad ji kovo 1 d. 
uždarys sieną į Ispaniją. 
Madrido laikraščiai šį rytą 
aprašė prancūzų pastangas 
įvelti Ameriką ir Angliją į 
kivirčius su Ispaniją.

Nehru Įspėja Indus
Apie 'Terorizavimą'

BOMBAY, vas. 27.—Pan- 
dit Jawaharlal Nehru, Kon
greso partijos vadas, šian
dien sakė Anglijos vyriau
sybė mano atkeršyti Indi
jos laivyno sukilėliams jū
reiviams, nežiūrint prižadų 
♦o nedaryti.

Nehru vėliau išvyko į Uo- 
ona tartis su Mohandas K. 
Gandhi, Kongreso partijos 
dvasiniu vadu, kuris anks-

Po Pareiškimu Nebuvo 
Jokių Parašų

Kokius metodus komunis- vos Aide žinomas jumoris
tai vartoja, kad išgavus, iš tas Pivoša, Antanas Gri- 
kokio asmens pareiškimą cius, dabar dirba komunis- iSHirhti
ar pasižadėjimą, manau ne- tų Vilniuje leidžiamame laik ______ .21 __

Tiesoj.” Su juo dirba

WASHINGTON, vas. 27. 
—Šen. Vandenberg (Rep., 
Mich.) šiandien reikalavo 
atviros ir griežtos Ameri
kos užsienio politikos link 
Rusijos, kad užtikrinti Jung 
tinių Tautų Organizacijos 
pasisekimą.

Raportuodamas senatui 
apie savo darbą kaipo dele
gatas į Jungtinių Tautų su
ėjimą Londone, Vandenberg 
sakė visas pasaulis šiandien 
klausia: “Ką Rusija dabar 
daro?”

Smerkia Delsimą 
Jis sakė būtų1 veltui ne

matyti fakto, kad dvi prie
šingos ideologijos — demo
kratija vakaruose ir komu
nizmas rytuose — susidu
ria su dideliu bendro susi
pratimo reikalavimu, surasti 
bendrą pagrindą, kuriuo abi 
galėtų ieškoti sau taikos.

Anot Vandenberg, Ameri
ka ir Rusija gali sugyventi 
jeigu Amerika visais reika
lais kalbės taip pat aiškiai 
kaip Rusija; jeigu Amerika

taip pat vikriai palaikys sa
vo tikslus ir idealus visuose 
reikaluose kaip Rusija; jei
gu panaikinsime fikciją, 
nuolat bendrakeleivių ugdo
mą, kad mes kaip nors grę- 
siame pavojui, jeigu mūsų 
atvirumas yra toks tvirtas 
kaip Rusijos; ir jeigu mes 
apsiimsime moralinę pirme
nybę, kurią perdaug dažnai 
leidome susmukti.

“Mums reikia tik vieną 
taisyklę,” jis pareiškė. “ Kas 
yra tiesa? Kur yra teisin
gumas? Tuomet lai Amerika 
padaro savo nusistatymą.”

Michigano senatorius sakė 
jis nujaučia “kas atrodo, 
kaip didelė tendencija nu- 

i slysti atgal į jėgos politi- 
, ką.”

Jis pareiškė, tačiau, pasi- 
, tikėjimą, kad UNO jau pa
rodė galinti apsidirbti su 
įvairiom pasaulio proble
mom. Vandenberg sakė tu
rime nustatyti “kompromi
so liniją,” už kurios niekuo
met neturime eiti.

Policija Išsklaidė 800 Pikielininkų
PHILADELPHIA, vas. 27. valdė tą uniją, ir prašė na- 

—Raitoji policija šiandien rių neperrinkti komu.nistuo- 
atakavo 800 maršuojančių j jančių valdybos narių. Ta- 
pikietininkų prie General ! me lokale priklauso 7,600 
Electirc Co. fabriko. Pikie- I darbininkų General Motors 
tininkai, susirinkę neklau- ' Electro-Motive Diesel fabri- 
sydami teismo išduoto drau- j ke, netoli LaGrange. 
dimo prieš masinį pikietavi-
mą, buvo išsklaidyti.

Susirėmimas pra si d ė j o 
tuoj po 8 vai. ryto, kuomet 
1,000 policininkų buvo ap
statyta aplink fabriką, kad 
vykdyti draudimą.

Fordas Laukia CIO 
Sutarties Užgyrimo

Penktad. Gelžkelių
Streiko Nutarimas
CLEVELAND, vas. 27.— 

Prezidentai dviejų geležin
kelių darbininkų unijų šian
dien nurodė, kad rezultatai 
balsavimo tarpe 300,000 ge
ležinkelių darbininkų strei
ko reikalu bus paskelbti 
Clevelande penktadienyje.DETROIT, vas. 27.—Ford 

Motor Co. ir CIO-UAW at
stovai vakar naktį pasirašė - .
naują darbo sutartį pagal American Gan Go. 
kurią darbininkai gaus 18 
centų valandai algų pakėli
mą. Ford bendrovė mano

Išvengė Streiko
iStreikas 5,000 darbininkų 

sutartis, kuri įeis galion i keturiuose American Can 
kuomet CIO lokalai ją už- į Co. plieno išdirbimo fabri- 
girs, nurodys kelią į “page- > kuose, numatytas vakar 
rėjusius darbo santykius.” nakčiai; buvo išvengtas die- 

įnos metu, kuomet bendrovė 
pasirašė naują sutartį su 
CIO plieno darbininkų uni
ja, kuria einant darbinin
kams bus duodama 18 V2 
centų valandai algų pakėli-

11 Priemiesčių Be 
Autobusų Transport

Vėliausiu Žinių Santrauka
—Algų-kainų viršininkai Snyder ir Bowles nesutinka 

su Marines Eccles pasakymu, kad pragyvenimo išlaidos 
“agresyvišką pakils 10 nuoš., ir sako kilimas nesieks daugiau 5 nuoš. 

savanorišką programą su- I —Bombave gautas raportas sakė 2,500 indėnų karių
reikia ir sakyti. Tad nei rašty uiesoj. ou juo uiroa ” vartoiima I Šiandien atkilo ir išėjo iš savo barakų jubhulpore.
kiek nieko nenustebins, pas- dar Liūne Janušyte, Jonas privačių piliečiu šiame I —U.S. karial Vokietijoje suėmė Friedrich Flick,

krašte.
vadi-

kutiniom dienom išleistas Dovydaitis ir kt.
Kauno arkivpskupijos gene- Vyt. Arūnas
ralinio vikaro Jokubausko-----------------------------------
ir kurijos kanclerio Mielie- KALENDORIUS
škos atsišaukimas į veikian- Vasario 28 d.: šv. Roma- giems, Prezidentas sakė mū-Į Anglį jos vyriausybėms notą tuo reikalu, 
čius. Lietuvoj partizanus, nas; senovės: Žygimantas gų tautinė savygarb-.i ir žmo —Detroite vis dar tęsiasi pieninių darbininkų streikas, 
kuriame tarp kitko jie sako: ir Šile. niškoji užduotis reikalauja, General Motors derybos neduoda rezultatų.

“Todėl paklausykite baž- Kovo 1 d.: šv. Albinas; Į------------------------------ — į —Egipto premjeras uždraudė studentams ir unijoms
nyčios, paklausykite vai- senovės: Ilgavaris ir Gra-Į ORAS
džios, paklausykit mielos į žuolė. Giedra ir šilčiau

Valdžia Viena Negali 
Telegramose kviečiamie-

Autobusų važinėtojai va
kar antrą dieną turėjo ieš
koti kitų keliavimo priemo- į mas 

i nių, kadangi 50 Leyden Mo
tor Coach Co. vairuotojų 

\ tęsia savo streiką. Bendro- 
t vės atstovai sakė derybos 
! dėl unijos reikalaujamo 15 
j centų valandai algų pakėli- 
I mo dar nėra pradėtos.

Krug Paskyrimas 
Nustebino Atstovus

«amą “didžiausį individualą užpakaly nacių karo maši- 
| 4,” ir tiria kaip jis tapo vienu turtingiausių vokiečių. | Sako Komunistai 

—Anglija abejoja apie gudrumą Prancūzijos žygio prieš
Ispaniją. Amerika tuo reikalu pasiuntė Prancūzijos it

pravesti ‘liūdėsio dieną,“ sakydamas |vykusieji Inciden
tai nė kiek nepadėtų Egipto bylai.

WASHINGTON, vas. 27. 
— Kongresui kritikuojant 
Prez. Trumano nominuoja
mus asmenis svarbioms pa
reigoms, Kongresas nuste-

m ■ uenn bo, kuomet Prezidentas va-Turi 7600 Narių CIO kar, nominavo Julill9 A
Leonard Vincent, CIO-'Krug į vidaus reikalų sek- 

UAW lokalo 719 preziden-, retorius vieton atsistatydi- 
tas, pasiuntė savo unijos nusio Harold L. Ickes. Spė- 
7,600 narių laiškus, kuriuo- į jama, kad Krug nominaci- 
se jis sakė komunistai už-| ja bus greit užgirta.

4
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IŠ DETROITO LIETUVI) GYVENIMO
Komitetas Klebono 
Jubiliejui Minėti

i jų — S. Bukšaitė, A. Baro
nienė; Moterų Są-gos 54 

j kuap:s — A. Balkienė, R. 
i Valatkevičienė, J. Medinia-

Šv, Jurgio parapija nuta- nė; A. L. R. K. SusiVieny-
rė tinkamai pagerbti - savo i mo 171 kuopos — O. Jaku
kleboną kun. J. Ę. Cižaiską, 
kuris šįmet mini sidabrinį 
klebonavimo jubiliejų.

Klebenąs kun. J. B. Ci- 
žauskas nenuilstančiai dar
bavosi per 25 metus ir tam 
yra padėjęs daug energijos. 
Jo pasidarbavimu turime 
draugijų, organizacijų, kuo
pų, kurios net pirmą vistą 
užima tarp kitų kolonijų. 
Kiekvienoje jis yra daug pa
sidarbavęs.

Ypatingai jaunimo tarpe: 
chorą veda ir lavina kiek
vieną jaunuolji-lę. Galima sa

bįnįenė, P. Medonis, B. Vn- 
lątkevįčius; Lietuvos Dukt?; 
rų — P. Medonienė, P. Band 
zįenė, O. Kremblienė; šv. 
Jurgio parapijos komiteto
— S. Stanevičius, J. Belec
kas, A. Petkus; Sodalicijo-
— E. Dailydaitė, A. Besu- 
spalytė; Parapijos choro — 
J. Beleckas, V. Baren.

Išrinkta valdyba darbui: 
pirm. A. Petkus, raštininkė 
J. H. Medinienė. Išrinkti du 
atstovai (J. Beleckas ir S. 
Stanevičius) pasamdyti sve- 

’ tainę, padaryti tikietus ir

ŽYMUS UETROIT LIETUVIS

Adv, Juozas P. Uvick, senas Detrcit profesionalas ir

J. Nakas yra senas De įTcI. — YARds 5557 

troito gyventojas, plačiai lie 
tuviams žinomas. Be abejo
nės, turės pasisekimą, ką iš 
širdies linkime naujam biz
nieriui.

DR. FRANK C. KWINN

šv. J rgię parapijos meti 
nė puota įvyks kovo 3 d., 5 
vai. popiet, parapijos salėj.

Kovo 3 d. Šv. Antano pa
ruptos Sodalicija rengia pro 
gramą buv. Lietuvių salėje. 
Pradžia 6:30. Po programos 
šokiai.

Lietuvių Kareivių postas 
birželio 16 d., Liberty par
ke rengia pirmą pikniką.

(Kvečinskas)
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1651 VVest 47th Street
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 pp. ir 7 iki 8:30 vuk.

I. RIMDZUS. D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
dome Calls In Indiana—

Pitone WENtworth 2521

PHYSIO THVRAPY 

5526 S. Racine Avė.
HOUR8: Daily •—8 P. M. 

Haturdays V A_ M. to 8 P. M.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik vienų, porų akių gauname gy
venimui. Saugokite jas. leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurių regėjimo mokslas 
galt suteikti.

37 SIETU PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visų akių įtempimų.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonu*,: C'ASAL 0623, Chicago 

OFISO VALANDOS: 
Kaskien 9:30 a. m. iki 8:3u p. m. 

Treėiad. ir šeštad. 9:30 a. m. 
iki 7:00 p. m.

SKELBKITES “DRAUGE’

... - , i pasamdvti orkestrą. Vargo-kyti, nėra geresnio choro . . , • „ .J; ._ .
Detroite. Taigi įvertinimui ,.... , , prisidėti ir padainuoti soloj; gražių darbų, nutarta su- r
ruošti 25 metų jubiliejaus , * v ą. lietuvis patriotas. Gyvendamas Grosse Point priemiesty,
paminėjimą, gegužės 5 d. I toj-^^ankAi 'susirinki* kur t,jrtuoliai gyvena, jau kelintam terminui eina Grosse 

Susirinkimas tuo tikslu į- : mug Q k jrios draugijos dar Point teisėjo pareigas. Teisėjas Uvick yra įrengęs kambarį 
vyko sausio 20 d. parap. neį/inko atstovų prašomos • Šv. Kryžiaus ligoninėj, Chicagoj, ir pirmas Detroite lie-

išrinkti.

Rugp. I d. Kareivių Rė
mėjai tam pačiame parke 
rengia metinį pikniką.

Koresp.
_____________________ ________  Ofiso Tel...........VIRginia 1886

DR. J. W. KADZEWICK DR. AL. RACKUS

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS

mokyklos svetainėj. Atstovę 
atsilankė gana skaitlingai iš 
šių draugijų:

Neperstojančios Pagalbos —-----------------

Atgarsiai Vasario
talystėg Maldos — K. Kaz- Šešioliktos

Raštininkė J. H. M

laųskienė; Parapijos Rėmė-

MŪSŲ KARIAI

Capt. John P. Stanevičius

Lietuvos Nepriklausomy
bės paminėjimą surengė De
troito Lietuvių Organizacijų 
Centras vasario m. 17 d., 
buvusioje Lietuvių svetai
nėj.

tuvis teisėjas. Vasario 17 d., Lietuvos Nepriklausomybės 
paminėjime jis pasakė reikšmingą kalbą. Gi kovo 3 d. 
kalbės Grand Rapids, Mich., tenykščių lietuvių rengia
mose Lietuvos Nepriklausomybės paminėjimo iškilmėse, 
Šv. Jurgio Draugijų svetainėj, kampas Quarry ir Webster 
St. Pradžia 7:30 vakare. Grand Rapids lietuviai turės 
progos arčiau susipažinti su žymiu tėvynainiu. *Koresp, 

Namas statomas karo veteranui. Paskola ant to namo 
yra gauta iš Keistuto Taupymo ir Paskolos Bendrovės.

Keistuto Taupymo ir Paskolos Bendrovės sekr. J. Mo
zeris įteikia paskolos čekį karo veteranui ir jo žmonai.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 5

Ofiso Tel.: GROvehiil 5213 
Res. Tel.: PROspect 9475 

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet: 7 iki 8 vak.; ir 

Trečiadieniais pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai

DANTISTAS
1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Treėiad. ir Sekm. tik susitartus. 3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

Tel. — HEMlock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O’Britis
GYDYTOJA IK CHIRURGE 

2408 VVest 63rd Street
V AL.: nuo 7 iki 9 kas vakaras. 

Dienomis tik pagal sutartį.

