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KURDAI JAU KOVOJA SU IRANIEČIAIS
Karo Nebus, Nors įvykiai Irane 

Sudarė Pasaulyje Politine Krizę
(“Draugo” Specialaus Korespon

dento Europoje Pranešimas).

Sovietų kariuomenės ju
dėjimas Irane vis dar tebė
ra paslaptingas. Prieš porą 
dienų šarvuotos rusų kolo
nos riedėjo trimis krypti
mis, gi šiandien visa tai 
aiškinama kaip paprastu 
sovietų garnizonų Irane 
stiprinimu.

Bet nežiūrint kas ten ne
būtų, šis sovietų kariškas 
judėjimas sudarė pasaulyje 
politinę krizę. Publika per 
tas kelias dienas pamatė 
“šiltą ir šaltą”: nuo skam
bių laikraščių antgalvių, nuo 
radijo pranešimų iki pas
laptingų šnibždėjimų į ausį.

Amerikiečių Tankai su
Sovietiškom žvaigždėm
Irano premjeras Ghavam . , JV. _... ., . \ ii skaudžiausią Britų Impe-įsleido i tautą atsišaukimą 4.. . * *. . , ,• rijos vietą. Užtektų sovie-kviesdamas 'Visus pasilikti ±J v .r , ,. tams išeiti i Viduržemio ju-------- ~ ir neisprovokuoti1 1 Jramiais 

jokių manifestacijų.
Visi sovietų garnizonai 

Irane sutvirtinti net trigu
bai ir esą privežta daug 
municijos ir artilerijos pa
būklų.

Ghavam priėmė Amerikos 
pasiuntinįi Tehrane, kuris 
jam pažadėjo, jei Iranas 
gins savo nepriklausomybę, 
tai Amerika visad parems. 
O jei negins?

Gen. Ahmedi, Irano krašto 
apsaugos ministras, spau
dos atstovams padarė pra
nešimą, kad Irano kariuo
menė yra pasiryžusi ginti 
savo kraštą iki paskutinio 
žmogaus.

Skambūs žodžai, ne kartą 
jie jau buvo pasakyti isto
rijoje, bet dažniausiai kai 
agresorius užpuldavo, tai 
gynėjai nei vieno šūvio ne
iššaudavo.

Vienas užsienio korespon-

galėtų patenkinti savo “eks
pansijos apetitus.”

Kokia komedija. Užima 
teritorijas ir neskelbia ka
ro! Taip pat niekas negal
vojo nei apie taiką! Ir ta
čiau visi gerai žino, kad tai 
nėra kaltė nei Irano, nei 
Graikijos, nei Bulgarijos, 
nei Ispanijos. Kieno gi?

Sovietai Lengvai Galėtų 
‘Paskandinti' Angliją

Bevinas pats prisipažįsta, 
kad ąnglų vyriausybei yra 
sunkiai suprantama sovietų 
politika Irano klausime. Ta
čiau jis dar tikįs, kad sovie
tai laikysis duoto žodžio ir 
apleis Iraną.

Anglų susijaudinimas pil
nai suprantamas. Tai nelie
čia keletą tankų, kurie pasi- , 
rodė Irano dykumoje, bet į 
tai reiškia tiesioginę ataką '

rą ir perkirsti Indijos kelią, 
kaip Anglija, kuri per tiek 
karų išėjo laimėtoja, nu
skęstų be vieno burbulo.

Gi Amerika nenori dar 
kištis ir laikosi vien žiūro
vu.

Jeigu sovietai nežygiuos 
tolyn, tai krizė praeis. Pa
dėtis pasunkėtų tuo atveju, 
jei sovietai bandytų užimti 
sąsiaurį, ar Masulio naftos 
šulinius.
Kurdai Pasiruošę Sukilti 

Prieš Turkus
—Šį kartą karo dar ne

bus,—pasakė vienas aukš
tas turkų diplomatas.—Sta
linas nėra taip kvailas ir 
jis niekad neatidarys du 
frontu. Ar peužtenka jam 
vieno dalyko, taį susitvarky
ti su Iranu. Mes, turkai dar 
galime ramiai miegoti.

Tai raminantys žodžiai,
, . , , nors turkai jaučiasi perdaugdentas rašo, kar an^rą nak- .. T.. ’ . ą . arti ugnies. Jie yra is visųtį į Iraną ateina sovietų 
kariški traukiniai suso dedą pusių, apsupti ir pašonėje 

, ...nėra jokios valstybės kuri 
’ nebūtų rusų įtakoje. Kau
kazas yra rusu,, Bulgarija 
yra rusų “globojama,” kur
dai, kurių yra apie trys mi
lijonai, suvedžioti komunis
tų propagandos ruošiasi kas 
valandą sukilti, kad gavus
“ nepriklausomybę. ”

Kurdai gyvena kalnuotoj
dalyje ir kiekvienas jų kai
mas sudaro tikrą tvirtovę. 
Jie jau buvo ne kartą suki
lę (1923, 1930 ir 1937) ir 
kiekvieną kartą turkams 
tekdavo daug vargo padėti 
kol numalšindavo. Dabar 
kurdaį tikisi su sovietų pa
galba išsikovoti gavo nepri
klausomybę. Kitoj pusėj są
siaurio esanti Graikija irgi 
yra neaiškioj padėty, rusų 
pasiuntinys Graikijoje pa
reikalavo keletą bazių rau- 
donąjam laivynui... Šiaurėj 
yra Juodoji jūra, kuri skai
tosi “rusų ežeru.”

Pagaliau, paskutinis kai
mynas Iranas “velkasi” so
vietišką žiuponą... Turkai 
vaikšto nusiminę, matyda-

municijos, patrankų ir tan 
kų. Kas keisčiausiai, kad 
tankai esą amerikiečių, Sher 
man markės, ant kurių yra 
nuteptos sovietiškos žvaigž
dės...

Mažai betrūko, kad ame
rikiečiai nebūtų buvę priver
sti šaudyti į savo tankus.

Sovietai Kaltina Iraną,
Kad ‘Drumsčia Vandenį’
—Daug triukšmo dėl nie

ko,—pareiškė sovietų agen
tūra Tass.—Meg užimame tą 
Irano dalį, kuri mums pri
klausė ir ten mes vykdome 
tik kai kuriuos kariškus pa- 
keitimus', bet mes neperžen
gėme liniją.

—Atsiprašau, — atsiker
ta jiems Bevinas.—Jūs tu
rėjote laikytis žodžio ir ap
leisti Iraną iki kovo 2 d. Jūs 
ne tik kad nepasitraukėte, 
bet dar sustiprinote savo 
garnizonus.

Bet ‘ ‘Izviesti ja” atrado 
kaltininką. Tai pats Iranas 
“maišo kortas,” kad vėliau

Price 3 cents

Bent pusė šių, lėktuvų ant U.S.S. Shangri-La denio be vairuotojų skris arti prie ato
minių bombų sprogimų Bikini atoly, kad jų jautrūs, instrumentai galėtų užrekorduo- 
ti kas pasidaro kuomet bomba sprogsta prie karo laivų. Shangri-La ruošiasi išplaukti 
iš Norfolk, Va., į Pacifiką, kur gegužės mėnesy įvyks išbandymai.

(Bendra armijos-laivyno nuotrauka, Acme Telephoto.)

PARUOŠTI ATOMINIU BOMBŲ IŠBANDYMAI

Lietuviai Bėgliai Berlyne Slapstosi, 
Nepaiso Rusų Įsakymo Grįžt į Lietuvą

BERLYNAS, kovo 19. — 
Chicago Tribūne korespon
dentas Hal Foust čia suėjo 
su lietuviais pabėgėliais, 
kurie slapstosi nuo rusų, 
kadangi Maskva išleido įsa
kymą jiems grįžti į savo 
tėvynę, kuri yra dabar rau
donųjų bolševikų trempiama.

Vienas jų sakė, kad Ber
lyne liko maždaug 200 lie
tuvių, o didesnė dalis jau 
pabėgo į amerikiečių ar bri
tų zonas, kur juos globoja 
UNRRA. Anot to lietuvio 
informanto, nieko Lietuvoje 
nebeliko patraukti lietuvius.

“Mes gauname raportus,

Rusai Sakosi Sukurs
'Galingiausią' Armija
MASKVA, kovo 20.—So

vietų armijos žurnalas Rau
donoji žvaigždė pažadėjo, 
kad Rusijos militarinė ga
lia bus neperviršijama pa
saulyje, ir pridūrė, kad “di
delės ir rimtos apsigynimo 
ir apsaugos problemos stovi 
prieš raudonąją armiją.”

Laikraštis rašė, kad ko
munistų partija ir sovietų 
valdžia daro “ką tik gali,” 
kad sukurti kariuomenę ga
lingesnę net už tą, kuri iš
vijo nacius įsibriovėlius iš 
Rusijos žemės.

KALENDORIUS
Kovo 21 d.: Šv. Benedik

tas; senovės: Lingaila. ir 
Alpė.

Kovo 22 d.: Šv. K a tari n a 
iš Švedijos; senovės: Ged
gaudas ir Kuonis.

mi, kaip kaimynai juos pa
lieka ir jie galvoja apie lai
mingus. tuos karo metus, 
kada niekas jais nesirūpino 
ir jie galėjo laisvai pre
kiauti.

Tačiau turkų laikysena 
dar tvirta ir jie pasiryžę 
bet kokia kaina nenusileisti 
jokiems kompromisams.

Vyt. Arūnas.

kad žudikai ir banditai te- 
roriaioja miestus ir kaimus. 
Žmonės nukenčia susirėmi
muose tarpe lietuvių parti
zanų ir rusų okupantų. Ba
das ir teroras sunkiai kaba 
virš mūsų krašto. Kiti pa
bėga į Švediją, kiti bando 
per miškus bėgdami pas
prukti į britų ar amerikie
čių zonas Vokietijoje, bet 
didžiumoje jie- yra rusų su
areštuojami.”

Lietuvis toliau sakė, kad 
Lietuvoje liko mažai lietu
vių, kadangi šimtai tūkstan
čių žuvo, buvo išdeportuoti 
arba išbėgiojo.

Gen. Smith Užgirtas 
Pasiuntiniu Rusijai

VVASHINGTON, kovo 20. 
—Senato užsienių reikalų 
komitetas vienbalsiai reko
mendavo ir senatas užgyrė 
gen. VValter Smith, buvusį 
gen. Eisenhowerio štabo vir
šininką, būti naujuoju Ame
rikos ambasadorių Rusijai.* -
Sovietų spauda šiandien iš
metinėjo, kad “reakcinės, 
imperialistinės” jėgog Ame
rikoje nori įsteigti “atominę 
diktatūrą” pasaulyje.

Vėliausių Žinių Santrauka
—Kinijos komunistai užginčijo, kad jie yra susirišę su 

Rusija, bet reikalavo savivaldos Mandžurijai.
—Šen. Pepper vakar reikalavo, kad U.S. sunaikintų 

savo atomines bombas, sustabdytų jų gamybą, ir duoti; 
jų paslaptį Rusijai. Jis nori “Trijų Didžiųjų” suėjimo.

—Anksčiau skelbtas dingęs Pacifike, B-29 lėktuvas su 
septyniais įgulos nariais buvo rastas sudužęs į kalną ne
toli nuo San Francisoo. Visi važiavusieji žuvo.

—Du iraniečiai kareiviai suareštavo buvusį Irano prem
jerą Zia Edins, Irano dešiniųjų vadą.

—Chicagos didelės skerdyklos sakė juodosios biržos 
rytuose superka gyvulius, tad tuoj trūks mėsos.

—Washingtone pranešta, kad Rusija atsisakė kalbėti 
apie ekonominius santykius su Balkanų valstybėmis.

—Vokiečiai Hamburge vakar įsilaužė į duonkepyklas 
Ir išlaužė ir išvogė maistą vežančius vagonus.

—U.S. lt. gen. Albert C. Wedemeyer šiandien skris iš 
Korėjos į Chungkingą tartis su gen. Chiang-Kai-shek.

Atsišaukia į Rusiją 
Duoti Maisto Šalpai

ATLANTIC CITY. N. J., 
kovo 20.—J.A. Valstybės, 
per valstybės pasekretorių 
Will CLayton šiandien ragi
no Rusiją duoti maisto reik
menų badaujantiems kraš
tams. Clayton tarpe kitko 
pareiškė,, kad nors Rusija 
pati gauna pašalpą iš UN
RRA, ji pajėgė parduoti 
Prancūzijai pusę milijono 
tonų javų — kuriuos veš 
Amerikos laivai.

Jis neminėjo tačiau ra
portų būk 400,000 tonai 
kviečių parduodamų Pran
cūzijai buvo originaliai pri
statyti Rusijai lend-lease 
keliu iš Amerikos ir buvo 
Rusijoj pakrauti iki pat 
pardavimo šiomis dienomis.

Rinkimus Italijoje 
Laimi Dešinieji

ROMA, kovo 20.—Oficia
lūs daviniai iš 703 valsčių, 
kurie sekmadieny rinko 
miestų tarybų narius, paro
dė, jog dešinieji laimėjo 319 
vietų prieš 316 kairiesiems 
ir 68 nepriklausomiems ir 
vietinių grupių kandida
tams. Iš viso rinkimuose da
lyvavo 1,083 valsčiai.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Kaina 3 centai

Trys Iraniečių Garnizonai Atremia
Kurdų Puolimus Prie Irako Pasienio

WASHINGTON, kovo 20—UNO sekr. Lie šiandien sa
kė VVashingtonas prašė jį padėti Irano skundą pirmoje 
vietoje apsaugos komisijos susirinkime kovo 25 d.

Lie taip pat pranešė, kad Rusija atsiuntė prašymą ati
dėti apsaugos komisijos susirinkimą 17 dienų. Sekreto
rius tą prašymą siunčia apsaugos komisijos nariams.

TEHRANAS, kovo 20.—Irano premljeras Qavam sušau
kė specialų valdžios posėdį, po to kai gavo Stalino prane
šimą, kurį jam įteikė ką tik atvykęs naujas rusų pasiun
tinys.

TEHRANAS, kovo 20. — 
Iranietis karininkas šian
dien sakė trys garnizonai 
netoli Irako pasienio jau 
savaitę kovoja su 3,000 kur
dų, ir pranešė, kad kariniai 
lėktuvai buvo pasiųsti kad 
neleisti kurdams tuos gar
nizonus atkirsti.

Didelis Sniegas Neleidžia
Jis sakė grumtynėse da

lyvauja kurdai iš Irako ir 
Irano, ir kad jo agentai ra
portavę “svetimšalius, ku
rie vartoja kalbą panašią 
tai girdima šiaurės Azerbai- 
džiane” kurdų tarpe.

Raportuoja Rusai Toliau Veikia Irane
VVASHINGTON, kovo 20. 

—Raportuota, kad Rusija 
toliau tęsia savo kariuome
nės manevravimą Irane, ne
žiūrint jo vyriausybės skun
do padaryto Jungtinių Tau
tų apsaugos komisijai.

Vėliausios žinios sako į- 
tempimas Vidurryčiuose ne
pasikeitė, o į ateities įvy
kius akys nusuktos į kurdų 
sritis Irane, Turkijoje ir 
Irake.

Informantai sakė Irano 
atsišaukimas į apsaugos ko

International Harvester 
Co. vakar ragino 30,000 
streikerių tuoj grįžti į dar
bą priimant 18 centų valan
dai algų pakėlimą ir pave
dant kitus ginčus kolekty
vinėms deryboms.

Bendrovė atmetė valdžios 
kvietimą perkelti 59 dienų 
streiko ginčą į Washingto- 
ną, sakydama ji dabar vie
toje veda derybas su unijos 
atstovais.

UAW Seimas Svarstys
Thomas Prezidentyste
ATLANTIC CITY, N. J., 

kovo 20.—CIO automobilių 
darbininkų unija šeštadie
ny pradės savo 10-jj< seimą. 
Spėjama, kad unijos prez. 
R. J. Thomas ras didelę kon 
kurenciją už prezidentystę 
savo pagelbininke Walter P. 
Reuther, kuris suorganiza
vo ir vadovavo ilgą j am Ge
neral Motors streikui.

Balsuos Kainu Kėlimą 
už Plauku Kirpimą

Chicagos barberiai šian
dien ir penktadieny balsuos 
dėl klausimo ar pakelti kai-

Harvester Daro Siūlymą Streikeriams

Vol. XXX

Tas karininkas 
, pasitikėjimą, kad

pareiškė 
garnizo

nai atsilaiko, bet sakė dide- 
’ lis sniegas neleidžia ten 
siųsti daugiau kariuomenės 
garnizonų sustiprinimui.

Sritis raportuojama ata
kuojama yra šalia pusiau 
autonominės Ghazi Moham- 
med karalystės. Ghazi yra 
vadas kurdų neprikLausomy- 
bės sąjūdžio Saujbulagh’e, 
ir tik kelias mylias pietuo
se nuo Bukan, kur rusų ko
lona buvo raportuota praei
tą savaitę atvykusi iš Tab- 
riz’o.

misiją su skundu, kad rusų 
armijos užsilikimas Irane 
sulaužė sovietų-Irano-britų 
sutartį, ir kad sovietų agen
tai kišasi į Irano vidaus rei
kalus, nė kiek nepakeitė pa
dėties pačiam Irane.
Atrodo Komisija Svarstys 

Skundą
Atrodo gan tikra, jog Ru

sijos ir Lenkijos priešinima
sis skundo svarstymui nie
ko nereikš prieš kitų komi
sijos narių nutarimą skundą 
svarstyti.

nas už plaukų kirpimą iki 
$1 paprastom dienom ir 
$1.25 šeštadieniais, ir iki 
65 centų už barzdos skuti
mą.

