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ANTRAS AMERIKOS PROTESTAS MASK
Paleis Lietuvius Karo Belaisvius; 

Žydai Masiniai Bėga iš Lietuvos
(LAIC’o Žinios)

Švedijoj leidžiamas “Sve
tur” sako gauta žinių, jog 
vakarinių sąjungininkų ati
tinkami kariniai organai nu
sistatę iš nelaisvės paleisti 
apie 2,000 lietuvių karo be
laisvių, iki šiol esančių, įvai
riose belaisvių stovyklose 
Belgijoje.

Tik nežymi dalis Šių lie
tuvių priklausė vokiečių ka
riuomenei, nė vienas jų ne
priklausė SS daliniams. Dau 
guma buvo paimti į pagel- 
binius dalinius, kaip Todt l 
organizacija ir t.t.

Stengiasi Atgaivinti 
‘Lietuvos žinias’ 

Detmolde (britų zonoje) 
J. Kardelis padarė sėkmin
gų pastangų atgaivinti “Lie
tuvos Žinias.’’ Lietuvoje šis 
dienraštis ėjo per 30 metų, 
bet bolševikai jį uždarė.

Lietuvoje Gyvenančių 
Vargai

Asmuo, nesenai pabėgęs iš j 
Lietuvos, pasakoja, kad jis 
dirbo vienam liaudies komi- i 
sarijate ir gaudavo 700 rub
lių į mėnesį. Skaitėsi tai 
gera alga, nes liaudies ko- | 
misaro alga yra 1200 rug- j 
lių. Gi būtiniausių dalykų 
kainos Lietuvoje yra sekan
čios: kostiumas — apie 6- 
7,000 rublių; sviesto, sūrio 
kg. — 2-300 rublių; duonos 
kg. — 40-50 rublių.

Tokiu būdu pragyventi iš 
algos ar normalaus uždar
bio yra neįmanoma. Sun
kiausia tačiau yra tai, kad 
NKVD slaptoji policija da
bar dar metodingiau kaip 
pirmos okupacijos, metu ver 
čia kiekvieną pasižadėti šni- 
pautį ir sekti kaimynus, ben 
dardarbius, ir ypač šeimos 
narius.

Ir žydams Sovietuose 
Nėra Gyvenimo 

Atrodė, kad bent žydams, 
išsigelbėjusiems iš vokiečių 
rankų sovietuose bus kiek 
geriau gyventi kaip kitiems. 
Tikrumoje gi žydai masi
niai bėga iš Lietuvos ir iš 
kitų sovietų okupuotų kraš
tų. Paklausti, kodėl taip da
ro, žydai pabėgėliai atsako, 
kad bolševikai juos siunčia 
sunkiems darbams įi Sibirą, 
už tai, kad jie koncentraci
jos stovyklose ar ghetto dir
bo vokiečiams.

“Jei dirbot vokiečiams, 
dabar padirbsit 4-5 metus 
ir mums” — taip pasakė 
bolševikai žydėms, kurios 
stebuklingai išliko gyvos 
koncentracijos sto vykioj 
prie Dancigo. Išbadėjusios 
ir vos gyvos, jos buvo su
sodintos į prekių vagonus 
ir išsiųstos į Sibirą.

Vienas žydas, pergyvenęs 
Dachau ir kitų nacių stovy
klų baisenybes tikėjosi, kad 
bolševikai jį maloniai pri
ims. Tačiau jis skaudžiai 
nusivylė. Pirmiausia bolše-

vikaį padarė tardymą, kurio 
pabaigoj tardytojas, jam pa
reiškė: “Tiek ir tiek žydų 
nužudyta. Kodėl tamsta gy- ; 
vas? Reiškia turėjai svar
bių nuopelnų vokiečiams.”

Supykęs žydas atrėžė tar- i 
dytojui: “Tiek ir tiek bol- i 
ševikų buvo užmušta šitame 
kare. O kodėl tamsta gy- ; 
vas?”

80 Valstybinių Dvarų 
Lietuvoje

Sausio mėnesio pabaigoje 
Vilniuje įvyko Lietuvos že
mės ūkio specialistų suva
žiavimas, kuriame, kaip pra
neša “Pravda” Nr. 20, “ak
tyviai dalyvavo ir Maskvos 
specialistų delegacija.” Su
važiavimas tęsėsi penkias 
dienas.

Suvažiavimo patalpose bu
vo suruošta paroda, kurioje 
“vadovaujantieji kolchozai 
buvo išstatę pavyzdžius įvai 
rių žemės ūkio augalų, duo
dančių aukščiausį derlių 
respublikoje.”

Suvažiavime pranešta, kad 
Lietuvoje jau veikia 80 s,ov- 
chozų.

Areštai ir Kratos
Vienas iš pažangiųjų Lie

tuvos vyskupų, daug rašęs 
ir rūpinęsis socialės pažan
gos reikalais vysk. K. Pal
tarokas, tebesąs gyvas; ta
čiau, antra vertus, visa eilė 
kiti} dvasininkų esą areš
tuoti ar ieškomi. Aluntos 
klebonas kun. Arminas su
imtas, smarkiai sumuštas ir 
išvežtas. Leliūnų klebonas 
taipgi “išnyko. ” Burbiškio 
klebonas kun. Šiaučiūnas 
tebeieškomas.

Gaunami pranešimai pat
virtina, kad rusai suiminė- 
ja partizanų gimines, jiems 
keršydami už partizanų veik 
smus.

Į Lietuvą esą atvežta 
daug rusų ir jie, atviriau 
išsišnekėję, pasakoja apie 
didelę maisto stoką Rusijo
je ir apie siaučiančias tenai • 
ligas. Rusaį tardo ir kaiku- , 
rias į užsienį pasitraukusių 
asmenų šeimas. Kadangi 
jie, caro valdininkų pavyz
džiu mėgsta kyšius, tai kar
tais nuo jų pavyksta “išsi
pirkti.”

Prez. Trumsn Smerkė
Savimeilę, Gobštuma
COLUMBUS, O., kovo 6. 

—Kalbėdamas prieš Federal 
Ccuncil of Churches of 
Christ in America susirin
kimą, Prez. Trumanas sakė 
Amerika mano remti Jung
tinių Tautų čarterį ir vilia
si, kad ir visos kitos tautos 
darys tą patį.

Anot Prezidento, kaip na
miniuose reikaluose taip ir 
tarptautiniuose reikaluose, 
gobštumo, savimeilės ir ne
tolerancijos jėgos vėl pra
dėjo veikti. Jis smerkė dik
tatūras, kurios stato valsty
bę virš žmonių teisių.

PREZIDENTAS TRUMANAS PERSTATO CHURCHILLĄ

Prezidentas Trumanas (kairėje) perstato Winston Churchillą 
sios Westminster Kolegijos, Fulton, Mo. Trumanui ir buvusiam 
buvo įteikti garbės teisių daktaratai.

fakultetui ir studentams mažo- Į
Anglijos ministrui pirmininkui į 

(Acme Telephoto).!

Amerika Protestuoja Rusų Armijos 
Užsilikimą ir Elgėsi Irane, Kinijoje

WASHINGTON, kovo 6.— 
Pasekmėje savo plano “at
virai kalbėti” su Rusija, 
Amerika pasiuntė Maskvai 
antrą aštrią notą. Tos dvi 
notos protestuoja prieš so
vietų elgesį Irane ir Man- 
džurijoje.

Nors notų tekstai nebuvo 
viešai paskelbti, ta liečianti 
Iraną pirmą kartą oficialiai 
įvėlė J.A. Valstybes į; pa
dėtį Irane.

Nota dėl Mandžurijos mi
nėjo raportus, kad Rusija 
bando uždaryti “atdaras 
duris” U.S. kapitalui Man- 
džurijoje, kad Rusija spau
džia Kiniją duoti jai milži
niškas koncesijas ten, ir kad 
rusai be jungtinių tautų

atsiklausimo išplėšia Man
džurijos didesnes įmones.

Tvirčiau Laikysis

Obzervatoriai skaito nau
jąsias U.S. notas ženklu, 
kad Amerika mano tvirčiau 
laikytis Rusijos link.

Vienas, didžiausių išsivys
tymų buvo Churchill atvi
ras sukritikavimas Rusijos 
ir jo pasiūlymas naujam su
jungimui pasaulinių jėgų. 
Faktas, kad Churchill kal
bėjo iš tos pačios platfor
mos kaip Prez. Trumanas, 
ir raportas, kad Prez. Tru
manas matė Churchillo kal
bą prieš laiką duoda progos 
spėlioti, kad jo kalba turėjo 
U.S. paramą.

Bandoma Išvengti Telefonų Streiko; Atstovas Smerkia Rusu 

Kraštui Gresia Gelžkeliečių Streikas
WASHINGTON, kovo 6.— 

American Telephone & Tele- 
graph Co. ir telefonistų uni
jų federacijos atstovai bai
gė 14 valandų konferenciją 
šį rytą neatsiekę jokio su
sitarimo išvengimui telefo
nistų streiko nustatyto 6 
vai. ryte ryt dieną.

Tuoj po konferencijos fe
deracijos prezidentas Jo- 
seph Beirne sakė “patenki
nantis bendrovės pasiūly
mas” atrodo bus vieninte
lis veiksmas, kuriuo būtų 
galima išvengti streiko, ku
ris reikš beveik visišką už
darymą telefonų patarnavi- 

, mo visame krašte.
Streikas palies apie 250,- 

000 telefonistų unijų narių.

Kasyklų Savininkai 
Sutinka Pasitarti

WASHINGTON, kovo 6.— 
Minkštos anglies kasyklų 
savininkai pranešė John L. 
Lewisui, kad jie sutinka 
pradėti derybas su anglia
kasiui unija, pareikšdami, 
kad unija turi lygiai su sa
vininkais susirūpinti dėl an
glies pramonės ateities.

Levvis reikalauja, kad bū
tų kalbama dėl algų, darbo 
sąlygų ir užvaizdų unijos 
pripažinimo. Kasyklų atsto
vai sako jiems rūpi proble
ma, ar krašto anglies reika
lavimai bus išpildyti su
trumpinus angliakasių dar
bo valandas.

GM Derybos Susmuko
DETROIT, kovo 6.—De

rybos baigimui 106 dienųi 
senumo General Motors 
streiką šiandien vėl susmu
ko. U.S. tarpininkas James 
F. Dewey, pranešdamas apie 
atnaujinimą derybų, sakė 
bendrovės pasiūlymas bal
savimui tarpe streikierių 
yra atmestas, taip pat kaip 
unijos pasiūlymas arbitra-

Dviejų gelžkeliečių unijų 
viršininkai vakar pranešė, 1 
kad jų nariai reikalauvę pra 
vesti streiką pirmadienyje, 
nors yra ženklų, jog tarpi
ninkavimo keliu streikas ga
li būti atidėtas.

Clevelande, traukinių vai
ruotojų bei tr^inmonų unijų 
prezidentai, atstovaują apie 
300,000 narių, nei patvirti
no nei užginčijo raportą, 
kad streikui laikas jau nu
statytas.

Obzervatoriai reiškė nuo
monę, kad tarpininkavimo 
procedūra sulaikys streiką 
nuo 30 iki 60 dienų. Unijos 
reikalauja maždaug 25% 
algų pakėlimo bei pakeiti
mo 45 sutartyje sužymėtų 
darbo sąlygų.

Praėjo Swift Co.
Streiko Pavojus

Streiko pavojus, kabojęs 
virš Svvift & Co. skerdyklų, 
buvo vakar prašalintas kuo
met žemės ūkio sekr. Ander 
son pranešė unijos virši
ninkams apie bendrovės pa- 

,žadą tuoj vykdyti įsakytą 
algų pakėlimą. CIO skerdy
klų darbininkų unijos prez. 
Levvis J. Clarke anksčiau 
buvo įspėjęs, kad darbinin
kai sustreikuos jeigu algų 
stabilizavimo komisijos di
rektyvos nebus vykdomos.

Balsuos Dėl Statybos
Byliaus, Nors Silpnas
WASHINGTON, kovo 6.— 

Pakrykęs administra c i j o s 
namų statybos bylius, iš 

į kurio, Prez. Trumano nuo- 
Įmone, buvo išplėšta “pati 
širdis,” šiandien buvo iš
šauktas galutiniam balsavi
mui atstovų rūmuose.

Demokratai vakar suglau
dė savo eiles ir 177 balsais 
prieš 119 nugalėjo republi- 
konų bylių, siūlomą vieton

Atakas Prieš Tikėjimą
WASHINGTON, kovo 6.— 

Ats. McCormick (D e m., 
Mass.) šiandien sakė Rusija 
“eina iš kelio atvirai ata
kuoti tikėjimą, bandydama 
suskaldyti vakarinio pasau
lio tikybas.”

Atstovų rūmų didžiumos 
vadas reikalavo “tvirtai” 
nusistayti visuose reikaluo
se su Rusija. Jis sakė: 
“Apart sovietų Sąjungos, 
visos pasaulio tautos paro
dė stiprų norą dirbti taikai. 
Priklauso nuo pačios sovie
tų Rusijos kooperuoti arba 
būti apkaltinta atsakomybe 
už nepasisekimą.”

Reikalauja, Kad Ickes 
Patiekiu Memorandum
WASHINGTON, kovo 6.— 

Senato laivyno reikalų ko
mitetas šiandien įsakė Har- 
old L. Ickes’ui patiekti ori- 
ginalį memorandumą, ku
riame jis sakė Edwin W. 
Pauley padaręs jam gry
niausią propoziciją. Jam 
liepta taip pat atsinešti vi
są korespondenciją liečian
čią Pauley.

Nežiūrint pakvietimo ke
turiems asmenims liudyti 
už Pauley, raportai sako 
Pauley ryt dieną prašys ko
mitetą ištraukti jo nomina
ciją į) laivyno pasekretorius.

Šios dienos posėdyje Ic- 
kes liudijo, kad jis senai 
pareiškęs Prez. Rooseveltui, 
jog palaikymas aliejaus pra 

(monininko kaipo demokratų 
j partijos iždininką “anksčiau 
ar vėliau iššauks skandalą.”

administracijos įst a t y m o. 
Anksčiau republikonai ir 
pietinių valstybių demokra
tai sujungė jėgas nugalėti 
administracijos pasiūlymus 
uždėti “lubas” ant senų na
mų kainų, ir $600,000,000 
subsidijai paskatinimui di
desnės gamybos namų sta
tybai reikalingų medžiagų.

Churchillio Kalba Smarkiai Sukrėtė 
3 Didžiųjų' Diplomatinius Santykius

WASHINGTON, kovo 6.— 
Naujas elementas šiandien 
prisidėjo prie ir taip nejau
kių santykių tarpe Trijų 
Didžiųjų valstybių šiandien 
—Wine.ton Churchillo ragi
nimas greit sudaryti milita- 
rinę sąjungą tarpe Anglijos 
ir Amerikos.

Čia pasireiškė dvi nuomo
nės dėl Churchillo pasiūly
mo. Viena jų yra ta, kad jo 
kalba iškels slaptus nepasi
tikėjimus viešumon ir pri
vers atvirai išsikalbėti; an

troji sakė kalba tik pastip
rins mintį, kad pasaulio ap
saugos plane turi figūruoti 
įtakos sferos.

Laukia Konferencijos

Sudėjus su valstybės sekr. 
Byrnes pareiškimu, kad A- 
merika turi būti pasiruošusi 
kovoti už Jungtinių Tautų 
čarterio principus, šių die
nų išsivystymai nurodo, kad 
greitu laiku gali įvykti ki
tas trijų valstybių viršinin
kų suėjimas.

Iraniečiai Pratęsia Derybas su Rusija
MASKVA, kovo 6.—Irano 

premjeras Ahmed Qavam 
Eg Saltaneh pratęsė savo 
buvimą Maskvoje šiandien, 
tolimesniems pasikalbėji
mams su sovietų oficialais 
dėl suirutės kai kuriose 
Irano dalyse.

Premjeras turėjo kaip 
vakar išvažiuoti iš Maskvos, 
bet pakeitė mintį ir pasili

Užmušė 3 Maištininkus
MADRAS, Indija, kovo 6. 

—Gaujoms bandžius užpulti 
kelis laivus vežančius javus, 
keliose pietinės Indijos sri
tyse kilo maisto riaušės. 
Policija dviejose vietose ša u 
dė į puolikus, užmušdami 
tris.

ko. Jis nuvyko ten tartis 
dėl rusų išėjimo iš Irano. 
Kol kas nėra jokios sutar
ties tuo reikalu.