Būk išmintingas; draugauk 
tik su ‘ Draugu”

Namo kontraktorius Jurgis Borchertas rodo Keistuto ——--------------------------------- -
Taupymo ir Paskolos sekretoriui J. Mozeriui bei karo ve- 

Programą atidarė himnais I terauni ir jo žmonai statomą namą, ant kurio gauta pa-
pirm. P. Medonis, pasveiki- ; skola iš tos bendrovės. •»
no skaitlingai susirinkusius ... . ...... .............................................. 1--------
ir pa°akė kalbą pritaikintą ten skursta, gyvena ir vei- buvo prirengta, tik niekui 
tai dienai. Po savo kalbos kia ir kaip visų akys atkreįp kitur nebuvo valia išeiti. Da 
pakvietė programos vedėju tos į amerikiečius. Jie ir bar gi garbingai paliuosuo- 
Detroit veikėją K. Samašką. gyvena tik viltimi, kad mes, Į tas iš tarnybos ir žada stu- 

Lietuvių Radijo choras, va amerikiečiai, kovodami iš- dijuoi; — ruoštis valdžios 
dovystėj J. Valiuko, (cho- kovosime laisvę. Jie nenori darbui. Jauniausias sūnus

DR. JOHN 6. MULAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neseniai Sugrįžęs iš Tarnybos 

PRANEŠA

grįžti į dabartinę Lietuvą; I dar lanko pradžios mokyklą, 
jie kentės svetur, bet lauke Adomaičiai yra gerog šir.
nepriklausomos Lietuvos.

REZOLIUCIJOS
dies seimą; dalyvauja lietu- j 
vių tarpe, remia kilnius rei
kalus, pren. “Draugą”. Ju-i 
biliatams linkime laimingai 
sulaukti auksinio jubiliejaus.

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

Ofiso Tel.: CICERO 8650 
Rez. Tel.: CICERO 5891 

Jeigu Neatsiliepia — 
šaukite: BERVVYN 6200 

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Rez. Tel. REPublio 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 

Šaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:

Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 
ir nuo 6 iki 9 vai. vakare. 

Trečiadienio vakarais ir taipgi 
Sekmadieniais pagal sutartį.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 

Kės. Tel.: HEMlock 3150 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troe lubos)

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

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

■ *    ■ —■ ■ I ■! I — ■ I. I | I ■
Tel. Hemlock 8700. Rez. Pro. 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzle Avenue

VALANDOS: nuo i-4 Ir 7-9 kasdien 
išskiriant trečiad. Ir sekmad.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

ristės pasipuošusios tautiš
kais rūbais) sudainavo •Jau

nimo giesmė’, “Neverkit pas 
kapą”. J. Valiukas eolo ‘Jau 
noji Lietuva’. “Mūsų tėvy
nė”. Po to vėl dainavo cho- Rezoliucijas perskaitė tel-

Išvyko į USA Air Corps ras ‘Kur lygūs laukai’, ‘Kur . sėjas J. P. Uvick. Nutarta
vasario 18, 1942. Po pirmų- giria žaliuoja’, ir. “Liuosy- jas pasiųsti prezidentui Tru-
jų pratybų gavo progos į- bė”. Chorui pianu akompa- nąanui ir valstybės sekreto- Jonas N k atnirko val-
stcti 2 karo mokyklą, admi-, navo pianistė Helen Daily- rįuį b*i kitiems žymiems as- a , f ^PirK° val,
nistraciios skvriun kuria -uhs * Kitiems žymiems as gOmųjų daiktų krautuvę ispis t racijos sKyriun, Kurią, daite. ųienims. Jono pvrae.io ir petro Jac-
sekmingai baigė leitenanto Linksmino susirinkusius qw oeu-h
laipsniu, Po kelių mėnesių taipgi Detroit solistė M. Ga-! programa vaka-1 kūno, 1910 - 25th (buv.
išvyko Angiijsn, kur buvo linienė. Ji padainavo “Kur ro '"’deja.s K. Samaška J)“'į }®tu.Y”J P^ra;
adjutantu karininkų klubo bakūžė samanota”, “Mano dftkojo visiems uz skaitlin- gi- i gus mėtis c a bizn.

Iš ten buvo pasiųstas į sieloj šiandien šventė” ir !» atsilankymą, už aukas,! sėmingai vede. ke i metai
Prancūziją ir Vokietiją. dvi anglų kalba, kuri buvo chorui už dainavimą, solis- atgal giminaičiai Jackūnai

Būdamas Londone, gavęs iššaukta po keletą kartų dar tams' kalbėtojams ir kas tik vede bizni; abu linksmus biz

DR. VAITUSH. OPT.
Z LIETUVIS

Tel. CANal 6122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Rd. 
Valandos; I—3 popiet ir 7—8 v, v. 
Sekmad., Treėiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 VVest 66th Place 
Tek REPublio 7868

Ksa. 6058 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvehiil 0617 
Office Tel. HEMoek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

f
2423 West Marųuette Road

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliotais susitarus

praktika'

Pingviną akių įtempimą, kuria 
ti priežaatimi galvos skaudėjimo, 

avalgimo, aklų aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys- 
ta- Prirengia teisingai akinius. VI- 
•ooae atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia m.i- I 
Rausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama j mokyklos vaikus. 

Kraivoa akys atttaisomoa.
VALANDOS; nuo 19 nto iki t v. 

vak. Sekmad. pa<a] autartį.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.
<712 South Ashland Avė. 

Telefonas YARDS 1373

n
progos, aplankė lietuvių pa- nadainuoti. 
rapijos kleboną kun. dr. K 
Matulaitį, su kuriuo pasjkal- I AUHOb 
bėjo apie Londoųo lietuvių Pirmutinis kalbėjo gerai p0 to, sekė abiejose sve- 
rūpesčius ir jų padėtį ir a- žinomas Detroite adv. J. P.' tąįnėse pasilinksminimas, 
pie Detroito lietuvių jpdė- Uvick, kuris apibudino šių 'Jaunimas šoko viršutinėj sa- 
jimą. lienų padėtį ir papasakojo į$j 0 senimas vaišinos ir

Jonas darbuodamasis sa- savo įspūdžius lankant Lie- špko žemutinėj. 
vo pareigose Londone buve j tuvą, kuomet ji buvo dar ! Aukų sudėta $400.00. Au- 
pakeltas į kapitonus. Pap- 'aisva. kotojų vardai bU3 paskelbti
kelbus paliaubas pagelbėja i Antras kalbėtojas tai bu- yėiįau. ’fen buvusi
likviduoti 8-tą Air Force. c vo kareivis tik grįžęs iš In- 
po to buvo palių esuotas ir ii jos J. Kasevičius. Susirin- 
cugrįįžo pas tėvus lapkr. 9 tusius jis pasveikino indų 
1945. tąlba ir papasakojo apie jų

Tėvai Juozas ir Izabelė gyvenimą, papročius, 
gyvenantieji 2304 Havvitt, y- Trečia kalbėjo Bendro Šal 

ros Fondo pirm. E. Paura- 
zienė. Ji ragino kuo dau
giausiai prisidėti prie svar-

kuo prisidėjo ir paprašė cho- nieri&i visados sąžiningai pa 
ro vedėjo kad sugiedotų him tarnaudavo. Linkėtina jiems 

pasisekimo kitam užsiėmi
me.

ną.

iniu-Žinelės

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

68C3 W. Cermak Road 
RERWfN, ILLIMOIS

ra nuoširdūs lietuvių reika
lų rėmėjai, daug darbuojas' 
Sv. Jurgio parap., kur Juo-

Lh’.dvlkas ir Marijona A- 
(lomaičiai (Adams), gyven. 
4893 Whitfield Avė., pradžio 
je vasario minėjo vedybinio 
gyvenimo 25 metų sukakti,
kurią praleido su savo arti-

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

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Berwyn 6200

t VALANDOS:

Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 
ir Penktadieniais

juo 2 iki 4 pp., ir 7 iki 9 vak. 
Šeštadieniais: nuo 2 iki 4 popiet

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
bliadness), kreipkitės prie maaęau 
Apatiniu Išgydyti.

zas eina komiteto nario pa-į baus darbo — sušelpimo pa- mais giminėmis ir sūnumis, 
reigas. bėgėlių kituose kraštuose. Adomaičiai pirmiau gyveno

Jaunesnis jų sūnų« VIa-į Ketvirtas kalbėjo radio Į savo ūky, Port Huron, Mich. 
das šįmet baigs Cincinnati1 anaunceris H. Kapris. Ragi- j ūkį išnuomavę, Detroite ap- 
Kunigų Seminariją. Į no daugiausiai dirbti išvien į sigyveno.

Abu sūnūs yrą gabūs mu- j dėl Lietuvos išlaisvinimo. Jų sūnus 9 Sgt. Ceral A- 
Penktas kalbėtojas tai bu

vo visų svečius iš Chicago,
zikai. Jonas iš profesijos y- 
ra muzikos mokytojas, mo
kytojavo valdžios mokykloj.

dama tarnavo U. 9. A. Air 
Corps skyriuj; yra atlikęs

A. Vaivada, kuris, sakė, y-Į 52 “misijas” ir visos lai-
Kl. Vladas ne tik pianistas, [ ra susitikęs su pabėgėliais I mirjgai pavyko. Poilsio lai- 
bet ir vargonininko® Tokie; Vokietijoje ir kalbėjosi. Jis kotarpiu feų kitai? amerįkie- 
jaunuoliai neša garbę vi-1 plačiai papasakojo apie lie- ‘ Člais buvo nuvykęs į Rusiją, 
oiems lietuviams. 1 tuvius pabėgėliu®, kaip jie kvt jiems viskas poniškai

Ui fabriko į jus-pirkit tiesiog ir taupykit
VISI NAUJOS MADOS IR 

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

OPTOMETRISTAI IR AKINIU IŠDIRBĖJAI 
EGZAMINAVIMAS AK1V III PKITAIKVMAN AKINTŲ 

TOVVER OPTICAL CO., INC.
1635 VVEST 47th STREET 1600 MILVYAUKKE AV ENUE

(kumpas MHrshfbld) (kampas Nori h >
YARDS 4499 HUMBOLDT 9368

v— , e , *»
. M ’

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vaL vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND 8URGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštad. 

vakarais—tik pagal sutartį
Office Tel. YARds 4787 

Namų Tel. PROspect 1930

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
744 VVest 35th Street

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

šventadieniais—11-12.

arti 47th Street
Vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 

Trečiadienį pagal sutartį.

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Esencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. NL 

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tel. YARds 5921
Rea.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 VVest 35th Street

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Tel.: PŲLLMAN 1193 
Namą TM.t P1II.I.MANI avn

žmogus be tikėjimo, kaip 
srklvs be žaboklių.

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco A ve.)

CHICAGO 32, ILL.

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

VVest Town BIdg.
2400 VVest Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330
Res. Tel.: BRUnswlck 0597

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakareU2SISAKYKIT "DRAUGĄ”
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Ketvirtsdie'rifl vni 28. 1945

HELP WANTED
“D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS S
»pRArr.As" rft.p vatted 
ADVKRTTSINO DEPARTMENT 

127 No. Deaibom Street 
Tel. RANdolDb V488-V489

HELP WANTED — VYRAI

FREIGHT HANDLERS
18c, Į Valandą 

Laikas ir pusė virš 8 vai. 

ROOM 206

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

REIKIA

A-l BUSHELMAN
Aukščiausia mokestis, pastovus 
ištisai motus darbas. Atsišaukite 
šiandie.

MURRY’S CLOTHES
7847 S. Halsted St.

KIŠENIŲ SIUVĖJŲ 
VYRŲ DRABUŽIAMS 

Pastovus darbas, gera mokestis. 
REED’S QUALITY CLOTHES 

70 W. Lake St.

BELT SANDERS IR
CABINET MAKERS 

SPRAYERS
Gera mokestis. Atsišaukite.
BELMONT CABINET CO. 

3818 W. Beimont 

RAKANDŲ FINISHERS
Pilno laiko reguliaris darbas Lai
kas ir pusė už viršlaikį virš 40 
vai. Ekstra bonai po 3 mėnesių. 

K.RFIPKITP.S AVAREHOUSE SUPT.

W?EBOLDT'S
1000 N. Ogden Avė.
(Namo durys nuo Ogden Avė. tilto.)

BRICKLAYERS
Pastovūs darbai. Atsišaukite prie 
darbo. ,

STOLTZNER
CONSTRUCTION CO.

7700 S. Hoyne RAD. 2899

NAKTĮ PORTERIU
(Mopuoti Grindis)

Dirbti Nuo 
12 Nokti iki 7.30 Ryto

75c. Į VALANDĄ
Laikos ir pusė virš 40 vai. 

PASTOVUS DARBAI
Atsišaukite į

SPIEGEL, INC.
1038 W. 35th St.

SAMDYMO OFISAS ATDARAS
8 ryto iki 6 vak., kasdien 
šeštad. — 8 ryto iki 2 pp.

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ ARBA MOTERIŲ 
CHINA DEKORATORIŲ 

IR LINERS 
Puiki mokestis.

GRILL CHINA CO 
3918 W. Roosevelt Rd.

SACramento 4354

HEfiP WANTKD — VYRAI

PADftJftJO REIKIA
Išmokti amatą. 90c. j vai. pra
dedant. Laikas ir pusė virš 40 vai. 
Pastovus darbas. 5l/9 dienos į sav.
WASER AUTO RADIATOR CO. 

2201 W. Lake St.

Burlington R. R.
REIKIA

. PATYRUSIŲ CARMEN . 
VAGONŲ PATAISYTOJŲ

Kreipkitės 2-train aukšte

433 W. HARRISON ST. 
AR 759 S. STATE ST.

HELP IVANTED — MOTERYS

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

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

Merginoms - Moterims
I
I štai proga dirbti set-up popieros 
I baksi) dirbtuvėje! Darbai švarūs 
I — malonūs — įdomūs. S & S. 
Operatorių — Stayers — Floor 
Merginų — Bendrų Darbininkių. 
Patyrusių ar ne. Lavinkitės dabar 
šiai nepaprastai progai išmokti 
amatą. Laiko mokestis — aukšta 
bonų pienas. Asmeniškai atsišau
kite j

2305 W. ERIE ST.

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

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

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

320 E. 21 ST. ST.
AR IEŠKOTE GERO 

ATLYGINIMO 
IR APSAUGOS? 

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ DEL

DŽENITORKŲ
Uždirbsit 70c į vai. pradedant. 

75c. į vai. po 3 mėnesių.
80c. į vai. po 6 mėnesių.

★ ★ ★ 
VALYMO DARBAI 

MOTERIMS
Visose Dalyse Miesto.

Vai.: 5:30 pp. iki 12 naktį.
★ ★

Valgykloj Tarnaičių 
Cafeterijoj Virėjų

Taipgi Reikia
★

NAUJOS AUKŠTOS ALGOS 
★

Atsišaukite

Illinois Bell 
Telephone Co.

Samdymo Ofisai Moterims 
STREET FLOOR 

309 W. WASHINGTON ST.

Merginų - Moterų
Lengvi dirbtuvės darbai kosmeti
kos laboratorijoj. Malonios aplin
kybės, gera mokestis.

ATSIŠAUKITE

314 W. INSTITUTE PL.

HELI* WANTED — MOTERYS

MOTERŲ
PRIE

Lengvų Kepykloje

DARBŲ
PATYRIMO NEREIKIA

A.&P.
BAKERY

4248 W. 47th St.
(47tli St. busas iki durių) 

TEL. — VIRGINIA 0606

MERGINŲ REIKIA, egzaminavimo 
darbams dry cleaning šapoj, Išmo- 
kinsini. Pastovus darbas. SOCIETY 
CLEANERS & DYERS, 2535 North 
Western Avė.

