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PRAKIŠO. IŠĖJO IS KONFERENCIJOS
Lietuvos Komunistai Ruošiasi Kaž✓

Kokiems 'Netikėtumams' Pasaulyje

GUBERNATORIAI TARIASI DEL NAMŲ STATYBOS

(“Draugo” Specialaus Korespon
dento Europoje Pranešimas).

Niekad Lietuvos žemės 
ūkis nebuvo nusmukęs iki 
tokio žemaus lygio kaip 
šiandieną.

Jei prieš karą mūsų že
mės ūkio produktai buvo 
plačiame pasaulyje gerai 
pažįstami ir paskutiniais 
metais konkuruodavo net 
tokioms šalims, kaip Olan
dijai ar Danijai, tai šian
dien Lietuva ne tik kad nie
ko neeksportuoja, bet ji pa
ti badauja.

Lietuvos ūkis, dėka ge
ro” sovietiško rėžimo, yra 
išdraskyta. Laukai stovi ne
įdirbti, juose niekas neauga.

Lietuva Pasidarė Kaip 
Sakams Dykuma

Ten, kur anksčiau laukuo
se ganėsi riebios karvės, 
žvengė arkliai, šiandien tylu. 
Vienur kitur jūs galite pa
matyti žmogelį tempiant 
suliesusią karvę... Lietuvoj 
nebeliko galvijų. Ką vokie
čiai neišpiovė, tą rusai pri
baigė, palikdami po vieną 
karvę ir arklį ūkininkui, 
kad jis galėtų dar pragy
venti, kad nestiptų badu.

Kaime anksčiau girdėjosi 
skambios lietuviškos dai
nos, šventadienio vakarais 
armonika juokdavosi. Da
bar, jei užklydusi kaiman 
agitatorių banda nesušau
kia susirinkimo, tai kaimo 
tylos niekas nesudrumsčia.

Komunistai Kalba Apie 
• Netikėtumus’

Naujieji “valdovai” ma
to, kad gyvenimas nei kiek 
neeina geryn, bet kasdieną 
vis blogėja. Prie krautuvių 
vis ilgesnės žmonių “uode
gos’’ stovi, laukdamos mai
sto produktų. Ūkininkas 
nieko nebegali išspausti iš 
savo išparceliuoto ūkio, o 
nauja.kuris, neturėdamas nei 
mašinų, nei kitokių priemo
nių įdirbti žemę, dažniau
siai bėga iš kaimo ir grįžta 
miestan ieškodamas darbo.

Tarybinių ūkių komisaria
to inspektorius Levinskis, 
vienoj savo paskutinėj kal
boj pareiškė, kad šį pava
sarį ūkininkai turi gerai 
įdirbti laukus, kad Lietuva 
būtų saugi nuo visokių ne
tikėtumų.

Tik gerai pastatytas že
mės ūkis, pasakė jis, leido 
Rusijai nugalėti Vokietiją.

Apie kokius netikėtumus 
kalba šis “inspektorius”? 
Matomai galvoja apie naują 
karą. Prieš ką gi Rusija 
kariaus, jei vokietig yra su
triuškintas? Tačiau lietuvis 
ūkininkas visai kitaip gal
voja, jis žino, kad jis gali 
dar turėti vilties Anglijoje 
ar Amerikoje.

Traktoriai, Kurie Yra 
Tik Ant Popierių

Kitas “geradaris” tarybi
nių ūkių agronomas Valiu- 
šis ragina valstiečius dar

Gromyko Išėjo su Štabu Kuomet 
Nubalsuota Išklausyti Iraniečių

smarkiau dirbti, nesiskai
tant su valandomis, atkurti 
lietuviškąjį kaimą, paversti 
jį žydinčiu sodu, kad Lie
tuvos ūkis vėl iš naujo pra
dėtų klestėti.

Jei Valiušis taip sako, ar 
bereikia kitokių paaiškini
mų. Komunistai patys pri
sipažįsta, kad jiems, dar to
li. ikį to taško, kad galėtų
Lietuvos žemės ūkį pasta- šeši vidurvakarinių valstybių gubernatoriai, drauge su kitų, aštuoniij valstybių at- 
tyti tokioj aukštumoj, kaip stovais, Dės Moines, Iowa konferuoja apie namų statybą. Ironiškai, konferencija ne- 
jis buvo prieš jų valdymą, galėjo įvykti iki dabar dėlto, kad Dės. Moi nęs trūko vietos viešbučiuose. Iš kairės į 

Jie dažnai giriasi, kad dešinę: gubernatoriai John C. Vivian, Colotado; Edward J. Thye, Minnesota; Dwight 
pagaminta tiek ir tiek trak- .Grisvvold, Nebraska; Fred G. Aandahl, North Dakota; Robert D. Blue, Iowa, ir Dwight 
torių ar kitokių žemės ūkiui 'H. Green, iš Illinois. (Acme Telephoto.)
dirbti mašinų., bet valstietis
nei traktorių nei plūgų ne
mato. Visa ta “gamyba“ 
tėra vien tik ant popieriaus.
Jie turi keliasdešimts. trak
torių, kariuos rodė dar 
prieškariniuose ūkiuose, per
dažė, pavadino skambiais 
vardais ir vežioja iš apskri
ties į apskritį.

Vilniuje žemės ūkio įran
kių fabrikas “žagrė” sten
giasi parūpinti artimiausioj 
ateity ūkininkams reikalin
giausių įrankių, kad tuo 
galima būtų užpildytį laike 
karo padarytą spragą.

To fabriko darbininkai 
Krenkelis ir Petradskas ra
gina draugus sparčiau dirb
ti, nes valstietis esąs rei
kalingas įrankių,.

—Jei mes norime valgyti, 
tai duokime valstiečiui po 
žagrę ir plūgą,—pasakė jie.

Trūksta Sėklų Užsėti 
Visiems Laukams

Artinantis pavasariui ir 
sėjos darbams, valstiečiai 
yra labai susirūpinę kur 
gauti sėklų, nes jų svirnai 
išplėšti stovi tušti. Tarybi
niai ūkiai, kaip tai Baiso
galos, vadovaujamas Rep
šio, Šaltininkų—Sipavičiaus 
ir Medemrodės—Vagnerio, 
kaž kokiais aplinkiniais ke
liais gavo sėklų, bet tūks
tančiai kitų ūkių klausia 
ką jiems daryti.

—Ką pasėsi tą ir piausi,
—sako sena lietuviška pa
tarlė.

Ir Lietuvos valstietis bi
jo, kad rudenį jam neteks 
nieko piauti... Vyt. Arūnas

CIO-U AW Išrinko Reuther Prezidentu
ATLANTIC CITY, N. J., 

kovo 27.—CIO automobilių 
darbininkų unija šiandien 
išrinko Walter P. Reuther 
prezidentu. Reuther, buvęs 
unijos vice prezidentas ir 
General Motors skyriaus 
viršininkas, gavo 4,540 bal
sų prieš 4,290 už R. J. Tho- 
mas, esantį unijos prezi
dentą.

Rinkiminė kampanija sei
me atsižymėjo karštais žo
džiais ir visokiais užmeti
mais, kaip iš kandidatų pu
sės, taip ir jų rėmėjų tarpe. 
Nors jis nėra komunistas, 
kairieji rėmė Thomas. 

Paragavo ‘ Rojų’
Komunistai priešinosi Reu

ther kandidatūrai, kadangi 
jis yra anti-komunistas. Bū
damas jaunu socialistu Reu
ther kelis metus dirbo Ru
sijoje kaipo paprastas dar
bininkas ir gavo paragauti 
Rusijos “rojaus.” Grįžęs 
Amerikon jis pareiškė savo 
nusivylimą ir dirba, kad 
Amerikoje neįsigalėtų so
vietinė santvarka.

paliesta, ir kad kitos liejy
klos bus iki bal. 10 uždary
tos.

Iš valdžios pusės sakyta 
dabar paruošiamas įsaky
mas “užšaldyti” visas ang
lies siuntas iki bus galima 
sudaryti kokį nors raciona- 
vimo planą įmonėms.

Kardinolas Stritch 
Pas Prez. Trumaną

WASHINGTON, kovo 27.— 
Samuel Kardinolas Stritch, 
būdamas Washingtone, šiąn 
dien aplankė Prez. Trumaną 
ir suteikė jam trumpą as
meninį raportą apie maisto 
ir ekonominę padėtį Euro
poje.

KALENDORIUS
Kovo 28 d.: Šv. Jonas Ka- 

pistranas; senovės: Brado- 
nas ir šurvalda.

Kovo 29 d.: šv. Jonas Ba
ra, elitus ,• senovės: Eikig ir 
Gygoja

ORAS
Apsiniaukus. Šilta.

Jeigu Įvyks Streikas,
US 'Užsaldys' Anglis
WASHINGTON, kovo 27. 

—Valdžios agentūros sku
biai veikė, kad palengvinti 
smūgį, kuris kris bal. 1 d. 
kuomet John L. Lewis iš
šauks savo 400,000 minkš
tos anglies kasėjų “pailsė
ti.’’ Kasyklų atstovai pra
našavo, kad plieno pramo
nė — rekonversijos progra- 
mo branduolys — bus tuoj

Konferencija. Užgiria 
Byliu Prieš Petrillo

WASHINGTON, kovo 27. 
—Senato-atstovų konferen
cija svarstanti suvaržymą 
James. C. Petrillo, Amerikos 
muzikantų, unijos preziden
to, galią, užgyrė stiprųjį 
atstovų rūmų bylių ir at
metė švelnesnį senato įsta
tymą.

Sutartis, kuri dabar eis į 
abiejus rūmus balsavimui, 
numato $1,000 pabaudą ar
ba metus kalėjime, arba abu, 
už grąsinančius žygius prieš 
radijo stotis, tuo būdu pa
naikindami nustatymą sto
tims mokėti muzikantams, 
nors jų nenaudoja,

Vinson Sako Reikia 
Laikyti Kainu Kontrolę
WAŠHINGTON, kovo 27. 

—Iždo sekr. Vinson šian
dien liudijo prieš atstovų 
rūmų finansų komitetą ir 
sakė "... mes turime truputį 
ilgiau palaikyti kontrolę 
virš infliacijos.’’ Jis teigė, 
kad kontrolės nuėmimas 
reikštų tikrą infliaciją.

Vinson pareiškė,-kad tak
sai turi pasiliktį aukšti.

UNRRA Neturi Maisto, 
Sustos Posėdžiavus

ATLANTIC CITY, N. J., 
j kovo 27.—UNRRA taryba, 
negalėdama surasti pakan
kamai maisto pamaitinti 

. milijonus badaujančių žmo
nių, gali ryt dieną nutrauk
ti susirinkimą nebaigusi sa- 

, vo darbo. Gali būti sueis 
,Washingtone už kokių trijų 
savaičių.

Delegatai žiūrėjo į Ame
rikos ir kusijos maistų iš
teklius., nors nesimato, kad 
iš tų, kraštų bus galima 
gauti reikiamus kiekius 
maisto, nežiūrint direkto
riaus Lehmano pareiškimo, 
kad reikia grįžti į karo me
to maisto kontrolę.

NEW YORKAS, kovo 27. 
—Rusijos delegatas apsau
gos taryboje Gromyko šian 

I dien vėl davė įnešimą ati- 
j dėti Irąno skundo svarsty
mą iki balandžio 10 d. Gro- 

į myko teigė, kad Rusija ir 
Iranas pasirašė sutartį ru- 

|s.ų kariuomenės ištraukimui,
, tą patį ką teigė vakar, ir 
kad tuo būdu nėra reikalo 

■ skundą svarstyti.
Egipto delegatas pasisa

kė už išklausymą Irano pu
sės ir valstybės sekr. Byr- 
nes, pareiškė, kad Iranas 
turi būti išklausytas, kitaip 
UNO gali “mirti kūdikystė
je,“ jeigu mažos tautos skun 
das bus neišklausytas. Gro
myko priešinosi tam.

Nubalsavo 9 Prieš 2
Pavedus Irano išklausy

mo reikalą balsavimui, de
vynios valstybės pasisakė 
už, tik dvi—Rusija ir Len
kija—prieš. Gromyko tuo
met atsistojo ir sakė, kad 
tarybai atmetus jo įnešimą, 
jam nėra kitos išeities kaip 
tik išeiti iš konferencijos.

Tai pasakęs, Gromyko iš

ėjo per duris. Paskui jį iš
ėjo jo trys patarėjai.

Sako Nėra Sutarties
Rusams išėjus iš konfe

rencijos Byrnes nebaigė po
sėdžio, bet pakvietė Irano 
ambasadorių Hussein Ala 
žodžiu patiekti skundą prieš 
Rusiją. Ala atsisėdo prie 
delegatų stalo šalia Oscar 
Lange, Lenkijos atstovo, 
kuris priešinosi Irano iš
klausymui, ir perskaitė Ira
no skundą dėl rusų agentų 
veiklos Irane, rusų sulaužy
mo sutarties, ir rusų ka
riuomenės užsilikimo jo kra
šte.

Ala pareiškė, kad jo tu
rimomis žiniomis nėra jo- 
kios sutarties tarpe Irano 
ir Rusijos, kaip teigė Gro
myko, ir sakė iraniečiai at- 

1 metė tris. rusų reikalavimus, 
į kurių vienas buvo rasų ka- 
! riuomenės pasilikimas Ira-
1 ne neribotam laikui.

Gromyko Tyli
Išėjęs iš konferencijos sa

lės, Gromyko pareiškė laik
raštininkams, kad jis nieko 

j neturįs sakyti.

Abejojama ar Rusai Evakuos Iraną

Hooveris Slovakijoje,
Tikisi Lankyti Lenkija
PRAGA, kovo 27.—Her- 

bert Hooveris šiandien at
vyko į Pragą. Jis vadovau
ja U.S. komitetui, kuris 
renka žinias apie maisto 
padėtį rytinėj Europoj. Hoo 
veris tikisi aplankyti Len
kiją.

TEHRANAS, kovo 27.— 
Amerikos ir Anglijos diplo
matiniai valdininkai šian
dien sakė, kad nežiūrint ru
sų kariuomenės traukimosi 
į šiaurę, jie nėra įsitikinę, 
jog raudonoji armija mano 
visiškai apleisti Azerbaidžia 
no provinciją šiaurėje.

Iraniečių štabo karinin

kas sakė dar nėra gauta jo
kie raportai, kad rusai ka
riai tikrai būtų perėję Ira- 

, no rubežių į Rusiją.
Kai kurie obzervatoriai 

i numato galimybę, kad rusų 
, daliniai gal pasitrauks tik 
Į iki Azerbaidžiano, kuris ran 
dasi Rusijos pasienyje.

FBI Suėmė Sov. Rusijos Jūrininką, 
Apkaltina JĮ Šnipinėjimu Čia

V-ėliausių Žinių Santrauka
—Anglijos užsienių sekr. Bevin aiškino savo politiką 

da.rbiečių partijai. Po valandos susirinkimo partija vien
balsiai pareiškė jam pilniausi pasitikėjimą.

—Rusijos konsulato San Franciscoje pareigūnas sakė 
jūrininkas Redin buvo nekaltai suareštuotas tikslu apjuo
dinti sovietų Rusijos vardą prieš pasaulį šiuo laiku.

—Vokietės moterys protestavo U.S. štabui prieš jų gy
venamų butų perėmimą U.S. karių šeimynoms.

—Harry Bridges pranešė, kad jo 22,000 laivų krovėjų 
unija, atideda savo streiką, numatytą bal. 1 d.

—Oficialūs sluoksniai New Yorke ir Washingtone dar 
nėra pareiškę nuomonių dėl rusų išėjimo iš UNO.

—Paryžiuje sakyta Prancūzija viliasi pareikšti savo 
nuomonę dėl Ispanijos užsienio ministrų suėjimo.

—U.S. prekybos butas priešinasi namų statybos virši
ninko Wyatt planui subsidijoms naujų namų statymui.

Pearl Harbor Tyrėjai 
Vėl Kvies Adm. Stark
WASHINGTON, kovo 27. 

—Senato-atstovų komitetas 
tiriąs Pearl Harbor nelaimę 
sutiko vėl atidaryti bylos 
išklausymą ir pakviesti ad
mirolą Stark, buvusį laivy
no veiksmų viršininką, būti 
pirmuoju liudininku.

Komiteto nariai sakė die
na dar nenustatyta.

Stark anksčiau liudijo, jog 
jis neatsimenąs ką jis. daręs 
1941 m. gruodžio 6 d., japo
nų pasalingos atakos išva
karėse. Po to surasta, kad 
Prez. Rooseveltag bandęs su 
juo tą naktį susisiekti. Da
bar norima sužinoti ar p. 
Rooseveltas susisiekė su 
Starku.

WASHINGTON, kovo 27. 
—Senato užsienio reikalų 
komitetas šiandien užgyrė 
nominacijas W. Averell Har 
riman būti ambasadorium 
Anglijai, ir John G. Winant 
būti Amerikos atstovu UNO 
ekonominėj komisijoj.

WASHINGTON, kovo 27. 
—Veikiąs valstybės sekr. 
Dęan Acheson sakė valsty
bės departamentas buvo pil
nai painformuotas apie FBI 
žygius, kurie vedė prie su
ėmimo jauno ruso jūrininko, 
kaltinamo šnipinėjimu.