Neatsako Britams 
Qavam sakė jis nekalbė

jęs su rusais apie Irano
! aliejų, kadangi tas reikalas 
negali būti svarstomas kol 
svetima kariuomenė stovės 
Irane.

KALENDORIUS
į Kovo 7 d.: Šv. Tomas Ak- 
i vinietis; senovės: Rimtau- 
j tas ir Vaidilutė, 
i Kovo 8 d.; Šv. Jonas nuo 
Dievo; senovės: Vidminas ir 
Vaižgantas.

ORAS
Ūkanota ir nešalta, 

lietaus staiga atšals.
Po

Vėliausių Žinių Santrauka
‘neiš-—Telefonistų unijos sakė jų narių streikas yra 

vengiamas.” Valdžia viliasi jį išvengti.
—Prez. Trumanas vakar sugrįžo į Baltuosius Rūmus 

ir tuoj tarėsi su Iždo sekr. Vinson apie Kongreso svars
tomą. $4.400,000,000 paskolą Anglijai.

—Dėl techniškos kliūties atstovų rūmai vakar vakarą 
nebalsavo dėl namų statybos byliaus.

—Ispanija uždraudė prancūzams įeiti į Ispaniją ir is
panams važiuoti į Prancūziją.

—Iranas sakė rusai vakar sulaikė iraniečių kariuome
nę žygiuojančią į šiaurinį Iraną.

—Indokinieėiai artilerija šaudė į prancūzų laivų plau
kiantį į Hanoi, bet nepataikė.

I
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IS DETROITO IIETUVIĮ GYVENIMO
Aukos Surinktos MŪSŲ KARIAI
Vasario 17 Dieną

J. Ambrose — $10.
M. Grinienė — $10.
Dr. ir Mrs. J. Peters $10.
J. Besisparis — $10.
J. Boguckis — $10.
Po $5.00: S. Lenartas, J.

Šeiris, P. Jaučius, F. Sla
vinskas, J. Kavaliauskas, A.
Božys, Bilžienė. I. Ignatavi
čius, V. Varneckienė, R. Ro- 
zack, E. Petrauskas, W. Ma- 
rozas, F. Kaminskas, M. Lu
koševičius, O. Grybienė, J.
Arlickas, J. Grigaitis, D B.
Brazis, J. Pilka, E. Tubienė,
M. Kasevičienė, F. Karpšlis,
P. Shiupis, O. Kasevičiūtė,
J. T. Overaitis, P. Medonis,
J. P. Uvick, O. Kratavičienė,
J. Morkūnas.

$3.00 — P. Guest.
Po $2.00: N. Juozūnienė,

K. J. Semaška, O. Bulokie- 
nė, A. Šmigelskienė, A. Si- 
monavienė, E. Paurazienė, .1.
Stanevičius, J. Brendza, S.
Zuras, K. Senauit, Sienaitis,
Kavalas, J. N. Medinis.

Po $1.00: P. Michaels, O.
Pavelauskienė, M. Grauskie- 
nė, O. Shulpis, S. Skomskis.
M. Barauskienė, O. Rinkū- 
nienė, M. Michaels, V. Aukš- 
takalnienė, O. Pilipaitienė,
M. Simkonienė, U. Gritienie- 
nė, O. Rankelienė, A. Ker-

Leonardas Balkus MAM2zc
Gimė rugp. 27 d., 1923. 

Pradžios mokyklą baigė Šv. 
Jurgio parapijos, o High 
Scho:l Catholic Center. Mo
kykloj buvo antras iš ga
biausių.

bč’ienė, F. Shimcen, O. Ba 
nonienė, M. Patsikonienė, A. 
Milerienė, A. Valukonienė, 
M. širvaitienė, P. Laponis,
J. Kleverauskas, O. Žvirb
lienė, E. Rose, P. Damaikus, 
S. Lasivickas, J. Žyrnis, J. 
Peckis, A. Degutis, A. Ka- 
kanauskas, M. Walašin, J. 
Jurgelevičius, J. Petravičius, 
S. Bridgvaitis, A. Kleiva, J. 
Lenkaitis, M. Petrikas. ‘ A. 
Bendor, B. Keblaitienė, J. 
Gužauskas, M. A. Lemrai- 
tis, M. Mikalauskienė, K. 
Nausėda, P. Banonis, D. 
Narklin, K. Gustus, J. De
gutis, J. Overaitis, F. Ged
vilas, J. Steponaitis. A. An- 
drulionis, A. Grigalauskienė, 
J. Stanavičius, Evalauskas. 
A. Aleksynas, V. Gurauskas, 
P. Bandzienė, B. Butkienė, 
V, Miller, A. Petrėnas, A. 
Jacobs, A. Danielienė, K. 
Vasukonienė, J. česonis, P. 
Brundza, A. Sinkienė, J. Am 
brozienė, A. Kulesienė, J. 
Nakas, S. Atkočiūnas, F. 
Motuzas, Priežganta, Barei- 
kis, J. Janulis, M. Beleckie
nė, M. Lapinaitienė, P. Są
mojais, Miknienė, Bendorie- 
nė, P. Valatkevičienė, V. 
Barkauskienė, M. šeirienė, 
Messel, A. Žukauskas, J. Ru
sia, M. Juškis, A. Bagdonas, 
R. Miknis, J. Žaliagiris, S. 
Blaškevičius J. Sakalaus-’ ikas, K. Labaikis, B. Kamins-: 
kas, Podžiuvienė, M. Sher- i 
man, A. Belar, F. Jackson, 
J. Povilaitis, M. Ulevičienė, 
E. Bernotienė. V. Baikaus- 
kas, M. Besasparis, J. Aukš- 
tolis, Girdžiauskas, S. Zi- 
tautas, Fedaravičiai, Kaz
lauskienė, M. Stošas, P. Sta- 
mavičius, Tamelis, Strazdie
nė, O. Kučaitė, J. Neck, O. 
Juozienė, Norkūnas, J. Bra
zauskas, Jankauskas, J. Spu- 
rgis, S. Spurgienė, V. Karp- 
šlys, A. Kavaliauskas, A. 
Bagdonienė, A. Jurgelaitis, 
J. Burkus, E. Valiukienė, J. 
Daugius, K. Bansavagienė.
J. Juodvalkienė, P. Kazlaus
kas, M. Kiselienė, E. Gillis,
K. Kondra. Keistutis Am
brose, M. Baikauskienė, S. 
■Stepulonis, K. Samsonas. M. 
Griner, Overaitis, V. Kir
tiklis.

Medinienė, M. Michcll, J. Gu Vas. 28 d. įvykusiame De- M. Šimonis nurodęs svar- Tel. — YARds 5557 
žauskienė, A. Zabalevičienė J troit Lietuvių Or-jų Centro bą jaunimui turėti dažnai 
D. Tamelienė, M. Strazdienė, susirinkime buvo plačiai ap- susiėjimus, ir arčiau susipa- 
G. Kremblienė, O. Russeli. kalbėta darbas, veikimo pla- žinti su kitų miestų lietu- 
Kito° d ir mezga. į nai. , viais, pasiūlė pirmai progai

Veiklioms moterėlėms di- rx __ ___ ... pakviesti Toronto, Ont., Auš

DR. FRANK C. KWINN

dėlė garbė.
Tniį.ji dat’iT darbo yra pa-

Iš vas. 10 paminėjimo iš ,
duota atskaita, kuri dar nė- ros chor’;' ka?

gramą. Vienbalsiai nutarta. J.. raDįlna PaųpkmPS BllVO V ICil ĮSI rtj lllllttlld

dėjusi pats vadas. E. Pau-,ro^ kviesti. Komisijon išrinkta:.
’anene. kuri su maišeliais o .. .... J. Cress, J. Pilka, kad susi-po namu, bei susirinkimus . s;81r,nk“ne-1
vaikė'o, siūlus išnešioja. Y- J°vo 28 d- bus Pllna atakal-
ra dar daug siūlų pirm. Pau

Gražienė pra*: geraširdžiu •.. „„ , ...
į moterų page’bčti mėgsti sve!$ skl nuPlrkį-
'derli-, pabėgėliams. Prisidė- raul drabužėlių, vaikučiams, 
kitę prie labdarybės, kreip- ! Išreikšta padėka Lietuvos 
kitės į pirm. Paurazienę. Pa- Į nepriklausomybės progra- 
šaukite UN. 2-3298, gausite j mos dalyviams bei darbinin- 
visą medžiagą. kams.

žinoti su torontiečiais. Būtų 
smagu, kad Kanados patrio-

ts „■ , , tai lietuviai užmegstų arti-ls parengimo paaukota \. Z x-- - mesnius rysiąs su Detroit
lietuviais ir pasimainytų pro 
gramomis. Tas jaunimui duo 
tų daugiau pažinčių.

Koresp.

Kovo 3 d. 6v. Antano par. 
Sodalicija karių pagarbai J 

Baigęs High School dir- j buvo surengus yakarą. Vai-»
bo USA pašte. Turėdamas 
gražų tenoro balsą, giedojo 
Šv. Jurgio parap. chore, da
lyvaudavo vaidinimuos ir 
mėgo sportą.

Lapkr. 24 d., 1944, įstajo 
į USA Navy.

Jo tėvai Aleksandra ir An
tanina Balkai, gyvenantieji 
17155 Prairie Avė., yra ilga
mečiai Šv. Jurgio parapijo- 
nys. Motina priklauso prie 
visų katalikiškų organizaci
jų, ypač veikia Moterų Są
jungos 54 kp Yra dideli rė
mėjai Šv. Jurgio parapijos. 
Visi jų vaikai pavyzdingai 
išauklėti, darbuojasi lietuvių 
veikime ir su lietuviais yra 
apsivedę.

Ziniij-Žineles

dinta “Mūsų teta iš Kali
fornijos”. Vaidinimas atlik
ta labai gerai. Vaidinime 
dalyvavo: A. Nausėdas, T. 
žaliagiriūtė, M. Plunkett, A. 
Trimer, L. Mickevičiūtė, P. 
Mikštėnas, A. Yaskevičiūtė.

Merginų choras dar pa
dainavo kelias dainas, va
dovaujant varg. J. A. Bla
žiui.

Ant galo kun..I. F. Borei- 
šis Sodalicijos vardu padė
kojo publikai už dalyvavi
mą ir programos dalyvėms.

Programa atidaryta Ame
rikos himnu, o uždaryta — 
Lietuvos.

Sodalietėms garbė už pa
sidarbavimą. Žmonės pasiil
gę lietuviškų vaidinimų. Kaž 
kodėl dabar taip apsileista 
šioj srity.

(Kvečinskas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1651 West 47th Street

Vas. 23 d. BALF 76 skyr. 
parengtas vakarėlis gerai 
pavyko. Be pasilinksminimo, 
dėka pirm. E. Paurazienės, 
pakviesta dainininkės (siks- 
tetas), kuris padainavo, o 
piano skambino H. Daily- 
daitė. Pirm. Paurazienė ra
gino, kad visi, turėdami šiek 
tiek artimo meilės, prisidė
tų prie labdarybės darbų.

Vasario 14 d. BALF 76 
skyr. pasiuntė pirmą siun
tinį — 79 numegstus sve- 
derukus vaikučiams nuo ka
ro nukentėjusiems. štai, tas 
būrelis veiklių moterų, ku
rios tame mezgime darbar 
vosi. Numeris pasako, po 
kiek kuri numezgė: R. Mik
nienė (7), B. Keblaitienė 
(6), F. Normantienė (5) ir 
2 mažus svederukus savo 
siūlais). Sekančios po (3): 
E. Valiukienė, B. Birch, O. 
Žukauskienė, T. Strazdienė, 
o po (2): M. Kasevičienė, O. 
Plungienė (ir dar po dve
jas pirštinaites), K. Žilins
kienė, A. Gustaitienė, E. Mo
lienė, A. Povilaitienė, J. H.

DR. VAITUSH. OPT.
Z LIETUVIS

Psleagvin* aktų įtempimą, kurta 
priefaujtimi galvos skaudėjimo, 

smigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tuno, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys- 
tą. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimai 
daromas su elektra parodančia ma
žiausiai klaidas. Speciali atyda
atkreipiama i mokyklos valkus.

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių 
už 4-tą nuošimtį.

MUTUAL
FEDERAL
SAVINGS and LOAN 
Assn. of Chicago

2202 VVest Cermak Road 
Telefonas CANAL 8887 

BEN J. RAMANAUSKAS, Rašt

Kalakutai paliks namie
Washii-gtoa, D. C. — Her- 

bert H. Lehman, direktorius 
UNRRA, praneša, kad Euro
pos šalys regaus daugiau 
sušaldytų kalakutų, bet tik 
jų “trimingus”, kojas, kak
lus, sparnus. Gana jau iki 
šiol prisiųsta. Kalakutai ir 
vištos turi, pagalios, namie 
pasilikti.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

OFISO VALANDO8:

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

I. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Home Calls ln Indiana—

Phone WENtworth 2527

PHYSIO THERAPY 

5526 S. Racine Avė. 
HOURS: Daily •—» P. M.
Saturdaya 9 A M. to 8 P. M.

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik vienų porų ūkių gaunamo gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurių regėjimo mokslas 
gali suteikti.

37 METAI 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
Teleloiias: UASAL 0023, Chicago 

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

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

SKELBKITES “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI

▼▲LANDOS; ■M JI ryto iki I v.
sutarti.

Daugely atsitikimų akyi atitaiso
mas bs akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.
4712 South Ashland Avė. 

Telefonas YARDS 1873

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami J 

karo aviacijos skyrius ii prieias- 
tieo spalvų neregėjimo — (eolor 
bliadness), kreipkitės prie

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitęs Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
DVIEJOSE VIETOSE: 

3635 VV. Cermak Rd.
Chicago, III.

5244 W. 25th St.
Cicero, III.

VISAS DARBAS GARANTUOTAS 
Tataom Visų ISdlrbysčlų 

Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVTMAS
Paimam IS namų ir pristatom

PARDUODAM NAUJUS RADIOS
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Muzikoa Rekordų.

TELEFONAI:
IIOCKWELL 7757 

CICERO 4118
Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

Tikslus Tyrimus 
Ortlioptiu Gydymas*

(lontuct stiklui 
.fcUiklus A t liauji mini

DR. WALTER J. SWIATEK
OPTEMETRISTAS

2201 WEST CERMAK RD.
(Virs Metropolitan State Rankos)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — Kasttii'ii — 10 iki 12. 1 iki 5, 7 
iki 9 — šešiatl. —r 10 ryte iki 6 vak. Sek- 
nuitl. — 10 iki pietų. — Trečiad. uždaryta.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS Ut CHIRURGĄ*' 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troe lubos)

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

DR. J. W. KADZEWICK
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.

Tel. — HEMlock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O’Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Dienomis tik pagal sutartį.

Būk išmintingas; draugauk 
tik su ‘ Draugu”

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ - 4%
BE KOMISINO

Turtai Virė $17,500,000. — Atsargos Fondas Virė $1,300.000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASS0C1ATI0N OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JU8TIN MACKIEVVICH, Pres. and Mgr.

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

OR. V, P, SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6813 W. Cermak Road 
BERtVYN, ILLINOIS

Ofiso Tel. — Berwyn 8823 
Res. Tel. — Lafayette 5161 

Jeigu neatsiliepiama — 
Saukite: Berwyn 0200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

DR. JOHN G. MILLA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neseniai Sugrįžęs iš Tarnybos

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
j Ofiso
5720 W. Cermak Rd.

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Šaukite: BERWYN 6200

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

Patark ir padėk kaimynui 
•‘Draugą’’

Iš fQkrik° i jus-pirkit tiesiog ir taupykit
aa HB

VISI NAUJOS MADOS IR 
GRAŽIOS SPALVOS AKINIAI

Atdara pirmadieniais, trečiadie
niais ir penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro. Antradie
niais, ketvirtadieniais ir šeštadie
niai* nuo 9 vai. ryto Iki 9 vai. vak.

OPTOMETRISTAI IR AKINIŲ IŠDIRBĖJAI 
KOZAM1NAVIMAS AKIU [R PRITAIKYMAS AKINTU

TOWER OPTICAL CO., INC.
1685 VVEST 47th STREET 1600 MILWAUKEE AVENUE

(kampe* Murahfleld) (kampa* North)
YARDS 4499 IIUMBOLDT 9868

Ofiso Tel...........VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. REPnbllc 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzle 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

Tel.: GROvehiil 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Aleiander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marųuette Rd.

