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RUSA! SAKOSI NEBIJO ATOMINĖS BOMBOS
Rusai Kėsinasi 1 Lietuvius Belgijoj; 

Pasakojo Kaip Rusai Elgiasi Lenkijoj
(LAIC’o Žinios)

NEW YORKAS, — Aiškė
ja, kad belgų vyriausybė 
pr. m. kovo mėnesyje buvo 
sudariusi su sovietais sutar
tį, pagal kurią rusai pasiža
dėjo grąžinti Belgijon Rusi
joje atsidūrusius belgus, o 
belgai Belgijoje esančius 
rusus, imamai su baltie- 
čiais, kuriuos rusai laiko 
“savo piliečiais.” Kurį, laiką 
atrodė, kad Belgijos vyriau
sybė tą sovietų aiškinimą 
linksta priimti.

Pr. m. gruodžio mėnesy
je buvo išleista bendra in
strukcija visiems, burmis
trams, policijai, žandarme
rijai ir t.t. pradėti atiminėti 
baltiečiams išduotus pažy
mėjimus, ir juos vežti į 
“rinkimo centrus,” o iš ten 
—į Sovietų Rusiją.
Spauda Pradėjo Protestuoti

Katalikų ir kairiųjų spau
dos dalis prieš tai pradėjo 
protestuoti. Lietuvių delega
cija net kreipėsi į įtakingą 
visuomenės veikėją ir Ant
verpeno burmistrą, Camille 
Huysmans. Pasipiktinęs to
kiu vyriausybės patvarky
mu, Huymans kreipėsi į už
sienio reikalų min. Spaak.

Dalykai pradėjo keistis. 
Buvo išsiuntinėtas atitinka
moms įstaigoms parėdymas 
atimtuosius dokumentus grą 
žinti, ir baltiečiams leisti ir 
toliau likti.

Tarp kitko, Briuselio apy
linkėje gyvena keliasdešimts 
lietuvių.

Rusai Elgiasi Blogiau 
Negu Vokiečiai

A. B. Doyle, anglų amba
sados tarnautojas Varšuvo
je, sugrįžęs j Londoną savo 
įspūdžius aprašė “World 
Review.” Jis pastebi, kad 
per 31 metus, firmos reika
lais keliaudamas, jis turėjo 
progos aplankyti beveik vi
sus pasaulio kraštus, bet 
niekur nematęs tokio blogo 
apsiėjimo su žmonėmis, kaip 
dabartinėje Lenkijoje.

“Nors vokiečiai buvo la
bai blogi,—rašo Doyle—bet 
mūsų rusiškieji sąjunginin
kai, mano nuomone, dar blo
gesni. Dabartinė lenkų vy
riausybė neturi gyventojų 
pasitikėjimo...

Aš pats mačiau moterį, 
kuri, aštuonių rusų kareivių 
išniekinta pasimirė rūsyje. 
Aš buvau bejėgis tą nusi
kaltimą sustabdyti. Vėliau 
aš mačiau tris mergaites iš
prievartautas rusui karinin
kų. Viena, kuri priešinosi, 
buvo nušauta.

“Savo akimis mačiau, kaip 
valanda po valandos, diena 
po dienos, trijų mylių kon
vojai ėjo per Varšuvą, trauk 
darni į rytus, gyventojų bal
dus, namų reikmenis, maši
nas, gyvulius ir t.t. gaben
dami.

Nori Padaryti Lenkiją 
Sovietų Respublika

“Kodėl neleisti lenkams ' 
išsirinkti vyriausybės lais- j 
vai, pagal savo norą ir ko- j 
dėl nesustabdyti tuos masi
nius areštus ? Viskas veda
ma prie to, kad Lenkiją pa
daryti 17-ta sovietų respub
lika. Netrūkus šimtai tūks
tančių rusų bus Lenkijoje, o 
milijonai lenkų išvežtų į ka
lėjimus Rusijoje.”

Perspausdindamas tą ži
nią, ‘‘New Leader” pažymi, 
kad tik maža emigracijoje 
esančių lenkų karių dalis 
sutiko grįžti į Lenkiją, ir 
toliau rašo: “sunku pasaky
ti koks nuošimtis užjūryje 
esančių Amerikos karių no- , 
retų ten pasilikti, bet gali- Į 
me kirsti laižybų, kad ma
žiau negu vienas nuošimtis, 
bet tai ne dėl teroro. Štai 
kur skirtumas tarp “buržu
azinės” ir “komunistinės” 
demokratijos.”

Kur Krypsta SSSR 
Gyvenimas?

Naudodamasis sovietų 
spaudos medžiaga, “Socia- 
lističeski Vestnik” pažymi, 
kad Rusijos visuomenė pa
laipsniui ir vėl ruošiama 
naujam “teisingam karui.”

Sovietų gyvenimas poka
riniame laikotarpyje ir vėl 
labiau pašlijo komunizmo 
kryptimi. Net profesūros 
darbas, filosofijos, istorijos 
ir ekonomijos srityje yra 
diriguojamas ta pačia link
me. Suvirš 800 socialinių- 
ekonominių katedrų vedėjai 
sušaukti ji Maskvą, kad gau 
ti naujas momentui pritai
kytas direktyvas.

Pastangos ‘Perauklėti’ 
Baltijos Gyventojus 

Jausdami stiprią opozici
ją, bolševikai savo propa
gandą Baltijos kraštuose 
varo įtin atsidėję. Pavyž- 
džiui, Estijos sostinėje Ta
line, kaip praneša “Izvies- 
tija” Nr. 15, buvo suorga
nizuota net 168 agitatorių 
kolektyvai, susidedą iš dau
giau kaip 4,500 agitatorių. 
Tai tik viename mieste!

Rusai Darbininkai Dirba 
Tamsoje ir šaltyje

“Izviestija” Nr. 14 išspau 
sdino savo korespondento 
pranešimą iš Rostovo (prie 
Dono) apie padėtį tos apy
linkės mašinų ir traktorių 
stotyse. Pranešama, kad 
daugelyje vietų tos stotys 
žiemos metu atremontavo 
tik vieną kitą mašiną. Prie
žastis—daugelis įmonių vi
siškai neparuoštos žiemos 
darbams.

Taip Komsomolskoje MTS 
(Mašinų Traktorių Stotis) 
dirbtuvėse taip šalta, kad 
darbininkai norėdami atšilti 
ant grindų laiko sukūrę lau- 

j žus. Patalpose ne tik šalta, 
į bet ir tamsu. Ostrojansko 
į MTS nesutvarkytas maitini- 
[mas. Kas savaitę darbinin-

MANDŽURIJOJE TEBEDEGA KARO KIBIRKŠTIS

Kinijos valdžios kariuomenė saugo savo štabą Mukde
ne nuo kiniečių komunistų užpuolimo. Komunistai buvo 
paakstinti rusų dominacijos toje srityje. Gen. Chiang Kai- 
shek portretas pakabintas ant štabo rūmų. (Acme Teleph.)

I

Rusų Kariuomenė Apleido Mukdeną, 
Valdžios Kariai Užvaldo Tą Miestą

dene tvarkingai užvaldo 
miestą.

Siųs U.S. Marinus

Nebuvo patvirtinimo pir
miesiems raportams apie 
grumtynes tarpe komunistų 
ir valdžios karių, nei apie 
didžiuosius gaisrus.

Gandai tebeplinta apie tai, 
kad U.S. marinai pasiusią 
dalinius į pietinę Mandžuri- 
ją, šiaurėje nuo Shanhaik- 
wan miesto prie Didžios Sie
nos, kuris skiria šiaurės Ki

nijos valdžios kariai Muk- ' niją nuo Mandžurijos.

CHINCH0W, Mandžurija, 
kovo 12.—Rusų pasitrauki
mas iš Mukdeno buvo beveik 
baigtas šiandien. Milžiniš
kas portretas Stalino ir ru
sų vėliavos buvo nuimti, o 
patrankos, tankaį ir kiti pa
būklai buvo išvežti iš vienu 
laiku buvusio didžiausio 
Mandžurijos pramonės cen
tro.

Nors raportai sakė dide- 
ės kiniečių komunistų jėgos 
au pasiekė punktą tik my- 
ia čifliirpip n.iin miesto. Ki-

Paves Alomy Jėgos i Kongresas Apsvarsto 
Kontrolę Armijai 15% Nuomy Pakėlimą

WASHINGTON, kovo 12. 
—Senato atomų kontrolės 
komitetas šiandien pervirši
jo savo pirmininką, Šen. Mc- 
Mahon (Dem. Conn.) ir nu
tarė įsteigti militarinę ko
misiją turinčią teisę pada
ryti apžvalgą siūlomos ato
mų komisijos veiklos.

McMahon pabrėžė, kad 
tas nutarimas beveik panai
kina jo planą “civilinei kon
trolei*’ atominės energijos. 
Militarinė komisija bus pa
skirta Prezidento, be Sena
to užgyrimo. Prezidentas 
nustatys komisijos narių 
skaičių.

kai praranda dvi dieni, kad 
susiieškoti maisto.

Daugelyje vietų atremon
tuotos ir komisijos priimtos 
mašinos pasirodė darbui ne
tinkamos. Taip Sidorovo- 
Kadomskoje MTS priimta
me traktoriuje konstatuota 
net 40 rimtų defektų. Ir kas 
gi gali tokiose sąlygose rim
tai dirbti?

Sheen Įspėja Saugotis
Raudonojo Pavojaus
PHILADELPHIA, kovo 

12.—Prel. Fulton J. Sheen, 
kalbėdamas Overbrock pa- 

i skaitų forume, ragino tikin
čiuosius žmones vienytis 
prieš “bendrąjį priešą—ru- 

• sišką komunizmą.”
Kaltindamas sovietų vy- 

I riausybę naikinimu Katali
kų Bažnyčios rytinėje Eu
ropoje, Prel. Sheen sakė: 
“Susirėmimas artėja ir ne 
vien bažnyčia pavojuje, bet 
pati civilizacija.”

GM Derybos Vyksta;
Studijuos Ford Sutartį
DETROIT kovo 12.—Ne

žiūrint “Reuther j prezi
dentus” vajaus, kuris nuo
lat didėja UAW-CI0 lokalų 

. tarpe, Walter Reuther, da
bartinis unijos vice preziden 

, tas, ir R. J. Thomas, prezi
dentas, susilaikė nuo komen
tarų tuo reikalu, ir teigė, 
kad jie ‘‘išvien dirba dėl vi
sų veiksmų” užbaigimui Ge
neral Motors 112 dienų strei 
ko. Konferencijos tarpe ben
drovės ir unijos atstovų tę
siasi.

Tuo pat metu UAW unija 
pradėjo studijuoti kai ku
rias dalis Ford sutarties, 
turėdama galvoje reikalą 
jas pakeisti.

Valdžia Rūpinasi Gary 
Transporto Streiku

U.S. darbo tarpininkavimo 
biuras vakar pasiuntė atsto
vą į Gary su instrukcijomis 
dėti visas pastangas išaiš
kinti streiką sustabdžiusį 
autobusų ir gatvėkarių va
žinėjimą antrą dieną iš ei
lės.

Charles Shapley, 300 strei 
kerių vadas, sakė unijos na
riai nubalsavo negrįžti į 
darbą kol negaus reikalauja- 

. mųi sąlygų1, o bendrovė sakė 
|ji nesiderės su unija, kol 
I streikeriai negrįš į darbą.

Numato Likvidavimą 
Lenky Kariuomenės

LONDONAS, kovo 12. — 
Leit. gen. Wladyslaw An
dere, anot raportų, pradėjo 
kalbėti su britais valdinin
kais dėl Lenkijos armijos, 
laivyno ir aviacijos jėgų iš
trėmime dispozicijos. Lenkų 
armijos rateliai sakė jųko- 
mandieriaus vizitas “veikiau 
šiai reiškia pradžią galo 
lenkų armijos užsienyje,” ir 
kad demobilizavimas 200,- 
000 karių, jūreivių ir lakū
nų Italijoje, Vokietijoje ir 
Anglijoje gali būti laukia
mas šešių ar aštuonių savai
čių laikotarpyje.

