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‘MES KOVOSIME’ - SAKO IRANIEČIAI
U.S. Valdžia Hebeteiks Pagalbos 

Išvietintiems Asmenims Vokietijoje
FRANKFURTAS, kovo 15 

—Patikimas U.S. armijos 
šaltinis šiandien pranešė, 
kad karo departamentas pa
informavo gen. Joseph T. 
McNarney, jog U.S, valdžios 
parama išvietintiems asme
nims amerikiečių zonoje Vo
kietijoje bus nutraukta bir
želio 15 d. ar anksčiau.

Įsakymas, apimąs visus 
“DP” asmenis negalinčius 
duoti teisėtą priežastį pasi
likimui Vokietijoje, paskai
tys visus nevokiečius pasi
liekančius po tos dienos sa
vanoriai atvykusius į Vokie 
tiją karo metu ir turinčius 
politines priežastis atsisaky

Svetimšaliams Prancūzijoj Nesaugu; 
Sovietų Agentai Pagrobė 2 Lietuvius

(“Draugo” Specialaus Korespon
dento Europoje Pranešimas).

Rusų kareiviai pradeda 
jaustis Prancūzijoje kaip 
namuose, ir nei kiek nesi
varžo su metodais, kuriems 
jie yra įpratę pas save Ru
sijoje.

Paskutiniu metu pasidarė 
net per dažni pagrobimai 
lenkų, ar Baltijos išeivių. 
Prancūzų policija jaučiasi 
prieš įvykį bejėgi, niekad 
agresoriaus, nesulaikė ir lei
džia su auka pasislėpti.

Rusai su Šautuvais 
Ieško Lietuvių

Prie Chartes, netoli Pary
žiaus, pas vieną ūkininką 
dirbo keletas lietuvių dar
bininkų. Prancūzų adminis
tracijos organai jiems buvo 
davę leidimą gyventi irdirb 
ti. Atrodo, kad nieko netrū
ko ir šie lietuviai galėjo 
laimingai gyventi.

Bet vieną dieną į fermą 
įvažiuoja kariškas sunkve
žimis, iš kurio iššoka keturi 
raudonarmiečiai su šautu
vais rankose ir darkyta 
prancūzų kalba prašo fer
merio parodyti lietuvių dar
bininkų kambarius.

Kambary jie užtinka du 
lietuvius, Alfonsą Sirtautą 
ir Stasį Janušką, kuriuos 
jėga priverčia lipti su jais 
į; sunkvežimį ir nusiveža ne
žinoma kryptimi.
Trečias Lietuvis Išsigelbsti

Trečias lietuvis pavakary 
grįžta iš darbo ir iš šeimi
ninko sužino apie įvykį. Jis 
randa savo kambary visus 
daiktus išvartytus, dėžutę 
išplėštą...

Abu su fermeriu nuvyksta 
į žandarmeriją norėdami su
žinoti šio keisto vizito prie
žastį. bet prancūzų žanda
rai irgi nemažiau nustebę, 
išpučia akis...

Jam lieka viena išeitis, 
bėgti iš fermos ir ieškotis 
kitur prieglaudos.

Diplomatiniu Automobiliu 
Pagrobia Lenką

Tačiau visas skandalas 
kilo, kai Paryžiuje dienos 
metu su automobiliu buvo

mui grįžti į savo gimtines. 
Gaus Vizas Išvykti

Einant naujuoju patvar
kymu, išvietinti asmenys 
pasirenką pasilikti Vokieti
joje bus skaitomi Vokieti
jos žmonėmis. Artimai su 
DP’ais susijęs U.S. karinin
kas sakė visi išvietintieji 
turės progos prašyti vizų 
išvykimui iš Vokietijos, jei
gu per apklausinėjimą bus 
rasti tam tinkami.

Paklaustas kaip toks pa
tvarkymas atsilieps į išvie- 
tintus žydus, pulk. Stanley 
Mickelson, DP skyriaus vir
šininkas, atsisakė komen
tuoti.

GYVENTOJAI IŠKELIAMI IŠ BIKINI SALOS

Dėlto, kad atominės bombos išbandymas bus laikomas jų gyvenamoje saloje, Bikini 
gyventojai neša savo turtus į LST laivus, kurie nuveš juos į Rongerik atolį, 109 my
lių atstume, kur bus jų nauji namai. (Acme Telephoto.)

pagrobtas vienas lenkų stu
dentas Laptchinsky, prie 
publikos akių, nežiūrint, kad 
jį tempiant iš namo jis šau
kėsi praeivių pagalbos.

Užpuolikai jėga jį pasiso
dino įi automobilį ir visu 
greitumu nuvažiavo. Vienas 
iš praeivių būk pažinęs, kad 
šis automobilis buvęs vienos 
didelės valstybės pasiunti
nybės.

Keista, bet kitą dieną, ka
da visa Paryžiaus spauda 
stambiomis antraštėmis ap
rašinėjo šį įvykį, komunistų 
laikraščiai tiki trumpai pa
minėjo keliom eilutėm.

Jautėsi Persekiojamas, 
Ieško Prieglaudos

Laptchinsky paskutiniu 
laiku skusdavosi draugams, 
kad jis bijąs, nes jį perse
kioja ir pagrobimo dieną 
jis prisiglaudė pas vieną 
savo pažįstamą rusų emi
grantą, grafą Tolstoj.

Tačiau grafui neesant na
muose, namo gyventojai iš
girdo pagalbos šauksmą ir 
kol' jie spėjo susivokti kas 
atsitiko, didelis juodas au
tomobilis, kurio numeris 
buvo gudriai uždengtas, pri
siartino prie namo. Du stip
rūs vyrai jėga ištempė visą 
kruviną, Laptchinsky iš na
mo ir įsodinę automobiliu 
visu greitumu dingo iš akių.

Kambary buvo rasta žy
mių, kad Laptchinsky nepa
sidavė be kovos, daiktai bu
vo išmėtyti kambary ir rū
bų kabiklė kruvina.

Pagrobimas
Tai Ne Pirmas Toks
Lantcbinskio evvenimas 

t>0nas paslaptingumo ir Pa
ryžiaus uoliena mano. kad 
tai būsiąs politinis pagrobi
mas.

Gal keista, bet kita diena 
no naerrobimo. įlenki ios na- 
siuntinvbės viena a karinin
kas prisistatė noliciiou. tei
raudamasis kokia linkme 
krvnsta kvota ir kokia eigą 
manoma jai duoti.

Tai ne nirmas pagrobi
mas. Per kelis mėnesius bu
vo pagrobta keletą žmonių.

Kanada Suareštavo Parlamento Narį, 
Mokslininkus už Šnipinėjimą Rusams

OTTAWA, kovo 15.—Ka
nada šiandien apkaltino vie
ną parlamento narį sulau
žymu oficialių paslapčių, ir 
keturis valdžios mokslinin
kus perdavinėjimu karo pa
slapčių Rusijai.

Fred Rose, vienintelis pa
sisakęs komunistas by kada 
išrinktas į Kanados parla
mentą, buvo suareštuotas po 
parlamento posėdžio vakar 
ir šiandien formaliai apkal
tintas.

Profesorius Prisipažino
Karaliaus komisija savo

Atidėjo Apkaltinimą
Japonijos Karo Vadų
TOKYO, kovo 15.—Apkal 

tinimas Japonijos vyriausių 
karo kriminalistų, prižadė
tas kovo mėnesio viduriui, 
buvo alijantų štabo atidė
tas iki mėnesio pabaigos. 
Priežastis paduota ta, kad 
kai kurie tarptautinio kari
nio teismo teisėjai ir advo
katai nespės pirm to atva
žiuoti.

KALENDORIUS
Kovo 16 d.: Šv. Abraomas 

ir Šv. Rupertas; senovės: 
Vaidotas ir Bitonė.

Kovo 17 d.: Antras Gavė
nios Sekmadienis, Šv. Patri- 
ckas ir Šv. Juozapas iš Ari- 
matejos,- senovės: Gendvilas 
ir Varūna.

Kovo 18 d.: šv. Kirilas iš 
Jeruzalės; senovės: Eimutis 
ir Vainis.

ORAS
Nešalta. Bus lietaus, ku

ris vakare sustos.

Prancūzų laikraščiai klau
sia ar nebus padarytas ga
las visiems šitiems pagrobi
mams, kad galima būtų jau
stis jog gyvenama civilizuo
toj šaly, kur veikia įstaty
mai. Vyt. Arūnas

antram raporte apie sovie
tų agentų pastangas išgau
ti Kanados ir J.A. Valsty
bių karo paslaptis, sakė dr. 
Raymond Boyer, McGilluni- 

1 versiteto chemijos profeso- 
,riaus pavaduotojas, prisipa- 
Į žino davęs Rusijai pilnas 
| informacijas apie jo slaptą 
j darbą su “RDX,” nepapras- 
' tai pajėginga sprogstama 
medžiaga.

Kiti apkaltintieji buvo 
I Harold Gerson, Matt Night- 
įingale, ir dr. David Shugar, 
į kurie dirbo įvairiuose kari
niu jėgų departamentuose.

Žydai Šaukia Streiką 
Galilėjos Mieste

JERUZALE, kovo 15. — 
Žydai gyventojai didesnėje 
dalyje Galilėjos šiandien rei 
kalavo keturių valandų pro
testo streiko, atjautimui 
5,000 jų tautiečių būklės, 
kadangi britai kariai nelei
džia juos įsisteigti naujoje 
srityje prie Biryos.

Truman Sako UNRRA 
įrodo Sugyvenimą

ATLANTIC) CITY, N. J., 
kovo 15.—Prez. Trumanas 
rodė į United Nations Re- 
lief and Rehabilitation ko
mitetą kaipo įrodymą, kad 
karą laimėjusios valstybės 
turi—ir gali—dirbti išvien 
taikos metu.

Vėliausių Žinių Santrauka
—Minkštos anglies kasyklų savininkai vakar sakė John 

L. Lewiso ilgos kalbos o ne derėjimasis dėl naujos sutar
ties visą reikalą tik užvilkina be reikalo.

—Hermano Goeringas vakar teisinosi, kad jis turėjęs 
teisę imti ir pirkti meno brangenybes iš užkariautų ša
lių, ir sakė laimėtojui priklauso net žmonės.

—Didelis žemės drebėjimas Los Angeles mieste vakar 
rytą nuvertė didelius akmenis nuo kainui.

—--Gen. Marsball vakar lėktuvu grįžo iš Kinijos Ir tuoj 
nuvyko 65 minučių pasitarimui su Prez. Trumanu.

—Raportuota, kad rusai įėjo j Bukhaną, kurdų “kara
lystės” centrą netoli nuo Turkijos pasienio.

—Churchill vakar dieną sakė niekas neturi būti daro
ma pažeisti UNO, ir visi turi ją paremti.

WASHINGTON, kovo 15. 
—Sovietų ambasados parei
gūnas šiandien pristatė no
tą U.S. valstybės departa
mentui, kuris atsisakė pasa
kyti kokiu reikalu ta nota 
buvo.

Spėjama, kad notoje pa
liesta ekonominiai ir preky
biniai reikalai, gal net Rusi
jos prašymas $1,000,000,000 
paskolos. Dokumentas skai

Attlee: Indija Gaji 
Skirtis Nuo Anglijos

LONDONAS, kovo 15. — 
Ministras pirm. Attlee pra
nešė parlamentui, kad jeigu 
Indija pasirinks pilną .nepri
klausomybę nuo Anglijos 
“mūsų nuomone ji turi teisę 
tai padaryti.”

Attlee pareiškė viltįj, kad 
Indijos žmonės pasirinks 
pasilikti britų bendruome
nėje, bet ji turinti tai pada
ryti savo laisva valia, nes 
britų imperija “nėra suriš
ta išorinės prievartos rete
žiais.”

Sako Sovietų Vajus 
Remia Kurdų Sukilimą

ANKARA, Turkija, kovo 
14.— (Sulaikyta) — Diplo
matiniai sluoksniai sakė ra
portuojami rusų kariuome
nės žygiai Irane gali būti 
dalinai taikomi rėmimui 
naujos kurdų vyriausybės, 
kuri nesenai susitvėrė Kohi 
mieste, šiaurėje nuo Urmia 
ežero Irane.

Nepranešta oficialiai apie 
tokios “ valdžios ’ ’ sudary
mą, bet buvo daug raportų 
apie jos įsikūrimą. Kurdai, 
karingi nomadai gyveną 
šiaurvakariniam Irane, piet
rytinėj Turkijoj ir šiaurry
tiniam Irake, jau senai ne- 
sugyvera su turkais.

Jugoslavai Susirinks
LONDONAS, kovo 15. — 

Belgrado radijas sakė ne
paprastas Jugoslavijos “liau 
dies seimo” posėdis šaukia
mas kovo 20 dienai.

Iranas Pasižada Kovoti su Rusais;
Britai Sako lai Yra 'Nervų Karas'
VVASHINGTON, kovo 15.—čia duota suprasti, kad 

Amerika užtikrino Turkiją ir Iraną, jog ji padės tiems 
kraštams prieš agresiją* jeigu būtų, sulaužytas UNO čar- 
teris.

IRANAS ŽADA PAVESTI 
SAVO GINČĄ SU RUSAIS 
APSAUGOS KOMISIJAI.

TEHRANAS, kovo 14.— 
(Sulaikyta) — Irano karo 
ministeris gen. Ahmed Se- 
pehbod Amir Ahmedi šian
dien sakė Irano kariuomenė 
yra “pasiruošusi kovoti iki 
paskutinio vyro” jeigu Ru
sijos kariai žygiuos į Teh- 
raną iš Karaj, 20 mylių 
šiaurvakariuose nuo šio 
miesto, kur, jis sakė, kas 
naktį atvažiuoja ištisi va
gonai rusų karių ir amuni
cijos.

‘‘Iranas parodė pasauliui, 
kad jis yra taikingas kraš
tas, bet jeigu Rusija atliks 
smurtingą aktą, ne vien 
kiekvienas karys, bet ir 
kiekvienas berniukas ir mer 
gaitė gatvėse kovos apgyni
mui savo sostinės,” genero
las pareiškė pasikalbėjime 
po audiencijos su Moham- 
med Rėza Pahlavi, Irano 
šah.
Patieks Klausimą UNO’ai
Jis sakė šah planuoja pa

tiekti Irano klausimą jung
tinių tautų apsaugos komi
sijai, kuri susirenka New 
Yorke šio mėnesio pabaigo
je. Anot Ahmedi, rusų gar
nizonas Karaj mieste “ke
turiopai padidėjo,” o Azer- 
baidžiane yra “trys kart 
daugiau rusų negu buvo mė
nesį atgal.”

Generolas sakė rasai “tik 
dalinai išėjo iš 3 miestų.”

Komunistai Pikietavo Churchill Hoteli
NEW YORKAS, kovo 15. 

—Rūkydamas neišvengiamą 
cigarą, Winston Churchill 
važiavo per New Yorko gat
ves šiandien, sveikindamas 
tūkstantinių minių. Lietsar
giais apsigaubę žmonės sto
vėjo šaligatviuose stebėti 
kaip Churchill pravažiuoja 
atdaram automobily, kuris 
buvo antras dešimties eilėje.

Churchillas pasakys kal
bą šį vakarą, oficialiam 
miesto priėmime Waldorf- 
Astoria viešbutyje. Spėta, 
kad jis atsakys savo Fulton, 
Mo., kalbos kritikams ir 
Stalino užsipuolimui.

Komunistai Pasiuntė Notą Amerikai

ANGLIJA DAR NEGAVO 
RUSIJOS ATSAKYMO, 
NEDARO NUOSPRENDŽIO

LONDONAS, kovo 15. — 
Diplomatiniai siu o k s n i a i 
šiandien raportavo, jog An
glija skaito raportuotus ru
sų kariuomenės žygius Ira
ne dalimi “nervų karo,” ir 
meta bėdą už dšbartinį įtem 
pimą ant sovietų sulaužymo 
sutarties pasitraukti iš Ira
no pirm kovo 2 d.

Užsienių ministerijos na
rys sakė didžiuma valdžios 
informacijų apie rusų ka
riuomenės judėjimą gauna
ma iš U.S. valstybės depar- 
mento, o britų atstovui ra
portai kalba daugiau apie 
judėjimą Tabriz rajone.

Laukia Atsakymo
Jis sakė Anglija negalės 

spręsti ar rusų politika yra 
agresyviška, kol nebus gau
tas Rusijos atsakymas j 
britų notą prašant Maskvos 
pasiaiškinimo.

Daily Telegraph kores
pondentas Tehrane pranešė, 
kad U.S. ambasadorius Wal- 
lace Murray pažadėjo Irano 
valdžiai Amerikos paramą 
jeigu ji bus reikalinga iš
traukimui rusų kariuomenės 
iš Irano.