(Dargis Vaistinės Name) 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 2 iki 4pp. ir G iki S v. 
(Trečiad., ir šeštad., pagal sutartį)

Re C f* \A/inrizim*te Hemlock 8700. Rez. Pro. 6080
l/l. I. V. YYIfljKUnaj Jei neatsiliepia, šauk SEEIey 0434

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzle Avenue
VALANDOS: nuo 2-4 Ir 7-9 kasdien 

išskiriant trečiad Ir sekmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 W. Marųuėtte Rd.
Ofiso TeL: PROspect 6446 
Res. Tel.: HEMlock 3150 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NAItlAl 

TeL CANul 6122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPnbllc 7868

Ess. 0958 So. Talman Avs.
Res. TeL GROvehiil 0617 
Office Tel. HElfloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

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

TeL CANul 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 3p.p. 

6 iki 9 vai. vakare.

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

vakarais—tik pagal sutartį
Office TeL YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

TeL YARds 8146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street 

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

Šventadieniais—11-12.

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Tek YARds 5921
Rea.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

žmogus be tikėjimo, 
arklvu be žaboklių.

kaip

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Reridencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Oftoo Tek: PULLMAN 1193 
Namo Tel. t PTII I.M VN Vfm

Tel. — LAFAYETTE 3650 iDr. A. Montvid, M.D.
DR. V. E. SIEDLINSKI

DANTISTAS
4143 ARCHER AVENUE

(kampas Francisco Avė.)
CHICAGO 32, ILL.

(J2SISAKYKIT “DRAUGĄ”

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
We8t Town Bldg.

2400 VVest Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEIey 7330 
Res. Tel.: BRUnswlck 0597 

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare
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HELP WANTED
& “DRAUGO’ 
flg DARBŲ SKYRIUS J
“urai’gas” irn.p wanted 
AU VFR TIKINO DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolDb V488-V48S

R EI,P WANTED — VYRAI

HELP WAN11'I) — MOTERYS

PITTSBURGH’O LIETUVIŲ ŽINIOS
North Side

VYRŲ REIKIA užlaikyti mūsų krau- 
ve švariai. Naktimis nereikia dirbti. 
KITTY KELKY SHOES. 112 S. State 
Street.

HEIiP WANTED — MOTERYS

TARNAIČIŲ 
VALYMUI MOTERŲ

6 dienos į savaitę. Sekmad., dirb
ti nereikia. Pastovumas. Dykai 
kava laike pietų.

HOTEL PLAISANCE 
šaukite Miss Griffin — Mgr.

DORCIIESTER 4300

REIKIA M ATRAŠŲ 
TICK SIUVĖJŲ

Patyrimas pageidaujama bet ne 
reikalinga. Gera mokestis.

KEDZIE BEDDING CO.
1567 S. Kedzie CRA 2267

MERGINŲ IR MOTERŲ
18 IKI 45

Pradžia $27.60 į Sav. 
PATYRIMO NEREIKIA

★
Išmoksim vynioti bovilnius siūlus, 
inspektuoti ir pataisyti baigtus 
chenille maudyklėms paklosimus.

Dauguma pradinių kvalifikuoja 
algos pakėlimui nuo 2 iki 4 savai
čių,

ATSIŠAUKITE TUOJAUS 
4-tam AUKŠTE Į ŠIAURE

Chicago Chenille 
Rūg Mills

2309 S. KEELER AVĖ.
MERGINŲ

Pakuoti vyrų diržus ir brangeny
bės (jewelry) į display baksus. 
Pastovus darbai gera mokestis.

IRVING BRANDT fc CO.
225 W. Hubbard St. 

(Įėjimas nuo Hubbard St.)

Atomu Mokslininkas 
Išdavinėjo Paslaptis

LONDONAS, kovo 5. — 
Britų prokuroras pranešė, 
kad dr. Alan Munn May, 34. 
kuris darbavosi atomų skal
dymo studijose Kanadoje, 
prisipažino, kad jis išdavęs 
oficialias paslaptis neatpa
žintam asmeniui.

Sandwich Merginų
Patyrusių prie gaminimo Saitų 
užkandžių paruoSant pietų laikui.
GERA PRADINE MOKESTIS 

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

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

320 E. 21ST. ST.
VYRAI IR MOTERYS

LENGVI
ASSEMBLY DARBAI 

GERA MOKESTIS 
ATSIŠAUKITE:

2214 S. SAWYER (REAR)
OPERATORIŲ

Patyrusių siūti ant vieno šono 
diržus.

PARAMOUNT 
BELT & BUCKLE CO.

333 S. Market St.

SIUVIMO MAŠINOMS OPERATORIŲ 
reikia. Patyrusių. RELIABLE BET,T 
CO-, 3127 W. Chicago.

GERA PROGA!

PARDAVIMUI
3 fletų medinis namas. Garažas. 
Lietuviu apylinkėje. 4618 S, Wells 
St. BOUlovard 3971.

INCOME TAX 
Patarnavimą
Suteiks Jums

Pirmiau Buvęs

Deputy Kolektorius
Prieinamos 

Specialės Ratos 
Biznieriams 

Ir Namų 
Savininkams

W. Pytlowany
1601 Milvvaukee Avė
Fairfield Sav. Ir Loan Ass’n 

name

R ADIO

LENGVI ASSEMBLY DARBAI
AUKŠČIAUSIA MOKESTIS

Automatiškas Pakėlimas — Pastovūs Darbai 
APMOKAMOS ATOSTOGOS 

Gera Proga Jaunoms 
Energingoms Moterims

MOTOROLA
4545 AUGUSTA BLVD.

Vėl tūkstantis žmonų
New York. — Laivu Ar

gentina į Ameriką atvyko 
vėl naujas transportas 1,125 
moterų britų kilmės, žmonų 
U. S. kareivių. Jų tarpe 342 
vaikai.

Tėvas generalisimo, 
o sūnus generolas

Maskva. — šiomis dieno
mis Stalinas savo sūnų J. 
Staliną iš pulkininko raudo
nojoj armijos pakėlė majoro 
generolo laipsnį. Kaip žino

Kovo 3 d. Dangun Žengi
mo bažnyčioj tapo pakrikš
tytas Konstantas Pranas Lu 
cas, Konstanto Lucas. ir Isa- 
belle Lekavičiūtės sūnelis. 
Krikštan atnešė Frank Wal- 
kauskas ir Nellie Evans. Už- 
augk doru žmogum, nors pa
saulis gal blogan vilios ir 
blogus pavyzdžius terodys. 
Pasaulyje yra daug ir ge
ro, doro ir prakilnaus, tik 
reikia tą gėrį įsižiūrėti ir jį 
sekti. Tačiau dažnaį gerą 
matome, jį užgiriame, o blo
gą sekame.

Katalikiškas pasaulis pra
dėjo gavėti. Iš gavėnios šian 
dieną tik vardas beliko. Vi
sokios teikiamos lengvatos 
sužaloja net gavėnios dva
sią. Gavėnia visgi turėtų 
pasilikti gavėnia — rimto 
susikaupimo laiku, geresnės 
maldos laiku ir atsilygini
mo, permaldavimo laiku. Ga
vėnios metu turėtų liautis 
šokiai, vakaruškos ir net to
kie “nekalti” prašmatnumai, 
kaip “bingo.”

Gavėnios metu lietuviams 
patartina savo maldose, a- 
todusiuose ir abelnai gavė
nios praktikose atsiminti 
Lietuvą ir išblaškytus po 
platųjį^ pasaulį Lietuvos pa
bėgėlius ir tremtinius.

Mūsų jaunos sodalietės, 
beveik visos, atliko, taip va
dinamą “susikaupimo die
ną” (day of recolection) pas 
pasijonistus kovo 3 d. Pa
tenkintos ir rimtai nusitei
kusios sugrįžo į namus, pa- 
siryžusios gavėnią praleisti 
taip kaip pritinka Marijos 
vaikeliams.

ma, komunistų caras Stali
nas yra pasiskelbęs save ge
neralisimo.

Rekordiniai piktada
rybėmis

Washington. — Generalis 
prokuroras Clark praneša, 
kad iš penkiolikos pastarųjų 
metų, 1945-j i buvo rekordi
niai piktadarybėmis. Federa- 
lio Investigacijos Biuro su
rinktomis skaitlinėmis, 1945

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

nes yra daug kas svarstyti 
apie kuopos rengiamąjį Ver
bų dieną vakarą.

Rašt. M: šni|>ša

Hoįrestead
JUNGTUVES

Vasario 23 d. per šv. Mi
šias Šv. Petro ir Pauliaus 
bažnyčioje susituokė V. 
Kraužlys su Aldona Bardzi- 
liauskaite iš Bridgeville. Pa
broliais buvo V. Mičiulis, o 
pamerge jaunosios sesuo 
Konstancija. Šliūbą davė 
Vinco giminaitis kun. E. Bu- 
levičius.

Vincas Kraužlys yra vi
soje apylinkėj žinomas drau 
gijų veikime, S. S. Pitts- 
burgh turi auksinių ir dei
mantinių daiktų krautuvę 
(jewelry store).

Visi draugai ir. pažįsta
mieji linki Vincui ir jo žmo
nai laimingo gyvenimo.

Draugas

Maistas nukentėjusių 
lietuvių kūdikiams

Viena iš didžiausių lietu 
vių tremtinių Europoje pro
blemų yra kūdikių aprūpini
mas maistu ir drabužėliais.

BALF šiomis dienomis iš
siuntė 200 didelių dėžių su 
kūdikių maistu — Infadol— 
$4,800.00 vertės, šis siunti
nys, kartu su 215 dėžių kiau
lienos dešrelių Vokietijos 
lietuviams, išėjo laivu Indo- 
chinois.

PROf.

’vC. “f

Kovo 2 d. načtį į Maka
rienės namus ant Marshal 
Avė. įsilaužė vagys ir daug 
žalos pridarė. Makarienė ne
seniai palaidojo savo vyrą 
ir gyvena viena su dukte
rimi. Pasitaikė, kad abiejų 
nebuvo namie ir vagiliams 
niekas netrukdė jų purvino 
darbo.

Marąuette Park. — ALR 
K Susivienymo 163 kuopa 
laikys mėnesinį susirinkimą 
kovo 10, tuoj po sumos, 12 
vai., mokyklos kambary. Na
riai malonėkite atsilankyti,

Ugniagesis plėšikas
Harold Reiker, miesto 

ugniagesys, turėjo užstatyti 
$30,000 boną, kad išeitų lais
vėn iki teismo. Pasirodė jis 
yra apiplėšęs pinigų keiti
mo agentūras. Suimtas pa
gal automobilio leidimą, 
kuomet bandė apiplėšti 
Kedzie-Irving Currency Ex- 
change.

YOU ARE THE 

RED CROSS!

YOU, through your local 
chapter.makeitpossible 
for the Red cross to help 

our servicemen, veteraną 
and our own h ere at horae. 
Give today!

RED CROSS CAUY ON! GIVE!

Po svietą pasidairius
Apie Sov. Rusijoj buvu

sius Stalino lėkšinus sviete 
da vis šnekama ir komentuo-1 
jama. Mat, lėkšinai buvę to
kie, kokių nesti niekur ki
tur. Ir ne dyvai, tavorščiai. 
Sov. Rusijoj, kaip lietuviški 
balševikai kasdien, kaip ko
kius poterius, šneka ir rašo, 
yra nepaprastas darbininkų 
rojus. O rojuj viskas kitaip, 
negu ant ašarų pakalnė?, tai 
yra žemės.

Priklodui, kai Amerike 
esti lėkšinai, tai, nežiūrint 
tinklo telefonų, tinklo ra- 
dio, da reikia laukti rytdie
nos, kada sužinojus galuti
nus lėkšinų rezultatus. Sov. 
Rusijoj amerikoniški lėkši
nai skaitomi monkės bizniu. 
Lauk visų “returns”, skai
tyk balsus, rašyk, kuris kan
didatas ir kiek gavo balsų, ! 
tai vienas durniausių daik
tų. Sov. Rusijoj tos dur
nystės nėra. Ten nėra ir pa
siruošimo lėkšinams. Stali
nas apgarsino, kad tokią ir 
tokią dieną bus jo lėkšinai ir 
balsuokit. Lėkšino dieną, 
da vakarui neatėjus, Stali
nas jau įsako savo komisa
rams apgarsinti svietui, kad 
■už jį atiduota visas 100 pro
centų balsų. Vadinas, visa 
Rusija su pavergtais kraš
tais salad už Staliną. Visam 
Rasiejuj nebuvę nei vieno, 
kuriam ųę.būtų ^patikę Stali
no' ūsai; nebuvo nei vieno 
vyro, kuris būtų pavydėjęs 

i savo pačiai, kad ji balsuoja 
už “mylimą” Staliną; nei 
vieno bepročio, kurio dakta
rai per misteiką nebūtų pri
pažinę ligoniu. Gauti šimto 
procentų balsų tik dabarti
nėje Sov. Rusijoj, tam darbi
ninkų rojuje, ir tegalima. 
Net Hitleris buvo per men- 

• kas tokių elekšinių žinovas, 
nes per plebiscitą tesurinko 
tiktai 97 procentus balsų, o 
generolas Franko, kuris irgi 
klastoja lėkšinus, negalėjo 
daugiau surinkti, kaip 7€ 
procentų.

Jei Hitleris būtų gyvas ir 
toliau būt sėdėjęs tokioje 
saulėje, kaip kad Stalinas 
sėdi, beeinu visu savo delnu, 
kad po šių metų lėkšinų jis 
būtų važiavęs į Maskvą pa
siteirauti, kaip jis galėjo to
kius sūdaunus lėkšinus Sta

linas pravesti. Hitleris, mat, 
skaitė save “superior” ant 
visų diktatorių.

MOLOTOVAS IŠMOKO 
ANGLIŠKAI, O BYRNES 
RUSIŠKAI

Per konferenciją, norėda
mas pasakyti neigiamai, Mo
lotovas kratydavo savo gal
vą ir sakydavo “Nokei”, 
matomai surusino ameriko
niška O. K. neigiamai, gi 
Byrnes ir Bevinas išmoko 
visai nauja žodi “karašo” 
kas reiškia rusiškai “gerai”

“ Bref” korespondentas ra
šo, kad per konferencija 
Byrnes pasibučiavo su Mo
lotovu net penkis kartus, 
paskutinį karta viešumoje 
teatro ložėje. Tačiau, kada 
jis buvo priimtas Stalino, jis 
norėjo jam draugiškai juo
kaudamas uždėti ranka ant 
peties, bet Stalinas atsi- 

' traukė lyg bijodamas jo. Gal 
tai dėl to, kad Maskvoj 
Byrnes buvo prasišaldęs, ir 
Stalinas bijojo užsikrėsti a- 
merikonišku gripu...

— Mister Stalinas neturi 
būti nervuojamas, - pasakė 
Maiskis. Jis kaž kaip pirmą 
kartą pavadino nebe draugu, 
bet ponu.

Ir nei Byrnes, nei Bevinas 
nesistengė nervinti Stalino. 
Bevinas mažai ką tekalbėjo. 
Šioj konferencijoj pirmuoju 
smuiku grojo Byrnes, tad 
jam liko tik sutikti su vi
sais nutarimais ir liūdna iš
raiška jis pasakė:

— Aš esu labai patenkin
tas. Mes galime redaguoti 
pranešima... patenkinamą,— 
ir jis atsiduso.

Patarlės
Gaisras negesinamas iš

siplečia.
Galva visą žmogų vadžio

ja.
f

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

UŽ INDELIUS MOKAME 3%
INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00 PER 

PER FEDERAL SAVINOS & LOAN INSURANCE OORP. 
WASHINGTON, D. C.

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

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

ŠeStadienj Iki 2-ros valandos po pietų.
-K

BIZNIERIAI
IR NAMŲ SAVININKAI

Jūsų

Income Tax 
Sąskaitas

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

GROSS 
Realty & Mortgage

Company
2320 MILWAUKEE AVĖ.

CHICAGO. ILL.4
Tel. — ARMitoge 2373

Žodis ir akmuo paleisti 
negali būti atšaukti.

JOS. F. SUDRIK
RAKANDŲ IR JEVVELRY 

KRAUTUVE

3241 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 L 
Šiuos dalykus galite įsigyti ant

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

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

Visuotinas Income Tax Patarnavimas

Archer-Kedzie Currency Exchange
(Under State Supervision)

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

Čekius Iškeičiam — Money Orderius Išrašom 
Automobiliams License Patarnavimas

NOTARY PUBLICTel. — VIRginia 0769

MŪSŲ BENDROVE SKIRIA $1.000,000.00
VETERANŲ PASKOLOMS!