PMW Balsuoja Dėl 
Skyrimosi Nuo AFL

SPRINGFIELD, III., kovo 
20.—Progressive Mine Wor- 
kers unijos nariai šiandien 
balsavo dėl klausimo ar pri
imti ar atmesti specialaus 
PMW susirinkimo nutarimą 
skirtis nuo American Fede- 
ration of Labor.

Britai Tuoj Atleis 
Lenku Kariuomene

LONDONAS, kovo 20. — 
Anglijos vyriausybė šian
dien sakė ji mano galimai 
greičiausiu laiku likviduoti 
tremtinių lenkų kariuomenę, 

; laivyną ir aviaciją, kuri da
bar veikia po britų koman
da. Užsienių ministerija iš
leido pareiškimą raginant 
maždaug 200,000 lenkų vyrų 
dabar grįžti į Lenkiją.

ORAS
Apsiniaukus. Šilta.
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MIRGA - MARGA IS ROCKFORD, iii.
Kovo 17 d. A. L. Tarybos i KAS AUKOJO 

skyr. susirinkime Juozas Į A,jkog surinktog ALT sky 
Bacevičius išdavė raportą is . rįaug surengtame Lietuvos 
Lietuvos nepriklausomybes , nepriklausomybė8 paskelbi- 
paminėjimo. Pelno liko $84 | mQ minčjime vas 24 d. 
Lietuvos reikalams. Nutarta pQ $1Q 00. M Domeikienė, 
dar-rengti gavėnios metu B Kačiskas
prakalbas. Palikta valdybos
nuožiūrai. $5.00: L. Čepulis, Mr.

žų avinuką, labai nudžiugo, ( buvo ir marškinius nusivil- balsiai nutarė, surasti tą ne- Tel. — 
ne tik ką savo ‘‘literatūrą”, (kę, gatavi šokti j tą “pie-l labąjį rašytoją. Nors nešit, 
beveik per prievartą bruko, no” upelį ir plaukti į sočia-' bailys, bet jau tuomet nusi- 
bet dar ir prie .kuopos no-j listišką rojų — paskutinėj (gandau. Vienok redaktorius 
rėjo prirašyti. O aš vis ati- > minutėj susilaikė ir nuėjo mane
dėliojau ant toliau, bet ati- prie parapijos. Tai buvo' duoti 
dėti ant visados tai nega- skaudus smūgis! Socialistai jiems
Įėjau. Nors ir nenoroms, vie- pradėjo nerimauti, pradėjo1 kutį. Jis sakė: “Amerikoj 
nok, vienai gražuolei-rau-J karščiuotis, o aš visą tą ap- šnipų nėra ir jų nereikia!

išgelbėjo. Vietoj iš
mano pavardę, jisa 

parašė trumpą laiš-

donskruostei, kuri daugiau- j rašiau “Vienybėje Lietuvi-' Jeigu norite būti šnipais — 
šia “literatūrą” pa,rdavinė- i ninku”; neįvardydamas nei tai važiuokite į Rusiją’’. Jie

,davo, turėjau savo paslap-. vieno asmeniškai; tik apra- mano vardo nesužinojo ir
Buvo truputį ir nesusipra- ir Mrs. A. Savickas, Mr. ir • q atidengti — pasisakiau,' šiau visos grupės vargus, mano kailis išliko sveikas,

timų už pasakytą prakalbą Mrs. P. Šimaitis,, Mr ir Mrs. kaj nemoku skaityti. Ir Į nelaimes ir nepasisekimus,
vasario 24 d. Povilo Petrė- 
no, kaipo vedėjo to vakaro.
Tautininkai buvo jį prispy
rę prie sienos ir sakę, jog , kas' £ Sanvaitįs 
jis neturėjęs taip kalbėti.
Povilas Petrėnas jiems pa-1 _ $2.00: J. Strusas J.
reiškė, jog jis gynęs Lietu-! U3as> S. Klikna, K. Mitchell, 
vą per 35 metus, kaip da-! ^r. *r Mrs. A. Andriejaus- 
bar galįs apleisti matant, ^a®, Mr. ir Mrs. M. Sinke- 
jog svetimieji nori ją sunai-1 vičius, Mr ir Mrs. Deltuva, 
kinti. Jis negalįs tylėti, sa- Brazdis. 
vo tautos už dolerį nepar- p0 $1.00: P. Širvinskienė,

J. Misiūnas; Mr, ir Mrs. P. jabaį gražiai įprašiau, kad taipgi jų didelį karštj, pra
G. Aleksynas $4.00.

Po $3.00: S. J. Petraus-
to niekam nesakytų. Tuo šydamas tautiečių patarimo
tarpu ji man netikėjo, bet 
kaip pamatė mane atbulą 
knygą vartant — ne tik pa
ti persitikrino, bet ir visi 
“drangai“ apie tai sužino
jo. Nuo tada, galėjau sau 
ramiai, liežuvį padėjęs, klau 
sytį prakalbų, nei “literatū
ros” daugiau man nesiūlijo,

kaip tą socialistų karštį su
mažinti arba kaip jį visiš
kai prašalinti ? Kitas mano 
pseudonimas davė patarimą, 
bet J. O. Sirvydui, tas pa
tarimas pasirodė per silp
nas — jis jį pagerino ir kaip 
išėjo — pasirodė per stip
rus. Vietoj, kad atšalti, jie

Kol pirmąją koresponden
ciją parašiau, tai galvą pra- 
draskiau iki kraujo ir du 
paišiuku sugraužiau. Po ke
liolikos perrašymų, pasiun
čiau į, “Kataliką”. Laukiu 
vieną savaitę, kitą. trečią, 

(Nukelta į 3 pusi.)

YARds 5557.

DR. FRANK C. KWINN
(KveČinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 pp. Ir 7 Iki 8:10 vak.

I. RIMDZUS, D. C.
UCENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Rome Galis tn Indiana—

Phone WENtworth 2527

PHYSIO THERAPY 

6526 8. Racine Avė. 
HOURS: Daily •—< P. M.
Saturdays # A II. to 8 P. 11.

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik vieną porą akių gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
Išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti.

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visą aklų įtempimą.

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetona, Jr.

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonus: CASAL 0623, Chicago 

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

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

SKELBKITES “DRAUGE’

nei prie kuopos daugiau ma- dar daugiau užsikarščiavo,
duosiąs. Tarybos skyriaus p. Makarienė, A. Matus, Ba-» nęs nekalbino. Mat, ir so- • ir net iki verdančio laipsnio, 
pareiga dirbti, kad Lietuvą gdonas, Mrs. Skridlienė, Mrs. cialistai nenorėjo “žioplių“. ; Sušaukė visą kaimenę, vi- 
išvaduoti iš bolševikų ir sy- į Geležienė, S. Ivanauskas, P. Nors gėda man būvo, nors sus avinus bei aveles ir vien 
kiu gelbėti savo parapiją. | Patašius, A. Noreika, A. Bu-1 skruostai ir ausys raudo, - , , .
Po to viskas gražiai užsi-Į čienė, K. širvinskas, J. Se-i bet turėjau kentėti. Čia ga- 
baigė. i menas. J. Petraitis, V. Ged- i Ii man pasakyti, kad išmok-

--------------- j gaudas, K. Labunskienė, P.! ti skaityti nėra sunku. Gali
Kovo 17 d. Kultūros Klū-! Misiūnienė, J. Merkelevičius,

DR. VAITUSH. OPT.

be buvo sveikinami Juozą-. D. Ivanaitienė, P. Raškevi- 
pai. Daug jų buvo. Visi bu-1 čius, J. Marma, Mrs. Stepo- 
vo pakelti. Vienas jų buvo1 navičienė, L. Mizeriūtė, J. 
sunkiausias. Tai policistas,' Karečkas, V. Judickis, J. 
kapitonas Juozas Lapinskas, ! Misevičius, A: Petrauskas, J. 
Visus sveikiname vardinių Į Zubinas, J. Naujūnas, M. 
proga. ! Ruzienė, Mrs. Malinauskie-

---------- nė, V. Gremba, V. Sarokie-
Atnaujino “Draugo” pren. nė, M. Patapavičienė, Mrs.

būt, bet aš buvau, labai už
sispyrusio būdo, o kita, tai 
man labiau patiko rašyti, o 
jiems palikau skaityt. Na, 
jie ir prisiskaitė!...

Kad saugiau pasislėpus 
nuo skaitytojų, aš pasirin
kau virš tuziną pseudoni
mų ir visuomet stengiaus 
vartoti kaskart kitą. Daž
nai tie mano pseudonimai 
susibardavo vienas su kitu,

Kazimieras Makauskas. Nors Bužinskienė, W. Powder, M. 
jis čia augęs, bet niekad ne-! Daugirda, V. Stankevičius 
praleidžia Mirga-Marga iri (Beloit, Wis.), J. Andriukai- — vienas giria, o kitas pei- 
nori, kad ir toliau būtų. Jo Į tis, J. Rimkus, E. Merkelis, 
motina irgi labai mėgsta . P. Krikščiūnas, D. Varašius,
“Draugą” skaityti. j J. Rumčikas, A. Kairys, J.

Kazimieras Makauskas ir Vileišienė, J. Kulvinskienė.
Jonas Milašis, daug metų; Mrs. Juškienė, K. Zakarevi-
buvę parapijos trustisai ir 
daug gražių darbų nuveikę 
parapijos labui, taipgi ir jų 
žmonos daug dirbusios va
karienėse, piknikuose, da-

čius, J. Belskis, Šulcą, šeš
tokas, J. Guokas, Kubilius, 
W. Mitchell, J. Škėma, M. 
Miklas. J. Kubilius S. Ke 
liotis, J. Bacevičius, J. Sta

bar eina į biznį: nusipirko . lionis, K. Lazdauskas. Smul- 
taverną adresu 1609 S. Main I kių aukų $19.50. Viso — 
St. Taverno vardas Silver $146.50.
Tap. Abu yra mandagūs vy-■ Aukos pasiųsta A. L. Ta 
rai, turės gerą pasisekimą rybai.
biznyje. Žada ir užkandžio ALT skyriaus vardu au 
turėti. kotojams širdingai dėkoju

Sveikinam naujus biznie- P. A. Deltuva,
rius. Korespondentas ALT skyr. sekr

SENO KORESPONDENTO ATSIMINIMAI
Rašo Agnieškutės švogeris parodė — tai socialistų kuo

Daug rašalo ir popieros'P®- kuri svetimtaučių nu 
sugadinau: negaliu nei su.| samdytame name, pardavi

LIETUVIAI DAKTARAITel. VIR 0980 (offiee ir Namu.)

Dr. Waller J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON i 

(Lietuvis Gydytojas) 1

4003 S. Archer Avė.
VALANDOS; 2— 4 popiet, 6:30,— 
8:30 vakarais. Trečiad. pagal sutartį.

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 6-8 vak. 

•šeštadieniais nuo 2-4 pp. 
Trečiad. ir Sekmad. uždaryta.

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

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.DR. EMILY V. KRUKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 

Rez. Tel. REPubllc 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 

gaukite: KEDrie 2868 

VALANDOS:

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

Trečiadienio vakarais ir taipgi 
Sekmadieniais pagal sutartį.

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marųuette Rd.

(Dargis Vaistinės Name)
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 2 iki 4pp. ir 6 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 2-4 Ir 7-9 kasdien. 

Išskiriant trečiad. Ir sekmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Palanyrlng akių Įt-pimą, kurto ------------------------------------

Mto prictiutimi galvos skaudėjimo, ' i’ik-iiis Tyrimu-, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- | Or<l,°i,tic oydyma* 
tomo, skaudamą aidų karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregya- 
t*. Prirengia teisingai akinius. Vi- 

atai tikimuose egzaminavimas 
su elektra parodančia ma- 
klaidaa. Specialė atyda 

1 mokyklos vaikus, 
akys atitaisomos.

VALANDOS; aso lt ryto iki ( v. 
vak. SekmaA. parai Betarti.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. TeL: HEMlock 3150 

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 popiet; 6 iki 8 vak.; ir 
Trečiadieniais pagal sutartį.

kia; vienas klausia, o ant
ras atsako... O Millfordui, 
tas viskas išėjo ant naudos. 
Kuomet nebuvo jokio vei
kimo — tai aš rašiau apie 
miesto gražumą, dirbtuves, 
darbus, uždarbius.

Susituoks porelė iš pupų 
Tevaroma, nieko gero nepa
darius nei Lietuvai, nei lie
tuviams. bet man žinių rei
dą — pūkšt ir parašau, kad 
ias mus susituokė — ge
riausi lietuviai, gražiausia 
pora, didžiausi veikėjai... Ki
taip ir negalėjau padaryti, 
juk laikraščiai nerašo apie 
bile “kelmą”.

Kitų kolonijų lietuviai 
skaitydami mano tuos ap
rašymus — užsiinteresavo. 
Pradėjo iš visų kampų va
žiuoti pas mus. Sutverta pa
rapija, pastatyta bažnyčia, 
atvažiavo lietuvis kunigas, 
vargonininkas, zakristijo
nas... Na, ir prasidėjo tik
ras veikimas. Tada buvo ir 
apie ką rašyti!

Socialistai, matydami vi- 
Socialistai, I sa tai, negalėjo suprasti, kas

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mas be akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.
4712 South Ashland Avė. 

Telefonas YARDS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami J 

karo aviacijos skyrius ii priežas
ties spalvų neregėjimo — (eolor 
bllednees), kreipkitės prie 
Apsiimu ItgydyCL

ir kasskaityti kiek redaktorių. beĮn®^avo literatūrą 
skaitydami mano raštus,' n®dėldi®>>>s sakydavo prakai 
pražilo, nupliko o kiti ne-1 das* S*' norėdamas susi-
galėdami pakęsti mano nuo- pažinti su vietos lietuviais' 
latinio jų kankinimo - pa- P“nktuališkai lankydava-i
sitraukė iš savo vietų ir iš
važiavo į Lietuvą; o dar ki
ti supykę — numirė.

Daug naktų nemiegojau, 
kad tik ką išmislinus ir tin
kamai aprašius... O, pasiu
tęs buvau!

Aš pamenu dar ir tą ga
dynę, kuomet lietuviški laik
raščiai buvo leidžiami skai
tymui, o ne pažiūrėjimui, 
kuomet vabalai į prūsokus 
virto, o prūsokai kiaules ga
nė; kuomet tautininkai rau
donais kaklaraiščiais puo
šės, o socialistai jiems už 
tai “rojų” žadėjo; kuomet 
komunistai tik buvo užraug
ti, o apie zombes, niekas nei 
nesapnavo...

Aš, būdavo, kad užvažiuo
siu socialistams, tai tie, ne
lyginant kurmiai, šviesą pa* 
matę, lenda į savo urvus. 
O, kaip aš juos mylėjau!

Atvažiavęs į Millfordą, 
radau tik saujalę lietuvių. 
Nei bažnyčios, nei parapi
jos, nei jokio veikimo ne
buvo. Daugiausiai veikimo

tas prakalbas, 
pamatę naują, jauną ir gra-)čia atsitiko? Tie, kurie jau

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

Turtas Viri J17.5OO.OOO. — Atsargos Fondas Viri $1,300,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Pree. and Mgr.

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

Vai : 
iki 9 
mad.

Contuct Stiklui 
{Stiklus Atnaujinum

DR. WALTER J. SWIATEK
OPTEMETRISTAS

2201 WEST CERMAK RD.
(Virš Metropolitan State Bankosj

Tel: — CANAL 7329
Kasdien — 10 iki 12, 1 iki 5, 7 

šeštad. — 10 ryte iki 6 vak. Sek- 
10 iki pietų. — Trečiad. uždaryta.

DR. CHARLES 5EGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

s»..-

Ofiso Telefonas: YARds 0554

Jei neatsiliepia Saukite—
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.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Nevartok 'Svaigalo'
Del pageltos nuo “Nugarskau- 

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

. Vartokite . . . 
HEALTH RESOR’l MlNERAL

BATH DRUSKĄ

1 malšukas užtenka 10 
maudymams.

KAINA TIKTAI — $1.00 
Prašykite Jos vietinšj vaistinėj, 
O Jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakvmus su pi
nigais tiesiog į —

Bath Products Co.
Laboratories — Chk-ago, III.
Snutliaaidieėiai. kreipkitės i SHIM- 
KU8 KRIOŠ. 3301 S. Halste-l St.

DR. V, P, SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS• • ♦

68C3 W. Cermak Road 
BERWYN, ILLMOIS

Ofiso Tel. — Berwyn 8828 
Res. Tel. — Lafayette 5151 

Je'igu neatsiliepiama — 
Šaukite: Bcrwyn 6200 

VALANDOS:

Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 
ir Penktadieniais — 

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

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6254 S. Ashland Avė..
ROOM B

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

VALANDOS:
Nuo 2 Iki 4 popiet; 7 Iki 8 vnk,; Ir 

Trečiadieniais pagal sutastį.

TM. OANal 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 West 66th Place 
TeL REPablic 7868

Ras. 6858 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvehill 0617 
Offiee TeL HKMloek 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 Nedėtomis susitarus

Tel. — HEMlocb 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Brilis
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

2408 West 63rd Street

VAL.: nuo 7 Iki 9 kas vakarus. 
Dienomis tik pagal sutartį.

TeL OANal 0257
Res. TeL : PROspect 6658

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 8 vaL 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

DR. JOHN G. MULAS
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.

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. YEZELIS
DANTISTAS*

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Iš fabriko j jus-pirkit tiesiog ir taupykit
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
niais nuo 9 vai. ryto Iki 9 vai. vak.