GERA PROGAI

B ARGONAS — Priverstas dėl svei
katos parduoti 2 fletų po 4 kamba
rius namą, 2 karam garadžių. Tiktai 
$3,300.00. SAVININKAS — 2302 \V. 
23rd St.

Tamborini Tikisi Jis
Laimėjo Argentinoj'

BUENOS AIRES, vas. 27. 
—Pirmieji daviniai iš dvie
jų mažų provincijų davė de
mokratų kandidatui Jose P. 
Tamborini daugiau balsų 
negu Juan Perlui. Tambo
rini, tačiau, sake, “yra skir
tumas tarpe išrinkimo ir ta
pimo prezidentu.”

Senatas Atšaukia 
Tėvų Paliuosavimą

WASHINGTON, vas. 23. 
— Sakyta Senato militari- 
nis komitetas sutiko iš nau
jo svarstyti bylių, kuris 
tuojau atleistų visus ka
riuomenėn paimtus tėvus. 
Sužinota komitetas mano 
bylių debatuoti ir antradie
ny dėl jo balsuoti.

Talinas Nominavo 
Stalinų

New York (LAIC) — “Iz- 
viestija” Nr. 8, paduoda te
lefonogramą iš Talino, kur 
pranešama, kad ten įvykęs 
miesto darbininkų susirinki
mas “vienbalsiai” nominavo 
į Tautybių Sovietą “voždį” 
Staliną, taipgi Molotovą, Ka
linimą ir kitus.

Kaip matome, ir ten eina 
biauri rinkiminė komedija 
ir šunuodegavimas.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

PITTSBURGH O LIETUVIU ŽINIOS
North Side

Gavėniai artinantis, jauni
mas kuria šeimas. Vasario 
20 d. Bernard Prazer vedė 
Amelią Urniežaitę. Liudyto
jais buvo jaunojo brolis Ri- 
chard Prazer ir jaunosios 
sesuo Mrs. Wm. Gillott. Jau
noji pora tuojau įstojo Dan
gun Žengimo parapijon ir 
apsirūpino parapijos voke
liais. Telaimina Dievas jųjų 
gyvenimą.

Vasario 23 d. George 
Schaub vedė Frances Pavi- 
liūnas. Liudytojais buvo Ed- 
ward Schaub ir Pauline Da- 
vis. Ši porelė greičiausiai 
glausis prie Šv. Petro para
pijos.

Vasario 22 d. automobilio

Vasario 16-ji Paryžiuje
Apie pora šimtą išeivių 

lietuvių, kuriuos karas pri-j 
vertė apleisti Lietuvą, vasa- i 
rio 16 dieną susirinkę vienoj 1 
salėje, paminėjo Nepriklau
somybės šventę.

Salė buvo dail. Vijeikio 
gražiai išdekoruota lietuviš
komis spalvomis ir gėlėmis.

Dr. Bačkis, BALF’o įga- 
lidtinis Paryžiuje, pasakė ta' 
proga gražią kalbą. Po jo 
kalbėjo dar keletas kalbėto
jų, buvo padeklamuota pa
triotinių eilėraščių ir pobū
vis baigtas pakilusioj nuotai
koj.

Sekmadienį, bažnyčioj į- 
vyko pamaldos, į kurias su
sirinko visą lietuvių koloni
ja, pasimelsti, kad Dievas 
neužmirštų Lietuvos ir gra
žintų jai nepriklausomybę.

Maskoliai prižiūri 
javų kūlimą

New York (LAIC) — Ka
dangi Lietuvos ūkininkai ne
nori duoti grūdų, tai okupan
tas ėmėsi griežtų priemonių. 
Lietuvoje leidžiamas laikraš
tis “Tarybų Lietuva”, Nr. 
236 praneša, kad Veiverių 
valsčiuje, kur be 130 arkli
nių yra 5 motorinės kūlimo 
mašinos, išsiuntinėta į kiek
vieną valsčių 17 įgaliotinių, 
kuriems įsakyta kontroliuoti 

, kūlimo eigą ir prižiūrėti nus
tatytų pyliavų pristatymą.

tapo užgautas Alex Urbo
nas, 70 metų senelis ir pa
simirė kelyje į AUegheny 
Hospital. Tapo palaidotas 
vasario 26 d., iš Dangun 
Žengimo bažnyčios Šv. Ka
zimiero kapuose. Velionies 
duktė rūpinosi jojo palaido
jimu.

Toj pačioj ligoninėje ran
dasi Jonas Šimkus su žaiz
da kojos pirštuose. Daug 
cukro organizme kliudo žaiz 
dai greitai užgyti. Tepasu
ka Dievas viską gerojon pu
sėn.

Pittsburghas vėl dreba dėl 
artėjančio streiko elektros 
jėgos gamybos darbininkų. 
Sunku įsivaizduoti, kokia 
suirutė įvyktų mieste ir jo 
apylinkėse, jeį nebus susi
taikinta iki vasario 25 d. 
vidunakčio. Būtų tamsu ir 
šalta, pavojinga ir kenks
minga.

Bill Macel, sužeistas au
tomobilių nelaimėje, dar te- 
besiranda Šv. Jono ligoni
nėje ir regis veikiai galės 
grįžti namo, kaip tik varž
tai nuo smakro bus nuimti. 
Jo brolis Joe Macel tapo pa- 
liuomotas iš Dėdės Šamo 
tarnybos, buvo nemalonu 
grįžus iš tolimų kraštų rasti 
brolį sužeistą ligoninėje. Ką 
darysi, reikia priimti ir ge
rą ir blogą.

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių 
už 4-tq nuošimtį.

•

MUTUAL
FEDERAL
SAVINGS and LOAN 

Assn. oi Chicago
2202 VVest Oermak Road 

Telefonas CANAL 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt

MŪSŲ BENDROVĖ SKIRIA $1,000,000.00 
VETERANŲ PASKOLOMS!

M?

Po svietų oasidairius
Prieš karą lietuviški bal- 

šavikai, kurie Amerike pas 
kapitalistus gyvena taip, 
kaip katė pas gerą gaspado- 
rių — soti ir šilumoje sau 
ant pečiaus murzgia, — 
mums šnekėjo, kad balšavi- 
kų užfundytam darbininkų 
rojuj, tai yra Sov. Rusijoj, 
viskas atliekama stachano- 
viška sistema, tai yra pana
šiai, kaip Amerike ‘pisvork’,
,tiktai 100 nuošimčių grei- 
I čiau. Stalino atsiųsti komi
sarai už darbininkų nugarų 
stovėdavo su dovanomis ir 
medaliais. Kurie darbininkų 
per 15-ką, 18-ką valandų 
daugiau padarydavo, saky
sim, statant namą didesnį 
skaičių plytų ant savo kup
ros i antrą ar trečią aukštą 
užnešdavo, tam komisarai 
prisekdavo Stalino medalį ir 
dovanų duodavo. Jis buvo 
stachanovistas.

Stachanoviškas darbas 
taip visur įsigalėjo, kad pa
galios net prasidėjo atsiras
ti įvairūs anekdotai, kurie

5E

IUAROIJTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO I.AIKRASTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC - 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo l-mos 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta* 

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

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

-------— JĮ-——  —, .-y.-..------------- ................... ...
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Visuotinas Income Tax Patarnavimas

Archer-Kedzie Currency Exchange
(Under State Supervision)

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

Čekius Iškeičiam — Money Orderius Išrašom 
Automobiliams License Patarnavimas 

Tel. — VIRginia 0769 NOTARY PUBLIC

•šių pinigų sumų KEISTUTO TAUPYMO BENDRO
VE yra pasiryžusi! Išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS bfidu padėti Veteranams įsigyti 
naujų arba senų namų. statyti naujų arba remontuo
ti dabartinį savo namų be ilgo atidėliojjmo ir be 
išlaidų, pagal G. I. Blll of Rlghts patvarkymus.

šios bendrovės vedėjas. JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs Ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
Siame reikale suteikti patarimus ir patarnavimą.

ftfcfefefefefete

VISI VETERANAI YRA KVIECIAMf 

ATSILANKYTI PASITARIMUI

pavaizduodavo dar nežinan
tiems, kas tai yra stachano- 
viška sistema darbininkų ro
juje. Vieną tokių anekdotų 
čia padėsiu jums, tavorščiai, 
ant savo delno.

Vienas Lietuvos ūkinin
kas, sugrąžęs iš Maskvos pa
sakoja savo įspūdžius kai
mynams. Klausęs, klausęs a- 
pie stachanovišką sistemą 
vienas kaimynų, pagalios, 
paprašė duoti konkretų pri- 
klodą. Buvęs Maskvoj ūki
ninkas jam šitaip paaiškino:

— Sakykim, eina keliu vie 
nas ubagas. Tai čia ne sta- 
chanoviškaų Bet jei eitų 
daug ubagų, tai tada būtų 
stachanoviškai.

Iš to priklodo visi pui
kiausiai suprato ne tik bal- 
šavikinę, ale ir stachanoviš
ką sistemą Sov. Rusijoj.

LIETUVIŲ PATARLĖS
Duok Dieve iš tavo bur

nos į Dievo ausį.
Duok Dieve rasti, bet ne 

pamesti.
Duona verkia tinginio val

goma.

%

R A DI O
LENGVI ASSEMBLY DARBAI

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS

Automatiškas Pakėlimas — Pastovūs Darbai 

BONAI — APMOKAMOS ATOSTOGOS

Gera Proga Jaunoms 
Energingoms Moterims

MOTOROLA
4545 AUGUSTA BLVD.

Duodam Morgičius ant Lengvų Išmokėjimo
UŽ INDELIUS MOKAME 3%

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

WASHINGTON. D. C.

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

1739 SOUTH HALSTED STREET
RaitlnS atdara nuo 9:30 vai. ryto iki 6:30 vai. vakaro. 

SeStadien} iki 2-ros valandos po pietų.

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

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y
g
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Ruošiasi Visokioms Galimybėms
Sovietų Rusijos totalitarinis komunizmas yra ruo

šiamas visokioms galimybėms.
Rytų raudonasis generalissimo ir naujas Napoleonas 

žiūri į priekį,.
Visose silpnose apylinkėse Sovietų Rusija stiprina 

savo pozicijas. Jos diplomatija yra karinga.
Iš Chungking atėjo pranešimai, kad raudonoji armi

ja Mandžūrijoje paėmė 500,000 japonų karių į sovietų 
karišką, tarnybą.

Gal būt skaičius ir padidintas. Bet tai nesumažina 
reikšmės.

Pranešimas atėjo iš Kinijos valdžios slaptos tarny
bos ir Kinijos tautinės kariuomenės šaltinių Mandžū
rijoje.

★
Vokiečių Komunistų Partija

Gauta žinia iš Vokietijos, kad Dr. Kurt Schumacher. 
sočiai demokratų vadas vakarinėje Vokietijoje, pareiš
kė vasario 23 dieną, kad vokiečių komunistų partija 
“yra įrankiu Rusijos užsienio politikos”.

Jis pasakė, kad dėl tos priežasties socialistai vaka
rinėje zonoje atmetė susijungimą su komunistais, taip 
pat yra manoma, kad sočiai demokratų partija bus 
perskelta tarp rytinės ir vakarinės Reicho dalies.

Jis pastebėjo, kad susijungimas rusų zonoje buvo nu
matytas dalykas iš anksto, “nežiūrint fakto, jog dau
guma socialistų to nenori”.

Schumacher, kuris atskrido į Berlyną iš Hannover. 
po britų apsauga, pasakė, jog partija trijose vakari
nėse zonose atmes Berlyno socialistų kvietimą daly
vauti suvažiavime, kuris įvyks balandžio mėnesį. Kai 
paklausta kodėl? Jis atsakė, kad vakarų delegatai ne
sitiki užtektino atstovavimo.

★
Kiek Rusija Gavo Iš Kanados?

Kai Kanados valdžia iškėlė šnipavimo bylą, kurioje 
yra' įvelta ir sovietų rusų šnipai, Maskva pareiškė di
delį nepasitenkinimą ir Kanadą apkaltino nedraugiš
kumu sovietų atžvilgiu.

Bet reikia atsiminti, kad Kanada Rusijai laike karo 
davė už $171,000,000 vertės daiktų. Kanada irgi tada 
kariavo prieš nacius, ir šelpė Rusiją, kurios ponai da
bar vadina Kanadą nedraugiška.

★
Kova Prieš Okupantus Paballijoje

Chicago Daily Tribūne, vasario 25 dieną, įdėjo pra
nešimą iš Helsinki, Suomijos, apie Pabaltijos kraštų 
partizanų veiklą.

Sovietų rusų oficieriai perkelti į Suomiją iš Pabal
tijos valstybių postų, kurios buvo užgrobtos Rusijos 
1940 metais, vasario 24 dieną išreiškė pasitenkinimą, 
jog pasisekė “pasprukti iš pragaro’’. Raudonosios ar
mijos vyrai yra užmušami miestuose ir kaimuose. Pa
baltijos partizanų, kai sutemsta, pasak vietos sovietų 
šaltinių, kuriuos pacitavo suomių žinovai. Partizanų 
aukos yra oficieriai.

Estai, latviai ir lietuviai partizanines praktikas van 
toja labai atsargiai ir gudriai. Kovotojai už tautinę 
laisvę paprastai smogia nakties metu.

Sovietų oficieriai sakosi pabėgę iš “pragaro”, bet 
mes norėtumėm paklausti: o kas tą “pragarą” Pabal
tijos valstybėse sukūrė? Gi bolševikai okupantai. Tegu

bolševikai pasitraukia iš Pabaltijos kraštų, ten bus 
rojus, tik ne bolševikiškas, o estiškas, latviškas ir lie
tuviškas.

Partizanų veikla Pabaltijos valstybėse rodo, kad tų 
kraštų žmonės nenori bolševikų okupacijos ir siekia 
laisvės ir nepriklausomybės.

★
Kitas Diktatorius

Chicagos “Daily News’ ’ korespondentas Leigh White, 
kuris aplankė Jugoslaviją, aprašo, kaip Tito žvalgy
ba dirba.

Tito žvalgyba (slaptoji policija) vartoja tam tikrą 
sistemą žmonėms surušiuoti, pagal jų ištikimybės laips
nį valdžiai. Ši sistema vadinasi “karakteristika?.

Jugoslavija labai kenčia nuo Tito diktatūros, ten 
nėra vietos tiems, kurie kovoja už laisvę. Jei būsi 
komunistų vergas, tau gyvenimas užtikrintas, bet jei’ 
ne — tai turi eiti į kalėjimą arba dar blogiau...

★
Daug Svarbios Medžiagos

Gauta “Lithuanian Bulletin’’, šių metų pirmas nu- 
njeris, kuris yra leidžiamas Lithuanian National Council.

Minimas biuletenis paduoda daug įvairios dokumen
tuotos medžiagos: apie Amerikos Lietuvių Kongresą ir 
apie pačią Lietuvą, kuri dabar yra bolševikų pavergta 
ir engiama.

Verta įsigyti ir perskaityti Lithuanian Bulletin, ku
rio adresas yra šis: 233 Broadway, New York 7 N. Y.

I f * •
★

Sovietų Rusijos Planai...
(“Draugo” specialaus korespondento pranešimas)
Artimuose rytuose susiduria dvi skirtingos politikos: 

anglų ir sovietų. Rusai visomis jėgomis stengiasi pra
siveržti per Balkanus, Turkiją ir Siriją į Indijos van
denyną, gi angLaį stengiasi sukliudyti jiems, uždaryti 
kelią, tačiau vieni, be amerikiečių pagalbos ar jie pa
jėgs užkelti vartus rusų veržimuisi į artimus rytus.