šių pinigų sumų KETSTUTO TAUPYMO BENDRO
VE yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KABO VETE
RANAMS PAHKOLO8 bildu padėti Veteranams įsigyti 
naują arba senų namų., statyti naujų arba remontuo
ti dabartinį savo namą. be ilgo atidėliojjmo ir be 
Išlaidų, pagal O. I. Bill of Rlghts patvarkymus.

Šios bendrovės vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
Siame reikale suteikti patarimus ir patarnavimų.

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 
ATSILANKYTI PASITARIMUI

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

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y
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Komunizmo Ir Karo Pavojai
YVINSTON CHURCHILL KALBA
Jei kam yra suprantami tarpvalstybiniai santykiai 

ir viso pasaulio tarptautinės politikos padėtis, tai bu
vusiam Didžiosios Britanijos premieruį Winston Chur- 
chilliui tikrai gerai turi būti žinomi. Jis buvo premieru 
visą karo laiką. Jis suorganizavo talką kare prieš Hit
lerį. Jis dalyvavo “trijų didžiųjų’’ konferencijose, davė 
į/vairias sutartis. Jis buvo vienu svarbiausiu jungtinių 
tautų karo vadų. Taip jau jis drauge su Rooseveltu 
ir Stalinu planavo pokarinę pasaulio taiką. Todėl tas 
vyras žino ką kalba. Ir į jo kalbą, kurią jis pasakė 
praėjusį antradienį Westminster Kolegijoj (Fulton, 
Mo.), reikia kreipti labai rimto dėmesio.

Toji jo kalba būva aiškiausia ir drąsiausia, kokią 
yra pasakęs po šio karo bet koks žymesnis politikas. 
Veik nieko nebeslėpdamas p. Churchill įspėję pasaulį, 
kad yra dideli karo pavojai, dideli visam pasauliui 
komunistiškos Uranijos pavojai. Anot jo, niekur pa
saulyje dar nėra tokių laisvių, kokiomis naudojamasi 
Amerikoje ir Anglijoje. Jis, tad, primena, kad reikia 
jungtis ir didinti ryžtingumą kovoje dėl visų žmonių 
teisių į laisvą gyvenimą.

GELEŽINE SIENA

Churchill priminė neužginčijamą, tiesą, kad šiuo me
tu Europą skiria geležinė siena (nuo Stettino iki Tries
to), už kurios veikia tironiški komunistiški rėžimai, 
gauną įsakymus iš Maskvos. Iš tos tai priežasties Eu
ropa nesusilaukė žadėtosios, laisvės. Dideliame tautų 
skaičiuje, toli nuo Rusijos sienų ir visame pasaulyje, 
yra įsteigta komunistų penktoji kolona”, kalbėjo p. 
Churchill, “ir ji dirba pilname vieningume ir absoliu
čiame paklusnume gaunamiems nurodymams iš komu
nistų centro”. Toliau jisai konstatuoja ir šį faktą: “Iš
skyrus Britanijos bendruomenę ir Jungtines Valstybes, 
kur komunizmas tebėra kūdikystėje, komunistų' parti
jos arba penktosios kolonos sudaro augantį grąsinimą 
ir pavojų krikščioniškai civilizacijai“.

Didysis anglų politikas nurodo daug faktų, .kurie ne
užginčijamai yra teisingi. “Aš jaučiau pareigą’’, jis 
sakė, “atvaizduoti šešėlį, kuris apima pasaulį kiek 
vakaruose tiek rytuose”.
AR GALIMA IŠVENGTI KARO

Tačiau p. Churchill nemanąs, kad dėl to turėtų kilti 
karas. Jis jaučiąs, kad Amerikos ir Anglijos bendra, 
glaudi ir skubi veikla gali išgelbėti nuo naujo karo. 
Jis manąs, kad ir Rusija nenorinti karo. Ji tik norinti 
pasigrobę karo vaisius ir neriboto išplėtimo savo jė
gų ir doktrinų. Churchill nurodo, kad, kol dar nevėlu 
“mes turime rūpintis pastoviai karą išvengti ir {steigti 
laisvės ir demokratijos sąlygas visuose kraštuose taip 
greit, kaip tik yra galima”.

Karo ir Uranijos pavojai nebus pašalinti, jei į juos 
žiūrėsime užmerktomis akimis. “Jie nebus pašalinti 
laukimu... jie nebus pašalinti ir raminimo politika’’. 
Todėl reikia veikti energingai ir greitai. Anot p. Chur
chill, rusai nieko taip negerbia, kaip jėgą ir nesiskaito 
•u militariniu nepajėgumu. Užtat jis ir pasiūlė, kad 
Jungtinės Valstybės ir Didžioji Britanija tuojau suda
rytų pastovią militarinę sąjungą, kuri galėtų atlaikyti 
ir karo ir komunistiškos Uranijos pavojus. A

ANGLAI PABUDO TIK TADA, KAI KOMUNIZMAS 
JUOS PALIETE

Didžiosios Britanijos imperijai, suprantama, komu
nizmo pavojai yra didžiausi. Stalinas, kaip iš jo žygių 
yra labaį ryšku, pirmiausiai taiko savo kruvinas dik
tatoriškas rankas, kad ją pasmaugti. Dėl to netenka 
stebėtis, jei šių laikų didžiausias anglų politikas p. 
Churchill, kuriam pavyko įtraukti j karą prieš Hitlerį 
didžiąsias pasaulio jėgas, kad išgelbėti imperiją, da
bar ir vėl pradėjo rūpintis, kad mobilizuoti jėgas iš
gelbėjimui imperijos nuo rusiškojo komunizmo agresi
jos.

Šia proga p. Churchill ir kitiems anglų, politikams 
reikia priminti, kad jie patys yra kalčiausi dėl susida
riusios politinės padėties ir Europoj ir kitur. Kai Sta
linas puolė mažasias tautas ir jas pavergė, augiai per 
pirštus į tai žiūrėjo, lyg ir manydami, kad jas bery
damas užsprings ir anglų nepaliep. Bet kol kas jis ne
užspringo. Ir kai jau tiesioginiai pradėjo lipti anglų 
liūtui ant uodegos, jų vadai, p. Churchill ir kiti, pra
dėjo kelti didelį alarmą. Taigi, labai gerai, kad bent 
dabar išbudo. Patys besigelbėdami iš rusiško komu
nizmo pavojų, gal ir kitus geriau supras, gal ir ki
tiems padės išsilaisvinti.

★
Mūsų Kardinolas

Ši savaitė Chicagos katalikų gyvenime yra pažymė
tina. Įvairiais parengimais, bažnytinėmis ir civilinė
mis iškilmėmis sveikiname sugrįžusį iš Romos Jo Emi
nenciją Kardinolą Samuel A. Stritch. Katalikai ir net 
nekatalikai didžiuojasi, kad visų mylimas Chicagos 
Arkivyskupas buvo pakeltas Katalikų Bažnyčios kuni
gaikščiu — kardinolu. Suprantama, kad tai yra didelė 
garbė ne tik arkidiecezijos dvasiškijai, tikintiesiems, 
bet visam miestui ir jo plačioms apylinkėmš.

J. Em. Kardinolas Stritch Chicagos arkidiecezijai va
dovavo per penkerius metus. Kur nepažvelgsi, visur 
pastebėsi jo darbštumo, nuoširdumo ir sumanumo vai
sius. Visur yra aukštai gerbiamas, ir mylimas. Sakome 
visur, nes Jo Eminencija yra tarptautiniai žinoma as
menybė. Jis yra Amerikos Katalikų Veikimo Centro 
(NCWC) prezidentas ir daugelio kitų kilnių sąjūdžių 
stovi priešakyje, todėl jo darbai ir rūpesčiai siekia 
toli už Chicagos arkidiecezijos ribų. Savo kalbomis, 
raštais ir įtaka J. Em. visu griežtumu ir nuoširdumu 
kovoja už atsteigimą. pasaulyje pastovios ir teisingos 
taikos ir rūpinasi, kad visos tautos, ar jos didelės ar 
mažos, turėtų teisę gyventi laisvu ir nepriklausomu 
gyvenimu. Daugel kartų, jisai užstojo ir už pavergto
sios Lietuvos žmonių teises į laisvę ir nepriklausomy
bę ir niekuomet nesibijojo pasakyti griežtą tiesos žodį* 
Lietuvos ir kitų mažųjų tautų priešams.

Todėl priėmimo iškilmių proga mes nuoširdžiai svei
kiname garbingąjį Chicagos Arkivyskupą J. Em. Kar
dinolą Samuel A. Stritch.

★
Bolševikai Nesitraukia Iš Irano

“Trys didieji’’ (Rooseveltas, Churchill ir Stalinas) 
labai aiškiai buvo pažadėję laisvę ir nepriklausomybę 
Iranui. Bet Stalinas tą pažadą (kaip ir daugel kitų) 
sulaužė. Karas jau seniai pasibaigė, tačiau Iranas vis 
dar neturi pilnos nepriklausomybės. Rusų kariuomenė 
tebelaiko jį sužnybusi savo replėmis.

Neseniai Stalinas buvo žadėjęs anglams ir ameri
kiečiams, kad rusų armijos iš Irano bus ištrauktos 
prieš kovo 2 d. Bet ir šiandien jos ten tebėra ir visai 
nemano pasitraukti.

Irano premjeras buvo nuvykęs Maskvon ir tarėsi net 
su pačiu Stalinu, kuris jį vertė “kviesti rusų armiją 
pasilikti Irane”. Stalinas, statė ir kitus reikalavimus, 
su kuriais sutikus Iranas būtų taip rusų pavergtas, 
kaip buvo pavergtos Baltijos valstybės.

Bet, neatrodo, kad šiuo kartu pavyks Stalinui rea
lizuoti savo gudrybes. Už Irano teises, atrodo, griež
tai stovės ir Anglija ir Amerika.

★
Gerai Atliktas Darbas

ST. PIEŽAI SUGKfŽUS

Mūsų tautietis ir mūsų dienraščio bendradarbis žur
nalistas Stasys Pieža savo laikraščio (Herald-American) 
buvo pasiųstas Romon svarbiam darbui atliktį — ap
rašyti didžiąsias, istoriškąsias iškilmes, kurios įvyko 
pakeliant 32 arkivyskupus kardinolais. Jisai jau su
grįžo ir vėl pradėjo eiti savo tiesiogines laikraštininko 
pareigas.

Tenka nuoširdžiai pasveikinti S. Piežą, kad jis suge
bėjo atlikti taip sėkmingai! jam užduotą sunkų darbą. 
Herald-American skaitytojai su dideliu susidomėjimu 
skaitė jo raportažus. Skaitė ir lietuviai, nes keliais 
atvejais jis padavė žinių ir iš Romos lietuvių gyvenimo.

Džiugu kai mūsų tautiečiai yra paskiriami svarbiems 
darbams, bet dar labiau yra džiugu kai jie tuos dar
bus sąžiningai ir meistriškai atlieka.

Rašo Adata

o j, c

Amerikos katalikų vadai 
neretai nusiskundžia pasau
line spauda. Nurodinėjama, 
kad ta spauda nesirūpina 
paduoti katalikiškų žinių, o 
kai tokių žinių paduoda, tai 
su tendencija, arba dalykas 
nėra nušviečiamas, kaip rei
kiant. '

Bet tam tikromis progo
mis pasaulinė spauda kata
likų atžvilgiu pasidaro be 
priekaišto.

★ ★ ★
Andai popiežius paskyrė 

naujus kardinolus. Iš viso 
paskyrė 32, jų tarpe ketu
ris amerikiečius. Pasaulinė 
spauda plačiai apie tai ra
šė ir prideramai ir palan
kiai dalyką nušvietė.

Vėliau tie naujai paskirti 
kardinolai vyko į Romą. Pa
saulinėj spaudoj tilpo dar 
gausesni aprašymai ir dar 
gausesnės iliustracijos. Dau
gybė raporterių sekė kar
dinolus į Romą. Iš ten py
lėsi platūs aprašymai apie 
didingas ceremonijas. Kardi
nolams sugrįžus, vėl gau
sūs aprašymai vietinių su
tiktuvių ir iškilmių. Nuo 
laikraščių neatsiliko radio.

★ ★ ★
Protestantų vadai su pa-, 

vydu žiūrėjo į katalikų gau
namą publikaciją.

★ ★ ★
Kaį Romoj prasidėjo Ka

talikų Bažnyčios Konsistori
ja, tai Genevoj, Šveicarijoj, 
atsidarė protestantų ir kitų 
nekatalikų vadų suvažiavi
mas. Į tą suvažiavimą buvo 
kviečiami ir pravoslavai. Bet 
Stalinas savo cerkvės va
dams neleido ten vykti. Tik 
Paryžiaus rusų arkivysku
pas, kurs Stalino cerkvę pri
pažįsta, ten vyko, gal šni
pinėjimo tikslais.

Pasaulinė spauda visai 
trumpai tepaminėjo apie tą 
protestantų suvažiavimą.

★ W ★
Maskvos spauda laiks nuo 

laiko atakuoja Vatikaną 
Kun. James M. Gillis, gar
sus katalikų koiumnistas 
nurodė, kad to nereikia at- 
boti ir nereikia dėlto jau
dintis. Tos atakos, sako ku
nigas Gillis, nei Vatikanui, 
neį katalikybei pakenkti ne
gali, o komunistų vadų dė- 
mėsįi jog gali bent trumpam 
laikui atitraukti nuo jų žvė
riškų darbų.

★ ★ ★
Prez. Rooseveltas jau vie

ną koją buvo į grabą įkė
lęs, kai jis su Stalinu Tehe
rane ir Jaltoj virė košę. Jis 
jos ten tiek privirė, kad da
bar jo įpėdiniams ilgai truks 
iki ją iškabys. Jei ko, tai 
Maskvos ponai gal pareikš, 
kad Rooseveltas jiems pa
žadėjo Alaską ir Kaliforni
ją.

★ ★ ★
Juo didesnė Maskvos ag

resija, juo didesnis ir griež
tesnis kils prieš ją pasiprie
šinimas. Juo greičiau tad 
galime sulaukti pareikalavi
mo, kad Maskva savo dris
kius ištrauktų ne vien iš I- 
rano, o ir iš Pabalčio, Bal
kanų ir kitų kraštų, pagrob
tų Europoj ir Azijoj. Ne
klausant, Stalinas su komu
nizmu atsidurs ten, kur at
sidūrė Hitleris su nacizmu.

šaLciuvizns.-

Laiko Laiptais
ROMANAS
* IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

(Tęsinys)
Tik dabar suprato, kas tai 

meilė. Kokia ji buvo laimin
ga, kol dar, tos meilės ne
pažino. Tuomet su lengva 
šypsena klausydavo daktaro 
arba ir kitų vyrų meilės 
kančių pasakojimus. Tiesa, 
ji stengdavosi nepadaryti 
jiems skausmo. Gal tik dėl 
to, kad per daug saugojo 
daktaro sielos ramumą, pa
sidarė neramumą sau.

Tik dabar suprato, kad ji 
daktaro visai nemylėjo. Ji 
myli tik Vytautą. Tą bešir
dį, negerą Vytautą, kurį ji 
visuomet mato tarp knygų 
eilučių, ir greit tiek išauga, 
kad užima visą knygos pus
lapį. Jaį nelieka kas skaity
ti, tik žiūrėti į, jį, galvoti 
apie jį, svajot apie jį, apie 
jo gražius žvilgsnius, ku
riuos ji matydavo anksčiau 
Prienuose. Svajoti — kaip 
jis atjojo pas juos ir atėjo 
pas ją į jos kampelį. Kaip 
bėgo kartu iš Lietuvos. O 
Trakuose laivelyje, kaip mei 
liai jis buvo ją apkabinęs...

Vytautą dažnai matydavo 
flirtuojant su kitomis: vaiz
davosi jį dideliu flirtininku 
ir nuo to dar labiau kentė.

3.
— Koks reginys! Nepa

prastas reginys! Milžiniškas 
raukšlėtas, viršūnėje baltas, 
Kaukazo kalnagūbris. Į abu 
galu dvi didelės, buko ko
miso formos, baltos amži
nuoju sniegu uždengtos — 
kupetos: tai Elbrusas ir 
Kazbekas. Reta, pasitaiko 
toks oras, kad visas Kauka
zo kalnagūbris, kaip ant del
no! — nepaprastai pakelta 
nuotaika, beveik ekstazėj, 
džiūgavo, stovėdamos Kislo- 
vodsko parke ant kalno dvi 
jaunos moterys, šalia smar
kiai sruveno kalno upė. 
Šniokštė, putojo. Vanduo, iš 
viršaus stumiamas, lyg ko
kiam nuolaidžiam krioklyj, 
baisiai skubinosi žemyn. Pa
keliui akmenys trukdo sro
vę, Upė dar labiau širsta, 
putoja ir, negalėdama nu
versti tartum prigijusių prie

dugno akmenų', kūliais ver
čiasi per juos. Pagaliau apa
čioj kalno, jėgų netekusi, 
nurimsta, išsiskleidžia pla
čiau ir teka sau ramiai, nors 
vis dar greitai.