Darbiečių partijos orga
nas Daily Herald pirmam 
puslapyje įdėjo redaktoriaus 
prašymą Winston Churchil- 
liuį susilaikyti nuo atakavi- 
mo Stalino savo kalboje 
New Yorke.

Policija Saugoja
New Yorko policija ėmėsi 

visų reikalingų žygių ap
saugojimui buvusio Anglijos 
ministrų pirmininko Wal- 
dorf-Astoria viešbutyje ir 
bevažinėjant per miestą.

New Yorko CIO taryba 
sakė ji siųs šimtus pikieti- 
ninkųi apsupti viešbuty ku
riame 2,000 svečių susirinks 
bankiete išklausyti Chur- 
chillio kalbos. Kartu su 
Churchilliu prie garbės sta
lo sėdės 42 svetimų valsty
bių ambasadoriai ir minis- 
teriai bei oficialūs UNO 
atstovai.

tomas svarbiu, kadangi Mas 
kva iki šiol šaltai laikėsi 
link įvairių pasaulinių orga
nizacijų, kurių tikslas yra 
ugdyti prekybą, pramonę ir 
darbingumą.

Tuo tarpu U.S. valdinin
kai, sekdami Prez. Trumano 
pavyzdį, bandė numalšinti 
raportus, kad dėl Rusijos 
groboniško plėtojimosi kils 
trečias karas.

t



KAS GIRDEI WAUKEGANE
PARAPIJOS DĖKINGOS
PARENGIMAS . Baltramiejaus mokyk-

Šv. Baltramiejaus parapi- J los seselės-mokytojos nori 
ja rengiasi prie metinio pa-! išreikšti dėkingumą visiems, 
rengimo — bunco ir card j kurie pasirūpino įsteigti jų
party, kuri įvyks kovo 17 | name naujas šviesas, 
d., 7 vai. vakare, Lietuvių MIKE
svetainėj. Parapijos komite- Albertas Junčius, 13 me
tas uoliai darbuojasi, idant I tų, 1318 S. Lincoln St., No. 
pramoga būtų sėkminga. Ko t Chicago, mokinys Šv. Bal- 
misija žada turėti labai g3- tramiejaas mokyklos 7-to

. - - r ■ fr -

rų dovanų. Kviečia visus a- 
teiti ir paremti parapijos 
reikalus.
DVASINE PUOTA

Šv. Vardo Draugija bend
rai priėmė šv. Komuniją ko
vo 10 d. Kun. A. Valančius 
išgyrė dr-ją ir ragino toliau 
taip daryti; taipgi kad vy
rai šios parapijos prisirašy
tų prie draugijos.

Po visam susirinkime bu
vo pavaišinti su skaniu už
kandžiu, kurį paruošė mer
gaičių draugijos narės.

skyriaus, mirė Šv. Teresės 
ligoninėj po keturių dienų 
ligos. Jis buvo vienas ge
riausių ir pavyzdingiausių 
mokinių. Tėvai Jonas ir Ma
rijona labai nuliūdę netekę

vienuolyne, visas būrys bu
vo nuvežtas į Šv. Kryžiau* 
ligoninę ir ten viskas apro
dyta.
SERGA

Juozapas Kasper, 726 Mc- 
Alister St., gydosi šv. Te
resės ligoninėį. Draugai lin- 

į~ i sueit gr/’r’iti prie 
savo darbo. J Kasper yra 
savininkas krautuvės ant 
kampo 8th ir McAHs'er Av.
PE NISI’. E KOJĄ

Danielius Rules, 19 rat., 
838 So. Jaękson St.. guli Šv. 
Teresės ligoninėj au peršau
ta koja. Jis yra kareivis ir 
parvykęs namo 15 dienų po 
ilsio. Norėdamas parodyt'

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

Mayoie sūnus susirgo Tel. — YARds 5557.

šeštadienis, kovo 16 1946

H’auksgan, Iii. — Sveika
tos Department karaotiaavo 
mayoro Frank G. Wallin na
mus,. kuomet įo sūnus 14 n> 
tų amžiaus susirgo difterija.

PLATINKITE ‘DRAUGĄ’

Tek VIR 0980 (offk-e ir Narni*.)

Dr. W alte r J. Kiršink
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

4003 S. Areher Avė.
VALANDOS; S— 4 popiet, 6:30 — 
8:30 vaka.i-u.iti. Tročiad. pagal sutartį.

**• vatcush, opt. dr. frank C. KWINN

tuma, skaudamą akių karštį, ati- 
tataa trumparegyste k toliregya- tfc Prirengia teisingai akinius. VI- 

atattfidmuoaa egzaminavimas 
su elektra parodančia ma-

Specialė atyda 
f mokyklos vaikus.

mylimo sūnaus, taipgi trys; savo merginai ir motinai 
sesutės ir 4 broliukai. • šautuvą, nuėjo į rūsį paim-

Laidotuvės įvyko kovo 8 , ti, kaip ten buvo, kad šau- 
d., 9 vai. ryto. Mokyklos vai, Į tuvas iššovė ir kulka patai
kai, draugai, giminės baž- kė ji koją. Išgirdus šūvį mo- j
nyčioje išklausė šv. Mišių, 
klebonas pasakė pamokslą ir 
paaiškino, delko velionio pa
laikai nebuvo įvežti į baž
nyčią. Vaikas mirė nuo dif- 
terijos.Per susirinkimą nutarė su 

rengti vakarą ir pakviesti i GAISRAS 
gerus lošėjus. Vakaras įvyks Juozapo Andrulio krautu- 
kovo 31 (f., 7 vai. vakare, į vgjt 1716 Sheridan Rd., ki- 
Lietuvių svetainėj. Išrinkta l jęg gaįsras kovo 6 d. pada- 
komisija. Visi raginami bi- j nuostolių apie 
lietu? įsigyti iš anksto.

tina nubėgo į 1 ūsį ir rado 
Danielių pargriuvusį ant že
mės. Tai įvyko kovo 8 d. 
Jis turėjo išvykti po 15 die
nų į Camp Jacksoa, North 
Carolina.
SVEIKINAME 

Kovo 19 d. šv. Juozapo —
varduvės Juozapų, kurių vi
sų negalima net išvardinti.
Visiems linkiu sveikatos. 1 
Klebonas taip pat nešioja 
šio didžiojo šventojo vardą. 
Ilgiausių metų kun. Juoza
pui Oužauskui. M. Z.

■ rė nuostolių apie $10,000.
! Įdomu buvo, kuomet ugnege- 
i siams pradėjus vandenį pil
ti, pasirodė vandenyje pluoš-

„ . . , , x tas popierinių pinigų. Paaiš-Lietuvių kooperatyvas tu- kad savininkas pinl.
rėš metinį susirinkimą 1

KOOPERATYVO
SUSIRINKIMAS

Daagahr atahilrimą akya atitaiao- 
«*• ba akinių. Kaino* pigesnes 

kaip pirma.
<712 South Aahhuad Avė.

Telefonas YARDS 1373

UUHVO8 AKYR ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kuri* nepriimami J 

karo aviacijos skyrius ii priežas- 
spalvų naregėjimo — (color

(Kvečinskas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1651 West 47th Street
OFISO VALANDOS:

Nuo Z Iki 4 pp. ir 7 iki 8:IU vak.

I. RIMDZUS, D. C.
UCENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Home Catta ta Indiana—

Phone WENtworth 2527

PHYSIO THY1BAPY

5526 S. Racine Avė.
HOUBS: Daily «—« P. M- 
8*turdaya • A M. to 8 P. M.

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik vieną porą akių gauname gy
venimui. Saugokite jaa. leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

ti.-ą akių įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Aveuue

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAL 0623, Cliivago 

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

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

SKELBKITfiS “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI

ko
vo 16 d., 7 vai. vakare, Lie
tuvių svetainėj. Susirinki-

gus tavo sudėjęs į popieri
nę dėžę, užpakaliniame kam-

Žygis j pažangi
Zion. III., . .v ...x. . ■ 7,000 gyvento-

man kviečiami visi dalinin- *ary ‘r Pamlrsę" > “T: N įsirašius peticiją, mies-
kai nes reikia labai svarbiu !fą' Kai kUri°S banknotes ir ' telic taryba perleido ordi- 
dalykų aptarti. Kurie dėl ko apdeg-ė. r“anOma’ bu™ , nansą. kuria leis steigti kino

apie $1,500. : teatrą, tačiau sekmadieniaiskios svarbios priežasties ne
galės nueiti į susirinkimą, 
gali laišku nusiųsti savo 
balsą rinkime valdybos ir 
direktorių.

Po susirinkimo bus užkan- į 
džio.

PAGERBĖ
Būrelis lietuvių buvo nu-- 

vykę į Šv. Kazimiero vienuo
lyną kovo 4 d., pagerbti se
selę Ignaciją sidabrinių ju-
biliejaus proga. Po vaišių ' atro.

teatras turi būti uždarytas. 
Miestelį valdo zionistų re

liginė sekta ir daug iš kurių 
šių Laikų žmonės turi malo
numo, jo ribose yra uždrau
sta. Nebuvo net nei kino te-

Kai junta prikimba vaikuniaia ui 
kietėjimą* ir Jū» jaučitė* nuvar 
ginti, nervuoti ir blogoj* nuotaikoj* 
U nuo tų reiškinių kenčiata — gal 
To* akaudėjimą, jaučiate nemalonų 
kvapą, vidurių suirimą, ųevirilci- 
nimą, nemigą, neturėjimą apetito, ir 
jūs skilvis jaučiasi apsunkinta* dėl 
gezų ir išpūtimo — įaigykite Dr. 
frater’a daug metų išmėginto Gonoio. 
Daugiau negu liuosuotoja*, ji* taip.- 

, gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
it 18 /pačios Gamtos gyduolių, 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo 
<$uoda nerangiom žarnom veikti ir 

' pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gezu*, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmą.
Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmą malonioe pa
galbos nuo už
kietėjimo var- 
ginimų ir tuo

£»t laiku pa- 
ngvinti j ū tų 

. aįcilvi. Įsigykite 
Gomozo šian
dien. Poraerge- 
jifnas: vartok
taip kaip nuro
dyta.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo apylin
kė), siuskit prašymą dėl mūsų "susipažini
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite —

PRIEDO Bandymui Bonkutes
DS. PBTER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitu paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neųralgiškų 
skausmų, įpuskultnio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir

’ *■
DR. PBTER’S MAGOLO — alkilinąs — 
palengvina bukinai nekurtuos skausmingus 
tkilvip sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
nevirškinimas ir rėmuo. *

Tek: Cicero 1484

Dr. S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 151h St. ir 49th Ct.
Cicero, Illinois

OFISO VALANDOS:
Kasdien uo pp. Ir 6-8 vak.

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

Ofiso TeL .... VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

VIS V Sl’ALVV

TikatUK Tyrimą. 
Orthoptic Gydymas

Contact Stiklui 
Stiklu* Atiutujlnuin

GAL
GERIAUSIA 

Išorine Maliava

HA NITAS—Klijonkėa «Oil Clotli). Vir
tuvėms ir Maudyklėms.

NORMAN
BERLAND

N Al JOJ VIETOJ

3544-46 W. 26th ST.
Near Drake Avė.

Opposite kurie Bros. Store 
Lawndale 0104 .

Mes Galim Rekomenduoti Atsakomin- 
4us Malitn otojus ir Pop žėruoto j uh.

Utiltizeil Plaunamą Sienoms I’opiera 
numažinta kaina Apkai ponia dykai.

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALIEN
(Aleiauskss)

Dėl Susitarimo Sauk:

Republic 6051

DB. WALTER J. SWIATEK
OPTEMETRISTAS

2201 WEST CERMAK RD.
(Virš Metropolitan State Bankos)

Tel: — CANAL 7329
Val^ — Kasdien — 10 Iki 12, 1 iki 5. 7 
iki 9 — šeštad. — 10 ryte Iki 6 vak. Sek
mai, — 10 Iki plotų. — Trečiad. uždaryta.

DR. CHARLES 5E6AL
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(3-troa lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia Saukite—
Bes. TeL: BBDway 2880

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

nuo 10 iki 12 vai. dieną.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Roz. Tel. REPubUe 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDsie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

ii “Spadal
lyma” Kuponu —* DrImut

O Wėtaa 81.0a Ataiųaklt man apmo.
t Ir unoilų J 1.00 

ir
’«?• ragu, art

vartės boaką Comez* ir ekstra
—-ėo< vartės — bandy
kutą* (Maja Ir Magei*.

O C O. D. (Išleido* pridėtos).

Vardaa...

« i Adresas..
Pašto- Ofisas............... .................. ..............

fc PET8B FMRNEY fc SONS.

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM S.

Ofise Tel.: GROvehfll 5213 
Res. T*L: PROspect 9475 

VALANDOS:
Nuo > iki 4 popiet: ? iki 8 vak.; Ir 

Trečiadieniais pagal sutarti-

Tel. — HEMJock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Brilis
GYDYTOJA IR CffiRURGC

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

Dienomis tik pagal autartj.

ATYDA
Taisome

REFRIGERATORIUS
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

6528 S. Ashland Avė.
GBO. 1083 TRI. 0073

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS •

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS 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. Kedzie Avenue
VALANDOS: nuo 1-4 ir 7-9 kasdien 

Išskiriant trečiad. ir sekmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

TeL CANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZ11 )ENCUA 

3241 West 66th Place 
TeL REFuhUo 7868

Esą. 6958 So. Talman Avė.
Bes. Tel. GROvehiU 0617 
Ottloe TeL HEMock 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 Nedčliomis susitarus

Tek CANal 0257
TeL: PROspect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6, iki 9 vaL vakare.

DR. 5TRIK0LTS
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 Tei. PROspect 1930

< -ii?

DR. V, P, SLEHKAS
gydytojas ir chirurgas

68€3 W. Cermak Road 
BKMVTTN, OUUMOIS

PASKOLOS ANT MORGICIŲ - 4%
BE KOMISINO

Turtas Virt $17,500,000. — Atsargos Fondas Virt 31,300,000.

STANDARD FEDERAL SAVINOS AND LOAN 
ASSOCIATION OE CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JUSTIN MACK1EWICH, Prea. and M^r.

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

Ofiso Tel. — Benvyn 8823 
Bes. Tel.Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama — 
Saukite: Barwyta 0200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

ir Penktadieniais — 
juo 2 iki 4 pp., ir 7 iki 9 vak. 
Šeštadieniais; nuo 2 iki 4 popiet

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 5881 

Jeigu Neatsiliepia — 
Saukite: BERWYN 6200

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

TaL YABde 3146

DS. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

TeL YARds 2246

DR. C, VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Iš fabriko j }us-pirkit tiesiog ir taupykit
VISI NAUJOS MADOS IR 

GRAŽIOS SPALVOS AKINIAI
Atdara pirmadieniais, trečiadie
niais ir penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto Iki 6 vai. vakaro. Antradie
niais, ketvirtadieniais ir šeštadie
niais uuo 0 vaL ryto iki 9 vai. vak.

mtšZAMIMAVIMAS AKIŲ IR PRFTAIKVMAH AKINIU
TOWKR OFTICAL CO., INC.

1685 WHST 47tt STREET 1600 M4LWAUKLE AVENUE
(kąjupaa MarakĮbeld) (kampai North)

' TARPS 4490 HUMBOLDT 9368

Tel. YABde 5921
KENwood 5197.

DR. A. J. BERTA5H
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę
žmogus be tikėjimo, 
arUva be žaboklių.

kaip

TeL — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDIIN5KI
DANTRTAė

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL. 

U2SISAKYKIT “DRAUGĄ”

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Namo TaL t PITI.GM AN «?T7

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

West Town Bldg.
2400 VVest Madison Street
Ofiso Tel.: SEEley 7330
Ras. Tel.: BRUn»wick 0507 

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

S “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS S

HEI.P WĄNTFD — MOTERYS

WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS I Kenoshos Žinios
Milwaukee Žinios

“DRAUGAS” HELP WANTED 
APVERTI SI Nfi DEPARTMENT 

127 No. Denrbo-n Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

HELP WANTED — VYRAI

REIKIA 
RAKANDŲ 

PATAISYTOJŲ
Pastovus darbai, geros darbo są- j 
ygos. Atsišaukite.

PRITIKIN FURNTTURE CO. 
1008 W. ROOSEVELT RD.

REIKIA 
RAKANDŲ 

PATAISYTOJŲ 
Gera mokestis.

I. MACKEVICII & SON

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

Vai. — 7 ryto iki 3:80 pp.
48 Vai. — 6 Dienos | Sav.

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

320 E. 21ST. ST.
MERGINŲ

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

CRYSTAL PURE GANDY CO. 
2611 W. Chicago Avė.