WASHINGTON, kovo 12. 
—Prez. Trumanas šiandien 
nustatė sekmadienį, gegu
žės 19 d., kaipo “I Am an 
American Day,” ir ragino 
visus tinkamai tą dieną pa- 

Į minėti.

WASHINGTON, kovo 12. 
—Kongresas, jautrus šiais 
rinkiminiais metais, apžiūri 
prašymą priverstinam 15 
nuošimčių pakėlimui nuomų 
už gyvenamus butus krašte. 
Atstovų bankininkavimo ko
mitetas gavo tokią rekomen 
daciją iš nuomuojamų namų 
savininkų atstovų, kurie tei
gia, kad toks pakėlimas yra 
būtinas dėl teisingumo na
mų savininkams.

Priešai Pripažįsta,
Kad Peron laimėjo

BUĘNOS AIRES, kovo 12 
—Profesinių ir kultūrinių 
organizacijų sąjunga, kuri 
rėmė dr. Jose P. Tamborini 
kandidatūrą į Argentinos 
prezidentus, šiandien pripa>- 
Žino, kad pulk. Juan D. Pe
ron laimėjo rinkimus, turė
damas daugiau negu reika
lingus 189 elektorių balsus 
Išrinkimui.

Bolševikai Sako Niekas Nepasuks Nuo 
Užsibrėžto Tikslo 'Apsaugoti Sienas'
LONDONAS, kovo 12. — 

Rusija šiandien įspėjo Ame
riką ir Angliją, kad nei ato
minė bomba nei joks kitas 
ginklas nepasuks jos nuo 
‘‘teisėto ir reikalingo tiks
lo” padaryti savo sienas 
saugias nuo užpuolimų atei
tyje.

Eugene Tarle straipsnis 
Izviestijoje sakė Rusija ma
no sekti savo pasirinktą ke
lią be jokių posūkių, ir įs
pėjo, kad anglų-amerikiečių 
jėgos parodymas prieš Ru
siją nuvestų Ameriką ir An
gliją “mirtinu keliu.”

Sako ‘Nepažeis Kitų 
žmonių Teisių’

Maskvos spauda ir radi
jas antrą dieną smerkė Win- 
ston Churchillą ir jo siūlo
mą Anglijos-Amerikos mili
tarinę sąjungą sustabdymui

Connally Reikalauja, Kad 3 Didieji 
Vėl Sueitų ir 'Atvirai Išsikalbėtų'

WASHINGTON, kovo 12. 
—Šen. Connally (Dem., Tex.) 
šiandien reikalavo, kad 
Trys Didieji vėl sueitų ir 
“aiškiai, paprastai ir jei rei
kia stačiai išsikalbėtų” dėl 
tų reikalų, kurie kitaip gali 
užsiliepsnoti į pasaulinį kon
fliktą. ’

Connally reikalavo, kad 
šis kraštas palaikytų “tin
kamą kariuomenę, kuoge- 
riausią laivyną ir puikiau- 

i šią aviacijos jėgą,” kurio
mis būtų galima paremti 
U.S. pasiryžimą priešintis 
ne vien ginkluotai, bet ir 
ekonominei arba politinei 
agresijai.

Neturi Teisės Tvarkyti 
Kitus Kraštus

Sakydamas Rusija gali 
turėti taiką remdama ir 
bendraudama su Jungtinė
mis Tautomis, Connally pa
reiškė, jog Rusija turį su

Vėliausių Žinių Santrauka
—CIO-UAW unija atakavo OPA planus leisti kelti nau

jų automobilių kainas išlyginti duotus algų pakėlimus. 
Tokį leidimą gavo Chrysler, Ford ir Hudson.

—Prez. Trumano maisto taupymo komitetas ragino 
amerikiečius mažiau valgyti per keturis mėnesius, ir iš
leido sąrašą 39 būdų sutaupyti maisto produktų.

—Vakar prasidėjo minkštos anglies kasyklų savininkių 
konferencija su John L. Levvis angliakasių unija, kurios 
atstovai patiekė savo naujus reikalavimus.

—Atstovų rūmai pravedė ir Senatui pasiuntė bylių įga
liojantį laivyną vartoti 100 karo laivų atominės bombos 
išbandymui pavasary Paeifike, prie Bikini.

—Herbert Hoover sekmadieny išskris j Prancūziją 
pradėti apžvalgą maisto reikalavimų Europoje.

—Trys tūkstančiai asmenų demonstravo prieš alijantų 
štabą Trieste mieste, Italijoje, protestuodami dviejų ser
bų nušovimą sekmadienyje.

—Atstovų rūmai pravedė bylių pervedimui kitų 271 
mažų karo laivų Kinijos vyriausybei.

—New Yorke pranešta, kad UNO apsaugos taryba pra
dės konferenciją kovo 25 d., o ne kovo 21 d.

—Prancūzijos kabinetas užgyrė naują notą Amerikai 
ir Anglijai parėmimui savo teigimo, kad gen. Franco rė
žimas Ispanijoje yra pavojus taikai.

—Diplomatiniai sluoksniai sako rusai vietoj evakuoti 
savo kariuomenę iš Irano, nuolat siunčia daugiau dalinių 
į šiaurės Iraną, papildyti savo garnizonus ten.

Rusijos imperializmo.
Straipsnis sakė Rusija 

eis savo keliu be nusisuki
mo, “nepažeidžiant kitų 
žmonių teisių, ir nepalei
džiant savų.” Izviestija sa
kė teorija, jog Rusija ger
bia vien tik jėgą, yra “pa
vojingai neteisinga.”

Grąsinimas Suerzins, 
Rusijos Žmones

“Niekas taip nesuerzintų 
i Rusijos žmonių kaip bandy
mai juos grąsinti,” straips- 

i nis toliau pažymėjo, saky- 
Į damas kaip tik toks bandy- 
| mas pasmerkė Adolfą Hit- 
, lerįi.

Anot rašinio, dėl “kraują 
J užsaldančių baisenybių ’ ’ per 
gyventų karo metu, Rusija 

Į netoleruos “net mažiausio 
1 pasiruošimo atakuoti jos 
I rnbežius.”

prasti, kad nors ji turi ne
ginčytiną teisę palaikyti to
kią santvarką kokią ji nori 
savame krašte, ‘‘tos teisės 
negalioja už jos pačios sie
nų.”

Dėdamas viltis į Jungti
nes Tautas, Texas senato
rius sakė “bus taika tol kol 
Rusija, Anglija ir Amerika 
bus ištikimos čarterio pasi
žadėjimams,” bet tie “no
rintieji taikos neturi atlikti 
veiksmų, kurie sukursto ka
rus.”

KALENDORIUS
Kovo 13 d.: Šv. Eiphra- 

j zija ir Šv. Kristina; senovės: 
Į Ilona ir Jundilė.
j Kovo 14 d.: šv. Matilda; 
'senovės: Kalgailis ir įgauta.

ORAS
Šilta. Bus lietaus.
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ŽINIOS 15 GRAND RAPIDS, MICH
Nepriklausomybes

Kreiptis į Jungtinių Vai- veraity, Pęarl Harbor, T. H. pinti. Tiek daug priėjo, kad Tel. — YARds 5537. 
stijų Prezidentą ir Valstįr Mokykla įsteigta sausio 3 daugelis turėjo grįžti namo. FRANK C KV/INNsausio
jos Sekretorių su prašymu/d. ir ją lanko daugiau kaip SVEIKINAM 

likusieji bus pasiųsti Lietu- ka-d šios šalies vyriausybė 3,000 studentų. Prieš pora savaičių Anta-
vos vadavimo reikalams. j imtųsi žygių įgyvendinti At- j CATHOL1C VV’AR VETS nas ir Stephanie Gehvich 

Aukojo po -5.00: teisėjas - iant0 Čarterio ir kitus kąro ' i huvo išvykę į Detroit viešė-
ir žmona J. P. Uvick, U- metu paskelbtu? laisvės prin i Vasario 28 d. Šv. Jurgio pas gįnųngg Ten viešėda-I

Petro ir ganskai, J. Kiaunis, Jan- cįpJs; kad te tikslo siekda- Dr-pn svetainėje, Katalikų mį jįg įr savo 27
Povilo bažnyčioje atlaikyta kauakai, Arčikauskai, Pas.- ma jįos šalies vyriausybe į ^otrianų Postas ir vienetas me^ų vedybų sukaktį,
pamaldos už Lietuvą ir jos įuostai, S. Naudžius $3.00. įteiktu Sovietų Sąjungai rei- surengė vnų balių tikslu Congratulations!!! 
gyventojus, o vakare šv. i p0 $2.00: J. Ralys, G. Ge- kalavimą ištraukti iš Balti- . sukelti ^oiidą įsigijimui rei-
Jurgio Draugijos svetainėje ruiįa kun. B. Marčiulionis, ■ jos kraštų savo okupacinę ! kalingų vėliavų. Nors sve- 
įvyko prakalbos. Minėjimą j Yowaisha, J, Baura, Ju- armiją ir administratyvį a- tainė yra gana didelė, bet 
suruošė Amerikos Lietuvių bordai, J. Petronis, Morris paratą ir tuo atidarytų ga į visM' svečių negalėjo sutal- 
Tarybos skyrius. Programą Bach.
vedė skyr. pirm. W. J. Mor- p0 $1.00: kun. J. Lipkus 
ris. i dr. F. A. Adams, G. W.

Paminėjimas
Kovo 3 d., ŠŠ.

M. R.

Vakarą atidarė Amerikos Welsh, Turskey, J. Kučins-
ir Lietuvos himnais aukštes
nės mokyklos studentės, va
dovystėj Mrs. Mary Salatka. 
Jaunų šokikių grupė vyku
siai pašoko porą lietuviškų 
tautinių šokių, vadovaujant 
Mary Salatka.

kas, B. K. Greičaitienė, V. 
Gedvilą, J. Uzienė, O. Ma
čiulienė, A. Uząs, A. Ber
notas, D. Pratapas, Karse- 
kai, Saukus, A. J. Bernotas 
I. Adomaitis, S. J. Barto, P. 
Murauskas, J. Vaičiukas, P.

limybę Lietuvos, Latvijos ir ~ 
! Estijos nepriklausomybei at
steigti; kad, Rusijos oku , 
pacinėms jėgoms pasitrau
kus. UNRRA tiesioginiai ap 
rūpintų Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos žmones pašalpa; 1 
kad Lietuvos, Latvijos ir 

. Estijos žmonėms būtų su- 
! teiktos galimybės pareikšti 
savo pageidavimus laisvuo

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS 
PILDO

INCOME TAKSUS

Pirmutinis kalbėtojas bu- Medlin, M.Sniečkus, Juo- se įr įg svetur nekontroliuo-
vo kleb. km. J. Lipkus. deikienė, L. Marčiulionis, M jamuose rinkimuose; ir ga-
Trumpai apibudino Lietuvos Alksnis, G. Švedas, J. Smil iiau, kad, pasiremiant Jung-
ir jos žmonių vargingą pa- 1 gi-us, J. Yowaishienė, Stat-
dėtį ir kvietė visus, kas kuo kevičienė, A. Kareckas, J 
gali, prisidėti prie Lietuvos oksas, J.’ Driza, J. Kūrent 
išlaisvinimo iš vergijos.

Antras kalbėjo miesto ma 
yoras G. W. Welsh, kuris
labai simpatingai atsiliepė 
apie Lietuvą ir tikrino, jog 
ji bus laisva ir nepriklauso
ma valstybė.

Trečias kalbėjo Dr. Frank 
A. Adams, lietuvis gydyto
jas apie Lietuvos vargingą 
padėtį.

Ona Fuzarienė padainavo 
pora lirudies dainų.