— O čia kaip gražu, Ele
na Vladimirovna. Antai, po 
mūsų kojomis Esentukai, 
Želėznovodskas, Piatigors- 
kas Mašuko pakojy. Kaip 
apgalingai viskas čia atro
do: štai, kai stovime ant 
kalno, rodosi, kitą kalną, 
kad ir Mašuką, kuo ne ran
ka galima pasiekti, o tik 
pabandyk, — ne tik eiti, bet 
ir traukiniu važiuoti nusi
bosta.

Pirmą žvilgsnį metus į tų
dviejų moterų laisvą nuo
širdų bendravimą, galima 
būtų pasakyti jas esant ge
romis draugėmis. Tačiau pri 
sižiūrėjęs arčiau, matai jų 
didelį^ tiesa, viršinį, skirtu
mą: viena brangiai pasipuo
šusi, elegantiška, aristokra
tiškų manierų. Visos jos sa
vybės rodė ją aukštos kil
mės dama. Antra apsirengu
si gražiai, bet kukliai; iš 
jos elgėsi matyti, kad ji nuo 
anos damos priklauso. Tu
rėjo brangų, bet jau padė
vėtą, vasarinį kostiumą, ku
ris jai nevisai tiko prie lie
mens: matomai, ne jai siū
tas.

Pasigerėję retu reginiu, 
pakvėpavę tyru kalnų oru, 
abi moterys nusileido pau
piu žen$yn. Apačioj jau grie
žė gražių jaunų kaukaziečių 
orkestras. Moterys prisiar- 
Koncertui pasibaigus, jodvi 
nuėjo prie boržomo versmių, 
tino prie suolų, pasižiūrėjo į 
iškabintą koncerto progra
mą ir atsisėdo paklausyti.

(Bus daugiau)

Ir OPA paragaus 
savo medicinos

San Francisco, Calif. —
Biznio Kolegijai prireikė 
namo, kuriame OPA nuo
mavo ofisą. Kolegija prane
šę, kad kovo 31 d. OPA tu
ri išsikraustyti.

STASYS LITYVINAS SAKO:

11 r\ A D A D Tad Geriausias Laikas Pirkti 
UnD/M\ “" VISOKIOS ROAIES NAMAMS

REIKMENIS’
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Dorų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardtvare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — VVallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
8039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

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

1922 1946
ELMER KOLB and ASSOCIATES

Suteiks Juras Kogeriausį
Income Tax Patarnavimą

AR NORĖTUMĖTE SULAUKTI GRĄŽOS?
Mes pagelbesime jums su jūsų £ių metų INCOME TAX reika

lais. Atsineškite Savo Algos Raportus ir kitas smulkmenas. Ruo
šiame atskaitas Bizniams, Korporacijoms, Partneriams, Tinstama

ELMER J(OLB and ASSOCIATES
1630 W. 47th STREET TEL. VABDS 6768—1281 

VALANDOS: nuo 9.30 ryto iki 9 vakare
A
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Šeštadienis Lietuvių stovykloje
(Iš lietuvių gyvenimo Vokietijoje, Wurzburge)

Šeštadienio pavakary, lie
tuvių stovyklos kieme jau
čiama šventiška nuotaika.
Pora tūkstančių lietuvių tik 
ir kalba apie šį vakarą įvyk
stantį meno kolektyvo “Sie
tyno” koncertą.
’ — Koncertas bus užmu-

savo grakštumu. Šiek tiek 
melancholiškos choro dainos 
rimtai nuteikia visus žiūro-
vus.

Ir taip pro žiūrovų akis 
plaukia vaizdai, skamba dai
nos ir muzika.

Antrojoje konoerto dalyje
šantis — taip pratę kalbėti žiūrovai apleidžia Lietuvą ir
apie būsimus koncertus, ku
rių kiekvienas būna naujas 
ir ryškiai rodo kolektyvo 
meninį augimą.

Anksti prieš koncerto 
pradžią žmonės ima plaukti 
į didžiulį garažą, kuriame 
įrengtas teatras. Daugumas 
nešasi kartu su savim kėdes,

persikelia į moderniškos mu
zikos ir dainos pasaulį. Ir 
nors abi koncerto dalys yra 
vienodo meninio lygio, ta
čiau visi vienu balsu tvirti
na, kad pirmoji lietuviškoji 
dalis visiems geriau patiku
si.

— Klausydami lietuviškų

ČIURLIONIO VARDO GRUPE

Dailininko Čiurlionio vardo lietuvių ansamblio narių 
grupė Hannau stovykloje, Vokietijoj.

Pyliavų Grikius
nes suolų teatre labai ne- dainų, matydami savas spal- - i CJ|J.JnLn 
daug. Automobiliais atva- vas mes nors valandėlei per- JuU JUI Hlftu 
žiuoja amerikiečių guberna- Į aikeliame ten, kur nuolatos

atvyksta gyvena mūsų mintys — sako

Rusų Agitatoriai 
"Instruktuoja" Vilnią

tūros karininkai,
UNRRA direkcija, toje pat žiūrovai. Neviena lietuvaitė 
stovykloje gyvenantieji kitų slaptai ir ašarą nubraukia,

New York 
“Pravda” Nr.

(LAIC) — 
307 skelbia,

tautybių svečiai.
Prasiskleidus uždangai vi

si pasijunta lyg namie, Lie
tuvoje, o svečiai turi progos 
susipažinti su Lietuva. Visi 
choro, šokių dalyviai apsi
rengę tautiniais drabužiais, 
kurie lietuvišku margumu 
patraukia visų akis.

Svečių rankose spragsi fo
to aparatų užraktai. Ameri-

kuri taip nejučiomis išslys
ta prisiminus pasiilgtąją tė
vynę.

Kolektyvas ‘ ‘Sietynas” 
koncertuoja netik Wurzbur- 
ge, kur gyvena, bet kviečia
mas ir maloniai sutinkamas 
ir visose kitose lietuvių sto
vyklose, kurių prisėta pilna 
Vokietija.

“Sietyną” taip pat mielai
kiečiai kariai skuba įamžinti sutinka savo teatruose ir 
jiems patinkančius paveiks- amerikiečių kariai, kurie 
lūs. Kariams patinka tauti- tuo būdu supažindinami su 
nis vyrų šokis ‘ ‘Oželis”. Jie Lietuva. Labai dažnai ma- 
trepsi kojomis į taktą, ilgai loniai nustebina kuris karys 
ploja ir reikalauja pakartoti, prakalbindamas lietuviškai. 
Dar didesnio pasisekimo su- Tada klausinėjimams ir kal- 
silaukia temperamentingas boms atrodo ir pabaigos ne- 
“Lenciūgėlis”. Čia keturios bus.
basos merginos visus žavi Algirdas Vilmantas

New York (LAIC) — Vil
niaus apskrityje žemė prie 
smėlio, menkoka, bet sovie-1 kad Vilniaus aštuntoje rin- 
tų policijai dėka, ir čia jau kimų apylinkėje agitatorių 
suimti visi nuskirtieji py-' kolektyvui vadovavo komu- 
liavų kiekiai. Vilniaus aps- nistas Gučenko. Buvo laiko- 
krities ūkininkų vardu vai- mos specialūs paskaitos mo- 
džia net buvo išleidusi atsi- terims: “Ką sovietų vyriau- 
šaukimą į visus Lietuvos ū- sybe davė darbininkėms mo- 
kininkus su raginimu sku
biau vežti pyliavas. Kaip 
praneša “Pravda” į tai rea
gavo ūkininkai iš Kulšiškių
kaimo, Mažeikių apskrityje, i_ vįgį žinome
Jie netgi “savu noru” pri- vę, daugeliui 
statė 5 nuoš. daugiau, be to, 
keliasdešimts pūdų grūdų a- 
tidavė Raudonosios armijos 
fondan. Pušaloto valsčiaus

PRAŠO VALDŽIOS PADĖTI ANTRO PASAULINIO 
KARO BE ŠALIŲ ŽMONĖMS

Kongreso atstovė Claire 
Booth Luce kongresan įne
šė rezoliuciją, kuri prašo 
Valstybės Departamento ty
rinėti ir raportuoti paleng
vinimą tragiškos padėties 
antro Pasaulinio Karo beša
lių žmonių. Rezoliucija buvo

lieving immediately their 
present intolerable situa- 
tion, either by means of 
appropriate International 
machinery within the exist- 
ing framework of the Uni
ted Nations Organization to 
legitimize and register the

pasiųsta Užsienių Reikalų i civil status of, and prcvide 
Komitetui. Senatorius Art- 
hur Vandenburg, prieš iš
vykdamas į United Nations 
Organization Assembly, Lon 
done, pasiūlė tą pačią rezo
liuciją senate.

Nansen pasportai išduoti

cards of identity for all 
stateless persons who are 
now in any area occupied 
by any armed forces of a 
constituent member of the 
United Nations Organiza- 
tic.n, or, by giving proper

po pirmo Pasaulinio Karo! and sufficient autheritv for 
padėjo bešaliams žmonėms, the above purposes to the 
Tikimės, kad ši rezoliucija Intergovernmental Commit-
turėtų daryti tą patį ir pas
taram kare nukentėjusiems.

Rezoliucija yra sekanti:

tee on Refugee problems 
now existing with headąuar- 
ters in London.

“For the purpose of this
eoneurent resolutien, a statė

Hess person shall be under- Whereas there are now tQ mean indjvi.
1.n„.‘?e yea9 “ccupled by iual", free of criminal char- 
Allied military forces many

CONCURRENT
RESOLUTION

terims”.
Ką sovietų Saldžia davė 

Lietuvos moterims — sun
ku pasakyti. Ką iš jų atėmė.

— atėmė lais- 
iš jų atėmė 

sūnus, vyrus, gimines. Daug 
artimųjų, ir po šiai dienai, 
laikomi Sibiro trėmime.

“Pravda” skundžiasi, kad 
į šaukiamus Vilniuje mitin
gus teatsilanko tik po ko 
kia 150 žmonių apylinkėje. 
Kadangi gyventojai neina į 
mitingus, tai agitatoriams 
duotas patvarkymas lanky
ti pavienius namus ir, su
sišaukus šeimininkes, nuo- 

— aiš
kinti jiems sovietų konsti-

ūkininkai “raudonąją gur
guole ”, okupantams turėjo 
pristatyti 700 pūdų grūdų.

reįgu Affairs Committee cf 
the House of Representati- 
ves, Washington> D. C. ir 
the Honorable Tom Connal- 
ly, Crairman of the Foreign mininkus, net svečius 
Relations Committee of the 
Senate, Washington, D. C. 
prašydami pravedimą šios 
rezoliucijos.

Mrs. Luce prašo visų, ku
rie tik siųs viršminėtiems 
laiškus arba telegramas jai 
taipgi pranešti, kad ji galė
tų vartoti išklausymuose 
(hearings).

NEBŪK ŽILAS

Stebuklingos Gyduolės, Kurios Panai
kina Žilinu), Plankų s'lnk mii ir Plai- 
sk antis. šias gyduoles privalėtų turėt 
kiekvlensts, kuriam žyla. slenka arbages against him, who does

nnt urant tn rptnrn tn hifi ' Pleiakanuoja plaukai. Jos atitaiso žl- have I WanL Lo return 10 nls I lūs plaukus koki buvo, bet nėra «la-
thousands of refugees. in- 
cluding persons who
been uprooted frsm their bį f persecution/,
native areas to whtch they, ' k‘ creani7a
fear to return because of .. g "T ’ d cr^ama»1 cijos, arba asmenys, kūne

! p.ormer area because of the

the probability of perseeu- Į 
tion for their political be 
liefs; and

‘ *Whereas f o 11 o w i n g 
World War I so-calied Nan
sen passport were previded 
under the auspices of the 
League of Nations to meet 
the needs cf such persons, 
and did meet those needs:

Therefore be it resolved 
by the House of Represen 
tatives (the Senate eoneur- 
ring)

That the State Depart
ment be reąuested to ex- 
plore and promptly report 
on the subject of such re 
fugees, vvith a view to re-

interesuojasi legalizuoti sto
vį, benamių žmonių siųstų 
laiškus The Honorable Sol 
Bloom, Chairman of the Fo-

žai. Nėra nieko už jas geresnio iki 
ši>l iftrasta. Kreipkitės neatldėlioda.- 
mi ant ilgiau, Kaina $2.00. Jeigu ne
būsite pilnai patenkintas, pinigai Ims 
sugrąžinti.

Pasarga: — Su orderiu malonėkite 
ir pinigus Kisiųsti. Kitaip orderiai 
nebus iftpildoini.

FLORAL HERB CO.
Dept. 23.

Box 805, CMnton, Ind.

Pilnas INCOME TAX Patarnavimas
Biznieriams — Namų Savininkams — Darbininkams 

NOTARY PUBLIC — ČEKIUS IŠKEIČIAM 

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)

Klausimai Ir Atsakymai
Klaosimas — Veteranas goninė turės prašyti paliuo- 

;tarnavo 11 mėnesių ir buvo 
j ualiuosuotas, nes jau turėjo 
38 m. Stojo j karo dirbtu- 

| vės darbą. Jis dabar klau
sia, ar jam priklauso “must- 

, ering out” mokestis.
Atsakymas — Tik jeigu 

tarnavai užsienyje.
Klausimas — Pasaulinio 

I Karo veteranas klausia, ai 
•’eteranai, pasiekę 65 m. am'* 
ž’aus, gali prašyti pensijos?

Atsakymas — Pensijos 
neduodamos tik dėl žmogaus 
metų. Jeigu buvai sužeistas 
tarnyboje gali prašyti “su
žeidimo” pensijos. Jeigu 
sveikata pablogėjo būnant 
tarnyboje, irgi gali prašy
ti pensijos. Gali gauti pen 
siją, jeigu sužeidimas ne
gautas tarnyboje, bet jeig’ 
dabar visiškai ir negali už* 
dirbti pinigų pragyvenimui.

Klausimas — Žmona gy
dytojo klausia, kaip jos vy
ras gali gauti paliuosavimą.
Jam siūloma geras darbas 
ligoninėje.

Atsakymas — Gydytojas 
turės, laukti regulario pa- 
liuosavimo, nes dar gydy
tojai labai reikalingi, Li-

Šimtmečius išsilai
kysiąs

savimą įrodant kodėl tams- Maskva. — Prof. B. I. 
tos vyras yra jiems taip rei- Zbarsky, vienas viršininkų 
kalingas. prižiūrėti balsavimo Lenino

Klausimas — Mano kūdi- lavono, sako, jog darbas taip

tuciją ir agituoti už kandi
datus į rinkimus.

Okupantų, propagandistų 
kadruose darbuojasi ir kom- 
somolo (komunistinio jauni
mo) nariai. Kaip pasižymė
jęs “Pravdo” minimas tū
las Višnev. Agitatoriai, be 
kitų pareigų, seka tuos, ku
rie nesilanko į mitingus. 
Kaip matome, eina dar pa
saulyje neregėtas žmonių 
durninimas. Stengiamasi bū
tinai sudaryti tikrų rinkimų 
fikcija.

kis gimė po tėvo mirties. 
Tėvas buvo veteranas. Ar 
galima skaityti jį “benefi- 
ciary”?

Atsakymas — Taip.
Klausimas — Skaitytojas 

praneša, kad kada jo ge
riausias draugas žuvo auto- 
mobiliaus nelaimėje jis pa
ėmė jo sūnų augnti. Ši? žu
vo kare. Kareivio apdrauda 
paducda jįi kaipo “benefi- 
ciary’’. Apdrauda buvo at
sakyta, nes jis legaliai au- 

_ • gintinio neįsūnijo. Ką turi 
daryti ?

Atsakymas — Pasiuntėm' 
Form 535. Čia turėsi pažy-1 
mėti, kaip ilgai vaiką lai-Į 
kei. Taipgi smulkmeniškas! 
informacijas apie kiek auk-, 
Įėjimas šio jaunuolio kaina-, 
vo, ir taip toliau. Du asme-' 
nys turi prisiekti. Jeigu tu
rį laišką arba laiškų nuo 
jaunojo, kuriame jis minė
jo kad laiko tamstą tėvu, 
tuos irgi pridėk.