Leit. Nikolai Gregorovich 
Redin, 29, buvo suareštuo
tas vakar naktį Portland, 
Ore., jam belipant į rusų 
laivą, kuris ruošėsi plaukti 
namo. Redin kaltinamas 
bandymu išgauti planus ir 
informacijas apie USS Yel-

lovvstone, vieną naujausių 
laivyno karo laivų.

Nuvestas pas U.S. komisi- 
jonierių, Redin kumsčia mu
šė į stalą ir šaukė, “Aš ne
kalbėsiu! Aš nekalbėsiu!” 
Šiandien jis su amerikiečiais 
lengvai kalbėjo, bet nė žo
džiu neprisiminė apie savo 
cun.rcčt£vimą.

Komitetas priešameriko- 
niškos veiklos tyrimui suė
jo slaptam posėdžiui, mano
ma ryšium su šnipų veikla 
Amerikoje, bet nepasakyta 
kas ten buvo kalbėta.

Kiniečiai Vėl Kovoja su Komunistais
CHUNGKING, kovo 27.— 

Trijų vyrų paliaubų koman
dos buvo skubiai pasiųstos 
į Mandžuriją šiandien sus
tabdyti dideles grumtynes 
tarpe Kinijos valdžios ka
riuomenės ir komunistų.

Informacijų ministras K. 
C. Wu sakė didelės kovos 
vyksta Mukden srityje ir 
aplink Fushun, Liochung, 
Tiehling bei Szepingkai 
miestus. Rusai pasitraukda-

l mi iš Mandžurijos evakuavo 
, tuos miestus.
į Priėmė Rusų Planą
i

Paliaubų komandos susi
dėjo iš načionalistų, komu
nistų ir amerikiečių atsto
vų.

Pranešta, kad Chungking 
vyriausybė priėmė sovietų 
planą ištraukti raudonąją 
armiją iš Mandžurijos iki 
balandžio mėnesio pabaigos.
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IS DETROITO LIETUVIU GYVENIMO
Žinių-Žinelės

Morta Kiselienė, veikli 
Moterų Są-gos 64 kp. dar
buotoja, daug rūpesčio de
da dėl brolienės Lydijos Ry

žiai darbavosi Kareivių Rė
mėjuose eidama nutarimų 
rast. pareigas; darbuojasi 
Moterų Sąjungos 54 kp. Y- 
ra susižiedavusi su Juozu 
Mikalausku, kuris ką tik grį

mienės ir jos dukrelės. Ly- * USA ‘ar“yb08'. “f? 
dijos kurios yra pabėgu- aiki» ,b“™ Vok.et.joj .r k.-
sios ii Lietuvos nuo žisu- , O8C salysue: s',t‘kęs .ll?'
rau» okupanto į Daniją. Jau ’ tuvlį F«tegel.ų ir su jais 
kelintą siuntinį pasiunčia. : Paslkalbe*s aP’e lletuvni 
Jos labai dėkoja už gautus ,
dalykus, net su kitais pa- • , Sl P°ra yra. Patrl°t’į >’?-
bėgėliais dalinasi. Kinelius ’ uvu; Yalka1' Į* ‘rgl. ,etuv,ų 

tarpe darbuosis. Sveikiname. 
Julė H. Medinienė Mote-yra senas biznierius, sav. 

valgomų daiktų krautuvės. 
Jie žada dėti pastangų, kad 
atitraukus jas į šią šalį, nes 
okupantai spaudžia danų 
vyriausybę, kad grąžintų į 
Lietuvą.

rų Sąjungos 54 kp. pirm., 
visuomenės veikėja, pasiėmė Į 
didelį darbą — raštininkau- i 
ti komitete

BATAAN DIDVYRIS BATUS VALO Retai taip pasitaiko
Albany, N. Y. — Šiomis 

dienomis čia buvo toks įvy-! 
kis, kuriam mažai kas gali 
tikėti. Automobilius, kuriuo 

j važiavo trys asmenys, vai-1 
ruotojui netekus kontrolės 
nukrito nuo 300 pėdų kalno,

| tapo sulamdytas, bet visi 
trys važiavusieji jame ne 
tik išliko sveiki, bet išlindo 

j iš laužo tik truputį apdras
kyti.

Tel. YARds 5557.

Lester M. Clark, iš San Francisco, Calif., vienas daly 
kuris rengia vių garsaus “Mirties Parado”, kurį japonai užėmę Ba-

Tel. V IK 0980 (office ir Namu.)

Dr. Walter J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

4003 S. Archer Avė.

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas) 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 pp. ir 7 iki 8:»0 vak.
» i--------------------------------- -------

J. RIMDZUS, D. C. i
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Home Citlls ln Indiana—

Phone WENtwortb 2527 

PHYSIO THYRAPY 
5526 S. Kacine Avė. 

HOURS: Dallj •— 8 P. M 
Saturdays 8 A. M. to 8 P. M.

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS!

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

37 METAI l’ATYKUMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

v i-ų akių Įtempimų.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAL 0623, Chicago 

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

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

SKELBKITES “DRAUGE’

i Čižausko 25 metų kunigys 
M. KaseviČienė, A. Klube- tės. Fuota įvyks geg. 5 d 

lienė ir W. Kempf kovo 19
d., Kasevičių rezidencijoj,
16856 Littlefield, buvo su- per tą laikotarpį plačiai iš
rengusias “shovver” Eleono- garsinta Detroito lietuviu,

. VALANDOS: 2— 4 popiet, 6:30 —
puotą paminėjimui kun. J. taan salą, buvo suruošę paimtiems į nelaisvę ameri.kie- I 8:3a vakarais. Tiečtud. pagal sutartį.

čiams. Po tiek skaudžių pergyvenimų, paliuosuotas iš ka
riuomenės, tas kareivis paliko tinkamas tik batams va

jau 14-ka metų, kaip dnr. j sav0 mįeste (Acme-Draugas telephoto)
Drauge j vesta skyrius. Į

LIETUVIAI DAKTARAI

rai Maroziūtei. Veiklios mo
terys padarė tikrą surpry- 
zą: sukvietė didel’i moterų 
būrį, kuris sunešė daug gra 
žiu dovanų. Eleonora Maro- 
ziūtė yra žymi veikėja, gra-

GERIAU FRONTE ŽCTI

NEGU PO BOLŠEVIKAIS SIBIRE SUPŪTI'’

tekiuose kraštuose
darbuotė. Už tai, sulaukus &iminūh 
15 metų, Detroito spaudos *
rėmėjai turės surengti dnr. | ‘‘Atbėgau tik aš eu žmo- 
“ Draugui” koncertą, kuria-i na. Mamytė pasiryžo likti 
me su Chicago menininkais ir laukti, kada mes grįšime 
išpildys programą. Koresp. į atvaduoti tėvynę nuo krau-
__________ jais permirkusio bolševiko.

Gal taip ir įvyks, bet, atro
do, kad, gal, jau nerasiu, 

į nes, kiek teko girdėti, bol- 
i ševikai dar smarkiau veža 

PA- , lietuvius į. Sibirą, negu a- 
nais metais.

turime ri progos įsitikinti. Tegu 
nuvyksta į Lietuvą ir su- 

, grįžę kiekvienas bus liudi
ninkas, kas ten darosi”.

Automobiliai black 
markele

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. 
Trcčiud. ir Sekiuad. uždaryta.

Contact Stiklui 
Stiklus Atnaiijinain

Ofiso Tel. .... VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

RAŠO VIENAS PABĖGĖLIŲ Į VOKIETIJĄ 
TIRTI, KĄ JAU BUVO PER VIENUS METUS PA 
TYRŲ, NEI VIENAS NENORĖJO.

Detroit, Mich. — čia iš
kelta aikštėn platus tinklas 
automobilių black market’o. 

j Tūkstančiai vartotų automo-
' bilių. daugiausiai iš paties
! Detroit, buvo parduoti net

★ $500 brangiau, regu OPA
“Dabar gyvename (šimtai nustatyta kainoms lubos.J., ir P. Tumai gavo laiš- , ‘‘Bėgant iš Lietuvos, bu

ką iš Vckietijcs nuo savo vo sužeista žmona ir teko i tūkatančiųj lageriuose ir
giminaičio. Jis rašo, kad j prie rubežiaus sustoti. Bol-' džiaugiamės, a mus mai- 

ševikai buvo už 15 kilomtr tina. Turime vilties, kad Jei Maironio dvasia pakel-
....... .... ......... ............ broliai spmitėa ameri-: tų mus9 dvasią, tai nei šim-

Negaledamas jau bėgti, tu-, ’ . mvlįdami laisvę pa- tai doleriU nebūtų perdaug
rėjau likti ir lauktį bslše-klecia1’ mylėdami laisvę, pa
vikų. Tuo metu sunaikinau' d®site ir mums at§autl’; 
visus adresus, kad bolševi- į nes’ Jei tas raudonasis ma-: 
kai nežinotų jog turiu gi_ i ras pasaulį valdys, bus zmo-,

I minių. Jums. gal keistai at- niškos ir žm2Saus teises pa-1 
mintos po kojų. Tada pa-| 
saulis apart kraujo daugiau 
nieko nematys. Jeigu dar

dėl tėvynės. J. K. E.

skaudu buvo palikti Lietuvą 
ir savuosius. Bet bėgo, nes 
bijojo, kad nereikėtų Sibire 
supūti. Štai jo žodžiai;

“Brangieji giminaičiai:
‘‘Daug buvo tokių momen

tų, kad jau atrodė, jog ne- I rodo’ bet mes Per tuos vie' 
teks apie Jus girdėti ir Jums ' nus bolševikų buvimo me-
rašyti. Atrodė, kad teks ir | tus, Lietuvoje jau buvome amerikiečių” tarpe randasi 
Vokietijoje žūti nuo baisių patyrę ant savo kailio kan-, tokių, kurie tiki bolševikais I 
bombardavimų. Nors mes, j čiomis, jei prisipažinom, jog ir jų “rojum’’, tai dabar tu- 
bėgdami čia tai žinojome,;
bet mieliau sutikome žūti' z
nuo bombą Vokietijos ta i f pRADŽIOJE PAVASARIO

Laikas Aprūpinti Automobilius!
Atvežkite Savo Automobiliu dėl pilno 

peržiūrėjimo ir patarnavimo priruošiant 
Vasaros Laikui pas mus.

Viktoras Yuknis -
Vienatinis Savininkas

kuose, negu dar kartą pa
matyti Jums nematytą, ne
įsivaizduojamą ir nežmoniš
ką bolševiką.

‘‘Į Vokietiją bėgdami mes 
žinojome, kada jeigu nežū
sime karo laukuose, tai ar
ba pateksime pas anglus- 
amerkiečius. Taip ir atsiti
ko.

Nevartok 'Svaigalų'
Dėt pagelbės nuo “Nugarskau- 

smu”. “Rhenmatipmo” Ir 
“Muskulu Skausmų“. 

Vartokite . . .
HEALTH KESOKI MINĖKAL 

BATU DRISKA
1 maišu kas užtenka 10 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00

Prašykite jos vietine.) vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakinius su pi
nigais tiesiog i —

Bath Products Co.
Laboratories Chicago, III.
Southsaldlečial, kreipkite. | SHIM- 
KUS DRUOS, 3301 S. Halsted St.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

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

Phone: — CANal 3764
PHILIPS ‘'66'’ PRODUCTS 

Greasing, Washing, Motor Oils, Range & Fuel Oils

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

• » *
68C3 W. Cermak Road 

BERWfN, ILIJMOIS

JOS. F. BUDR1K
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVE

8241 So. Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS
Tel. C A Lome t 7237

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

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

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROORAMŲ VALANDOS:

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

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Berwyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

SE

SUDRIKO LEIDŽIAMOS RALIO 
VVCFL, 1000 k Npdelioa vak. 9 30 
9VHFC 14 50 k. Ketverto vak. 7:00

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOHI8INO

Turtas Virš $17,500,000. — Atsargos Fondas Virš >1.300,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

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

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

V.;____________ • ■ ...................

Tiksliu* Tyrimas 
Ortlioptic Gydymas*

DR. WALTER J. SWIATEK
OPTEMETRISTAS

2201 WEST CERMAK RI).
(Virš Metropolitan State B.ankos)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — Kasdien — 10 Iki 12, 1 iki 5. 7 
iki 9 — Šeštad. — 10 ryte iki 6 vak. Sek- 
mad. — 10 iki pietų. — Trečiad. uždaryta.

DR. CHARIES SEGAL
GYDYTOJAS t h CHIRURGAS 

4729 S«» Asftlnnd Avė.
7t:O iUhOfti

I
Ofiso Telefonas: YARds 0554 

Jei neatsiliepia šaukite—
(les. Tel.: MlDway ?880

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

DR. J. W. KADZEWICKį
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 6

Ofiso Tel.: GKOvehlil 5213 
Res. Tek: PROspect 9475 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tel. — HEMlock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Dienomis tik pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 8213 
Rez. Tel. RJEPabUo 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDae 2888 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

Dr. F. C. V/inskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6440 
Res. Tel.: HEMlock 3150 

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

Trečiadieniais pagal sutartį. I

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

Tel.: GROvehilI 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
▼ ALANUOS: nuo 1-4 ir 7-9 kasdien 

lšekirlant trečiad. ir sekmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS KARLAI

tel. CANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS Ui CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPobUo 7868

If5s. 6958 bo. Talrnan Avė.
Bes. TeL GROvehLU 0617 
Office TeL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

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

DR. JOHN G. MULAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neseniai Sugrįžęs Iš Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
šaukite: BERVVYN 6200 

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

TeL CANal 0267
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

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

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

Sekmad., Trečiad. ir šeštad. 
vakarais—tik pagal sutartį

Office Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

Tel. YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

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

šventadieniais—11-12.

Tel. YARds 592l
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC - 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

Iki 2-rrw valandos popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 9:30 

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

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

6755 So. Western Avė., Chicago, I1L
Telefonas — GROvehilI 2242
----------- ---------- ,J_------ ;—.----------

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

žmogus be tikėjimo, 
arklys he žaboklių.

kaip

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rertdencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK 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 
YALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8

Ofiso Tel.: PUI.LMAN 1193 
W«mn Tol • PFI.I.MtW

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL. 
UŽSISAKYKIT “DRAUGĄ’

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

VVest Town Bldg.
2400 West Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Res. Tel.: RKUnswick 0597

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare
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HELP WANTED
“D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS S
“DllAUGAS” HELP WANTED 

ADVERTIKING DEPARTMENT 
127 No. Dcarltoin Str»M-t 

Tel. KANdolpll U48H-»4H»

HELP WANTF.D — VYRAI

VYRO PRIE FURNACOS
Patyrusio prie breso, bronzo, 

aluminum ir varo.
DELTA STAR FOUNDRY 

2701 W. Fulton

Molderių
PATYRUSIŲ

Prie floor, squeeze arba bench.

GERA MOKESTIS 
Pastovūs darbai prie 

Aluminum eastings

ADVANCE ALUMINUM 
CASTINGS CORP. 

2742 W. 36th PI.

PROSYTOJO
motenj dresea. siūtus iPataisyt ojo 

Ir kautus.
GERAS PASTOVUS DARBAS

Moterų Speeialty KrautuvSje.
KREIPKITĖS 7 AUKŠTE — 

SAMDYMO OFISE 
CHAS. A. STEVENS & CO.

19 N. State St.

PORTERIŲ
DIENOMIS

Pilno laiko darbai vyrams kurie 
nori pastovaus darbo. 
VALYTI IR ŠLUOTI

Puikios Darbo Sąlygos 
GERA MOKESTIS

DARBAS TUOJAUS 
ATSIŠAUKITE ASMENIŠKAI 
SEARS ROEBUCK & CO 
4730 W. IRVINO PARK RD.

Personnel Ofisan — 2nd Fl.

VYRO REIKIA
Bendriems machine shop darbams. 

Gera mokestis.

ATSIŠAUKITE

2214 S. Sawyer (Rear)

REIKIA PATYRI ŠIO krautuvėje, bu- 
•Jielinan. Pastovus din Imis. .1. Y. (TI
KĖK & SON, 325# W. 2<ltli St., — 
ORĄ. 3300.

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

PJTTSBURGH O LIETUVIŲ ŽINIOS
Norfh Side

Kovo 15 d. pasimirė Sta
nislovas Alukonis, 69 metų 
amžiaus. A. a. kun. A. Šim- 
kevičiui klebonaujant Dan
gun Žengimo parapijoj, Sta
nislovas Alukonis ėjo var
gonininko pareigas per su 
viršum dvidešimt metų. Be 
įvairios darbuotės parapijoj, 
a, a. Stanislovas dar darba
vosi, kaipo patarnautojas 
Pittsburgho Atletų Klube 
(P. A. A. Club). Paliuosuo- 
tas nuo vargonininko parei- j 
gų velionis dirbo klube iki > 
mirties. Buvo mėgiamas sa
vo draugų ir bosų. Tapo pa-į 
laidotas kovo 18 d., iš Dan
gun Žengimo bažnyčios Šv. 
Filomenos kapuose North 
Side. Prie šoninių altorių 
šv. Mišias atlaikė kun. A. 
Karužiškis ir kun. E. Bule- 
vičius. Vargonais griežė F. 
Mileška, lenkų parapijos var 
gonininkas ir velionio drau
gas. Kūnas buvo pašarvo
tas pas graborių J. Vencių 
ant North Side ir northsai- 
diečiai lietuviai skaitlingai 
lankė savo buvusį, ilgametį 
vargonininką. Pasiliko nu
liūdę moteris Veronika, sū
nus Kazimieras, ištekėjusi 
duktė Janina ir septynioli
kos metų anūkas Jonas, ku
ris pas Alukonius užaugo 
ir dabar tebegyvena. Ilsėkis 
ramybėje, Staseli, kad ir 
svetimoj žemėje. Nebeteko 
bepamatyti numylėtos Vilni
jos. Mat, velionis yra kilęs

HF.bP WANTED — MOTERYS

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

CRYSTAL PURE CANDY CO. 
2611 W. Chicago Avė.