Rusai yra užtenkamai stiprūs priversti Graikiją. Tur
kiją ir Iraną bei Siriją nutraukti santykius su Anglija, 
bet jie turi neužmiršti, kad Rusija įsigalėdama Vidur
žemio jūroje, tiesioginiai susidurs su Amerikos inte
resais, nes Amerika niekad nesutiks matyti Rusiją įsi
galint jūroje.

Amerikai nėra jokio intereso laikyti Rusiją užda
rytą Europoje ir Azijoje, bet reikia neužmiršti, kad 
Amerika yra taikos garantuotoja ir mažųjų tautų 
gynėja.
KEISTAS “KARAS” TARP ANGLŲ IR SOVIETŲ

“Karas’’ kuris dabar vedamas sovietų prieš anglus, 
niekad dar nebuvo išsivystęs iki tokio laipsnio kaip 
dabar. Vieni kitus kaltina, kad kėsinasi į tautinius ir 
gyvybinius interesus.

Sovietai dedasi kaž kokiais dideliais tautų “užtarė
jais”, tačiau jie nežiūri, kad tai būtų gera toms tau
toms, bet dėl to, kad jie nori vėliau turėti į tas tau
teles įtakos. Reikalaudami, kad anglai atitrauktų ka
riuomenę iš Sirijos, Indonezijos ir Graikijos, tuo jie 
įgauna simpatijų tose valstybėse, nes visos mažos 
tautos visad turi vilties bet kokiomis priemonėmis 
išsilaisvinti iš po svetimos kariuomenės okupacijos. Ta
čiau jos nepažįsta sovietų politikos. Išsiveržusios iš 
vienos okupacijos, jos ęatenka į kitą.

Kodėl sovietai neatitraukia savo kariuomenę iš Bal
tijos kraštų? Kodėl nei vienas atstovas to neiškelia 
konferencijoje? Višinskis, cituodamas Sirijos atstovo 
žodžius, pareiškė, kad jei tauta prašo, kad iš jos kraš
to būtų atitraukta svetimos valstybės kariuomenės, 
tai tas turi būti įvykdyta kuo greičiausiai.

Skirtumas gi toks, kad ten kur stovi anglų ar pran
cūzų kariuomenę, tautos gali pačios valdytis, tuo tarpu 
po sovietų jungu, neduodama nei išsižioti, pavyzdžių 
nereikia toli ieškoti... ‘
SOVIETAI NORI ĮGYVENDINTI SAVO “SVAJONES”

Rusija visokiais būdais ieško realizuoti savo pansla- 
vizmo planą. Gražinusi “savo” žemes, kurias ji buvo 
praradusi 1917 metais Europoje ir 1924 metais Azi
joje, ji ieško dar daugiau, laisvo išėjimo į visas jūras. 
Viduržemię jūroje ji nori kontroliuoti Suezą, Darda- 
nelius ir Gibraltarą. Šiaurės jūroje ji nori turėti Kylio 
kanalo raktus, Pacifike ji įsitvirtina Sahalino ir Ku- 
rilo salose, o taip pat nori tvirtai koją pastatyti Ko
rėjoje.

Atskirusi Angliją nuo Amerikos, ji bus tvirta kon
kurente Amerikai jūroje, o tas jau būtų pavojinga 
taikai. * Vyt. Arūnas

★
Kiek Buvę Areštuota?

Laike karo naciai buvo areštavę 563 belgų kunigus 
ir vienuolius. Katalikų kunigai drąsiai gynė žmonių 
asmens teises, todėl naciai juos areštavo.

★
Dabar dar laikas užsisakyti įdcmų dienraštį ‘‘Drau

gas’1’. Platinkite ir skaitykite “Draugą”.
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Tarkainiukai
Rašo Nolėčių VIdikas 

Chicagos raudonieji eks-

Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

lietuviai savo gazietoje pa
reiškė šitaip: ‘ ‘ komunistai
moka išnarplioti, išspręsti ir 
labiausia komplikuotas tau
tines problemas”.

Taigi moka, ir kaip dar 
moka! Sovietų činovninkai 
nepagaili kulkų “panarplio- 
jimui” šovinistiškų patrijo- 
tų makaulių. Maskoliai šio
kiame darbe yra tikri eks
pertai. Be to, yra ir šalta
sis Sibiras atšaldymui pa- 
tri j oriško karščio milijo
nams lenkų, latvių, rumu
nų, estų, lietuvių... Kas to 
nežino? Visas pasaulis apie 
tai žino. Taigi puikūs “uči- 
teliai”, ir dar puikesni “mu- 
čiteliai” yra tie komunistai! 
Džiaugkitės maskolberniai, 
krykštaukite visi tautos ju- 
došiai, kad Rusijos komu
nistai moka “išspręsti” tau
tines problemas Lietuvoje, 
— kraugeriškai naikinant 
lietuvių tautą ir atiduodant 
lietuvių žemes maskoliams!

★ ★ ★
Maskolberniai sako, kad 

Sovietų Rusija dabar yra 
viena iš galingiausių ir tur
tingiausių pasaulyje valsty
bių. Vaje, vaje.

Jei Rusija yra tokia ga
linga ir turtinga, — tai ko
kiems galams jinai neduoda, 
bet prašo iš “biednosios” 
Amerikos bilijonus dolerių 
paskolos? Ir kodėl lietuviš
ki bolševikai renka čia A- 
merikoje senus čeverykus, 
kelnes, sukneles, švetrus ir 
bile “reksą”, ir tą visą siun
čia į Rusiją? Kodėl,

★ ★ ★
Tūlas dzūkelis neperseniai 

pabėgęs iš sovietų, savo pa
žįstamiems apie bolševikiją 
šitaip papasakojo: “Bracia- 
ly, iš tolo kamunizmas tai 
rojus, bet iš arei tai cik 
gnojus”.

★ ★ ★
Raudonfašistų “učitelius” 

Antanas Bimba atsiuntė il
gą, ilgą — virš 400 žodžių 
kablegramą iš Kauno. Tą jo 
kablegramą maskolbernių 
laikraščiai stambiomis rai
dėmis atspauzdino. O čika- 
giškiame maskolbernių laik
rašty tai net toks idijotora- 
las su tokia kunkuliacija til
po: “Daug daug išgirsime iš 
A. Bimbos lūpų, kada jis 
sugrįš Amerikon.”

Jei Bimba sugrįš Ameri
kon, — tai bus progų pa
matyti prašmatnių bolševi
kiškų “sorkių” su visokiais 
jų monkybizniais.

★ V
Jau ir dabar yra neblo

gas įvadas raudonom “sor- 
kėm” Bimbos kablegramoje. 
Jisai savo kablegramoje net 
ir tokią naujieną atpyškino: 
“ Aplankiau. Panevėžyje di
delį cukraus fabriką, kuris 
(Urba visais garais ir paga
mina po kokį šimtą tonų 
cukraus kasdien ’.

Šimtas tonų cukraus kas
dien, — tai būtų 600 tonų 
per savaitę, kas yra lygiai 
vienas milijonas ir du šim
tai tūkstančių svarų; o tai 
vadinasi kiekvienas Lietuvo
je žmogus (net ir kūdikis 
lopšyje) gautų po pusę sva
ro cukraus savaitei... Tad 
bent “saldus” gyvenimas 
Lietuvos žmonėms, ar ne?

(Tęsinys)
Pasikeitus gyvenimo apy- 

stovoms, nebekurstoma nuo
lat karštos meilės kupinais 
laiškais, tariamoji Marytės 
meilė užgeso. Visi santykiai 
su daktaru dabar buvo jai 
kažkoks gražus, tik liūdnai 
užsibaigęs, vienas jos gy
venimo epizodas. Apie su
žadėtinį liko jai tik retkar
čiais ateiną liūdni atmini
mai.

Abejingoj gamtoj nuolat 
trykšta gyvenimas ir bėga 
nauja, plačia vaga. Kas gy
vas — gyvena.

Marytė laisvu laiku, ar 
tai ilgiau lovoje neužmig
dama ar nuobodžiai tram
vajumi iš kursų grįždama, 
— prisimena motinų pasi
kalbėjimus Prienuose. Išky
la gražus Vytauto vaizdas. 
Tas pats malonus vaizdas, 
kuris persekiodavo ją dar 
prieš susižadėjimą.

— Nejau tai tiesa, ką jo 
motina sakė? Kam jai būtų 
prasimanyti! Nejau jis ma
ne mylėtų ? O aš taip žiau
riai pasielgiau su juo Tra
kuose... Aš kitaip juk ne
galėjau. Jis mane turėtų su
prasti. Tačiau tas tik buvo. 
Dabar gal ne... Na. tiek to. 
Vėl už darbo!

Sekmadieniais Maskvos lie 
tuvių kolonija susirenka į 
bažnyčią prie Milių tino 
skersgatvio. Išėję iš bažny
čios, ar bent specijaliai tuo 
laiku, visi sueina į Susišel- 
pimo draugijos butą. Bažny
čioj šiaipsau, bet draugijoj 
po sumos prisigrūsdavo 
daug žmonių. Visiems rūpė
jo: gal ką apie namus pa
siseks sužinoti. Visi — trem 
tiniai, visų tėviškės vokie
čių užimtos, o į Maskvą at
vyksta vis nauji ir nauji 
žmonės.

Vieną sekmadienį į Miliu- 
tiną intėjo Vytautas Grik- 
ša. Marytės tat labai nesi
tikėta, ir gal todėl tat ją 
taip sujaudino. Jos širdukė 
krūtinėje taip smarkiai pra-

dėjo plakti, kad, rodos, ji 
iššokti norėtų. Sunku jai 
paslėpti savo sumišimą, o 
taip nesinorėtų prieš visus 
save išduoti. Jausdama, kad 
rausta ligi ašarų, ji išsiėmė 
iš ridikulio nosinę, aiškin
damas! aplink stovintiems 
vyrams, kad dar kelionėj su
stvėrė ją didelė sloga, ku
rios ir dabar dar negali at
sikratyti. Inžinierius Grikša 
gražiai nusilenkė visam bū
riui ir, pasikabinęs apsiaus
tą, priėjo pasisveikinti pa
žįstamus. Paeiliui priėjo prie 
Marytės ir tik tiek, kiek 
prie visų, susilaikė ją svei
kindamas.

— Ar laimingai atvykot? 
— užkalbino jis, mandagu
mo dėliai tardamas keletą 
žodžių. Rodos, kad tai vi
sai ne toji mergaitė, dėl ku
rios pernai, iš Lietuvos trau 
kiantis, su tokiu dideliu už
sidegimu jis veržėsi per sa
vo gyvybės pavojų, kad tik 
ją išsivežtų kartu.

Marytę įžeidė toks šaltu
mas, toks sausas jos suti
kimas. Ji buvo labai jautri 
ir savimeili. Užgauta jo kal
bos tono, kad neparodytų sa
vo jausmų gilumo, taip pat, 
o gal dar lakoniškiau, atsa
kė:

— Ačiū, gerai, — ir kal
bėjo vėl su kitais.

Vytautas pakalbėjo su vie 
nu kitu. Užsirūkė ir leido 
dūmus į viršų. Marytei kal
ba nesirišo. Tas jo šaltu
mas. tas dvasios ramumas 
jo elgsenoj kankino Marytę.

(Bus daugiau)

“Saldesnis” negu Ameriko
je!

Turbūt Bimba siuntė iš 
Kauno tokią kablegramą 
“patiešinti” ir pamulkinti 
savo raudonus literadurnius? 
Bimba tikrai ‘visais garais’ 
moka meluoti.

★ ★ ★
Kas ne kas, bet Panevė

žio fabrike pagamintą cuk
rų suvalgo ne lietuviai, o 
kacapai. O už saldųjį Lietu
vos žmonių pagamintą cuk
rų, sovietui kacapai mainais 
duoda dar “saldesnių” na- 
gaikų lietuviams... Rusijos 
“išlaisvintoji” Lietuva da
bar privalo nuo kacapiškų 
“saldybių” tik laižytis ir 
Stalinui dėkavoti.

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEVVELRY

KRAUTUVE
8241 So. Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
Tel. CALumet 7237

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

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

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ
PROGRAMŲ VALANDOS:

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
VVCFL, 1000 k. Nedėlios vak. 9:30 
WHFC 1460 k. Ketverto vak. 7:00

.... -
1922 1946

ELMER KOLB and ASSOCIATES
Suteiks Jums Kogeriausį

Income Tax Patarnavimą
AR NORĖTUMĖTE SULAUKTI GRĄŽOS?

Mes pagelbėsime jums su jūsų čių metų INCOME TAX reika
lais. Atsineškite Savo Algos Raportus ir kitas smulkmenas. Ruo
šiame atskaitas Bizniams, Korporacijoms, Partneriams, Trustams

ELMER KOLB and ASSOCIATES
1630 W. 47th STREET TEL. VARŪS 6765—1281

VALANDOS: nuo 9.30 ryto iki 9 vakare
-------
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Iš kultūrinės lietuvių veiklos
Norvegijoje

LIETUVIŲ CHORAI 1 čiai atvyko į bendrą lietuvių
Platesne prasme imant stovyklą Svelvike Tada su- 

kultūrinis darbas Norvegijo- darYta bendras choras iš 50 
ie buvo įmanomas. Visi vyrų, vedamas B. Pakšto ir 
vyrai, kurie buvo čia vokie- Grimskio. Lietuvių ^ka
čių atgabenti buvo pririšti i ^ms atstoyauti buvo įšnnk- 

1 tas komitetas iš 5 asmenų.
Komitetui pirmininkavo P. 
Sakalas. Čia jau nebesiten-

prie kieto ir sunkaus darbo.
Vis dėlto nežiūrint nepalan
kių aplinkybių pradėjo veik-. ... . ,
ti B Pakšto vedamas cho- į *inta mosiant koncertus ta
ras. Vėliau ir pietuose esan-I ° 8U8ldomeK lletu‘
tieji lietuviai suorganizavo 
savo chorą, kuri vedė V.
Zdanavičius. Buvo gražiai

viską daina norvegai kvietė 
suruošti lietuviškų dainų 
koncertą. Toks koncertas į- 
vyko spalių mėn. 19 d. Svel- 
viko kino salėje. Ji suruošėtada paminėta abejose vie

tose Vasario 16 d., Kalėdų. _ ,
šventės ir kt. Tame pačiame Norvegų Raudonasis Kry-

ICKES VIETOJ

laikotarpy, kad palengvinus 
lietuvių pabėgėlių buitį Vo
kietijoje buvo surinkta ir iš
siųsta virš 5000 RM. Dides
nė tos sumos dalis buvo pas
kirta kultūros darbuoto- • 
jams Vokietijoje.