Kurie tik turi panašią 
problemą, prašomi prie mūs I 
kreiptis. Mes ne tik padė
sime išpildyti šias formas, j 
bet dykai atstovausime Rat- • 
ing Board of the Veterans’ j 
Administration.

atliktas, kad lavonas šimt
mečius išsilaikysiąs.

Rusijai išsilaisvinus iš ko
munistinio rėžimo, sykiu su
trupės ir Lenino lavonas.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

VISŲ SPALVŲ

GAL.
GERIAUSIA 

Išorine Maliavų

$2.98
Gal.

i. /
PfACH TINT

Unitized Plaunamą Sienoms Popiera 
numažinta kaina. Apkarpoma dykai.

SANITAS—Klijonkės (Oil Cloth), Vir
tuvėms ir’* Maudyklėms.

NORMAN
BERLAND

NAUJOJ VIETOJ

3544-46 W. 26th ST.
Near Drake Avė.

Opposite Lurie Bros. Storo
Lawndale 0104

Mes Galim Rekomenduoti Atsakomln- 
Kus Maliavotojus ir Popieruotojus.

8E

F1ARGUTIZ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11. 1933

WHFC -1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo l-mos. 

iki 2-ros valandos popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 9:90 

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nuo *7 iki 8 vai. vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas:
6755 So. Western Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehill 2242
■F“

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 Cermak Road

Chicago 8, Illinois

Income Taksų Sąskaitos
Income htatni i n n i nosį inelits po meto. Ar oHatc tikri kad H,>Nkitlfų
sreitii Kruokitota*? Ar mumiU-e VIHAH mioltlhlaN 1’IIiNĄ vertybė* nnmažiniinų ir 
iift aMinpiti) miolitidttM kurion jums pilnai priklauso? Dniurtima taisyklų ir puttar- 
k>mų yra technlfikoM Ir komplikuotos. » vlwl turi lAtvėrinė* arlm mokslo jcilln- 
tlN | smulkmenas kad Mt TAUPI N JUMH PINIGU. MUkviena taksų M>»kaitu yra 
HkirtiriR-a. Kam neirauti fferiaiisi patarnavimu?

20 METŲ PATIKIMO TAKSŲ REIKAIAlOSf'.
1‘lriiilnii h'ivyM hii Intcmal Krtcmiv Ocpt,., Ir V. S. Tb-pt. of t.'nminorcc 
Mlcnio Cen.ti*. Prieinamos llntm.

l'iiiiai aty<la jūsų sperlalėnin prolHeinoius Ir vixkan laikoma 
• konfldonctjoj pagal profesinę etikų.

Stephen Teklak and Associates
(Nuo S Iki 5 eknpcitų patarimu.*]ut»a groltfti - gerai - nianriaalal - Ir tel.InKal),

953 WEST 31«t STREET TEL. — YARDS 0312
OfiBHH atUaraa nuo 9 ryto iki 9 vai. vak., Sokmad., pagal autart}.

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)

Dėl Susitarimo Šauk:

Republic 6051

333

INCOME TAX REIKALAIS

eikite prie

I. W. ZACHAREWICZ
NOTABY PUBLIC

903 West 33rd Street Tel. Yards 5423
(Priešai Sv. Jurgio parapijos bažnyčią)

RE AL ĖST ATE — PASKOLOS — APDRAUDA

10,000
DEGTINftS
BRANDftS
RUM’O

BONKŲ
» GIN 
► VYNO 

KORD1ALŲ
• KRUPNIKO 

Bus Parduodama

SPECIALCMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjos Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN 
KANTER 

“14<<u vUken
♦ydukn.”

, i *'
i

t V. rt
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OHIO LIETUVIU ŽINIOS
Cleveland Žinutės

Garbingai paliuosuotas iš 
tarnybos marinas Peter Jan 
kauskas, nuo E. 92-ros gat. 
Ištarnavo viso apie 4 me
tus, daigiausiai Pacifike. 
Nors sykįi buvo sužeistas, 
vienok dar sveikas ir pil
nas energijos.

* x *
Lt. Frank Samuolis, nuo 

E. 106 gat., sūnus žinomų 
spaudos rėmėjų, ir namų 
dekoruotojo F. Samuolio. 
Kovojo Europoje apie tris 
metus.

★ ★ ★
Teatras, dainos ir šokiai 

Šv. Cecilijos choro naujos 
parap. salėje kovo 3 d. pui
kiai pavyko. Daugiausiai jau 
nuomenės atsilankė. Lošime 
“Netikėtai’’ dalyvavo ir ke
letas senesniųjų. Lošime ir 
dainose, visi atliko savo ro
les kuo puikiausiai.

Net iš Pittsburgh du au
tomobiliai jaunuolių buvo 
atvykę ir džiaugėsi.

* * *
Lcit. Vytautas Šukys, 

tapo surištas moterystės ry
šiu su svetimtaute jauna 
mergina. Vaišės įvyko res-

Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys:

Vilkišius J uozas, kilęs iš 
Lieponių km., Valkininkų v., 
Trakų ap., spėjama gyv. Do- 
novar ( ?) mieste

Vitkauskas gimęs Kra
žiuose, Raseinių ap., gyv. 
Čikagoje.

\Veriga - Indriškevičiūtė 
Antanina, iš Staroliškio k., 
Smilgių vai., Panevėžio ap., 
gyv. Philadelphia, Pa.

Žakas Vincas, iš Kražių 
vai., Raseinių ap., gyv. New 
Yorke.

Zaranka Fabijonas, iš Le
liūnų k. ir vai., Utenos ap.

Zdanavičius Benediktas, 
iš Kuršėnų vai., Šiaulių ap., 
gyv. Čikagoje.

• Zatkevičių šeima, kil. iš 
Vaikiulaukio k., Laukuvos 

Žilinskas Jurgis, iš Liuba
vo, Marijampolės ap., išvy
kęs Amerikon 1937 m., gyv.
Pittsburgh, Pa. 
vai.

Adomaitienė - Skleu.daitė
Marijona, duktė Kazimiero.

Ambrasaitė Julija, iš Nau 
sėdžių km., Vabalninko vai. 

Andrijauskas Joseph, gy
venęs New Yorke.

Andriušis Kazys, kilęs iš
Muriniškės k., Marijampo
lės ap., gyv. Grand Rapids, 
Mich.

Anušauskas Juozas, kilęs 
iš Griškamurgio km., Šila
voto vai., Marijampolės ap., 
gyv. New Yorke.

Baguckienė - Dikčytė Ka
zė, iš Vairpkų, Gelvonų vai.

Balkauskas Antanas, gyv. 
Brooklyn, N. Y.

Baltakis Pranas, iš Mik
niūnų km., Kamajų vai., Ro
kiškio ap.

Binkiewicz Palimyra, iš 
Pabaisko miestelio.

Bli-J-js Pranas, iš šuolių

i tauracijoje, o vėliau jauno
sios namuose. Laimingiau
sios kloties jaunai porai.

t * t
Namų Savininkai! Žodis 

i savaime skamba puikiai, nes 
ne bet kas juom gali tapti. 
Bet čia skverbias mintis į 

j galvą dėl apsileidimo, lietar- 
I ginio miego ir t.t. Namų 
navininke, pamąstyk! Jeigu 
šiandie visi žmonės yra or
ganizuoti, tai kodėl tu neor- 

, ganizuotas. Apmąstyk, kiek 
I visokiausi gyvenimo reikme
nys yra pakilę, ir dar galo 
nesimato. O tu, ne vien kad 
negali nuomos pakelti, bet 
neturi nei pilnos privilegi
jos tinkamai šeimai savo 
kambarius išnuomuoti.

Tad, atbusk ir sukrusk, 
nepervėlai! Stok į Namų Sa
vininkų vienybę, kuriai pir
mininkauja realestatininkas 
P. P. Muliolis. Adv. P. Mac
eina dykai suteikia įvairiau- 

I sius patarimus. Metinė mo
kestis tik vienas doleris i 
metus.

Sekantis mėnesinis susirin 
kimas įvyks kovo 13 d., 7:30 
vai. vak., Lietuvių svetainė
je. M. D.

km., Semeliškių -Kietaviškių 
vai., Trakų ap.

Breivė Jurgis, iš Natiš- 
kių km., Vabalninko vai.

Bukausko Antano vaikai.
Bundza Andrius, sūnu3 

Tamošiaus, kilęs iš Šakių 
ap., gyv. Čikagoje.

Butėnas A., kilęs iš Lat- 
vygalės km., Biržų ap.

Cirulis Jonas, Jokūbo sū
nus.

čeičys Edvardas, sūnus 
Juozo, studijavęs Lietuvoje 
mediciną, grįžęs Amerikon 
1938 m., Lietuvoje gyvenęs 
Raudondvario dvare, Krinči
no vai.

ČeT>Iiauskienė - Paulaus
kaitė Anelė, kilusi iš žvirgž
džių km., Girkalnio vai., Ra
seinių ap., gyv. Waterbury 
ar Naugatuck, Conn.

Cinikas Jonas, iš Gudelių 
km., Ramygalos vai., Pane
vėžio ap., ir jo žmona Bar
bora.

čiočys Motiejus, gyv. Bos- 
tone.

Dabrila Viktoras-Jonas, 
gyv. Worcester, Mass.

Damrarsko (ar Dambrau- 
ko) Juozo vaikai.

Davindenkaitė Onutė, ki
lusi iš Kauno miesto.

Dikčienė-Pakalniškytė O- 
na, iš Pavietinio km., gyv. 
Elizabethport, N. J.

Drasutis John ir Anton, 
arba jųdviejų vaikai.

Dūda Juozas, iš Bajoriš
kių km., Rokiškio ap.

Gaigalas (Grigo!) Ignas, 
iš Gaižūnų km., Linkuvos 
vai., gyvenęs Baltimore, Md.

Consulate General of 
Lithuania

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

I N C O M E T A X 
SĄSKAITAS

Pildo PallitOMiotos Kero Veteranas

PRANAS
SALEMONAVIČIUS 
3251 S. Ualstcd St.

VIC. 1947 — arba — DOR, 1S5« 
Raštinė atdara nuo 9 ryto iki 9 v. 
Taipgi sutelkia Dalinio Laiko 
KNYGVEDYBOS Patarnavimą, 
nuo *1.60 | savaitę Ir aukščiau.

Nevartok 'Svaigalų'
Dėl pagelbės nuo “Nugarakau- 

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

Vartokite
HEALTH KKNOKT M1NKKAL 

BATU DRI SKA
I maišu kas užtenka 10 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00 

Pružykite Jos vietintl vaistinėj, 
o jeigu Jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakymus su pi
nikais tiesiog | —

Bath Products Co.
lAboratorles — Chicago, III.
Routhuldlečl.l kralpkiM. 1 UNION 
DRUO CO., 3400 S«. H. I.Usl 84.

MAYORAS SVEIKINA KARDINOLĄ

Chicago mayoras Edward J. Kelly aerodrome bučiuoda
mas žiedą sveikina grįžusį iš Romos kardinolą Samuel 
A. Stritch. (Aeme-Draugas)

CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA
Dėmesio

BALF Chicago apskritis 
ir toliau renka drabužius 
Lietuvos tremtiniams. Šiuo 
metu, atidarė drabužių san
dėlį adresu 4714 S. Marsh
field Avė. Rūbus priims va
karais nuo 6 iki 9 vai., iš
skyrus šeštadienius ir sek
madienius. Dienomis. — nuo 
10 vai. ryto, iki 3 vai. po
piet; pirmadieniais ir penk
tadieniais. Kas turi atlieka
mų drabužių, prašome at
nešti minėtomis valandomis 
ir adresu.

Skyriai, kurie neturi sa
vo sandėlių, surinktus dra
bužius taip pat gali vežti 
čia.

BALF veda mezgimo va
jų. Moterys, kurios moka 
megzti, prašomos paimti nu
megzti Lietuvos tremtinių 
vaikučiams, svederukų, pirš
tinaičių, kojinių. Vilnas ga
lima gauti sekančiose vieto
se.

Brighton Park pas sky
riaus ižd. Kass, 4216 Archer 
Avė.

West Side pas pirm. Ci- 
bulskį, 2052 W. 23rd St.

18-toj kolonijoj pas pirm. 
Ivanauskienę, 726 W. 18 St.

North Side pas skyriausi 
pirm. Daugirdienę.

Centriniame sandėly 4714 
S. Marshfield Avė. pirma
dieniais ir penktadieniais 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. 
popiet. Valdyba

Šis-Tas Iš West 
Pullmano

Praeitą sekmadienį) para
pijos salėje ARD programa 
šauniai pavyko. Publikos 
buvo pilna salė. Parodyta 
judamuose paveiksluose vei
kalas iš vienuolių gyvenimo 
“Cloister”. Po to, buvo po
ra giliukio dovanų. Visas 
nuo parengimo pelnas įteik
tas Šv. Kazimiero vienuoly
nui.

Beje, paveikslus rodė pa
rapijos asistentas kun. Juo
zas Makaras, kurs neseniai 
nusipirko gerą paveikslams 
rodyti mašiną su garsiakal
biu.

Praeitą sekmadienį mūsų 
bažnyčioje buvo girdėta gra
žus vargonais grojimas; be 
to ir choras jau kitaip su- 

i tvarkytas. Mat, nuo praei
to sekmadienio (tik sekma- 

Į dieniais ir šventėmis) mūsų 
į parapijoje vargonininko pa
reigas eis žymus chorvedis 
ir muzikas Stanley “Jim
my” Rakauskas. Choro prak 
tikos būna: mergaitėms tre
čiadienio vakarais, o vyrams 
ketvirtadienio vakarais. Var 
gon. S. Rakauskas prieš iš-

vykdamas į U. S. kariuome-, nis. Visi nariai bendrai eis 
nę ilgus metus vargoninin- , prie šv. Komunijos per 8 
kavo Visų Šventųjų parapi-jval. šv. Mišias, o po visam 
joje, Roselande. “Jimmy” parapijos salėje pusryčiai ir
sako, kad West Pullmane e- 
sama gerų talentų ir bus 
galima sudaryti gražų gie
dojimą.

Kovo 10 d., parapijos sa
lėje Moterų Są-gos vietinė 
kuopa rengia bunco su ki
tais įvairumais. Sako, bus 
gerų ir naudingų dovanų vi
siems. Patartina visiems da
lyvauti.

Ateinantis sekmadienis — 
Šv. Vardo Dr-jos sekmadie-

mėnesinis susirinkimas.
Rap.

r 3FS

GAVĖNIAI...
KNYGŲ PASIŪLYMAS:

Stacijos Ir Graudūs Verksmai..........................
Šv. Juozapo No vena...........................................
šv. Teresės Vaikelio Jėzaus Novena...........
Novena prie Dievo Motinos Nuok Pagelbos.
šv. Onos Novena................................................
Novena j šv. Antaną.........................................
Šv. Judo Tadejaus Novena..............................
Novena už Sielas Skaistykloje.................... .
Intronizacija šv. Jėzaus Širdies...................
Sveika Marija — Petrausko -— Geg. mėn...

Galima pašto ženklais užmokėti. 
Reik prisiųsti ir už persiuntimą.

DRAUGAS
2334 S. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois
fe

,10c.
10c. 
10c. 
10c. 

. 15c. 
15c. 

.15c. 
20c. 
30c. 

.35c.

38

ATYDA
Taisome

REFRIGERATORIUS
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik- 
-odėlius, auksinius ir deimanti
nius žiedus. rašomas plunksna*

Ir Įvairius kitm 
auksinius ir si
dabrinius daiktus 
už Jums Prieina
mas Kainas!

Re to. turime 
dideli 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, 
ir muzikalius instrumentus..

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

JFAVFIRV — MITSIO 

1216 ARCHER AVENTJE 
Phone: LAFAVETTE 8017

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

6528 5. Ashland Avė.
3 — TRI. 0073GRO. 1983

Specialus Pranešimas
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 kuris jau 
yykdomas nuo Sausio 1 d. 1946 m.

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

REAL ESTATE — PASKOLOS — APDRAUDA
OFISO VALANDOS: Plrmad. Ir Penktad., 9 Iki 5 

Antrad. Ir Ketvlrtad., 9 Iki 8 
Troėlad. ir šeStad., 9 iki 12 pietų 

Kreipkitės prie ANTANO VO8YKA, Prea.
'f

nos mados virimui arba kepimui. Naujiausis virimo ar kepimo bū
das su visomis laiko-taupinimo ypatybėms rytojaus yra jūsų šian
die.

Visoj šalyje moterys linksta prie elektros būdo nes tai 
švaru, vėsu, be rūpesčio, greitas ir pigus.