FOUNTAIN MERGINŲ
Pastovumas, gera mokestis, ma
lonios darbo sąlygos. Erdviose 
krautuvėse arti namų. Puiki tran- 
soortaoiia. Mes bandysim kiek ga
lima paskirti jus į krautuve ar- 

! čiausia jūsų namų. Kreipkitės j

ANDES CANDIES 
4430 N. CLARK ST.

Ar | ANDES CANDIES krautuvę 
arti Jūsų namų,

BINDERY MERGINŲ — 5
Dirbti photografijos dirbtuvėje. 

Gera mokestis

PHOTO-MATIC CO.
421 S. Wabash

MUMS REIKIA

5 MERGINŲ
Dirbti kosmetikų dirbtuvėje, 

lengvi patogūs darbai.

ATSIŠAUKITE

SELECT COSMETICS
417 N. State St.

SKALBYKLOJE 
PROSO OPERATORIŲ 

RANKOMIS PROSYTOJŲ
Moterų drabužius. Gera mokestis 

ir valandos.
BEEHIVE LAUNDRY 
2043 VV. Van Btiren

VYRAI IR MOTERYS

LENGVI
ASSEMBLY DARBAI 

GERA MOKESTIS 
ATSIŠAUKITE 

2214 S. Sawyer (Bear)

Laivas lūžo per pus
Antverp, Belgija. — Ame

rikos laivas Liberty, su ang
lių kroviniu Belgijai, užplau
kė ant seklumos ir lūžo per 
pus. Dedama pastangos iškė
limui 8,000 tonų anglies.

iš Vilnijos, vargonavo Piva
šiūnuose ir kitose Vilnijos 
parapijose.

Kun. E .Bulevičius (Bo- 
ley) gerai northsaidiečiams 
pažįstamas, nes keletą sy
kių dalyvavo mūsų parengi
muose ir net jiems vadova
vo, tapo iškeltas iš Pitts
burgho į New Castle, Pa. už 
kapelioną seserų Pranciškie- 
čių. vedamoj ligoninėje. A- 
pie 60 mylių nuo Pittsburgo, 
jau nebtoli nuo Youngstown, 
Ohio. Pittsburgiečiai kun. 
Edvardo pasiges, nes jis, 
kaipo geras kalbėtojas, no
riai visiems patarnaudavo. 
Geriausios kloties naujoje 
vietoje.

Nuoširdi Padėka
Kovo 10 dieną kun. P. 

Česna, Šv. Juozapo parapi
jos klebonas, Mahanoy Ci
ty, Pa., suteikė didelę para
mą Šv. Pranciškaus sese
rims leisdamas rinkliavą 
bažnyčioj. Ta proga kun. J. 
V. Skripkus pasakė pamoks
lus apie koplyčios reikalą. 
Parapijonai sudėjo net iki 
$700.

Už tokią gausią auką se
serys ir kun. J. V. Skripkus 
labai dėkingi klebonui ir vi
siems aukotojams.

Lai Dievo malonė bus ant 
J visados toje parapijoje, ir 
i lai šv. Juozapas patronas ir 
'globėjas tos parapijos laiko 
gerąjį) Kleboną ir darbštų

ĮDOMIOS žinios is toliau
Atvyksta Keturi 
Lietuvos Pranciškonai

Kovo 16 d., iš Neapolio, 
Italijoje, išplaukė į U. S. A. 
keturi Lietuvos pranciško
nai: tėv. dr. Viktoras Gi
džiūnas, tėv. dr. Leonardas 
Andriekus, tėv. Modestas 
Stepaitis ir tėv. Barnabas 
Mikalauskas. Jie laukiami 
New Yorke kovo 30 dieną.

Tuoj po Velykų į U. S. A. 
atvyks dar tėv. Petras Ba- 
niūnas, tėv. dr Klemensas 
Žalalis, kuris gilina šiuo me
tu Šv. Rašto studijas Bibli- 
cum Institute Romoje ir jau 
baigia laikyti egzaminus šv. 
Rašto licencijato laipsniui 
gauti; tėv. Bernardinas 
Grauslys gilina savo filoso
fines studijas Švenč. Jėzaus 
Širdies universitete, Milane.

Visi Čia minėti Lietuvos 
pranciškonai dar prieš karą, 
1937 m. buvo viršininkų iš
siųsti studijoms į Italiją, 
kur jie buvo taip pat įšven
tinti į kunigus. Atvykę į U. 
S. A. jie apsigyvens Lietu
vos Pranciškonų Šv. Antano 
vienuolyne, Mount St. Fran
cis, Greene, Maine ir pasi- 
švęs daugiausiai misijų dar
bams. -

Atvykus daugiau kunigų, 
Lietuvos pranciškonai kreips 
ypatingą dėmesį ji tas Ame
rikos ir Kanados lietuvių 
kolonijas, kuriose nėra nei 
lietuviškos parapijos, nei 
lietuvio kunigo ir kur ko
munistai turi susisukę savo 
lizdus.

Šv. Pranciškaus dvasiai iš 
platinti Amerikos lietuvių 
tarpe, Lietuvos pranciškonai 
dės visas pastangas labiau 
suorganizuoti Tretininkus. 
Tam tikslui yra įkurta A- 
merikos Lietuvių Tretininkų 
Šv. Kazimiero Provincija, 
prie kurios jau priklauso 
beveik visų Amerikos Lietu
vių Parapijų Tretininkų Kon 
gregacijos, išskyrus tik tas
kun. Kazimierą Rakauską 

savo šventoje globoje ir at
lygina šimteriopai jiems ir 
geraširdžiams parapijonams. 

Šv. Pranciškaus Seserys ir
Kun. J. V. Skripkus

Pušis priverčia išduot 
daugiau sakų

Atlanta, Ga. — Revoliuci
nė metodą pradėta naudoti 
pušims, kad jos išduotų dau
giau sakų, kurie naudojami 
gaminimui pietinės dervos ir 
terpentino. Kad išduotų dau
giau sakų, pušys apšvirkš- 
čiamos tam tikrais chemika
lais. Kai kuriose vietose, sa
koma, sakų padidėję iki 60 
nuoš.

10,000
• DEGTINES
• BRANDAS
• RUM’O

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALCMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

KATHAN
KANTER

“lietuviška.Žyduką,”

kongregacijas, kurios dar y- 
ra Airių, Konventualų Pro
vincijos jurisdikcijoje.

Taip pat ypatingas dėme
sys bus kreipiamas į spau
dos darbą. Norima dar la
biau pagerinti “Šv. Pranciš
kaus Varpelį” ir išleisti dau
giau pranciškoniškos litera
tūros. Netrukus pasirodys 
spaudoje: “Šv. Pranciškaus į 
Gyvenimas”, Trečiojo Ordi
no vadovėlis “Šv. Pranciš
kaus Pėdomis”, “Šv. Pran
ciškaus Idealai” ir “Lietu
vos Pranciškonų Istorija”.

Netekę Lietuvoje visų sa
vo vienuolynų ir mokslo į- 
staigų, Lietuvos Pranciško
nai organizuoja Amerikoje 
savo tvirtą centrą. Jau su
daryti planai pastatyti di
delį vienuolyną, kuris taps 
tikru Amerikos lietuvių re
liginiu, tautiniu ir kultūri
niu centru.

Ruošdamiesi ateities apaš 
talavimo darbams Lietuvoje 
ir norėdami labiau išplėsti 
savo veikimą Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse ir Ka
nadoje, Lietuvos pranciško
nai deda pastangas gauti 
kuo daugiausia pašaukimų 
Amerikos lietuvių tarpe. Jau 
šiemet į Pranciškonų, nau
jokyną Paterson, N. J., va
žiuoja penki lietuviai jau
nuoliai kandidatai j klieri
kus ir vienas broliukas. Vie
nas klierikas jau baigia nau 
jokyną, o kitas studijuoja 
Pranciškonų Seminarijoje 
Teutopolis, III.

Kitais metais į Lietuvos! 
Pranciškonų vienuolyną yra 
pasiruošęs stoti dar dides
nis skaičius High School bai 
gūsių jaunuolių. Turima vil
čių, kad į vienuolyną įstos 
ir keli pasauliečiai kunigai 
trokštą visas savo jėgas pa
švęsti lietuvių tautos gero
vei. Pr.

Rinkliava Mariana
polio kolegijai

Iš lietuvių katalikų visuo
menės ir ypač iš jos vadų 
kunigų-klebonų, Marianapo- 
lio Kolegija paskutiniu lai
ku susilaukė žymios para
mos per rinkliavas lietuviš
kose katalikų parapijose.

Štai, sekmadienį, kovo 24 
d., Šv. Trejybės par., Hart
ford, Conn., kur garbingai 
klebonauja d. g. prel. Jonas 
Ambotas, TT. Marijonų ge
radaris ir rėmėjas, sėkmin
gai padaryta rinkliava Ma- 
rianapolio Kolegijai palaiky
ti. Iš viso surinkta $724.50.

Marianapolio High School 
Principal, kun. Juozas Dam
brauskas, tą darbą sėkmin
gai atliko.

BONKŲ
• GIN
• VYNO 

KORDIALŲ

MON ARCH 

LIQUOR 

STORE
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
Tel. - CALumet 4118 3236 S. Halsted St., Chicago 8,11L

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y

Su šia lietuvių katalikų 
parama Marianapolio Kole
gija tvirčiau žiūri į ateitį ir 
džiaugiasi, kad šią mokslo 
įstaigą mūsų katalikiškoji 
visuomenė, ypač jos dvasios 
vadai supranta, įvertina ir 
jai ištiesia paramos.

Aukotojai Šv. Trejybės 
par. sekantieji:

Prel. Ambotas — $121.00;
N. N. — $100.00; kun. P. 
Sabulis — $20.00.

Po $10.00 aukavo: Charles 
ir Salma Shimkus, V. A. 
Gailiūnas, Mr. ir Mrs. Wm. 
Kadis.

Po $5.00: E. Romiskienė. 
A. Deltuvienė, F. Vancevi- 
čienė, Mrs. Jasinskas, M. 
Pateckaitė, J. Levinskas, G. 
Levinskas, V. Novikienė, Mr. 
ir Mrs. Povilonis, A. Patec- 
kis, K. Ambotas, Mr. ir Mrs. 
Kripas, Mrs. M. Zaremba 
($4.00), H. Bart ($3.00).

Po $2.00: Zelioniai, Ska- 
rupskas, K. Skarupskas, Sta 
nuliai, Eckel, F. Maryso.

Po $1.00: J. Buikus, A. 
Masilionis, Kavaliauskas, 
Mickievvicz, Janušauskas, 
Chevinsky, Veličkaitė, Bra
zauskas, N. Brazauskas, 
Gaucher, Stanulis. Vaičiulis, 
Antanaitis, Savickas, Pote- 
liūnas, Elijošius, Sakadols- 
kis, Tveronaitis, Ragauskas, 
A. Kadis, Lucas, H. Lucas, 
Bakas, Vičas. Tamos, No- 
vickas, Nakačius, Chase, J. 
Lucas, Bacevičius, Januke- 
vičius, Jocepis, Ambrose, 
Kupstaitis, Redekas family, 
Kurtinaitis, Stankevičius, 
Balvičius, čebatorius, Ka
valiauskas, Rėklaitis, G. 
Bart, Burbulis, Dvylienė, 
Griginskas, Mazotas.

Marianapolio Kolegijos va 
dovybė nori šia proga iš vi
sos širdies visiems, kurie 
prisidėjo prie šios kolektos. 
nuoširdžiai padėkoti, o ypač 
d. g. klebonui, prel. Ambo- 
tui ir kitiems parapijos ku
nigams, kurie savo asmeni
nėmis aukomis prisidėjo. 
Tat, dar kartą visiems pa- 
rėmusiems ir prisidėjusiems 
prie šio kilnaus ir gražaus 
lietuviško ir katalikiško dar
bo, tariame lietuvišką ačiū.

Marianapolio Kolegijos
Vadovybė

A
Don’tForget Him Now!

Your Red Cross stayed at the 
side of your iighting man

during the war years.
Now he’s home again ...

in a hospital, or as a 
veteran, your Red

Cross will help him until the 
need no longcr exists.+

your Red Cross mušt carry on GIVE!
K___,

MŪSŲ BENDROVĖ 
VETERANŲ

SKIRIA $1,000,000.00 
PASKOLOMS!

ftią pinigų sumą KETSTUTO TAUPYMO BENDRO- 
Vfi yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Įsigyti 
naują, arba seną namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartlnj savo namą be ilgo atidėliojimo ir be 
išlaidų, pagal O. I. Bill of Rlghts patvarkymus.

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

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 

ATSILANKYTI PASITARIMUI

Po svietų pasidairius
PRANEŠIMAS Iš LEK- 
ŠINŲ LIETUVOJE

IVargšai, pusbasiai, nuplyšę, į 
Komcų iš namų išvyti 
Metė balsus į dėžes...

J
Endkavistai baisūs žvėrys 
Be užuojautos tik stėri,
Kai tėvynė kankinas.

Kipšo juokas ant jų lūpų, 
Tų ištvirkusiųjų glupų, 
Lietuvos vaikams bemirš-

• tant.
Štai kokios atėjo dienos: 
Vargai, kančios tiktai vienos 
Laisvoj kada Lietuvoj.

Komcų partija, sekėjai 
Ir kiti “liaudies veikėjai” 
Laisvę geležinis sukaustė.

Jei tau reikia šiek-tiek duo
nos? —

Javai išvežti iš kluono...
Eik pas komcą jos prašyt!

Komcas tau jos nebeduos; 
Pirma klausimą užduos, 
Ar nesi tu “liaudies prie-

sas
Buožės-kulakai-beteisiai.
Tai balsuoti argi neisi,
Jei mirtis tau jau vaidenas? 

Išvarys tave iš krašto. 
Nė užuojautos, nė pašto! 
Gyvą kapan uždarys... 

Taigi Lietuvos varguoliai, 
Kitados laisvi smarkuoliai, 
Šiandien Rusijos vergai. 

Dauguma klauso maskolio,

T»AM MANM RIO V- ». »AT. o»»<ei

NO BRUSH MARKS
NU^HAHCL

RENDLOJAM GRINDIMS 
TRINfiJUS (SANDERS) 

$1.50 UŽ DIENĄ

Benjamin Moore 
Maliavos
VISŲ SPALVŲ

$2.25
2.69

SANI—FLAT 
INTERIOR GLOSS 
DULAMEL SEMI-GLOSS —2.98 
IMPERVO ENAMEL — 4.98 

Mes Taipgi Turime 
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

IR VARNIŠIŲ 
PILNAS RINKINYS 

SIENOMS POPIĖROS 
Nuo — 18c. ir aukse;, nž Rolę

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMlock 8262

Bet širdyj’, oi, laukia bro
lių,

Kada jie juos išvaduos?

Muravjovo to koriko 
Komcai ieško sau vainiko 
Už jų darbus Lietuvoj...

P. S.
Šitaip Bimba rašytų,
Jei jis laisvai mąstytų.

Buvęs Tavorščius

Moteris įlipa į gatvėkarį 
ir apsižiūri, kad neturi smul 
kių pinigų. Duoda konduk
toriui $10 banknotę ir sako:

— Labai atsiprašau, nei 
nikelio neturiu rankinukyje.

— Nesirūpink, tamsta, — 
atsakė jai kunduktorius. — 
Už minutės turėsi! net 199 
nikelius.

Jūsų Radio Sugedęs?
Patarnavimo Prie 

Kreipkitės Eksnertyvo

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St

Cicero, III.

* * *
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Taisom Visų Išdirbysčių 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS 
PainTUm iš namų ir pristatom 

PARDUODAM NAUJUS RADIOS
Taipgi Pasirinkimas VSliausių 

Muzikoj Rekordų.

TELEFONIJOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

ATYD A
Taisome

REFRIGERATORIUS
Visokios Išdirbystės 

Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

6528 S. Ashland Avė.
GRO. 1983 — TRI. 0073
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THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
1834 South Oakley Avė. Chicago, DHnnlj

Publiahed Daily, except Sundays, 
by the

LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Association 

$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago &
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

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

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

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

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

Stalino-Hillerio Slapios Sutartys
KAIP JIE DALINOSI BALTIJOS VALSTYBĖMIS
IR LENKIJA /
Karo kriminalistų teisme, Nuernberge, šiomis dieno

mis patvirtino visiems žinomą faktą, kad Stalinas su 
Hitleriu buvo susitarę veikti išvien ir pasidalinti tarp 
savęs Baltijos Valstybes ir Lenkiją.