Svarbiausias to vakaro 
kalbėtoja? buvo teisėjas Juo 
zas P. Uvick iš Detroit, Mi- 
chigan. Savo kalboje įrodė, 
kaip brangi yra kiekvienai 
tautai laisvė, ir ragino klau
sytojus dėti pastangas ir 
gelbėti Lietuvos žmones iš- 
siliuosuoti iš komunizmo 
vergijos. Teisėjas faktais į- 
rodė, kaip raudonieji kanki
na mūsų brolius ir seseris 
Lietuvoje. Sakė, yra visur, 
yra ir tarpe jūsų tokių lie
tuvių, kurie neverti lietuvio 
vardo.

Grand Rapids lietuviai sa
ko, jog teisėjas netiktai vie
nas geriausių kalbėtojų, bet 
ir patriotingas lietuvis.

Šeštas kalbėjo kun. Ben. i 
Marčiulionis. Sakė, lietuvių 
tauta, kaip praeities istori
ja rodo, yra mylinti taiką I 
ir linkėjo jaį išsiliuosuoti iš 
vergijos ir gyventi laisvai 
ir nepriklausomai.

Baigiant programą Onutė I 
padainavo ir tuo viskas už
sibaigė.

Rezoliucija vienbalsiai pri i 
imta. Kopijos pasiųstos aukš i 
tiems šios šalies pareigū
nams.

Sekantį rytą vietos dien
raštis “Grand Rapids He-į 
rald” plačia; aprašė įvykį ir 
jo svarbą.

Aukų surinkta $124.70. 
Apmokėjus vakaro išlaidas

tinių Tautų Čarterio 11-tojo 
skyriaus 4-tu straipsniu, Lie 
tuvos, Latvijos ir Estijos 

A. Gelvich, Mrs. Gelvich, J Respublikos būtų priimtos į 
Naudžius, J. Steponavich, A. 1 Jungtinių Tautų Organizaci- 
Bansevich, Jasaitienė, Kava- ją.
liauskienė, A. Karsokas, A. 
Birgilaitis, K. Čivinskas, F. 
Kaman, A. Barštis, Čeplienė. 
E. Misiuvienė, Steponaitienė. 
M. Baltrušaitis, Baltrušai
tienė J. Martinkevičius, A. 
Arčikauskas, J. Karsokas,

Pasirašo:
Pirmininkas ir Sekretorė

SENI GYVENTOJAI 
MIRŠTA

Vas. 25 ir 28 d. ŠŠ. Pet
ro ir Povilo parapijos baž-

A. Martinaitis, Mrs. Kryger. nyčioje buvo gedulo pamal- 
P. Medlin <įos uį senUs parapijonus — 

- ---------------------- i Simaną Skužinską ir Joną
REZOLIUCIJA > Gr udžinską, kurie mirė šeš-

Grand Rapids Michigan tadienio vakarą. Abu palai- 
lietuviai, susirinkę 1946 m., j doti ŠŠ. Petro ir Povilo pa-
kovo 3 d., Šv. Jurgio salėje, rapijos kapuose.
Grand Rapids, Amerikos Lie < LANKO MOKYKLĄ 
tuvių Tarybos skyriaus su-i Du šios parapijos jaunuo- 
rengtame masiniame mitin I liai — Edward Kamašaus- 
ge, pažymėti 28-tas Lietu- kas, MMl'c, USNR., ir Ted 
vos Nepriklausomybės su- C. Morris S2'c, gavę liuoso
kaktuves, vienbalsiai nuta
ria kas seka:

laiko nuo tarnybos, tęsia 
mokslą Navy Pacific Uni-

NORIU PIRKTI 

UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

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

Republic 6051

ATYDA
Taisome

REFRIGERATORIUS
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC 
! REFRIGERATION 
! 6528 S. Ashland Avė.

GIM). 1983 — TKI. 0073

* ...

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ — 4%
BE KOMISIMO

TurtaM Virš $17,500.000. — Atsargos Fondas Viri $1,300,000.

STANDARD FEDERAL SAVINOS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. 8. GOVERNMENT SUPĘRVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, l^s. and Mgr.

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

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių 
už 4-tų nuošimtį.

MUTUAL
FEDERAL
SAVINOS and LOAN 
Assn. of Chicago

2202 West Cermak Road 

Telefonas CANAL 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt.

4148 Archer, Avė.
Tek. — VIRginia 2114

(Kvečinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 pp. ir 7 iki 8:S0 vak.

I. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CIIIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
dome C&lla ln Indiana—

Phone WENtworth 2527

PHYSIO THERAPY 
5526 S. Racine Avė. 

HOUR8: Daily •—8 P. M- 
Baturdays 8 A M. to 8 P. M.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik vieniu porą akių gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegzaminuoti jus moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti.

37 .METAI FATVK1.MO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visų akių įtempimų.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAL 0023, Cliieago 

OFISO VALANDOS: 
Kaskien U:30 a. m. iki 8:30 p. m. 

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

SKELBKITfiS “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI

RENDUOJAM GRINDIMS 
TRINĖJUS (SANDERS) 

$1.50 UŽ DIENĄ

Benjamin Moore 
Maliavos
VISŲ SPALVŲ

SANI—FLAT --------------- $2.25
INTERIOR GLOSS -------  2.69
DULAMEL 8EMI-GLOSS —2.98 
IMPERVO ENAMEL — 4.98 

Mes Taipgi Turime 
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

IR VARNIŠIŲ 
FILMAS RINKIMYS 

SIENOMS FOPIEROS 
Nuo — (8e. ir aukse. už Rolę

MAROUETTE 
PAINI & HARDWARE

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMlock 8262

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

• * *
68C3 W. Cermak Road 

BEKWTN, ILLINOIS

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

Jeigu neatsiliepiama — 
šaukite: Bertvyn 6200

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

ir Penktadieniais — 
auo 2 iki 4 pp., ir 7 iki 9 vak. 
Šeštadieniais: nuo 2 iki 4 popiet

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15th St. ir 49th Ct.
Cicero, Illinois

OFISO VALANDOS:
Kasdien uo 2-4 pp. ir ti-8 vak. 

šeštadieniais nuo 2-4 pp. 
Trečiad. ir Sekniad. uždaryta.

Tikslus Tyrimus 
Ortlioptic Gydymas

DR.

Conlact Stiklui 
Stiklus Atnuiijiiium

WALTER J. SVVIATEK
OPTEMETRISTAS

2201 VVEST CERMAK RD.
(Virš Metropolitan State Rankos)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — Kasdien — 10 Iki 12. 1 iki 5. 7 
iki 9 — šeštad. — 10 ryte iki 6 vak. Sek
inai!. — 10 iki pietų. — Trečiad. uždaryta.

DR. CHARLES 5EGAL
GYDYTOJAM lit CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troe lubos)

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

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

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 3213 
Rez. Tel. REPubUo 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Rd.
Ofise Tel.: PROspect 6446 
Res. TeL: HEMlock 3150 

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

Trečiadieniais 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.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2423 VVest Marųuette Rd.

(Dargis Vaistinės Name) 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 2 iki 4pp. ir ti iki 8 v. 
(Trečiad., ir šeštad., pagal sutartį)

Tel. Hemlock 8700. Rez. Pro. 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzle Avenue
VALANDOS: nuo J-4 ir 7-9 kasdien 

išskiriant trsčlad. ir sekmai!.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM B

Ofiso Tel.: GROvehill 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 VVest 63rd Street

VAL.: nuo 7 iki 9 kas vakaras. 
Dienomis tik pagal sutartį.

Būk išmintingas; draugauk 
tik su ‘ Draugu”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

feL CAN&1 6122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 VVest 66th Place 
Tek REPnbUo 7868

Rm. 6958 So. Talman Avė.
Ree. TeL GBOveblU 0617 
Office TeL HEKloek 4848

DR. J. J. SIMONAITI)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

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

Iri. CAN&1 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 SUKGEON 
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

DR. JOHN G. MILLAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Neseniai Sugrįžęs iš Tarnybos 
PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Oiiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Šaukite: BER4VYN 6200

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

Tel. YABds 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street 

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

Šventadieniais—11-12.

TeL YARds 5921
Res.: KENvrood 5107.

DR. A. J. BfRTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Patark ir padėk kaimynui 
“Draugą”

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

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

GRAŽIOS 8PALVOS AKINIAI
Atdara pirmadieniais, trečiadie
niais Ir penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro. Antradie
niais, ketvirtadieniais ir šeštadie
niais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.

OPTOMETRISTAI IR AKINIŲ IŠDIRBĖJAI 
EGZAMINAVIMAS AKIŲ IR PRITAIKYMAS ARIMU

TOWER OPTICAL CO., INC.
1635 WEST 47th STREET 1600 MILWAUKEE AVENUE

(kampai, Mar.hfteld) (kampas North)
VARDS 4499 HUMBOIJET 9368

■■

žmogus be tikėjimo, 
arklys be žaboklių.

kaip

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 AKCHEK AVENUE
(kampas Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL.

Iel. 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.

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Kadencijos 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

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Namn Tel.t PITI.I.MAN K7.T’
—
Dr. A. Montvid, M.D.

. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West Town Bldg.

2400 VVest Madison Street
Ofiso Tel.: SEEley 7330
Res. Tel.: BRUnsuick 0597

U2SISAKYKIT 7—---------- -  VALANDOS:
DRAUGĄ į Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare
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HELP WANTED Atgarsiai iš Romos

“D R A U G O” 
jjg DARBŲ SKYRIUS S

HEI.P VVANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HELP WATTTO 
ADVERTISIVG DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdoltib VlHSUIb',

HEI.P YVANTED — VYR XI

REIKIA VYRŲ
Patyrimo nereikia. Saldainių dir- 
bėjų ir padėjėju. Veikli dirbtuvė. 

CRYSTAL PURE TANDY TO. 
2611 YY’. Chicago Avė.

Sandwich Merginų
Patyrusių prie gaminimo šaltų 
užkandžių paruošant pietų laikui.

GERA PRADINE MOKESTIS 
Vai. — 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.

"Eikite ir mokykite visas tautas
(“Draugo” specialaus korespondento)

REIKIA
RAKANDŲ

PATAISYTOJŲ
Pa stovus darbai, geros darbo są- 
ygos. Atsišaukite.

PKIT1KIN FURNITURE CO. 
1008 YY’. ROOSEVELT RD.

M E R G I N Ų
Patyrimo nereikia rankomis pa
kuoti arba su mašina. Veikli dir
btuvė. Atsišaukite.

CRYSTAL PURE GANDY CO. 
2611 YV. Chicago Avė.

BIJSHELMAN - KRAIJČ'IAUS 
REIKIA

Pilnam laikui. Unijos rata. 
Atsišaukite:
NATIONAL

CREDIT CLOTHING CO.
4606 S. Ashland YAR 6660

HELP YVANTED — MOTERYS

MERGINOS

Štai Jums Proga
Specialistės Darbas 
Patogios Aplinkybės 

Malonios Darbininkės
*

Jūsų darbas
Sėdant prie stainless plieno svars- 
tyklų šalia visiškai švaraus ga- 
bentuvo kuris neša rikiuotas rie
kiąs Armour Star Bakono. Jūs 
sveriate ir sutvarkote paketus kad 
būtų tikro svorio.
Lengva — jai esate atsargi darbinin
kė. Mokestis yra gera. Mūšy pagrin
dinė rata dabar 78c., j vai. Taipgi 
proga užsidirbti virš pagrindinės ra
tas.

Ateikite ir pasitarkite.
MOTERŲ DIVISIJA 
SAMDYMO DEPT.

ARMOUR & CO.
43rd 4 PACKERS AVĖ.

3 blokai j rytus nuo Ashland arba
“L” iki Parkers Avė. Stoties

Keturių Vyrų
T. M INTIS KAIPO ELAT ROOEERS 
Ši yra statybos pramonė ne re- 
konversiia. Sena įstaigta firma 
nuo 1912 m.