Kada kepate ar verdate su elektra kaitrios virtuvės ir va
lymas apjuodusių puodų ir bliūdų išnyksta amžinai. Moderniški 
elektros pečiai yra taip automatiški kad jūsų valgiai gali pradėt 
virti jums nebūnant namie.

Kodėl nenutarti šiandie gėrėtis rytojaus būdu virimo ar ke- 
• •

pimo su greitu, modernišku elektros pečium? Neužilgo jie bus ro
domi jūsų kaiminystės krautuvėje ir arčiausioje Edison krautu
vėje.

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANE
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19-as i s metinis

Tėvų Marijonų Bendradarbių Seimas 
Skaitlingas Atstovais, Našus Darbu

PRAŠO TĖVŲ MARIJONŲ TUOJ IMTIS NAUJO 
CENTRO IR HIGH SCHOOL STATYBOS — PABĖ
GĖLIŲ PARTRAUKIMAS AMERIKON — VYSKU
PO P. BUČIO, MIC. PRIIMTUVĖS — KITOS SVAR
BIOS REZOLIUCIJOS — AUKŲ SUDĖTA SUVIRS 
DVIEJŲ TŪKSTANČIŲ — SEIMĄ VEDĖ JUOZAS 
MOZERIS.

19-tą Tėvų Marijonų Ben
dradarbių metinį seimą, į- 
vykusį sekmadienį, kovo 3 
d., Aušros Vartų parapijoj, 
reikia paskaityti labai pa
vykusiu. Šis svarbus suva
žiavimas buvo skaitlingas 
atstovais, našus gražiomis 
išvadomis ir aukomis. Sei
me atstovų buvo apie pus
trečio šimto atstovų iš arti 
šimto įjvairių draugysčių ir 
organizacijų.
PAMALDOS

Seimas prasidėjo 10 vai. 
ryte iškilmingomis pamaldo
mis. Šv. Mišias celebravo 
Nekalto Prasidėjimo parapi
jos (Brighton P,ark) klebo
nas kva. Antanas Briška. 
Jam asistavo dija.konu Auš
ros Vartų parapijos vikaras 
kun. Pranas Bulovus, MM?, 
ir subdijakonu klierikas Jur
gis Malinauskas, MIC.

Mišių metu seimui pritai
kintą pamokslą pasakė Šv. 
Antano parapijos (Cicero)

asistentas, žymus pamoksli- 
'ninkas ir rašytojas, kun. dr. 
Kazimieras Gečys. Pamoks
lininkas pabrėžė kataliko 
žmogaus pareigą bendrai da
ryti gerus darbus ir Tėvų 
Marijonų Bendradarbiams 
nurodė jųjų dirbamų darbų 
kilnumą, ir paragino toliau 
panašiai gražiai darbuotis 
visad žiūrint Dievo garbės 
ir žmonių naudos. 
POSĖDŽIAI

Po pamaldų, parapijos sa
lėje seimo atstovams ir sve
čiams iškelta skanūs pietūs, 

j kurių metu atskirų skyrių 
! ir kolonijų delegatai gavo 
Į progos seimui palinkėti ge- 
! riausio pasisekimo.
| Seimą oficialiai atidarė 
i centro pirm. Antanas Phil- 
■ lips, kuris savo įžanginėj 
kalboj gražiai pabrėžė Tė
vų Marijonų dirbamus kil- 

! nius darbus, kokie svarbūs 
uždaviniai jų dabar laukia, 
ir jog be lietuviškos visuo

menės paramos tie darbai i 
negalima įvykdyti.

Seimą malda atidarė Tė-, 
vų Marijonų generalinis vi
zitatorius kun. dr. K. Rėk-i 
laitis, MIC Seimo valdybą 
sudarė: Juozai Mozeris, pir
mininkas; Bernice Jakštas. 
Julius Šliogeris ir Mrs. Stan
kus (iš Kenosha, Wis.) vice- 
pirm.; Ona Bukantis ir klie
rikas Jurgis Navikevičhus, 
MIC., rast.

Mandatų komisiją sudarė 
Jurgis Malinauskas, MIC,, ir 
Benjaminas Uždavinis, MIC.

Rezoliucijų komisijon įė
jo: kun. dr. Juozas Pruns- 
kis, Juozas Valskis, Vikto
ras Balanda ir Andrius Dau
girdas.

Pažymėtina, jog J. Moze
ris, kuris taipgi yra Keistu
čio Skolinimo ir Statymo 
Bendrovės sekretorius, labai 
gabiai ir sumaniai vedė sei
mą gražiai įterpdamas se
kančius punktus ir mokėda
mas greit apibudinti ir įver
tinti svarstomus klausimus. 
NAUJA STATYBA

Kun. dr. Rėklaitis, MIC., 
pasveikinęs seimą iškėlė Ma
rijonų pabėgėlių klausimą. 
Pasirodo, jog Vokietijon, I- 
talijon ir Prancūzijon yra

pabėgę nemaža Marijonų ,ku 
nigų ir brolių, kuriuos rei
kėtų atgabenti Amerikon, 
kur jie galėtų pasidarbuoti 
lietuviams. Seimą? paskui 
priėmė rezoliuciją, kuria 
prašo šiuos žmones par
traukti Amerikon ir pasiža
dėjo šį reikalą paremti au
komis.

Kun dr. A. Jagminas, M. 
LC., kalbėdamas tėvo pro
vincijolo kun. J. Jančiaus, 
MIC., vardu, pasveikinęs sei
mą, pareiškė, jog nemaža 
žmonių ir organizacijų jau 
kreipėsi į Tėvus Marijonus, 
kad jie imtųsi žygių Chica- 
goje įsteigti naują High 
School berniukams,. Tėvai 
Marijonai šiuo laiku labai 
apsikrovę darbais, bet jei 
lietuviška visuomenė mato 
reikalą ir prašo Tėvų Mari
jonų* šį darbą perimti ir pri
žada pagelbėti, Marijonai, 
kiek galės iš savo pusės, da
rys. Seimas priėmė rezoliu

ciją, kurioj prašo Tėvų Ma
rijonų šio svarbaus darbo 
tuoj imtis ir pažadėjo kuo 
pilniausią pagalbą.

K'iA. dr. Juozas Prauskis
patiekė trumpą bet labai į- 
domią paskaitą, kurioj išdės 
tė katalikų pareigą kovoti 
prieš didžiausį šių dienų žmo 
nijoe pavojų — komunizmą. 
Savo paskaitoj taipgi iškė
lė Tėvų Marijonų kilnius 
darbus ir visus ragino stoti 
į bendradarbius ir remti 
šiuos darbus visais prieina
mais būdais.

Gražiai ir turiningai kal
bėjo dr. P. Dacužvardis, pa
liesdamas aktualiuosius tau
tos reikalus. Ir daugiau bu
vo nuoširdžių kalbų ir svei
kinimų.

Kitos rezoliucijos lietė 
Lietuvos Nepriklausomybės 
reikalą, palaikymą lietuviš
kos katalikiškos spaudos 
klausimą, pasiųstas sveiki

nimas naujam kardinolui Sa 
muel Stritch. Dėl vyskupo 
Bfičio priimtuvių, nutarta 
kreiptis į katalikų seimą, 
kad Chicagoj būtų suruoš
tos bendro visų organizaci
jų Jo Ekscelencijos pagerb- 
tuvės.

NAUJA VALDYBA

Sunaikino senieną
Washington, D. C. — Čia 

gaisras sunaikino New Cen- 
| ter Market, kuris buvo vie
nas seniausių pastatų sosti- 

I nėj — 70 metų.

ss®!* i

Vienų Metų Mirties Sukaktuves

AlA

ONA ANDRULAITIS
Jau sukako vieni metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 

iš mūsų tarpo mylimą motinėlę.
Netekome savo mylimos Kovo 10 d., 1945 m.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už

miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną atilsį.
Mes, atmindami jos liūdną prasišalinimą. iš mūsų tarpo, I 

užprašėme 3 gedulingas šv. Mišias (su egzekvijomis) Kovo | 
9 d., šeštadienį, šv. Antano parapijos bažnyčioje, 8 vai., ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldos ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Onos sielą.

Nuliūdę: Sūnūs, Dukterys, Marčios, Žentai, Anūkai ir 
Anūkės, Brolis ir Visos Kitos Giminės.

MAŽEIKA1VANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

Naują Koplyčią

Marquette Park

6845 S. Westem Avė. - Pro. 0099
ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

3319 Lituanica Avė. - Yar. 1138-1139
Tiems, kurie gyvenate kitose miesto dalyse ir mies
to apylinkėse pariipinam koplyčias arčiau prie namų 
kiek galima.

J

A. A.
MARIJONA JLDIENfc
(po tėvais Mosteikaitė)

Gyveno 33 H S. Lituanica Avė. 
Mirė Kovo 6 d., 1946 m.. 6 

vai?, ryte Gimus Lietuvoje. Ki
lo iš Raseinių apskričio, ir pa
rapijos, Bakučių, kaimo.

Amerikoje išgyveno 15 metų. 
Paliko dideliame nuliūdime:

dukterj Ona ir žentų Stanislo
vų Machulius; 2 anūkus Ed
mundų ir Stanislovų; broli Ta
mošių Mosteikų ir šeimų (In
diana Harbor, Ind.); brolio sū
nus Antanų ir Feliksų Mostei- 
kus jų šeimas ir kitas giminės, 
draugus ir pažjstamus. Lietuvo
je paliko sūnų Pranų.

Priklausė prie Tretininkų.
Apašt. Maldos ir TT. Marijonų 
Bendradarbių..

Kūnas pašarvotas Antano M.
Phillips koplyčioje — 3307 So. 
Lituanica Avt.

Laidotuvėm įvyks šeštad. —
Kovo 9 d., 1946 m. Iš koply
čios 8:30 vai., ryto bus atlydė
ta Į Šv. Jurgio parapijos bažny
čių. kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: l>uktė Žentas, Anū
kai, Brolio Sūnai ir Visos Kitos 
Giminės.

Laidot.. direkt., Antanas M. 
Phillips. Tel. YARds 4908.

SENOMS, ATDAROMS, 

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą,
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsą Įstaigą!

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

Daugėtu Lietuuių yra pilnai 
patenkinti tais mene iedevraie, 
kuriuo* mee padirbome jiemt

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvyki! 
t mūsų didįjį ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
821 NO. WESTEKN AVĖ. TEL.: SEELET 6108 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

Si. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

Kenčlanttejl nuo senų, atdarų 
Ir skaudžių žaicdų. tino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai Išsi
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO ©lht- 
ment palengvi
nimui skausme 
ir nlsžėjimo tų 
senų. atdarų ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybfta sutelks 
Jums tinkam* 
nakties poilsi
pagelbės Išgydyt 

sena* > atda 
ras ir skau 
džias šals 

das Vartokite jj irgi skaudlems
nudegimams, š*šų ir sutrūklmų 
prašalini mirt, ir kad palengvinti 
Psorlasls nleMjlm*. Atvfidlna va
dinam* Athlets'a Foot degi m* ir 
nleiėjim*, sustabdo Jo plgtlm^ri, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
sutrūkimo tarp pirštų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui. nuo darbo išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms H lauko pu-

LEGULO OINTMENT parsi
duoda po 81.00, l.Vft, ir a.oo.a ’ ‘
, Stųsktte Jūsų Money Orderi tie
siog J:—

LEGULO
1041 No. Pulaski Rd. 

Dept D. Chicago 89. Iii.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. Caliiorzua 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI VteeM 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais Ir Ketvirtai 
8 vai. vak.

Na.uj.on Tėvų Marijonų į 
Bendradarbių centro valdy- Į 
bon išrinkta sekantieji as
menys: Juozas Mozeris, pir
mininku; Elzbieta Lankaus- 
kienė (iš Cicero) ir Kon
stancija Mickienė (iš Mar- 
ąuette Park) vice-pirm. ir 
M. šrupšienė (Marųuette 
Park) rast.

Seimas baigėsi apie 6 vai. 
Žmonių ūpas ir nusiteikimas 
seimo metu buvo labai gra
žus ir gyvas. Iš kalbų ir 
prasitarimų aiškiai matyti, 
jog visi nusistatę užsibrėž
tus darbus vieningai įgyven
dinti. Buvęs

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

B. A. L AC H A WI C Z 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

NULIŪDIMO

A. A.
MARIJONA

KAZAKEVIČIENE
(pu tėvais Matusevičiūtė)

Mirė Kovo 4 d.. 1946 m., 7:30 
vai., ryte, sulaukus pusės am
žiaus. Gimus Mahanoy City, Pa.

Paliko dideliame nuliūdime: 
5 dukteris Anna Lord ir žentų 
Roy, Mary Weynian ir žentų 
Wesley, Priscilla Beach ir žen
tų John, Eva Kaye ir žentų Dan 
ir Dorothy Kazakevičaitę; 2 
sūnus VVilliani ir Charles; 4 
anukus; 2 seseris Anna Cista- 
rick ir l'Aseilla Urban ir jų 
šeimas; brolį \Villiam Matuse
vičių ir jo šeimų ir daug kitų
giminių, draugų ir pažįstamų. 

Priklausė prie S. L. A. 301-
tos kuopos ir prie Kareivių Mo
tinų Kliubo Cicerojie.

Kūnas pašarvotas Antanas B. 
Petkus koplyčioje — i 440 So. 
50th Avė. Cicero, III.

Laidotuvės įvyks penktad. — 
Kovo 8 d., 1946 m.

Iš koplyčios 8:30 vai., ryto, 
bus atlydėta į Šv. Antano pa
rapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, Sūnai,
Benitai, Arnikai, Seserys, Bro
lis ir Visos Kitos Giminės.

Laidot.. direkt., Antanas B. 
Petkus. Tel. Cicero 2109.

■ w

VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

PETKŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

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

NARIAI:

O h 1 c a g o s 

Lietuvių 

Laidota vi u 

Direktorių 

Asoeiaeijoi

.AMBULANCU
Patarnau jam 
d i e n ą ir n a k t į 

Mes Turime 

Koplyčias 

Visame 

Mieste.

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

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULIman 1270

L. L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULIman 9661

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

J. LIULEVICIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ.

i

Tel. LAF. 3572

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

Telephoae YARds 1419

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th St. Phone YAItds 0781

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ. 
6845 S. WE8TERN AVĖ.

- ir - EVANAUSKAS
Phones: YARds 1138-39 

PRO. 0099
J. 8
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Ar matei kur, kad

Dešimčiai vaiky būtų vienas piešelis
KĄ REIŠKIA MUMS PAAUKOTI PO VIENĄ PIEŠELĮ, 

KAD KIEK VIENAS TREMTINIU VAIKAS TURĖ
TŲ NUOSAVĄ. t

kad šis lietuvių moksleivių 
pagalbos šauksmas ras pri
tarimo ne tik lietuvių moky
tojų ir mokinių tarpe, bet 
taip pat plačioje Amerikos 
lietuvių visuomenėje. Suau
kotus mokykloms ir moki
niams daiktus, prašome ne
atidėliojant siųsti į mūsų 
sandėlį, pažymint ant dėžės 
ar ryšulio: “SCHOOL SUP- 
PLIES”.

Lietuvių tremtinių vaiku
čiai Europoje už tas dova
nas bus jums labai dėkingi.

Jeigu turite atliekamų 
vaikų žaislų, siųskite juos į 
BALF sandėlį Brooklyne.

VAIKAI TURI RUOŠTIS 
GYVENIMUI

Per keletą metų lietuvių 
tremtinių vaikučiai Europo
je, karo audros blaškomi, 
tarytum, drebulės lapai vėt
roje, varge ir netikrovėje gy
vendami, turėjo nutraukti 
savo mokslus, palikti namus 
ir bastytis iš valstybės į val
stybę, ieškodami saugumo, 
ramybės ir progos toliau tę
sti mokslą ir ruoštis gyveni
mui ir ateičiai.

Stovyklose susitelkę lietu
viai, Vokietijoje, Austrijoje, 
Danijoje, Prancūzijoje ir ki
tur, pirmiausia pasirūpino 
steigti mokyklas savo vaiku
čiams ir vaikų darželius ma
žiesiems. Tai nelengvas dar
bas, ypač kai tos valstybės, 
kuriose juos karo audra pa
liko, pačios labai iš lėto ky
la iš pelenų ir griuvėsių.