Friedrich Gaus, buvęs nacių užsienių reikalų minis
terijos juriskonsultas, po priesaika liudijo karo krimi
nalistų teisme, kad slaptame susitarime tarp nacių už
sienių reikalų ministro von Ribbentropo ir sovietų ko
misaro Molotovo, naciai “atsisakė” Latvijos, Estijos 
ir Suomijos Rusijos naudai; kad nutarė Lenkiją pasi
dalinti maždaug taip; kaip jį buvo padalinta caro ir 
kaizerio laikais; kad Rusija sutikusi palikti Lietuvą 
Vokietijai. Bet mėnesį vėliau, kaip sakė Gaus, susita
rimas buvęs pakeistas ir naciai sutikę pripažinti Lie
tuvą Rusijai.

Patsai von Ribbentrop ir Rudolph Hess tvirtino, kad 
Sovietų Rusija savanoriai pasisiūlė Hitleriui pasida
linti Lenkiją ir Baltijos valstybėmis.
KĄ TAI REIŠKIA?

Šie liūdymai patvirtina, kad Hitleris rengėsi karui 
su Stalino pritarimu ir kad Stalinas užgrobė Baltijos 
valstybes ir pusę Lenkijos ne Rusijos saugumui sustip
rinti, kaip pasauliui yra skelbiama, bet kad padėti Hit
leriui ir už tą pagalbą gauti atlyginimą mažųjų tautų 
sąskaiton. Vadinas, 1939 m. du banditai — Hitleris ir 
Stalinas slapta susitarė plėšti ir tą susitarimą tuojau 
pradėjo vykdyti į gyvenimą. Hitleris užpuolė Lenkiją, 
Stalinas netrukus smogė Lenkijos nugaron ir 1940 m. 
birželio 15 d. ėmėsi žygių, kad Hitlerio dovaną pasi
imti — Baltijos valstybes užpuolė ir jų nepriklauso
mybę prismaugė.
AGRESIJA IR SIAURUS SMURTAS

Čia iškelti faktai labaį aiškiai pasako ir patvirtina, 
kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonės ne savo va
lia, kaip Maskva nori įtikinti pasaulį, prie Rusijos “pri
sidėjo”, bet Stalinas su Hitlerio pagalba jiems tota
litarinio rusų komunizmo vergiją prievarta uždėjo. Kal
bos apie Rusijos sienų saugumą, tai buvo aiškiausias 
bliofas, o 1940 m. vasaros ‘‘rinkimai” Pabalty, ta> bu
vo sugalvotas smurtas, kad Hitlerio-Stalino banditišką 
sutartį pridengti ir rusų imperializmo žygį pateisinti.

Todėl, reikia tikėtis, kad Didžioji Britanija, Amerika 
ir kitos demokratijos nepripažins Stalino-Hitlerio slaptų 
sutarčių ir padarys atitinkamus žygius, kad atstatyti 
rusų užgrobtos Lietuvos ir kitų valstybių laisvę ir ne
priklausomybę.

★

Vilkas Pasiliks Vilku
Apie Stali.10 pareiškimus, padarytus spaudai prieš 

JTO saugumo tarybos suvažiavimą New Yorke, yra 
visokių nuomonių. Bet dauguma visai netiki jo gra
žiai deklamacijai apie taiką. Mat, vilkas vis pasiliks 
vilku, nepaisant kokiais kailiais jisai nesidangstytų.

★
Bolševikų šlamštai įtaria poetą Aleksandravičių e- 

sant mūsų bendradarbiu Europoj p. Arūnu. Vargšai 
tų šlamštelių peckeliai — girdėjo, kad skamba, bet 
nežino kur.

Lietuvių R. K. Susivien. Amerikoj Seimas
Šios mūsų fraternalinės apdraudos organizacijos rei

kalais teko lankytis Cleveland, Ohio, praėjusį sekma
dienį. Buvo reikalinga susitarti seimo reikalais, nes 
jis turi įvykti šiemet.

LRKSA Vykdomoji Taryba jau dviem atvejais skelbė 
seimo datas, bet nė viena iš jų nepatenkino rengimo 
komiteto. Viena, komiteto nuomonės buvo pasiskirs- 
čiusios seimo vietos klausimu, o kita, centro numaty
tomis dienomis Clevelando miesto viešbučiai perpildyti, 
nes daugybė kitų konvencijų įvyksta.

Tad, sekmadienį P. Muliolis, komiteto pirmininkas, 
savo ofise sušaukė visų narių (iš keturių kuopų) su
sirinkimą, kuriame po ilgų diskusijų, buvo nutarta siū
lyti centro valdybai šaukti LRKSA 55-tąjį seimą lie
pos 22, 23, 24 ir 25 dienomis, Hollander viešbutyje, Cle
veland, Ohio. Toks nutarimas buvo padarytas didele 
balsų dauguma ir todėl centro valdybai nėra kitos iš
eities, kaip sutikti su komiteto nuosprendžiu.
SEIMO PRAMOGOS IR MIESTO JUBILIEJUS

Išsprendus seimą laiką ir vietą, tartasi dėl įvairių 
kitų seimo reikalų. Buvo pareikšta noras, kad pirmąją 
seimo dieną iškilmingos pamaldos būtų Šv. Jurgio par. 
bažnyčioj, kur klebonauja kun. Vilkutaitis, ir antrą 
dieną — naujosios par. bažnyčioj, kur klebonauja kun. 
Angelaitis. Panašiu būdu ir pramogos bus paskirstytos. 
Bet didžiulis seimo bankietas įvyks viešbutyje, kur bus 
seimo posėdžiai. Kadangi komitetas yra ir gausingas 
ir veiklus, todėl galima tikėtis, kad prie LRKSA su
kaktuvinio seimo bus puikiai prisirengta.

Prieš pat Sus-mo seimą, būtent liepos 21 d. Cleve- 
lande bus didelės iškilmės, nes miestas minės savoX
įsisteigimo 150 metų sukaktį. Tad, atstovai, atvykę 
dieną anksčiau, turės progos būti dalyviais istorinio 
Įvykio.
LIETUVIS PULKININKAS KANDIDATAS Į U. S. 
KONGRESĄ

Lietuvių kolonija Clevelande yra gana sena ir veikli. 
Ten yra dvi parapijos, daug draugijų, klubų, bankas, 
nemažai lietuvių biznierių ir profesijonalų. Lietuviai 
yra darę pastangų ir vietos politikos gyvenime prasi
mušti. Yra turėję savo tautietį Ohio valstybės legisla- 
tūroj. Dabar darbuojasi, kad savo tautietį kandidatu 
į U. S. kongresą pravesti. Juo yra lt. pulkininkas Juo
zas P. Muliolis, žinomo biznieriaus ir veikėjo P. Mulio- 
lio sūnu3. Nėratabejonės, yisi lietuviai pasidarbuos, kad 
išrinkti lietuvį į U. S. kongresą. Tai yra svarbu ir vie
tos lietuvių prestyžiui ir taip pat Lietuvai, kovojan
čiai dėl savo teisių į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. 
Kadangi Clevelando lietuviai turi daug veiklių veikėjų, 
kuriems gyvai rūpi lietuvių tautos reikalai, daug dė
mesio kreips, kad padėti savo tautiečiams koptį į po
litinio gyvenimo viršūnes.

Reikia, palinkėti, kad Clevelando veikėjai, kiek LRKS 
A seimą rengiant, tiek politikoj ir kituose visuomeni
niuose reikaluose darbuosis ir daug ir vieningai.

Komunistinis Militarizmas
“Darbininke” randame išsamų vedamąjį straipsnį a- 

pie Sovietų Rusijos komunistinį militarizmą, kuris ši
taip yra užbaigiamas:

“Garbės nepažįsta; bet lobio neišsižada. Kuomet de
mokratija tariasi — nesutaria ir šen bei ten puldinė
ja, kuomet visas pasaulis ant meškos uje (žodžiais, ži
noma,) jinai grobia vieną lobį po kito ir, visko prisiplė- 
šus, paskelbs, kad tai įvykę faktai ir ką jūs man pada
rysite? Prarijau Pabaltės valstybes; pasipiktinote, už
protestavote ir — pamiršote. Griebiau stambesnius 
kąsnius: Lenkiją, pusę Vokietijos, Austriją, Vengriją, 
Rumuniją, Bulgariją, Čekoslovakiją, Jugoslaviją. Rei
kalavote, kad tų šalių vyriausybės būtų renkamos, ma
no ir jūsų komisijoms prižiūrint. Sutikau ir — jūsų 
komisijų neįsileidau. Okupuotoms šalims sudariau val
stybes kokios man patinka, kinišku mūru uždariau jų 
sienas ir šeimininkauju jose kaip tinkamas. Ir ką jūs 
man padarėt? “Vaikščiojanti kaip žmogus” meška tri
umfuoja. Su tokiu reiškiniu istorija dar pirmą kartą 
tesusiduria. Yra buvę Atillų, Džingis-Chanų, Tamerlanų, 
Mahometonų, Suldimanų, Šėlimų ir šiaip įvairių turkiš
kų, bei totoriškų azijatų, kurie šimtmečiais terorizavo 
Europą, bet tokio ledų kalno, kaip dabartinė Rusija, 
dar nėra buvę. Ji jaučiasi galinga. Apskaičiuojama, kad 
Sovietija tebelaiko apie 10 milijonų ginkluotos karei- 
vijos: 5 milijonai pačioj Rusijoj; 1,250,000 Vokietijoj; 
1,000,000 Mandžiūrijoj ir Korėjoj; 750,000 Rumunijoj; 
tiek pat Bulgarijoj; 500,000 Vengrijoj, 2d0,000 Lenki* 
joj; 150,000 Pabaltijoj ir tiek pat Irane. Militarinis 
komunizmas, tarsi koks pasibaisėtinas oktopus bei aš
tuonkojis slibinas, čiulpia gyvybę iš ketvirčio bilijono 
žmonių”.

ŽIŪRI IR DŽIAUGIASI

Niekad filmų istorijoje nė 
ra buvę tokios filmų seri
jos, kaip “Going My Way” 
ir “Bells of Saint Mary’s”. 
Kiekvienas teatras, kuris 
tik rodo tas filmas, nepa
prastas ir beveik netikėti
nas sumas pinigų įnima tų 
filmų, rodymo laiku.

Radio City teatras “Mu- 
sic Hali”, New Yorke, per 
7 savaites turėjo beveik mi
lijoną dolerių jeigu prie du
rų. Kurie teatrai rodo vė
liausią Bing Crosby filmą, 
dideles sumas įnima ir, ne
paisant to, kad tuose pa
čiuose miestuose kitos pla
čiai išgarsintos yra rodo
mos.

Manoma, kad bus antri 
metai kai Bing Crosby fil
mą laimės Hollywoodo “Os- 
car” pažymėjimą, kaip ge
riausia filmą. Nors ir ne
laimėtų pryzą, bet visvien 
toji filmą daugiausia pini
gų uždirba leidėjams.
ŽIŪRI IR NEPAVYDI• -

Filmų leidėjai su abejoji
mu žiūrėjo, kaip publika at
silieps į katalikišką veikalą. 
Dabar pastebima, kad pub
lika tikrai nuoširdžiai at
jaučia vaizduojamą katali
kiškumą. Negirdėti, kad kur 
būtų tokių viešų protestų 
iš vienos ar kitos protesto- 
niškos sektos. Patys lanky
tojai tų filmų niekad ne
reiškia pasipiktinimą ar ką 
nors panašaus.

Reik pastebėti, kad dau
giausia lankytojų šios vė
liausios filmos yra nekata- 
likai arba tokie, kurie ne
turi jokių, santykių su ka
talikais. Geriausias būdas 
pažinti ar žmonėms patin
ka viena ar kita filmą, yra 
pajamos. O šios dvi filmos 
kaip tik rekordus daro tuo 
atžvilgiu.

Bet galima sakyti, kad 
nė vienas protestonas mi- 
nisteris reiškia nepasitenki
nimą, kad protestantizmas 
nebūna taip vaizdžiai per
statomas panašiose filmose.
NEBUS GANGSTERIO 
FILMOS

Visi atsimenam garsųjį 
gangsterį “Babyface” Nel- 
son, kuris taip plačiai vedė 
savo vagystes Amerikoj. Bu
vo norėta filmuoti jojo gy
venimą. Republic filmų kom 
panija buvo maniusi atvaiz
duoti jojo gyvenimą, bet vi
si sunkumai, kurie paaiškė
jo rodyme filmos, “Dilling-. 
er”, sulaikė tęsimą šios fil
mos perstatymą.

Tai buvo girtinas žygis, 
nes tikrai nereik aukštinti 
tokių niekšų, kurie tokią 
gėdą atnešė mūsų valstybei. 
Užtenka, kad laikraščiai jų 
žygius taip plačiai aprašo. 
Gerai daro miestų valdžios 
visokiais būdais apsunkiną 
tokių filmų rodymą.

Nei jokio caro laikais lie
tuviai nebuvo taip terorizuo
jami, karkinami ir žudomi, 
kaip dabar komunistų, kurie 
gyri&si visiems nešą laisvę, 
o tuo tarpu neleidžia žmogui 
nei laiško parašyti ir pasi
sakyti, kaip jis gyvena.

Rašo P. P. C.

Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IS PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

(Tęsinys)

Ruseckas tik piktai pasi
žiūri j> jos pusę, išsiima pyp
kę iš burnos, nusispiauna į 
jos šoną ir tęsia:

— ...pasakojo tėvas apie 
sunkiu? čėsus, apie bado me
tus ; ale tai mes klausyda
vomės kaip pasakų, netikė
dami... — vėl įsideda į bur
ną cibuką, kad užtrauktų 
dūmą.

*— Kad be degtinės ir be 
Maušuvienės teks taip ilgai 
vargti, — papildė vėl šeimi
ninkė.

— Tfiu! — nusispiovė, 
pypkę išsitraukęs senis ir 
vėl tęsė.

Kiti trūko juokais, taip 
juokingi, klausant iš šono, 
išeidavo tie pasišnekėjimai; 
bet tik nepatogu buvo juok
tis — reikė mokėti ar su
silaikyti ar paslėpti juoką.

— Aš buvau kada gražus 
vyras. Mergų neatsimušda- 
vau. Ir mergaitės, va, ne
siektos.

— Eik jau, eik pagyrų 
puode nesigyręs, — nutrau
kė jau rimtai žmona.

— Kokie čia pagyrai! Tai 
visi mato. Jau, kaip jūsų 
mergaitės, tai visoj apylin
kėj tokių nėra, — pritarė 
gale stalo sėdinti Zieniuvie- 
nė.

Prie jos kelių ramiai tu
pėjo užsimerkusi raina ka
tė. Kačiukė buvo visai sa
vimi patenkinta ir rami. Ji, 
tur būt, suprato, kad jį dau
giausia vertas, dargi pelnin
giausias. gyvulys, nes už ją 
nereikia mokėti mokesčių; 
netgi maisto, kurio dabar 
visur taip stinga, ji nepaver- 
žia iš kitų gyvių — pasi
rūpina pati sau. Apatiškai, 
tik retkarčiais, atmerkdama 
akis ir krusteldama rainą 
uodegą, ramiai tupėdama 
murkė, “poteriavo”. Ši rai- 
nukė buvo ypatingai panaši 
į plėšrųjį liūtą ar tigrą min- 
jatiūroj. Ne tik viršutine iš
vaizda ji priminė anuos dy
kumos karalius.Ji buvo tik
roji anų plėšriųjų žvėrių gi
minė ir visa savo psichine 
konstrukcija. Štai, kad ir

dabar. Ramiai sau snaudė, 
miegojo užsimerkusi.

Kažkas sukrabždėjo kam
pe po suolu. Katė stykt ant 
kojų, ir visa tuoj pavirto 
dėmesiu. Nušoko žemyn, pri
tūpė ant kojų, pasirengusi 
kiekvieną momentą pulti sa
vo auką ir nekantriai vin
guliavo uodega, laukdama 
tikresnių davinių, kad nu
statytų šokimo kryptį ir 
vietą.

Ūmai sulojo šuva užpuo
lęs, galima spręsti iš jo lo
jimo būdo, svetimą žmogų.

— Kas dabar čia tokiu 
bjauriu laiku galėtų ateiti? 
Keliai taip užpustyti, kad iš
sikasti sunku, — nutraukė 
kalbą Zienius.

— Žandaras,! — suplojo 
rankomis, pasižiūrėjusi pro 
langą gražuolė Agotėlė. Vi
si sujudo.

— Paslėpk vištas: tik 6 
užrašytos! — riktelėjo ji A- 
nastazijai.

— Tik iš tyko, kad ne
pradėtų rėkti. Koks velnias 
čia jį dabar atnešė! — kuš- 
dėjo Zienius.

— Tai jau negerovė. Grei
čiausia, kas įskundė.

— Guten Abend! — už- 

forksėjo intėjęs pr0 duris 
žandaras.

Visi jį sodino, šnekino. 
Mergaitės nesirodė.

— Eisim gyvulių paskai
tyti, — pareikalavo žanda
ras.

Ruseckas tuoj paėmė lik- 
tarną, užsimetė kailinius, ir 
abu išėjo.

— Eik kartu, — kuždėjo 
motina Agotai: — kad ne
sumuštų nusivedęs. Žinai, 
su moterimis vokiečiai la
bai mandagūs, tai ne mū
siškiai vyrai! Vis jau mat, 
kultūringesni.

Perėjo tvartą. Viskas su
lig sąrašo. Nuėjo į klojimą. 
Atidarė duris pasidairyti. 
Čia irgi tvarkoj. Jau buvo 
beeiną atgal.

— Mū-ū-ū — subliovė už 
prūnto žaloji.