OPTOMETRISTAI IR AKINIŲ IŠDIRBĖJAI 
EtiZAMINAVIMAS AKIŲ IR PRITAIKYMAS ARIMU 

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

(kumpus Ifarshfleld) (kumpas Nortb)
YARDS 4499 HUMBOLDT 9368

TeL YARds 5821

Res.: KENtvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IK 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, 
arklvs be žaboklių.

kaip

Tel. — LAFAYETTE 8650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.)
CHICAGO 32, ILL.--- - _ - -- -

CJŽSISAKYKIT “DRAUGĄ”

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Ruddencijos 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 
Narna Tai.: PITI.I.MAV a<m

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

West Tovvn Bldg.
2400 West Madison Street
Ofiso Tel.: SEEley 7330
Bes. TeL: BRUnswick 0587 

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare
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HELP WANTED 6 DETROITO LIETUVIŲ GYVENIMO

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS $

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVFRTISINO DEPARTMENT 

127 No. Dcnrhoin Street 
Tel. RANdolph 9188-9489

IIELP WANTED — VYRAI

VYRO REIKIA
Piene MvežIotL Ex-servlce vyrą 
pageidaujama. Gera mokestis Ir I 
komisas.

Atsišaukite
WESTERN UNITED DAIRY CO. 

7659 S. Harvard

PROSYTOJO
Pataisytojo moterį) dresea, siūtus 
ir kautus.

GERAS PASTOVUS DARRAS
M-oterų Speciali y Krautuvėje.

KREIPKlTfiS 7 AUKŠTE — 
SAMDYMO OFISE 

CHAS. A. STEVENS & CO.
19 N. State St.

Papr. Darbininkų 

Warehouse Vyru 

Stiklo Piovėjų
PASTOVUMAS — GERA MOKESTIS

CADILLAC GLASS CO 

900 W. Cermak Rd.

Molderių
PATYRUSIŲ

Prie floor, sąueeze arba bench.

GERA MOKESTIS
Pastovūs darbai prie 

Aluminum castings

ADVANCE ALUMINUM 
CASTINGS CORP.

2742 W. 36th PI.
-- ---- ------- ' '

KRIAUČIAUS
Geras darbas tinkamam vyrui. < 

Pastovus darbas.

CRONIN CLEANERS 
1374 W. 79th St. STE 5343

DUMMY HAND
Patyrusio. Kuris gali vynioti sun
kius springsus.

CHICAGO COIL SPRING CO. 
318 N. Albany

DŽENITORIUS reikalingas Ne
kalto Prasid. parapijai Brighton 
Parke. Atsišaukite į klebonija — 
2745 W. 44tii St., CHICAGO 32, 
ILL.

VYRAS REIKALINGAS
Žemės ūkio darbui. Pragyvenimas 
ir atlyginimas patogus. Kreipkitės

SISTERS OF ST. FRANCIS 
Ml. Providcncc. I’ltt burgli 27, Pa.

HELP WANTED — MOTERYS

PATYRUSI 
D2ENITORKA
DARBO V AL.:

4:30 pp. Iki 10 vak. 
Pirmad. ištisai Penktad. 

ŠEŠTADIENIAIS:
Nuo pietų iki 4 pp.

PERSONNEL DEPT. 
REPUBLIC 3000

CENTRAL 
STEEL & WIRE CO.

3000 W. 51 st St.

HELP WANTED — MOTERYS

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

Vai. — 7 ryto iki 3:30 pp.
48 Vai. — C 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.
merginų

Patyrimo nereikia rankomis pa
kuoti arba su mašina. Veikli dir
btuvė. Atsišaukite.

CRYSTAL PURE CANDY CO. 
2611 W. Chicago Avė.

EIMSnER
Prie moterims siūtų ir kautų.

RERMAN * BERMAN 
101 S. AVells 3r»l floor.

PATAISYMAMS MOTERIS
Dresių šapoje

Virš mokestis. Geros <lnrtx> si)lygos.

L. STAR’S DRESS SHOP 
3527 W. 16th St. CRA 3168

FOUNTĄIN MERGINŲ
Pastovumas, gera mokestis, ma
lonios darbo sąlygos. Erdviose 
krautuvėse arti namų. Puiki tran- 
sportacija. Mes bandysim kiek ga
lima paskirti jus į krautuvę ar
čiausia jūsų namų. Kreipkitės j

ANDES CANDIES 
4430 N. CLARK ST.

Ar į ANDES CANDIES krautuvę 
arti jūsų namų.

REIKIA SKALBĖJOS
Dvi dienas į savaitę klebonijoje.

GERA MOKESTIS 
. PAšAl’KITE;

A N D O V E R 4 5 3 2

REIKIA MERGINOS
Namų darbams klebonijoje. 

GERA MOKESTIS 
PASAUKITE:

ANDOVER 4532

FILE CLERK 
AND TYPIST

Permanent position. Excellent 
working condilions. Paid vaca- 
tion. Hospital, insurance. Salary 
according to experience. Apply.

GARDNER & CO.
2222 S. Michigan Avė.

GAL 3434 Mr. Iruin.

GERA PROGAI

PARSIDUODA — mūrinis namas 4 
fletu. 2 po 5 ir 2 po 4. štymn šildo
mas, visi įrengimai. Sa\įninka gali
ma matyti visados adresu 2823 West 
65th St. (pirmam aukšti* užpakalyje).

Susitars su Lenkija
VARŠUVA, kovo 19.—Ju

goslavijos diktatorius Tito 
pareiškė, kad jis pasirašys 
draugingumo ir savitarpės 
pagalbos sutartį tarpe Len
kijos ir Jugoslavijos. Sutar
tis paruošiama jam besikal
bant Lenkijoje.

WASHINGTON, kovo 19. 
—Tiek daug japonų minų 
atplaukė 5,000 mylių per 
Pacifiko okeaną į Amerikos 
vandenis, kad vakarinių val
stybių žvejai prašo pakraš
čių sargybą tuo reikalu su
sirūpinti.

ŽiniŲ-Žinelės
Kareivių Rėmėjai tikrai 

dirba kilnų lietuvybės dar
bą. Kad tinkamiau pagerbus 
pastarojo karo karius-lietu- 
vius, gera pradžia padary
ta veteranų suorganizavimui 
ir tam pinigų sukelta. Šis 
darbas tęsiamas ir toliau.

Dabar rėmėjai užsiėmę 
surengimu puotos Detroito 
lietuviams kariams pagerb
ti. Puota įvyks gegužės 11 
d., svetainėj prie 24-tos ir 
Michigan. Kariams bus dy
kai įžanga.

Kareivių Rėmėjų valdyba 
šaukia susirinkimą kovo 24 
d., buv. Lietuvių svetainėj,' 
1:30 popiet. Kviečia ne tik 
narius ateiti, bet lietuvius 
karius ir kurie tik norėtų 
darbuotis su rėmėjais. At- 
jauskite didelį darbą, kuris 
yra visų lietuvių reikalas.

Susirinkime bus plačiai 
išaiškinta, kaip rengiamasi 
prie karių pagerbimo puo
tos ir kokiu būdu bus su
kviečiami kariai. Taipgi ko
misija padarys pranešimą a- 
pie perkamą namą. Labai 
svarbu visiems sužinoti.

Detroito lietuviai juo to
liau, tuo geriau pradeda pa
žinti lietuviškus komunistus, 
kurie per akis meluoja apie

Laimės Naujam 
Gyvenime

MARIJONA UŽDAVINAITĖ

duktė Stanislovo ir Magda
lenos Uždavinių, ištekėjo už 
Stanley Kvietkausko. Jau
nuolis tik keletas mėnesių 
kaip garbingai paliuosuotas 
iš U. S. Army, kurioj ištar
navo penkis metus. Jauno
sios tėvai buvo surengę ves
tuves Hispanos Unidos sve
tainėj.

Lietuvą per savo radio sek
madieniais. Tikrai melagin
gas žinias skleidžia. Tokios 
žinios aiškiai parodo, kad 
lietuviai komunistai rusams 
parsidavę. Jei tokias žinias 
skleidžia, žinokite kas Lie
tuvą turi pavergę. Dabar 
Lietuvoje yra rusų pinigai, 
rusų kariuomenė, mokyklo
se mokinama Stalino kons
titucija ir jo paveikslais iš
puoštos mokyklos. Iš Mask
vos eina visas įsakymas, 
kaip Lietuvą valdyti. Rusai 
atima nuo lietuvių ūkininkų 
javus, gyvulius, žąsis, viš
tas ir t.t Tai tokia “lais
va” Lietuva.

Pažinkime tokius žmones 
ir su jais nieko neturėkime, 
jei esame lietuviai.

Delko jie per savo radio 
neskelbia žinių apie Kana
dos komunistų šnipų dar
bus ? Kiek laiko atgal buvo 
pranešę, kad tai pro nazių 
darbas. O kaip paveikslus 
ir pavardes Kanados valdžia 
paskelbė, tai lietuviški ko-

munistai nei žodžio apie ta- 
vorščių darbus.

Daugelis detroitiečių Flo
ridoj per žiemą maudosi. 
Eugenija Molienė, veikli dar 
buotoja, paviešėjus kelias 
savaites Floridoj, sugrįžo 
pilna sveikatos. Linki, kad 
kiekvienas lietuvis nors 
trumpam laikui galėtų nu
vykti į saulėtą Floridą. Esą, 
tikra poilsio vieta.

Agota Joy-Juodsnukaitė 
praeitą šeštadienį buvo Lie
tuvių Balso radio valandos 
anauncerig. Labai aiškiai 
vadovavo. Nors yra čia au
gusi, bet gražiai lietuvių 
kalbą vartoja.

Kovo 28 d. Detroito Or
ganizacijų Centro buv. Lie
tuvių svetainėj įvyks svar
bus susirinkimas 7:30 vai.. 
Kviečiami kuopų, dr-jų at
stovai ir šiaip darbuotojai 
susirinkime dalyvauti. Bus 
svarstomas projektas Toron 
to lietuvių rengiamos prog
ramos. Tas duos daugiau 
progos Detroito jaunimui 
pasidarbuoti, arčiau susipa
žinti ir 1.1. Koresp.

Seno korespondento 
atsiminimai
o mano korespondencijos — 
nėra! Grinorius būdamas, 
manau kad mano laiškas pa
klydo. Juk dideli žmonės 
Chicagoj paklysta, o mano 
mažam laiškeliui paklysti j 
tik baikos... Pasiunčiu ko-i 
piją ir kitą savaitę — nugi 
ant pat viršaus puslapio, 
kaip žvaigždė žiba, tik dau
giau pamarginta visokiais 
taškais, kabliukais, brūkš
neliais — mat kad geriau 
atrodytų...

Po keturių savaičių — žiū 
riu ir savo akims netikiu
— ta pati korespondencija
— žodis į žodį — tik pamar
ginta — o tai buvo mano 
kopija, kurią pasiunčiau, ma 
nydamas, kad pirmoji pra
žuvo.

Kuomet sužinojau redak
toriaus būdą, nors per de
šimts metų rašiau, bet dau 
giau nebesirūpinau, nes ge 
rai žinojau, kad kiekviena 
mano korespondencija tilps
— kaip ji užtektinai bus se
na... Taip kaip vynas — kuo 
senesnis — tuo geresnis...

Laikui bėgant, “Katali
kas” virto dienraščiu, kores
pondencijos pasidarė dviejų 
savaičių senumo, vietoje ke
turių, o aš vis rašiau ir ra
šiau, maniau kultūringą dar 
bą dirbąs. Pasaulinė karė, 
Lietuvos likimaB, jos žmo
nių šelpimas — rūpėjo kiek
vienam geram lietuviui — 
rūpėjo ir man! Mūsų kolo
nijoj buvo sušauktas masi
nis susirinkimas, kuriame 
buvo išneštos rezoliucijos 
Lietuvos reikalais ir nutar
ta pasiųsti į dienraštį, bet 
ne į “Kataliką”, aš stovė
jau, kad tilptų abiejuose 
dienraščiuose, bet opozicija 
buvo per stiprį ir mus nu
galėjo. Nenorėdamas palikti 
katalikų mazgotės vietoje, 
aš eidamas iš susirinkimo, 
sustojau pašte ir parašiau 
trumpą žinutę į “Kataliką” 
apie tai kas buvo nutarta 
ir redakcijai pridėjau prie
rašą, kad jie pasistengtų į- 
dėti tą žinią pirmiau negu 
opozicija įdės. Laukiu die
ną, kitą, trečią, opozicija į- 
dėjo, bet mano nėra! Tik 
už dviejų savaičių — įdėjo,

REGINA MARDOSAITĖ

Jau kelinti metai, kaip 
valdžios mokykloj muzikos 
mokytoja, turi kelis GLee j 
Clubs. Yra baigusi Scran- 
ton, Pa., konservatoriją, ga
bi pianistė, dažnai akompa
nuoja žymiems solistams, y- 
ra nuolatinė akompanistė 
solistei Marijonai Galinienei. 
Muz. Mardosaitė, jei nebūtų 
taip užsiėmus valdžios dar
bais, daug ką galėtų tarpe 
lietuvių parengti, bet, gal, 
kada gaus progos pasidar
buoti ir lietuvių mene.

ir aš gavęs perskaičiau ir 
gerai pamislinau: Dešimts 
metų kaip aš jiems tarnau
ju, už tą mano darbą nie
kas man nei ačiū nepasakė. 
Aš iš jų nieko nereikalavau. 
Dabar tik pirmą kartą aš 
prašiau jų, bet ne savo nau
dai, bet jų pačių ir tą vie
ną prašymą jie nepasisten
gė išpildyti. Padėjau “Ka
taliką” į šalį, prenumerata 
išsibaigė — daugiau neat
naujinau ir nežinau, kas su 

j juo atsitiko.
Vienas iš darbščiausių re- 

i daktorių, ką aš pažinau, tai 
i buvo B. K. Balutis. Jis la
bai norėjo dirbti, už tai ma
no korespondencijas būdavo 
taip pertaiso, taip pagraži
na, kad net aš pats jų pa
žinti negalėdavau, bet jis 
turėjo labai gerą sistemą, 
būdavo jis man pasiunčia 
penkis numerius “Lietuvos”, 
padalint savo draugams ir 
atvirukę, kur pasakoma ant 
kokio puslapio randasi tas 
mano “master piece”, ir 
taipgi paraginimą, kad aš 
jo nepamirščiau ir ateity — 
vadinas — jis nori daugiau 
darbo.

J. O. Sirvydo niekuomet 
negalėjau užganėdinti, nes, 
pagal jo nuomonę, — socia
listai daugiau buvo verti 
patarkuoti, negu aš galėjau, 
už tai jis niekuomet neatim
davo, bet visuomet pridėta-

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

Šią pinigų stirną KEISTUTO TAUPYMO BENDRO- 
Vfi yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Įsigyti 
naują arba seną namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartini savo namą be Ilgo atidėliojimo Ir be 
ifilaid.ų, pagal G. I. Bill oi Rlghts patvarkymus.

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

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

OHIO LIETUVIU ŽINIOS
Cleveland I

šv. Jurgio bažnyčioje skel 
biama katalikiškos spaudos 
vajus. Raginama visi nuo
širdžiai platinti kat. laik
raščius. Nes gera spauda, 
yra geras ginklas apsigyni
mui nuo visokio blogo.

Gavėnia — maldos ir at
gailos laikas. Prisiminus 
atgailą, reikia atsiminti ir 
atsilyginimą. Jei tamstos 
prenumerata už laikraštį pa
sibaigė, tai būtinai stengkis 
atnaujinti. O jei neskaitai, 
tai be atidėliojimo,‘užsipre
numeruok, idant būtum iš
tikimas kareivis katalikiš
koje kovoje.

» Y *
Šv. Jurgio parap. salėje, 

kovo 24 d. bus rodomi juda
mi paveikslai “Karalių Ka
ralius” (King of Kings), t. 
y. Jėzaus gyvenimas. Kiek
vienas turėtų pamatyti. Vai
kams popiet 2:30 — įžanga 
15c., o augusiems vakare 
7:30 — įžanga 35c.

★ ★ ★
Šv. Jurgio parap. salėje 

kovo 17 d. moterų Aušros 
Vartų Š. P. Marijos Dr-joa 
įvykęs bankietas buvo skait
lingas. Pirm. M. Luckienė 
perstatė kleboną kun. V. Vil- 
kutaitį, kuris plačiai apibu
dino aušriečių 40 metų gy
vavimą, ir veikimą. Dr-ja y- 
ra didžiausia šioj kolonijoj 
ir dirba tautai ir Bažnyčiai, 
taipgi savyšalpai. Kitą įdo
mią kalbą pasakė buvusi 
pirm. per suvirš 20 metų — 
M. Pukelienė, kuriai įteikta 
piniginė dovana $35.00. Pas
kiausiai kalbėjo pirm. M. 

Į Luckienė, ragindama jauną
ją kartą užimti senųjų vie
tas.

Vakarienėje lėkštė kaina
vo $1.25, bet valgyti buvo 
kiek tik kas norėjo. Visi 
skirstėsi vėlindami draugi-

vo, ir tuomet išeidavo per 
karštai...

Esu aprašęs geriausius 
tautos budintojus bei veikė
jus. Už tą darbą, vieni ma
ne gyrė, kiti peikė. Atsirado 
ir tokių, kurie man bulbinį 
medalių žadėjo, bet nedavė. 
O kitų nors ir prie geriau
sių norui aprašyti — nega
lėjau.

Aš visuomet bijodavau, 
kad mano plunksna nepra
dėtų kalbėti ir neišplepėtų 
mano visų paslapčių, bet tas 
pavojus jau pranyko, nes 
andai Zombės sulaužė mano 
numylėtą plunksną ir dau
giau ji jau nerašys!...

jai sulaukti laimingai 50 m. 
jubiliejaus.