KOKIA PADĖTIS 
MOKYKLOSE

Kaip pavyzdį, kaip šian- j 
dien skursta lietuvių jauni
mas Europoje, čia paduosi- 
me BALF pirmininko kun. 
dr. Končiaus pareiškimą a- 
pie tremtinių mokyklas: 
“Pradinės mokyklos ir gim
nazijos veikia. Kadangi pa
talpų neturi, tai klasės iš- į 
blaškytos po privač’us na
mus. Paišelių neturi, nei: 
plunksnakočių: mačiau, kad 
10 vaikučių turi tik vieną 
paišelį; kai vienas greit už- Į 
sirašo, tuoj paduoda kitam 
ir tt.

BALF’o vadovybė kreipėsi 
į lietuvių katalikų parapijų 
mokyklų seseles mokytojas 
ir moksleivius, prašydama 
jų per mokyklas parinkti 
paišelių, kreidos, sąsiuvinių 
ir kitų mokyklos reikmenų 
savo broliukams ir sesutėms 
užsienyje. Turime vilties,

Automobiliam-
APDRAUDA

Pradedant nuo
$24.10 metams

$500.00 oedymo 
POLISAS

$4.00 metams
J. A. Shul mist ras

INCOME TAX SERVICE 
NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

& ■
Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 

’SAVAS PAS SAVĄ1

Ii 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 išdirbi m o, visokios rūšies klasiškų ir modemiškų 
rakandų. Pasinaudokite proga!

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mas. — 

Prie Progos Paklauskite Jų!

Archer Avenue Furniture Co.
— PARLOR SIUTE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

Brangus pataisymas
Lloyd M. Johnson, komi- 

sionierius gatvių ir elektros, 
miesto tarybai raportavo, 
kad pataisymas ir pagerini
mas šviesų gatvėse miestui 
kainuos $1,250,000.

Chicago gatvių šviesa šiuo 
metu labai bloga. Daugelyje 
vietų, kaip pats komisionie- 
rius raportuoja, lempos yra 
sudužusios, laidai sutrukę. 
Prie tokios šviesos gatvėse 
lengva yra veikti vagims, 
plėšikams ir kitokiems pik- 
adariams.

L. M. Johnson sako, neuž
ilgo bus patiekta miesto ta
rybai šviesų gatvėse pataisy
mo ir pagerinimo programa.

Miss. Mae Behl, gyv. 6048 
Harper Avė., pranešė polici
jai, kad jaunuolis ištraukė 
iš jos rankinuką kuriame 
buvo $300.

NAMINIU 
Rakandu 

APDRAUDA 
’IOOO.OO eoi.isas

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00

f

LIETUVIŲ TREMTINIŲ VAIKAI

Nuotraukoj Hannau, Vokietijoj, stovyklos lietuvių trem
tinių vaikai. Ir jie laukia Lietuvos išlaisvinimo, kad galė
tų grįžti į, savo mielą tėviškę.

Moderniškas Diogenes
Devils Lake, N. D. Moder

nišku Diogenes gali būti 
skaitomas čia vienas karo 
veteranas, Ardell Hagen. 
Paliuosuotas iš tarnybos jis 
ilgą laiką ieškojo kambarių 
sau, žmonai ir dukteriai 18 
mėnesių. Bet veltui. Paga
lios, nutarė apsigyvenK sta

Vėžys daugiau nužudė nei karas
New York, N. Y. — Dr. . rusių nuo karo. Dr. A S.

Albert S. Morrow, medikalis Morrow sako, kad Jung. Val
stybėse kas met nuo vėžiopatarėjas New York Miesto 

Vėžio Komitete, paskelbė, 
jog nuo Pearl Harbor iki 
V-J dienos Amerikos Jung
tinėse Valstybėse daugiau 
žmonių žuvo _ nuo vėžio li
gos, nei frontuose nuo prie
šo kulkų. Tuo laikotarpiu 
nuo vėžio mirė 607,193, pa
lyginus 214,009 skaičių mi- kreiptą į gydytoją.

Gausi auka Raud. 
Kryžiui

Viena stambi Chicago pra
monės firma dabartiniam 
Raud. Kryžiaus aukų rinki
mo vajuje paaukojo $50,000.

Raud. Kryžiaus taipat la
bai įvertina $1 auką karo 
invalido, gulinčio Hines Li
goninėj. Jo turto ir padė
ties atžvilgiu, ši auka gali 
būti lygi korporacijos, pa
aukojusios desėtkus tūkstan
čių.

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS 
PILDO

INCOME TAKSUS

4148 Archer, Avė.
Tel.; — VIRginia 2114

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

------- *-------
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINES IR ALAUS

★ ★ ★
Geriausių rūšių alų 

pristatome į namus: 

buteliais, dėžėmis ir

statinėmis.

★ ★ ★
AL. ŠIMKŪNAS

Savininkas

Telefonas PROspect 5951

PDCNRABTO DKSUOAJB, CHICAGO, ILUNDIS

Minia visu keliu

Sveikino grįžusį kardinolą
TRUMPI ĮSPŪDŽIAI LAIKRAŠTININKAMS. IŠKILMES 

KATEDROJE. ŠIANDIE MASINIS PASAULIEČIŲ 
PAGERBIMAS CHICAGO STADIUME.

Keu.irtad., kovo 7 d. 1946

tinėj, kuri pirmiau buvo į- 
rengta vieta hamburgui par
davinėti. Statinę jis padali
no per pus išilgai. Viršutinėj 
daly jis įvedė elektrą, van
denį, pasistatė pečių, prau
syklą, o apatinė dalis tar
nauja įvairiems pasidėji- 
mams.

miršta 169,000 žmonių.
Daugiausiai esti mirčių 

tarpe tų, kurie nepaiso pir
mųjų vėžio ženklų. Vėžį ga
lima prašalinti, jei į kiek
vieną įtartiną ženklą bus 
kreipiama dėmesio ir atsi

Laiko klausimas
Mayoras Kelly sako reko

menduosiąs miesto tarybai, 
kad Chicago grįžtų prie se
nojo dienos šviesos taupymo 
ordinanso. Kaip žinoma, die
nos šviesos taupymas pra
eitais metais prasidėdavo 
pirmą sekmadienį balandžio 
mėnesio ir tęsdavos iki pas
kutinio sekmadienio rugsėjo.

Pradėta išduoti

Jau pradėta išdavinėti 
leidimai karo veteranams o- 
peruoti taksi Chicago gat
vėse. Kaip jau buvo praneš
ta, skaičius veteranų taksi 
nustatyta 275, o aplikacijų 
paduota net 1,700. Veteranų 
Taksi Sąjunga kreipias į 
federalinę vyriausybę pra
šydama daryti spaudimą į 
miesto tarybą, kad nustaty
ti didesnį skaičių.

J

DAUGELIS NUO PAT 
RYTO LAUKE

Chicago aerodrome, prie 
katedros ir daugely vietų vi
su keliu nuo pat ryto rinko
si tikintieji, kad pasveikinus 
grįžusį iš Romos kardinolą 
Stritch.

Milžiniškas lėktuvas padan 
gėj virš Chicago pasirodė 
10:55 vai. ryto. Kadangi 
oras buvo ūkanotas, jis vėl 
valandėlei dingo, kad nusta
čius kryptį nusileisti tiesiog 
prie Illinois National Guard 
hangaro.
TAIKOS PABUČIAVIMAS

Išlipusį iš lėktuvo kardi- 
lą pirmiausiai pasveikino 
augzilerinis Chicago Arki- 
diecezijos vyskupas B. J. 
Sheil taikos pabučiavimu. 
Paskui mayoras Kelly ir po
licijos viršininkas Prender- 
gast priklaupę pabučiavo 
kardinolo žiedą. Tuo tarpu 
prelatas J. Morrison susirin
kusiems laikraštininkams 
aiškino kardinolo apsiausto 
ir kitų rūbų reikšmę.
VALANDĖLĘ SU SPAU
DOS ATSTOVAIS

Hangare kardinolas valan
dėlę užtruko su spaudos at
stovais papasakodamas ke
lionės įspūdžius, įdomius 
patyrimus ir visur visų pa
rodytą jam didelį prielanku
mą. Po to, lydimas mayoro, 
vyskupo ir prelatų •sėdo į 
laukiantį automobilių, kuris 
lėtai pradėjo važiuoti iš 
anksto nustatytu keliu.

Nuo aerodromo iki pat ka
tedros visu pakeliu stovėjo 
minios žmonių ir mokyklinio 
amžiaus vaikų, kurie, plevė
suodami U. S. ir Šv. Tėvo 
vėliavomis, sveikino laimin
gai grįžusį namo ganytoją. 
Prie katedros daugelis žmo
nių nuo pat ankstyvo ryto 
buvo pasirinkę vietas, kad 
galėtų pirmoje eilėje stovė
ti ir pirmiausiai patekti į 
katedrą. Policija tvarkė mi
nią ir visą judėjimą. 
IŠKILMĖS KATEDROJE

2 vai. popiet' kardinolas 
atvyko į katedrą, kurios 
prieangyje naują Bažnyčios 
Kunigaikštį pasitiko kated
ros rektorius prelatas P. J. 
Hayes. Įėjus pro duris kar
dinolas nusiėmė raudoną bi- 
retą, viršugalvio kepuraitę, 
pabučiavo rektoriaus paduo
tą kryžių, aplinkui pašlakstė 
švęstu vandeniu ir pakodila- 
vo. Po to, kardinolui pradė
jus eiti katedros viduriu 
link ypatingai išpuošto sos
to, choras galingai užtraukė 
“Ecce Sacerdos Magnus”.

Po tam tikrų maldų ir ar- 
kidiecezijos generalinio vika
ro prelato G. J. Casey pa
mokslo, atgiedota padėkos 
giesmė. “Te Deum” ir kardi
nolas nulydėtas poilsiui.

Jr

Income Taksų Patarnavimas
★ ★ , ★

Speciališkai Del Biznierių, Namų Savininkų, 
ir Darbininkų. Atsineškite Uždarbio Raštukus.

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

TELEFONAS: — LAFAYETTE 6719

ŠIANDIE IŠKILMĖS 
CHICAGO STADIUME

Vakar, kadangi buvo Pele
nų Diena, jokių iškilmių ne
buvo ir kardinolas gavo pro
gos pasilsėti.

Šiandie įvyksta viešas pa
sauliečių kardinolo pagerbi
mas Chicago Stadiume. Į- 
žanga tik su iš anksto gau
tais tikietais, tačiau rengi
mo komisija praneša, kad 
bus vietų ir tiems, kurie ne
turės tikietų, Tikimosi, kad 
milžiniškoji salė bus perpil
dyta tikinčiaisiais.

Šiandie kardinolas laikys 
pontifikalines šv Mišias ka
tedroje. Penktadienį šv. Mi
šias laikys vyskupas B. J. 
Sheil, o kardinolas pasakys 
pamokslą.

Sekmadienį Stevens Hotel 
kardinolui pagerbti bankie- 
tą ruošia Chicago Miesto 
Taryba. Bankiete galės daly
vauti tiktai su ypatingais 
kvietimais, o tokių bus viso 
du tūkstančiai — žymiau
sios diduomenės iš Chicago, 
Cook County ir Illinois vals
tybės.
KARDINOLAS MOONEY 
IŠVYKO TRAUKINIU

Esant ūkanotam orui, mil
žiniškas keturių motorų lėk
tuvas nedrįso nusileisti De- 
troit, kur turėjo išlipti De- 
troit kardinolas Mooney. 
Tad jis sykiu atvyko į Chi
cago. Kard. Stritch priėmi
mo metu, jis visą laiką bu
vo pasilikęs lėktuve. Vėliau 
nuveštas į geležinkelio stotį 
ir traukiniu išvyko namo.
19,000 MYLIŲ KELIO

“Lisbono žvaigždė”, lėk
tuvas, kuriuo kardinolas S. 
A. Stritch sugrįžo iš Romos, 
per dvi ir pusę dienas yra 
padaręs 19,000 mylių, kaip 
tos oro linijos viršininkai 
sako. Lėktuvui iš Washing- 
ton į Romą reikėjo padaryti 
9,864 mylias kelio, o iš Ro
mos į Chicago su įvairiomis 
alkūnėmis — 10,050 mylių. 
Lėktuvas dažniausiai laikėsi 
12,000 pėdų aukštumoje.

Lėktuvą vairavo kapitonas 
Samuel Lewis, iš Venice, 
Calif., jo padėjėjais buvo: 
John Beede, iš Columbia, 
Mo., ir J. T. Miller, iš E’.ec- 
tra, Tex. Įgulos nariais buvo 
šie: Mary Eilėn Easterling, 
iš New York, hostess, Wm. 
Brooks, iš Washington, D. C., 
skridimo tarnybos oficeras, 
John Romo, iš Carteret, N. 
J., navigatorius, Ray Young, 
iš Alexandria, Va., radio- 
man, ir Alvin Gravelle, iš 
Sioux City, Ia. inžinierius.

Nauja ligoninė
Piknikų aikštėje, adresu 

4300 S. Harlem Avė., atei
nantį rudenį bus pradėta 
statyti nauja ligoninė, kuri 
kainuos vieną milioną dole
rių. Ligoninė bus pavadinta 
Libuse Park Hospital.

%

X Jurgis Šniras, žinomas 
Detroit lietuvių veikėjas ir 
Juozas Samulionis, taip pat 
iš Detroit, šiomis dienomis 
vieši Chicago j. Abu lankės 
“Drauge”, ir praeitą antra
dienį L. Vyčių Seniorų po
būvyje, Darius-Girėnas sa
lėj.

X L. Vyčių Seniorų susi
rinkimas praeitą antradienį 
nutarė steigti Liet. Vyčių 
Chicagoj Klubą (K of L Cen 
ter). Vieta jau numatyta 
Brighton Parke ir ruošiama
si įsigijimui. Be klūbruimių, 
bus dar ir salė susirinki
mams, vakarams, pramo
goms.

X Julijona ir Antanas Ca- 
las šiomis dienomis išvyko 
į New Orleans, La., pavie
šėti, kur dalyvaus ir gar
siose Mardi Grass iškilmė
se Užgavėnių savaitei. Juli
jona yra duktė Jono ir Ur
šulės Grigų, gyv. Marąuette 
Park.

X Ant. Sinusas, gyv. 3624 
S. Hoyne Avė., šįmet mini 
25 m. sukaktį nuo atvyki
mo į Ameriką. Jis yra vie
nas pirmųjų Green Mill bro 
lių Kučinskų) lietuviškos 
duonos išvežiotojų. Vedęs A. 
Norbutaitę užaugino sūnus 
Antaną ir Danielių ir duk
terį Dclores.

X Alex Precin, plačiai ži
nomas lietuvis fotografas, 
turįs savo studiją adresu 
4065 Archer Avė., plečia biz
nį sudarydamas kooperaci
ją su Ed Ulių ir J. Alekna. 
Precin nuotraukos pasižymi 
gražumu visais atžvilgiais. 
Be to, Prečinai yra žinomi 
veikėjai draugijose ir tau
tinėje dirvoje.

X Bartkų valgomųjų daik
tų krautuvėje, 901 W. 33rd 
St., randasi “Draugo’’ ir 
“Laivo” stotis. Vasario 5 d. 
Bartkai iškėlė puotą savo 
penkių metų sūnui Petrukui 
jo gimtadienio proga. Augi
na taipgi ir dukterį Dolores.

X Juozas Šarka, iš Bri- 
dgeport, šiomis dienomis ga
vo laišką iš Lietuvos nuo 
savo pamotės. Rašo tik kas 
gyvas, kas miręs ir... viskas. 
Net caro laikais nebuvo nau 
jiena gauti laišką iš Lietu
vos. Vadinas, komunistai 
taip “išlaisvino” Lietuvą, 
kad jiems nevalia net laiškų 
į Ameriką parašyti.

X Draugijoms ir veikė
jams primename, kad ko
vo 17 d., Šv. Jurgio parapi
jos salėj bus katalikiškųjų 
draugijų ir visų katalikų 
veikėjų bendra konferencija- 
seimelis, kuriame tikimasi 
turėti žymių svečių, taip pat 
gyvu žodžiu išgirsti žinių 
apie pabėgusių ir pasklidu
sių po Europą lietuvių būk
lę.

X Ad. Jezavito naujos lie
tuviškos plokštelės, šiomis 
dienomis New Yorke per 
Mutual W0R studio, muzi
kas Adomas Jezavitas ir jo 
radio orkestras įgrojo nau
jas lietuviškas plokšteles, ku 
rias bus galima gauti apie 
kovo 15 d. Kartu,’ duetus 
įdainavo Violeta Pranckus ir 
Edna Rokus, šias dainas ir 
šokių muziką išleis Conti
nental Rekordų Kompanija. 
PLATINKITE “DRAUGĄ”