žius. Į koncertą buvo atvy
kę tiek daug žmonių, kad 
tik dalis tegalėjo patekti į 
salę. Atsilankė keletas aukš
tų svečių, o jų tarpe ir buvęs 
Lietuvos garbės konsulas H. 
M. Hansen. Be padaiųuotų

. . i liaudies ir kompozitorių su- 
Po kapituliacijos, kai tik kompanuotų dainų B. Pakš-

sąlygas palengvėjo tuojau 
pat buvo imtasi kultūrinio 
darbo. Suruošta keletas kon
certų - pramogų, mokytųsi 
svetimų kalbų ir kt. Sporti
ninkai turėjo keletą sungty- 
nių su norvegais ir lageriuo
se esančiomis įvairiomis tau
tybėmis ir amerikiečių ka
riais. Išskiriant futbolą vi
sos kitos rungtynės buvo 
laimėtos. Tuo pat metu susi
organizavo trečias choras 
Trolos stovykloje, kuriam 
vadovavo V. Gaigalas. Viso
se stovyklose gražiai pami-

to vedama kapela pagrojo 
liaudies dainų pynes ir kt. 
Buvo pašokta ir keletą lietu
višku tautinių šokių. Kon
certas-, baigtas lietuvių ir 
norvegų himnais. Norvegų 
visuomenei šis koncertas 
taip patiko, kad aplodismen
tams nebuvo galo ir keletas 
dalykų teko pakartoti. Kon
certas paprašytas pakartoti 
toje pat salėje sekančią sa
vaitę. Raudonasis Kryžius 
jau buvo numatęs, kad cho
rui teks koncretuoti Dram- 
mene, Osle ir kt. vietose. At

nėta rugsėjo mėn. 8 d. Prie vykusieji svečiai spaudoje 
visų šių stovyklų visur ple- paraig palankią recenziją, 
vėsavo tautinės vėliavos, ir Joje kaibama, kad lietuviai
buvo gražiai papuoštos aikš 
teles.
BENDRAS CHORAS•r - »- rv

Pilnesnio kultūrinio veiki-

esa tikri dainos sūnūs. Jų 
dainos meliodingos, puikios 
ir esą net giminingos su 
norvegų liaudies meliodijo-

mo susilaukta, kai šiaurie- mis. Choras dainavęs labai

Julius A. Krug, buvęs Ka
ro Produkcijos Bordo pir
mininkas, paskirtas Vidaus 
Reikalų Sekretorium, vieton 
atsistatydinusio Harold L. 
Ickes. (Acme-Draugas)

puikiai, nors tam turėjęs ir 
labai mažai laiko pasiruošti. 
Recenzentas pageidavo kon
certą išgirsti Osle. Tų pa
geidavimų įgyvendinti nete
ko. Už kelių dienų lietuviams 
teko palikti Norvegiją.

Buvo leidžiami lietuviški 
laikraštėliai. Pirma pasirodė 
“Tremtinių Aidas” ir šiau
rėje “Pašvaistė”. Po kapitu
liacijos ėjo “Tėviškės Ai
das” ir dieninis “Šiandien”. 
Trollos stovykloje Kastytis 
leido “Po savąja padange”.
LIETUVIŲ GERAS 
VARDAS

Bendrai lietuvių elgesys 
Norvegijoje buvo gražus ir 
pavyzdingas. Kai norvegų 
spauda rašė apie lenkus, 
kaip nekultūringus ir triukš
madarius, tai apie lietuvius 
atsiliepiama kaip apie kultū
ringus ir sąžiningus žmones. 
Jei kuriame dar kartą teks

"Buožinis Slogutis 
Krakių Valsčiuje”

New York (LAIC) _ ši
tokia antrašte Lietuvoje lei
džiamame “Valstiečių Laik
raštyje” tilpo Žemgulio 
straipsnis. Jis peikia vykdo
mojo komiteto pirmininką 
Gabšį už neryžtingumą. Me
dininkų apylinkės pirminin
kas Babičas jam pasakęs: 
“Ką aš padarysiu, jei buožė 
S leve Kostas, kai aš jam 
pasiūliau pristatyti prievo
les, ne tik nedavė nė kilo
gramo. bet išvijo mane iš 
nąmų. Šilainių apylinkės pir 
mininkas Kazlauskas turi 30 
hektarų žemės, nuolat gir
tuokliauja su “buožėmis” ir 
apie pyliavų pristatymą nei 
negalvoja. Sutkūnų apylin
kės pirm. Oleknavičius tu
rįs 29 ha žemės, išsigėręs 
su buožėmis juos guodžia. 
Pašušvio apylinkėje paruo
šų planas įvykdytas tik 4.5 
nuoš. ir pats apylinkės pir
mininkas Šiaučiūnas iki šiol 
n«davė valstybei nė grūdo. 
Valsčiaus paruošų agentas 
Ratickas, paėmęs iš apskri
ties paruošų įgaliotinio į- 
staigos privalomųjų prista
tymų lapus, kai kuriuos jų 
sunaikino arba pametė, ne
įteikdamas valsčiaus vykdo
majam prievolių lapų. Dau
guma negavusiųjų pristaty
mų lapų — “buožės”.

Kaip žinome, ‘‘buožėmis” 
pravardžiuojami vis dar in- 
dividiniuose ūkiuose dirban
tieji valstiečiai.

lankytis Norvegijoje ten kur 
gyventa lietuvių, norvegų 
bus sutiktas su nuoširdumu 
ir džiaugsmu. Atrodo, kad 
jie ir kitiems pasakys kaip 
apie kultūringus, darbščius 
ir savo kratą mylinčius žmo
nes.

Lietuvių tarpe visą laiką 
buvo vieningumas ir tikras 
broliškas sugyvenimas. Čia 
kiekvienas lietuvis kuo tik 
galėdavo, tuo padėdavo vie
nas kitam. Taip pav. keliems 
lietuviams apsigyvenus Osle 
Raudonajame Kryžiuje, iš jų 
keletas kasdien vykdavo į 
geležinkelio stotis laukti ar 
dar iš kur nors neatvyks dar 
vienas kitas lietuvis. Taip 
buvo daroma ištisas savai
tes, iki lietuviams nepavyko 
susiburti į didesnius būrius 
vienoje vietovėje. Mums ir 
šiandien yra labai gaila, 
kad nežinome ar pasilikusie
ji Trolloje lietuviai jau yra 
atvykę ir išsilaisvinę iš ne
malonios belaisvių būklės.

A. Vilainis.

K

Aušros Vartų parap. — 23 pi. ir Oaklęy Avė.

KVIESLYS

Sušaudė Partizaną 
Jankauską

New York (LAIC) — 
“Tiesa” Nr. 249 skelbia, kad 
Šiauliuose, Karo Tribunolo 
nutarimu, sušaudytas parti
zanas Pranas Jankauskas. 
Buvo kaltinamas, kad jisai 
kartu su kitais nesugautais 
partizanais užpuolė Šakynos 
bažnytkaimyje Ipolitą Na
vicką sų šeima. Navickas su 
žmona buvo sužeisti, o vai
kai žuvę gaisre. Taip pat 
buvo kaltinamas kad nužu
dęs Šakynos pienininkę in- i 
struktorę Bičkūnienę ir Nor
kute.

Šis pranešimas ir dar kar
tą parodo, kad Lietuvoje ei
na žūt-būtinas pilietinis ka
ras, kur neretai žūsta ir ne
kaltas, ir jaunas, ir senas, 
ir vyras, ir vaikas, ir mo
teris.

Propoganda tarp
Lietuvos mokytojų

New York (LAIC) — Vil
niuje yra įsteigti, vadina
mieji “respublikos mokyto
jų namai” su skaitykla, pas
kaitų sale, biblioteka ir J 
kambariais atvykstantiems 
mokytojams.

Ryšium su tų namų atida
rymu, šaukiama švietimo j 
darbuotojų konferencija.

Planingą Lietuvos paver- i 
gimo darbą dirbdami, oku
pantai pradėjo nuo mokyto
jų kontrolės.

Žodis ir akmuo paleisti 
negali būti atšaukti.

Su alstybinimai 
Kk .pėdos Krašte

New York (LAIC) — O- 
kupuotoje Lietuvoje leidžia
mas laikraštis “Tiesa” pra
neša, kad Klaipėdoje suda
ryt; a pramonės kombinatas, 
kurs valdo 14 malūnų, 8 kal
ves 5 avalinės dirbtuves, 2 
siu- yklas, 2 šaltkalvių ir 3 
stiklų dirbtuves ir turi 20 
hektarų pagelbinį ūkį. Be 
to, kiekvienas “gamybinis 
taši.as” turi savo 5 ha ūke
lį. Apie tai plačiau rašo kom 
binato direktorius Gintau
tas.

Iš to galima spręsti, kad 
gamybos įstaigos Lietuvoje 
kaskart plačiau nacionali
zuojamos ir grupuojamos, 
panašiai kaip ir žemės ūkis.

rinl ti estams skirtosios 
due linių grūdų pylia os.

l L.etuva to “nuopelno” dar 
I returi.

Iš Estijos grūdus
jau išspaudė

New York (LAIC) — Lai
kraštis “Izviestija” praneša 
kad Estijoje jau baigtos iš-

B1ZNIER1A1 
IR NAMŲ SAVININKAI

Jūsų

Ek spertyviškai ir taisykliš- 
kai paruoš jums mūsų pil
nai patyrę knygvedybos ir 
leg ališkumo ekspertai.

GROSS

f ealty & Mortgage 
Conapany

23/50 MILWAUKEE AVĖ.

CHICAGO. ILU.

Tel. — ARMitage 2373

10,000 BONKŲ
• DEGTINES ----
• BRANDES
• RUM’O

GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
»—     Pi rojam Atėjus Pirmas Patarnavimą^

INCOME TAX 
Patarnavimą
Suteiks Jums

Pirmiau Buvęs

Deputy Kolektorius
Prieinamos 

Specialės Ratos 
Biznieriams 

Ir Namų 
Savininkams

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

name

MONARCH

LIQUOR

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

IVATHAN 
KANTEK 

“Lietu viškaą 
Žydukas”

Income Taksų Patarnavimas
Mes nesikraustome, išpildę Jūsų INCOME TAK

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

OBARTUCH & CO.
2123 West Cerrrak Road

Chicągo 8, III nois

/s. H -s

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
4(74 10 METAMS

£500.00 «ydvmo
POLISAS

$4.00

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
’1000.00 tolisas

Trims metams 
Pradedant nuo

£5.00

2ES

GAVĖNIAI...
KNYGŲ PASIŪLYMAS:

Stacijos ir Graudūs Verksmai.......................................................10c.
Sv. Juozapo No vena..........................................................................10c.
Sv. Teresės Vaikelio Jėzaus Novena........................................10c.
Novena prie Djevo Motinos Nuok Pagelbos..............................10c.
Sv. Onos Novenla........ .........................  15c.
Novena j Sv. Antaną................................................. 15c.
Sv. Judo Tade jaus Novena...........................................................15c.
Novena už Sielas Skaistykloje.................................................. 20c.
Intronizactja Sv. Jėzaus širdies................................................ 30c.
Sveika Marija — Petrausko — Geg. mėn..............................35c.

Galima pašto ženklais užmokėti.
Reik prisiųsti ir už persiuntimą.

DRAUGAS
2334 S. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois

Nuoširdžiai kviečiame visus: dvasiškiją, profesijonalus, biz
nierius, organizacijas, draugijas, Bendradarbius, Tėvų Marijonų 
rėmėjus, prietelius ir pažįstamus dalyvauti 19-amę TT. Marijonų 
Bendradarbių metiniame seime.
SEIMO TVARKA:

10:00 vą|. ryte — Aušros Vartų parap. bažnyčioje Sv. Mi
šios ir Pamokslas. (Mišios TT. Marijonų Bendradarbių, Gerada
rių ir Prietelių intenciją).

12:00 vai. — Parapijos salėje Pietūs Seimo dalyviams. 
2:0Q vai. po piet — Parapijos salėje Seimo posėdžių pradžia.

TT. MARIJONŲ BENDRADARBIŲ DRAUGIJA 
ir

TĖVAI MARIJONAI

J. A. Shulmis ras
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLNį ★ MGNEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE .

TEL.LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

Income Taksų Patarnavimas

te 3S

Lietuva turi vėl būti Nepriklausoma Valstybė!

★ ★ ★
Speciališkąi Del Biznierių, Namų Savininkų, 

ir Darbininkų. Atsineškite Uždarbio Raštukus.

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

TELEFONAS: — LAFAYETTE 6719

J

t , - i
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MŪSĮI DVASINIS GYVENIMAS
lėvŲ Pranciškonų
Misijos 1946 m.

Westfield, Mass. — Šv 
Kazimiero parapijoje, kove 
10 — 17 d. — Tėv. Agneliir 
Krasauskas, O.F.M.

Lovvell, Mass. — šv. Juo 
zapa parapijoj, šv. Juozape 
no-vena, kovo 10 — 19 d. — 
Tėv. Juvenalis Liauba, O.F 
M.

Bayonne, N. ¥. — Šv. My 
kolo parap., šv. Juozapo no 
vena, ir Tretininkų vizitaci
ja, kovo TO — 19 d. — Tėv 
Justinas Vaškys, O.F.M.

Eliseabeth, N. J. — Šv 
Petro ir Povilo parap., mi 
sijos, kovo 24 — 31 d. — 
Tėv. Justinas Vaškys, O.F 
M.

Worcester, Mass. — Auš
ros Vartų parap., kovo 24 
— 31 d. — Tėv. Juvenalis 
Liauba, O.F.M.

Paterson, N. J. — Šv. Ka
zimiero parap., misijos, 40 
vai. atlaidai, Tretininkų re
kolekcijos ir vizitacija, ko-

Chicago, III. — Dievo Ap
vaizdos parap., šv. Onos no- 
vena, liepos 17 — 26 d. — 
Tėv. Juvenalis Liauba, O.F. 
M.

Chicago, 111. — švenč. P 
Marijos Gimimo parap., Ši
ki vos oktava ir Tretininku 
vizitacija, rugsėjo 8 — 15 d. 
— Tėv. Justinas. Vaškys, O 
F.M.

Watsrbury, Conn. — šv. 
Tuozapo parap., šv. Pran- 
dškaus n:vena ir Tretinin
kų vizitacija, rūgščio 8 
1.7 d. — Tėv. Juvenalis Liau
ba, O.F.M. ir Tėv. Agnelius. 
Krasauskas, O F.M.

Sheboygan, Wis. .— Švč. 
P. Marijos Nekalto Prasidė- 
iimo parap., misijos, rugsėjo 
16 — 22 d. — Tėv. Justinas

ST. PIEŽOS IŠLEISTI VIV POBŪVIS

oooooo t . ABD AR YBE 222222
LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGA 

KUN. ANICETAS LINKUS, DVASIOS VADAS IR I2DININ.
4557 So. Wood Street, Chicago, Illinois

! mas buvo pas E. Gedvilienę, 
j kuri maloniai pavaišino.

Į Tėvų. Marijonų Bendra- 
, darbių seimą išrinktos: E. 

Tosvn of Lake. — Vasario i Gedvilienė, V. Maslauskienė,
2 d. įvyko Labdarių Są-gos i J- Ragauskienė ir O. Sriu- 
1-mos kuopos gausingas ir 1 bienė. Auka paskirta $3.00.