* * *
Lankėsi Lt. Kapai, P Ma- 

sys, iš Columbus, atsižymė
jęs kovoje Europoje, dabar 
dirba valdišką darbą, kaipo 
federalis inspektorius. Lan
kės pas K. Štaupus, P. Mu- 
liolius ir kitus.

* * *
Card party sąjungiečių 36 

kp. buvo vas. 24 d., naujos 
parap. salėje. Didžiausia pa
dėka kuo nors prisidėju- 
siems seka iš eilės: klebo
nui J. F. Angelaičiui, J. Blaš 
kevičiui, V. Katkauskienei, 
Gradinskienei, M. Maslaus- 
kienei, Blaziūnienei, Yuškie- 
nei, V. Sadauskienei, L. Mi
liauskienei, V. Milelonienei, 
Z. Amšejienei, J. Salasevi- 
čienei, Babarskienei, E. Zors 
kienei, R. Derienei, M. Ci- 
cėnienei, P. Kundrotienei, N. 
Nemanienei, M. Žilinskienei, 
J. Queen, M. Angelaitienei, 
Chiculkienei.

* * *
Pagerbimo vakarienė var

duvių proga, naujos parap 
salėje įvyks kovo 31 d., 6 
vai. vak. Rengia Mot. Są- 
gos 36 kuopa. Vakaras bus 
pagerbimui kleb. kun. Juo
zo F. Angelaičio. - Įžanga 
$1.25.

♦ » »

Kortavimo vakarą rengia 
BALF 55-tas skyrius kovo 
24 d., naujos parap. salėje. 
Pradžia 3:30 vai. Dovanos 
bus duodamos kiekvienam 
stalui. Pelnas eis parapijos 
naudai. Įžanga 50c. Malo
niai prašome visus atsilan
kyti.

* * ♦
Card party šv. Jurgio pa

rapijos salėje bus kovo 30 
d. Rengia šv. Vardo Dr-ja. 
Bus duodamos dovanos, kiek 
vienam kortuotojų stalui. 
Bus ir vaišės. Pradžia 7:30 
vai. Įžanga 35c. Įsitėmykite.

•'■■■ ■'. M; D.. . 'i . ' \ , , , . \ ' : - . ’
Labai suklys tas, kurs sau 

draugo ieško puikiuose rū
muose arba puotose. — Se-
neca.

SE/VO

FLOVVERS
-
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Šiandienine Lenkijos Padėtis
LENKŲ KARIŲ LIKIMAS

Kažkaip nejaukiai praskambėjo pasaulyje žinios, kad 
Didžiosios Britanijos vyriausybė verčia gręžti į “ne
priklausomą” Lenkiją lenkų, karius, kurie ligšiol su
darė paskirus lenkų kariuomenės vienetus ir taip nar
siai kariavo prieš Vokietijos nacius ir Italijos fašis
tus per visą karą. Kol anglams, teisingiau — jų im
perijai ginti, buvo reikalinga Lenkijos kariuomenė, jie 
ją globojo, palaikė, finansavo. Dabar, po karo, ji an
glams nebereiklinga.

Lenkų kariuomenė narsiai kariavo greta anglų ir a- 
merikiečių kariuomenių, nes ji tikėjosi, kad po šio 
karo ir Lenkija bus atstatyta laisva ir nepriklausoma. 
Bet ji skaudžiai apsivylė. Lenkija yra suskaldyta ir, 
be to, jos “nepriklausomoji” dalis pateko po žiauria 
Maskvos “globa”. Todėl lenkų kariai ligšiol atsisakė 
grįžti į savo kraštą, į Lenkiją.
KOKIA LENKIJOS POLITINĖ BŪKLĖ

Šiandieninė Lenkija tik teoriniai yra nepriklausoma, 
o faktinai ji yra svetimų okupuota. Nors didžiųjų val
stybių jį ir yra pripažinta, tačiau tas pripažinimas ne
užtikrina visiško nepriklausomumo. Į dabartinę Len
kijos vyriausybę smarkiai kišasi Maskva, be kurios 
žinios ji ir piršto negalį pajudinti.

“Demokratinė Lenkija” — tai tik tuščias žodis. Ten 
nėra nei spaudos, nei žodžio, nei asmens laisvės. Išė
jęs į darbą, lenkas nėra tikras, kad dar sugrįš į na
mus. Pranešimai sako, kad gatvėse daromi nuolati
niai dokumentų tikrinimai, žmonės gaudomi priversti
niems darbams dirbti. Kalėjimai pilni “politinių kali
nių”, daug ištremiama ir net sušaudoma.

Dabartinė Lenkijos būklė yra panaši į Lietuvos būk
lę buvusią 1941 m. Tik trūksta “liaudies seimo” ir to, 
kad “paprašytų” įjungti į SSSR “tautų šeimą/’
BIJO PATEKTI Į BUDELIŲ RANKAS

Dabar kyla didelis klausimas, ar lenkai sutiks su 
tuo? Atrodo, kad ne. Ir grįžę Lenkijon lenkų kariai 
tikrai nesutiktų su esama padėtim, bet norėtų, stoti 
kovotojų eilėn. Bet jie žino, kad, patekę į dabartines 
Lenkijos gyvenimo sąlygas, tos progos neturėtų. Mask
va pasirūpintų jų ryžtingumą kovoti už savo teises į 
laisvą ir nepriklausomą gyvenimą taip pakirsti, kaip 
jau pakirto milijonams žmonių. Juos likviduoti būtų 
nesunku, nes perėję Lenkijos sieną, jie tuoj patektų 
į Maskvos budelių rankas. Lenkai patrijotai mano, kad 
šiuo tarpu gyvendami užsienyje bus naudingesni sa
vo tautai.
KO SULAUKS ATEITYJE?

Vis tik Lenkijos politinė padėtis šviesesnė, negu Bal
tijos valstybių. Mat, gausingesnė tauta. Nors per vo
kiečių okupaciją Lenkija neteko apie aštuonis milijo
nus žmonių, bet vis dar ir dabar ji laiko save dvide
šimties milijonų tauta, kuri rankų nenuleis ir kovos 
dėl savo laisvės. Kad lenkai moka kovoti ir mirti, įti
kinančiai rodo 1939 metų jų karas su vokiečiais ir gar
susis Varšuvos sukilimas.

šiuo metu daromi prisirengimai prie rinkimų. Mask
va daro spaudimo, kad rinkimai nebūtų demokratiški, 
bet tokie, kokie esti Sovietų Rusijoj, tai yra rinki
kams pasiūlyti tik vienos partijos kandidatų sąrašą 
ir jame tik tiek kandidatų, kiek yra reikalinga išrinkti. 
Vice premieras St. Mykolajczyk prieš tai vis dar ko

voja. Jis vis tik išdrįso pasipriešinti Maskvos planui. 
Del to Maskvos spauda jį piktai ėmė pulti. Jei Miko- 
lajczyk gaus stiprią paramą iš vadinamosios užsienių 
kontrolės, gal tada mažiau bus klastų ir tuo būdu 
gal bent šiek tiek pagerės politinė padėtis.

Neseniai vienas mūsų korespondentas iš Europos ra
šo: “Gyvendamas Lenkijoj susidariau vaizdą, kad len
kai nepalaužiamai tiki į savo tautos nepriklausomybę 
ir nuoširdžiai linki to lietuvių tautai.”

Ir aišku, nuo to, kaip, pagaliau, išsiriš Lenkijos klau
simas, labai daug pareis ir Lietuvos ir kitų, Baltijos 
tautų likimas.★
Irano Klausimas Ir JTO

STALINAS NIEKAM NEPASITIKI

Vis dar dedama vilčių, kad Jungtinių Tautų Orga
nizacija pajėgs išnarplioti dabartines tarptautines pai
niavas ir užkirsti kelią Sovietų Rusijos agresijai. Mat, 
yra žmonių, kurie mano, kad Maskva skaitysis su JTO 
parėdymais, nes yra “nuoširdi” tos organizacijos narė.

Tai yra naivių žmonių galvosena.
Nieks šiandien negali užginčyti to fakto, kad dikta

torius Stalinas niekuomet nepasitikėjo Jungtinių Tau
tų Organizacija. Jis ją laikė antraeiliu įrankiu arba 
ginklu, kurį, reikalui esant, galima numesti į šalį.

Pažiūrėsime, kas atsitiks su Irano vyriausybės pro
testu prieš Rusijos agresiją, kuris yra įneštas į JTO. 
Tokj žingsnį darydama vyriausybė, laiko, kad tai yra 
jos paskutinioji viltis, paskutinysis šaltinis, kur ji gali 
kreiptis ieškodama teisybės.
JTO GALI SUGRIŪTI

Patiektas Irano klausimas JTO liečia daug daugiau. 
Jis liečia pasaulio taiką ir pačios JTO likimą.

Maskva savo rankose turi gerą įrankį — veto JTO. 
Ji panaudos tą įrankį, svarstant Irano klausimą, ne
paisydama nė to, kad tai galėtų sumalti į dulkes visą 
Jungtinių Tautų Organizaciją, nes tai suskaldys ją į 
du vienas kitam priešingus blokus.

Po to smūgio, mes galėtume tik vaizduotis, kad JTO 
gyvuoja. Bet nebeturėtų nė tiek reikšmės, kiek savo 
laiku turėjo Tautų Sąjunga.

Maskvai pasaulio taika ir gerovė niekuomet nerū
pėjo ir nerūpi. Ir kol Stalinas sėdės Kremlino soste, tol 
darys sunkumus taikai atstatyti ir drums vandenis, 
kad lengviau galėtų juose žuvauti. Jo tikslas — pa
vergti kuo daugiausiai tautų ir visą pasaulį užnuodyti 
ateistinio komunizmo nuodais.

★
Politinė Padėtis Prancūzijoj

Mūsų korespondento Paryžiuje p. Arūno žiniomis, 
Prancūzijos .vyriausybės krizės, kaip paskutiniu laiku 
manyta, tuo tarpu neįyyks.

Naujosios konstitucijos redagavimas eina palengva 
ir vargu ar suspės padaryti tai iki rinkimų. Atrodo, 
kad Prancūzija kuo tolyn suka labiau į kairę ir per 
būsimus rinkimus komunistai gali laimėti daugumą 
balsų.

Esant netvirtai politikai, daugelis prancūzų nori bėg
ti į užsienį, nes jiems atrodo, kad niekad nebegrįš tie 
aukso laikais, kokius gyveno Prancūzija prieš karą.

Šiaurės Afrikoje Alžyre ir Tunise nekurie koloniza
toriai parduoda savo farmas ir kraustosi į Maroką, kur 
jie jaučiasi saugiau, nes ten dar stovi amerikiečių ka
riuomenė. Eina gandai, kad jei Prancūzijoje laimėtų 
komunistai, tai Marokas pasiduotų Amerikos protek
toratam

Komunistams prašant, sovietų vyriausybė sutiko par
duoti prancūzams 5 milijonus centnerių javų, už ku
riuos jie turės sumokėti rusams doleriais. Tačiau javus 
jie turės ieškotis Odesos uoste. Kadangi prancūzai ne
turi laivų, tai mano prašyti paskolinti anglų ar ame
rikiečių.
AR GEN. DE GAULLE YRA POLICIJOS PRIEŽIŪROJ?

Keletas Paryžiaus ir užsienio laikraščių parašė, kad 
gen. de Gaulle savo buveinėj yra taip saugomas, kad 
susidaro įspūdis, jog jis yra policijos priežiūroje. Pa
šaliniai žmonės prie jo sunkiai prileidžiami ir jis ne
galįs niekur važiuoti.

Į tai vyriausybė paskelbė, kad sargyba esanti prie 
gen. de Gaulle yra vien tik jo asmens saugumo reika
lams pastatyta ir kad gen. de Gaulle, šiuo metu, yra 
visiškai laisvas.

Tuo tarpu savotiškas “gaulliatų” valymas prasidėjo. 
Gen. de Gaulle brolis Ksaveras, buvęs pasiuntinys, pa
leistas pensijon. Buvo vienu metu klausiama ar gen. 
Leclerc nebus pašalintas.

Atrodo, kad labai lengvai galima užmiršti žmones, 
kurie pasitarnavo daug savo tėvynei.

★
“Vyties” 3 numeris išėjo įvairus, kaip ir paprastai. 

Jame daug raštų anglų kalba apie Lietuvą ir gausiai 
iliustruotas gražiais vaizdais iš Lietuvos.

★ *
Gyvename tokiais laikais, kurie reikalauja iš mūsų 

stiprinti savo spaudą ir būti gerai organizuotais.

a Sysu .... ........
—aLciuvie.nl-
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Adata
Gen. Franco, Ispanijos vy

riausybės galva, piršto ne
judina, kad prieš ką nors 
ėjus ar kur nors kokią pro
pagandą varyti. Jis dėlto 
bejėgis. O bet gi prieš jį ke
liama “ablava” kaipo prieš 
pavojingiausią pašau 1 i n ė s 
taikos ardytoją.

★ ★ ★
Žygis prieš Ispanijos gen. 

Franco suardytame pasauly
je padarys dar daugiau sui
rutės. Pakrikdytoj Ispanijoj 
Maskvos ponai susidarys ty- 
kį centrą, iš kur savo ardy
mo darbą dar sėkmingiau 
varys.

★ ★ ★
‘Ablavą” prieš Ispaniją 

organizavo Maskva. Tame 
»u ja ėjo Prancūzija, Ame
rika ir Anglija.

★ ★ ★
Prancūzija niekaip nega

lėdama susitvarkyti namie 
pirmutinė šoko, kad per
tvarkyti Ispaniją.

★ ★ ★
Dabar daug kalbama apie 

laisvę Indijai, Indonezijai, 
Egiptui, žydų teises Pales
tinoj, bet ką girdime apie 
laisvę tautoms Maskvos po
nų pavergtoms?

★ ★ ★
Netrukus sueis metai, kai 

karas pasibaigė. O kur tai
ka?

Įvairumu Kampelis
Rašą Jonas A. Skelly

Rockforde tūla moteris 
pareikalavo divorso. Sakosi, 
kad jos vyras įdėjęs klijų į 
jos “tooth paist”, kurį pa
vartojus ji negalėjo burnos 
atidaryti ir žodžio ištarti
per šešias valandas.* * #

“ženykis”! sako žymus 
graikų rašytojas Socrates. 
“Jei gerą žmoną gausi, bū
si linksmas. Bet jei blogą, 
tai patapsi filosofu — tas
vyrams irgi yra labai gerai.♦ * ** *

Chiang Kai-sheko, Kinijos 
Generalissimo, pirmoji žmo
na buvo japonė, o jo sūnus
išmokslintas Vokietijoje.* ♦ *

Yra senovinė patarlė: Kas 
valgytų su velniu, būtų rei
kalingas ilgo šaukšto.

* * *
Vyrai yra geresni radio 

pranešėjai, negu moterys. 
Taip sako Anglijos rapor
tas vėliausio balsavimo.

* * *
Montreal, Kanada, yra ant 

ras didžiausiai prancūziškai
kalbantis miestas pasaulyje. 

* * *
“Balkanai”, iš senovės

turkų žodžių reiškia kalnai.♦ * *
Yra pasakojimas, kad De

troite, automobilių mieste, 
arklys pamatęs kitą arklį — 
pasibaido.

* * *
Bitės sunaudoja apie dvi

dešimt svarų medaus kol 
pagamina vieną svarą vaš
ko.

* * *
Šuo turi keturiasdešimt 

du nuolatinius (permanent) 
dantis.

* * *
Voro voratinklis išaustas 

žirnio didumo, ištiesus siek
tų 350 mylių.

Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

(Tęsinys)
— Iš kur aš tai paėmiau, ' 

kad jis būtinai turi ateiti? 
Juk nevaikščiojo jis ligi šio- 
liai. Tik į. gegužines atėjo 
pavadinti, o vakar bilietą 
atnešė. Prieš ateidamas vi
sada jis paskambina, kad 
žinotų, ar namie. O dabar 
neskambino. Ko aš sėdėsiu, 
kaip varna, ir lauksiu, bene 
kas ateis. Gera studentė! 
Lyg, rodos, kad mokslas 
studentei nepirmaeilis daly
kas.

Susidėjusi užrašus į port
felį, jau norėjo eiti.

— O gal kaip tik dabar 
jis jau išėjo iš namų, kad 
čia pabūtų su manim? Gal 
jau net netoli mano durų ?

Marytė nepasijuto, kaip 
išbėgo pro duris, pasižiūrėti 
į gatvę: gal kur tolumoj 
pamatys tarp žmonių jo gal
vą — jis už visus aplinki
nius aukštesnis. Ji greit pa
žintų jo juodas, taip jai 
brangias, akis, pasidrieku
sius iš po kepurės plaukus... 
Dar kiek pastovėjo gatvėj...

— Kokia gėda šitaip pa
siduoti jausmams! — suba
rė save Marytė, nieko gat
vėj nepamačiusi.

Jeigu aš jam būčiau arti
ma,' tai jau trečias mėnuo 
mes gyvenam Maskvoje. Jis 
nelaikė sau malonu nei tin
kama su manim draugauti...

Taip pagalvojusi Marytė 
pasispraudė portfelį po pa
žastim ir išdūmė į univer
sitetą, vis dėlto, kol buvo 
matyti jos durys, atsisuk
dama pasižiūrėti atgal.

Dar nebuvo nuėjusi Mary
tė nė į galą gatvės, kaį prie 
jos durų paskambino Vytau
tas. Buto šeimininkas atida
rė duris ir atsakęs, kad Ma
rytės nesą namie, vėl užda
rė jas.