(Bus daugiau) 
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Tarptautinė Politika USA 
Kongreso Forume

Mushington (LAIC) —
Kovo 7 d. atstovas Miehael 
J. Bradley (Penn.) kalbėda
mas Atstovų Rūmuose, pa
lietė skaudžią politinių trem
tinių tragediją. Specifiškai 
jis kalbėjo apie ukrainie
čius, ypatingai kilusius iš 
“Vakarų Ukrainos” — Gali
cijos, Volynijos, Palenkės, 
Karpatorusijos ir Bukovi
nos.

Jis priminė, kad Sovietų 
Sąjunga reikalauja iš sąjun
gininkų išduoti visus tremti
nius ukrainiečius, kurie bė- 
go nuo Sovietų teroro, j So
vietų rankas. Kongresma- 
nas įrodinėjo, kad mūsų vy- 
riaūsybė neprivalo būti 
smurto bendrininke, tremti
niai turi teisės laisvai patys 
savo ateitį spręsti. Jis pri
dūrė esą protestavęs Valsty
bės Departamente ir reika
lavęs žmonių prievartavimą 
sustabdyti. Ukrainiečių ka
talikų vyskupas I. Bohačevs- 
ky, iš Philadelphia, jam ir
gi rašęs ir priminęs, kad mi
lijonas ukrainiškos kilmės 
amerikiečių turi pagrindo 
tikėtis, kad šio krašto vy
riausybė gelbės jų giminėms, 
agresijos bei teroro aukas.

.*
Apie padėtį Lenkijoje, tą 

pat dieną, kalbėjo atstovai 
Thomas S. Gordon (III.) ir 
Charles R. Clason (Mass.). 
Atstovas Walter H. Judd 
(Minn.) įdėjo į Kongresinį 
Rekordą Dorothy Thompson 
straipsnį, “There is no mys- 
tery about the Soviet Poli- 
cy”, kame Potsdamo nutari
mai apibudinami kaip “be
pročių taika”, o “Trijų Di
džiųjų” paskutinis susitiki
mas Maskvoje kaipo “Sekre
toriaus Byrnes Kanosa”.

*
Kovo 8 d. senatorius Bri- 

dges ištisai perskaitė Alek
sandro B. Maley straipsnį 
(Human Events) apie vokiš
kojo pogrindžio veiksmus. 
Atstovas George A. Dondero 
(Mich.) kalbėjo apie komu
nistų įsiskverbimą į vetera
nų organizacijas ir išvardi
no eilę komunistų, kurie bu
vo įsitaisę kariuomenės lei
džiamuose laikraščiuose kaip 
“The Stars and Stripes” ir 
kt.

¥
Atstovas George J. Bates 

(Mass.) įdėjo į Kongresinį 
Rekordą Arkivyskupo Rich- 
ard J. Cuching ir kun. L. A. 
Sikora pamokslus, pasakytus 
Tado Kosciuškos gimtadie

nio iškilmėse Bostono kate
droje.

Kovo 11 d. atstovas Tho 
mas DAlesandro (Md.) įdė
jo lenkų kariuomenės gen. 
Stan. Kwasniewski kalbą a- 
pie Kosciušką, o Clare Boot- 
he Luce (Conn.) įdėjo rezo
liuciją Lenkijos šelpimo rei- 

' kalu.
¥

į Kovo 11d. atstovas D’Ale- 
1 Sandro (Md.) Rekorde at
spausdino Baltimorės Lietu
vių, Draugijų Tarybos rezo
liuciją, reikalaujančią iš
traukti Sovietų okupacinę 
kariuomenę iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos; leisti 
Baltijos valstybių žmonėms 
sudaryti savo laikinąsias vy
riausybes ; ištiesti pašalpos 
akciją į Baltijos kraštus ir 
priimti Baltijos rsepablikas 
į UNO. Sykiu jis paskelbė jo 
gautąjį Lietuvos Pasiuntinio 
P. Žadeikio padėkos laišką 
bei valstybės Sekretoriaus 
laišką, pažyminti, kad Balti
morės Liet. Tarybos rezoliu
cija yra perduota atitinka
mam skyriui.

¥
Kovo 12 d. atstovas Wm.

M. Colmer, (Mass.) persi
spausdino Washington Daily 
News editorijalą “Russia 
and Churchill. Editorijalas 
išveda, kad Amerikos tauta 
tradiciniai yra priešinga ka
rinėms sąjungoms, betgi kri
zės laikais Britanija ir Ame
rika stoja išvien, “šis bro
liškumas nebus vartojamas 
agresijai prieš Rusiją. Ar jis 
bus panaudotas gintis nuo 
Rusijos-priklausys nuo Mask 
vos. Nėra abejonės, kad de
mokratijos ir Sov. Rusija ga
li sugyventi tame pačiame 
pasaulyje — nebent rusų di
riguojamas komunizmas mė
gintų nuversti musų demo
kratijas. Teritorinio ginčo 
tarp Jung. Valstybių ir Ru
sijos nėra — to nepaisant, 
Rusija gali sukelti konflik
tą, jei ji bandytų plėstis sa
vo kaimynų sąskaiton“.

¥
Ta pat dienąr Atstovas

Ralph E. Church (III.) at
spausdino kovo 9 d. Chicago 
Daily Nevvs ediotrijalą. 
Straipsnis išveda kad Ameri
ka ieško saugumo UNO’je, 
ne sąjungose, betgi nuolaidų 
politika turi pasibaigti.

*
Kovo 13 d. atstovas Pau1 

V. Shefer (Mich.) kalbėjo 
apie Rusijos pastangas su-

DŪKE I AKIS SOV. RUSIJAI Laimingųjų Legionų Pusėje
NUTARKIME GYVENTI AMERIKONIŠKU BCDU. 

ATEITIS NUO TO PRIKLAUSO.
Tiranija — komunistų ir tiškus principus, 

fašistų priedanga pavadinta šiandien kovojame, 
totalitirizmas — yra sena, šiandien darome, kad demo- 
išbandyta ir netinkama.'---- --------- ----------------------

vi

k ra ei ja gyvuotų, tą visi žmo
nės rytoj darys. Ateitis 
mu is priklauso. Mes kartu 
stovime su laimingais legi- 
jonais.

kurių 1į
Ką mesj Būsi “Draugo” bičiulis, jei 

gausi nau jąskaitytoją

U. S. Valstybės Sekretorius James F. Byrnes atidaro 
United Nations Security Council posėdį. Savo kalboje 
Byrnes pareiškė, jokia viena valstybė neturi teisės imti 
į savo rankas įstatymų. Visiems darėsi aišku, jog ši kal
ba buvo nukreipta prieš Sov. Rusiją, kuri negali nurimti 
savo kailyje. (Acme-Draugas telephoto)

sidaryti koridorių tarp Kas
pijos Jūros ir Persijos Įlan
kos. Jis pasmerkė Valstybės 
Departmento tendenciją slėp 
ti užsieninės politikos duo
menis nuo Užs. Reik. Komi
sijos narių, ir aiškiai klau
sia: “ar nėra daugiau slaptų 
susitarimų, padarytų Kaza- 
blankoje, Teherane, Jaltoje 
ir Potsdame”.

*
Tą pat dieną, atstovas 

Charles R. Clason (Mass.) 
reikalavo, kad lenkų kariuo
menės kariams būtų leista 
imigruoti Amerikon, sunau
dojant Lenkijos kvotą.

Tą pat dieną, Atstovas 
Charles A. Eaton įtraukė 
savo kalbą, pasakytą Respu
blikonų Partijos kliube, New 
Yorke, kovo 9 di. Jis pažy
mėjo, kad “Ginkluota jėga, 
Rusija užpuolė Suomiją; ji 
pagrobė tris Baltijos Vals
tybes. Būtų paikumo kraštu
tinumas jei britai ir ameri
kiečiai pro pirštus žiūrėtų į 
rusų pavojų. Mes, kaipo tau
ta ir vyriausybė, trokštame 
draugingų santykių su Rusi
jos vyriausybe ir jos žmo
nėms, taip kaip ir su visu 
likusiu pasauliu. Bet mūsų 
nuosavo saugumo sumeti
mais, mes negalime leisti 
Rusijai susilpninti ir, galop, 
sugriauti Didžiąją Britaniją 
Auka LAIC

Sočiai Service Bureau ga
vo $5.00 auką nuo Jono Ba
nio, iš Media, Pa.

• Medžiotojui teko pasam
dyti namuką prie vieno miš
ko atskyrėlio, kuris turėjo 
10 šunų. Vakare medžioto
jas pastebėjo, kad atskyrė- 
lis prisiklojo tik vienu plo
nu blankietėliu. Jis užklausė 
atskyrėlio, ką daro, kai bū
na labai šalta. Tas atsakė: 
“Tada, kai labai žala, aš 
tik pasišaukiu vieną ar ki
tą ekstra šunį prigulti prie 
manęs”.

Rasiniai prietarai ne naujas 
dalykas. Tikybinis persekio
jimas senas — iš mados iš
ėjęs, nepritaikintas šių die
nų laikui. Amerikos demo- 

Į kratija yra nauja. Pripaži- 
|: imas žmogaus teisių turi 
labai trumpą ir visai naują 

| istoriją. Teisė melstis pa- 
! gal savo sąžinės įsakymą — 
tik praeitais keliais metais 

į pradėjo vystytis. Remkime 
demokratiją. Ateitis nuo to 
priklauso.

Gladstone kalbėdamas par
lamente, gindamas Lord 
Russell’s Reform Bill. sakė: 
“Negalime kovoti prieš atei
tį. Laikas mū3ų pusėje. Mil
žiniška socialė jėga, žengia 
eiti pirmyn, nenukreipiamais 
žingsniais. Jos mūsų žodžiai 
nei nesulaikys, nei nekenks. 
Tcs milžiniškos socialės jė
gos stovi prieš tave. Jos 
mūsų pusėje. Ir vėliava, ku
rią nešame šioje kovoje, nors 
kartais pasiektų žemę, bet 
vėl galutinai plevesuos dan
gaus link į pergalę.

Gladston’o žodžiai yra 
mūsų žodžiai. Visi žmonės 
visur rems tuos demokra-
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įvairumu Kampelis
Rašo P. P. Č.

SUPRANTANTI ŠIRDIS
Pasakojama, kad Atlanto 

mieste, Georgia valstybėje, 
du jauni parašutininkai ka- 

1 reiviai įėjo į baldų krautu
vę pirkti ką nors ir pamatė 
minkštų lovų eilę. Jie trum
pai “atsisėdo pailsėti” po 
ilgos nakties ant traukinio. 
Pasitaikė taip, kad “atsisės- 
dami trumpai“ buvo tik pra
džia užsnūdimo. Krautuvės 
viršininkas turėjo gerą šir
dį ir jis ne tik nieko nesa
kė, bet ramiai jiems numo
vė batus ir dar priklojo 
blankietu.

Per visą rytą ir popietį 
parašutninkaj ramiai miego
jo ir krautuvės kostumeriai 
pastebėjo, kad lovos tikrai 
yra minkštos, jei kareiviai 
taip saldžiai miega.

Išbudę kareiviai biskį su
sinervavę padėkojo viršinin
kui ir nusipirko dovanų tė
vams.
GERAI KAD YR ŠUNŲ

Vienas senas medžiotojas 
pasakoja apie tokį) atsitiki- 
rną Michigano miškuose.

Nėra stebėtina, 
niūktų Chicagoje 
jliibyuius naudoja

Nauju Gaso Pečių jau galima Gauti

Nors Jų randasi ne |>or daugiu ui ta — bet gra- 

žfis nauji Kaso pečiai vėl jau pradeda, ristis nuo 

produkcijos linijų,. Jie nauji. Jie moderniški. Jie 

“stia ainlined”. Jie turi daugiau lako ir darbo 

sutaūpymo ypatybių negu kiek tikėjo'ės.

THE P E O P L E S

-es {£

Tai kita priežastis delko 
GAS’J kepimas pagei

daujama 98^ visų moterų 
Chicagoje kurios naudoja 
Moderniškus įtaisymus

Rinktinos ir paprastos mėsos pilnas sko
nis priklauso nuo kaiščio kontrolės! 

Ar tai pečiuje šutinant ar kepant, 
ar ant viršaus pečio verdant ar 
kepant, stebėtinas pritaikomas ir 
kontrol uotas kaištis GASO Lieps
nos visuomet patikėjama!

tad, kad 
turinčios 
G ASĄ!

šeimi-
inoderniškus

GASO I.iep na sutaupia kepimo laiko 
— nereikia jums laukti kad. apšiltų. 
GASO Liepsna beturi “palaikomo karš
čio“, kad perkoptų maistų. Tai glitas, 
Pigus — Svarus,

Naujų, m Mlc.niiškų GANO pečių Jau 
pradeda rartls. Matykite juos krautuvė
se. Progų, kad jfis Irgi prisidėsite prie 
dideles minios l’hieagos puikių virėjų 
kurios ruošiasi pirkti naujus, modemiš
kus Gaso pečius kada tik pasirodys 
krautuvėse užtenkamai.

Nepraleiskite “(Jas ttazette“!
(dėtas kas menes) vokoje kartu su 
jiii.ų atskaita; Jūs jame rasite patari
mų kaili pagnžinti namus, naudin
gu apie naiiur, paturimų, išbandytų 
reeept.ų žinučių apie vėliausias ma
das, Ir daug l.itų įdomybių. Nepra
leiskite skaityti Gos Gagette kas mė
nesi.

G A S LI Į H t« <A N D C O K E

l*
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Visiems yra įdomu

Kaip žmonės remia Raudonąjį Kryžių
SIS MENUO SKIRIAMAS RAUD. KRYŽIUI REMTI.

Raud. Kryžius yra pareiš 
kimas žmonių noro viens ki 
tam padėti. Nėra geresni 
įrodymo jų išgalės ir pasiry 
žimo padėti viens kitam 
kaip rekordas prisidėjim 
prie tos organizacijos veiki 
mo per pastarąjį karą.
Aukojo pinigus.

Praeitais metais Raud 
Kryžius paprašė $200,000, 
000, kad galėtų tęsti namų ii 
užsienio karo programą 
Žmor.ės sudėjo $235,000,000 
Aukojo savo kraują.

Kada Raud. Kryžius pra 
šė kraujo ginkluotoms jė 
goms. žmonės tūkstančiai.' 
aukojo kraujo. Viso buvo pa
aukoja virš 13,000,000 pus- 
kvorčių.
Aukojo savo laiką.

Iš visos šalies pereitą me
tą daugiau kaip du ir ket- 
virdaliai miliono motinų 
žmonų, tėvų ir vaikų dalyva
vo Raudonojo Kryžiaus pro- 
gramojo. Moterys, kurių dar 
guma turėjo patarnauti sa 
vo šeimoms ir atlikti namr 
darbą pagamino daugiau 
kai 680,000.000 bandažų ir 
daugiau kaip 1,000,000 rūb’ 
Raud. Kryžiaus šalpos pro
gramai. Vyrams užsienyje 
savanoriai darbininkai pa 
gamino 6,000,000 “kit bags’ 
paruošė beveik 13,000 00C 
belaisviams ryšulių.

Kada potvynis, viesulas 
gaisras ir kitos panašios ne
laimės aplanko vietas, Raud 
Kryžius perkelia gyvento
jus, baldus, gyvulius ir t. t 
į naujas vietas.

Karo metu Raud. Kryžiusi 
padėjo 504.000 atskiriems 
asmenims, 869 nelaiminguo
se atsitikimuose.

Ligoninėse visoje šalyje 
monės padėjo Raud. Kry
čiui prižiūrėti sužeistus, ser
gančius ir mirštančius.

Tūkstančiai savanorių, 
Raudonojo Kryžiaus prie
žiūroj aukojo laiką Armijos, 
.laivyno ir civilių ligoninėms, 
Atlikdami įvairius patarna- 
zimus. Kiti tarnavo savano
riai ėjo į talką Raud. Kry
žiaus Home Service. Jiems 
buvo pavesta tirti nami
nius nesusipratimus, kuriuos 
kareiviai grįžę galėjo rasti.

Kiti savanoriai Raudonojo 
Kryžiaus karo metu padėjo 
kareiviams poilsio centruo
se, ligoninėse ir išvykimo 
uostuose. Kiti dirbo vietos 
’igoninėse, kaip Raud. Kry
žiaus slaugių pagelbininkės 
ir štabo asistentai.

Milijonai žmonių aukojo 
’aiką, kad tik išpildyti 
Raud. Kryžiaus milžinišką 
:aro laiko programą ir kad 
oadėti sukelti pinigų tai pro
gramai tęsti.

Taikoje, kaip ir
Raud. Kryžius ir milionai. 
kurie jį remia, vis aukoja. 
Savanoriai vis dirba ligoni- 
iėse ir pasiruošę padėti 
Žmonėms įvairiose nelaimė
je. Kaikuriose vietose sava- 
įoriai vis aukoja kraują ci
viliams, kurie jo reikalauia.

Šį mėnesį, Raud. Kryžius 
įrašo žmonių pinigų, laiko 
ir kraujo. DUOKITE.