Iš 1-mos Kuopos 
Mitingo

gyvas mėnesinis susirinki
mas parapijos * salėj. Pirm. 
Elena Gedvilienė pranešė a- 
pie įvykusį vakarą ir džiau
gėsi jo sėkmingumu. Pada
ryta gražaus pelno. Už gra- Į 
žias filmas, parodytas pa
rengime kuopa dėkoja St. 
Pučkoriui. Jis visuomet kuo 
pai pasitarnauja nemoka
mai. Vakaro pasisekimui

Labdarys

Žymūs svečiai pas kleb. kun. Antaną Brišką Stasio Piežos išleistuvėse. Žiūrint iš 
kairės į dešinę: Justinas Mackievvich, konsulas dr. Petras Daužvardis, Lt. Col. Edward 
C. Lapping, managing editor, Chicago Hera ld-American; ksmandierius Juozas Reikas, 
kleb. Briška, Lt. Col. dr. Alexander Javoiš as, kun. kleb. Juozas Šaulinskas, Stasys Pie
ša ir Leonardas Šimutis. Stovintieji: kun. kapelionas Pranas Juškevičius, kun. Jonas 

V šk OFM Stankevičius, teisėjas Jonas T. Zūris, kun. Antanas Miciūnas, MIC., Mackevičienė, Ši-
p fi t mutienė, kun. Vytautas Mikolaitis, Piežienė, DeMars, Major kapelionas Edward DeMars daugiausiai pasidarbavo pir-

Scranton, Fa. Sv. Juo_1james javois, Javois, Daužvardienė ir Justas Kudirka. mininkė Gedvilienė, kuri ir
----------------- .tikietų daugiausiai nardavė.zano parap., šv. Pranciškaus 

novena ir Tretininkų vizita
cija, rugsėjo 25 — spaliui 4 
d. — Tėv. Justinas Vaškys,
O.F.M. Krungelevičius M., spėja-

Plymouth, Pa. — šv. Ka- į ma gyvena Cleveland, Ohio.
zimiero parap., misijos, rug
sėjo 29 — spalių 6 d. — Tėv.

Paieškojimai Nastazija, kilimu iš Mari-! Chicago, III. 
jampolės apskr., Antanavo Nomeika (vardas nežino- 
valsč. -

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
DVIEJOSE VIETOSE: 

3635 VV. Cęrmak Rd.
Chicago, III.

5244 W. 25th St.
Cicero, III.

VISAS DARBAS GARANTUOTAS 
Taisom Visų Išdirbysčių 

Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam iš namų ir pristatom

PARDCODAM NAUJUS RADIOS
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Muzikus Rekordų.

TELEFONAI: 
HOCKAVELL 7757 

CICERO 411S

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

Knygų revizijos komisija
mas) verčiasi restorano biz-!f. ^.a<^ v^s^ia^ tvar-1 
niu, spėjama, gyvena Brook- k°J’ kad pini^ų seneh’i Prie‘1 
lyn, N. Y.

Nainys Kostas ir Snzana 
Nainienė (arba jų giminės), 
kilę iš Žagarės m., Šiaulių 
apskr.

Meyer Ewald, gimęs 1892 
m. Kudirkos Naumiestyje. Iš glaudai per metus padaryta 

$1,755.59. Knygų patikrini-Kudys Jonas ir jo žmona profesijos siuvėjas 
Barbora, iš namų Puleikai- Melkūnas Kazimieras, Mel 

' tė. Abu kilę nuo Kvėdarnos, kfina s Simanas į USA emi- 
— Sv. Tauragės apskr., spėjama, ! Q įeš D R 

G . ’ . . x v 6 | Petro ir Povilo parap., 40, gyvena Chicago, III.
Schenectady, N. Y. - Sv. R atiaidai, spalių 6 - 8 d-

vi 24 — balandžio 7 d. —
Tėv. Justinas Vaškys. O.F. į7venalla £įa“ub’a' O.F.M.
M. ir Tėv. Agnelius Kra- s Notc!l Pa _ šv 
sauskas O.F.M.

Kryžiaus parap, misijo- ir Tgy Juvenalis Liauba, 
40 vai. atlaidai, balandžio 1 q F M
— 7 d. — Tėv. Juvenalis
Liauba, O.F.M. tano parap>> 49 va] atlaidai,

Harrison, N. J. - Sopu- spalių 13 _ 15 d. _ Tėv
lingosios Dievo Motinos pa-Juvenalis Liauba< 0 F-M 
rapijos, misijos,_ balandžio 1 New Britain, Conn. — Šv. 

14 d. Tėv. Agnelius Andrieiaus paran., 40 vai

Ansonia, Conn. — Šv. An-

Miciūnas Petras, spėjama, i Neyn>_anas Albertas, kilęs 
Kačinskienė Juzefą (dau- Į gyvena Wilkes Barre, Pa. Įš Šilinės km, Tauragės ap, 

giau nieko nežinoma). Macevičius Adomas, spė-į * Kanadą emigravo po D.
Linertas Juozas, apie 50; jama, gyvena kur tai Great- Į Karo.

m. amžiaus, kilęs iš Eglupių i er New York. Orbanas (vardas nezino-
km, Pajavonio valse. Vii
kaviškio apskr, į USA emi
gravo prieš D. Karą.

Linkevičius Juozas ir jo

Maurutis Jfizbk gyvenęs . mas)', Prieš karą lankęsis 
Lietuvoje, Vilkaviškio mies- i LietuvoSe P“ Stalioraici-as, 
te ; Sakių apskr.

Motuzaitė Kotrina, kilusi
Krasauskas, O.F.M.

Indiana Harbor, Ind. , cįjos įr ęonnecticut valstv-
SX-. Pr,an.C Ž^US „parap; ”i' I bes lietuvių Tretininkų ir 

Šv. Pranciškaus Mylėtojų
Konferencija spalių 20 — t-.
27 d. - Tėv. Justinas Vai- Jhiladelphta, Pa.

Rochester, N. Y. — Šv 
Jurgi? parap. misijos ir Tre
tininkų vizitacija, balandžio i 
8 — 14 d. — Tėv. Juvenalis Į 
Liauba, O.F.M.

sijos., balandžio 8 — 14 d. 
— Tėv. Justinas Vaškys, O. 
F.M.

Didžiausia Lietuviu
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik 
'■odelius, auksinius ir deimanti
nius žiedus rašomas plunksnas

• r įvairius kitus 
auksinius ir ai 
dabrinius daiktus
už Jums Prieina- 
mas Kalnas!

Be to. turimi 
didėt) ir gerą pa 
sirinkimą Muzik- 
ališkų instrumen
tų, Muzikos Kny
gų, Stygų, Re
kordų ir kitų Mu
zikalių daiktų.

Taipgi taisome laikrodžius ir 
laikrodėlius, žiedus, Plunksnas 
•r muzikalius instrumentus..

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

JEWELRV — MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE
Pbone: LAFAYETTE 8617

ATYDA
Taisome

REFRIGERATORIUS

Petrutis Charles, kilęs iš 
Graužų km, Batakių' valse, 1 

spėjama, 
gyvena Cleveland, Ohio.

Pocius Stanislovas ir Po
cius Antanas, abu kilę iš 
Vabalų km, Šaukėnų valse, į 
Šiaulių apskr.

Lith. Am. Informati/on
New York 7, N. Y.
Center, 233 Broadway,

atlaidai Tretininku rekolek-! žmona Monika, spėjama, gy- iš Mažųjų Juodeikių km., ži-, u ų ’ 1
. ’ ~ . . vpnfl Pbilndplnbia Pa dikn valsč Mažeikiu ansk Tauragės aps r.vena Philadelphia, Pa. 

Lenion William (iki pilie
tybės priėmimo vadinosi Via 
cas Rauba), spėjama, gyvo-

i kys. O.F.M.

Cleveland, Ohio — šv. Juri

Pittsburgh, Pa. — šv. Ka- 
1 zimiero parap, 40 vai. at
laidai. Tretininkų rekolekci- 

j jos, Pittsburgho ir apylin
kės lietuvių Tretininkų; ir 

gio parap.. misijos, balau-1 Pranciškaus Mylėtojų 
džio 14 _ 21 d. — Tėv. Ag-1
nelius Krasauskas. O.F.M.

Providence, R. I. — šv.

Konferencija, lapkričio 27 — 
gruodžio 1 d. — Tėv. Justi
nas Vaškys. O.F.M. ir Tėv.

Kazimiero parap.. misijos, j A Krasauskas, O.F.
balandžio 15 — 21 d. — Tėv.1 
Justinas Vaškys, O.F.M, M.

Rumford, Maine — šv. A- 
tanazo parap, gegužės 9 —- 
12 d. — Tėv. Juvenalis Liau
ba, O.F.M.

Lewiston, Maine — Šv. 
Patriko bažnyčios koplyči;- 
je, gegužės 9 — 12 d. — 
Tėv. Justinas Vaškys, O.F. 
M.

Millinocket, Maine — šv. 
Martyno parap, gegužės 19 
— 26 d. — Tėv. Juvenalis 
Liauba, O.F.M.

Brooklyn, N. Y. — Ap
reiškimo parap, šv. Antano 
novena ir Tretininkų vizita
cija, birželio 4 — 13 d. — 
Tėv. Juvenalis, Liauta, O.F. 
M.

Cicnro, III. —zšv. Antano 
parap, šv. Antano novena, 
birželio 4 — 13 d. — Tėv. 
Justinas Vaškys, O.F.M.

Nmvark, N. J. — švenč. 
Trejybės parap. misijir 
40 vai. atlaidai, birželio 2 — 
11 d. — Tėv. Agnelius Kra
sauskas, O.F.M.

Kingston, Pa. — švenč. P. 
Marijos paraD., 40 vai. at
laidai, gruodžio 1 — 3 d. — 
Tėv. Juvenalis Liauba, O.F. 
M.

Delhi, Ontario — Šv. Jo
no parap, gruodžio 5 — 8 d. 
misijos — Tėv. Juvenalis 
Liauba, O.F.M.

Franciscan Fathers 
Mount St. Francis 
Greene, Maine

Būsi ‘ Draugo” bičiulis, jei 
gausi naują skaitytoją

Lepa (Liepa) Jurgis, ki
lęs iš Panevėžio aps, Puša
loto valse, Migonėlių km, 
spėjama, gyvena Bingham- 
ton, N. Y.

Levickas Jonas ir Levic
kienė, Palivkaitytė Marijo
na, abu kilę iš Kauno apskr, 
Zapyškio valse. Viliamų kai 
mo, spėjama, gyvena Scran- 
ton, Pa,

Marozienė, Kaminskaitė 
Elzbieta, duktė Prano, kilu
si iš Panevėžio apskr, Smil
gių valse, Ažagų km, spė
jama, gyvena Binghamton, 
N. Y.

Morkevičius Antanas, sū
nus Petre, kilęs iš Panevė
žio apskr. Naujamiesčio v, 
Volikškio km, spėjama, gy
vena Kanadoj.

Meškauskas Petras.
Mickelbart šeima (Petro

nėlė, Anna, Helen, Frank ir 
Albert), spėjama, gvvena 
Pittsburgh, Pa.

Milkaitienė, žvingilaitė

dikų valse, Mažeikių apsk, 
ji USA emigravo prieš D. 
Karą. Savo laiku gyvenusi 
Washington, D. C.

Morkus Pranciškus, gyve
na Los Angeles, Calif.

Mykolovas Antanas ir jo 
žmona Anelė, iš namų Ka- 
zokaitytė, spėjama, gyvena,

Visokios Išdirbystės 
1 Didelius ir Mažus

Specialus Pranešimas s.

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS
PILDO •

INCOME TAKSUS

4148 Archer, Avė.
Tel.: — VIRginia 2114

-1^

Mes esame pilnai prisirengę ir prisiruošę suteikti 
jums sekančius patarnavimus:

1) INCOME TAX PATARNAVIMAS
Income Tax Sąskaitas jums išpildys mūsų eks
pertai. Galite ir UŽSIMOKĖTI INCOME TAKSUS 
CIONAIS.

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

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

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

REAI. ESTATE — PASKOLOS — APDRAUDA
OFISO VALANDOS: Plrmad. Ir Penktad., 9 iki 6 

Antrad. Ir Ketvtrtad., 9 iki 8 
Trečlad. ir ŠeStad., 9 iki 12 pietų 

Kreipkitės prie ANTANO VOSYKA, Pres.

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

Turtas Virš $17,500,000. — Atsargos Fondas Virš $1,800,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

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

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

STASYS LITWINAS SAKO:

11

*

P) A R A P Geriausias Laikas Pirkti
UttDMR — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

REIKMENIS”. ---------- GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sidlngs 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — F.namelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardtvare — Pielsterio — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies Insuliaeijos Materiolo — Aturmo Langų — Kom
binacijos Durų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS LITWINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
8039 S. IIAI.STF.D ST. TEL. VICTORY 1272

VALANDOS: Nuo 74os vai. ryto iki 5:30 vai. popiet.

&

| DARBAS GVARANTUOTAS j

SCIENTIFIC ! 
REFRIGERATION S

6528 S. Ashland Avė. <
!

I GRO. 1983 •— TRI. 0073 I

I_ _ _  i

Pildo Income Tax Blankas "Draugo
Ofise Federalinės Valdžios Atstovas

PATARNAUS GERAI ŽINOMAS LIETUVIS —
A. S. WAL0NS (VALŪNAS)

. Valstijų Federalė valdžia atsiuntė j “Draugo” raštinę
A- S- w»,ons (Valūnas) Internai Revenue Deputy Coliector pa
gelbėti lietuviams išpildyti Income Tax blankas ir uuoti atsaky
mus liečiant klausimus apie Income Taksus.

P-nas Valūnas bus D“raugo” raštinėje iki Kovo 1 d, nuo 9 
lyto iki 5 vai. vakare, išskyrus šeštadienius. Išpildymas blankų 
ir patarimas bus teikiamas veltui.

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

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

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

Jei 1945 m, kurio nors buvo uždirbta mažiau negu $500.00 ir 
jei taksų buvo sulaikyta, reikia išpildyti blanką, kad gavus grą
žos.

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

c) . Biznieriai ir tie, kurie gauna įplauky iš rendų, nuomų, tu
ri išpildyti formą 1040 kaip Ir kitais metais.

d) . Visi, kurie turi įplauką virš $100.00, kurie nepapuola po 
sulaikymo turi išpildyti 1946 m., dekliaraciją pramatytą įplauką.

Pilnas INCOME TAX Patarnavimas
Biznieriams — Namų Savininkams — Darbininkams

NOTARY PUBLIC — ČEKIUS ISKEICIAM 

Money Orderius Išrašom — Automobiliams License Patarnavimas

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

Bridgeport Currency Exchange
815 W. 35th St. — (tik kelios durys nuo Halsted)
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CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA
Kazį Ir Melanija Roselando Žinios 
Rugius Prisiminus

Vasario U aukos Kvietimas t Vajaus ! Eržvilko Klubo Balius 
Vakarienę

Ne taip seniai gyveno be
ne visiems čikagiečiams ži
nomi Kazys ir Melanija Ru
giai. Kazys buvo kilęs iš 
Kvėdarnos, Žemaitijos, o Me

Vasario 19 d. roselandie- 
čiai iškilmingai apvaikščio
jo 16-tą Vasario, Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktį, 
šioms iškilmėms daugiau
siai pasidarbavo vietos 9-to

I Po $1.00: J Andruška VOIUIlIUIię Karas jau pasibaigė. Mu-i
a u: t • i « t ji aų kareiviai baigia grjzti !Sophie Lapinskas. B. Iudke-, Cicero. _ ARD 9.taa sky. | namo
vičįus, F. Maoėnas K, Man- ri,Us nuoįirdžiai kviečia vi-1 Virš du metai, kaip šis 
įeius, g. Beneshunas, J., suomenę atsilankyti į meti-1 klubas turi sudaręs Victory

Braknis, A. Bulkus, K. Ce- nę vakarįenę au pamargini-
pukas, Petras Curas. J. 
W. Gečys, Pp. Girdvainiai 
I, J. Aukskalnis, J. A. Ba- 
Daužvardis, J. K. Encheris,

mais, kovo 10 d., šv. Anta-
Fandą mūsų sugrįžusiems 
kareiviams ir tam tikslui

Kvėdarnos, Žemaitijos, o Me Wardo Demokratų Klubas.
lanija Krupavičiūtė iš Ig- Daug darbavos ir J. Piva- « Grigoniene P Gudas j. 
linukna rilamnnlės. KaD-1 Gumulauskas, T. S. Janulis,liaukos, Marijampolės, Kap-, runas. Publikos atsilankė 
sijos. skaitlingai ir visa domėjo-

Rugiai kadaise gyveno' si Lietuvos padėtimi.
Brooklyne, bet didelę dalį Programos vedėju buvo 
savo gyvenimo praleido Chi- , klūbo pirm Dambro; kalbė.
caS°j- jo kleb. kun. J. šaulinskas,

1944 m. sausio 2 d. Ka- Lietuvos konsulas dr. Pet- 
zys mirė, o 1946, vasario 7 ras Daužvardis, 9-to Wardo 
d. Melanija. Abu ilsisi Šv. į Committeeman Sheldon W.
Kaaimiero kapuose. Paliko

no parap. salėje. Pradžia 6, yra rengiamas Victory Ba- 
val. Pelnas skiriamas vie-1 liūs. Dovanų bus 1946 m. 
nuolyno naudai. Tikimasi,! radio. * *
kad atsilankys vienuolyne i Balius j,vyks kovo 2 • d., 
kapelionas kun. Urba ir cen- Į Marąuette Hali, 6908 South 
tro pirm. A. Nausėdienė. Western Avė. Pradžia 7 vai. 