Vyrai turinti high school mok
slo arba panrate prie statybos 
darbų. $1.00 į vai. pradedant ir 
greitas algos nukėlimas geriems 
darbininkams iki $1.35 su regulia
rų pakėlimu užsitarnavusiems 
darbininkams. Pramonė dirba 54 
vai. j savaitę.

M. YVALTER
INSULATING h ROOFING CO. 

3820 YV. Chicago Avė.

I’AK UOTOJŲ—INSPEKTORIŲ
Prie bonkų produkcijos linijos. 
Naktimis: 4pp. iki 12:30 ryto. 6 
dienos j savaitę.

70c. | VALANDA 
CI.ORON CHEMICAL CO.

5063 S. Merrimae 
PORTSMOI’TH 0(150

CHENILLE
NOVELTY IŠDIRBIMAS

Patyrimo nereikia, švarūs darbai, 
gera mokestis. 45 vai. į savaitę.
Sn.Y ERMAN NOVELTY MEG. CO. 

3230 YY. Armitage. CAP. 4393

Senai Roma bematė tokias 
iškilmės, kokios vyko šią 
savaitę šv. Petro bazilikoje, 
prie Pirmojo Apaštalo ka
po, pagal senas Bažnyčios 
tradicijas: “Eikįte ir mo
kinkite tautas!”

šį kartą visos tautos ir 
rasės buvo atstovaujamos 
prie šventojo Sosto. Tarp 
naujų kardinolų yra kinie
tis, kuris užaugo pagonystė
je ir tik būdamas dešimties 
metų amžiaus priėmė katali
kybę, yra taip pat ir Muns- 
terio arkivyskupas Mgr. 
Von Galen, krikščionių pa
saulyje skaitomas kataliky
bės čempijonu kovoje prieš 
nacių naują pagonybę.
GRANDIOZIŠKA 
CEREMONIJA

Jau nuo pat ryto šv. Pet
ro aikštėje buvo susirinkusi 
minia žmonių. Iš viso pasau
lio šį kartą suvažiavo žmo
nes pasižiūrėti iškilmių, ko-

niausias iš visų kardinolų, 
nes jis buvo pakeltas prieš 
pat karą, ėjo priešaky eise
nos. Užpakaly jo sekė kardi
nolas Suhard. Bazilikos gi
lumoj pasirodė neštuvuose 
“sediagestatoria” sėdįs Pi
jus XII, kuris su eisena ar
tinosi minios sveikinamas. 
Jis buvo apsisupęs raudonu 
šilkiniu apsiaustu, išsiuvinė
tu auksu ir ant galvos bliz
gėjo aukšta auksinė mitra. 
Jis galva linkčiojo miniai ir 
rankos ženklu suteikė palai
minimą.

Pagaliau eisena austojo 
prie sosto. Neštuvai , nulei
džiami ant žemes ir Popie- 

). žius iš lengva pasikėlė laip-
- tais. Trimitai nustojo trimi

tavę. Pasigirdo giesmininkų 
choras ir oras susiubavo nuo 
vargonų garsų.
TAIKOS PABUČIA
VIMAS

Vienas po kito senieji kar
kiu dar Romos gyventojai dinolai prisiartino prie Po-

REIKIA - Moters
Abelniems namų darbams ir prie 
paprasto valgių gaminimo. Suau
gusi pora be vaikų. Geros namų 
aplinkybės. Randasi už Chicagos. 
Arti bažnyčių. Gera Mokestis.

PAŠAUKIT — E. S. SERGEANT 
SUPerior 0980

niekad nematė.
Nežiūrint į tai, kad į ba

zilika galima buvo įeiti ne 
anksčiau kaip 8 valandą ry
to, žmones grūdosi prie du
rų, lyg norėdami ją paimti

piežiaus ir gavo iš jo taikos 
pabučiavimą. Dabar kada 
gavėnios laikas artinasi, vi
si kardinolai buvo apsirengę 
violetiniais rūbais, tik Vene
cijos patriarchas ir kardino-

M E R G I N Ų
Lengviems dirbtuvės darbams, pa
tyrimo nereikia.

PINKERS
DRAPERS
SORTERS

Gera pradinė mokestis. 35 vai. j sa
vaitę.

ATSIŠAUKITE:
JOHARA JR., INC.

325 YV. JACKSON BLVD.

BINDERY — MOTERŲ
Su ar be patyrimo. Gera mokestis, 
malonios darbo sąlygos.

THE TENGYVALL CO.
500 S. Peoria St.

MERGINU — MOTERŲ 
STOK ES & SMITH 

YVRAPPING MACHINE OPERŠ
TAIPGI n

COVERING MACHINE fį
OPERATORIŲ

Turi būt patyrusios. Gera mokes
tis. Apmokamos atostogos. Pasto
vumas. Laikas ir pusė už viršlai
kį. Paeal dabartinę tvarką, 45 vai. 
mokestis už 471/, vai.

A P E X
PAPER BOX CO.

2318 S. YVestern

apgulimu, kaip kokią tvirto- las Rossi turėjo baltus ap- 
vę. siaustus. Abu jie sėdėjo Po-

Truputi anksčiau pusę de- piežiaus dešinėje.
vynių, iškilminga Vatikano j Tuo laiku, keletas prelatu, 
sargyba, apsirengusi paradi- j apsivilkę juodai, prisiartino 
niais rūbais su auksiniais prie sosto ir pradėjo skaity

ti “Perorazioni”, apie ketu
rių šventųjų kanonizavimą.
POPIEŽIUS BUČIUOJA 
NAUJAI PAKELTUOSIUS

šalmais ant galvų ir alebar
domis, išsirikiavo prie įėji
mo.

Lygiai pusę devynių gar
siakalbis pranešė miniai, kad 
Popiežius atvyksta ir trimi-

— Viso Galinčio Dievo Į 
garbei ir Šventojo Sosto iš
tikimybei priimkite šia rau
doną skribėlę...

Ji sveria net du kilogra
mus ir ant kardinolo galvos 
ji būna uždėta tik vieną kar
tą.

Ceremonija baigta, Popie
žius pasikelia lipa į neštuvus 

• ir išnešamas prieš minia, 
kuriai jis suteikia palaimi
nimą.
SLAPTASIS
POSĖDIS

Kitą dieną naujai pakeltie
ji dalyvavo slaptame posėdy. 
Pagal tradicija jie neturi 
pradžioje kalbėti, jiems bur
na būna “užrišta”. Paga
liau Popiežius jiems “atri
ša” burnas ir nuo šio mo
mento jie gali pareikšti sa
vo nuomonę. Kiekvienas iš 
naujųjų kardinolų tada gau
na po žiedą.

Nuo šios minutės jie skai
tosi jau tikraisiais kardino
lais.
12,000 LIRŲ 
ARBATPINIGIŲ

Pagal senas tradicijas 
kiekvienas naujai pakeltas 
kardinolas po iškilmių turi 
duoti patarnautojams arbat
pinigių, kurie turi būti ne
mažesni kaip 12,000 lirų. 
Šiuos arbatpinigius pasida
lina tarpusavy visi patar
nautojai kurie prisidėjo prie 
cererųonijų organizavimo.

Šį kartą patarnautojai 
gavo gerus arbatpiiigius, 
nes yra ne vienas kardino
las.

Vyt. Arūnas.

Pagaliau prie sosto prisi-
tai užgrojo himną “Ecec ii artino naujie kardinolai, jie 

atsiklaupė prieš Popiežių ir 
bučiuoja jo kojas. Pius XII 
pakelia kiekviena ir pabu
čiuoja. Po to kiekvienam į- 

Kardinolas Gerlier, jau- teikia kardinolišką skribėlę:

Papa”.
POPIEŽIAUS
PALYDOVAI

f
INCOME TAX REIKALAIS

eikite prie

J. W ZACHAREWICZ
NOTARY PUBLIC

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

REAL ESTATE — PASKOLOS — APDRAUDA

Nauju Pennvylvania Cen
tral Airlines lėktuvu kelio
nė oru tarp Chicago, Pitts- 
burgh ir New York teima 
jau tiktai keturias ir pusę 
valandų laiko.

O E RA PROGAI

PARSIDI ODA — didelė strippcd 
plunksnų padtiška. Atdšluklte — 
19OS S. 58th. Avė., CICERO, ILL.

Yra tik trys žmonių rū
šys: vieni jau rado Dievą 
ir Jam tarnauja. Jie pro
tingi ir laimingi. Kiti ne
rado ir neieško. Tai bepro
čiai ir nelaimingi. Treti dar 
nerado, bet nuolat ieško. Jie 
protingi, bet dar nelaimin
gi. Paskalis.

POYVER MACHINE 
OPERATORIŲ

Patvrusios abelnai uždirba iki 
$1.25 į vai.
625 N. MILYVAUKEE AVĖ. 

TEL. — MONROE 0502

VYRAI IR MOTERYS

OPERATORIŲ
Patyrusių siūti ant vieno šono 
diržus.

PARAMOUNT 
BEUT & DUOKLE CO.

333 S. Market St.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
DVIEJOSE VIETOSE:

3635 W. Cermak Rd.
Chicago, III.

5244 W. 25th St.
Cicero, III. y

VISAS DARBAS GARANTUOTAS 
Taisom Visų Išdlrbysčių 

Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam 1S namų Ir pristatom

PARDUODAM NAUJUS RADIOS
Taipgi Pasirinkimas vėliausių 

Muzikom Rekordų.

TELEFONAI: 
ROCKYVELL 7757 

CICERO 4118
Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

Bizūnai tebegalios
Indianola, Miss. — Parch- 

man valstybinio kalėjimo ū- 
kio sargai pagrąsino rezig
nacija, kuomet valstybės vir
šininkai pradėjo svarstyti 
apie bizūnų panaikinimą. 
Pagalios Sunflower Apygar
dos Teismas sargų norą pa
tenkino ir bizūnus kalinių 
nugaroms raižyti paliko.

Da tokių dalykų šiais lai
kais yra Amerikoj.

Halifax pagavo 
rauples

YVashington, D. C. — Pra
nešama, kad vėjarauplėmis 
(chicken pox) susirgo Did 
Britanijos ambasadorius lor
das Halifax. Sakoma, kad ir 
Churchill gali susirgti, nes 
tuo metu lankėsi britų am 
basadoj.

‘ i

Paskola sireikuo- 
•sntiems

Canton, Ohio. — Jau dvy
lika savaičių, kaip 1^,000 
darbininkų Tinker Roller 
Bearing Co. streikuoja. Šio
mis dienomis kompanija pra
nešė duosiant kiekvienam 
darbininkui paskolos po 

$25.00, be jokio nuošimčio. 
Kompanija sako, kad dauge
lis darbininkų per tokį ilgą 
streiką išsėmė visas savo 
sutaupąs ir reikalingi fondo.

LAIMINGA PAGALBA NUO 
ŽIAURIOS

STRĖNŲ GĖLOS
Štai švarus, naujas būdas 
liuosuot paprastą, strėnų gė- * 
lą, Jolinson’s Back Plastor! 
Lengvina skausmą., sustingi
mą.. Jautiesi puikiai! Visose 
vaistinėse. Reikalauk John
son & Johnson kokybės.

f

YTISV SPALVĄ:

GAL
GERIAUSIA 

Korinė Maliava

TTtlitlzed Plaunama Sienoms Poplera 
numažinta kaina. Apkarpoma dykai.

SAN1TAS—Klijonkės (Oil Clothb. Vir
tuvėms ir Maudyklėms.

NORMAN
BERLAND

NAUJOJ VIETOJ

3544-46 W. 26th ST.
Near D ra k e Avė.

Oppoeite Lurle Bros. Store 
Lawndale 0104

Mes Galim Rekomenduoti Atsakom In
gus Maliavotojus ir Popieruotojus.