IRANO DELEGACIJA

Nežiūrint Sov. Rusijos pareiškimo, jog ji ištraukianti 
savo kariuomenę iš Irano, tos valstybės delegacija rei
kalauja, kad UNO Security Council svarstytų Rusijos- 
Irano klausimą. (Acme-Draugas telephoto)

Amerikos Lieluvių Kongreso Aukų 
Atskaita

Aukotojų vardus dedame tik iš Chicago ir apylinkės—Red.

viams, Amerikos Lietuvių 
Taryba taria širdingą ačiū. 
Mūsų ypatinga padėka pri
klauso delegatams ir veikė
jams kolonijose, kurie ne 
vien patys aukojo, bet iš 
anksto pasistengė kongresui 
nemažai aukų parinkti.
Amerikos Lietuvių Taryba

★
AUKOS AMERIKOS LIETU

VIŲ KONGRESUI 
VALSTIJOMIS

1. ILLINOIS $7,413.05
2. MASSACHUSETTS 3,223.13
3. NEW YORK 1,815.20
4. PENNSYLVANIA 1,769.75 

1,571.25
671.00 
667.65 
503.52 
490.13 
443.00 
347.00 
228.00 
155.00 
150.00 
140.00 

$590.50 

$20,178.18

5. CONNECTICUT
6. NEW .JERSEY
7. MICHIGAN
8. OHIO
9. OANADA

10. WLS('ONSIN
11. MARYLAND
12. INDIANA
13. MAINE
14. RHODE ISLAND
15. (’ALIFORNIA
16. Iš kitų valstijų

Amerikos Lietuvių Kon
gresas įvyko Chicagoje, III., 
1945 m., lapkričio 29, 30 ir 
gruodžio 1 dd..

To istorinio įvykio proga 
Jungtinių Valstijų ir Kana
dos lietuviai, pavieniai ar 
per organizacijas, sudėjo

CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA
PJi/U Dnmn/ia ramtb ir kaiP vietiniai, taipUlluOS r rdilluyu įr svečiai iš kitų kolonijų

Brighton Park. - Atei-! ‘tS““kyti ir prisi<l5ti SUlyg

nantįf sekmadienį, kovo 31 1 ® ' .
d., Nekalto Prasidėjimo Se-' e

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys:

Kemeža ar Kemežvs Vytautas, 
gyv. Pittsburghe, Wan<ler<rrift, 
sūnus Onos Kemežienės-Didžbnlv- 
tės, kilusios iš Vyšpinių kaimo, 
Šakių apskr.

Kijauskai, Albinas ir Jonas.
Kontsmonai, Adolfas ir Jurgis, 

jųdviejų motina Lietuvoje gyve
no Zastaučiių km., Tirkšlių vai., 
Mažeikių apskr.

Kudirka Pranas ir Kudirka 
Vincas, abu iš Žilių km., Barzrų 
vai., Šakių apskr.

Kulik William, iš Červonykiš- 
kės km., Šakių apskr., gyvenęs

Narkeliūnas' Karolis, gyvenęs 
Det.roit, Mieh.

Mąrmontas Jonas. iš Kernų 
km., Mosėdžio vai., Kretingos ap.

Naujokaitis, sūnus Antano.
Naviekienė-Janušaitvtė Uršulė,

! iš Galioriškės km., Vilkaviškio a., 
gvv. Watenbury, Conn.

Navurekas Jonas.
Norvaiša ar Norvaišas Antanas, 

iš Mitkaičių km., Telsihj. vai.
Orusiai (ar Drusiai?), Jonas 

ir Povilas, iš Anykščių miestelio.
Parazinskienė - Kriaučiūnaitė 

Ann, iš Viekšnių, gyvenusi Brook- 
lyne.

Paškauskai, Juozas ir Vikto
ras, broliai Prano Špakausko, kilę 
iš Papartynų km., Šakilų vai.

Paškevičiai, Nikodemas ir Ze- 
ebel, arvvene Worcester, Mass.

Paulauskienės-Balnytės Rozali
jos, giminės prašomi atsiliepti.

Paulausko Vlado, nuo PanevėBrKunienka.s Antanas ir Kuniekas ! ži%«irnin™

Edvardas, gimę Amerikoje, gy
venę New Yorke.

Kušleika Jonas, kilęs iš Ryško 
km., Šilalės vai., ar jo šeimos na
riai, gyv. Čikagoje.

Labanauskas Jonus. ■ t -_  t™™
Labueki Frank, gyvenęs Mil- Pocius Jonas^ su s j mpis:,,
Lnkiek-.s Antanas iš Patalinės aPskr» KJ’venęs Bostone. .bakiekas Antanas, iš I a ašims, Ramanauskjenp.jan,unytė Emi- 

S ’ap^ki ' ’’ Mar,JamP°' lija. iš Pandėlio vai., Rokiškio

Ijapin Teofilė, gyvenusi TTud- i 
son, N. TT.

Liaudanskas Jonas, iš Kikonių

Pipeius Adomas ir jo žmona 
Ieva. iš namų Petkevičiūtė, ir 
jųdviejų vaikai: Petras, Adomas, 
Jonas, Anelė, Ona ir Marta.

Pivorius Peter, gyv. Brooklyne 
ar New Yorke.

Pocius Jonas, ------- —
eevičiaus, iš Yarnitų m., Telšių

(ViSas, gyv. New Yorke. 
Virbickai, kilę iš Laukaičių km., 

kare, Į Skaistgirių vai., Šiaulių apskr.
Woiskv Zigmont, gyvenąs Rieb- 

mond, Illinois.
Vasiliauskai ar Wasilewskiai. 

Bronius ir Mečislovas, kilę iš 
Beistreigiškilų km., Seirijų valse., 
Alytaus ap. Vienas jų turi Čika
goje viešbutį.

Vilutis Petras, sūnus Petro, iš 
Užpalių miestelio, Utenos apskr.

Virbickaitė, ištekėjusios pavar
dė nežinoma, sesuo Kazimiero 
Virbicko, kilusio iš Kaltinėnų vai. 
Tauragės ap., gyv. Čikagoje.

Virbickas, brolis Kazimiero Vir
bicko, kilusio iš Kaltinėnlų vai., 
Tauragės ap., gyvenęs Čikagoje.

Visockis Frank ir jo sūnus 
Visockis Frank; juodu yra tėvas 
ir brolis Kaziui, arba Charles Vi
sockiu!, gyveno New Yorke ai 
Brooklyne.

Volskis Petras, turėjęs restora
ną Baltimorėje.

Vorušila Bronislovas, iš Gegu 
žinės-Leonuvkos vienk., Žąsliu v

Vyšniauskai, Petras ir Zofija, 
iš Eglupių km., Pajevonio vai., 
Vilkaviškio ap., ir jų vaikai.

Zubrienė-Kudukvtė Zofija, dūk 
tė Juozo, gyv. Čikagoje.

Žemantauskaitė Matilda, gyv. 
Brooklyne.

Žemantauskas Juozas, gyv. Či
kagoje.

Žukauskienė-Šilinskaitė Bronė, 
gim. New Yorke. prieš karą gy
venusi Boston, Mass.

Žagrakalienė - Baltušnikaitė E- 
milija, gyv. Pittsburgbe.

Žiaukienė-Rindeikaitė, iš Karu- 
žiškių km., Panevėžio ap., ir jos 
vyras Antanas Žiauka, gyvenę 
Pittsburgbe.

Žitkauskienė Agnieška, gvven. 
Shenandoab, Pa.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

Consnlate General of Lithiiania 
41 We»t 82nd Street 

New York 24, N. Y.

$20,178.18 kovai už Lietu
vos Nepriklausomybę.

Žemiau seka aukavusių 
organizacijų ir asmenų są
rašas.

Į šį, sąrašą neįeiną pini
gai prisiųsti už skelbimus 
Amerikos Lietuvių Kongre
so knygoje. Čia taipgi nėra 
paduotos aukos sudėtos Chi- 
cagos Lietuvių Tarybos mi
tinge, kuris, įvyko gruodžio 
2 d., Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje.

Aiškumo dėlei, ši atskai
ta, kur galima, buvo sutvar
kyta valstijomis ir atskiro
mis kolonijomis. Kadangi 
kongreso sesijose ir bankie- 
te aukų rinkėjams teko pa
skubėti, tai kai kur organi
zacijų vardai ir asmenų pa
vardės buvo netiksliai užra
šyti. Vietomis ir miestų var
dai buvo praleisti. Už įvai
rias tokias klaidas atsipra
šome. Kongreso Finansų Ko 
misija dėjo daug pastangų 
jas atitaisyti, ir daugiausia 
dėl to ji negalėjo anksčiau 
šio aukų sąrašo paruošti.

Visiems aukotojams — 
organizacijoms, delegatams, 
kongreso svečiams ir ki-

AUKOS AMERIKOS LIETU
VIŲ KONGRESUI 

KOLONIJOMIS
1. Chicago, III. $6,195.05
2. Boston, Mass.
3. New York, N. Y
4. Pittsburgh, Pa.
5. AVaterbury, Conn,
6. Rocbester, N. Y.
7. Detroit, Mieh.

serų Gildos “bingo party” 
įvyks Antaninos Linkevičie
nės namuose, 2535 W. 45th 
Place, 2 vai. popiet.

Kadangi pramogos pelnas 
skiriamas Nekalto Prasidė
jimo Seserų Gildos seimui, 
kuris įvyks balandžio 28 d., 
sveikinti, reikalas svarbus, 
nes nuo šio seimo pasiseki
mo, priklausys ir aštuonių 
Nekalto Prasidėjimo Šv. P. 
Marijos seserų-vienuolių 
tremtinių likimas Vokietijo
je.

Komisija ir namų šeimi
ninkė, A. Linkevičienė, lauks 
visų, maloniai priims ir po 
pramogos dar ir pavaišins

Taigi, prašomi kreipti dė 
mesio į taip reikalingą pa-

Televizijos stotis 
1947

National Broadcasting Co. 
šiomis dienomis kreipės į 
Federalę Komunikacijos Ko
misiją, kad leistų įsteigti 
televizijos stotį Chicago j. 
Federalė komisija, sakoma, 
palanki tam sumanymui ir 
pradžios ateinančių metų 
televizijos stotis gali būti 
įsteigta.

PLATINKITE “DRAUGI”

VISŲ SPALVŲ

44. Pittston, Pa.

Rėklaitis A’ladas.
Rindeika, kilęs iš Karužiškiu

km.. Kupiškio vai., Panevėžio ap. i kn^v^ Serą-

Lukoševičiūtė Liucija, jei ište- S nton, Pa. 
kėjusi tai vyro pavardė nežino- Sašienė U. 
ma, Lietuvoje gyvenusi Giraitės
km., Merkinės vai., Alytaus ans.

Lukšytė Grasilda, ištekėjusios 
pavardė, nežinoma, gyv. Čikagoje.

Marsh Anna.
AJateliūnas Jonas, iš Šikšnių 

z km., Linkuvos vai., Šiaulių apsk.
Matulevičienė-Dabrukaitė Ago

ta, iš Sankonių km., Leipalingio 
vai., Beitmj apskr.

Matuzevičius Feliksas, sūnus 
Karolio, iš Starkonių km., Pašvi
tinio vai., Šiaulių apskr.

Matuzevičiūtė Augelija, duktė 
Karolio, iš Starkonių km., Pašvi
tinio vai., Šiaulių apskr.

Mikšys Joseph, gyvenęs New 
Yorke.

Miškeliūnni. Alfonsas ir Juo
zas, iš Elminiukh, km., Anykščių 
parapijos.

Mockus Pranas, iš Ciparių km.,
Tauragės apskr.

Morkūnus Antanas, iš Jotainė- 
ISų km., Ramygalos vai., Pane
vėžio apskr., gyvenęs Bnooklync.

Morkūnas Juozas ir Morkūnas 
Pranas, gyvenę New Yorke./

Saulėnai, kilę iš Pirčiupiu km., 
Valkininkų ap., Traku vai., gy
venę Bostone. .

Savickas Alfonsas ir Savickas 
Juozas, abu iš A a riti, km., Bar
tininkų vai., A’ilkaviškio apskr., 
gyv. Brooklyne.

' Sinusai, Andriejus ir Jonas, iš 
Kunigiškių km.. Šiaulėnų vai.

Smith Natalija, iš Stakonių 
km., Pašvitinio vai., Šiaulih) ap 

Stanikūnai, Jonas ir Juozas, 
sūnūs Jurgio, iš Vyplių kaimo, 
Ramygalos vai., Panevėžio apskr., 
gyvenę Brooklyne.

’ Staseliūnieno-Janušaitytė Juli
ja, iš Galioriškės km., Vilkaviš
kio ap., gyv. Waterbury, Conn. 

Stepanauskas Jonas. 
Stepanauskas Petras, iš A ygre- 

lių km., Vilkaviškio ap., gyvenęs 
Woreester, Masa.

Šelmys Vladas, dirbęs viešbu- 
tyje-restorane Cleveland.

Vaitkytė. Elena, jei ištekėjusi 
tai vyro pavardė nežinoma, Lie
tuvoje gyvenusi Švėkšnos mieste, 
Tauragės apskr.

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė

Parduodame lelkrodžiua, laik 
-odėllus auksinius Ir deimanti
niu* Vedus rašomas plunksnas

I r (valrlua kitus 
auksinius tr al- 
dahrinius daiktus
už Jum« Prieina
ma- Vfttnaal

o tunm» 
dideli it gera P* 
sirinkima Muzik- 
aliftkų Instrumen
tu Muzikos Kny
gų ^tygų Re
kordu Ir kitu Mu 
Tikslių daiktų

Taipgi taisome lai k rodžius ir 
laikrodėlius, žiedus Plunksna*, 
‘r muzikalius Instrumentus.

JOHN A. KASS
WATCHMARFxR 

JEWTxIxRV _ MUHIC 
4218 ARCHER AVENUE 

Phone: LAFAVETTF (MII

GAL.
GERIAUSIA 

Išorinė Maliava

80.00 
66.00 
65.00 
64.00 
58.52 
50.00

1,269.00

l’?§5.00l45. Milwaukee, AVis.
46. Gary, Ind.
47. Sheboygan, AVis.
48. Dayton, O.
49. .Amsterdam, N. Y.
50. Įvairios kolonijos, 

U. S. A.

930.20
877.50
868.00
590.00
536.65

8. Kearny-Harrison, N. J. 400.00
9. Broekton, Mass. 396.00

10. Cicero, III. 364.00
11. Roekford, 111. 360.50
12. Baltimore, Md. 347.00
13. Cleveland, O. 314.00 f
14. AVaukegan, III. 272.00 1
15. Binghamton, N. Y. 243.00
16. Lawrenee, Mass. 227.38 Į
17. Toronto, Ont. 221.50 1
18. Norivcod, Mass. 220.00
19. AVilkes Barre, Pa. 208.00
20. AVorcester, Alass. 197.00
21. Philadelphia, Pa. 181.06
22. Prrvidenee, R. I. 150.00
23. Bridgeport, Conn. 148.00
24. New Haven, Conn. 147.00
25. Elizabeth, N. J. 145.00
26. New Britain, Conn. 140.25
27. East Chicago, Ind. 138.00
28. Ansonia, Conn. 100.00
29. Los Angeles, Cal. 130.00
30. Athol, Mass. 127.00
31. Akron, O. 121.00
32. Grand Rapids, Mieh. 121.00 

117.00 
113.00 
110.25 
105.00 
102.00 
100.00 
100.00

99.00 
95.50 
90.00 
87.00

51. Įvairios vietos, Kanada 73.63

$20,178.18

Unlttzed Plaunamu Sienoms Poplera 
numažinta kaina. Apkarpoma dykai.

33. Lewiston, Me.
34. Kenosha, AVis.
35. HUartford, Conn.
36. AVinnipeg, Man.
37. DuBois, Pa.
38. Ansonia, Conn.
39. Chester, Pa.
40. Melrose Park. III.
41. Tlaverhill, Mass.

,. , . , j42. Montreal, Que.
tiems patnotingiems lietu- 143 Raeįne, Wis.

NORIU PIRKTI 

UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

M.. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Dėl Susitarimo Sauk:

Republic 6051

SANITAS—Klljonkės (Oil Clothl, Vir
tuvėms ir Maudyklėms.

NORMAN
BERLAND

NAUJOJ VIETOJ

3544-46 W. 26th ST.
Near Drake Avė.

Opposite Lurie Bros. Stora 
Lawndale 0104

Mes Galim Rekomenduoti Atsakomln- 
gus Maliavotojus ir Popieruotojus.

PAGEL8ĖKITE IŠTREMTIEMS
LIETUVIAMS GAUTI "DRAUGĄ"
KURIO IIE YRA LABAI PASIILGĘ
“Draugo” administracija kasdien gauna laiškų iš pa

bėgusių lietuvių prašant siuntinėti jiems “Draugą”, nes 
būdami atskirti nuo savo tėvynės, nori rasti suraminimo 
skaitant lietuviškus laikraščius iš kurių sužino kas ir kur 
yra daroma, kad pagelbėti Lietuvai vėl atgauti prarastą 
laisvę. “Draugo” Administracija jau siunčia nemažą skai
čių “Draugo” lietuviams ištrėmime, bet negali visų prašy
mų patenkinti dėl didelių išlaidų.

Kreipiamės į mielus “Draugo” skaitytojus atjausti 
savo brolius esančius be pastogės ir tarpe svetimųjų ir su
teikti jiems nors moralinį suraminimą duodant progos 
skaityti lietuvių spaudą. Tam tikslui yra organizuojamas 
“Ištremtų lietuvių spaudos fondas” iš kurio sumų būtų 
galima siųsti “Draugą” tiems kurie jo labiausiai reikalin
gi. Jeigu visi “Draugio” skaitytojai nors maža auka prisi
dės prie šio fondo, tai esame tikri, kad galėsime patenkin
ti prašančiųjų norus.