Sugrįžus iš universiteto 
pirmas Marytės klausimas 
buvo: “Ar pas mane niekas 
nebuvo?”

Šeimininkė nebuvo Vytau
to mačiusi ir atsakė, kad 
nieko nebuvę.

Rytą Marytę pažadino vėl 
ta pati mintis. Ir vėl, kaip 
vakar, pati sau atsakė, ko 
jam eiti. Ir vėl, kaip vakar, 
kažkur giliai tūnojo nujau
timas, kad jis ateis. Kai a- 
tėjo laikas į universitetą, 
Marytė ilgai trūsė po kam
barį; visokių darbelių rado. 
kad tik ilgiau užtrukus na
mie. Jausmai kovojo su pro
tu. Pastarasis ir vėl nuga
lėjo: nėra pamato atsisaky
ti nuo lankymo paskaitų ir 
sėdėti namie, kad koks ka- 
valėrius susimylėjęs atsilan
kytų.

Šį kartą, kai Marytė su
grįžusi pasiteiravo, ar pas 
ją niekas nebuvo, šeiminin
kė aprašė atsilankiusiojo iš
vaizdą. Marytė plykstelėjo 
ugnim. Tai jis! Jis buvo 
pas mane. Ach, kaip gaila, 
kad aš nebuvau namie!

— Afrosinija Feodorovna, 
kurią valandą buvo mano 
svečias? — paklausė, nubė
gusį pas šeimininkę, mer
gaitė.

— Apie šeštą, — atsakė 
šeimininkė pagalvojusi, nes 
matė iš mergaitės akių, kad 
tai jai svarbu.

— Šeštą. Kaip tik per grai

kų filosofijos paskaitą. Gai
la, bet tai niekis. Svarbus 
pats jo atėjimo faktas. Svar 
bu, kad buvo noras, o jei 
tik norės, ateis ir kitą kar
tą. Rytoj kaip tik sekma
dienis. Tikrai ateis.

Vakare ką nors dirbti Ma
rytė buvo per daug išsiblaš
kiusi, už tai anksčiau atsi
gulė ir netrukus užmigo. Už
migo, bet dvasia jos veikė 
ta pačia kryptim, kaip ir 
dieną.

Sapnavo, kad, štai, ji atė
jo gulti į savo lovą ir rado 
lovoj miegantį apsirengusį 
Vytautą. Jai buvo labai ma
lonus pats jo čia buvimas, 
ir ji norėjo jo nežadinti, at
sigulti kur nors kitur, kad 
tik jis čia ilgiau būtų. Ma
rytė ilgai stovi, ilgai gėrisi 
jo maloniais veido bruožais 
ir negali nuo jo atsitraukti. 
Buvo beeinanti susiriesti 
kur nors ant kėdžių, tačiau 
viešoji opinija — ką pasa
kys žmonės, kai rytą pama
tys pas ją vyrą — privertė 
ją susilaikyti, ir ji nuėjo 
pažadinti...

Pergyvenimas buvo toks 
stiprus, gyvas ir vaizdus, 
kad Marytė pabudo iš mie
go ir šoko dairytis aplin
kui. Pamačiusi, kad jo čia 
nėra, nuliūdo ir sunkiai nu
krito atgal ant priegalvio.

— Viešpatie, jaučiu, kaip 
rituosi nuo palinkusios plokš 
tumos ir negaliu susilaikyti, 
negaliu ko nors nusistverti, 
kas mane sulaikytų. Ten a- 
pačioj, ties tarpekliu stovi 
jis, mano brangusis; jis ne
duos man nusiristi į bedug
nę — jis mane pagaus į sa
vo glėbį... — pusiau sapna
vo, pusiau galvojo Marytė.

— O, Dieve! — suvaitojo, 
nakties tamsuma dar labiau 
jaudinama: — Kas jis? Ma
no angelas sargas ar tik 
vylingas suvedžiotojas?.. Ar 
myli jis ar tik, matydamas 
mano jausmų gilumą, nori 
pažaisti...

Ji prisiminė prižėlusią pa- 
jesio pievutę, kur ji gėlinė- 
dama sutiko verkiančią Oną. 
Gyvai prisiminė Onos bevil
tį nusiminimą... Būna blogų 
žmonių, — pasipurtė ji ir 
užsidegė elektrą. Prisiminė 
motinų pasikalbėjimą — ir 
vėl palinksmėjo.

Kitą dieną po pietų, kad 
netektų vargintis laukimo 
nerimu, ir kad nesusirinktų 
kiti draugai, kaip paprastai 
šventadieniais, nes ji norėtų 
būti tik su juo vienu, tik 
jo vieno balso klausyti, jo 
meilų žvilgsnį matyti tik ant 
savęs vienos, — Marytė iš
ėjo į miestą, pasiryžusi su
grįžti tik apie penktą vtlan- 
dą.

Netoli nuo durų Marytė 
susitiko ateinantį pas ją 
Juozą, šį, kartą nė Juozo 
draugystė nebuvo jai malo
ni, ir ji atsiprašė negalinti 
namo grįžti — turinti svar
bų reikalą.

Juozas noriai sutiko ją 
palydėti.

(Bus daugiau)

Žmonės sakosi: kad su
laukti senatvės, nereik to 
arba to daryti. Bet statisti
ka rodo, kad sulaukimas gi
lios senatvės priklauso nuo 
prigimties.
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Skersai Okeanu Lėktuvu Į Romą
— NAKČIA SKERSAI ATLANTO VANDENYNO. — 
PRIE STEARINO ŽVAKES SEPTINTO AUKŠTO PAS
TOGĖJ. — VIDURNAKTIS PARYŽIUJE. — TRIJŲ 
MINUČIŲ PASIKALBĖJIMAS SU POPIEŽIUMI. —
— KĄ MAČIAU VAIKŠČIODAMAS PO ITALIJOS SOS
TINĘ. — ĮSPŪDŽIAI IŠ ISPANIJOS IR PORTUGA 
LIJOS.
Dvylika tūkstančių mylių beldžiau į duris. Atidarė: 

lėktuvu, tai buvo kelionė, j čia buvo vienas lietuvis laik-
kurią atliko lietuvis Stasys 
Pieža, Herald American re
dakcijos narys, drauge su

raštininkas, jo žmona ir vieš 
nia, taipgi lietuvė pabėgėlė. 
Vienas kambarėlis, lovelė ir

kardinolais jų palydovais ir I viskas. Nei krosnelės nėra j 
reporteriais skrisdamas per I pasišildyti. Neturi nei kur
bekraštį Atlanto okeaną į 
Vatikaną.

— Mūsų lėktuve buvo 36 
žmonės, dauguma, net 26 — 
repbrteriai; didžiulis 4 pro
pelerių lėktuvas, buvęs ar
mijos C-54, o dabar civili
nėj TWA kompanijos tarny
boje, — pasakojo savo nuo
tykius Stasys Pieža. — Pas
kutinioji vieta Amerikos kon 
tinente buvo New Foundlan- 
das, Buvo naktis, kai iš čia 
per okeaną pakilome skris
ti į Airiją. Tamsu, šalta, pū
tė gana stiprus vėjas, bet 
mes sau patogiai sėdėjome 
viduje, elektra apšildomoj 
kabinoj. Buvo juoda naktis. 
Danguje daugybė žvaigž-

MEDAL1S KONSISTORIJAI ATMINTI

va’.gyt išsivirti. Jie tik ga
vę stearino žvakę, nulipa 
žemyn į kelintą aukštą gau
ti vandens, atsinešę ant žva
kės pasišildo. Radau juos 
berašančius pakvietimus į 

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą. Ant tos žvakės i 
sušildė ir man arbatos. Pa-Į Naujas Šv. Tėvo medalis (viršuje), atmuštas atminimui! 
mačiau ant stalo mažytę eg- Į Konsistorijos, įvykusios vasario mėnesį, šių metų, Vati-! 
lutę, dar nuo Kalėdų. Užge- i Įęano mieste, kur 32 vyskupai ir arkivyskupai pakelti į i 
sino elektrą ir užžiebė prie kar{iinolus. Žemiau nuotrauka medalio 15-jo šimtmečio 
eg.utės jų pačių iš^ stearino Konsistorijos (popiežiaus Povilo II-jo viešpatavimo — 
.padLr^taSu...POr.l„^^UT1?i; 11464—1471). Šis medalis randasi Vatikano Muziejuj. (NC- 

Draugas)nuotaika buvo ypatinga. Už
traukėme lietuvišką dainą. 
Ponia, ta viešnia, pradėjo 
verkti:

— Brolau, — kalbėjo jie, 
— tik ta lietuviška daina

džių, o apačioje, okeano tam m,us Paryžiuje ir palaiko
sūs plotai, nakčia neįžiūri
mi. Paskridome kokias pen
kias mylias virš okeano ir 
vienas vyskupų garsiai pra
bilo į visus:

Mes dainuojame ir bando 
me šypsotis...

Kad ir kaip jie čia vargs
ta, bet bolševikų valdomon
Lietuvon niekaip nesutiks v. ..T- . ... , , , cių. Lėktuvas apsuko ratągrįžti. Kai tik durys nelauk- y £

žemio jūrą. Ji taip neišpa- kus išmaldos prašyti. Itali- 
sakytai mėlyna ir rami, kai joje beveik viskas raciona- 
stiklas, garlaivių nebuvo lizuota, net ir duona, bet 
matyti. juodojoj rinkoj gali gauti.
ROMOJE i jei tik turi pinigų. Juodoji

Lėktuvo nosyje, prie pilo- rinka’ kaiP ‘eko Sird5ti'. ko‘ 
to taip gerai matėsi, kad mJnist‘l ps'^onia.. jiems
mes iš eilės, pasikeisdami 
ten sėdėjome po 10 minu-

— Vyrai, važiuojame per 
okeaną. Labai būtų gerai tai Prasiveria, ne kartą jie 
pasimelsti, rožančių sukai- mirtinai nusigąsta, manyda- 

r.| mi, kad gal jau atėjo prie-
Išsiėmėme rožančių, gar- j varta juos vežti... 

šiai visi sukalbėjome, net ir; SILKES — PARYŽIAUS 
protestantai mus sekė mal- NETURTINGŲJŲ 
doje. Visų nuotaika pakilo.1 IŠSIGELBĖJIMAS 

Ke-;

aplink Romą. Matėsi radi 
stogai, balti namai, kolonos. 
Lėktuvas pasviro į šalį ir

interesas iššauktį didesnį 
žmonių nepasitenkinimą ir 
paskiau juos pavilioti savais 
pažadais. Jų čia įtaka ne
maža, ypač spaudoj. Romoje 
yra net 22 dienraščiai, dau-

šioje šalyje. Karo metu su
virs 8,000,000 tarnyboje vy
rų ir jų šeimos gavo pagal- 

1939 M. Rl DENĮ, KADA KARAS APSUPO EURO- bą per Raudonojo Kryžiaus 
PĄ. AMERIKOS RAUDONASIS KRYŽIUS IRGI STO- skyrius.
JO Į KARĄ — KOVOTI KENTĖJIMĄ, BADĄ, ALKĮ ‘Sergantiems ir sužeis-
IR SKURDĄ. tiems, sveikstant ligoninėse

t *. o , užjūry, Raud. Kryžius siundau 1941 m. vyrai, mote- Svetimose šalyse Raud. , , . . , , ,... . . , i T. v. . x-, te šimtus darbininkų, kadrys ir vaikai aukojo kraują, Kryžius aptarnavo tukstan-! .. ,. ... ’ ., , • u, j x išpildyti poilsio ir socialioplazmos formoje. Raudona- j cius tarnybos vyrų toli r.uo
jam Kryžiui. Po priežiūra narnų. Iki birželio mėn., 1945
Raud. Kryžiaus, moterys vi- m., Raud. Kryžius turėjo
soje tautoje gamino drabu- 820 užsienių klubų ir poil-
žius civiliams okupuotose šio namų tarnybos perso-
vietose. Karo išteriotos vie- naivi. Dar randasi nuo 375 1 2,500,000 tarnybos vyrų ir
tos gavo bandažų, mediką- iki 100 tokių vietų. Berch- į paliuosuotų užsienyje ir Suv.
lių reikmenų, muilo ir vi- tesgadene, Paryžiuje, Okina-
sokių kitų naudingų daik-į wa, Tokyo, mažose salose 
tų. Pacifike iki daugybėje vie-

Nuo karo pradžios, dau- tų kur vyrai vis tarnauja, 
giau negu 40 karo išnaikin- Raudonasis Kryžius pade 
tų vietų pasaulyje priėmė įrišti daug visokių prob- 
Raud. Kryžiaus pagalbos ei- į ^em’4 tarpe tarnyboje vyrų 
viliams — maistą, drabu- kitose šalyse ir jų šeimų {kcl žmonės reikalaus. R. K. 
žius, vaistų ir 1.1.

Raudonasis Kryžius Svetimose Šalyse

Jau iki birželio 1946 m., 
net už $150,000,000 reikme 
nų R. Kryžiaus išdalinta pa- 

' šalpomis. Be to, Raud. Kry
žiaus skyriai ir aukojo reik
menų iki $59,000,000 vertės 
okupuotoms ir išlaisvintoms 
vietoms.

Raud. Kryžius karo metu 
karo belaisviams išdalino 
27,000,000 ryšulių, kurie bu
vo pagaminti jo centruose 
per karą. Iš tos sumos 9,- 
000,000 ryšulių maisto, per
viršis, išdalintas per Raud. 
Kryžių benamiams asme
nims Vokietijoj, Austrijoj, 
Prancūzijoj ir kitur.

f

pro galą sparno pamatėme fj84}?!8, tik P°r0S PaslaPįy 
didžiąją šv Petro baziliką. Skelbimų netun. Is kur is- 
Kiekvienas tik pratarė: silaiko.'Daugelis taip ,r tar-

nauja raudonai propagan
dai, kuriai pinigų nestinga.— Ach,, kaip gražu.

— Kiek kartų buvome vi-
UM^TtondMda7dXoX; kryžiuj lietuviai ir kililduj. pirmą kartą pamato- Moralumas p»sh?S.
•spūdžiais, bet greit išeitie- ^turtingieji daugiausia. 

r maitinasi šviežiomis silkė
, mis, tai pigiausias maistas, 

užmigom. , koĮų galį gauti. Jau ku-
ŽALIUOJANČIOJE ' ris laikas, kaip jie apleido
AIRIJOJE tėvynę. Kiti buvo baisiai a-

— Prašvitus rytui mūsų į piptysę, kad bijojo į gatvę 
pirmieji žvilgsniai per - lėk-i ^eiti, bet BALF atgabeno 
tuvą pagavo skaidriai žalius ) drabužių ir jie už tai nepa- 
Airijos laukus. Miegodami, Prastai dėkingi Ta atrasto- 
lengvai skrisdami, netranko- i* viešnia lietuvių šeimoje 
mi perskrodėme okeaną. Ne- į papasakojo, kad jos duktė 
sirgome nei vienas. Pirma- į jau trys savaitės kaip sir- 
me miestelyje kur sustojo-; ir nei gydytojo negalė- 
me, kard. Spellman atlaikė 3° Pašaukti, nei vaistų gau- 
Mišias, o mes visi kelionės i ti- Nunešiau jai vėliau vi- 
dalyviai, neišskiriant nė pro j 3as asperino ir kitų vaistų.

sėm atlošiamose kėdėse ir Į

me iš oro, — pratarė kai iš gerų šeimų, pasitaiko gat- 
kurie kardinolai. Romoj vės mergaičių, kurias tėvai
daug daugiau karo žymių: 
aerodromas, angarai — su
daužyti. Italija gyvena ne

niekina. bet kai pareina na
mo, “uždirbtus’’ pinigus pa
siima... Amerikiečiuį krinta

ONE COAT COVERS

HU-£HAM£L
T»AO< MAUK «■« v. >. »AT. o»»*c«

NOBRUSH MARKS

RENDUOJAM GRINDIMS 
TRINĖJUS (SANDERS) 

$1.50 UŽ DIENĄ

Benjamin Moore 
Maliavos
VISŲ SPALVŲ

lengvas dienas. Doleris ofi- j i akis *r kyšių pamėgimas, 
cialiniu kursu — 225 lyros, į ienas italų taxi paėmė 200 
o juodojoj rinkoj — apiei lyrU> 0 kitas už tą patį tar-

testantų, dalyvavom pamal
dose. > *

Airijoje kardinolus pasi
tiko prezidentas De Valera

atsargas, kokias tik buvau 
įsidėjęs.

Iš ryto su lietuviais nuė
jome į Notre Dame katedrą.

— Turėjau malonumo su Nustebau pamatęs tiek daug 
juo kiek asmeniškai pakai- j žmonių bažnyčioje. Pats Pa- 
bė-ti, — pasakojo Stasys. — ) ryžius nėra karo išgriautas.

400. Centrinėj jų gatvėj pa
matysi pasipuošusių damų, 
puošnių vyrų, kurie vedžio 
jasi šunis. Tai turtingieji, 
kurie kur nors turi žemės 
farmą, kur jiems kiti dir
ba, o jie miestan atvažiavo 
gyventi, gi aplinkui juos — 
vaikučiai be batukų, purvi 
ni ir prašo pinigų. Vaikus 
gali matyti sėdint iki 1 va
landos nakties. Jie bijo pa
reiti namo, nes nesuelgeta- 
vo tiek, kiek tėvai tikėjosi, 
gaus mušti. Vieną tokių be-

pą užprašė 800...
(Daugiau bus)

Pasitaiko ir taip
Glendale. Calif. — Taikos 

teisėjo teisme už peržengi
mo trafiko taisyklių nubaus
tas trafiko teisėjas.Charles 
R. Dyer.