Income Taksų Sąskaitos
Income Taksų įstatai mainosi metas p. meto. Ar enate tikri kad jusų sąskaitų 
Kerti i išniokuota? Ar raunate VISAS nuolaidas PILNĄ vertybės numatiriimų ir 
ui usmenų nuolaidas kurios jums pilnai priklauso? įtempimą taisyklų ir patvar
kymų yra terlmitkos ir komplikuotos. Ne visi turi Ištvermės arba mokslo gllin- 
tis į smulkmenas kad SI .TAI'PCS JVMS PINIGV. Kiekviena taksų sųskaita yra 
skirtinga. Kum negauti geriausi patarnavimų?

20 METŲ PATYRIMO TAKSŲ REIKALUOSE
Pirmiau buvęs su Intemal Revenue Dept., Ir U. S. Dept. of Cnmmcrcc 
Biznio Censns. 1‘rieinamus l’.atos.

Pilna atyda jūsų speclalėms problemoms Ir viskas laikoma 
konfidencijoj pagal profesinę etikų.

Stephen Teklak and Associates
(Nuo 3 iki 5 ekspertų patarnaus Jums greitai - gerai - mandagiai - ir teisingai).

953 WEST 31st STREET TEL. — YARDS 0312
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 9 vai. vak., Sekmad., pagal sutart).

- ................

%

S
IBARCUTIJ

VIENINTELIS
RADIO LAIKRAŠTIS.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
RASTIS. — ĮSTEIGTAS

WHFC - 1450 kilocydes
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

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

Telefonas — GBOvehUl 2242

KASDIENINIS 
BAL. 11, 1933

MŪSŲ BENDROVĖ 
VETERANŲ

SKIRIA $1,000,000.00 
PASKOLOMS!

RADIO

200 GIRLS
For Our

Production Program 
NO EXPERIENCE NECESSARY 

71 CENTS TO START 
76 CENTS AFTER 4 YVEEKS

Automatic Increases 
up to

94 CENTS
Steady Positions

MOTOROLA
GALVIN MFG. CORP.

4545 Augusta Blvd.

Mes Pagelbėsime Jums Pabudavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

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

PER FEDERAL SAVINGS ft LOAN INSURANCE CORP. 
YVASHINGTON, D. C.

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

1739 SOUTH HALSTED STREET

I

tetefetefevtio?
šią pinigų sumą KEISTUTO TAUPYMO BENDRO

VE yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Įsigyti 
naują, arba seną namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartinį savo namą be ilgo atidėliojjmo ir be 
išlaidų, pagal G. I. Blll of Rights patvarkymus.

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

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 
ATSILANKYTI PASITARIMUI

Raštinė atdara nuo 9:30 vai. ryto iki 6:30 vai. vakaro, 
šeštadieni iki 2-ros valandos po pietų.

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

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y
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by the
LITIIUANIAN CATIIOLIC PRESS SOCIETY
A membcr of the Catholic Press Association 
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Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams ............................................................................................ $7.00
Pusei metų .................................................................................... 4.00
Trims mėnesiams ..................................................................... 2.00
Dviem mėnesiams ..................................................................... 1.50
Vienam mėnesiui ................................................................................ 75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams .................................   $6.00
Pusei metų ................................................................................ 3.50
Trims mėnesiams ..............................  1.75
Dviem mėnesiams ....................................................................... 1.25
Vienam mėnesiui ............................................................................... 75

Užsieniuose:
Metams ............................................................................................ $8.00
Pusei metų ......................................................  -........................ 4.50
Trims mėnesiams ........................................................................ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raStų negražiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau tęisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų 'prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

Maskvos Šnipų Veikla
Kanados vyriausybė atvirai ir aiškiai pareiškė, kad 

Sovietų Rusijos šnipai veikia plačiu mastu, norėdami 
surinkti smulkmeniškas žinias apie militarinį sąjūdį 
Amerikoj, apie atominę bombą ir kitus vertingus ka
rinius išradimus. Iš Kanados vyriausybės pareiškimo 
galima gana aiškiai numanyti, kad kiekviena sovietų 
ambasada ar kitokia Maskvos užlaikoma įstaiga už
sienyje yra rusų šnipų centras. Aišku ir tai, kad Sta
lino šnipai savo tikslams panaudoja vietos komunis
tus ir simpatizatorius.

Be to, tasai pareiškimas, kuris padarytas po nuo
dugnaus ištyrimo ir gilaus apsvarstymo, sakyte sako, 
kad jei kuriai valstybei yra reikalinga akylaus apsi
žiurę j imo ir nuolatinio budėjimo, tai Jungtinėms Val
stybėms būtinai.

Spaudoj ir net pačiame Jungtinių Valstybių Kongre
se dažnai iškeliamas klausimas, kad įvairūs mūsų val
stybės departamentai turi komunistų ar komunistuo
jančių pareigūnų, kurie turi galimumų sužinoti pas
laptis ir jas perduoti Maskvai. Tik prieš pora mėne
sių, kaip rašo Chicago Herald-American, iš valstybės 
departamento buvo išvogti Maskvai vertingi dokumen
tai. Vienas iš suimtųjų buvo nubaustas.

Šiomis dienomis kongrese atnaujintas priešvalsty
binės akcijos klausimas, reikalaujant nuodugnesnio šni
pų ir kitų valstybės priešų veiklos ištyrimo. Ištikro, 
jau laikas budriau budėti, kad užkirsti kelią komu
nistams ir kitokiems istams griauti mūsų krašto de
mokratinės santvarkos pagrindus.

★
Besirengiant Svarbiai Konferencijai

Atrodo, kad Amerikos Lietuvių R. K. Federacijos 
Chicagos apskrities šaukiamoji Lietuvių katalikų Kon

ferencija (kovo 17 d. sv. Jurgio parap. salėj) bus tik
rai turininga savo programa. Manoma, kad tą dieną 
jau bus atvykęs į Chicagą J. E. vysk. Petras Būčrys, 
Tėvų Marijonų Generolas, ir dalyvaus konferencijoj. 
Tikimės, kad drauge su Vyskupu atvyks ir kun. prof. 
J. Vaitkevičius, fcuvusis Tėvų Marijonų seminarijos, 
Hinsdale, III., rektorius.

žurnalistas Stasys Pieža sutiko atvykti į konferen
ciją ir papasakoti savo įspūdžius iš sensacingos kelio
nės Romon, kaipo Chicago Herald-American korespon
dentas, vykęs drauge su naujais Amerikos kardinolais. 
Iš Švedijos tik ką atvyko Amerikos lietuvis tremtinis 
p. Savaitis, buvęs “Svetur” redaktorius. Jis papasakos 
savo pergyvenimus prie dviejų žiaurių okupacijų Lie
tuvoje. Tuo metu bus atvykęs Chicagon Vincas T. Kvet
kus, LRKSA centro sekretorius. Jis padarys trumpą 
pranešimą apie šią didžiąją mūsų organizaciją. Kun. 
d r. J. Prunskis darys pranešimą apie aktualiuosius mū
sų tautos ir visuomenės reikalus.

Taigi, kovo 17 d. Chicagos ir apylinkių lietuvių ka
talikų organizacijų ir draugijų vadams bei veikėjams 
bus atmintina.

★
Griežtai Atsakė

Jungtinių Valstybių sekretorius Byrnes atsakė į 
Maskvos insinuacijas, būk mūsų vyriausybė sulaužė 
(ir net sabotažavo!) užsienių ministrų susitarimą, pa
darytą Maskvos konferencijoj praėjusio gruodžio mėn. 
Atsakyme griežtai pasakyta, kad Maskvos kaltinimai

yra neteisingi. Tą žino ir pati Maskva. Bet ji tuos ap
kaltinimus vis vien daro, nes tuo nori sušvelninti arba 
visai užglostyti savo agresinę veiklą Irane, Mandžiū- 
rijoj ir kitur.

★
Per didžiąsias iškilmes Romoje visa eilė žymesnių 

Amerikos katalikų pasauliečių veikėjų turėjo progos 
pamatyti Popiežių ir gauti Jo Šventenybės specialų 
palaiminimą. Tokių tarpe buvo ir mūsų tautietis Sta
sys Pieža.

★
Romos Lietuvių Raštas Naujiems Kardinolams

Žemiau dedame Romos gyvenančių lietuvių raštą, 
kurį jie įteikė visiems naujiesiems kardinolams didžių
jų iškilmių metu Romoj. Tą raštą mums parvežė žur
nalistas Stasys Pieža.

“Tebūna mums leista pareikšti Jums Jūsų taip di
delio ir taip verto išaukštinimo proga mūsų nuošir
džios pagarbos ir didelio džiaugsmo jausmus.

Nė viena turbūt Konsistorija iki šiol nebuvo sutikta 
ir palydėta viso katalikiško ir net nekatalikiško pa
saulio su tokiu džiaugsmu, kaip ši. Šis taip gilus, ir 
taip gilus ir taip visuotinis džiaugsmas plaukia iš Kon
sistorijos gausumo, universalumo, o taip pat ir jos 
sudėties.

Tiek daugeliui tautų davė ši Konsistorija progą 
džiaugtis, sveikinant savo vaikus, išaukštintus į Baž
nyčios Kunigaikščius. Tiek daug naujų tautų atstovų 
tapo pašaukta atstovauti Bažnyčios Senate. Pirmą kar
tą pasaulis išvydo šį garbingą Senatą taip visuotinai 
atstovaujamą. Ir tai ypatingu džiaugsmu pripildė vi
sų širdis.

. ši Konsistorija įvyko, kada žmonija iš griūvėsiu pra
deda keltis, kada ji kelio į šviesesnę ateitį ieško ir ne
randa, kada skaudžios praeities atminimas dar taip 
gyvas, ryškus. Visuotinoji pasaulio tragedija daug kam 
atvėrė akis: daug kas pamatė ir įsitikino, kad kaip 
žmogaus taip ir žmonijos išganymas yra tik Dievuje, 
ir kad jį neša. tik Katalikų Bažnyčia. Dar karui vyks
tant ir šiandien, jam jau pasibaigus, vis gausesnį iš
sigandusių ir išvargusių veidų žvilgsniai krypo ir atsi
gręžė į Kristaus Vietininko sostą Romoje. Tik Katali
kų Bažnyčia, tik ji dar liko tuo teisingumo ir tiesos, 
gailestingumo ir meilės žiburiu mele paskendusiam, 
neteisingumo prislėgtam, žiaurumo sunaikintam pa
sauliui.

Kai šiandien aplink Kristaus Vietininko sostą regim 
sustojusius naujai pašauktus Jo bendradarbius asme
nyse Tų Bažnyčios Kunigaikščių, kurie ypatingu bū
du yra pasižymėję kovoje prieš melą ir neteisybes, prieš 
smurtą ir žiaurumus, tai tikru ir giliu džiaugsmu prisi
pildo visų širdys. Ir viltis gema nauja. Naujos jėgos 
Bažnyčios Senate su nauja energija Bažnyčios veiki
mui, jos amžinai kovai prieš melą, neteisingumą ir vi
sas negeroves. Pasaulio veidas pasikeis!

Ypatingu būdu džiaugiasi nuo melo, neteisybės ir 
smurto nukentėję ir kenčiantieji. Jų tarpe ir mes esa
me. Mes mažos, bet giliai religingos, katalikiškos Lie
tuvos vaikai. Šimtmečiais mūsų tėvynė kentėjo nuo 
smurto, melo ir neteisybės, bet ką ji šio karo eigoje 
iškentėjo ir ką ji nūdien kenčia, prašoksta bet kokį. 
bet kieno įsivaizdavimą. Neabejojame, kad Jūsų Emi
nencijai Lietuvos kančios nėra nežinomos. Mūsų Ga
nytojai savo laiške į visus pasaulio vyskupus plačiai 
apie tai kalbėjo. Mes šia proga norėtume tik priminti, 
kad paskutinės mus pasiekusios žinios iš mūsų tėvy
nės yra visų liūdniausios. Bolševikai pradėjo atvirą 
kovą prieš Bažnyčią ir prieš tautą. Dvasi&kijos didelė 
dalis jau sunaikinta. Mūsų vaikai atimami iš tėvų ir 
gabenami į Rusijos plačiuosius plotus kažkur. Mūsų 
jaunimas ir aplamai beveik visa vyrija, persekiojami, 
slapstosi miškuose; su ginklu rankose kovoja ir žūva 
už tėvynės laisvę ir už bendrus žmonijos idealus. Kiek 
pažįstam bolševizmą ir bolševikus, kiek mums žinomi 
šiandien jų planai, turim rimto pagrindo bijoti, kad, 
jei pagalba ar permaina kokia neateis, ne tik Bažny
čia Lietuvoje, bet ir pati Lietuva bus sunaikinta.