.............. _ „ . PAKUOTOJŲ—INSPEKTORIŲ
713 W. ISth. St. GAN. 0411. PrJe produkciioa linijos.
—————————————— | Naktimis: 4pp. iki 12:30 ryto. 6HEPP WANTEP - MOTERYS dienos j sav^tę.

70c. I VALANDA
POWER MAŠINOMS 

OPERATORIŲ 
Reikia tuojaus.

D. M. KERR MFG.
1954 W. GRAND AVĖ.

Mergina arba moteris namų dar
bams ir gaminti valgius Beverly’- 
je.

TURI MYLĖTI VAIKUČIUS
Savo kambaris ir maudyklė. Turi būt 
Svari ir gabi. Priduokit references ir 
kiek patyrimo jei galit ir telefono 
nuinierą.

RAŠYKIT SKEr.Bft.ITT 
9800 S. I.EAVTTT ST.

MERGES’V — MOTERŲ 
Ženklinimo ir pripildymo darbai. 

2520 W. VAN Bl’REN SEE. 0034

CLOROX CHEMICAL C6. 
5063 S. Merrimac 
FORTSMOETH 6050

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

THE TENGWALL CO.
500 S. Peoria St.

MERGINŲ 
ARBA MOTERŲ

Pakuoti ir peržiūrėti rašomą po-
' piera. Lengvas pastovus darbas.
Atsišaukite:
CHICAGO ENGRAVING CO. 

322 W. Washington

ASSISTANT BOOKKEEPER
AND GENERAL OFFICE

WORKER t
SIUVIMO MAŠINOMS 

OPERATORIŲ
Patyrusių ar ne. Įdomūs darbai, °f 2^’

frern mokytis ’ week. Pa»d vacations, pleasantgera mokestis. WOrking conditions.
PEERLESS COAT FRONT CO. FOREMAN MFG. CO.
500 S. Peoria ------  MON. 4194 5353 S. State St.

BUVO PŪGA
Praeitą penktadienį visi Mil- 
waukee žmonės tikrai buvo 
lyg sumišę, kai apie trečią 
valandą popiet pradėjo snig
ti taip tirštai, kad per tris 
ir pusę valandos prisnigo 
net 10 colių. Visas miestas 
per kurį laiką nejudėjo, dar
bininkai ėjo namo pėsčiomis, 
vakarienės atšalo ir žmonės 
sustiro.

Racine mažiau matė snie
go, Kenosha labai mažai, o 
Waukeganas vos žinojo, kad 
sninga. Iki pirmadienio die
nos buvo sunkiau susisiekti 
Milwaukėje, o antradienį ma 
žai beliko sniego.

Toks žiemos gyvenimas 
tolimame Milwaukee mieste.

DRAUGIJOS VEIKIA
Praeitą sekmadienį, šv. 

Vardo Draugija skaitlingai 
priėjo prie šv. Komunijos 
ir skaniai valgė pusryčius 
parapijos salėje.

Adv. Leo Fendryk kalbė
jo šv. Vardo Draugijos su- ( 
sirinkimo metu ir labai vaiz
džiai nupiešė divorsų skai
čiaus pakilimą ir išaiškino 
draugjos narių pareigą tuo 
atžvilgiu.

Vis matosi naujų narių.

HELP VVAN'TED -- MOTERYS

'SOUTH SIDE HOTELIUI 
REIKIA

Patyrusių tarnaičių. Pastovūs 
darbai, gera mokestis. Malonios 
aplinkybės. Ateikite stoti darban.

1547 E. 67th PLACE 
BUTTERFIELD 1200

HELP VVA.NTED — VYRAI H EI, P VVANTED — VYRAI

Polishers ir Buffers
PATYRUSIŲ

54 VALANDOS I SAVAITĘ
PIRMOS KLESĖS EXHAUST SISTEMOS 

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS

ATSIŠAUKITE

SLOAN VALYE CO.
4350 W. Lake St.
SAMDYMO OFISAS 

NUO 7 RYTO IKI 4.30 POPIET

MOTERIS
Apvalymo darbams kepykloje.

604 S. PVLASKI RD.
TEL.: KEDzie 1760

VYKAI IR MOTERYS

REIKIA. DŽENITORŲ 
IR DŽENITORKŲ

Vai: 5 pp. iki vidurnakčio 5 die
nos į sav. Pastovumas.

W. H. BARBER CO.
3650 S. Homnn

LAF. 0250. — M,R. JOLLIFFE

GERA PROGA!į M M Į - T 1  1--------- — —— — — — —
— C I C E R O —

Mūro, 2 fletų, 5 it 6 kambarių su 
karštu vandeniu. Aliejų šildoma 
nauju “unitu”—$50 įeigos. 1 flete 
tuojaus galima apsigyventi. Gera 
transportacija.

$1500 CASH
Greitam Pardavimui $11,250 

PAŠAUKITE 
BERWYN 5300

HEI.P R'ANTF.D MOTERYS HELP VVVNTED — MOTERYS &

*

Šji sekmadienį, kovo 17 d., 
Šv. Petro Jaunųjų Moterų 
Draugija turės card ir tun- 
co party. Prasidės po pamal
dų apie 2:30. Paskutiniame 
savo parengime visiems iš
dalino gerų ir naudingų do
vanų. žada pakartoti pas
kutinį pasisekimą. Daugelis 
jau užsisakė sau vietas.

NEVVMAN KLUBAS 
VEIKIA

Praeitą ketvirtadienį vėl 
pagyvėjo veiklusis Nevvman 
klubas, kurjt sudaro jaunieji 
parapijos nariai. Draugija 
veda diskusijas įvairiuose 
klausimuose ir rengia jauni
mo pramogas parapijoje.

Nevvman klubą pagyvino 
Ona Pietrovvskiūtė. Linkime 
klubui ilgai ir sėkmingai gy
vuoti.
APLINK MUS 
MILWAUKEE

X Kun. A. Miciūnas, MIC.,
Tėvų Marijonų namo virši
ninkas Chicagoje buvo at
vykęs į Šv. Gabrieliaus pa
rapijos kleboniją kelidms 
dienoms pasisvečiuoti. Kun.
Antanui teko parapijoje dar
buotis per du metus, kai lan
kė Marąuette universitetą, 
kur gavo Magistro Laipsnį.

X Jonas Kvecius iš Port 
Washington, Wis., mirė pra
eitą penktadienį. Velionis y- 
ra tėvas Mrs. Doberstein, 
kurios vyras yra stambus 
biznierius Milwaukee mieste.
Laidotuvės buvo praeitą pir
madienį iš lietuvių bažny
čios Port Washingtone, kur 
pamaldas atlaikė kun. Z. So- 
kelis, vikaras lietuvių para- ! rie. Krikšto tėvai — Bernar- 
pijos Sheboygane'. j das Kaminskas ir Veronika

X Vic Hren, laikinis pirmi- Bitautas.
ninkas Šv. Vardo Draugijos -----------
nepribuvo praeitame susirin “Palubiais” girdėt, kad 
kime, nes buvo sunkiai su-! Juozapai ir Kazimierai “bun 
sirgęs. tavoja” — žada kartu švęs-

X Milwaukiečiai dabar į ti savo varduves. * 
bruzda ir rengiasi prie di
delių darbų vasarai. Greitu 
laiku bus paskelbtas prane
šimas ir atsišaukimas.

X Šv. Kazimiero Draugija 
gražiai atšventė savo glo
bėjo šventę kovo 3 d. šv.
Mišios buvo laikomos dr-jos 
intencija. Visi nariai priė
mė šv. Komuniją. Kun. Al
binas Šeputa, MIC., pritai
kino šventei pamokslą.

X Elena Serafinaitė ište1- 
kėjo už John J. Miethke.
Vestuvės tikrai šaunios. Se
rafinų dukterys visos jau 
ištekėjo. Namie liko du sū
nūs — Leonas ir Vladas

X Mikas Kirklauskas, vie 
nas pirmųjų šv. Gabrieliaus 
parapijonų ir steigėjų, jau 
ilgas laikas guli Milvvaukee 
County ligoninėje. Ligonis 
jau turi virš 85 metus.

X Kun. P. P. Cinikas, M.
I.C., klebonas Šv. Gabrie-

Kenoshiečiai labai dėkin
gi kun. J. Augūnui, MIC., 
už turiningus pamokslus pa
sakytus laike 40 vai. pamal
dų. Sekmadienį per pirmas 
šv. Mišias, beveik visi žmo
nės ėjo prie šv. Komunijos. 
Dėkingi taipgi ir parapijos 
chorui ir vargonininkui P. 
Bujanauskui, kuris per vi
sas pamaldas savo giedoji
mu žavėjo atsilankusius. Dė
kingi ir seselėms, kurios 
taip rūpestingai priruošė 
mokyklos vaikelius procesi
jom penktadienyj ryte ir 
sekmadienyj vakare.

Šv. Vardo Draugija ma
loniai apsiėmė vesti arkivys
kupijos “Catholic Charities 
Drive”. Apie tai bus pra
nešta vėliau.

Vlado ir Onos Bitautų 
duktė pakrikštyta Rita-Ma-

Iš Sodaliečiiį Veikimo
Kovo 3 d. šv. Petro par. 

sodalietės turėjo dvasinę 
puotą ir po to mėnesinį su
sirinkimą.

Šiuo laiku sodalietės mo
kinas veikalą, kurį vaidins 
po Velykų.

Išrinkta La Verne Reid ir 
Patricia Jackel paruošti pus
ryčius sekančiam susirinki
mui. Lucille Smogu r, Ber
nice čepukėnas. Stella Stul- 
gaitis ir Genevieve Stulgai- 
tis išleis laikraštuką.

Naujos mergaitės priim- 
tos Sodalicijon: Gloria Ce- 
sario ir Mary Brunet. Kvie
čiame daugiau naujų narių.

Bernice Čepukėnas, rast.

STALINAS IŠPUIKĖJO
Kodėl Stalinas taip išpuikėjo?
Nebesiduoda net suvaldyti.
Juk neseniai jis dar rėplinėjo
Pas Dėdę Šamą duonos prašyti.

Kai tas Hitleris, šokęs ant sprando, 
Skersai Rasė jų ėmė jį brukti,
Kai į stuburgę skaudžiai įkando, 
Raudonos kelnės pradėjo smukti.

Prie Dėdės Šamo dvilinkas puolė, 
Gelbėkit, mieli kapitalistai,
Kvailos idėjos šiandie prapuolė,
Mes nebebūsim jau komunistai.

Jo Dėdė Šamas pasigailėjo,
Laivus prikrovė tankų, šautuvų:. 
Driskiams aprengti siųsti pradėjo 
Drabužių, maisto net ir autuvų.

Kai priešas liko jau nugalėtas,
Kuomet suėdė kumpius ir sviestą,
Kuris mums pirma rodėsi lėtas,
Pradėjo kišti vėl gylį riestą.

Nieks nebegali jo suvaldyti.
Su geradariais nebesiskaito.
Dosniąją ranką ima kramtyti. 
Snirpšdams sau vienas tik ūsus raito.

“Vagiu atomus, galingai smogsiu,
“Dar tautos smaugti nenusibodo.
“Patol aš pūsiuos, pakol persprOgsiu, 
“Lai bolševizmas pasaulį jodo.”

Sustok, grobūne, nebus, kaip nori. 
Neišsipildys troškimas tavo.
Tave sulamdys darbai nedori 
Ir tu keliausi pas draugą savo.

Kas gi tas draugas? Tai Hitleriukas.
Juk šitą karą judu pradėjot.
Jūsų idėjos vienodai sukos.
Net vienoj lovoj abu gulė jot.

Sutartis darėt abu slaptingai,
Tautų gėrybes išsidalinot.
Kiek jūs išžudėt žmonių kerštingai? 
Tai ne slaptybė, jūs patys žinot.

žaibas

SE

MERGINŲ
PATYRIMO NEREIKIA

VYNIOTI IR PAKUOTI SALDAINES 
MALONIOS DARBO SĄLYGOS

GERA MOKESTIS — MĖNESINI BONAI 
DAUG KITŲ DARBININKAMS NAUDŲ

SHOT WELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

liaus parapijos Milvvaukee, 
pakviestas nariu Internatio
nal Institute, ši organizaci
ja plačiai veikia tarp tau
tinių grupių ir kas met su
organizuoja tautines paro
das.

mAROUTIT
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11. 1933

WHFC - HSO kilocydes
SEKMADIENIAIS — nuo l-mos 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

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

Telefonas — GROvehiii 2242

+

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

3^

RADIO

200 MERGINŲ
Del Mūsų Produkcijos Programo 

PATYRIMO NEREIKIA
U e. PRADEDANT — 76 e. PO 4 SAVAIČIŲ 

Automatiškas ‘Pakėlimas Iki

94 CENTŲ
Pastovūs Darbai

MOTOROLA
CALVIN MFG. CORP.

4545 Augnsta Blvd. fe

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namg 

Lengvais Išmokėjimais 

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

PER FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP. 
WASHINGTON. D. C.

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

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

šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.

šią pinigų sumą KEISTUTO TAUPYMO BENDRO- 
Vft yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Įsigyti 
naują arba seną namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartinj savo namą be ilgo atidėliojimo ir be 
išlaidų, pagal G. I. Bill of Rlghts patvarkymus.

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

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 
ATSILANKYTI PASITARIMUI

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

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y
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4 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

DRAUGAS ganizacijų konferenciją. Tokia konferencija įvyks ry-
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND toJ Šv’ JurKi<> ParaP- salėj.

2384 South Oakley Avė. Chlcago, IUlaola Kiekvienas akylesnis žmogus mato kas darosi šian-
Published Daily, except Sundays, dien pasaulyje. Jis mato ir žino, kad karas pasibaigė,

by the tačiau pasaulyje taikos vis dar nėra. Jis mato, kad
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY duoti demokratijų pažadai ir Atlanto Carteryje ir įvai-
A member of the Catholic Press Association riuose pareiškimuose, toli gražu, nėra įgyvendinami.

««.00 per ycar ou.aidc of Chlcago; »7.00 per ycar ta Chkago 4 Jig mato da,Jg

Advertising in “Draugas” brings best results. tebera Pavergta. Jis mato, kad vietoje kruvinojo siau-
c bo — nacizmo, kuris bendromis demokratijų pastan-

D K A U V A b gomis buvo sutriuškintas, atsistojo kitas, taip pat bai-
Išeina kasdien, ifiskyrus sekmadienius. sūs jr kruvinas siaubas — komunizmas. Jis mato, kad

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu: ir šis naujasis siaubas dega kerštu prieš krikščionybę
Metams .......................................................................................... $700 ir yra užsimojęs iš pačių pagrindų sugriauti krikščio-
Trimt mėnesiams fcOO niškąją civilizaciją. Tai matant, žinant ir jaučiant,
Dviem mėnesiams .................................................................... 1-50 kiekvienas krikščionis turi ir susirūpinti ir stoti į dar-
Vienam mėnesiui .......................... ......................................... «75 įr kovą prieš tą baisųjį siaubą.