SAN’I—FLAT ----------
INTERIOR OLOSS — 
DULAMEL SEMI-GLOSS —2.98 
IMPERVO ENAMEL — 4.98 

Mes Taipgi Turime 
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

IR VARNIŠIŲ 
PILNAS RINKINYS 

SIENOMS FOPIEROK 
Nuo — I8c. Ir aukse. už Rolę

MAROUETIE 
PAINI & HARDWARE

2547 West 63rd Street 
Tel.: _ IIEMloek 8262

$2.25 
- 2.69

verkiančių vaikučių porą su 
Prisiminiau jam tuos Chi-, tačiau gyvenimas čia gero Policja namo parvedėme
cagoj mano išleistuvėse juo- kai pasikeitęs: po 12 valan- 
kais pasakytuosius žodžius: ' dos nakties uždarytos tos 
Airijoje yra nemažai ryžtin- Į garsiosios miesto pramogų 
gų vyrų, netgi mėgstančių; vietos, svarbesne? gatves 
“peštis”. Reikia iš jų suda-| saugo kareiviai ginkluoti 
ryti armiją ir išvyti bolše- Į net kulkosvaidžiais. Auto- 
vikus iš Lietuvos... mobilių labai mažai, Eifelio

De Valera gird ė d a m a s bokštas uždarytas, juodoji 
tuos pasakojimus gražiai nu rinka labai veikia.
sijuokė. ^LĖKTUVU VIRŠUM

Iš Airijos lėktuvu pasu- ąjpię
kome į Prancūziją. Papras
tai mes skridome 10,000 pė | Pasinešęs Šveicarijos lin- 
dų aukštyje, darydami po kui lėktuvas mus nešė upės 
250-300 mylių per valandą, j slėniu, vingiuodamas tarp

Kartais gatvės kampe ma
tyti motina su keletą vaikų; 
pamačiusi padoriau apsiren
gusį žmogų ji siunčia vai-

i kalnų. Saulutė švietė. Alpės, 
su savo aukštaja Mt. Blanc ' 
viršūne buvo nuklotos ir ! 
saulėje spindėjo kaip paša- 

Tą patį vakarą kai tik at-1 kiškos deimantais nusagsty-
vykome, sėdau į požeminį tos pilys. Tirpstančio snie-

PARYŽIUJE, PASTOGĖJE 
GYVENA LIETUVIŲ 
ŠEIMA

traukinį ir nuvažiavau pas 
vieną lietuvių pabėgėlių šei
mą. Jų gyvenama ar tik ne 
septintame aukšte, pačioj 
pastogėj. Lipau, lipau, jo
kios šviesos. Atradau. Pasi

jo kalnų upeliai tiesėsi kaip 
siūlai, žmonių iš aukštu
mos nebuvo matyti, tik taip 
gražiai tvyskėjo Genevos e- 
žeras.

Pasuko lėktuvas į Vidur

ATYDA
Taisome

REFRIGERATORIUS
Visokios Išdirbystės 

Didelius ir Mažus

DIRBĄS GVARANTIJOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

6528 S. Ashland Avė.
GRO. 1983 — TRI. 0073

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių 
už 4-tq nuošimtį.

MUTUAL
FEDERAL
5AVINGS and LOAN 
Assn. oi Chicago

2202 West C'ermak Romi 
Telefonas CANAL 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, RaM.

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELRY

KRAUTUVE

.3241 So. Halsted Street 
CHICAOO. ILLINOIS 
Tel. CALumet 7237

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

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

LENGVŲ IŠMOKfiJTMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

BITORIKO LEIDŽIAMOS R/\F>IO 
WCFL, 1000 k. Nf-dėllos vak. 9:30 
WHFC UBO k. Ketverge vak. 7:00

kad 
ialio

darbo priimtą programą ir 
atliktų kitas pareigas.

Nuo 1941 m. Raudonojo 
Kryžiaus darbininkai padėjo

Valstijose.
Tokiais būdais Raudona

sis Kryžius ištiesė savo gai
lestingąją ranką toli, visuo
se kraštuose.

Taikoje, lygiai kaip kare 
ta pagalba bus teikiama tol,

PRADŽIOJE PAVASARIO
Laikas Aprūpinti Automobilius!

Atvežkite Savo Automobiliu dėl pilno 
peržiūrėjimo ir patarnavimo priruošiant 
V.isaros Laikui pas mus.

•»
Viktoras Yuknis -

Vienatinis Savininkas
iį,

SI# ;

MIDWEST SERVICE STATION
2355 S. Western Avė. Cor 23rd PI.

Pilone: — CANal 3 764
PHILIPS "66” PRODUCTS 

Greasing, Washing, Motor Oils, Range & Fuel Oils

D

t

F1ARGUTIZ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11. ^933

WHFC - 149 kilocydes
SEKMADIENIAIS — nuo kilos 

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

valandos vakare.
EXTKA PROGRAMAS — Penkta

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

6755 So. Western Avė
Telefonas GKOvehiil 2242

V“

U
H

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus ♦

Farmas
Automobilius

U. C. ALLEN 
(Alešauskas)

Dėl Susitarimo šauk:

Republic 6051

3*

STASYS LITWINAS SAKO:
11 r\ A p A D Tai Geriausias Laikas Pirkti 

UMDZAIN — VISOKIOJ RŪŠIES NAMAMS
UEIKMENIS”. GERAS PASIRINKIMAS: 4

Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sidtngs 
— Langų — Durų — Tvoroms Mf teriolo — Maliavos — 
Varnišio — Enainelio — Geležin ų Namams Reikmenų 
Ilnrdware — l’leisterio — Cementi — Srutų — Visokios 

Rūšies Insiiliaeijos Materiolo — ft urmo Langų — Kom
binacijos Danį — tVallboard — P aster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAI TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITWINA$, Vedėjas

. CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. IIALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryte iki 5:30 vai. popiet.
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oooooo T. ĄRDAR YBE
LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGA 

KUN. ANICETAS LINKUS, DVASIOS VADAS IR IZDINTN.
4557 So. Wood Strest, Chicago, Illinois

L- Vyčių Nauji ir Seni 4-to Laipsnio Ordeno Nariai
OOOOOO

rėš šiuo metu parengimų su 
programomis, kodėl negalė-

ęk airill tų surengti gavėnios metuJR'OlvIŲ j orakalbas. Kalbėtojai nuro-.
Kiekviena organizacija y- į lytų, kokius darbus yra nu- į 

ra veiklesnė, jei ji turi pa- į dirbusi Labdarių Sąjunga, i 
kankamai narių. Ir mūsų dabar dirba ir ką atei- 
sąjunga daug daugiau nu- j gjai planuoja ir visuomenė, 
dirbtų darbų ir greičiau se- be jokio abejojimo, noriai 
nelių prieglaudą užbaigtų rašytųsi į sąjungą. 1
statyti ir Įrengti, jei labda- Dar yra įr kita sėkminga 
rių kuopos būtų gausinges- priemonė: laikyti susirinki- 
nės metiniais nariais. Pui- mus kiekvieną mėnesį regu- 
kų pavyzdį turime iš tų lab- bariai ir prašyti kunigų, kad

Didinkime Nariu

« «sfc •* r • ♦

' .. v

Vi „
i f f •«

darių kuopų, kurios yra gau 
singesnės. Jos daugiau aukų 
surenka ir centrui priduo
da, jos daugiau vargšų su
šelpia savo apylinkėse, jos 
daugiau kitokių gražių lab
darybės darbų nudirba.

skelbdami susirinkimus iš 
sakyklų, paragintų parapi
jiečius atsilankyti į> susirin
kimą ir prisirašyti.

Norint sustiprinti organi
zaciją, reikia veikti gyvai

Dauguma kuopų rengiasi j *r sistematingai. Neužmirš
kime ir to svarbaus fakto: 
tik tos organizacijos patrau
kia prie savęs platesnes f 
žmonių mases, kurios pasi
žymi gyvu, planingu veiki
mu.

prie įvairių parengimų. Tų 
parengimų proga reiktų pa
agituoti publiką, kad ji ne 
tik retkarčiais aukotų, bet 
kad paprašytų prisirašyti 
pastoviais Lietuvių R. K. 
Labdarių Sąjungos nariais. 
Jei negalima prikalbinti j

Labdarių Sąjungai reikia 
būti veikliai ir stipriai ne

Po iškilmingų bažnytinių ir civilinių L. Vyčių 4 to laipsnio ritualo ceremonijų, kurios įvyko po tradicines L. 
Vyčių Šv. Kazimiero dienos apeigas Šv. Mykolo bažnyčioje, kovo 3 d., visa grupė, naujų ir senų 4-to laipsnio — 
Šv. Kazimiero ordino — narių nufotografavo.

Pirmoj eilėj (iš dešinės į kairę): — Viktoras Jodelis; Vincentas Rėkus; kun. Julius Grinius, Centro Dv. vadas; 
Sally Jesulaitis; kun. Stanislovas Gaučias, Apskr. Dv. vadas; Marianne Daunis; Vincentas Ed. Pavis, Apskr. pirm.; 
Ignas Sakalas, Seniors Egzek. vice-pirm.

Antroj eilėj: — Kastas Zaromskis; Ona Misienė; Agnės Saučiunas; Irene Pakeltis; Helen Cherry; Emily Vai- 
tekus; Bernice Palubin; Frances Kiškunas; Flornce Arbir; Stanley Šimulis; Jonas Brazauskas.

Trečioj eilėj: — Jack Juozaitis, Centro Ritualo komisijos narys; Kazys Jonaitis; James Cherry; Jonas Shim- 
kus; Albinas Manstavičius; Antanas Petrulis; Jonas Lebežinskas; Ray Eisin; Jonas Kasulaitis, Stanley Kišku
nas ir Edvardas Misius. Leonardas Šimutis, Sr., Seniors Garbės pirm. ir “Draugo” vyi< redaktorius, irgi buvo pa
keltas į 4-tą laipsnį, bet fotografijoj nesiranda, nes tuoj au po ceremonijų turėjo išvykti kitais svarbiais, reikalais.

Goeringas Pripažino 
Pasirašęs Dekretus

NUERNBERGAS, kovo 
20.—Hermann Goering šian
dien priėmė pilną atsakomy
bę už visus jo pasirašytus 
dekretus išleistus nacių te
roristinio rėžimo metu.

Vyriausias U.S. prokuro
ras Jackson išgavo iš jo pri
pažinimus, kad jis padėjęs 
išvogti neįkainuojamus me
no turtus iš Prancūzijos, 
Italijos ir kitų nacių užval
dytų kraštų, kad jis akty
viai rėmė kampaniją prieš 
žydus, ir figūravo priversti
no darbo programo prave
dime.

Berteškaitė Virginija, dūk i džių km., Pabaisko vai., Uk- 
tė Adomo, gimusi Ameriko- j mergės ap., ar jo vaikai, 
je, iki 1939 metų gyvenusi Lekešys Juozas, gyvenęs
Marijampolėje, dabar gyv. 
Čikagoje.

Biržiečiai, Vincas ir Vac-
stoti garbės ar amžinais na-; tik dabar, kuomet didysis ! lovas- Biržietienė Antosė ir_A _ - 1 • _ 1 *________ — _ 1 “ X - _ ' - _ _ _ U ■ HrJI nto a 4-Ja X 4 X a vari r i Ariais, taį kiekvienas galėtų, darbas
užsirašyti eiliniu nariu mo
kant 10 centų į mėnesį.

Gavėnios laikas tokiam 
vajui kaip yra labai pato
gus.

Jei kurios kuopos nebetu-

prieglaudos sta
tyba eina, bet ir ateityje ji 
turės darbų ir rūpesčių, nes 
reiks prieglaudą išlaikyti. 
Tad, stiprinkime kuopų vei
kimą augindami jų. narių 
skaičių. Labdarys

Čikagoje.

gyv. Bostone ar Čikagoje. 
Šiugždytė Viktorija, spė

jama gyvenusi Rome, N. Y. 
Špokienė - Dapkutė Mary-

Išmintingas žmogau! At
sikratyk savo draugo, kurs 
su tavo priešais sėbrauja 
— Saadi.

'Axis Sally' Suimta
BERLYNAS, kovo 20. — 

U.S. štabas šiandien prane
šė, kad “Axis Sally,” kurios 
tikras vardas yra Mildred 
E. Gillars, buvo suimta ir 
bus kaltinama išdavyste už 
transliavimą nacių propa
gandos. Suimtoji yra ameri
kietė, nuvykusi Vokietijon 
1934 metais.

Mankevičienė - Retuke Ma tė, duktė Kazio, iš Betyga- 
rijona, gyv. Pittston, Pa. los, Raseinių ap., gyv. Čika-

Marcinkevičiūtė Julė, gy- goję.
Tamošuitis Juozas, iš Sab 

sūnus lauskių km., Akmenės vai.,

Jauki ir Maloni Vieta Pasivaišinti —

^rn Ray
COCKTAIL LOUNGE IR RESTORANAS 

3105-07 West 63rd Street
TELEFONAS — REPUBLIC 0415

BILOIUKD STEAKS IR CHOPS MTSŲ SPECIAIiYBfc 
Ravioli — Spaghetti — Vištiena ir Žuvies Valgiai 
E. J. ST ATKIŠ ir B. AMBROSE, Savininkai

Biržietaitė Zosė, išvykę iš, venusi New Yorke. 
Dembuvkos vienkiemio, De- Minskas Leonas 
beikių vai., Utenos apskr., Karolio, iš Vaidlonių km., 
gyvenę Čikagoje. Troškūnų vai., gyv. Čikago-

Blinstrubaitė Elzbieta, iš- je.
tekėjusios pavardė nežino- Mockaitis Petras, vedęs 
ma, iš Macalių km., Nemakš Malviną Kudzmanutę, iš Ger 
čių vai., Raseinių ap., spė- dasų km., Leipalingio vai., 

gyv. !jama gyv. Čikagoje. Seinų ap.
Brazlauskis Aleksas, sūn. i Nausėda ar Nausėdas Vin

Mažeikių ap., gyv. Čikagoje. 
Consulate General of

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

! mo, Ramygalos vai.,
Čikagoje ar Brooklyne.

žvinys Justinas, sūnus An Kazio, iš Lyduvėnų, Šiluvos , centas, gyv. Čikagoje.
tano, iš Mindučių km., Mo-1 vai., Raseinių ap., gyvenęs! Navickienė Marija, gimu- 
lėtų vai., Utenos apskr. I Watertury.

žygaitė Marijona, duktė! Brindzos, Jonas ir Marty- 
Simono, iš Linkmenų vai.,' nas, kilę iš Balkasodžių km.,

Į Švenčionių ap., gyv. Čikago- į Miroslavo vai., Alytaus aps’.

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys:

Tamošiūnienė - Likavičiū- 
tė Stelė, gyv. Čikagoje.

Tranavičius Jeronimas.
Vaišnorienė - Balaseviciū- 

lė Ona, gyv. New Yorke.
Vauras ar Vaums.
Vazliauskaitė, iš Siderių _____________

km., Žarėnų vai., Telšių ap. I Aleknavičiaus Mikalojaus,
Vinčiūnas Petras. _ kilusio iš Oželių km., Pane-
Virbickienė - Mikulskaitė , vėžio ap., vaikai ar broliai. 

Elena, iš Panevėžio vai. gyv. Aleksiūnienė Ona, gimusi 
Čikagoje. į Kampinių kaime.

Vosyliūtės Onos, ištekėju- Andriuška ar Andriuške- 
sios pavardė nežinoma, du į viefc» Vaclovas, sūnus Do- 
sūnūs. mininko, su šeima, kilęs iš

je.
Ieškomieji ar apie juos ži

nantieji maloniai prašomi 
atsiliepti:

VISŲ SPALVŲ

Zaleckiai, Jonas ir Juo
zas, sūnūs Adomo, kilę iš 
Vėžionių km., Daugui valse..

Kražių vai., Raseinių apskr., 
gyvenęs New Yorke.

Baltrukonis Jonas, sūnus

Brtrimas Martynas, sū
nus Juozo, iš Grybiškių km., 
Dieveniškių vai., Ašmenos 
ap., gyvenęs Washingtone.

Dapkus Jonas, sūnus Ka
zio, iš Betygalos, Raseinių į 
ap. gyv. Čikagoje.

Dorinąs Pijus, gyvenęs 
Detroite.

Dranginiai, Antanas, Juo
zas ir Vincas, iš Gudupių 
km., Liudvinavo vai. Mari
jampolės apskr.

Drasutavičius Boleslovas, 
kilęs iš Telšių.

Alytaus ap., gyvenę Bosto- Liudviko, iš Gudupių km.,!
ne. : Liudvinavo vai., Marijampo- ned,lita- dukte Adomo’

žalunskas Klemensas, iš i lės ap., gyv. Kearny, bene
Badmakių km., Luokės vai. Nebraska valstijoje, 

žemeliauskas. Barakauskas Stasys, gyv.
Žemgalis, iš Andriejavo Brooklyne.

val-, gyvenęs Eston (?) mie- Į Baranauskas Juozas, sū- 
ste- ' nūs Tamošiaus, iš Bakšių

žičkus Ona, iš Pašilių kai- i km., Alytaus vai.

LIETUVIS JĮ SURAITYS

iš
Kmiliavos km., Leipalingio 
vai., Lazdijų ap.

Gildutis Domas, gyv. New 
Yorke.

Ivanauskai, Adomas ir 
Kostas.