Tvirtai tikim, kad Jūsų Eminencija atjaučia mūsų 
nelaimę, ir yra nusiteikęs mums visame visu kuo pa
dėti. Mes drįstame prašyti Jūsų Eminenciją ypatingu 
būdu užtarymo pas Dievą, t. y. Jūsų ir Jūsų tikinčiųjų 
maldų, žmonių teisingumu nusivylę, mes visą viltį e- 
sam sudėję Dievuje. Giliai tikim, kad Dieviškoji Ap
vaizda, amžiais mūs tautą nuostabiai globojusi, ir nū
dien jos neapleis. Ji neleis, kad žūtų nekaltą tauta. 
Ji pasirūpins, kad nebūtų sunaikintas vienintelis kata
likybės avanpostas šiaurės rytų Europoj. Mūsų tikė
jimą remiam mūsų maldomis. Jos bus tikrai sėkmin
gos, jei jas sustiprins dar Jūsų ir Jūsų tikinčiųjų mal
dos.

Nusižeminę lenkiam mūsų kelius prieš Jūsų Eminen
ciją, bučiuojam Jūsų kardinolišką žiedą ir prašom pa
laiminimo mums ir mūsų vargšei tėvynei.*’

U cšalciuvieni-^?  usiaityti?

Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IS PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

. (Tęsinys)
Grikšos straipsniai dažnai 

ėmė rodytis mokslo žurna
luose. Gabumai buvo neabe
jotini, ir, pasibaigus karui, 
Vytautas turėjo būti siun
čiamas į užsienius tęsti stu
dijų-

Turėdamas liekamą pini
gą kišeniuj — ligi šių metų 
nebuvo tat įprasta — Vy
tautas mėgo gražiai ir tin
kamai apsirengti. Rūbai, y- 
patingai pasiūti, skyrė jį iš

reikia nė tos, jeigu tau ki
tas mielesnis.

Vis dėlto Marytė jį vilio
jo. Dažnai ją sapnuodavo. 
Dažnai ją prisimindavo ir, 
svarbiausia, tik ją vieną. Ki
tos jam nebuvo įdomios. Jei
gu su kitom flirtuodavo, tai 
tik Marytę erzindamas. Jam 
buvo aišku, kad tą mergai-

kiek prisiminė ją. Ji ir bu- tę jis myli. Jis myli ir, juo 
vo toji priežastis, kad jis toliau, juo labiau, 
tarnybą paėmė Maskvoj. Dėl — Gana to neaiškumo, — 
jos jis dainavo chore, kad nusprendė kartą Vytautas 
arčiau susitiktų ir įsitikrin- ir, paėmęs telefoną, paskam- 
tų, ar tas išraudimas, jį su- bino populiariausiam ir drau 
sitikus, tas susimaišymas gystėse įtakingiausiam stu-
jos sodo kampelyje, tos gra
žios akys, kurias, jis ties sa
vim kartais pagauna, — vi
sa tai nieko nereikštų. Nors 
laikėsi jis iš tolo, bet nuo
lat jam rodėsi, kad tik ji 
galėtų būti jo žmona. Ji taip

dentui Juozukui.
Savo pavardės Juozukas

nemėgdavo — net laiškai 
jam buvo adresuojami “Juo
zukui”.

(Bus daugiau)
kitų. Aukštas, juodplaukis Jam artima. Taip jam tinka 
visuomet gražiai apsiskutęs, visos jos pažiūros ir būdas.
Kelnės prosytos — ne nak
čia po pagalve, kaip tai mo
ka daryti sbudijozai. Vytau
tas viskuo ryškiai skyrėsi 
nuo studentui, su kuriais

Lyg netyčiom, jos susitik
davo su Maryte ir, lyg iš 
mandagumo, ją užkalbinda
vo. Kartais jo gražios akys, 
jei jam patinka moteriškė,

bendrauti nenustojo, nors ir būna taip žavingai koketin- 
buvo jau baigęs architektas gos, taip atveria už dūšios,
su garsia, kaip jis ir pats 
tą jautė, ateitimi.

Šitų visų savybių dėliai, 
suprantama, daug panelių 
dūsavo dėl jo, bet Vytautas, 
nors visi daviniai tiko, ne
buvo gimęs širdžių vilioto
ju — flirto dėl paties flirto 
nemėgo. Turint omenyj, kiek 
daug jis pasiekė dar tokiam 
jaunam amžiuj, takiems da
lykams neturėjo nė liekamo 
laiko.

Viena, kas jam krito į a- 
kis dar prieš keletą metų 
— tai Marytė. Arčiau paži
nęs, ėmė ją pamilti, bet lai
ku sužinojęs, kad ji jau my
li kitą ir bus ano žmona, 
pasistengė paimti save į ran 
kas. Tiesa, tas jam daug 
kaštavo. Daug pergyveno jis 
Trakuose ir Vilniuj. Ilgai 
nerimavo, sugrįžęs į Petra- 
pilįį bet darbas viską gydo 
ir, pasiėmęs mokslą, buvo 
jau ją visai beužmirštąs. Va
sarą, parvažiavęs namo, vėl

kad ne kiekviena jauna mo
teris sugebėtų atsilaikyti jo 
“burtams”, kada jis ją no
ri “burti”. Toks malonus 
būdavo su Maryte tik ret
karčiais. Greit vėl pereina į 
oficialų toną, ir vėl tos pa
čios akys, kurios lygiu žvilg
sniu į visus, žiūri. Tas at
šalimas darosi, kada jis at
simena, kad ji myli kitą, 
greit bus kito žmona.

— Jeigu ji su manim ma
loni, tai tik dėl to, kad, ži
nodama mano įi ją meilę, 
kurią pernai aiškiai jai pa
rodžiau, nori mane paguos
ti, paglostyti, kaip meiliai 
į save žiūrintį šuniuką, — 
galvodavo Vytautas, būda
mas dvieja su Maryte, ir 
tuoj atšaldavo, surimtėdavo 
ir nueidavo šalin.

— Ačiū už malonę. Ne-

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELBY

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 Gssu ir Anglimis kūrenimo 
ypatybėmis, ir daug kitų na
mams reikalingų reikmenų.

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

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RAUK) 
WCFL, 1000 k. Nedėlios vak. 0:80 
WHUG 1460 k. Ketvergo v*k. 7:00

Nevartok 'Svaigalų'
Dėl pagelbos nuo “Nugarskau- 

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

HEALTH KES0RT M1NEKAL 
BATH DRISKA

1 mat Sukau užtenka 10 
maudymams.

KAINA TIKTAI — $1.00
Pra&ykit. Jos vletlnflj vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog 1 —

Bath Products Co.
Laboratories — Chirago, III.
8outhml41eeial krelpkltAs I UNION 
DRl'O CO., MM B*. Bklsted St.

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame lalkrodHua, laik
rodėlius, auksinius ir deimantl- 
nflu Bedus, rašomas plunksnas

Ir (vairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus 
ui K t

Be to, turime 
dideli ir gerą pa
sirinkimą Mwdk- 
ališkų instrumen
tų, Muzikos Kny
gų, Stygų, Re
kordų ir kitųMu- 
dkalių daiktų.

Taipgi taisome laikrodžius Ir 

laikrodėlius, žiedus, Plunksnas, 

ir muzikalius Instrumentus..

JOHN A. KASS
WATCHMAKKB 

JEWELRV - MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE 
: LAFAYETTE 8617

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

r?

Income Taksų Patarnavimas
★ ★ *

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

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

TELEFONAS: — LAFAYETTE 6719

STASYS LITWINAS SAKO:

11R A D A D Geriausias Laikas Pirkti
UMDMI\ — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS

REIKMENIS”.----------GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materido — Maliavos —
V a raiši o — Enamello — Geležinių Narnama Reikmenų 
Hardware — Meisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies lnsuliaeijos Materioln — šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — Wallboard — Plaeter Board — Vamz
džių Ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STA8Y8 UTW1NAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED 8T. TEL, V1CTORT 1272

VALANDOS: Nuo 7-to. vai. ryto Iki 5:30 vai. popiet

a*



*
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CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA
MISIJOS

Gimimo Šv. Pan. M. baž- j 
nyčioj, Marąuette Parke, i 
kun. A. Bružas, Lasalietis, 
duoda misijas. Pamokslai 
labai turiningi ir nuoširdūs. 
Žmonės skaitlingai lanko 
misijas ir gėrisi gražiais pa
mokinimais. Pamokslai ry
tais 8 vai., o vakarais 7:30. 
Misijos baigsis su Šv. Tėvo 
palaiminimu sekmadienį, ko
vo 17 d., 3 vai. po pietų. Tą 
pačią dieną 7:30 vakare tas 
pats misijonierius pradės 
misijas jaunimui anglų kal
boje.

Konferencija Artėja
Sekmadienį, kovo 17 d., 

Šv. Jurgio parap. salėje. S. 
Lituanica Av. ir 32nd PI., 
įvyksta rimtas įvykis — vi
sų katalikiškų draugijų me
tinė konferencija, kurį pra
sidės šv. Mišiomis ir pritai
kintu pamokslu bažnyčioje. 
Chicagos ir visų apylinkių 
valstijų draugijos siunčia 
atstovus į min. konferenci
ją, kad apžvelgti praeitų 
metų darbuotę ir nustatyti 
gaires sekantiems metams.

Tikimės, kad suspės at
vykti į konferenciją ir J. E. 
vyskupas P. Būčys, MIC. su 
dr. prof. kun. J. Vaitkevi
čium, MIC.

Šie garbingieji svečiai 
kaip ir mūsų St. Pieža, pra
neš daug naujų žinių iš lie
tuvių tremtinių gyvenimo.

Rengimo Komisija

Roselando Žinios
Kovo 10 d. Šv. Vardo Dr-' 

ja ėjo prie šv. Komunijos! 
labai skaitlingai. Šv. Mišias 
laikė kapelionas kun. Tikui-, 
šis ir pasakė turiningą pa-1 
mokslą. I

Po pamaldų salėje buvo | 
pusryčiai ir susirinkimas, i 
Kelf nauji nariai prisirašė, 
tarp jųi ir iš kariuomenės 
grjžęs Juozas Norkus, Jr. 
Dvasios vadas kun. B. Gri
nius irgi naudingų pamoki
nimų suteikė. Iš komisijos 
kalbėjo: St. Kernagis, J. No 
reikis, J. Meškis, L. Meškis;1 
susirinkimą vedė ir kalbėjoi 
pirm. J. Smulskis.

2 vai. prasidėjo rekolek
cijos. Prof. kun. J. Gillman, 
augustijonas, iš Šv. Ritos 
kolegijos, pasakė angliškai 
pamokslus ir suteikė Šv. Tė
vo palaiminimą. Lietuviškai 
pamokslą pasakė laivyno ka 
pelionas kun. Tikuišis. Pa
maldas vedė dv. vadas kun. 
B. Grinius. Šv. Valanda bu
vo nuo 4 iki 6 vai. — Visi 
nariai yra labai dėkingi val
dybai už parūpinimą naudin
gų rekolekcijų.

Kovo 19 d. draugija ruo
šia judamus paveikslus ir 
kitokius pamarginimus pa
rapijos salėje, 6:30 vai. Ka
dangi tą dieną šv. Juozapo, 
tai vardinių proga ir kleb. 
kun. J. šaulinskas bus pa

gerbtas. Visi kviečiami at
silankyti.