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams ................................. .. .. ................................................ $6.00 MŪSŲ, LIETUVIŲ PAREIGOS
Pusei metų ............................................................................... 3.50
Trims mėnesiams .................................................................... 175 Mes lietuviai katalikai ypač turime būti veiklūs ir
Dviem mėnesiams ................................................................... 135 . ,. . v - , ...
Vienam mėnesiui .............................................  -75 organizuoti, nes is musų daug laukia ir tikisi komums-

Užaleninose: tų pavergtoji katalikiškoji Lietuva. Girdime iš ten
Metams .......................................................................................... $8.00 balsų, kad tūkstančius mūsų kraujo brolių kas mėnesį
Trims mėnesiams . ... ....J.’....” 2.50 likviduoja okupantai, kad ten žiauriausiomis priemonė-
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu. mįs yra naikinama katalikybė, kad siekiama išnaikinti

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. lietuvių tautą
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrąžiname, Jei neprašo- T}S1 ItjpUvipnaa jrvvns lietuvio ValaliVno

ma tai padaryti ir neprisiųnčiama. tam tikslui pašto lenkių. Redakcija ljel LO KieKVien/dS gyvas lietUVlg Katalikas Šiandien
pasilaiko sau teisę tąisytl ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač turi ir darbll ir nnlrnmia dėtie nriokorespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti tJrl lr adrDU lr aUKOmiS OetlS prie kOVOS UŽ savo teVU|
trumpai ir* aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius krašto išlaisvinimą. u3 SaVO tautos gvvvhfa ištrplhėtarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios ‘r* u tautus gyvyDes lSgeiDe
korespondencijos laikraštin nededamos. j imą.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chlcago, UI. Ryt įvykstančios konferencijos tikslai vra svarbus 
Under the Act of March 3, 1879. žv_nfQSS • . * . 7 ,ir šventas — pasunformuoti, susiorganizuoti ir bend- 

« v Ii i n JA M i romis jėgomis stoti už katalikiškos Lietuvos teises įAušros VartlĮ Harap. 4U PlCllį laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.
PRADŽIA *

Rytoj pamaldomis bažnyčioje ir bankietu salėje Auš- Kuo Remiamas Prez. Trumano Optimizmas
ros Vartų parapija, Chicagoje, mini įsisteigimo 40 me-
tų sukaktį. Dabartinis klebonas kun. Mykolas Jodka, DĖL PREZIDENTO PAREIŠKIMO

MIC., ir komitetas rūpinasi padaryti tas retas, sukak- Gaunamos iš užsienių žinios tebėra alarmuojančios.
tuvines iškilmes įspūdingomis ir atmintinomis. Maskva vis dar neatsako į anglų ir Amerikos pasiųs-

Prieš 40 metų vadinamoj West Side apylinkėj lietu- tas jai protestų notas. Vieton atsakymo ji daro nau- 
vių nedaugiausiaį tegyveno. Ir iš viso šios apylinkės ^Us a£resinius žygius, kurie išstato pasaulį į naujo 
vaizdas buvo kitoks negu jis dabar yra. Tada čia bu- karo pavojus. Dėl tos padėties Didžiosios Britanijos 
vo daug tuščių vietų. Įsisteigus lietuvių parapijai, su- vyriausybė ir kitos taiką mylinčios tautos yra labai 
sidarė nemažas centras, kuris sutraukė žymiai didesnį susirūpinusios ir savo akis turi atkreipusios į Ameriką, 
lietuvių skaičių. Tuo būdu West Side pasidarė viena Stebėtina ii keista, kad mūsų Prezidentas Truma
is didesnių ir veiklesnių lietuvių parapijų Chicagoje. nas. pasikalbėjime su laikraštininkais, pasakė, kad
PIRMIEJI KLEBONAI pavojai nėra taip jau dideli, kaip kas mano. Jis pa-

a , ..... reiškė pasitikėjimą, kad Jungtinės Valstybės ir So-
Pirmajam klebonui kun. Kazimierui Ambrozaici-.il ir, vietų Rusija vis ^ar galgs 3Usikalbgti jr kjlusius ne.

palyginti, nedideliam lietuvių katalikų skaičiui reike- susipratimrJS bei „knm,s iSlyginti Toks optimiz.
jo nemažai darbo, rūpesčio ir aukų sudėti, kad pasta- mas žmoma yra vjetoje jr svejkintinas Ti|f .,a 
tyti bažnyčią, mokyklą ir kleboniją. Vieningai veikiant kad jjg nepasakg kuo tegai jo optimįzmas 
visi sunkumai buvo nugalėti, tikslas pasiektas. Po ke- įas *
lių metų gražaus ir vieningo darbo, parapijos padėtis
pašlijo į blogesnę pusę, nes tais Laikai,d siautusi ne- ciVIL ALAS DEMOKRATIJAI IR
rami, kerštinga, nuotaika suardė vienybę tarp para- ®
pijiečių ir klebono. Tai gerokai sutrukdė parapijos pa- Jfei tasai p. Trumano pareiškimas reikštų tolimes- 
žangą. Padėties žymiai nepalengvino nė įvykę klebo- nius sovietams nusileidimus, jei tai reikštų leidimą 
nų pasikeitimai. Pirmojo klebono kun. Ambrozaičio Stalinui dar toliau plėsti savo agresiją užgrobti dar 
vieton atėjęs kitas energingas ir patrijotingas kun. daugiau svetimų teritorijų ir jų gyventojus pavergti, 
Pr. Serafinas (veikėjas ir rašytojas) stengėsi patrauk- tai būtų galas demokratijai ir krikščioniškai civiliza- 
ti prie parapijos tuos savo tautiečius, kurie dėl ne- cijai Europoj ir visur kitur.
susipratimų buvo pasitraukę. Bet jam neilgiausiai teko Šiandien tikėti, kad pavyks Staliną nuraminti pa- 
darbuotis, nes jis įstojo Tėvų Marijonų kongregacijon. kartotinais paglostymais, reiškia būti nesveiku opti- 
Po jo klebonu buvo paskirtas kun. Feliksas Kudirka, mistu.
MIC., tuomet buvęs Tėvų Marijonų Amerikoje vadas. Mes vis tik nemanome, kad p. Trumanas būtų tos 
Toji atmaina įvyko 1918 metais. rūšies optimistas. Jc pasitikėjimas, kad su rusais vis
SUSIDARO SVARBUS CENTRAS - daf bus 8aiima susikalbėti greičiausia paeina iš kito

T_ j. i .. . .. . ,. ' , . taško. Jis, be abejonės, žino, kad Stalinas skaitysisKun. Kudirkos išmintis, taktas, kantrumas ir uolu- j a • V, ,. .v. . * • - n •• su £neztai» žodžiais ir tai pagristais jėga. Galmas vestsaidiecių nuotaiką pataisė. Parapija pakilo ir k , ,, . * , „. • ■ • • D . T, . . noata ’ Kacl nuo dabar tokia kalba ir bus kalbama sudvasiniu ir medžiaginiu atžvilgiu. Prie jo buvo pasta- Maskva Tpitoin ♦«,: „ .. . _ ,. . „ & , , . . . „ , • "ias«va. jei taip, tai p. Trumano optimizmas nėra betytas gražus namas seserims mokytojoms ir daug ki- pagrindo.
tokių pagerinimų įvesta. Persikėlęs į Aušros Vartų 
parapiją dienraštis “Draugas" žymiai prisidėjo prie
lietuvių veiklos sustiprinimo ir palaikymo. Daug reikš- |^Q 5jcki() DiKtdtONUS SidlffldS 
mės parapijai turėjo vienuolija, nes niekuomet nepri
trūko žmonėms dvasinio patarnavimo ar tai per di- Grįžęs iš Maskvos Jungtinių Valstybių ambasado- 
desnes bažnyčioje iškilmes ar kitomis progomis., rius Averell Harriman padarė pranešimą vyriausybei

Kilnioji a. a. kun. Kudirkos asmenybė Aušros Var- *r senato užsienių reikalų komisijos nariams. Jis Mask- 
tų parapijos gyvenime suvaidino labai svarbų vaid- v°je išgyveno ilgoką} laiką ir gerai pažino komunis- 
menį. Po jo klebonavo visa eilė kitų; Marijonų kon- tinėg Rusijos gyvenimą. Jisai raportavo, kad Rusija 
gregacijos kunigų, kurie dėjo savo pastangas būti ver- tebelaiko sumobilizavus keliolika milijonų vyrų kurie 
tais savo pirmtakūno, gerino parapijos būvį visais Yra pilnai prirengti karui. Anot jo, diktatorius Stali- 
žvilgėniais. Ir, džiugu konstatuoti, tos pastangos ne-' nas nėra išsižadėjęs pasaulinės revoliucijos idėjos, kaip 
buvo tuščios. daug kas yra linkę manyti. Nuo pat 1917 m. Rusijos

Retų ir svarbių sukaktuvių proga sveikiname Aušros žmonės buvo auklėjami ta dvasia, liad kapitalizmas 
Vartų parapijos žmones ir jų kleboną kun. Mykolą yra jų priešas, kuris stengiasi juos apsupti ir sunai- 
Jodką, palinkėdami ir ateityje vieningai ir sėkmingai kinti. Tad, atrodo, kad Stalinas nelaukia, kol kapita- 
darbuotis Dievo garbei ir visuomenės gerovei. lizmas “sunaikins“ Rusijos komunizmą. Jis jau daro

★ žygius; kad ir Europoj ir visur kitur “kapitalizmą”
Organizuokimės Darbui Ir Kovai lio -ior.1 ' - J . . ' ,,,, P'

talizmą , jis jau pavergė daug tautų, milijonus žmo- 
AR VISI MATOME, KAS DEDASI PASAULYJE? ni9 vergais padarė, milijonus išžudė. Stalino diktatū- 
Amerikos Lietuvių R. K. Federacijos apskritis Chi- ra* 8*autėjant ne tiek kapitalistai nukentėjo, kiek dar- 

cagoje įgyvendino gražią tradiciją — kasmet sušaukti žmonės ir ūkininkai, kurių nuosavybė, laisvė ir
Chicagos ir apylinkių lietuvių katalikų draugijų ir or- visos teisės yra atimamos.

Neprašyti Svečiai
Karo metu daugelis ūki

ninkų į miestus sugūžėjo, 
nes uždarbis buvo nepapras
tai aukštas. Prireikėjo jiems 
suspaustai gyventi su pažįs
tamais, giminėmis, kaip kam 
kur pakliuvo. Grįžta dabar 
kareivėliai, miestuose nėra 
gyvenamų vietų, vienas ki
tam tartum ant sprando 
vaikščioja.

Pirmieji arba ankstyves
nieji miesto gyventojai no
rėtų, kad ūkininkai grįžtų 
atgal į plačius laukus, nes 
jie skaitosį atėjūnais; ūki
ninkai, dar neapsivylę mies
to gyvenimu nori pasilikti. 
Piktumo daug, dar paašt
rės kadangi darosi sunkus 
pragyvenimas ūkyje, mies
te kur kas. lengviau.

★ ★ ★
Dar pusė bėdos kai var

gas arba kitos nepramaty- 
tos sunkenybės verčia žmo
gų dalintis savo gyvenama 
vieta, bet jeigu priseina su
spaustai gyventi, kaip žu
velėm konservų dėžutėje, 
dėl to, kad svečiui maloniau 
kompaniją palaikyti, nakti
mis baliavoti,' neilgam ra
mybė teviešpataus tuose na
muose.

★ ★ ★
Važiuojant traukiniu sun

ku rasti neužimtą vietą. Lai
mė visgi žmogui nusišypso. 
Randi vietelę voa gali vie
nas įsisprausti. Ateina vi
sai nepažįstamas žmogus, 
vieton prašyti, tiesiog lie
pia pasitraukti, kad jis irgi 
galėtų atsisėsti, nežinia ar 
kantrybė tiek pakels. Grei
čiau smarkiais žodžias pa
sakysi, ką manai apie jo 
drąsą.

★ ★ ★
Rusija savo santykiuose 

su kitom valstybėm elgiasi 
kaip įkyrus svečias, atėjū
nas, būtinai skverbiasi ten, 
kur aiškiai vietos jai nėra. 
Varu įsibriauąa ir trumpu 
laiku duoda įsakymus pa
tiems savininkam! Ji tą 
padarė su Pabalti jos taute
lėmis, dabar stengiasi pa
kartoti istoriją su Iranu. 
Tikrai nesmagus kaimynas. 

★ ★ ★
Piktoji dvasia visai ne

prašoma skverbiasi žmogaus 
sielon sau vietelės ieškoda
ma. Pragare jai ne taip ma
lonu; žmogus ją gražiai pri
ima, laiko svarbiu svečiu, 
gauna ko tik nori ir prašo. 
Kai žmogui įsipyks toks šė
tono apsigyvenimas ji nesi
duos varoma laukan.

Kaip paprastame gyveni
me nemalonus svečias tar
tum pašinas, taip dvasinia
me gyvenime piktos dvasios 
įtekmė begalo didelė ir ji 
nepasiduoda menkiems žmo
gaus norams, žiūrėkime ir 
dabokime ką leidžiame į 
mūsų sielos namelius. Kar
tą įsileidę, sunku bus išpra
šyti. Geras svetys — dei
mantas, blogas svetys — a- 
šutinė. AB.C.J.

šeštadienis, kovo 16. 1946
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★ Iš PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

(Tęsinys)
Marytė įšoko į laivelį. Pas 

kui ją pirmutinis Juozukas, 
paskui Vytauto draugas, ku
ris čia darbavosi karo ligo
ninėj, Žilinskas ir kiti. Jei
gu tik laivelis sutalpintų, 
būt čia sušokę gal ir visi 
vyriškiai.

Marytė buvo pirmutinė 
Maskvos lietuvių panelė. Ka 
valierių pasisekimą turėjo 
didelį. Šiandien ji ypatin
gai įdomi. Tamsiai' mėlyna 
vilnonė suknelė gražiai tiko 
prie jos geltonų kasų, ku
rios dabar jau nebedrypsojo 
per pečius, kaip gimnazis
tės, o sudėtos užpakaly gra
žiu vainiku gražiai puošė 
jos galvą. Plaukai jos, kaip 
visuomet, sušukuoti lygiai, 
su sklastymu viršugalvy j, 
tik aplink ausis garbanavo- 
si kiek išsipūtę plaukų žiups 
neliai. Ant krūtinės — įpras 
tas Marytės suknelių papuo
šimas — grynų gintarų šniū 
relis. Veide vis ta pati kuk
li, maloni ir žavinti šypse
na. Už vis gražiausia — ne
paprastai gražus, Marytės 
kįino sudėjimas, jos grakš
tus, lieknas liemenėlis. Vis
ką puošė jaunystė. Ji da
bar — beišsiskleidžiąs ra
dastos pumpuras, kurį greit 
kas nors nuskins, pasipuoš, 
bet tik trumpą laiką, o pas
kui suvys ir... nėra nieko 
liūdnesnio, kaip senatvė mo
teriškės, kurios visas gyve
nimas buvo tik meilė.

Bet Marytė nebuvo iš tų 
moterų, kurių visas gyveni
mas — tik meilė, šiuo tar
pu, aišku, vyriausias jos sie
los virpėjimas buvo — mei
lė.

Kai susėdo įi laivelį šeši 
žmonės, įlipo Vytautas ir 
pastūmėjo laivelį irklu to
lyn nuo krašto. Irklavo, dai
navo, juokavo. Kitam laive
ly plaukė trys panelės ir 
keli vaikinai. Kai laiveliai 
susilygino, visų dėmesį at
kreipė vienos iš trijų pane
lių reikalavimas:

— Aš noriu, kad tamsta 
man nuskintumei nuo to me
džio (medis buvo visai nu
linkęs ant vandens ir kiek
vieną momentą galėjo įvirs
ti į vandenį) aną šermukš
nio šakutę, štai, pačią vir
šutinę.

Poetas Jurkus degė dide
le aistra prie tos panelės ir 
žinodamas, kad jos kapri- 
sai gerai apmokami, tuoj 
metėsi iš laivelio į medį ir, 
su dideliu pavoju įkristi į 
vandenį ir grįžti namo šla
piam, užsikorė ligi nurody
tos šakutės. Vieni pasipik
tino panelės reikalavimu, 
kiti juokėsi iš studento-po- 
eto pataikavimo, bet visi se
kė žygį ir jo pasekmes. Ša
kutė buvo įteikta kaprisin- 
gai sužavėtojai, o kompen
sacijos — patogesniam lai
kui.

Išlipus iš laivelių, vieti
niam restoranėly užsakytas 
virdulys ir, rusišku įpročiu, 
susėsta “popitj čaiku”. A- 
pie Marytę rimtai sukosi 
Juozukas. Jis ir Marytei į- 
sakė vadinti save Juozuku 
ir juokėsi iš jos poniškumo, 
kai ji pridėdavo žodį ponas.

— Tu daug įdomesnė, ne
kaip aš manau (Juozukas,

norėdamas turėti ką nors 
bendro su kuo, vadino tą 
tiesiog 4 tu”)!

Nemažiau sukosi apie Ma
rytę ir medikas Žilinskas. 
Jis daug nusimanė apie Vy
tauto prie Marytės simpati
ją. Jam įlindo koks biesu- 
kas — paerzinti Vytautą. Ir 
kiek galėdamas, lindo prie 
Marytės, užlysdamas visur 
Vytautui už akių. Pamatęs, 
kad Vytautas neša Marytei 
kėdę, jis greit su kita ir — 
prie jos. Jeigu Vytautas per
ka šokoladą, jis, brūkšt, nu
perka kitą ir paduoda jai 
pirmiau. Jei Vytautas nori 
eiti su ja, jis, strikt, įlenda 
į tarpą ir nueina su ja.

Visa tai darėsi lyg ir juo
kais, ir Marytė tatai sutiko 
juokdamos. Vytautą tačiau 
tas erzino. Matydamas dide
lį Marytės pasisekimą, Vy
tautas, kaip ir visi vyrai, 
kai mato, kad kuri moteriš
kė, vyrų apsupta, su jais 
koketuoja, labai ja susido
mi. Vytautas užsidegė vėl 
tokia meile, kuria degė, verž 
damasis į, jų ūkį — būtinai 
ją surasti ir išsivežti.