Katauskienė - Papievy tė 
į ar Papierytė Stanislava, iš 
Mižuikių km., Kulių valsč., 

i Kretingos ap.
Lisevičius Julius, iš Girgž-

si Kampanių kaime.
Pocius Pranas, iš Erks- 

vos km., Ylakių vai., Mažei
kių ap., gyv. Čikagoje.

Rudys Kazimieras, iš Mu- 
čiūnų km., Krekenavos vai., j 
Panevėžio aps.

Rūkštelytė Genė, iš Sala
ko m., Zarasų ap.

Semenaitė Ona, duktė Pet
ro, ištekėjusios pavardė ne
žinoma, iš Grybelių km., U- 
tenos vai., gyvenusį Čika
goje.

Stalba Mykolas, gyvenęs 
Philadelphijoje.

Šarkelis Laurynas, sūnus 
Povilo, iš Noragėlių km., 
Seirijų vai., Lazdijų apskr.

Šaulai^ė Valerija, ištekė
jusios pavardė nežinoma, iš 
Kalnėnų km., Telšių vai.,

GAL.
GERIAUSIA 

Išorinė Maliava

Unitlzefl Plaunamą Sienoms Poplera 
numažinta kaina. Apkarpoma’ dykai.

SANiTAS—Ktijonkės XOIl Cloth). Vir
tuvėms ir Maudyklėms.

NORMAN
BERLAND

NAUJOJ VIETOJ

3544-46 W. 26th ST.
Nur Drake Avė.

Opposite Lurie Bros. Store 
Lawndale 0104

Mes Galim Rekomenduoti Atsakomln- 
gus Maliavotojus ir Popieruotojus.

‘Man Mountain Dean” — tai nepaprastos jėgos vyras- 
ristikas-čempijonas, averiąs virš 300 svarų Penktadienį, 
kovo 22 d., Falcon Auditorium, 1812 S. Ashland Avė., jis 
susikibs su lietuviu Joe (Dynamite) Baneck, sūnum “Dra- 
piežno Dzūko”. Tikimasi, kad lietuvis jį visgi suraitys.-į 
Ristynių pradžia 8:15 vakaro.

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Eksnertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
DVIEJOSE VIETOSE: 
5244 W. 25th St.

Cicero. III

3035 W. Germak Rd.
Chlcafo. III.

VISA8 DARBAS GARANTUOTAS 
Taisom Visų ISdlrbysčlų 

Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS 
Paimam iš namų Ir prlstatom 

PARDUODAM NAUJUS RADIOS
Taipgi Pasirinkimas vėliausių 

Muzikos Rekordų.

TELEFONAI: 
ROCKWELL 7767 

CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

■>

■■

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

U2 INDELIUS MOKAME 3%
INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00 PER 

PER FEDERAL SAVINGS A LOAN INSURANCE CORP. 
WASHINGTON, D. C.

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

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

šeštadienį iki 2-roa valandos po pietų.

3 „ -=fl .

Kovo 19, 1946

Lietuvos Pranciškonų
Šv. Antano Vienuolyne

Mount St. Francis, Greene, Maine 
PRASIDEDA IŠKILMINGOS 

ŠV. ANTANO GARBEI
13-kos Antradienių 

Pamaldos,
kurios baigsis birželio 4—12 d.

ŠV. ANTANO NOVENA.
Už visus Šv. Antano Pamaldų ir Novenos dalyvius, už visus 
Lietuvos Pranciškonų Šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios 
Fundatorius ir Rėmėjus, bus laikomos kas antradienį:

7:30 A M — Iškilmingos Šv. Mišios;
7:00 P M — Iškilmingos Pamaldos Prie Išstatyto 

Švenč. Sakramento.
Pamaldų metu bus skaitomos prisiųstos intencijos, taip pat 
gyvųjų ir žuvusiųjų kareivių vardai, už kuriuos Pranciško

nai melsis.
KVIEČIAME VISUS

ŠV. ANTANO MYLĖTOJUS
Jungtis su Pranciškonais maldoje, Šv. Komunijoje ir Šv. Mi
šiose, kad per Šv. Antano užtarymą išprašius iš Dievo:

Teisingos Ir Pastovios Taikos!
Laisvės Ir Nepriklausomybės Mūsų Tėvynei Lietuvai!

Ir — Padėkoti Dievui Už Gautas Malones!
Iki Kovo-March 19 d. prašome prisiųsti savo ypatingas inten

cijas sekančiu adresu:
FRANCISCAN FATHERS

Mount St. Francis Greene, Maine,

E 3ER

GAVĖNIAI...
KNYGŲ PASIŪLYMAS:

Stacijos ir Graudūs Verksmai.......................................................10c.
šv. Juozapo Novena..........................................................................10c.
Šv. Teresės Valkelio Jėzaus Novena........................................ 10c.
Novena prie Dievo Motinos Nuol. Pagelbos..............................10c.
Šv. Onos Novena..............................................................................15c.
Novena ) šv. Antaną......................................................................15c.
šv. Judo Tadejaus Novena........................................................... 15c.
Novena už Sielas Skaistykloje...................................................20c.
Intronizacija šv. Jėzaus Širdies................................................ 30c.
Sveika Marija — Petrausko — Geg. mėn............................... 35c.

Galima pašto ženklais užmokėti.
Reik prisiųsti ir už persiuntimą.

DRAUGAS
2334 S. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois
St 3B
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CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA
Iš Šv. Vardo 
Dr-stės Veikimo

Marųuette Park. — Kovo 
mėnesyje 230 narių ėjo bend 
rai prie šv. Komunijos. Dr- 
ja kas mėnesj; auga nariui 
skaičiumi. Neužilgo pasieks 
skaičių, kokio troško velio
nis kleb. kun. A. Baltutis. 
Dabar jau turime virš 400 
narių. Visi katalikai vyrai 
ir jų sūnūs turėtų priklau
syti prie šios draugijos. 
Kviečiami ateiti kas antrą 
sekmadienį 8 vai. išklausyti 
šv. Mišių ir prisirašyti. Bend 
rus pusryčius apmokėjo na
rys biznierius Al. Zink.

Susirinkimą vedė pirm. A. 
Kaminskas. Svečių dalyva
vo Walter *‘Babe” McAvoy,

1 plunksna. Jis buvo pernai 
! dr-jos pirmininku

Knygų peržiūrėtojai Al 
Hermon C. Urba ir kiti ran-
da iždininko knygas O. K. 

Ed. Norbut išdavė raportą
apie steigiamą American Le- 
gion Post Marąuette Parke, 
kuris yra užvardintas Lt. 
Varnas Post. Veteranai ra
šosi ir neužilgo pasirodys 
nauja organizacija Marąu
ette Parke. Putpelė

Šauni Pramoga
Brighton Park. — Kovo Cicero. — Miestelio rinki - . .. . m

24 d., 2 vai. popiet, Vincen-j mai balandžio 2 ir 9 dieno- n 0U8.”nkimM £ Township 
to ir Agotos Balsių name, mįs. Paprastai, prieš rinki-1 Committeeman. Per 10 me- 
4355 S. Artesian Avė., įvyks mus pagyvėja veikimas, va-1 V errY
šv. Pranciškaus Vienuolyno'dinasi. yra proga suvesti > ^mp^as žmogus.Pnes ji
Rėmėjų pramoga. Gerieji sąskaitą su priešais. yra P*81*^*8 Ander’
seserų Pranciškiečių priete- _ _ „ . I son,-švedų tautybes, parti-
liai malonėkite paremti ren- , J°hn P°C1US’ Pal*«taa **i Jos žmogus. Atsižvelgiant į 
gėjų kilnų darbą darbo todėl, jog eina su res- i tautą švedų čia nedaug. Tei-

publikonų partija. Nežiūrint,! singai žiūrint, tautybė netu-

Pirmi Šūviai sas duosis patirti balandžio 
9 dieną.

tikslumus. Tai nieko stebė
tina; priešrinkiminė kampa
nija, bet nekaip atrodo kad 
respublikohai agituoja už 
demokratų partijos kandida
tą. Na, laisva šalis, kalbėk, 
daryk, kaip patinka. Tai aiš
ku, vis tie blizgantieji skam
bučiai. Cicero

Komisija — E. Širvinskie- kad miesto valdyboj respub-

ARD Vajaus 
Vakarienės Proga

Brighton Park. — Delko 
taip nuoširdžiai remiama A 
RD darbuotė? Priežasčių y- 
ra daug. Svarbiausia gi, kad 
per jų darbuotę mes pade-

ne, T. Noibutienė, A. Bal- 
siūtė ir kitos stropiai ren
giasi prie pramogos. Daly
viai turės progos gauti pui
kių dovanų, ir tuo pačiu, at
liks kilnų labdaringą darbą.

Po viskam bus pavaišinti 
skaniu užkandžiu. J. K

Gražios Krikštynos
North Side. — Kovo 17

d. buvo varg. Nikodemo ir 
valstybės atstovas ir Chris' dame seselėms dirbti tiky-' Petronėlės Kulių sūnaus 
B. Sink, šios dr-jos narys iš į bos, tautos ir kultūros dar- į krikštynos. Vardas duotas 
Šv. Kilion parapijos, Šįmet į bą. Štai, imkim tik vasario į Vincentas-Povilas. Krikšto

likonų didžiuma, bet kai ku
rie pamynė partijos princi
pus ir eina si demokratais. 
Jie vadinami grašiagaudos. 
Pačių prižadai ir partijos 
principai prieš blizgantį do
lerį nieko nereiškia. Tai 
žmogaus silpnumas. Iš to
kių visuomenė nieko tikėtis 
negali.

Balandžio 2 dieną bus ren
kamas vienas trustisas ir už 
tą vieną menką vietą tiek I 
trukšmaujama. Bet žinovai ' 
sako, tai svarbu, nes tas 
vienas sudaro persvarą. De

rėtų būti liečiama. Visi ly
gūs šios šalies piliečiai.
MENS REPUBLICAN 
CLUB

Pastarame savo susirinki
me viešai išėjo prieš Jerry 
Dolezal. Pats John Zenkel 
nurodinėjo jo klaidas ir ne-

A.

Nepraleiskite Progos
Brighton Park. — Sek

madienį, kovo 24 d. gyvu 
žodžiu išgirsime apie Lietu
vą ir lietuvių gyvenimą bol

ševikų vergijoj iš neseniai 
atvykusio į Ameriką moky
tojo J. Savaičio, kuris yra 
nuo bolševikų r abėgęs pir- 

1 miausiai į Švediją, o iš ten 
atvyko į Ameriką. Bus ir 
daugiau kalbėtojų, kaip S. 
Pieža ir kiti. Taigi, nepra
leiskite progos pasiklausyti 
nepaprastų kalbų.

Prakalbos įvyks parapijos 
salėj. Prasidės 6 vai. vaka
re. Reng. Komisija

Patark ir padėk kaimynui 
“Draugą’?

VIENŲJ METŲ MIRTIES SUKAKTUVfi*

jis kandidatuoja į valstybės 
senatorius (Rep.). Palinkė
jęs dr-jai visame pasiseki
mo, įteikė čekį padengimui 
lėšų už pusryčius gegužės 
mėn. Dr-ja dėkoja Al Zink, 
taipgi biznieriui Jonui Ko- 
dis už vasario mėnesio pus
ryčius. Šios aukos palengvi
na dr-jos iždui.

Naujų narių prisirašė: dr. 
Jonas Jovaišas. J. Gudas, P. 
Sutkus, Ray Rimkus, L. Ze- 
meck, J. Jurgil, J. Linkin, 
Jos. Juraška, Pr Lavvrence, 
Roy Samoška, Ed. Syowicz 
ir W. Grigalun.

Grįžę nariai veteranai gar 
bingai paliuosuoti: Al. Mar
tin, S. Baranauskas, dr. Jo
nas Jovaišas, (naujas), W. 
Raginąs, G. Žvirblis, J. Jur
gil (naujas), J. Yerkes, Jr., 
Daniel Janus, Alex Miller, 
Ted. Grish*r J. SfanisplAnt. 
Karanauskas, Chester J. Ma- 
tevich, Pranas ir Alex Kar- 
nauskas.

Roy Yerkes, kom. pirm. 
padarė pranešimą apie va
karą, kuriame bus atvaidin
ta “Gatvių Vaikai”. Vaka
ras bus gegužės 5 d. Loši
me dalyvaus pats autorius 
J. J. Zolp. K. Skelly, Wn,. 
Strakalaitis, Edmund Nor
but, Ed. Birgelis, Terese 
Rastutis, Stephania Cibaus- 
kis ir Jos. Rachunas.

Dr. J. J. Simonaitis išda
vė raportą iš “Testimonial 
Smoker'’ vakaro, kuris dr- 
jai nekainavo nei cento. Tam 
vakare įteikta Jonui Skelly

mėnesį. Mes turėjom dvi me
no šventes, tai didžiulį dnr. 
“Draugo” koncertą ir ARD 
centro vajaus vakarienę, kur 
turėjom progos pasigerėti a

tėvais buvo: dain. Ant. Gie- į mokratai remia, Cepak, tai 
draitis su Lois Nelsonaite i senas politikierius,. Respub- 
(Adomaičių anūke). Puoto-,lįkonai pastatė naują karo 
je dalyvavo Kulių artimi gi- j veteraną dr. Kaliai. Piliečiai 
minės ir draugai, viso apie j turės pasirinkti naują ar se-

kademikių vaidinimais ir. 30 žmonių, jų tarpe ir kleb. 1 ną. Visų gerovei — stoti už
naują.

Čekai visa nusveria. Jų 
su pasididžiavimu gėrimės | nėta ir Juozapinės, nes Ku- didžiuma. Visas politiškas 
prieš kitus, kad ten akade- j lių pirmo sūnelio vardas yra aparatas jų rankose. Tas vi- 
mijos mergaitės taip pasiro- Juozapas. Skanią vakarienę

muzika. Kai kurie veikalai 
pačių seselių sukurti. Mes

dė prieš tūkstantinę minią. 
Bet kad išlaikyti tą aukš
tumą, nemažaį seselių dirb
ta, pasiaukota. Taigi, kad 
parodžius seselėms mūsų į- 
vertinimą jų darbuotės, kvie 
čiame rėmėjas skaitlingai 
atsilankyti į ruošiamą va
jaus vakarienę kovo 31, pa
rapijos salėj, paremti kilnų 
darbą Vienutė

kun. P. Gasiūnas.
Krikštynose sykiu pami-

pagamino Ona Labanauskie- 1 
nė.

Muz. N. Kulys jau 21 me- j 
tai yra vargonininku Šv. My į 
kolo parapijoj, North Side. 
Palaiko gerą chorą, kuria
me randasi nepaprastų ta
lentų. Dabar lavina chorą 
40 vai. atlaidams, kurie į- 
vyks kovo 24, 25 ir 26 die
nomis. Lauryn

B. A. L A C H A W I C 7 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

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

ELENA PETKUS
Gyveno 44 E. l04th St.

Mirė Kovo 20 d., 1946 m., 7 
vai., ryte, sulaukus senatvės.

Gimus Lietuvoje. Šiaulių, ap
skričio. Šiaukėnų parapijos.

Amerikoje išgyveno 51 met.
Paliko dideliame nuliūdimo: 

vyrą. Tamošių; 3 sūnus Bruno 
ii- marčių Leonora, Victor ir 
marčių Anna Jennie, Alexand»r 
ir marčių Margaret; marčių 
Anna Petkus; 6 anūkus; sesers 
dukterį Bernice Bertašius ir jos 
šeimų, ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų..

Kūnas pašarvotas Bukausko 
koplyčioje — 10821 S. Michigan 
Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad. —- 
Kovo 23 d.. 1946 m.

iš koplyčios 8:45 vai., ryto. 
bus atlydėta į Visų šventų pa
rapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pan a’dų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvės“.

Nuliūdę: Vyra-. Suirai, Mar
čios, Anūkai, ir Kitos Visos Gi
minūs.

Laidot.. direkt., L. Bukaus
kas. Tel. Pull 9661.

A. A.
ANTANINA GRINIENE (po tėvais Adomaičiutė)

Jau sukako vieni metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą žmoną ir motinėlę.

Netekome savo mylimos Kovo 18 d., 1945 m.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už

miršti. Lai gailesjtingas Dievas suteikia jai amžiną atįlsį.
Mes, atmindami jos liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo,’ 

užprašėme gedulingas šv. Mišias Penktadienį, Kovo 22 d., 
1946 m. Šv. Jurgio parap., baž., 6-tą, 7-tą ir 8-tą vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, drąugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Antaninos Grinienės sielą. Po pamaldų kviečiame į 
namus po num.: 3419 South Union Avenue.

Nuliūdę: Vyras Kazimieras, dukterys Stanislava Slucas ir 
Marijona Slucas, žentas VVilliam, anūkai Darlene, VVilliam ir 
Kazimieras ir Visos Kitos Giminės.

NULIŪDIMO
rv«& VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.

4 MMf
* s# 2 \

fl I
SENOMS, ATDAROMS,

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčiamieji nuo senu. atdarų 
ir skaudžių žaizdų, žino kaip su n 
ku yra ramiai sėdėti, »tr kaij 
nakties metu negalima gerai lfisl 
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Glnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų, atdarų Ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmų 
prašalinančios y- 
patybės suteiks 
Jums tinkamų 
nakties poilsi Ir 
pagelbėt, Išgydyt 
senas, atda-
ras Ir skau- ‘Z
džlas žals- 

daa. Vartokite )| Irgi skaudlems 
nudegimams, Sųšų Ir sutrūklmų 
prašallnimul, Ir kad palengvinti 
Psorlasis niežėjimų. Atvėdina va
dinamų Athlete's Foot degimų Ir 
niežėjimų, sustabdo Jo piėtimųsi 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
sutrflklmo tarp ptrfttų; gerae ir 
sausos, trūkstančios odos niežėjl-- 
m Ui, nuo darbo išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms Iš lauko pu-

LEOULO OINTMENT parsl 
duoda po »1.OO, 1.75, Ir S.OO.