Kovo 19 d. šv. Juozapo 
diena. Pasimelskime prie to 
didžiojo šventojo už paverg
tą Lietuvą ir visus pabėgė
lius lietuvius.

Kovo 17 d. Tretininkų Bro 
Ii ja eis “in corpore” prie 
šv. Komunijos 8 vai. Mišio
se. Koresp.

Pranešimai

Vokiškas išmislas Atidarytas teisių Yra ir tokių tėvų

Brighton Park. — BALE 
skyr. susirinkimas bus ko
vo 15 d., 7:30 vai. Bus svar
būs pranešimai bei svarsty
mai. Visi nariai ir norintie
ji prisidėti prie Lietuvosi 
šelpimo, kviečiami atsilan- I 
kyti, Valdybai

Brighton Park. — BALF 
6-to skyriaus susirinkimas 
įvyks penktadienį, kovo 15 
d., 7:30 vai. Bus svarbūs ra
portai iš veikimo lietuvių 
nuo karo nukentėjusių labui. 
Visi nariai ir norintieji pri
sidėti prie šelpimo lietuvių, 
gali dalyvauti. Metinė mo
kestis $1.00. Valdyba

Daugelis Amerikos karei
vių parsiunčia namo saviš
kiams įvairių suvenyrų iš 
Europos ir Pacifiko salų. 
Vyriausybės patvarkymu, 
kiekvienas pavojingas suve-i 
nyrąs, tai yra šautuvas, re-' 
volveris, ar kitas koks gin- i 
klas, U. S. muitinėje turi I 
būti užregistruotas, kad bū-' 

j tų žinoma kur tas ginklas i 
randasiI

Vieną įdomiausių suveny-j 
rų iš Vokietijos parsivežė 
Hubert Will, iš Chicago, bū- J 
tent nazių kariško diržo sag
tį, kurio viduje įtaisyti du 
revolveriai 30 kalibro ir vie
ta kulkoms susidėti. Be jo
kio įtarimo, palietus tam 
tikra mechanizmą, sagtis 
horizontaliai atsidaro ir ga
li šauti priešą. Šį suvenyrą 
kareivis turėjo taippat mui
linėj užregistruoti.

fakultetas
Loyola Universiteto teisių 

fakultetas vėl atidarytas. 
Del karo fakultetas buvo 
uždarytas 1944 m., o jo de
kanas Fitzgerald ankščiau 
buvo liuosnoriai išėjęs į mi- 
litarinę Alien Property Cus- 
todian tarnybą.

Visų dėmesiui
Cikagiečiai, ypatingai na

muose pasilikusios šeiminin
kės ir krautuvninkai, įspė
jami dėl agentų, kurie siūlo 
užsiprenumeruoti karinį žur
nalą sakydami, kad jie dirba 
karių invalidų ligoninėse 
naudai. Leidėjai to žurnalo 
paskelbė nieko neturį ben
dro su tais agentais ir už 
juos neima jokios atsako
mybės.

Walter Felon, 1522 Augus
ta Blvd., tėvas septynių 
vaikų prisipažino, kad vy
riausiam savo sūnui 16 m. 
amžiaus, kurs dirba vienam 
taverne, pataręs vogti deg
tinę. šį tėvo elgesį teisėjas 
Donohue paėmė studijuoti 
iki kovo 26 d., kad nustačius 
tinkamą bausmę už vedimą 
į blogą savo vaikų.

Šių dieny mergaites
Policija surado ir parvedė 

namo dvi mergaites: Anna

Jurgeson ir Lettia Walker, 
abi iš Marąuette Park, ku
rios per savaitę nebuvo grį
žusios namo. Dienomis jor 
sėdėdavo kino teatruose, o 
naktimis važinėdavos gatve- 
kariais ir eleveiteriais.

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą,

V ietoj ęatvekarių -
Illinois Commerce Commi- 

sion įsakymu, Division gat- 
! vėje, tarpe Grand Avė. ir 
i Austin Blvd., bus nuimti 
i gatvekariai, o jų vietoj žmo- 
■ nėms patarnaus busai.

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi} Mūsų Įstaigą!

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

Daugelis Lietuvių yra pilnai 
patenkinti tais mene iederrait, 
kuriuos mes padirbome jiems.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

I N C O M E T A X 
SĄSKAITAS

Bildu Paliuosuotos Karu Veteranas

PRANAS 
SALEMONAVICIUS 
3251 S. llalsted St.

VIC. 1947 — arba — BOK. 1856 
Kastinė atdara nuo 9 ryto iki 9 v.
Taipgi suteikia Dalinio Laiko 
KNYGVEDYBOS Patarnavimą, 
nuo $1.50 į savaitę ir aukščiau.

B. A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

KAZIMIERA 
ABROMAVIČIENE 

(pu tėvais Valinauskaitė)
Gyveno 6839 S. Campbell Avė. 
Mirė Kovo 11 d.. 1946 m.,

4:30 vai., p. p., sulaukus pusės
amžiaus.

Gintus Lietuvoje. Kilo iš Šiau
lių apskričio. Kuršėnų parapi
jos, ir miestelio.

Amerikoje išgyveno 3 8 metus. 
I’aliko dideliame nuliūdime: 

vyrą Antaną: 3 dukteris Kons
tanciją ir žentą Kazimierą Dar
gi. Stanislavą ir žentą Juozapą 
Valavičių ir Oną; 2 anūkus Le
oną Dargis ir Kobert Valavičių: 
seserį Barborą Norvaišienę ir 
šeimą; brolį Joną Valinauską; 
2 švogerkas Teodorą Auškal- 
niicnę ir Oną Rubeževičienę ir 
įų, šeimas, ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietuvoje
paliko seserį ir kitas gimines. 

Priklausė prie Ražančiavos
draugijos. Marąuette Park. 

Kūnas pašarvotas Antano B.
Petkaus koplyčioje — 6812 So. 
Western Avė.

Laidotuvės įvyks Penktad. — 
Kovo 15 d.,' 1946 m.
Iš koplyčios 8:30 vai., ryto bus 

atlydėta į Gimimo Šv. Pan. Ma
rijos parapijos bažnyčią. kuri >- 
,(e įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

I Nuoširdžiai' kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Sulindę: Vyras. Dukterys, Žen

tai. Anūkai, Sesuo, Brolis ir Vi
sos Kitos Gimines.

Laidot., direkt. Antanas B. 
Petkus. Tel. GROvehill 0142.

Vajaus Vakaras
Totvn of Lake. — ARD 1 j 

skyrius ruošiasi prie vieno 
iš didžiausių vakarų — va
jaus vakaro. Tovnoflakiečiai 
labai mėgsta veikalus sce
nos. Išgirdę, kad sodalietės 
atvyks net iš Šv. Petro ir 
Povilo parap. (West Pull- 
man) sulošti dvi gražias juo 
kingas komedijas: ‘‘Ponas 
Dauganoris” ir “Plerškiniu- 
kės", nekantriai laukia sek
madienio, kovo 17 d., 7 vai. 
vakaro ir skaitlingai susi
rinks į parapijos salę, kad 
pasigerėtų šauniu lošimu. 
Visas pelnas eis šv. Kazi
miero seselių vienuolynui. 
Verta paremti vakarą gra
žiam tikslui. Rėmėja

Prie pirmos progos atvykit 
} mūsų didįjį ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresą:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
627 NO. WESTEBN AVĖ. TEL.: SEF.LEY 6103

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

NULIŪDIMO VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

SENOMS, ATDAROMS,

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčlantlejl nuo senų, atdarų 
ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Oint-

ANTANAS NORBUT
Gyveno 4 500 S. Paulina St.
Mirė Kovu 12 d., 1946 m.. 8 vai., ryte sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskričio, Liudavėn.ų, parap.
Amerikoje išgyveno 4 5 metus.

I’aliko dideliame nuliūdime: žmonų Barborą (po tėvais Petkai' 
tė); 3 dukteris Bertu Marolda ir žentą. Louis, Harriet ir Barbara:
4 sūnus Vladislovą, Edvardą ir marčią Oną, Antaną Jr. ir Tarną 
ir marčią Myrtle; anūką Joną Marolda; brolienę Juzefą Kamins
kienę; 2 pusbrolius, Saunorius; švogerį Vincentą Petkų jo žmoną 
Stėlle ir jų šeimą; sesers dukterį Stelių Petkus ir jos vyrą Antaną 
(Cicero 111.); 2 brolio dukteris Kazimierą Jaugella jos vyra Waltef 
ir Stella Milaševičius ir jos vyrą Bernard: brolio sūn,ų Antaną 
Norbut jo šeimą ir kitas gimines. Lietuvoje paliko brolį Kazimierą 
jo šeimą ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas John E. Eutleikio koplyčioje — 4605 South 
Hormitage Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad. — Kovo 16 d., 1946 m. Iš koplyčios 
8:30 vai., ryto bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaltlų, bus 
nulydėtas Į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmoną, Dukterys. Sūnui, Žentus, Marčios, Anūkus ir 
Vist,s Kitos Giminės.

Luidot.. direkt. John F. Eudeikis. Telefonas YAKds 1741:

GARY. INDIANA LAIDOTUVTŲ 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 Busai 
Sustoja.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

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

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
jftaų finansiškam stoviui prieinamas 1

Telefonas: CEDARCREST 6 335

NARIAI:

C hlcagoi 

Lietuvių 

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

AMBULANCU 
Patarnau jam 
dienąir naktį 

Mes Turimell 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.MAŽEIKA "EVANS

(EVANAUSKAS)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
laidotuvių įstaigos

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

MAŽEIKA - ir - EVANAUSKAS
Phones: YARds 1138-39 

PRO. 9999
3319 LITUANICA AVĖ. 
6845 S. WESTERN AVĖ.

11

m'ent palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
senų. atdarų Ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybės suteiks 
Jums tinkamą 
nakties polis) ir 
pagelbės Išgydyt 

senas, atda
ras ir skau- 
džlas žals-

das. Vartokite jj irgi skaudiems 
nudegimams, šąšų ir sutrdkimų 
prašai inimui, Ir kad palengvinti 
Psorlasls niežėjimą. Atvėdina va
dinamą Athlet.e’s Foot degimą ir 
niežėjimą, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
atitrūkimo tarp pirštų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms iš lauko pu
sės.

LEGULO OINTMENT parsi
duoda po II.OO, 1.75, Ir 8.OO.

Blųskite Jūsų Koney Orderi tie
siog 1: —

LEGULO
1911 No. Plilnski Rd. 

Dept. D. Chicago 30, 111.

ATIDARĖ LACHAWICZ IR SŪNAI
Naujų Koplyčią

Marąuette Park

6845 S. Western Avė. - Pro. 0099
ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

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

J

4605*07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. Califomia 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1360 k.)

Pirmadieniais Ir Ketvirtai 
8 vai. vak.

2311 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

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

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

I. LIULEVIČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572

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

Telephone YARds 1419

I, J. ZOLP
1616 WEST tfith St. Phonc YAKds 0181

I



Drama beprotnamyje

Bepročio pianisto muzika per radio
30 PIANU SKAMBINIMO KLAUSUS ŽILAGALVE MO

TINA IK VISAS BEPROTNAMIO PERSONALAS.

IŠPILDĖ MOZARTO 
KŪRINU

Nepaprastas įvykis, pirma 
tos rūšies drama, buvo Way- 
ne County. General Hospital, 
Eliose, Mich., bepročių įstai
goj, kuomet apie 45 metų 
amžiaus, apie šešių pėdų 
aukščio, stambaus sudėjimo

INCOME TAX 
Patarnavimą
Suteiks Jums

Pirmiau Buvęs

Deputy Kolektorius
Prieinamos 

Specialės Ratos 
Biznieriams 

Ir Namų 
Savininkams

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

name

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)

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
<94 in metams 

#500.00 GYD™°
POLISAS

#4.00 METVMS
J. A. Shulmistras

INCOME TAX SERVICE 
NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.LAFAYETTE 6300 CHICAGO 82, ILL.