Marytė dabar dar labiau 
suaugo, išbujojo. Daugiau 
atsirado koketerijos, kuri 
taip negailestingai pjauna 
vyrus. Ji buvo labaį links
ma, daug juokėsi. Tokios 
Vytautas jos dar nebuvo 
matęs. Bažnyčioj ir ant šven 
toriaus, kur jis ją pradžioj 
matydavo, ji buvo visai šven 
ta ir savotiškai įdomi. Tra
kuose — perdaug prislėgta 
sunkių pergyvenimų. Be to, 
dvilypis jausmas kovojo krū 
tinėje.

Čia ji pasijuto kitaip. Jau
na studentė, krūvos garbin
tojų apsupta, o tas, kuris 
jai taip brangus, nerimauja 
dėl jos pasisekimo. Ji pui
kiai mato — sunku tas ir 
paslėpti. Jautė ir Vytautas, 
kad dabar jis jau galutinai 
jos valioj. Tik anas sužadė
tinis stovėjo jo kelyj. Šitie 
visi, suprato jis, jam ne kon
kurentai.

Laikas buvo namo. Visi 
sušoko į tramvajų ir triukš
mavo visam vagone : studen
tai — įstatymai jiems nera
šyti. Privažiavo Maskvos 
centrą. Marytei reikėjo per
sėsti į kitą vagoną. Su ja 
iššoko ir Vytautas. Jis atsi
vežė — jis turėjo ir parvež
ti.

Po miestą tramvajų vaikš
čiojo vis mažiau — karas 
jaučiamas jau ir Maskvoj. 
Žmonių prisikimšdavo tiek 
daug, kad susispausdavo, 
kaip silkės statinėj.

— Miestov nėt, na ploš- 
čadku ne cėpliatsia! — į- 
prastas konduktoriaus riks
mas. Bet kur nesikabinsi, 
kad reikia eiti kilometrai, 
o kitą vagoną, jeigu ir su
lauksi už pusvalandžio, bus 
toks pilnas, kaip ir šitas.

Marytė stovėjo prie va
gono sienos. Prie jos stovė
jo Vytautas. Ilgai jis saugo
jo atsirėmęs rankomis kraš
to pro jos galvą, kad nesu
spaustų Marytę, bet greit 
neteko jėgų: perdaug jau 
didelis buvo spaudimas ir 
dar didesnis traukimas... Ma 
rytei ne kas daryti — labai 
nepatogu.

(Bus daugiau)
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Gauname Daug Žinių Apie Išsiblaš
kiusius Po Europą Lietuvius

KAIP GYVENA IR VEIKIA SUSISPIETĘ ROMOS 
KOLONIJON LIETUVIAI PABĖGĘ IŠ SAVO . 
TĖVYNĖS.

VYSKUPO PETRO P. 
BUČIO ATVYKIMAS

Thompson, Conn. — Ma
ri anapolio Kolegijai ir Tė
vų Marijonų vienuolijai A- 
merikoj kovo 6 diena bus 
džiaugsmingai atminta, nes 
tą dieną sulaukė iš Romos 
garbingo svečio, Marijonų 
Nekalto Prasidėjimo Švenč. 
Marijos Kongregacijos ge
nerolo, Jo Ekscelencijos vys 
kupo Petro P. Bučio, D.D., 
kartu su jo sekretoriumi 
kun. dr. Juozu Vaitkevičiu
mi, MIC.

Kelionė nuo Italijos į New 
York atlikta Amerikos lai
vu, ir užtruko 12 dienų. New 
Yorko uoste garbingąjį svo
čią sutiko marijonų vyres
nysis Amerikoje, d. g. kun. 
Jonas Jančius, MIC., Lietu
vių Kolegijos rektorius, kun. 
dr. Juozas Vaškas, MIC., ir 
lietuvių dvasiškijos atstovai.

New York ir New Jersey 
apylinkės lietuviai kunigai 
garbingąjį lietuvių dignito-' 
rių priėmė K. of G. viešbu
tyje, kame tarp kitų buvo 
kun. J. Balkūnas, kun. dr. 
Starkus, kun. J. Aleksiūnas, 
kun. Ign. Kelmelis, kun. K. 
Paulams, kun. J. Gurinskas, 
kun. J. Kartavičius, keletas 
jaunesnių kunigėlių, kurių 
pavardžių neteko patirti, ir 
marijonų atstovai — pro
vincijolas kun. J. Jančius, 
ir kun. dr. J. Vaškas.

Tą pačią dieną, jau vėlo
kai vakare, vysk. Būčys pa
siekė Lietuvių Kolegiją, Ma- 
rianapolį, kame jį sutiko 
vietos kunigai ir broliai ma
rijonai, kolegijos mokytojai 
ir išsirikiavęs kolegistų švie- Į 
šių veidų būrys.

Mariana.polio marijonų 
vienuolyno viršininkui d. g. 
kun. J. Kuprevičiui visų 
vardu pasveikinus garbingą
jį svečią, vyskupas padėko
jo už jo intenciją kalbėtas 
maldas, nes marijonų vie
nuolijai Romoj buvusios la-

1 blaškytus lietuvius Europo
je, labiausia. Romoj ir šiaip 
jau Italijoje.

Visu karo metu vyskupas 
gyveno marijonų vienuolyne 
Romoj, kame teko pergy
venti visus karo pavojus ir 
pakęsti trūkumų. Bombar
duojant Romą, patrankų 
sviediniai lėkę virš vienuo
lyno ir šūvių skeveldrų pri
byrėjo vienuolyno kieme.

Taipgi teko pakęsti dėl 
tinkamo maisto • ir drabužių 
trūkumo, bet, ačiū Dievo 
Apvaizdai, kuri kartais tik
rai netikėtai pavojingais bū-

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBEI VEIKLA

Ners nedidelė, bet inte- 
lektinga Romos lietuvių sau
jelė dėjo rimtų pastangų Lie 
tuvos laisvei atgauti. Tuo 
tikslu daryta žygių į civilę 
valdžią ir prašyta Popie
žiaus užtarymo.

Ieškota Lietuvai teisingu
mo ir per alijantų kariuo
menės vadovybę: kuomet 
talkininkai užėmė Romą, tai 
lietuviai Amerikos generolui 
Clark įteikė išsamų raštą, 
gindami Lietuvos nepriklau
somybės reikalą.

Lietuvos reikalams panau
dota ir spauda. Išleista kny
gelė vardu “De Vulnere”, 
kurioje išdėstytos Lietuvai 
padarytos žaizdos ją paša- 
lingai užgrobus rusams.
POPIEŽIAUS
TĖVIŠKUMAS

Kuomet trys pasaulio dik
tatūros — Vokietijos naciz-

dais atsiuntė per geros šir-: mas> Rusijos komunizmas ir 
dies žmones pagalbos, iš-į Italijos fašizmas — sutarė 
vengę bado.
VIENUOLIJOS PAVOJIN
GAS GAILESTINGUMAS

1 panaikinti Lietuvos laisvę, ir 
likvidavo Lietuvos Respub
likos atstovybes Maskvoje, 
Berlyne ir Italijoje, tai po-

Karo nelaimės prie vie- j piežius viešoje kalboje už-
nuolijos durų atvedę nelie
tuvius ir nekatalikus, kurie 
ieškoję būdų savo gyvybei 
išgelbėti.

Marijonai ne tik ap
saugojo žydo mokslininko 
knygyną nuo sunaikinimo, 
bet teikė prieglaudos ir da
linosi maistu kad išgelbėjus 
keletą žydų nuo nacių tero
ro. Nepaisant sau didelių 
pavojų, teko duoti pagalbos 
pabėgusiems iš vokiečių ne
laisvės anglų lakūnams ir 
fašistų gaudomiems italams. 
Nes, kuomet matai kad ar- 
tymo tyko artima mirtis, 
tuomet krikščioniškas gai
lestingumas neleidžia jo at
stumti, nors jį priglausda
mas patsai išstatai savo gy
vybę pavojum.. t ||

Dievui laiminant, visos tos 
didelės baimės, dėl kurių te
ko praleisti daug nemiego
tų naktų, pasibaigė laimin
gai.
ROMOS LIETUVIAI

Iki karo pabėgėlių antplū
džio, Romoj gyveno 48 lie
tuviai. Prasiveržus karo pa
bėgėlių bangaį ir į Italiją, 
tas skaičius pakilo iki 200.

tarė nuskriaustų tautų tei
ses. Jis ne tik atsisakė pri
pažinti Lietuvos nepriklau
somybės panaikinimą, bet ir 
po to kaip Rusijos armijos 
užgrobė Lietuvą, popiežius 
ir toliau pripažino Lietuvos 
Valstybę ir jos atstovui prie 
Vatikano teikė pilnas atsto
vo teises.

Jam buvo arti širdies Lie
tuvos karo tremtinių liki-

bai reikalingos karo metu ir atvykusieji
gelbėjo šioje kelionėje iš- J J
vengti pavojų. Pareiškęs sa
vo džiaugsmą, kad dar kar
tą V. Dievas jam suteikė 
galimybės pasimatyti su A- 
merikos lietuviais ir atlan
kyti marijonų įstaigas šia
me krašte, vyskupas su sa
vo palydovais nuėjo į kop-

aukojo dideles pinigų sumas, įgyjimui atitinkamų kolegi-, 
ne tik Italijoje, bet ir kito- jai patalpų, reikia turėti ne- 
se valstybėje^ maža pinigų suma, ko pas
AKTUALUS karo tremtinius negalima I
SUMANYMAS rastL

Vyskupas Būčys mano, 
Komunistų terorui priver- kad lietuvių kunigų draugi-

tus mokslingą Lietuvos ka- jai Amerikoje, Kolegijos į- 
talikų jaunimą bėgti iš Tė- steigimas Romoj yra priei- 
vynės ir susitelkus Romoj namas dalykas, if labai tin- 
apie 50 jaunų idealistų, ku- i karnas, garbingas darbas, 
rie būdami klierikais arba jįs tiki, kad kunigai savo 
naujai įšvęstais kunigais,. suvažiavime tą klausimą pa
norėjo pagilinti filosofijoj j svarstys, ir, patyrę kad jo
bei aukštosios teologijos 
mokslus, pasirodė kad tų 
paširyžėlių nėra nei kur pa
talpintu Kuomet visos ka
talikiškos tautos turi Romoj 
savo vadinamas tautines ko
legijas, lietuviai jos ligi šiol 
dar neturėjo. Ir kas buvo

realizavimas nėra keblus, 
neatsisakys nuo to seniai 
pribrendusio ir garbingo kul 
tūrinio darbo atlikimo.
ŽYMESNIEJI LIE
TUVIAI ROMOJ

Dabar Romoj gyvena su
daryti? Kiek buvo galima1 kantieji lietuviai: Lietuvos
sutalpinti, Tėvai Marijonai 
apgyvendino savo vienuoly
ne. Bet kur dėti kitus? Kur 
apgyvendinti naujai atvyk
stančius? Neturint Lietuvių 
Kolegijos Romoj, sunkumas 
nesidavė prašalinamas. Pa
dėtis ėmė darytis despera
tiška. Galutinai per vargą, 
Šventam Tėvui užtariant, 
sutiko lietuvius studentus 
priglausti Pietų Amerikos 
Kolegijoje. Bet tik laikinai. 
Tas pats laikinumas verste 
verčia skubiai kurti savo 
tautinę Lietuvių Kolegiją 
Romoj.

Prieš keletą mėnesių Ro
moj lankėsi Kauno metro
politas J. E. arkivyskupas 
Juozapas Skvireckas. Jis ir
gi su kitais Romoj esančiais 
lietuviais tuo aktualiu rei
kalu sielojosi, bet karo pa-

atstovas prie Vatikano J. 
E. dr. Girdvainis, buvęs Lie
tuvos užsienio ministeris ir 
Lietuvos atstovas prie Ita
lijos valdžios dr. Lozorai
tis su žmona, arkitektas Ka- 
ranauskas, žurnalistas Ba
bickas, dr. medicinos Fuk- 
sas, studentas Čepaitis su 
sesute, artistas - tapytojas 
Kazys Žeromskis, kuris ka
ro metu sukūrė keletą la
bai vykusių portretų, tarp 
jų: vyskupo Bučio, dr. Gird
vainio, ministrienės Lozorai
tienės.

KUNIGAI i
PASAULIEČIAI

Iš Lietuvos yra atvykę 25 
kunigai pasauliečiai; tarp 
jų: kun. dr. Vik. Pavalkis, 
kun. Pov. Jatulevičius, Vil
niaus seminarijos rektorius 
VI. Tulaba, kun. Balčiūnas, 
kun. Ignatavičius, kun. Alf. 
Grauslys, kun. Čivas, kun. 
Budreckis.
VIENUOLIAI MARI
JONAI ROMOJ

Be vyskupo Bučio ir kun. 
Vaitkevičiaus, dar Romoj 
gyvena sekanti tos vienuo
lijos dvasininkai: kun. Jo
nas Sakevičius, kun. Vikt. 
Rimšelis, kun. Pr. Brazys, 
kun. Česl. Aublys; klierikai 
teologai: K. Černiauskas,
Step. Matulis, Jonas Duoba 
(iš Barandų); filosofai: Vi
tas Šimanskis, Matas Pau
lauskas, kandidatas A. Klei
va ir broliukas Petras Ste
ponavičius, kuris baigęs 
Kauno Muzikos Konservato
riją, dabar studijuoja Po
piežiaus Muzikos Mokyklo
je.

Iš Latvijos «.tvykę mari
jonai sekanti: kun. J. Gri- 
šans, kun. St. Skutans, kun. 
Bol. Boginskis ir pasaulie-

(Nukelta į 6 pusi.)

Kohout Sveikina 
Naujus 

Balsuotojus
Joseph G. Kohout, kandi

datas Demokratų sąrašan 
už State Senatorių 15-tam 
Senatoriai distrikte, pareiš
kė kad pilnai patenkintas 
skaičių , naujų balsuotojų, 
kurie registravosi precinktų 
balsavimo vietose. Jis sakė: 
“ Šis nepaprastas skaičius 
naujų balsuotojų reiškia 
kad mūsų žmonės labai įdo
mauja politikos ir civikos 
reikaluose. Ypatingai džiu
gu kad toks didelis skai
čius veteranų užsiregistra
vo. Aš pranašauju rekordi
nį skaičių balsų Primary 
rinkimuose, Bal. 9 d., ir esu 
tikras kad toks balsavimas 
atvaizduos norą mūsų žmo
nių dėl geros valdžios ir 
tinkamos atstovybės Spring- 
fielde.” (skelb.)

Būsi ‘ Draugo” bičiulis, jei 

gausi naują skaitytoją

PLATINKITE “DRAUGĄ”

mas, kurių vargų palengvi- j bėgėliams tas klausimas ne- 
nimui iš bažnytinių šaltinių I sidavė išsprendžiamas. Mat,

A. A.

klierikai ir jauni kunigai, 
kurie Romos universitetuo
se siekia aukštesnių mokslų.

Dvasinius lietuvių reika
lus Romoj ir provincijoje iki 
Adrijatiko jūrų, aprūpina 
vienuoliai kunigai marijo
nai.

Viešosios lietuviams pa- i 
maldos Romoj yra laikomos 
pranciškiečių vienuolyno baž 
nyčioje. Taipgi jos leidžia 
naudotis sale, kame kas mė- 
nesis būna lietuviški vieši 
parengimai: paskaitos, kal
bos, koncertai.

ANTANINA KROTKAITĖ
Gyveno 2322 West 24th Street.

Mirė Kovo 14 d., 1946 m., 10:40 vai., vak., sulaukus pu
sės amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskričio Ramygalos 
parapijos, Raukštonių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: seseri Barbora Zalatorienę 
švogerj Adomą ir jų vaikus- Raymond, Vytautą ir Barborą 
O’Haver, sesers duktė Domicėlė Krukas ir jo3 vyra Stanislo
vas ir šeima ir daug kitų giminių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Lachawicz koplyčioje 2314 W. 23rd PI.
Laidotuvės įvyks pirmad. — Kovo 18 d., 1946 m.
Iš koplyčios 8:30 vai., ryto, bus atlydėta į Aušros 

Vartų parapijos bažnyčią, kurfje įvyks gedulingos pamaldos 
už veliones sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sesuo, Švogeris, Jų Vaikai, Sesers Duktė Ir Vi
sos Kiltos Giminės.

Laidot.. direkt., Lachavvicz ir Sūnai. Tel. CANal 2515:

10S. F. SUDRIK
RAKANDŲ IR JEVVF.IR V

KRAUTUVE

3241 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. CALomet 7237

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

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

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDO8:

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL, 1000 k. Nedėlios vak. 9:S0 
WHFC 1450 k. Ketvergo vak. 7:00

SENOMS, ATDAROMS, 

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

lyčią pasimelsti prieš Šven
čiausiąjį Sakramentą.