Siųskite Jūsų Money Orderi tlų- 
■log J:—

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd. 

Dept. n. Chicago 39, UI-

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

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

Daugelis Lietuniy yra pilnai 
patenkinti tais mene ledevrois, 
kuriuos mes padirbome jiems.

Kairėje matosi vienas ii 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvyldt 
| mūsą didįjį ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 NO WESTERN AVĖ. TEL.: SEELEY 6103 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

Jr

MAŽEIKA "EVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

Naują Koplyčią
Marąuette Park

6845 S. Western Avė. - Pro.
ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

B19 Lituanica Avė. - Yar. 1138-1139
Tiems, kurie gyvenate kitose miesto dalyse ir mies
to apylinkėse parūpinant koplyčias arčiau prie namų 
kiek galima.

O ART. INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

PETKŲ
PIRKITE TIESIOG NUO — 

MR. NELSON 
— Savininko —

St. Casimir Monumenl 
Company

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6335

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ įstaigos

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. Caliiornia 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas I

NARIAI:

G h i c a g o s 
Lietuvių 

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

.AMBULANCO
Patarnaujam 
dieną ir naktį 

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

MAŽEIKA - ir - EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. 
6845 S. WESTERN AVĖ.

Phones: Y ARds 1138-39 
PRO. 0099

LACHAWICZ IR ŠONAI
2311 ĮVEST 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 Y ARds 4908

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

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

Telephone YARds 1419

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



DIENRA3TIS DRAUGAS, CHICACO, ILLINOIS ' Ketvirlad, kovo 21, 1946

Amerikos komunistai

Atvirai grasina žudynėmis
MES LAIMĖSIME. MES LIKVIDUOSIME VISUS PRIE

ŠUS. IŠ AMERIKOS JUNGTINIŲ VALSTYBIŲ MES 
PADARYSIME SOVIETŲ AMERIKĄ.

jaučia netolimą liepto galo: į 
arba jie žus, arba demokra
tinę (jie sako kapitalistinę) 
tvarką palaidos”.
MES LIKVIDUOSIME
” “Philadelphia Record” į- 
dėjo laišką, po kuriuo pasi
rašo William A. Belton, Jr. 
Šis komunistas atvirai grą- 
sina likvidavimu visų, kurie 
tiktai yra priešingi komu
nistams. Kuomet raudonieji 
paims į savo rankas Ameri
ką, jie nušluos visas parti
jas, išžudys visus burnoto- 
jus prieš komunizmą, kurie 
kalba ir rašo, ir nutildys vi
sas religijas.

FAKTAI KALBA

Vienas mūs dienraščio 
korespondentų iš Philadel- 
phia, Pa., atsiuntė iškarpą iš 
didžiausio to miesto dienraš
čio “Philadelphia Record” ir 
sykiu šį laiškutį:

“Gerbiamieji:
“Prieš tūlą laiką aš ra

šiau “Draugui”, kad čia ko
munistai grūmoja vietos lie
tuviams patriotams. Jūs tuo 
netikėjote. Dabar siunčiu 
faktą, laikraščio iškarpą, iš 
kurios matysite, kad rau
donieji grūmoja ne tik nyk
štukams, bet net arams, 
“Philadelphia Record” yra 
vienas didžiausių dienraščių 
ir, kaip paprastai sakoma, 
demokratų, taigi, kaipo toks, 
jau ne taip labai atakuoja ir 
Maskvos Kremliaus bernus. 
O nežiūrint to, kaip raudo- 
nieji jį puola. Matyt, jie jąų

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik
rodėlius, auksinius ir deimanti
nius žiedus, rašomas plunksnas

1 r {vairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus 
už Jums Prieina
mas KainasI

Be 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
VVATCHMAKER 

JEWELRY — MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8611

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
$24.10 metams 

$500.00 OVDYMO 
POLISAS

$4.00 "ETAMS
I.

KITAS GRĄSINA IR 
PLŪSTASI

Kitas, pasirašęs Commu- 
nist. plūstasi ir grąsina. Jo 
plūdymai ir grąsinimas 
skamba šitaip:

“Your lousy attack on us 
will be remembered when 
we take over the U. S. A.

'“Your no good lying 
skunky paper will be liąui- 
dated and you phonies with 
it.

“We vvill vvin. We will tire 
Americans out and make a 
Soviet America.

“Print this? No you vvon’t 
— coward”.

Komunistai niekuomet nė
ra slėpę, kad visomis jėgo
mis, visokiais būdais dirba 
už pasaulio revoliuciją, už 
sutrėmimą demokratijos iri 
įsteigimą kruvinosios dikta- i 
tūros, žmonių vergijos.

Šie du grąsinimai nieko 
naujo nepasako. Komunizmą 
ir kaip jis elgiasi ten, kur 
įsigali, visas pasaulis jau ži
no. Bet tie grąsiniami lyg 
pirštu rodo Amerikai ir sa
ko: Budėk! Revoliucija,
anarchija, žlugimas laisvės 
ir viso to, kuo šiandie Lais
vai naudojamės, beldžiasi į 
duris.

NAMINIU 
Rakandu 

APDRAUDA
1000.00 P0L,SAS

Trims metams 
Pradedant nua

$5.00
A. Shulmistras

TELEFONU PASITEIRAUKITE 
NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

maistui badaujantiems pRanct,zaMs Pieno pardavėjai

Atsišaukia j visus gyventojus
TRUKUMŲ GALIMA IŠVENGTI JEI VISI 

KOOPERUOS

BONKŲ IR KENŲ KRIZE I GALIMA IŠVENGTI

II Mflsų Dirbtuvės

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas!

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tflkstsnfl&l Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mus. — 
Prie Progos Paklauskite Jųl

Archer Avenue Furniture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZTKAITIS

Margaret Truman, prezidento duktė, meta pirmą auką 
nupirkimui maisto badaujantiems Prancūzijos gyvento
jams per vajaus atidarymą. Vajui vadovauja American 
Relief for France Committee. (Acme-Draugas telephoto)

Kas Girdėt*^ 
Chicagoje ♦

Daug bus pašauktų
John S. Rusch. vyriausias 

klerkas Board of Election 
Commissioners, praneša, jog 
247,195 piliečiams iš regis
tracijos sąrašo pasiųsta pra
nešimai asmeniai atvyktų į 
nurodytas vietas išsiaiškini
mui dėl pilietybės, vietos ir 
kitų netikslumų registraci
joj, kad balandžio 9 d. galė
tų balsuoti. Kurie, gavę pra
nešimus, nepadarys to iki 
kovo 26 dienos, jų vardai 
bus nuimti nuo sąrašo ir ne
galės balsuoti primary rin
kimuose.

Board of Election Com
missioners praneša, kad ba
landžio 9 d. galės balsuoti 
1.912.654 piliečiai. Šis skai
čius padidės, jei aukščiau 
išvardintas skaičius pataisys 
savo registraciją.

Capone laikų 
atgarsiai

Rocco DeGrazia, iš Oak 
Park, Capone sąjunginin
kas, pasidavė federaliams 
autoritetams. Jis yra kalti
namas peržengime federalio 
narkotikų akto. Užstačius 
$5,000 boną, paleistas lais
vėn iki teismo.

Trynukai Chicagoj
Mrs. Thomas Cook, gyv. 

1641 West 63rd St., šiomis 
dienomis Evangelical Hospi- 
tal pagimdė trynukus. Kū
dikiai laikomi inkubatoriuje.

Chicago ir apielinkėje pie
no pristatymas į namus ir 
krautuves kasdien darosi 
problematiškesnis, sako Har- 
ry L. Gromley, veikiantysis 
sekretorius Associated Milk 
Dealers, ir ši situacija kas
dien jaučiamai didėjanti. 
Priežastis, jis sako, kritiška 
stoka bonkų ir poperinių in
dų (containers).

Bonkų ir poperinių kenų 
pienui pristatyti stoka jau 
buvo jaučiama nuo kai ku
rio laiko. Dabar, streikuo
jant darbininkams dirbtuvių, 

j kuriose yra gaminamos bon- 
I kos ir poperiniai indai, arba 
; tiems indams medžiaga, sto
ka juo tolyn, tuo darosi 
rimtesnė.

Šio trukumo galima iš
vengti, sako H. L. Gromley, 
jei namų šeimininkės ir 
krautuvių savininkai pradės 
kooperuoti, tai yra grąžinti 
kiekvieną tuščią bonką ten, 
iš kur pirko pieno. Pieno 
pristatytojams įsakyta kas
dien surinkti tuščias bonkas 
Ir jas grąžinti pieninėms.

Milk Wagon Drivers ir 
Janitors unijos sutiko ko
operuoti, kad nebūtų sunai- 

, kinta nei viena tuščia pieno 
bonka. Dabar prašoma šei
mininkių kooperacijos. Pie
nas reikalingas visiems ir 
dėlto dėl bonkų neturi būti 
sumažintas jo pristatymas 
į krautuves ir namus.

Barbernių savininkai su
tinka su Master Barbers As- 
sociation, algų komiteto, re
komendaciją, kad už barz
dos nuskutimą būtų pakelta 
iki 65c.. o už plaukų nukir- 
pimą iki $1 paprastomis die
nomis ir $1.50 šeštadieniais 
ir dienomis prieš nacionali
nes šventes.

Barberių unija ankščiau 
buvo nustačius kainas: 
75c. už barzdos nuskutimą ir 
$1.50 už plaukų nukirpimą. 
Šis klausimas bus pavestas 
federaliam tarpininkui, kad 
išrištų ginčus.

Lietuvis miesto 
operoje

Chicago Park District 
Opera and Operetta Guild 
savo pirmą veikalą “Cavalle- 
ria Rusticana” stato sekma
dienį, kovo 24 d. Tai bus 
Austin Town Hali, prie 
Lake st. ir Central Avė., 3 
p. m. Tarp svarbesnių dai
nininkų yra Algerd Brazis, 
lietuvis iš Cicero.

Atidedamas gatvių 
taisymas

Prieš kiek laiko Miesto Ta
ryba buvo nubalsavus 9 mi- 
lionų dolerių programą Chi
cago gatvių pataisymui, nes 
vietomis taip išduobėtos, kad 
nebegalima važiuoti. Dabar 
nutarta, kad darbas ir me
džiaga būtų panaudota sta
tybai namų, kurių labai 
trūksta.

Paliuosuota daug
daktarų

Naujoji Chicago telefonų 
klasifikacijos knyga (Red 
Book) rodo 15 nuoš. daugiau 
medicinos daktarų, negu jų 
buvo pastarojoj klasifikaci
jos knygoj. Medicinos dakta
rų skaičius nuo 3,925 padi
dėjęs iki 4,5&4. Šis perviršis 
yra paliuosuotas iš karinės 
tarnybos. Tačiau da toli iki 
5,916, kiek jų buvo kovo 
mėn. 1941 metų telefonų 
knygoj.

Dantistų sąrašas padidė
jęs nuo 2,634 iki 2.853. Kovo 
mėn., 1941, telefonų knygoj 
dantistų buvo 3,475.

Vaikams dykai
Chicago Natūrai History 

(Field) Muzejuje, Grant 
Park’e, ateinantį šeštadienį 
bus rodomi įdomūs vaikams 
judamieji paveikslai “The 
World Around You”. Pra
džia 2:30 vai. popiet.

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

----- ★------
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINES IR ALAUS

★ ★ ★
Geriausių rūšių alų 

pristatome i namus: 

buteliais, dėžėmis ir

’ statinėmis.

★ ★ ★
AL. ŠIMKŪNAS

Savininkas

Telefonas PROspect 5951

Šios operos perstatymas. 
įvyks ir kitais sekmadieniais, J 
būtent, kovo 31 d., Hamilton j 
Park, 72 st. ir Normai blvd., Į 
ir balandžio 7 d.. Pulaski 
Park, Blackhawk ir Noble j 
avės. Pradžia visų vaidini- į 
mų 3 p. m. Kaina įžangos j 
50c.

Pavasaris, furkočių 
nebereiks

Mrs. Frances L. Lederer 
apartmentan, 257 E. Dele- 
ware PI., įsibriovęs vagis 
pavogė mink kailiukų furko- 
tį už $5.000 ir jevvelry $1,- 
400 vertės.

Kita moteris, Mrs. S. Kir- 
by, 6834 Oglesby Avė., nete
ko mink furkočio už $2.500 
kuomet jį paliko savo auto- 
mobiliuje prie namų.

Tik 200 ateivių
Mrs. Kenneth F. Rich, di 

rektorius Immigrant Pro- 
tective League, skelbia, kad 
karo metu tiktai 200 ateivių 
iš kitų kraštų, einant kvotos 
pagrindu, atvyko į Chicago 
regioną.

ši įstaiga rūpinasi ateivių 
reikalais, ypatingai gelbsti 
tapti šios šalies piliečiais.

įvairios... Įdomios

ŽINIOS
Lėktuvas dobilus
'ėja

Sheldon, III. — Apielin 
kės farmeriai ir atvykę iš 
Springfield valstybės ūkio 
instruktoriai iškėlę galvas 
žiūrėjo į orą, kaip iš lėktuvo 
buvo dobilais apsėta 550 a- 
kerų lauko.

Edvvard Sumner, to ūkio į 
savininkas, sako, kad ark
liais ar traktorium apsėjimas 
tokio ploto seniau kainuoda
vęs po 50 centų už akrą, o 
lėktuvu — 60 centų.

Gali ateiti laikai, kad lėk
tuvais bus ne tik javai sėja
mi, bet ir rudenyje nuo lau
kų nuimami.

Dešimtukas žuvies
gerklėj

Portland, Me. — Vietos 
žinomas žvejys, Ernest 
Ross. pagavo 4,100 svarų 
žuvį, kurios gerklėje rado 
dešimtuką.

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

GIN 
VYNO 
KORDIALŲ

X J. K. vysk. I*. Bučio, 
MIC., oficialus aplankymas 
TT. Marijonų Seminarijos ir 
ūkio, Hinsdale, III., ir priė
mimas įvyko praeitą antra
dienį. Priėmime dalyvavo 
visi kunigai-marijonai Se- 
miriarijos klierikai ta proga 
išpildė gražią programą.

X Lietuvių Katalikų Spau 
dos Draugijos, kuri leidžia 
dienr. “Draugą”, direktorių 
susirinkimas įvyksta šian
die popiet, TT. Marijonų na
me. Bus apsvarstyta visa 
eilė svarbių klausimų.

X Antanas Brazonis, gyv. 
St. Charles, III., šiomis die
nomis savo kieme malkinėj 
rado lapės lizdą ir jame aš
tuonis savaitės amžiaus la- 
piukus, kuriuos nunešęs į 
Kane apskrities šerifo ofi
są gavo po $3 už kiekvieną.

X Lietuvių Tautinio Mu- 
ziejaus pirmoj lituanistikos 
parodoj, kuri bus suruošta 
šį pavasarį, bus paminėta ir 
vysk. Valančiaus 75 metų 
mirties, sukaktis. Bus pa
ruošta paskaita iš to didžio
jo Lietuvos apaštalo gyve
nimo ir darbų.

X Ben. Kazanauskas, ilga
metis Mutual Federal Sav- 
ings & Loan Assn. sekreto
rius, mirė kovo 20d. Toli
mesnės žinios bus suteiktos 
vėliau.

X Beneta Cicienienė, ži
noma Town of Lake veikėja, 
kovo 21 d. minės vardadie
nį. Ne tik jos draugės, bet 
ir ndr. “Draugo” redakcija 
savo korespondentei linki 
sveikatos tolimesnėj darbuo
tėj.

X Kristaus kančios juda
mieji paveikslai bus rodomi 
balandžio 7 d., Šv. Kryžiaus 
parapijos salėj, 7 vai. vaka
re. Įžanga 50c. Vakarą ren
gia Šv. Pranciškaus Vienuo
lyno Rėmėjų Chicago aps
kritis.

X Marytė Katauskaitė, iš 
Town of Lake, šiuo metu 
atostogauja Floridoj. Rašo: 
“šilta, gražu ir nesinori grįž 
ti Chicagon.” Ji yra kun. P. 
Katausko sesuo, duosni au
kotoja ir garbės narė kata
likiškųjų įstaigų.

X V. ir B. Tūbeliai, No. 
Side veikėjai, pavyzdingai 
pasižymį Lietuvos tremtinių 
šelpime. Bile gauna adresą 
tremtinio reikalingo pagal
bos, neklausia — giminė ar 
svetimas, bet tuojau siunčia 
siuntinėlį. Jei daug tokių ge
raširdžių atsirastų, lietu
viams lengviau būtų pakelti 
sunkią tremtinio dalią.____

X Lorraine Phillips, iš
Marąuette Park, kovo 3 d. 
susituokė su Frank Slykas 
iš Westville, III. Šliūbą davė 
kun. P. Katauskas iš Chica
go Heights, asistoje klebo
no kun. J. Paškausko ir vi
karo kun. B. Urbos. Per 
šliūbą giedojo E. Kandratai- 
tė iš Cicero. Vestuvių puo
toje toastmasteriu buvo S. 
Žylius, vargonininkas iš 
Waukegan, jaunosios krikš
to tėvas ir dėdė. Vyriausia 
pamerge buvo jaunosios se
suo atvykus iš Nevv London, 
Conn., Mrs. Dorothy Zrenda. 

PLATINKITE “DRAUGĄ”

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQUOR 
STORE

MATHAN
KANTER

'l.lctiiYtilkMtyddkaa*’

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054