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

:<ii

Iš Mūsų Dirbtuves

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, musų 
pačių išdirbimo, visokios rūšies klasiškų ir modemiškų 
rakandų. Pasinaudokite proga!

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mos. — 

Prie Progos Paklauskite Jut

Archer Avenue Fumiture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

KATZMAN ir SOLOMON

Grand Opening Išpardavimą!!
Ketvirtadienį, Kovo (March) 14 d., 1946 m.

& S DEPT. KRAUTUVĖS
3321.23-25 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Ko-moderniškiausia ir didžiausia Department Krautuve Bridgeporte, turinti pilną pasirinkimą nau
jų prekių už specialiai žemas kainas, visko visai šeimai.

- Lai Ši Krautuvė Būna Jūsų Krautuvė -

o

! iš proto išėjęs pianistas, už
lipęs ant estrados paskam- 

' bino Mozart’o Concerto in D 
Minor, sakoma, mėgiamiausį 
jo, da esant sveikam, kurinį. 
Jo skambinimo salėje klau
sėsi žilgalvė motina ir apie 
100 asmenų — laikraštinin
kai ir beprotnamio persona
las. Dalis jo muzikos buvo 
transliuota radio tinklu, ta
čiau pianistas to nežinojo. 
Skambino apie pusvalandį.

Skambinant kurinį jo pa
lydove stovėdama prie piano, 
sekė muziką ir vertė sąsiuvi
nio lapus, kad pianistui ne
reiktų sustoti.

Baigęs skambinti, jis pa
kilo nuo piano, atsisuko į 
sėdinčius salėje, kad padė
koti už plojimą. Tačiau visą 
laiką laikėsi lyg stabas: nei 
nenusilenkė, nei nenusišyp
sojo.

Klausydama muzikos mo
tina tryško džiaugsmu. Pa
baigus skambinti, ji atsi
kreipė į laikraštininkus sa
kydama:

“Ar tai ne puiku? Žiūrint 
į jį, kuomet čia buvo atveš- 
tas ir dabar, jis atrodo labai 
pasilsėjęs”.

Šis pianistas, kurio pa
vardė, nei iš kur kilęs, ne
garsinama, į beprotnamį už
darytas prieš devynis metus.

NAMINIU 
Rakandų • 

APDRAUDA
*1000.00 POLISAS

Trims metams 
Pradedant nuo

#5.00

VISAM KRAŠTE KLAUSYTA JO MUZIKOS

Pianistas X (vardas ir pavardė neskelbiama), vienas 
nepilnapročių Wayne County (Michigan vai.) General 
Hospital, skambina Mozarto kūrinį, šalę Jene Matney, 
psyhiatristė, seka skambinimą ir verčia sąsiuvinio lapus. 
Jo muzika buvo transliuojama per radio tinklą. Gydy
tojai teigia, kad tai ženklas atgavimo proto, kurio jis 
neteko prieš 9 metus. (Acme-Draugas)

Kas Girdėt^ 
Chicagoje ♦

Žuvo ant šalygatvio
Joseph Parille, 16 metų 

1106 S. Morgan St.. žuvo ant 
šalygatvio prie 1901 West 
Cermak Ru., kuomet trokas, 
dreiveriui netekus kontro
lės, užlėkė ant šalygatvio ir 
jaunuolį priplojo prie muro 
sienos.

WESTWOOD LIŪUOR STORE
2441 West 69th Street.

DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINĖS IR ALAUS

★ ★ ★
Geriausių rūšių alų 

pristatome į namus: 

buteliais, dėžėmis ir

statinėmis.

AL. ŠIMKŪNAS
Savininkas

Telefonas PROspect 5951

S

K

DtetfTUJTTŠ bfeAttOAS, CHTCAGO. HUTNOISLi. I ' n Biri Utį III Trečiadienis, kovo 13, 1946

67 nuoš. amerikiečių

Už siuntimą maisto Europos žmonėms
GYVENTOJAI SUTINKA MAŽIAU VALGYTI MĖSOS, 

MAŽIAU VARTOTI RIEBALŲ, KAD DAUGIAU 
MAISTO PASIUNTUS EUROPON.

Kur yra sviestas!
Tas klausimas eina iš lu

pų į lupas. Vieni sako vie
naip, kiti — kitaip. Bet 
nieks nežino tikrovės ir ne
gali atsakyti, kur dingo ta
sai sviestas, kurio seniau 
netrukdavo.

Pradedant kovo 22 d.
John Marshall Teisių Mo 
kykloj, 315 Plymouth Ct., i kas 
ruošiamos tuo klausimu pas- j kuomet vaikai paleidžiami iš 
kaitos. Dr. R W. Bertlett, mokyklų pietums ir po mo- 
pieniškų gaminių marketo. kyklos žaidžia gatvėse.
ekspertas, bus prelegentu. 
Paskaitas ruošia Illinois Uni-

★ ★ ★

American Institute of 
Public Opinion, kurio direk
torium yra žinomas visose 
Amerikoj George Gallup, 
dažnai vienu, ar kitu klau-
simu praveda ankietą, tuo penktadaliu mažiau valgyti, 
būdu sužinodamas, kokia y- kad gaiima būtų daugiau
ra nuomonė didžiumos Ame
rikos Jungt. Valstybių gy
ventojų. Pastaroji to insti
tuto ankieta buvo maisto 
siuntimo Europon klausimu.

Ankietoj buvo pastatytas 
šis klausimas:

“Ar sutinki mažiau valgy
ti mėsos ir mažiau vartoti 
riebalų, kad galima būtų 
pasiųsti maisto Europos 
žmonėms?”

Į klausimą atsakė:
Taip 67 nuoš.

versiteto Agrikultūros Kole
gija. Paskaitos bus kas penk
tadienio vakarą, per aštuo- 
nias savaites.

l, 000 automobilistų
Trafiko Teisme šiuo metu 

yra sąrašas 1,000 automobi
listų, kurie policijos buvo 
sulaikyti bevažiuojant be 
“Safety Sticker” arba 1946
m. leidimo.

Nors, policijos tikrinimu, 
nelaimių nuo automobilių 
skaičius gatvėse mažėja, ta
čiau praneša, kad nuo Nau
jų Metų iki šiol jau žuvo 52 
vaikai, žemiau 16 metų am
žiaus. Pavojingiausias lai- 

yra tarpe 1 ir 7 vai

Miesto Tarybos Trafiko 
Komitetas rekomenduoja į- 
steigti daugiau mažų aikšte
lių, kur vaikai ir jaunimas 
galėtų žaisti ir sportuoti.

10,000 BONKŲ
DEGTINES
BRANDES
RUM’O

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS kainomis
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN
KANTER

“IUrtnviSkM
Žydukas”

KVIEČIA VISUS LIETUVIUS 
ATSILANKYTI Į JŲ

Ne 22.
Neatsakė 11.
Birželio iriėn., 1945r di

džiuma atsakiusių į ankietą 
pareiškė sutinkanti vienu

maisto pasiųsti į Europą.
Klausimas ankietoj buvo 

toks:
“Jei reikalinga, ar tamsta 

ir tamstos šeima sutinkat, 
valgyti vienu penkdaliu ma
žiau, negu dabar suvalgote, 
kad galima būtų daugiau 
maisto pasiųsti Europon?”, 
atsakyta sekančiai:

Taip 70 nuoš.
Ne 23.
Neatsakė 7.

Persipiovė riešus
Jerold Lucas, prisipažinęs 

policijai apie iškraustymą 
daugelio pašto dėžučių, užr 
darytas policijos stotyje ban 
dė nusižudyti persipiauda- 
mas rankų riešus. Pagrob
tuose iš pašto dėžučių laiš
kuose jis prisipažino radęs 
iki $7,000.

Išmetė gemblerių 
bylas

Raketo Teismo teisėjas 
Irvin B. Clorfene, iš 26 gem-- 
blerystės bylų, 24 panaikino 
dėl to, kad nelegaliai buvo 
jose prieš liudyta.

Gaisras mokykloj

X šį vakarą //vyksta svar
bus Federacijos Chicago aps 
krities susirinkimas. Svar
bus dėl to, kad išvakarėse 
metinės katalikiškų* draugi
jų konferencijos, kuri bus 
kovo 17 d., Šv. Jurgio pa
rapijos salėj, Bridgeporte. 
Konferencijoj bus visa eilė 
žymių svečių.

X Wm. T. Kvetkus, Lie
tuvių Romos Katalikų Susi- 
vienymo Amerikoj centro 
sekretorius, ateinantį šešta
dienį tos organizacijos rei
kalais atvyksta į Chicago. 
Jis taip pat dalyvaus Fede
racijos katalikiškųjų drau
gijų atstovų konferencijoj ir 
pasakys kalbą.

X L. Vyčių Seniorai ir 
Chicago apskritis rimtai 
ruošias prie įsigijimo nuo
savo namo, patalpų susirin
kimams, choro repeticijoms 
ir kitiems jaunimo kultūri
niams reikalams. Bus vie
tos taipgi kitų draugijų, or
ganizacijų susirinkimams, 
pramogoms ir t. p.

X Juozas ir Karolina Ki- 
šonai, iš No. Side, žinomi 
tos lietuvių kolonijos veikė
jai, didžiuojasi savo dukte
rimis. Eleonora kariuome
nėj yra Raud. Kryžiaus di
rektorė Mass. valstybėje, o 
Mildred iš profesijos slaugė 
karo tarnyboje dabar ran
dasi Berlyne. Pranešė, kad 
kovo 12 d. iš Berlyno tele
fonu paskambins tėvams 
pasikalbės.Jefferson vardo pradžios, 

mokykloj, Gary, Ind., kilęs į x Alice
?ai3?,S„ P“dar,? , nU0s,t0lių, žmona Sgt 
uz $10,000. Keletą dienų 
mokykla bus uždaryta iki 
viską pataisys.

GIN
VYNO
KORDIALŲ

Prialgauska\. 
ėv. Ant. Prialgaus- 

ko, iš Cicero, britų kilmės, 
viena 2,444 U. S. karių žmo
nų, Queen Mary laivu atvy
ko į New York ir jau pa
kely į Chicago. Cicero bus 
jau du lietuviai vedę bri- 
tes karinės tarnybos metu.

X Adomas Tamošaitis, iš 
Bridgeport, gavo laišką iš 
Lietuvos nuo savo brolio Jo
no. Rašo, kad per karą iš
likę gyvi ir kad sveiki. Tro
besiai nenukentėję. Smilgių 
bažnyčia išlikus sveika, ir 
pats miestelis mažai nuken
tėjo nuo karo.

X Joe Kisieliaus valgo
mųjų daiktų krautuvėj, Bri
dgeporte, vienas kosbumerių 
yra šunelis, priklausąs Ju
lei Dyksinskienei. Ko tik 
reikia iš krautuvės, ji pa
rašo ant kortelės, paduoda 
šuneliui, o šis nuneša į krau 
tuvę ir paduoda Kisieliui. 
Paruoštą orderį šunelis par
neša namo.

? j x Liet. Vyčių Chicago ap
skrities choras, kaip tenka 
girdėti, po savo koncerto, 

. gegužės mėnesį, žada vykti 
koncertui į Milwaukee, jei
gu bus susitarta su vietos 
klebonu kun. P. Ciniku, MIC.

X J. K. Encheris, žino
mas Brighton Park lietuvių 
veikėjas, daugiausiai dar
buojasi steigimu Lietuvių 
Tautinio Muziejaus. Jau yra 
surinkęs nemažai retų eks
ponatų. Rinkime senienų 
jam padeda vaist. V. Pet
rauskas, Petras Cibulskis ir 
kiti. Kas turite kokių lie
tuviškų senienų, paaukokite 
LTM. Jei kam nėra laiko tų 
senienų nunešti, gali pašauk 
ti telefonu Lafayette 2973.29