Vyskupo Bučio, kaipo vy
riausiojo marijonų vado, y- 
ra užduotis kas trys metai 
atlankyti visus vienuolijos 
namus. Pasaulinis karas pas 
tarais šešiais metais jam su
trukdė tas pareigas atlikti. .
Šiuomį kartu Marianapolyje nia’ draugiją... v - nio”* ii lnn-rvi na iiijis užtruks tik keletą dienų.
Naujosios Anglijos lietuviai 
kunigai susirinko pagerbti 
aukštąjį lietuvių dignitorių 
kovo 12 dieną. Po to, kartu 
su Amerikos marijonų vy
resniuoju kun. J. Jančiumi, 
jis Išvyko į, marijonų vie
nuolyną Chicago, nuo kurio I mit©to pirmininku yra Lie-
jis pradės formalę vienuoly
nų vizitaciją.
ŽINIŲ NUO EUROPOS 
LIETUVIŲ

Vysk Bučio Amerikon at
vykimas teikia progos gau
ti tikresnių žinių apie iš- Į Italijai.

WESTW00D LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

Romos lietuviai nuo se- 
“Litua-

ma ; jį lengvina lietuviams 
viešus darbus atlikti.

Kuomet Amerikos lietu
viai atsiuntė Lietuvos pa
bėgėliams Italijoje drabu
žių, tuomet įkurtas komi- , 
tetas drabužių išdalinimui ir 
vargšų globojimui. To ko

tuvos Respublikos atstovas 
prie Vatikano — J. E. dr. 
Girdvainis; vicepirmininku 
— marijonas kun. Jonas Sa- 
kevičius; iždininke — Vin
centa Lozcraitienė, žmona 
pastarojo Lietuvos atstovo

DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINES IR ALAUS

★ ★ *
Geriausių rūšių alų 

pristatome į namus: 

buteliais, dėžėmis ir

statinėmis.

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas

★ ★ *

Telefonas PROspect 5951

Kodėl Pasilikti į 
Sergančiu?

INKSTŲ, POSLES, SOCIALES 
LIGOS PASEKMINGAI !

IŠGYDOMOS. j
, Me, Jau pageiMjiinie tflkatan^laiitaj 

kuri., kentėjo dėl NERVlMČUMo, ob-1 
08. KRAUJO, LIAUKŲ. IR PRIVATI-' 
NU,. LIGŲ. Gydome ėlaplnlmo fčnnalcj 
auti, scalavlmue, nutekėjimus, pertankų' 
vertimą toStlntl pūslę, nuolatini kėlimą-l 
si r,akėta ift lovos.

FIZINE IR FLUOROSKOPIŠKA 
MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO IRI 

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS I 

VISKAS TIK UŽ $3.00 
PILĖS (Hemoroidal)

IŠGYDOMA Musę SAIKO F METODI 
BB OMCRACIJOS

X-RAY EGZAMINACIJA
BB SKAUSMO

BB PIOVIMO, BB DEGINIMO, 
Didžiumoje atvėjų palengvina uuo 3 

Iki « dienų laikotarpyje.
Gydymo kaėtal prieinami kiekvienam 

darbininkui.

PATENKINIMAS GARANTUOJAMAS 
KIEKVIENAM KURI PAIMAM GYDYTI 

DIRBANČIŲJŲ PATARNAVIMUI 
ATVIRA VAKARAIS

DR. E. E. CULP
202 SOUTH STATE STREET

Pampas Adams—?efitame Aukite
VALANIiOB: Nul 8 ryto Iki 8 Vakare 

Sekmadieniais nuo 10 Iki 1.

I

ONtcoATcoYtm

NU-fHAMfLTAAM MAMM «««. v. >. g*T *
NO BRUSH MAUKS

RENDUOJAM GRINDIMS
TRINEJUS (SANDERS) 

$1.50 UŽ DIENĄ
Benjamin Moore 

Maliavos
VISŲ SPALVŲ

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

Mes Taipgi Turime 
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

IR VARNIŠIŲ 
PILNAS RINKINYS 

SIENOMS POPlfeROS 
Nuo — 18c. Ir aukse, už Rolę

MAROUETTE
PAINT & HARDWAR£

2547 VVest 63rd Street
Tel.: — HEMlock 8262N. - - .....—-----------

KenCianriejt nuo senu, atdarv
Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, Ir kaip 
nakties metu negalima gerai ISal 
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtapkite 
LEGULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausiuo 
Ir niežėjimo tų 
senų, atdarų Ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmų 
praSallnanė.los y-

JatybSs sutelks 
ums tinkamą 

nakties polis) Ir 
pagelbės ISgydyt 
senas, atda- jį?/** 
ras Ir skan 
džius žals 

das Vartokite Ji Irgi skandleins 
nudegimams. SgSų Ir sutrOklmų 
praSnllntmul, Ir kad palengvinti 
Pteorlasls nležejlma. AtvSdlna va 
dlnatnų Athlets’s Foot degimų Ir 
niežėjimą, sustabdo Jo piptlmast. 
sutaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
nutrūkimo tarp plrStų; geras Ir 
sausos, trflkdtabčlos odos niežėll 
mul. nuo darbo IShSrlmams Ir ki
toms odos negalėms IS tanko pu 
Sės

I.F.GIJLO OINTMENT parsl- 
duoda po JI.OO, 1.711. Ir S OO,

Siųskite Jūsų Moftny Orderi tla- 
stoa i:~-

LEGULO
1941 Ne. Pulaski R<1.

DepL D. Chicago 39, III.

f------- 7 ’ - T' T ; ' ................

Mr. & Mrs Wm. J. Kareiva
KVIEČIA VISUS GIMINES, DRAUGUS IR 

PAŽĮSTAMUS ATSILANKYTI Į —f '

Grand Opening
Bill K's Liųuor ir Tap Room

4644 South Paulina Street

Šeštad. ir Sekmad., Kovo 16 ir 17,1946
★ ★ ★

Mes visų lauksime, nes esame prisirengę su ska
niais užkandžiais visus pavaišinti.

%. .......................

------------------------------------------

NELAUKITE—
Ryloj Jau Gali Būti Pervėlul

Jei norite užsitikrinti nno ugnie*, narna*, baldus, automobiliu*, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jin parūpintu jum* polisą per mūšy kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokly nemalonumą.
"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenrriters"

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548*54

Telefonas CENTRAL 6208 
GENERALINIAI AGENTAI fliū Komanijy:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IVfPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE CVMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MAR NE INSURANCE CO. 
MICIIIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY

i'V . .... . i ■ , ...............

i
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Joseph G. Kohout Yra Kandidatas 
Demokratu Sąrašai! į State Senatorius

Josenh G. Kohout

Daug žinių apie 
Europos lietuvius

<Atkelta iš 5 pusi.)
tis kun. Juoz. Camans, bu
vęs Latvijos švietimo vice- 
ministeris.

Patikrinta, kad Lietuvoje
reikalinca Veteranai sueri-mirė sekanti marijonai: ar- žę namon poilsiui arba pa-1 kivyakupaa Prane Karevi- 

čius, kun. Vinc. Dargia, ir

CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA
Misijos Aušros

=

Kohout tapo žinomas kaipo 
į vyras, kuris atjaučia kiek
vieno sunkenybes ir bėdas ir 

i niekados neatsisakė pagel- 
, bėti tam, kuriam pagelba

Vartuose

liuosuoti nuo tarnybos visuo
met gavo specialią atydą ir 

I jie buvo dėkingi jam už jo 
greitų ir mandagų patarna
vimą jų reikaluose.. I

Nežiūrint, kad buvo apsi
krovęs visokiomis karo me
tu pareigomis, jis išklausė 
prašymą Boy Scout vadų ir 
apsiėmė vesti Boy Scout vei- 

, kimą šioje apielinkėje. Jo 
1 pasiryžimas buvo suteikti 
■ gerovės ir naudas Boy Scout 

Joseph G. Kohout, kandi-1 organizacijos kiekvienam 
datas Demokratų partijos są-

£e?ta4ieni«, kovo 10, 1946

karna iš dr-jos iždo. Mirus 
nario žmonai, jis gauna iš 
draugijos $50.

Verta priklausyti prie to
kios draugijos, kaip Šv. An
tano draugija.

Kitas susirinkimas bus S. 
Bukausko vardo.

Anastazas Valančius

Ši draugija yra vyrų drau 
gija. Visus vyrus kviečiam 
prisirašyti. Gali ir senesnio 
amžiaus būti nariais, nes 
taip sus-mas nutarė. Senes
niems įstojimo mokestis su
mažinta perpus. Pastaram 
susirinkime vienas mūs biz
nierių prisirašė, t. y. Kazi
mieras Balčiūnas. Mėnesinė 
mokestis 50c. Pomirtinė — 
$200. Ligoj pašalpa $5 į sa
vaitę. Pomirtinei nėra ko- 
lektuojama iš narių, bet mo-

Dabar organizuojant parapi
jos chorą, kuriam vadovau
ja muz. S. (Jimmy) Rakaus
kas, Jonas kaip tik mums 
reikalingas. Visi laukiame.

Rap.
West Side. — Pirmadienį, 

kovo 18 d., Aušros Vartų 
parapijoje prasidės vienos 
savaitės misijos. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Misijos 
baigsis sekmadienį, kovo 24 
d. Jas skelbs kun. Adomas 
Markūnas, MIC., jaunas ma
rijonas misijonierius.

Vakarais pamaldos ir pa
mokslai 7:30 vai., o rytais 
Mišios su pamokslu 7:45 v. 
Šiomis valandomis kiekvie
ną dieną bus klausomos iš
pažintus. Visi Aušros Var
tų parapijos žmonės yra 
nuoširdžiai kviečiami

Iš Dr-jos šv. Antano 
Veiklos Didžiausia Lietuvių

Jewelry Krautuvė
Parduodame laikrodžius, laik

rodėlius, auksinius ir deimanti
nius žiedus, rašomas plunksnas

ir įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus 
už Jums Prieina
mas Kalnas I

Be to, turime 
didelį Ir gerą pa
sirinkimą Muzik- 
ališkų instrumen
tų, Muzikos Kny
gų, Stygų. Re
kordų ir kitų Mu
zikalių daiktų.

Taipgi taisome laikrodžius ir 
laikrodėlius, žiedus, Plunksnas, 
ir musikalius instrumentus..

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

JEWELRV — MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8611

du buvę Amerikoje misijo- 
nieriai — kun. Pius Andziu
lis ir kun. Antanas Petraus
kas.
LIETUVIAI
SALEZIEČIAI

Lietuviu vienuolių salezie
čių, yra Italijoje nuo senes
nių laikų, ypač Tourin mies
te, kame jie seniau leido lie
tuvišką laikraštį “Saleziečių 
Žinios”. Dabar jie darbuo
jasi įvairiose katalikų įstai
gose, vyksta misijonieriais

Cicero. — Draugijos Šv. 
Antano susirinkimas, kovo 
3 d., buvo laidotuvių direk
toriaus Ant. Petkaus, kuris 
paaukojo $10.00. Nutarta 
$5.00 padėti į iždą, o $5.00 
paleisti laimei. Laimėtojais 
buvo: J. Lengvis, A. Milius, 
S. Bukauskis, M. Jokubaus-

». . pasi- j^s g Kelpšas. Draugija dė-
naudoti Šiomis šventomis1

berniukui šiame distrikte.
Jis taipgi padėjo Giri Scouts
ir kitoms organizacijoms ku-.. , x. ,
rių tikslas yra suteikti svei- 11 tohmas krastus. arba pa
kas ir pamokinančias naudas , lavinasi mokslo jstaigo- 
mūsų berniukams ir mergai-, se. ,

Salezietis kun. Petraitis y- 
ra Vatikano spaustuvės di-

rašan į State Senatorius 15- 
to Senatoriai distrikte, re
miasi ant savo visuomenei 
pasitarnavimo rekordo kan
didatuojant už tą vietą.

tems. Laike viso jo gyveni- 
Kohout gimė 18th ir Car- mo Kohout interesavosi jau- 

penter gatvių apielinkėje, nimo reikalais ir visuomet 
ten augo ir įgijo mokslą vie- darbavos jų reikale ir jų nau- 
tinėse mokyklose. Jis yra dai.
biznyje su savo tėvu, kuris Politikoje Kohout yra li- 
jau veda siuvėjo bizni virs Jįg’ gtovi 100% už
30 metų. adresu 1910 S. Ha - įr yra prižadėjęs
sted St. ko-pilniausią paramą visose

Kohout geriausiai žinomas darbininkų gerovės bilose 
ir gerbiamas savo apielinkė- kurios bus įneštos valstijos 
je už jo daug metų pasidar- legislatūroje. Vienas iš jo 
bavimą karo metu civilinėse svarbiausių interesų — tai 
pareigose. Jis buvo surištas gerovė sugrįstančių vetera- 
su Office of Civilian Defense riu. Jis viešai yra pareiškęs, 
nuo pat to ofiso Įsikūrimo kad “niekas nėra per gera 
Puiku darbe kinį jis at- mūsų vyrams ir merginoms, 
liko vadovaujant Karo Bonų kurie kovojo ir dirbo palai- 
pardavimo vajuj, First Aid kyme mūsų šalies”, ir sakė, 
pamokų sesijose ir kitose, “kada būsiu išrinktas State 
svarbiose karo metu parei- Senatorių aš reikalausiu kad 
gose, įgijo jam įvertinamą ir mūsų legislatūra suteiktų 
pagarbą ne vien tik tarpo jo jiems pripažinimą ir paramą 
kaimynų bet ir iš U. S. Trea- j kurių jie yra labai užsitar- 
sury departamento ir aukštų į navę”. Kohout yra griežtas 
valdžios pareigūnų. Jis gavo, priešas Komunizmo ir visų 
citacijas nuo Prezidento Roo-, kitų “izmų” kurios grasina 
sevelt ir nuo Secretarv of Amerikos gyvenimo būvį.

Jis smerkia padėtį, kuri da
bar randasi Europoje, norė
damas, kad Lietuva, Latvija, 
Estija, Lenkija, Čekoslova
kija ir kūtos mažos šalys at
gautų teises, už kurias šiame 
kare buvo kovojama — tei
sę rinktis savo valdžios for
mą, žmonių išrinktą be jo
kių suvaržymų iš kitų.

Jo politinis credo tai “Lai 
svė”. Jis netarnauja jokiam 
politikos bosui ar mašinai ir 
yra prižadėjęs atstovauti 
“visus žmones visados”, ir 
ne specialėms politikos orga
nizacijoms. Jis pasitiki, kad 
jeigu balsuotojai 15-to Sena
toriai distrieto peržiūrės jo 
rekordą ir spręs kas link jo 
rraeities nuveiktų darbų, jis 
bus nominuotas didelės di
džiumos Primary rinkimuo
se, Balandžio 9 d.

Kohout užlaiko ofisą ir 
sueigos vietą adresu 1803 
Blue Island Avė., ir jis nuo
širdžiai kviečia Visus, kurie

misijomis, ypač tuomi, kad 
dabar Gavėnios pradžioje la
bai patogiai galima atlikti 
savo velykinę priedermę.

Kun. M. Jodka, MIC.,
klebonas

the Treasury už žymų darbą.
Kohout buvo paskirtas Fe

deralinės valdžios kaipo pir
mininku 21-mo Wardo Ra- 
tion Board. Šioje pareigoje 
jo nusistatymas buvo suteik
ti visiems piliečiams lygų 
patarnavimą ir nadėti jiems 
racijonavimo reikaluose. Bie- 
driausis pilietis 21-mam war- 
de gavo tokį pat lygų patar
navimą kaip ir turtingi ausis.

rektorius.
Mieste Pizoje saleziečiai į- 

kūrė lietuviams studentams 
bendrabutį, kurio vedėju y- 
ra kun. Ant. Naujokas, jo 
pagelbininkais kun. Juozas 
Želiauskas ir mokytojas V.

1 Mincevičius.
LIETUVIAI JĖZUITAI

Vienuolių Jėzuitų sekan
čius lietuvius esant: kun.
Juozas Beleckas, kuris at
vyksta į Ameriką profeso
riauti į Scranton universi
tetą, kun. Bron. Krikštapa- 
vičius, aptarnauja įvairių 
tautų karo pabėgėlius, kun.
V. Gutauskas ir keturi klie- 
rikai-jėzuitai.
LIETUVIAI 
PRANCIŠKONAI

Žinomieji lietuviai pran
ciškonai Italijoje yra sekan
tieji: kun. V. Girdžiūnas. 
kun. Leon. Andriekus (Reg-
gio Emilia), kun. B. Grauš- Praeita sekmadieni narstys (Milane) kun. Petras 1 . 7- “kmadienj para
Baniūnas ’ .sal?3e Mote?i Są’gOS

vietines kuopos bunco ir 
Jie aprūpina karo pabė- kortų lošimas buvo sekmin- 

gėlius Milane ir Monson ry-, gas. Publikos atsilankė kuo 
tuose. JJJ. ne pilna salė. Sąjungietės

-------------------- 1 turėjo gerų ir naudingų do-
Jei Maironio dvasia pakel- į vanų. Be to, visus vaišino 

tų mūsų dvasią, tai nei šim-! gardžiu užkandžiu.