Bus pagerbtos 20 m. na-1 vakare.
rėš: E. Petrošienė ir E. A- I________________________
domvnienė, 10 m. narės: O i • I I ■
Gudienė, A. Daujotienė A AręSIHMOje LdUklČHTId

Rinkimu Pirmų Daviniu

Programoj bus Suvalkie
čių choras, o šokiams grieš 
gera muzika. Visi atsilankę 
nesigailės, nes pas eržvilkie- 
čius yra visuomet linksma.

VV. P., nut. rašt.

Uteniškių Draugiško Klū
bo susirinkimas įvyks vasa
rio 28 d., 7:30 vai., Vinge- 
liausko svetainėj, 4500 So. 
Talman Avė. Visų narių pra
šome būt susirinkime.

Valdyba

Govier, kandidatas į 9-to kas, J. D., S. Davidauskas, 
Wardo aldėrmanus, Leslie M. Endzulis, J. Giedraitis. 
Beck, ir A. Vaivada. 1 J* Girdvainis, C Giinis, D.

__ T_ x c , Gudaviče, J. M. Gurzdas, S.
_______ , ___ ____ Varg. Kastas Sabonis pa- jagkunas g Juzulėnas, J

Bulotą kuris dabar yra kan- daĮnavo keletą lietuviškų Latėnas, Mrs. A. Klevinsky, 
kinamas Sibire, Sov. Rusi- dainų’ akomp. L. Sabome- p Krauchunas, M. Kuodis, 
joj. Paliko ir daug giminių. nei- Nasturtų choras, akom- kįenė p Martinkaitis, A. 
ypatingai Brooklyne, kun. pakuojant varg. K Sabo- L. Matui, C. Augustine, R. 
M. Krupavičių, kuris dabar niui> ir^ žavėjo klausyto- Baliauskas, M. Baronas. J. 
yra tremtinis Vokietijoj. Ku jUs gražiomis liaudies dai- Bičušas, Peter Brazis, K. 
nigas Krupavičius yra bro- n?m_is- Aukų Lietuvos pa-, Būtis. H. Chapas, V. Dam

sūnų, marčią ir anūką, duk
terį; mokytoją Aldoną Bulo
tienę su dviem dukterimis, 
Daina ir Giedre, žentą inž.

lis M. Rugienės. i bėgėliams sudėta $75.00.

O. Jeselskienė, A. Kandro- 
tas, B. Klemka, A. Krasaus
kas. M. Kundrotas, S. Ladi- 
ga, K. Liutkus A. M., Irene 
C. Mankus, T. Martin, J.
Mattus, Mrs. A. Atkočiūnas.
Mrs. L. Baceviče, A. M. Ba-
Brazis, Gas^rba.' Tetai* Prie. ^. Komunijos per 7:S0 I BUENOS AIRES, vas. 28.

Misiąs kovo 10 d. A.V. i —Pirmieji daviniai iš sek-

Pranešimai
Šv. Petronėlės Dr-jos su

sirinkimas įvyks kovo 3 d.. 
1 vai. popiet, Šv. Jurgio pa
rapijos mokyklos kambaryj. 
Visos narės malonėkite atsi
lankyti laiku. Kviečia —

Valdyba

B. A. LACHAVVICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

10756 So. Michigan Avė.
Tel. PUL. 1270 ar CAN. 2515 
Rez. tel.: COMmodore 5765

Pas Mus Sutaupysite AgentųKomisą.

bro, K. Davidohis, A. Fabi
jonas, A. Gedvilas, A. J.

Rugiaį buvo praktikuojan- Kovo 3 d. bus metinė AR Grabauskas, S. Grublis, B. 
ti katalikai, visuomenės vei- R gkyr vakarienė ir graži Gulbinas, J. Jacka, J. Jasu- 
kėjai. Kas buvo lietuviška, programa. Pradžia 6 vai. i levičius, C. Kairis, W. Ka- 
kultūringa, prie tų darbų yįgį turėtumėm paremti va- valauskas. J. A. Klimas, S. 
Rugiai dėjosi ne tik darbu,! karienę Krenes, M. Kupsis, J. Leis-
bet savo centais. Lietuvos _______ | troms, K. Lukošaitis, M. j
labui pas Rugius nebuvo to. Kovo 3 d per g val šv j Mack, U. Markūnas, Pp. C. 
kag negalima. Kaziui Ru- Maldos Apaštalystės Maskin, O. Mažeikienė. S.
giui netrūko pilietiškos drą- Draugija eis bendrai prie 
sos pasakyti ir savo vien- - Komunijos, 
minčiams, jei ką negerai da-I
rė. Jei reikėjo aukos visuo- > Sodalietės eis prie šv. Ro
mėnės reikalams. Rugiai bū- mrjni308. bendrai per 9 vai. 
davo pirmose eilėse. aVi Mišias.

Augustas, J. Balčiūnas, A 
Benaitis. J. Blazis, A. Bud- 
ris. A. Butkus, S, Conrad, 
M. Dambrauskas, J. Dimša, 
A. Gaushas, M Gedvilas, M. 
Grakauskas, A. Grygonis, 
J. Gulbinienė, J. M. Jagmi
nas, P. Jenčauskas, M. Kai- 
nik, A. Klausus. J. Klikunas, 
J. Krukas, A Kuzmickas. 
A. Linkienė, P. Liepaitis,

Priklausė prie kelių lietu- Nepamirškime Lietuvos 
viškų draugijų, organizaci- gjobėjo §v. Kazimiero, kū
jų ir prie Šv. Mykolo para- rj0 gventė bus kovo 4 d. Tą
pijos. Kazys buvo uolus u- dįeną vįaį lietuviai turi karš _  .. ......x
m jos darbuotojas, uz dar-, taj paaįmeisti į šv. Kazimie- j D Mankus. J. Markus? A. 
bininkų teises daug dirbęs. rą nes per j0 ,4įtaryuią pas MasuiiSi G Medalinskas. 
buvęs valdybose ir biznio Dievą galime tikėtis greį-
agentu Brooklyne, N. Y. Jis 
dirbdavo prie kriaučių.

Verta pastebėti, kad jų 
duktė mokytoja Aldona Ru- 
giūtė-Bulotienė parvažiuoda
ma iš Lietuvos parvežė že
mės nuo Birutė? kalno. Jie 
dar gyvi būdami prašė, kad 
kai jiedu mirs, ta žemė nuo 
Birutės kalno būtų įdėta į 
jų kapus. Senukai dažnai 
svajodavo, kad kaį bus ge
resni laikai, važiuosią Lie
tuvon paviešėti. Deja, nete
ko tos laimės atsiekti.

(Bus daugiau)

Redakcijos Atsakymai
Nendrei. Tamsta po savo 

raštu nepadėjai savo tikros 
pavardės ir adreso. Anoni
miškų raštų redakcija ne-

B. F. Simons-Simokaitis spausdina. Be to, straipsnį 
------------------- parašėte ant abiejų lapo pu-

Lenkai teisia savuosius
kad visi raštai, korespon-

tesnio atgavimo Lietuvai 
laisvės. J. M. J.

dona, išauklėti lietuviai pa
triotai, dalyvauja visuomeni 
niam veikime.

Varšuva. — Lenkijos va
dinamas specialus teismas 
nuteisė mirti 10 vyrų ir mo

dencijos būtų rašomi tik 
ant vienos lapo pusės?

terų, santykiavusių su na- 
Rugių šeima, Mikas ir Al- ziais karo okupacijos metu.

Keturių Metų Mirtie* 
Sukaktuvės

A. A.
STANISLOVAS 
KAZLAUSKAS

Jau nukuko keturi metai, 
kai negailestinga. mirtie ats
kyrė* iš mūsų tarpo mylima 
vyrą. Stanislovą Kazlauską.

Netekome savo mylimo Ko
vo 2 <1.. 1 942 m. " -

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados ncgulČHingei užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas sutelkia jum amžiną atilsį.

• Mes, atmindami jo liūdną prusjAulinimą iš niū^ų tarpo, užpra
šėme 3 gedulingas šv. Mišias (eelflnavos) Fenktadleti) Kovo 1 d.. 

1 946 m. Nekalto l’rasld. šv. I’a.n. Marijos parap,, bažnyčioje. 7:110 
ir 8:00 vai., ryto. šnštad. Kovo 2 d.. Pranciškonių koplyčioje, 
Greelie, Maine.

Kviečiam,* visus gimines, draugus, kaimynus ir iNižįstamus da
lyvauti šiose pamaldose ir kurtu su mumis pasimelsti už u. a. Sta
nislovo sielą.

Ilgos- ilgos man dienelė1*,'
Visur liūdnu — neramu:
Tamsios —- tuinsios mu n naktelčs.
I’umiršt tuvy. neguliu.
Nors saulutė tebefcv'lečlu.
Mano «■ kims vis tamsu:

Nematau šviesi m dienelės,
Nematau meilių akių.

Nuliūdę: Žinomi liotriiią. Sesers Duktė. švogerkn. švogerlal Ir 
Visos Kitus Giminės.

SENOMS, ATDAROMS,

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčiamieji nuo senų, atdarų 
Ir skaudžių žaiidų, žino kaip sun
ku yra ramiai sšdėll, ir kaip 
nakties metu negalima gerai išsi-
miegot. Kuomet 
Žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LBOULO Olnt- 
tpent palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
seną, atdarų Ir 
skaudžių taiBdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybšs sutelks 
Jums tinkamą 
nakties poilsi Ir 
paąelbla Išgydyt 

senas, atda
ras Ir skau 
dilas tais

daa. Vartokite JI irgi skaudtems 
nudegimams Sąšų ir sutrūklmų 
prašai Inimul, ir kad palenkti nti 
Psorlasls nleždjlmą. Atvšdina va
dinamą Athletą's Foot degimą ir 
niežėjimą, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
sutrOklmo tarp pirštų; geras ir 
sausos trūkstančios odos nležėji- 
mul, nuo darbd išbėrimams ir ki
toms odos negalėms iš lauko pu-

LBOULO OINTMENT parsl- 
duoda po tl.OO, 1.7&, ir 3.00.

Siųskite Jūsų Money Orderi tie
siog |:—

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd. 

DepL D. Chicago 30, IU.

■į
KRISTINA BALKEVIČIENĖ

Gyveno: 224 5 W Cerinak Kd.

Mirė Vasario 26 d.. 1946 m., 
11:30 vai., vak., sulaiukus pu
sės amžiaus.

Gimus Lietuvoj. Kilo iš Kau
no apskričio.

Amerikoje išgyveno 33 niet.

Paliko didieliame nuliūdime: 
vyrą. Povilą, dukterį iJetronėlę 
ir daug kitą gimini,ų ir pažįs
tamų.

Kūnati pašarvotas Lachavviez 
koplyčioj 2314 \Vešt 23rd Plaee.

Laidotuvės įvyks šeštadienį 
Kovo 2 d. Iš koplyčio 8:00 vai., 
ryto bus atlydėta į Aušros Var
tų, parapijas bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
yelionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

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

.Nuliūdę: Vyras, Duktė* ir Vi
sos Kitos Giminūs.

baidot., direkt. — Lachawicz 
ir Sūnai. Tel. CANal 2515.

madienio rinkimų Argenti
noje pradėjo atvykti iš pro
vincijų. Manoma iki savai
tės pabaigos rezultatai nu
rodys kuris kandidatas į 
prezidentus ima viršenybę.

Pauley Sako Pagalvos 
Apie Pasitraukimą

WASHINGTON, vas. 26. 
—Edwin W. Pauley sakė 
jis apsvartys pasiūlymą pra 
šyti atšaukimo jo nominaci
jos į laivyno pasekretorius. 
Pasiūlymą, klausimo formo
je, padarė Šen. Saltonstall 
(Rep., Mass.).

Kaip tik pirm tai Pauley 
reikalavo, kad Šen. Tobey 
(Rep., N.H.) viešai atsipra
šytų už “nepateisinamą 
šmeižimą” dėl jo bendrovės 
žygio, parduodant aliejų ja
ponams pirm karo.

PLATINKITE “DRAUGĄ"

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

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

Daugelis Lietuvių yra pilnai 
patenkinti tais meno itdevrais, 
kuriuos mes padirbome

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

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

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 NO. WESTERN AVĖ. TEL.: SEELEY BIOS 

(Įstaiga randasi netoli Grand Aventiei

NULIŪDIMO VALANDOIE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

PETKŲ
PIRKITE TIESIOG NUO — 

MR. NELSON 
— Savininko —

St. Casimir Monument 
Company

3419 West llth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

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

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

L. L. BUKAUSKAS
h!0821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULlman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. I’hone YARds 4908

i

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir KetvirtadL 
8 vai. vak.

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

P. I. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Telephone YARds 1419

I. I. ZOLP
1646 ĮVEST 46th St._________Phone V ARds 0781

MAŽEIKA - ir - EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone Y ARds 1138-39

LACHAWICZ IR SŪNAI
2311 ĮVEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270



——

s DEENKABT1S DRAUDAS, CHICAaO, ILLINOIS Ketvirtadienis, vas. 28, 1946

Akla, kurčia ir nebylė

Įspėja pasauli dėl atomo bombos
PASAULIS TURI ATOMO ENERGIJĄ KONTROLIUO

TI, ARBA ŽUS.
HELEN KELLER KALBA i 
VERSTA ŽODIS Į ŽODĮ

Dr. Helen Adams Keller, 
kuri niekuomet negirdės 
atomo bombos sprogimo ir 
nematys jos katastrofiškų 
padarinių, taippat nematys 
viso grožio paeinančio iš a- 
tominės energijos, prieš po
rą dienų “kalbėjo” dviem 
tūkstančiams žmonių susirin 
kusių į Orchestra Hali. šį į- 
domų susirinkimą sušaukė 
Independent Citizens Com- 
mittee of the Arts, Sciences 
and Professions tikslu remti 
įneštą į kongresą sumany-1 
mą, kad atominė energija 
būtų pavesta civilinei kon
trolei.
TIK VIENAS JOS 
KALBĄ SUPRATO

Dr. Helen Keller , akla, 
kurčia ir nebylė nuo pat kū
dikystės, bet turi išdirbusi 
savo dialektą — tarmę, ku
rią supranta tiktai vienas as
muo — jos nuolatinė gyve
nimo draugė ir palydovė — 
Miss Polly Thompson. Ir kai 
dr. Helen Keller išėjo kalbė
ti ir priėjo prie mikrofono, 
jos kalbos žodžių, nei saki
nių nieks iš buvusių salėj ne
suprato; suprato tiktai Miss 
Polly Thompson, kuri kiek
vieną sakinį vertė į anglų 
kalbą. Ir dr. H. Keller drą
siai ir neabejotinai įspėjo 
pasaulio žmoniją, kad ji ar
ba gyvens su atomo energi
ja, arba žus jos sumišime. Tą 
žymios moters įspėjimą vė
liau kartojo kiti kalbėtojai, 
mokslo vyrai.
KONGRESLEIDĖ
MITINGE

Į šį mitingą specialiai lėk

tuvu buvo atskridus Califor- 
nia valstybės kongresleidė 
Helen G. Douglas, kuri taip 
pat pasakė reikšmingą kal
bą. Ji ragino remti McMahon 
įnešta į kongresą sumany
mą, kad atomo energija bū
tų pavesta civilei kontrolei. 
Ji pareiškė, kad pravedi- 
mas to sumanymo priklau
sys ne vien nuo kongresmo- 
nų, bet ypatingai nuo pačių 
žmonių, pačių piliečių — 
balsuotojų.