Aukas šiam tikslui prašome siųsti “Draugo” Admi
nistracijai, pažymint “Ištremtų lietuvių spaudos Fondui ”

1 2834 So. Oakley Avė. CHICAGO 8, Illinois.

‘ DRAUGO” ADMINISTRACIJA

STASYS LITWINA8 SAKO:

• i r\ A p A n Tai Geriausias Laikas Pirkti 
L//ADA\l\ — visokios RTrAims namams

REIKMENIS”. -
VISOKIOS RŪdIES NAMAMS 

GERAS PASIRINKIMAS:

3S8

Stogams Reikmenys — Insnlnotų Plytų (ivalzdoa Sldlngs 
— I-angų — Durų — Tvoroms Materlolo — Maliavos — 
Varalėlo — Rnamelio — .Geležinių Namams Reikmenų 
Hardware — Pielsterio — Cemento — Šratų — Visokios 

Rūšies Insuliacijos Materlolo — šturme l>angų — Kom- 
binacijos Durų — Wallboard — Plaster Roard — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAV1MAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
8TASY8 LITWINAS, Vedėjas

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

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

—1 1 4- • I .  1. I -'.'L. HP

GAVĖNIAI...
KNYGŲ PASIŪLYMAS

Stacijos Ir Graudūs Verksmai....................................
Sv. Juozapo Novena........................................................
ftv. Teresės Vaikelio Jėzaus Novena.......................
Novena prie Dievo Motinos Nuol. Pagelbos.............
Sv. Onos Novena............................................................
Novena | 8v. Antanų....................................................
flv. Judo Tadejaus Novena.........................................
Novena už Sielas Skaistykloje................................
Intronizacija Sv. Jėzaus širdies..............................
Sveika Marija — Petrausko — Geg. mėn...............

Galima pašto ženklais užmokėti. 
Reik prisiųsti ir už persiuntimą.

DRAUGAS
2334 S. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois

.10c.
10c.
10c.
10c.
15c.
15c.
15c.
20c.
30c.
35c.

t
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VAKARINIU VALSTIJŲ LIETUVIŲ KATALIKU 
KONFERENCIJOS PROTOKOLAS
AUKOS SURINKTOS 
SALftJE

Po $10.00: A. Rudis, K.
Nikutis, O. Rapolavičienė.

Po $5.00: adv. F. Mastaus-
kas, kun. I. Albavičius, adv.
Grisius, P. Preitikaitė, A.
Benaitis, T. Stučinskas, J. y *■ J* l> J-L
Braza-uskas, R. Baliauskas, NlĮ3SIF(ll PSuCKd
V. Petrauskas. , . . , .i Kovo 24 d. įvyko dvi Ne-

Simanavičius, Vaicekauskie
nė, Chapas, Aleliūnienė, J. 
Emelis, Yončius, V. Yodelis.

Penkios pavardės neišskai 
tomos. \

Seserų Gildo* seimui svei
kinti, kuris įvyks balandžio 
28 d., Aušros Vartų parapi
joj, West Side. J. K.

Gražios Sėkmės Ir

Po $3.00: A. Nenienė. kalto Prasidėjimo Seserų
Po $2.00: S. Šimulis, F. Gįidos pramogos, ir abi bu- 

Bujanauskas, Rupšlaukis, A. vo sėkmingos. Gerųjų sese- 
Liakienė, K. Baumblvs, N. rų-vienuclių prietelių dalv- 
Kraus, M. Zakaraitė, V. Dau Vavo skaitlingai ir šauniai 
nia, J. Naujokas, T. Atroš- parėmė.
kienė, S. Ozickienė. į už taip gražų surengimą

Po $1.00: kun. Martis, K. j jr pasisekimą Roselande, 
Draugelis, St. Pieža, dr. A. nuoširdi padėka priklauso 
Račkus, Savaitis, A. Balčiu- Į Mrs. Eleonorai Wilson už 
nas, O. Jackienė, E. Jamas, davimą savo namų; komi- 
A. Stanevičia, A. Budrys, O. Į gijai — Stefanijai Juškienei. 
Balčiūnas, V. Valiūnas, J. Stefanijai Pivariūnienei, Liu 
Jarušonis, U. Vištautičius, Jvikai Paliulienei ir Mrs. E- 
J. Šepinskas, P. Pakalnis,, leanor Wilson už taip dėtas 
A. Belaucius, J. Budrevičia,
A. Uksas, A. Satanas, J.
Kedvilienė, A. Stulga, J. Būt 
kūnas, A. Budavičaitė, A.
Valadka, M. Kaziūnas, M.
Milkus. S. Bučienė, V. Sta- 
kauskienė, P. Kvietkienė, K.
Zakarienė, Petkus, O. Lip-

ARD Vajaus Vakarienė
Brighton Purk. — ARD 6

skyriaus visos narės dirba 
su atsidavimu, kad ruošia
ma vajaus vakarienė būtų 
sėkminga ir atsilankusieji 
būtų pilnai patenkinti Ne 
tik vakarienė bus kelių su
dėčių, bet ir įdomi progra
ma, nes jaunamečių sky
riaus mergaitės jau kuris 
laikas kaip rengiasi. Jos sa
ko, kad tikrai padarys sur- 
pryzą atsilankusiems. Taigi, 
lai kovo 31 d. būna rėmėjų 
diena. Nusitarkit visi daly
vauti. Pradžia vakarienės 6 
vai. i Vienutė

dideles pastangas; taip pat' 
Mrs. P. Jaurienei ir Mrs. M. 
Niekus už aukas ir stambią' 
paramą, ir už vis nuošir- j 
džiausią padėka visoms ir Į 
visiems, kurie taip gausiai, 
susirinko ir pramogą padarė , 
sėkmingą. Taip pat nuošir- j 

nickienė, A. Liakienė, Tiki- ; fjus agjū talkininkėms: Mrs.! 
nevičienė, St. Šiuras, A. Siu-i a. Kiias, Sal. Balsiūtei ir! 
ras, P. Mačiulis, M. Petkus, ! Pivariūnų dukrelei.
M. Vyšniauskas, J. šarka, į į pramogą atvyko dr. Pet-1 
Nedvar, A. Ncrbutas, Fui- ra3 m. Paliulis su savo ma-j 
šis, O. Rouge, F. Slažis, R. myt.e ir biznierka Mrs. P. j 
Maziliauskienė, M. Janavi- , Jaurienė ir kiti, kurie labai 1 
čius, O. Rimkienė, N. Gugis, gausiai parėmė.
J. Genis, S. Tračinskienė. Antroji pramoga įvyko 
Rizgen, M. Kunčius, J. Mi- vakare Town of Lake para- 
ciūnas, Gedvilienė, Žilvitis, pijos salėje, ’t kurią nuvy- 
A. Jančius, Vilkišius, S. Pet- kus taipgi rasta gausus bū- 
rauskas, A. Klcvinskicnc, rys, žaidėjų.
Nebarnakstis, P. Kolnitienė, Visų pirma nuoširdus ačiū 
Ę. Šapalas, Vaitekūnas, Za- klebonui kun. A. Linkui už 
kas, Jonaitis, O. Skirmantie- davimą salės; komisijar už 
nė, P. Jaškūnienė, S. Bub- • stropų pasidarbavimą — J. 
liauskienė, P. Jančauskaite, j Ragauskierei, E. Gedvilienei 
Leščinskienė, K. Ūsienė, dr.
A. Atkočiūnas, J. Dimša,
Tūbelis, Klimas, Kulikaus-

V. Eučnienei, P. Turskienei, 
B. Cicėnienei, kuri daug au
kojosi ir rūpinosi pasiseki- 

kas, Kulikauskas, Baronie- rau; taip pat ačiū talkinin-
ne, J. Mickeliūnas, Čižaus- 
kas, Palubinskienė, Pupaus-

kėms.: Balsiūtėms — Adeline 
ir Salomėjai ir Mrs. Paulus:

kas, Mr. Perot, Vaičekaus- skaitlingiems dalyviams — 
kas, Kripas, J. Žindančius, j vietiniams ir svečiams už 
Kripas, Pastys, P. Gudas, aukas ir paramą; taip pat
Stulpinas, Račiūnas, B. Pet
raitis, Kacisas, Banis, Ig. 
Sakalas, A. Petrulis, Juška, 
Kinderis, Kabažinskienė, J. 
Grainis, Kvietkus, Mačiulie
nė, P. Simonaitis, F. Vaš- 
kūnas, Domikas, Palavičai- 
tė, Balčiūnas, Pakeltis, C.

SENOMS, ATDAROMS,

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

A. A. 6. Kazanauską 
Palaidojus
NETEKOME ŽYMAUS 
DRAUGIJOS LIETUVOS 
ŪKININKO VALDYBOS 
NARIO

Pasklidus žiniai, kad mi
rė a. a Benediktas J. Kaza- 
nauskas, 2247 W. 23rd PI., 
kuris buvo visų lietuvių ži
nomas sekretorius Mutual 
Federal Savings and Loan 
Association, liūdesys apėmė 
ir Draugiją Lietuvos Ūki
ninkas. nes velionis buvo 
vienas iš pasižymėjusių na
rių.

A. a. B. Kaza.nauskas, at

vykęs j Ameriką, mylėda
mas lietuvių graži} kalbą 
dėjo pastangų kartu drau 
gaiš suorganizuoti vieną lie
tuvišką draugiją. Sekdami' 
Maironiu:

“Į darbą, broliai, vyrs į j 
vyrą!

Šarvuoti mokslu įstabiu! ‘
Paimsim arklą, knygą, ly-i 

rą!|
Ir eisim Lietuvos keliu”. į 

. 1
190-3 metais įsteigė Drau

giją Lietuvos Ūkininkas! Dr- 
jos tikslas buvo platinti ap- 
švietą ir kelti tautinį gusi- j 
pratimą tarpe lietuvių A- 
rnerikoje, ugdyti meilę Lie
tuvai ir lietuvių tautai tar
pe savo narių ir nepriklau
sančių prie jos vientaučių.

Velionis visuomet dalyva
vo vien tik tame lietuvių 
judėjime, kur matė garbę 
ir naudą Lietuvai, taipgi 
pats ėmė iniciatyvos dar
buotėje visuomenės labui.

Metų bėgyje velionis daug 
pasidarbavo Draugijos Lie
tuvos Ūkinįnko labui. Be
veik visame draugijos gyva
vime jis užėmė valdybos na
rio vietą. Per virš 10 metų 
jis valdyboje buvo teisėjas. 
Nebuvo to laiko, kad velio
nis nebūtų įdomavęsis drau
gijos knygvedyste. **

Draugijos nariai, valdyba 
reiškia užuojautos žodį a. a. 
B. Kazanausko žmonai, sū
nums ir dukteriai. Jie nete
ko šeimos vado, o Draugija 
Lietuvos Ūkininkas žymaus 
nario.

Ieva Lukošiūtė, fin. rašt.

Pranešimai

B. A. L A c II A W I C Z 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

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

DattpoZt* yra
patenkinti tais meno iederrass 
kuriuos mes padirbome jiems

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų

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

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 NO. WE8TEBN AVĖ. TEL.: 8EELEV 6103

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

Keistučio Klubo valdybos 
ir komisijų susirinkimas į- 
vyks penktadienį, kovo 29 
d., 8 vai. vak., adresu 2417 
W. 43rd St. Visi valdybos 
ir komisijų nariai būtinai 
turi atsilankyti, nes yra la
bai svarbių Keistučio Klubą 
liečiančių reikalų svarsty
mui. Taip pat svarbu vi
siems keistutiečiams, kurie 
dar šiais metais nemokėjo 
duoklių, kad nelikti suspen
duotais, paskutinė proga y- 
ra užsimokėti klubo susirin
kime, kuris įvyks balandžio 
7 d., Hollywood svetainėje.

Fin. rašt. M. Kasparaitis
Tel. Republic 0872.

Mažesnės porcijos
Laikantis prezidento pas

kelbtos programos — taupy
ti maistą badaujantiems Eu
ropos gyventojams, visose 
valgyklose ir traukinių val
gomuosiuose vaguonuose bus 
sumažintos porcijos, tačiau 
kaina bus ta pati, kokia iki 
šjol buvo. Valgyklos tačiau 
neatsisakys duoti senos, di
desnės porcijos tiems, kurie 
tokios pareikalaus.

Kas gi, norėdamas valgy
ti, nereikalaus senos, dides
nės porcijos.

NULIŪDIMO

G1RV INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRU^IN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE; 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

1 Dažnai garbę gaiima nu
sipirkti gudrumu, bet ger
bimą niekados.

Kiekvienas dažnai varto- 
j jamas daiktas nustoja savo 
i svorio.

A. A.
URŠULE KOCICNIEMt 
(po tėvais Bernotaitė)

Gyveno 1323 S. 5ūth Ct„ Ci
cero.

Mirė Kovo 26 d., 1946 m., 4 
vai., p. p., sulaukus pusės am
žiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš Kau
no gubernijos. Amerikoje išgy
veno 30 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
du sūnus. Stanislovų ir marčių. 
Jean, ir Petrų ir marčių Marie 
ir jų šeimų: Švogerį Juozapų ir 
švogerkų Marijonų Kočiūnus ir 
jų šeimų; švogerį Martinų Ko- 
čiūnų ir jo šeinių: pusseserę Ve
ronikų šermiksnis ir jos šeimų 
ir daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Priklausė prie Visų Šventų ir 
Kareivių Motinų Draugijų.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje, 1410 So. 
50th Avė., Cicero,

J laidotuvės įvyks šeštadienį. 
Kovo 30 a.

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

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

Nuliūdę: Sfinai. švegeriai,
švog'cika. imissescrė ii' Visos. Ki
tos Giminės.

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

K <
O

VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

parapijos vikarams: kun. J. 
Vyšniauskui ir kun. K. Ba
rauskui, kurie malonėjo at
silankyti; visoms ir visiems, 
kurie taip skaitlingai atsi
lankėte ir parėmėte gražų 
darbą.

Šių pramogų pelnas ski-
• riamas Nekalto Prasidėjimo

------ —

A. A.
AGOTA IGNATIVICJENĖ 

(po tėvais Vvturukė)
Gyveno 6817 K. Wa.-btenaw 

Avė.
Mirė Kolvo 26 d.. 1948 ni„ 

2:50 vai., p. p. sulaukus 69 m., 
amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskričio, Naumiesčio pa- 
parapijos. Ameiikoje išgyveno 
45 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
daug draugų ir pažįstamų No. 
Sidėje Ir Marquette Tark.

Priklausė- prie Tretininkų ir 
Apašt. Maldos d raugi ji).

Kūnas pašarvotas Antano Ii. 
Petkaus koplyčioje — 6 812 So. 
Western Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad. Ko
vo 30 d., 1946 m.

Iš koplyčios 8:30 vai., ryto, 
bus atlydėta į Gi/nimo šv. Pan. 
Marijios parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už Velionės sielų. Po pamal
dų bus nulydėta į šv. Kazimie
ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pa'įstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Draugai ir Pažįstami.
Laidot., dlrekt., Antanas B. 

Petkus. Tel. GROvehill 0142.

■ isk!

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monument 
. Company

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
jfisą finansiškam stovini prieinamas 1

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

Kenčiau tieji nuo senu, atdarų 
Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai Išsi
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
senų, atdarų ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmų 
prašalinančios y- 
patyhės suteiks 
Jums tinkamų 
nakties poilsi ir 
pagelbgs Išgydyt 

senas, atda- 
ras Ir skau- 6/*. •• 
džlas žals. 

das. Vartokite jj irgi skaudlems 
nudegimams, ftųųų Ir sutrOklnių 
pražadiniraul, Ir kad palengvinti 
Psorlasis niežėjimų. AtvSdlna va- 
dinamą Atbiete's Foot dogirną Ir 
niežėjimų, sustabdo jo pifttlmųsl, 
sulaiko nuo odos sudžlflvtmo Ir 
sutrflklmo tarp pirštų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo Išbėrimams ir ki
toms odos negalėms iš lauko pu
sės.

LEGULO OINTMENT parsi
duoda po 91.OO, 1.76, Ir S.OO.

Siųskite Jūsų Money Orderi tie
siog 1:—

LEGULO
1911 No. Pulaski Rd. 

D«pt D. Chicago 39, III.

MAZEIKA'EVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

Naują Koplyčią
Marquette Park

6845 S. Western Avė. - Pro. 0099
ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

3319 Lituanica Avė. - Yar. 1138-1B9
Tiems, kurie gyvenate kitose miesto dalyse ir mies
to apylinkėse parūpinam koplyčias arčiau prie namų 
kiek galima.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

NARIAI:

Chieagos

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

.AMBULANCU
Patarnaujam 

dieną ir nak t j 

Mes Turime

Koplyčias
Visame
Mieste.

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

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

Phones: Y A Rds 1138-39 
PRO. 0099

LACHAWICZ IR ŠONAI
2314 WEST 23rd PLACF, 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

4330-34 S. California 
Avenue 

LafayeUe 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chieagos Dalyse

Radio Programai VVGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai 
8 vai. vak.