Šis-Tas Iš West 
Pullmano

Praeitą sekmadienį, Šven
to Vardo Dr-ja šauniai pa
sirodė, nes skaitlingai ėjo 
bendrai prie šv. Komunijos. 
Po dvasinės puotos parapi
jos salėje buvo pusryčiai ir 
mėnesinis pasitarimas.

Pasirodė, kad nuo sureng- j 
to vakaro, kur buvo rodoma ' 
(Worlds Series) baseball ju
dami paveikslai (įžanga vi- ! 
siems buvo dykai), gryno 
pelno liko $133.00. j

Įsirašė dr-jon Juozapas 
Strazdas.

Nutarta organizuotį bowlT | 
ing tymą. Tam darbui iš
rinkta Frank Šiužąs.

Nutarta pasiųsti po dova
nėlę Velykų šventėms vi
siems kareiviams iš para
pijos, kurie dar tarnauja U. 
S. kariuomenėje. Tą darbą 
atliks valdyba.

koja A. Petkui už dovaną. 
Gailą, kad pats negalėjo da
lyvauti, nes laidotuvių rei
kalais buvo išvažiavęs į De-, 
troit, kur mirė moteris anks 
čiau gyvenusi Ciceroj. Gimi
nės norėjo palaidoti Šv. Ka- 

'zimiero kapinėse, Chicagoje. 
jKitą kartą bus daugiau pa- 
■ rašyta apie šį narį, rėmėją 
Į visų katalikiškų darbų.

Išklausytas pranešimas a- 
pie rengiamą pramogą gegu
žės 26 d., parapijos svetai
nėj. Jeigu visi pridėsime sa
vo darbo, sėkmės bus geros. 
Jei norim, kad draugija ge
rai gyvuotų, visi kviečiami 
į darbą.

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

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

Cicero, III.

3635 W. Cermak Rd.
Chicago, III.

VISAS DARBAS GARANTUOTAS 
Talsom Visų Išdlrbysčlų 

Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam 1S namų ir prlstatom

PARDUODAM NAUJUS RADIOS
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Muziko. Rekordų.

TELEFONAI: 
ROCKWEI,I. 7757 

CICERO 4118
Atdara Vakarais Iki 9:00 vai.

10 Metų Sukaktuvės

SVARBU I

j GEROS ŽINIOS VISIEMS 
Į Kenčiantiems nuo Patrūkimo j
I JAI KHATF PA'HIŪkK — Nežiūrint

!
* kaip biognl arba kaip Jinai;

JAI NRAIOJATK TRVSĄ, nežiūrint ko
kio** riiAies;

JKIGU jaučiatės kn<1 PATRCksite,

JAI JUMS buvo daryta ope-ivija nuo 
PATRŪKIMO;

JAI NORITE žinoti kas link TRUSO 
kuri dabar nešiojate ar tinkamas ir 
ar duoda Jums ko daug 'ausiai ramu
mo ir apsaugos;

JAI BUVOTE apvil‘i kur kitur;

JAI NORITE cnžtn'Ti TIESĄ kas link 
.b»*in PATRŪKIMO, ir ar galima iš
gydyti ar ne;

JAI NORITE MOKSLIŠKĄ Trnsn ka- 
ris duos jums 1OO nimfi. ramumo ir 

apsaugos; t«d .ivms pr’vnr n at*RI i 
musu ‘ENA. ATMAVOMINGA įstai

ga Uor m” su fvdy’ft’it*’ — nuo PA
TRŪKIMO SPBCIALISTAS — sn 40 
me*»i patvrimo gzenvn”n«i Jus ko-
p’lniausiol Ir duos jums tikras ir te1- I 
tinkas, in*ortno<*i *os, kurios padės 
jums ntshkti pil^ą ‘velka* a.

ATEIKITE TUOJAUS DEL 
VELTUI IŠTYRIMO IR

PATARIMO
IHB.flKA ligonių nuo PATRCKIM^ nok- 

m ingai išgydyta lai kotnrpvje praeitu 
me*’| Sloty Įstaigoje kur AT’KSINft ; 
TA IŠYRI.P. visuomet praktikuojama.

Atdara. Plrmad . Trečlad. ir A Stad, 
nuo 11 vai., ryto iki 7:30 vai., vale.

100% Rupime 
& Truss Service

1869 N. D AMEN AVĖ. 
Tel. — ARMilage 8200

tai dolerių nebūtų perdaug 
dėl tėvynės. J. K. E.

įdomaująs, geros valdžios 
reikalais, užeiti ir pasikalbė
ti su juo bet kuriu laiku. 
Jis įdomaujasi visomis žmo
nių turimomis problemomis 
ir prižada ko-pilniausią, vei- 
klę paramą visam kas būtų 
šios apielinkės gerovei ir 
žmonėms kurie ten gyvena.

(Skelb./

Šiais metais Moterų Są- 
gos 7 kuopai pirmininkauja 
Eugenija Strazdienė.

Mes džiaugiamės sužinoję, 
kad Jonas Peredna (žymus 
baritonas ir radio anaunce- 
ris) jau randasi New Yor- 
ke — grįžta iš kariuomenės.

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių 
už 4-tq nuošimtį.

MUTUAL
FEUERAL
SAVINGS and LOAN 
Assn. of Chicago

2202 West Oermak Road 
Telefoną* CANAL 8887 

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt

Leonas Miržvinskis

Jau sukako dešimts metai, kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir brangų tėvelį.

Netekome savo mylimo Kovo 19 d., 1936 m.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už

miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną atilsį.
Mes, atmindami jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, 

užprašėme 2 gedulingas šv. Mišias (su egzekvijomis) pirmas, 
Anjtrad., Kovo 49 d., 1946 m., 8 vai., ryto, o antros, Sekmad., 
Kovo 24 d., 10 vai., ryto, abi Dievo Apvaizdos parap., baž
nyčioje.

• Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Leono sielą. Po pamaldų kviečiame į namus po num.: 
1944 T2andlport Avė.

. Nuliūdę: žmona Ona, Sūnus Vladislovas ir Marti Agota, 
Anūkai, Sesuo Vincenta Murauskienė ir Visos Kitos Giminės.

STASYS LITWINAS SAKO:

"H AR AD Tai Geriausias L/MDAM\ “■ visnKins rus
REIKMENIS”. -

Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

GERAS PASIRINKIMAS:

GAVĖNIAI...
KNYGŲ PASIŪLYMAS:

Stacijos Ir Graudūs Verksmai.......................................................10c.
šv. Juozapo Novena..........................................................................10c.
Šv. Teresės Vaikelio Jėzaus Novena........................................10c.
Novena prie Dievo Motinos Nuol. Pagelbos............................. 10c.
šv. Onos Novena..............................................................................15c.
Novena j šv. Antaną......................................................................15c.
šv. Judo Tadejaus Novena........................................................... 15c.
Novena už Sielas Skaistykloje...................................................20c.
Intronizacija šv. Jėzaus širdies................................................ 80c.
Sveika Marija — Petrausko — Geg. mėn...............................85c.

Galima pašto ženklais užmokėti.
Reik prisiųsti ir už persiuntimą.

DRAUGAS
2334 S. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois

Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sidlngs 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varniški — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardware — Plelsterio — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies Insuliacijos Materiolo — Šturme Langų — Kom
binacijos Durų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių Ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas

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

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

MORTA BARTKIENE
Gyveno 12413 S. Carpenter St.

Mirė Kovo 14 d., 1946 m., 10 vai., vak., sulaukus senat
vės. Gimus Lietuvoje. Kilo iš Kauno miesto. Amerikoje išgy
veno daug metų.

Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Pranciškų; 5 dukteris 
Beatriče Earle, Eatelle Botsford (Denver, Col.), Frances 
Scamecki, Mildred Dahlke ir Agnės Marse; sūnų Justin L.; 
12 anūkų; 2 seseris Veronica Blazes ir Anne Krasusky ir 
daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie Tretininku draugijos.
Kūnas pašarvotas Carlson koplyčioje — 304 W. 119th 

St. Laidotuvės įvyks pirmad. — Kovo 18 d., 1946 m. Iš ko
plyčios 8:30 vai., ryto, bus atlydėta į šv. Petro ir Povilo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kap.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose ladotuvėse.

Nuliūdę Vyras. Dukterys, Sūnus, Anūkai, Seserys ir Vi
sos Kitos Giminės.

Laidot., direkt., Albert E. Carlson. Tel. PULL 0184:

=y=-----4.-----
^7-----------------

------
PRADŽIOJE PAVASARIO

Laikas Aprūpinti Automobilius!
% Atvežkite Savo Automobiliu dėl pilno 
peržiūrėjimo ir patarnavimo priruošiant 
Vasaros Laikui pas mus.

Viktoras Yuknis -
Vienatinis Savininkas

a

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

Phone: — CANal 3764 
PHILIPS “66” PRODUCTS 

Greasing, Washing, Motor Oils, Range & Fuel Oils
J
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Šauni Vakarienė 
Ir Programa

Brighton Bark. — Tikrai 
šaunią vakarienę su progra
ma rengia Nekalto Prasidė
jimo Moterų ir Mergaičių 
Draugija, sekmadienį, kovo 
17-tą, parapijos salėje, prie 
44-tos ir California gatvių,. 
Pradžia 6-tą valandą vaka
re.

Atsilankusieji bus pavai
šinti gardžia, tikrai lietu
viška vakariene ir bus pa
linksminti programa. Dainų 
programą išpildys mergaičių 
kvartetas, kurį sudaro: Vi- 
cky Pasiskevich-Leone, Dale 
Vaikutis-Murray, Frances 
U r nežus ir Zita Walters. 
Taipgi bus perstatyta vieno 
akto komedija “Kas Bailys”, 
Vaidins Vicky Pasiskevich- 
Leone ir Dale Vaikutis-Mur
ray. Be to, bus ir kitų pa.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ SĄJUNGOS VALDYBA

Pranešimai
Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų Dr-jos susirinkimas 
į įvyks sekmadienį, kovo 17 
d., Šv. Kazimiero Akademi
joj, 2 vai. popiet. Prašoma 
visų ARD skyrių atsiųsti 
atstoves, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti. Pra
šome visų atvykti laiku, kad 
anksčiau užbaigus susirinki
mą, būtų galima suspėti nu-

<■901

Nuotrauka padaryta naujos valdybos įvesdinimo (instalation) metu. Iš kairės į de
šinę sėdi: dr. Walter Eisin, medicinos daktaras, vice pirmininkas; dr. J. Paukštys, dan
tistas, 4204 Archer Avė., pirmininkas; dr. J. Simonaitis, medicinos daktaras, buvęs 
pirmininkas; dr. Edward Vežei, dantistas, iždininkas; ir dr. Charles Drangelis, dantis
tas, sekretorius. Draugija rengiasi pagerbti iš karo grįžusius savo narius.

PADfiKONE

A. A.
JONAS ABROZAIT1S

marginimų. FV

Žinios Iš Lietuvos
Seniai jau skambėjo gy

vas žodis iš Lietuvos, mū
sų brangios tėvynės, ne to
kios žinios, kaip kitą syk iš 
laisvos Lietuvos, bet žinios 
iš didelio vergų kalėjimo, 
kur žmogus neturi nei šune
lio teisių. Tokias žinias gali 
gyvu žodžiu patiekti tik tie, 
kuriems pasisekė pabėgti iš 
to kalėjimo, nes raštu pra
nešimas reiškia mirtį pra
nešėjui. Mes, Amerikos lie
tuviai, turime laisvę, turime 
balsą, spaudą, susirinkimuo
se ir rinkimuose, kas yra 
atimta iš mūsų brolių Lie
tuvoje. Mūsų broliai gali į 
mus prabilti tik per savo 
brolius pabėgėlius į užsienį.

Taigi, kas tik gyvas lai 
ateina į parapijos svetainę, 
4400 S. California, kovo 24 
d., 2 vai. popiet. Įžangos ne
bus. Reng. Komisija

Grįžo Gydytojas
Prieš tris savaites grįžo1 

garbingai paliuosuotasi iš 
kariuomenės, kapitonas dr. 
Vladas J. Kirstukas, iš Bri
ghton Pk. kolonijos. Dr. VIa 
das kariuomenėje ištarnavo 
3 metus, dalyvavęs pirmo
se linijose Afrikoje, Sicili
joje, Italijoje, o paskučiau
siai Vokietijos fronte Rhein- 
lande, kur daug baisenybių 
pergyveno. ' • ..

Dabar kovo 18 d., iš nau
jo atidaro savo ofisą senoje 
vietoje, 4003 S. Archer Avė. 
Vėl čia darbuosis tarp lie
tuvių ne tik kaip gydytojas, 
bet irgi kaipo chirurgas.

(Skelb.)

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

uuiiX“ią' Vhicagon atvyko
A. Nausėdienė, ARD pirm.

North Side. — Sv. Rožan
čiaus Draugijoas bunco ir

žudytis
Pakraščių sargybai ir po

licijai pavyko iš Chicago
card party įvyks kovo 17 upės ištraukti Mrs. Anna Ap- 
d., parapijos svetainėj, 1644 penzeler, 63 m., iš Minier, 
Wabansia Avė., 5 valandą III., kuri norėjo nusiskan- 
vakare. dinti.

Budriko radio 
programa

rakandų ir auksinių daiktų 
krautuvė, adresu 3241 So. 
Halsted St., kviečia visus 
pasiklausyti šių įdomių pro- 

Kovo 17 d., kaip ir nuo- gramų. Pranešėjas
latos, bus leidžiama puiki I —-7—----
Juozo Budriko krautuvės lie j ^au^- Kryžiaus aukų va- 
tuviška radio programa peri J“* Cook ir daly kitų aps- 
didžiąją WCFb-1000-k. sto- i krlclų lkl sl°’ Jau surinkta 
tį, kaip 9:30 vai. vakaro. Į ™,tal yra virs du 
Chicagos laiku (1 valandą
vėliau rytų valstijoje). Iš
girsite puikių dainų ir sma
gios muzikos Budriko did
žiulės radio orkestro.

Ketvirtadienio vakarais 
kaip 7 vai. girdime kitą Bu
driko programą per Cicero 
stotį WHFC-1450-k. Čia lei
džiamos vėliausios žinios, 
juokai ir smagi muzikalė 
programa. Leidėjai šių pro
gramų, Juoze Budriko gerų

milionai dolerių. Kvota pen
ki milionai ir šimtaš tūks
tančių. 1

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

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

Kuris mirė Kovo 7 d., 1946 
m., ir tapo palaidotas Kovo 11 
d., o dabar ilsis Šv. Kazimiero 
kapinėse amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atidėkoti tiems, ku
rie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo jį į tą 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalinimą. iš mūsą 
tarpo, dėkojame mūsų dvasiš
kiems tėveliams kun. kleb. Ign. 
Albavičiui, kun. st. Oaučiui ir 
kun. Kdv. Abromavičiui kurie 
atlaikė įspūdingas pamaldas .už 
jos sielą ir pasakė pritaikintą 
panialtslą.

Dėkojame šv. Mišią ir gėlių 
aukotojams.

Dėkoarne laid., dir„ Antanui 
B. Petkui kuris savo geru ir 
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo jį į amžinantį, o 
mums palengvino perkęsti nu
liūdintą ir rūpesčius. Dėkojame 
grabnešiams ir visiems, kurie 
paguodė mus nuliūdimo valan
doje ir pagalios, dėkojame vi
siems dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms; o tau mylimas 
vyras ir tėvelį, lai Visagalis 
Dievas suteikia amžiną ramybę 
ir atilsį.

Nuliūdę lieka:: žmona, Duk- 
liė, Žentas, Anūkai, Seserys, 
švogeriai ir Visos K i Uos Gilti
nės.