“Ši jėga yra jumyse”, kal
bėjo H. Douglas. “ji randa
si kiekvienam vyre ir kiek
vienoj motery — balsuoto
juose” ir čia pastatė klausi
mą, ar mes, civiliai, panau
dosime tą jėgą?

“Mokslininkai, kurie ati
dengė šią visatos paslaptį, 
tai yra atomo energiją, ją į- 
davė į mus rankas pasauliui 
sunaikinti, neprivalo ramiai 
užmigti iki nebus tikri, kad 
mes esame saugūs”, pareiškė 
kongresleidė.
DA ŽODELIS APIE 
KELLER

Šia proga reikia pažymė
ti, kad dr. Helen Keller pa
garsėjusi rašytoja; yra pa
rašius knygų ir daug straip-1 
snių bei šiaip veikalų groži
nės literatūros. Nežinantis 
autorės, skaitydamas jos 
raštus, niekuomet nemanys,' 
kad tai aklo, kurčio ir ne
bylio žmogaus kūrinys. Ji 
sakos laiminga šiame pasau
lyje, nors jo nemato, negir
di ir žmonių kalba nekalba. 
Pasaulį ji bet gi vaizduojąs 
tokį, koks jis ištikrųjų yra; 
gi savo pojūčiais ji jį “ma
to ir girdi”.

NUOTRAUKA DIDINGO MOMENTO

Kard. S. A. Stritch, priėmęs iš Šv. Tėvo rankų raudoną 
kardinolo biretą (keturkampę kepurę), grįžta į savo vie
tą. Toliau matosi Jo Šventenybė Popiežius Pijus XII. 
(Acme-Draugas telephoto)

O'Konski© sumanymas

Steigti Amerikos Užsienio Legioną
SIŪLO, KAD KONGRESO MILITARIŲ REIKALŲ KO

MITETAS PASVARSTYTŲ SUMANYMĄ.

Du kunigai

Išvyko parsigabenti vaikų
250 KARO NAŠLAIČIŲ Iš MEKSIKOS BUS ĮLEISTI Į 

JUNGTINES VALSTYBES.

War Relief Committee, pade
dant Katalikų Bažnyčios va
dams ir sutinkant Jungtinių 
Valstybių. Meksikos ir Len
kijos vyriausybėms.

Meksikoje tie lenkų karo 
našlaičiai buvo apgyvendin
ti Santa Rosa stovykloje 
nuo 1943 metų, kuomet vo
kiškoji galybė sutriuškino 
pasipriešinusią geruoju na- 
ziams pasiduoti Lenkiją 

Charles Rozmarek, lenkų 
tautinio susivienijimo prezi
dentas, pranešė, kad 26 jau
nuoliai bus pasiųsti mokytis 
į to susivienymo kolegiją, 
Cambrdige Springs, Pa.

Du Chicago lenkų Romos 
Katalikų kunigai: Francis 
Rusch, viršininkas šv. Jed- 
vygos Pramonės Mokyklos, 
ir Julian Skrzypinski, klebo
nas Šv. Stanislovo parapi
jos, So. Chicago, šiomis die
nomis išvyko į Meksiką, kad 
pervežus 250 lenkų karo naš
laičių į Jungtines Valstybes. 
Visi tie našlaičiai bus pas
kirstyti Chicago, Milwaukee 
ir Detroit lenkų mokykloms.

Šią tiems lenkų karo naš
laičiams į Jungtines Valsty
bes pargabenti programą 
vykdo ir finansuoja Polish

"Vyrai niekuomet 
nepasimokina”

Nustatė traukiniams 
greitį,

X Povilas Sidaravičius, 
turįs nuosavą barbernę, ad
resu 4909 W. 14 St., Cicero, 
su žmona Barbora pernai 
minėję 25 metų vedybų ir 
biznio sukaktį^ šįmet mini 
35 metus, kaip Amerikoje. 
Sūnus Albinas, dabar gar
bingai paliuosuotas iš ka
riuomenės, yra vedęs ir au
gina dukterį. Gi duktė Lil- 
lian, baigusi aukštesnę mo
kyklą, turi gerą darbą West- 
ern Electric Co. Jo barber- 
nės langas visuomet papuoš
tas gėlėmis, laukiantiems 
eilės kostumeriams daro ma
lonų įspūdį.

E
h

E3E

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

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

Republic 6051

a»

Kongresmonas (iš Wis- 
consin valstybės) O’Konski, i 
žinomas užtarėjas mažųjų i 
valstybių, iš kurių per karą 
buvo išplėšta nepriklausomy 
bė, kuris, kaip daugelis iš 
mus atsimena, dalyvavo ir 
kalbėjo Amerikos Lietuvių 
Kongrese (praeitų metų pa
baigoje), įnešė į U. S. Kon
gresą sumanymą, kad Ame
rikos Jung. Valstybės sure
krutuotų išvietintus (dis- 
placed) asmenis Europoje' 
įsteigimui Amerikos Užsie
nio Legiono (American Fo- 
reign Legion), kuris perim
tų okupaciją ašies valsty
bių.
PALIUOSUOTŲ AME
RIKOS KARIUS

Kong O’Konski yra tikras, 
kad visi pabėgėliai nuo karo 
ir okupantų išvietinti, kurie 
dabar dėl baimės nenori grį-

šti į savo kraštą, mielu no
ru stotų į Amerikos Užsie
nio Legioną. Toks legionas, 
užimdamas Amerikos karių 
okupuotuose kraštuose vie
tas, juos paliuosuotų grįžti- 
mui namo.

Kokį atgarsį šis O’Kons- 
kio sumanymas ras kongre
se, niekas da negali pasaky
ti.

Gaisras pataisos

re

Nevartok 'Svaigalų'
Dėl pagelbos nuo “Nugarskau- 

smų”, “Rheumatlpmo” ir 
“Muskulų Skausmų”.

. Vartokite . . . 
HEALTH KESOK1 M1NEKAL

BATH DRISKĄ
1 maišukas užtenka 10 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00 

Prašykite Jos vietine] vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog J —

Bath Products Co.
Laboratories — Chicago, III.
Southsaldlečlal kreipkitės 1 UNION 
DRUO CO., 3059 S*. Balsted Ht.

lemuose
Jaunamečių pataisos na

muose, netoli St. Charles, 
III., buvo kilęs gaisras, 
kuris tik medžiaginių nuos
tolių padarė. Visi jaunuoliai 
laimingai išėjo iš savo kam
barių.

INCOME TAX
SĄSKAITAS

Pildo Paliuosuotas Karo Veteranas

PRANAS
SALEMONAVIČTUS
3251 S. iialsted St.

VIC. 1047 — arba — I)OR. 1856 
Raštinė atdara nuo 9 ryto iki O v.
Taipgi suteikia Dalinio įtaiko 
KNYGVEDYBOS Patarnavimų, 
nuo $1.50 } savaitę ir aukščiau.

S
Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 

"SAVAS PAS SAVĄ"

Ifi Mūsų Dirbtuvės

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus 

Už Prieinamas Kainas!

DABAR tai laikas pagrąžinti savo namus su geriausios 
rūšies RAKANDAIS. Mes turime didelį pasirinkimą, mūsų 
pačių išdirbimo, visokios rūšies klasiškų ir moderniškų 
rakandų. Pasinaudokite proga! *

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mus. — 
Prie Progos Paklauskite Jut

Archer Avenue Furniture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

----- ★------
DIDELIS PASIRINKIMAS

Vyno, Degtinės ir Alaus

A '
• ; *

"k ★ ★

Geriausių rūšių alų 

pristatome Į namus: 

buteliais, dėžėmis ir 

statinėmis.

★ ★ 'Ar

AL. SHIMKUNAS
Šarvininkas

Telefonas PROspect 5951

X Stanley Lhiauskas, per 
keliolika pastarųjų metų lai-

m • i - j j- j i kęs taverną prie W. 23rdTaip pasakė da prideda- j North shore glektrikiniai j Place ir Leavitt gatvių, šian 
mas žodi sucker teisėjas I traukiniai nuo dabar, priva- die ,a.tsįsveikina su visais 
Frank Donoghue, Moterų į £javę juo. Chicago, turės su-
Teisme, Ray Myers. 49 metų : mažinti greitį iki 16 mylių 
amžiaus, kuris arti trijų per valandą kol pravažiuos 
tūkstančių dolerių išleido miestelį. Taip nustatė mies- 
ant tūlos moterėlės, žade- telio taryba po vasario 18 
jusios už jo tekėti, bet da-, d , kuomet tapo suvažinėtas 
bar ištekėjo už kito. Myers n metų vaikas. Tai šešiolik-

savo kostumeriais. Vadinas, 
taverną pardavė. Žmonos 
sveikatos atžvilgiu, Stanley 
nusipirko bungalow adresu 
7157 S. Campbell Avė., kur 
žada pats kiek laiko pasil
sėti, o paskui, gal, vėl pa-

gauti varant:) moteS ats^ ‘°ji « ?eleHnke,lio aaka i sidairyti panašaus b.znio. S. k^MnZtraukU I . ,T 3 ‘ »a' I Linauskas tavo stambus pa-

“Vyrai niekuomet nepasi
mokina”, tarė jam teisėjas.
,‘Štai tavo varantas — suc
ker”.

uždrausta traukiniams pra-' .. jr ..Draug0.. paren.
silenkti prie kryžkelių. Poli-, bičiulis.
cijai jsakyta areštuoti trau
kinių motormenus, nesilai
kančius naujo patvarkymo.

"Turėtum melstis, Kardinolo linkėjimai
ne vogti
Edward Mare. 65 metų am

žiaus, 818 W Madison St., 
policijos suimtas kuomet 
bandė apvogti krautuvę. 
Teisėjas Byrne nustebo, kai 
rekordai parodė, kad šis se
nis devintą sykį sugaunamas 
vagiant.

“Tokio amžiaus turėtum 
jau tik melstis, o ne vogti. 
Bausmė — kalėjimas nuo 
penkių iki dešimties metų”, 
pareiškė teisėjas.

i«rr

Kojinių auka
Pirmoji moteriškųjų koji

nių auka yra John Brown, 
negras. Jau buvo “Drauge” 
rašyta, kaip jis “pardavinė
jo” moteriškąsias nylon ko
jines. Teismas dviems me- sios degtinės į Amerikos

X Dr. Alexander J. Javois 
(Jovaišas), buvęs leitenan
tas pulkininkas Medikaliam 
Korpuse U. S. kariuomenėj, 
garbingai paliuosuotas iš

Amerikos Raud. Kryžiaus tarnyboS) pradėjo privačią 
alkų vajui (kovo mėnesį) praĮętilcą atidarydamas ofi- 
besiartinant, kardinolas S. Marquette Park, 2423 W. 
A. Stritch atsiuntė Raud. Matte Rd. ,Dargio vais-
Kryžiaus Chicago byriui! tinės name!. Prieš išvykda- 
linkejunus. kad vajus Chica-! . kariuomenę ji3 buv0
goj ir gretimose apskrityse, irmininkas gydytojų per- 
šimtu nuošimčiu pasisektų. sonalo gv Kryžia.us ligoni.

nė j.
X Šv. Antano parapijos, 

Cicero, metinis tradicinis Už
gavėnių vakaras rengiamas 
kovo 3 d., parapijos salėje. 
Šįmet tame vakare bug daug 
daugiau įvairenybių, negu 
būdavo kitais metais. Sur- 
pryzų surpryzai laukia visų 
atsilankusių.

Įvairios •M Įdomios
.TT. ŽINIOS

, H- -.y. . ..r į  Į |B||

Scoich ■ sliekas 
turistams

London. — Thomas Moore, 
parlamento narys, įnešė su
manymą, kad Did. Britanija 
sulaikytų eksportą škotiško-

tams į kalėjimą.
Sakoma, kad šiuo metu

Chicagoj tūkstančiai moterų 
ir vyrų yra nylon kojinių 
black market’e.

Berwyn'e laimėjo 
demokratai

Berwyn’e rinkimuose ma- 
voro, kad užimtų mirusio 
mayoro vietą, laimėjo de
mokratas WilliamJ. Kriz 
gaudamas 9,205 balsus. Jo 
oponentas republikonas Ro- 
bert T. Jacklin gavo 7,923 
balsus.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

X Peter Jenčius, iš Dėt 
roit, Mich., kaip praneša par 
davęs namą ir biznį pasiry
žo aplankyti savo gimines 
ir pažįstamus po plačią A- 
meriką ir pasilsėti. Savo pre 
numeratą pervedė geram 
draugui F. Praškevičiui. Su
stojęs pastoviam gyvenimui, 
P. Jenčius, sako, vėl drau- 

., gausiu kasdien su geru 
‘‘Draugu”.

X Frank Endrikis, iš Mar

Jungtines Valstybes. Toji 
degtinė turi pasilikti Angli
joj, kad patrauktų Amerikos 
turistus.

Širdį susiuvo,
Baltimore, Md. — Čia į 

vieną ligoninę atveštas 14 
metų jauruolis, kurio širdis 
buvo peiliu perdurta. Gydy-1 quette Park, paliuosuotas iš
tojams širdį susiuvus, sako
ma, jaunuolis pasveiksiąs.

Informacijos Centro rei
kalams gauta $20, auka iš 
kun. M. Kemežio iš Bayon- 
ne, N. J. ir $5.00 auka iš 
kun. Dr A. L. Deksnio, 
East St. Louis, III.

INCOME TAX REIKALAIS
1

eikite prie

I. W ZACHAREWICZ
NOTARY PUBLIC

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

kariuomenės, kurioj ištarna
vo veik keturis metus., ir da
lyvavo ARD metinėj vaka
rienėj su savo motina, žino- 
ma darbuotoja Raud. Kry
žiaus vieneto ir Kareivių 
Motinų Klubo Marąuette 
Park.

X Dr. A. Petrauskui, kun. 
S. Petrausko broliui ir Notre 
Dame universiteto profeso
riui. šiomis dienomis pada
ryta sunki operacija Augus- 
tana ligoninėj, Chicago. Jau 
nam profesoriui linkime kuo 
greičiausiai pasveikti.

X Laukia gražus kamba
rys moteriai ar merginai at
liekančiai ruošos darbus, dar 
ir atlyginimas pagal susita
rimą. Kreiptis pas savinin
kę: Tillie Jokantienę, 4138 

Į Archer Avė., Virginia 9408.

f