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

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

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

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

Telephone YARds 1419

r
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Dėmesiui visų

Kurie turi giminių - pabėgėlių
SIUNTINIAI f LIETUVĄ VIS DA NEPRIIMAMI. KOMU

NISTAI NEĮSILEIDŽIA, TAIPPAT NEIŠLEIDŽIA 
IŠ LIETUVOS LAIŠKŲ AMERIKON.

laišku, kur reikia nurodyti 
gavėjo vardas - pavardė, jo 
adresas (jei žinomas) ir ar- 
tymiausio konsulato įstaiga.

NAUJI U. S. KONSULATAI
Pasiremiant State De- 

partmento komunikatu, se
kantieji US Konsulatai liko 
įsteigti (ar baigiami steig
ti) Vokietijoje: Berlin, Bre- 
men, Frankfort azM., Ham- 
burg, Munchen ir Stuttgart.

Be to, tame pačiame ko
munikate pranešama, kad 
Department of State, Wash- 
ington, D. C., apsiima iš čia 
persiųsti tremtiniams skir
tus afidavitus ir vizos užmo- 
kesniui skirtus pinigus (po 
$10.00 nuo vizos).

Tuom tarpu, šis patvarky
mas liečia vien Muncheno jr 
Stuttgarto jurisdikcijas.

Pinigai su afidavitais ne
turi būt maišomi. Vadinasi, 
tiek afidaVitams (su visais 
priedais), tiek pinigams, tu
ri būt naudojami atskiri vo
kai.

Užsienio pašto tarifo nor
momis apmokėti, vokai su už 
rašų “contains immigration 
support documents only” tu
ri būt adresuojami:

American Consul 
(at Stuttgart or 
Munich)
co Department of 
State
VVashington, D. C.

,Pinigai (visa fees) turi būt 
pristatomi Money Order ar 
Certified Check (Secretary 
of State vardu) formoje, 
kartu su paaiškinamuoju

Jauki ir Maloni Vieta Pasivaišinti —

LIETUVA NUO MUS 
KINŲ SIENA UŽTVERTA

Siuntiniai (parcel post) iš 
Amerikos į Lietuvą vis da 
nepriimami. Stalinas neįsi
leidžia. Bijo, kad žmonės ne
sužinotų tikrovės. Komunis
tai diena iš dienos pumpuo
ja, kad geriausias žmonėms 
gyvenimas yra tiktai ten, 
kur Stalino ranka pasiekia. 
Kapitalistiniuose kraštuose, 
kaip ir Amerikoj, žmonės 
badauja, vargsta, skursta ir 
planuoja sukilimus prieš ka
pitalistus, kurie juos laiko 
pavergę. Taigi, norint siųsti 
Lietuvon siuntinį, reikia 
kreiptis į privačias firmas. 
Bet ir tos nesiima atsako
mybės negarantuoja, kad 
siunitnys pasieks adresatą. 
Aišku, delko, nuskurę komu
nistai gali kiekvieną siunti
nį nusavinti, kaipo buožinį 
dalyką.

Laiškus Lietuvon galima 
siųsti — paprastu arba ir 
oro paštu. Bet kas iš to. Iš 
Lietuvos, kaip žinome, laiš
kai neateina į Ameriką. 
Maskolai - komunistai su
rinkę visus lietuvių laiškus į 
Ameriką pečių pakuria. Ki
taip negalima to aiškinti. 
Jei vienas, kitas žmogus ne-

~ ...........

LIETUVIAI MENININKAI

Išvietintų lietuvių tautinio meno ansamblis Tubingene, 
Vokietijoj.

Baisus įvykis Garyje

Moteris sesers kūdikį į pečių įmetė
IŠTRAUKTAS IŠ PEČIAUS KŪDIKIS JAU BUVO NE

GYVAS. MANOMA, KAD MOTERIS BUVO PAMIŠUS.
Prieš porą dienų Gary, 

Ind., buvo baisus įvykis Mrs. 
Carmen Mireles namuose, 
937 Jefferson St. Jos sesuo 
Mrs. Docorco Ramos, gyve
nanti adresu 1209 Jefferson 
St., atėjus į Mireles namus, 
pagrobė 6 mėnesių kūdikį ir 
nunešus į rūsį įmetė į pe
čių. Atlikus tą baisų darbą, 
ji nuėjo ant antro aukšto ir 
savo seseriai pasisakė, ką

gautų laiško, well, galima 
būtų manyti, kad namiškiai 
jam nerašo. Bet dabar nie
kas negauna laiškų. Negali
mas daiktas, kad likę Lietu
voj lietuviai, lyg susitarę, 
nerašytų laiškų pas savuo
sius į Amer. Jie rašo, bet ko
munistų cenzūra juos vietoje 
sunaikina.

Ern Ray
COCKTAIL LOUNGE IR RESTORANAS 

3105-07 West 63rd Street 
TELEFONAS — REPUBLIC 0415

BROII.F.I) STEAKS IR CHOPS MŪSŲ SPF.CTAT.YBF. 
Ftavioli — Spaghetti — Vištiena ir Žuvies Valgiai
E. J. STATKUS ir B. AMBROSE, Savininkai

Kas Girdėt^ 
Chicago) e ♦

Darius-Girėnas post diena

Hines kareivių - veteranų ligoninėj
INVALIDAMS IR LIGONIAMS IŠDALINTA 2 500 PA

KELIŲ CIGARETŲ, O VAKARE IŠPILDYTA ĮVAI-

tniui

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo 
<94 W METAMS

#500.00 0YD™°
POLISAS

#4.00 METAMS

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
•1000.00 P0LISAS

Trims metams 
Pradedant nuo

#5.00
J. A. Shulmistras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

Kolumbo Vyčių vajus
Bankietu Morrison Hotel 

vakar Kolumbo Vyčių Orga
nizacijos 75 skyriai Chicago 
arkidiecezijoj paskelbė vajų 
sukėlimui $200,000 vyskupo 
B. Sheil vardo fondo įvai
riems CYO ir labdarybės 
reikalams. Vajaus pirminin
ku yra Samuel P. White, bu
vęs pirmininkas Kolumbo 
Vyčių vysk. Ketteler vardo 
skyriaus. 

padariusi. Motina nubėgus į1 
mąį kūdikį iš pečiaus iš
traukė, bet jau buvo negy
vas.

Policijai Mrs. Ramos pasi
sakė atlikusi tą darbą dėlto, 
kad yra pasilikus su namo 
nuoma ir norinti patekti į 
kalėjimą.

Manoma, kad moteris tuo 
metu buvo pamišusi.

Daugiau darbu nei 
darbininku

Illinois State Chamber of 
Commerce skelbia, kad šioj 
metu visoje valstybėje ran
dasi 138,472 darbų, o nedir
bančių darbininkų, kurie gau 
na kompensaciją, tėra tiktai 
80,000. Vadinas, kiekvieną 
šimtą nedirbančių darbinin
kų laukia 172 darbai.

Daugelyje vietų mokama 
nuo 90 ir daugiau į valandą. 
Kitose vietose mokama nuo 
60 iki 89c į valandą, žiūrint 
darbo rūšies.
; Atrodo, jog žmonės turi 
pinigų, jei neina dirbti.

RI PROGRAMA.
TRADICINE
EKSKURSIJA

Darius-Girėnas Post 271, 
American Legion, jau nuo 
kelių metų palaiko tradiciją 
— sykį į metus ap’ankyti 
Hines kareivių veteranų li
goninę ir šimtus dolerių iš
leisti nupirkimui dovanų bei 
išpildymui programos

Šįmet tokia tradicinė Da
rius-Girėnas Post diena 
Hines ligoninėj buvo kovo 
26. •
MOTERYS DIRBA NUO 
PAT VIDUDIENIO

Posto moterų vienetas 
(Auxiliary) darbavos nuo 
pusdienio. Ligoninėj, kurioj 
randasi arti 3,000 lovų, joms 
reikėjo išdalinti 2,500 pake
lių cigaretų. Kadangi admi
nistracijos yra nustatyta, 
kurią valandą ligoninė yra 
uždaroma ligonių poilsiui, 
todėl legionierės turėjo sku
biai darbuotis, kad 7 vai. va
karo jau būtų aplankytas 
kiekvienas ligonis. Ir tas 
joms puikiausiai pasisekė. 
Nors ir pavargo, bet džiau
giasi suteikusios ligoniams 
ir invalidams malonumo.

mos, ar ją baigiant, iškvies
ti ant estradas posto ko- 
manderį, kitus valdybos na
rius, taipat moterų vienetą, 
kuris darbavos cigaretų iš
dalinime, ir juos perstatyti 
ligoniams; taipat užakcen
tuoti, jog šį Darius-Girėnas 
vardo postą sudaro išimtinai 
lietuviai, pirmojo ir pastaro
jo pasaulinių karų vetera
nai. Ligonių ir invalidų tar
pe randasi įvairių tautų, į- 
vairaus luomo ir profesijos 
žmonių; tad težino, kas yra 
lietuviai ir ką jie gali.

Reikia pažymėti, kad A- 
merikos Legiono visoje 
Cook apskrityje, Darius-Gi
rėnas Post yra vienatinis, 
kurs pajėgia tą tradiciją, 
brangiai kainuojančią, pa
laikyti. Šia proga reikia iš
tarti padėkos žodis ir Chica
go lietuvių patriotinei visuo
menei, kuri paremia posto 
parengimus tam reikalui, 
pavydžiui, Naujų Metų lau
kimo vakarą ir kitus.

J. A. Mickeliunas, 
Darius-Girėnas Post 
271, Am. Legion, 
Publicity Chairman

“STROŠINA’* UNO

TEL.LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

$3,013,625
Raud. Kryžiaus aukų va- 

iuje Chicago regione jau 
surinkta virš trijų milionų 
dul. Kvota yra penki milio- 
nai ir šimtas tūkstančių.

Kiek balsuos
Board of Election Com- 

missioners paskelbė, kadi, su 
pataisytomis ir išaiškinto
mis registracijomis, viso pri- 
mary Trinkimuose galės bal
suoti 1,912,554 asmenys. Šis 
skaičius gerokai yra didesnis 
už 1944 metų registraciją.

GRAŽI PROGRAMA
Diena baigta gražia pro

grama, kuri. buvo išpildyta 
didelėje ligoninės auditorijoj, 
taipgi posto lėšomis, 7 vai. 
vakaro.

Priėjo ir rątukais priva
žiavo pilna auditorija inva
lidų ir ligonių, kurie gali 
vaikščioti ir sėdėti. Progra
mą sudarė šokikės-akrobati- 
kės, dainininkė, akordionis- 
tas ir kiti įvairių šposų mei
steriai. Per porą valandų Li
goniai, kviečaint pačiai dai
nininkei, su ja dainavo po- 
puleres dainas; trepsėjo, lin
gavo kai akordionistas mik
liais pirštais grojo polkas; 
juokėsi iš įvairių šposų ir 
plojo kitiems artistams. Vi
si atrodė buvo patenkinti.

Gaila tiktai, kad progra
mos vedėjas (master of ce- 
remonies) nei pradedamas 
programą, nei ją baigdamas, 
neatidavė tinkamo kredito 
tiems, kurie tokią programą 
ligoniams užfundijo, tai yra 
Darius-Girėnas Post. Tokiu 
būdu ne tik svetimtaučiai, 
bet net ir ligoninėj esantie
ji lietuviai nežinojo, jog ne 
by kas gali tokią dovaną 
jiems suteikti. Mano many
mu, reikėjo pradžioje progra-

Andrius Gromyko, Sovie
tų Rusijos ambasadorius A- 
merikos Jungt. Valstybėms, 
kuris pareiškė nedalyvau
siąs UNO posėdžiuose, ku
riuose bus svarstomas Irano 
skundas prieš Rusiją. Jis 
nori, kad UNO nutrauktų 
posėdį iki balandžio 10, kad 
Stalinas sugalvotų išeiti iš 
to kaltinimo. (Acme-Drau- 
gas telephoto)

Čeveryke $1,100

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

:1l

18 Mfisq Dirbtuves

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandas

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!

TAIutančial Pilnai Patenkintų PirkSjų Išgarsina Mus. — 

Prie Progos Paklaosldte Jg!

Archer Avenue Fumiture Co.
— PARIZIR SUITE IŠDIRBĖJAI —

4140 Archer Avė. Chicago 32, III.
Telefonas — LAFayette 8516 

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių 
už 4-tą nuošimtį.

MUTUAL
FEDERAL
SAVIHGS and LOAN 
Assn. oi Chicago

2202 West Oermak Road 
Telefonas CANAL 8887

J. J. KAZANAUSKAS, Pirm.

WESTW000 LIOUOR STORE
2441 West G9th Street.• » 

----------★---------

DIDELIS PASIRINKIMAS
VYNO, DEGTINES IR ALAUS

Frank Barone, savininkas 
čeverykų taisymo įmonės, 
3945 Division St., jei būtų 
neteisingas, šiandie būt galė
jęs į banką pasidėti $1,100, 
kuriuos rado atneštame pa
taisyti čeveryke.

žmogus, kuris atnešė tai
syti tuos čeverykus, ir ku
riam Barone, sykiu su patai
sytais čeverykais, grąžino 
ir pinigus, atsisakė pasakyti 
savo pavardę. Užteko to, kad 
šiaučiui davė dovanų $10.

AL. ŠIMKŪNAS
Savininkas

★ ★ ★
Geriausių rūšių alų 
pristatome į namus: 
buteliais, dėžėmis ir 

statinėmis.

★ ★ ★

Nylons nuvedė į 
kalėjimu

Charles Frey, 3235 N. 
Maplewood Avė., turės sėdė
ti kalėjime dėl moteriškų 
kojinių net keturis mėnesius. 
Jis pateko į bėdą pardavinė
damas nylons po $5 ir $7 po
rą ir sukčiaudamas: pinigus 
nuo moterų ėmė, bet kojinių 
joms nepristatė.

X Chicago sąjungietės ne 
seniai pasisvečiavo ir ma
loniai vakarą praleido Home 
Economics Centre. Be to, 
tas vakaras pačiai M. S. 
Chicago apskričiai davė gra
žaus pelno. Tuo parengimu 
rūpinos apskrities vice pirm. 
Sekanti sąjungiečių ekskur
sija į Bovvman Dairy Co. 
turėjo įvykti kovo 29 dieną. 
Bet iš kompanijos pranešta, 
kad toji diena yra užimta, 
dėl to sąjungiečių ekskursi
ja nukelta į balandžio 5 d. 
Visos narės prašomos įisi- 
dėmėti. šiuo parengimu rū
pinas Donna Kaminskas.

X “Arms of the Law” 
trijų veiksmų drama, kurią 
Gimimo Šv. Panos Marijos 
parapijos sodalietės vaidino 
kovo 24 d. Vaidinimas buvo 
gražus. Kovo 27 d. vaidini
mas buvo pakartotas para
pijos salėj 7:30 vai. vakare.

X Darius-Girėnas Postas 
šįmet tradicinę dieną, kovo 
26-tą, į Hines Memorial Hos 

.pital, daugiau ' nuvežė ligo
niams dovanų, negu kitais 
metais.. Prie dovanų paruo
šimo ir išdalinimo labai 
daug pasidarbavo legionie
rių moterų vieneto (Auxi- 
liary) kai kurios narės.

X

X A. Margolis, 50 metų 
amžiaus, asistentas “deputy 
chief bailiff” Municipalio 
teismo, užvakar mirė Uni- 
versity ligoninėj. Velionis 
gyveno adresu 3915 Gladys 
Avė. Politikoj jis buvo per 
pastaruosius 15 metų. Liko 
našlė žmona ir dvi dukterys.

X Jonas Paukštis, sūnus 
žinomos Moterų Sąjungos 
veikėjos, Marijonos Paukš
tienės, iš Brighton Park, tai 
naująg kariuomenėj yra eks
pertas stalo teniso (Ping- 
Pong). Rungtynėse jia at
stovauja kariuomenę ir iki 
šiol dar nėra pralošęs nei 
vieno žaidime.

X Balays Jono, Grušų Jo
no ir Juozo, Bortkevičiaus 
Andrio, Vytkūno Vinco (vi
si gyvena Chicago) giminės 
Europoje ieško per Raudo
nąjį Kryžių. Prašoma atsi
šaukti į Raud. Kryžiaus Chi
cago skyrių šiuo adresu: 
529 S. Wabash Avė. Telefo
nas Wabash 2850.

X Gimimo Šv. Panos Ma
rijos bažnyčios prieangyje 
yra įtaisyta dėžutė grįžu- 
siems iš karo užsiregistruo
ti. Visų karo veteranų pra
šoma įmesti į dėžutę korte
lę su savo vardu ir adresu.

X Julius Balčiūnas, iš 
Marąuette Park, šiomis die
nomis gavo liūdną žinią, kad 
Bayonne mieste, New Jer- 
sey valst., mirė jo brolis 
Juozas. Kad spėti į laidotu
ves, Julius išvyko į Bay
onne lėktuvu.

Telefonas PROspect 5951
Iš Sunnv Brook Farms 

Milk Co. Plėšikai pavogė vi 
są sviestą, paruoštą vieną 
dieną išpardavimui.

Ketverge, kovo 28 d., 7:30 
vai. vakare, parapijos sve
tainėj, Marąuette Namų Sa
vininkai turės labai svarbų 
susirinkimą. Turime prireng 
tą peticiją dėl OPA rendų 
klausimu. Taigi svarbu gau
ti kuo daugiausiai parašų. 
Visi prašomi dalyvauti.

Julija Gricius, rašt.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

I