A. A.
JUZEFĄ SKKINSK1ENE (po tėvais Vaičiuiiūtė)

Gyveno 2617 W. 71at St. — Tel. — PROS., 5339.
Mirė Kovo 13 d., 1946 m., 8:50 vai., ryte, sulaukus 27 m.

amžiaus. Gimus Chicago, UI.
Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Joną; sūnų Jerry ir 

dukterį Jeanne; tėvelius Juozapą ir Jadvigą Vaičiulius; uoš
vius Kaaimierą ir Kotriną Skrinskius; švogerį Pranciškų ir jo 
žmoną Bronislavą; švogerkas Oną Zikienę jos šeimą ir Albiną 
Skrinskaitę; 2 tetas Joaną Rudienę ir jos vyrą Vincentą; Mar
celę Paugienę ir jos vyrą Joną ir jų šeimas 2 dėdes Viktorą 
Urboną ir Benediktą Motuzą ir jų šeimas; ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

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

Laidotuvės įvyks Pirmad. — Kovo 18 d., 1946 m. Iš ko
plyčios 8:30 vai., ryto, bus atlydėta į Gimimo šv. Pan., Ma
rijos parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Duktė, Tėvai ir Visos Kitos Giminės.
Laidot, direkt., Antanas Petkus. Tel. GROvehill 0142.

jMįžįF

NULIŪDIMO
: k” -rv

VALANDOJE

KREIPKITfiS PRIE 
ANTHONY B.

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.

Liet. Univ. Klubo 
Sus-mas Kovo 17 d.

Chicago. — Lietuvių Uni- į 
versiteto Klubo susirinki
mas įvyks sekmad., kovo 17 
d., Oswelda Kolalis namuo
se, 2547 W. 47 St., 3:30 vai. 
popiet.

Seni ir nauji nariai nuo
širdžiai kviečiami atsilanky
ti, nes turime svarbių ir į- 
domių klausimų svarstyti. 
Ypač nauji nariai kviečiami 
įsirašyti šion naudingon 
draugi jon. Valdyba

PADfiKONfi

A. A.
MARIJONA Jl’DIENE
(po tėvais Mostcikaitė)

Kuri mirė Kovo 6-ta d., 1946 
m., ir tapo palaidota Kiro 9 d„
1 946 iii., o dabur ilsis šv. Ka
zimiero kapinėse amžinai nuti
lus ir neg dėdama. atidėkoti 
tiems, kurie suteikė jai paskuti
nį patarnavimą ir palydėjo 
ją į tą n< išvengiamą amžinybės 
vietą.

Mes. atmindami ir apgailėda
mi jos prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, dėkojame kun. dr. Juo
zapui l’ninskiui, kuris atlaikė 
įspūdingas pamaldas už jos sie
lą.

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių 
aukotojams. Dėkojame laidotu
vių direktoriui Antanui M. 
Phillips, už tvarkingą laidotu
vių surengimą. Dėkojame grab
nešiams. Dėkojame Tretininkų, 
Apaštalystės Maldos ir TT. Ma
rijonų Bendradarbių draugi
joms uždai) vavtmą laidotuvė
se ir visiems, kurie paguodė 
mus nuliūdimo valandoje Ir 
pagalios, dėkojame visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmo
nėmis; o tau brangioji motinėle 
ilsėkis ramiai

Nuliūdę lieka: liuk e Ona ir 
žentas Slani.s’ava* Maoluills Ir 
Anūkai — «M»2 S. I{oekwell St.

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

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

Daugelis Lietuvių yra pilnai 
patenkinti tais meno iedevrais 
kuriuos mes padirbome jiems

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

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

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

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

GARY. INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St..
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

PETKŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th Avė., Cicero, 111.
Telefonas — CICERO 2L09

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, ir 
jūsų finansiškam stovini prieinamas 1

MAZEIKAEVANS
. (EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

A T I D A R Ė

Naują Koplyčią
Marquette Park

6845 S. Western Avė. - Pro. 0099
ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

3319 Lituanica Avė. - Yar. 1138-1139

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Mes galime gyventi be drau
gų, mes galime gyventi be kny
gų, bet civilizuotas žmogus ne
gali gyventi be virėjų. i

Tiems, kurie gyvenate kitose miesto dalyse ir mies
to apylinkėse parūpinam koplyčias arčiau prie namų 
kiek galima.

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai. 
8 vai. vak.

LACHAWICZ IR ŠONAI

AMBULANCU 
Patar naujam 

d i e n ą ir n a k t į 
Mes Turime 

Koplyčias 
Visame 
Mieste.

EVANAUSKAS I
Phones: YARds 1138-39 

PRO. 0099

2311 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

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

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

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

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

Telephone Y’ARds 1419

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th St. Phone VARds 0781
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ČIKAGOS LIETUVIU KATALIKU KONFERENCIJA
Ji Įvyksta Rytoj Šv. Jurgio Parap. Salėj. - 
Svarbios Paskaitos - Tik Kg Atvykusio Iš 
Švedijos p. Savaičio Ir Grįžusio Iš Romos 
S. Piežos. - Laukiamas Ir J. E. Vyskupas 
Petras Būčys, M.I C.

Iš visų Chicagos lietuvių 
parapijų ir plačių miesto a- 
pylinkių rytoj rinksis į Šv. 
Jurgio parap. salę (Bridge- 
porte) lietuvių katalikų dr- 
gijų ir organizacijų atsto
vai, jų valdybų nariai, vei
kėjai ir visi, kuriems rūpi 
aktualieji ir svarbieji šių 
dienų gyvenimo klausimai. 
Jie rinksis svarbiai metinei 
konferencijai ir kad išklau
syti įdomių pranešimų iš 
Lietuvos gyvenimo, apie 
tremtinių padėti Europoj ir 
apie mūsų, lietuvių katali
kų visuomeninę veiklą.

Įyairios ~ Įdomios
ŽINIOS

Pasmerktas mirti 
atvyko į U. S.

San Francisco, Calif. — 
Kun. John Hurley, generali
nis sekretorius Katalikų Ge
rovės Organizacijos Philippi- 
nės Salose, atvyko į Ameri
ką. Japonams užėmus sa
las, kun. Hurley huvo nu
teistas mirti už slaptą tei
kimą maisto mirštan
tiems iš bado filipiniečiams. 
Pasakoja, jog nei pats neži
nąs, kaip jis išliko nuo mir
ties.

500 milionų išgelbėsim

Jų tarpe tačiau nei vieno lietuvio
LIETUVA SAVO ISTORIJOJ DA NĖRA TURĖJUSI 

DIDESNES NELAIMES.
New York. — N. Y. Her- 

bert Hoover, prezidento Tru- 
man paskirtas Amerikos 
Jungtinių Valstybių maisto 
administratorium Europoje, 
kalbėdamas čia pareiškė, 
kad išgelbėjimas nuo bado, 
iki ateinančios javų piųtės, 
penkių šimtų milionų badau
jančių Europoje, gula ant 
Amerikos gyventojų pečių. 
Del bado kyla įvairios ligos. 
Tuo atžvilgiu, sako, nelai
mingiausi yra vaikai.

Amerikos Jungtinių Vals
tybių pašalpos Europai tie
kimo sąraše randasi arti 20 
valstybių. Joms bus siun
čiama maistas. Lietuvos ta-

Svarbiuosius 
darys:

pranešimus Grįžęs iš Romos žurnalistas 
Stasys Pieža.

1. Jurgis Savaitis, moky
tojas, rašytojas ir visuome- i visuomenės klausimus, 
nės veikėjas, kuris pergy- i ą. gįek tiek turima vilčių, 
veno Lietuvoj dvi okupaci-; gal ir J. E. Vyskupas 
jas — nacių ir bolševikų ir j Petras Būčys, suspės atvyk- 
kuris pabėgo iš Lietuvos nuo ti į konferenciją. Prieš po-
okupantų teroro ir apsigy- ra dienų Garbingasis Sve-
veno Švedijoj. Prieš porą čias išvykęs iš Marijonų Ko- 
savaičių Amerikon lėktuvu ! legijos ir, vizituodamas lie- 
atskrido 1 tuvių centrus, keliauja Chi-

2. Stasys Pieža, žurnalis
tas ir visuomenės veikėjas, 
vykęs į Romą drauge su 
naujais Amerikos kardino
lais, kad aprašyti istorišką
sias iškilmes, matęs Jo
Šventenybę Popiežių Pijų kilmingomis 
XII, susitikęs su daugybe 
Lietuvos tremtinių.

cagos link. Svečią lydi kun. 
prof. J. Vaitkevičius, MIC., 
ir kun. J. Jančius, MIC., pro 
vincijolas.

Lietuvių katalikų konfe
rencija prasidės 11 vai. iš- 

šv. Mišiomis

3 Kun dr J Prunskis ’jos sal5j’ ,ie Pra,id5s lygiai 3. Kun. dr. J Prunskis, ? va| |et ,r talgsis
žurnalistas ir veikeias kai- _ ,, - , , . 5:30 vai.bes apie aktualiuosius mu- --------- —— ---------------------
sų tautos ir lietuvių kata- PLATINKITE “DRAUGĄ”

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
Ifl METAMS

#500*00 GYD™°
POLISAS

#4.00 METAMS

Dėkingi Amerikos 
kardinolui

Roma. — Trys Vokietijos 
nauji kardinolai turėjo lai
mės iš Romos namo grįžti 
lėktuvu, kuriuo visą kelionę 
apmokėjo New York kardi
nolas Spellman. Vykdami į . , . ...
Romą traukiniu tie kardino- Adama, \?,aso™a ap'e k“a

me sąraše, žinoma, nėra. Ji 
randasi Stalino saulėj. Stali
nas prie to neprileidžia. Jis 
sako, kad Lietuvos žmonės 
geriau valgo ir dėvi, negu 
pačioj Amerikoj. Kam jiems 
reikalinga toji pašalpa Pri
leidus pašalpa, pasirodytų 
visa komunistų propagan
dos nuogybė, kad kokį tiktai 
kraštą pagrobia Sov. Rusija, 
ten įsteigia žmonėms “rojiš
ką” gyvenimą.

Lietuvos žmonės badaus. 
Jos vaikai nuo bado ir ligų 
kris, kaip lapai nuo medžių 
rudens metu, bet pagalbos 
negalės gauti.

Vyskupas ir kardi-
"hs
I prezidento Truman’o 

įsteigtą Famine Emergency 
Council, kuris rūpinsis skati
nimu gyventojų įvairiais bū
dais taupyti masitą, kad 
kuodaugiausiai jo pasiuntus 
Europon badaujantiems, pa
kviesta 25 patys žymiausi 
čikagiečiai kuriu tame ran
dasi vyskupas B. Sheil ir 
kardinolas S. Stritch.

Lietuvė tarp keturiolikos policmonų
Gary, Ind. — Vienas Chi-1 vestų, 

rago dienraštis įdėjo atvaiz
dą Mrs. Ollie Yuraitis, 528

Medis j bėdą įvedė
George Lumber Co., 3667 

S. State St., parduodama 
medį daugiau ėmė, negu vy
riausybės buvo nustatyta. 
Dabar federalis teismas 
kompanijai uždėjo bausmės 
$2.154.

Tokion bėdon įvedė drabu
žiai krautuvninką Max M. 
Friedman, 358 E. 47 St. Už 
tai. kad per brangiai parda
vinėjo drabužius, federalis 
teisėjas nubaudė $1,896.

lai turėjo daug sutrukdymų 
ir vargo. Mat, reikėjo vykti 
karo nuteriotais kraštais.

Komunistas šnipas
Ottawa, Canada. — Fred 

Rože. komunistas, parlamen
to narys, policijos suimtas 
ryšium su pirmiau suimtais 
asmenimis, kurie šnipinėjo 
atomo bombos paslaptį Sov. 
Rusijos naudai.

Visi komunistai yra šni-

tą įvykį. Ollie Yuraitis būk 
atsisakius vykti į teismą, 
kad liudyti byloje dėl vaiko, 
pavesto jos globai.

Pasiųsta dvylika policmo
nų ir du šerifai, kad ją at-

Šv. Jurgio parap. bažnyčioj. paį, pikčiausi kiekvienos vai 
Posėdžiai įvyks tos parapi-i stybės priešai.

NAMINIU 
Rakandu 

APDRAUDA 
*1000.00 pousas

Trims metams 
Pradedant

$5.00

Kinams nuodyti
Osaka, Japonija. — Ame

rikos okupacinė vyriausybė 
sulaikė du japonų laivus su 
opiumu, kuris, manoma, tu
rėjo būti pasiųstas į Kiniją. 
Suimta ir keletas japonų.

nuo

J. A. Shulmistras
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

Įgyvendinkite Lietuviškg Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Nevaliok 'Svaigalų'
Dėl pageltos nuo "Nugarskau- 

smų”, “Rheumatiprao” Ir 
“Muskulų Skausmų“.

. Vartokite . . . 
HEALTH RKSOKT MINEKAL

BATH DRUSKĄ
1 malSukaa užtenka 10 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00 

Prarykite Jos vletlnBj vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užiakvmiu su pi
nigais tiesiog i —

Bath Products Co.
Laboratories — Chirago, III.
Routhmildieflai, kreipkitės i SHIM- 
KUS DRUOS, 3301 S. HalRte.l St.

Norėjo sušaldyti
Daugelis OPA nekenčia, 

ypatingai krautuvninkai, 
apartmentų savininkai, bet 
jei OPA nebūtų daugeliui ti
krai būtų bloga. Pavyzdžiui, 
šiomis dienomis OPA išgel
bėjo nuo sušalimo nuominin
kus apartmento adresu 2524 
W. Washington St., kurio 
savininkas buvo uždaręs ši
lumą dėlto, kad nuominin
kai atsisakė mokėti daugiau 
nuomos, negu OPA nutiestos 
lubos. Apartmento savinin
kas dėlto atsidūrė į teismą.

Netiki ankstyvu 
pavasariu

Chicago plėšikai netiki 
ankstyvu pavasariu. Užva
kar naktį įsilaužę į stovinti 
troką pavogė 690 žieminių 
blanketų, kurie buvo atga
benti į Chicago Mail Order 
House.

18 Mūsų Dlrbtavfis

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas 1

DEGTINES
BRANDES
RUM’O

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

BONKŲ
» GIN 
> VYNO 

KORDIALŲ

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

>4.
U j

Tūkstančiai Pilnai Patenkintą Plrkfiją Hgaratna Mos. — 
Prie Progos Paklauskite Jų!

Archer Avenue Fumifure Co.
— PARLOR SUPTE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

KATHAN
KANTER

‘I.IrtllTtlkMSydukM”

MONARCH
LIQUOR

STORE
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

Į teismą moteris atėjus ---------------------
naktiniuose marškiniuose, ap , ,_v-
siauste ir basa. Teisėjo pa- rdRCĮdVO IF ČLpipICSC 
leista iki pirmadienio, ji na
mo grįžo per lietų taipat 
naktiniuose marškiniuose ir 
basa.

Už teismo paniekinimą jai 
gręsia bausmė.

Išmetė krautuvę
Daug buvo atsitikimų, kad 

namo savininkas, su šerifo 
pagalba, yra išmetęs ant 
gatvės nuomininką, tai yra 
jo rakandus. Bet pirmas į- 
vykis buvo, kad namo savi
ninkas išmetė ant gatvės vi
są groserio krautuvę adresu

G. Samuelson tavernan, 
1004 Belmont, įėjęs nepažįs- 

Į tanias paprašė vienokios ir 
j kitokios degtinės paragauti, 
i Išgėręs tris stikliukus, išsi- 
i traukė revolverį ir atėmė vi
sus pinigus.

Kelionės restrikcijos 
panaikintos

Nuo kovo 15 dienos vyriau 
sybė panaikino visas kelio
nės geležinkeliair restrikci- 
jas Dabar civiliai galės da
ryti rezervacijas, naudotis

551 N Clark St kurios sa- Pullman miegamaisiais vago-551 N. Clark St., kurios sa . kad jr trumpom ke]l0.
TTivtirtlm ■vrv»r» Mmil InTlAinHvininku yra Paul Janoian. 
“Fikčeriai” ir visokie maisto 
produktai, siekią $10.000, 
buvo išmesti į gatvę ant lie
taus.

Daugiau patogumo

nėms ir t. t.

Gal, ir vėl eis 
kalėjimai!

Anna L. Sheet, 68 metų. 
j iš Carmel, Calif., praeitą 

Šiaurinės miesto dalies gy- spalių mėnesį pasirinko ka- 
ventojai vasarą turės dau-[ Įėjimą, negu grąžinti nuo
giau patogumų susiekimui mininkams permokėtus pini
su Montrose maudynėmis. 
Miesto Tarybos transporta- 
cijos komitetas nutarė, kad 
nuo Montrose gatve, vietoj 
gatvekarių, būtų įsteigta 
busų linija iki pat ežero.

gus. Už nesilaikymą lubų 
kainų dabar vėl tapo nu
bausta — šiuo syk net $1,- 
000.

X Ištremtų Lietuvių Spau 
dos Fondą, įsteigtą prie dnr. 
“Draugo” Amerikos lietu
viai remia aukomis. Šiomis 
dienomis paskelbsime nau
jus aukotojus. Iš to fondo 
siunčiamas “Draugas” Eu
ropon pabėgusiems lietu
viams.. Administracija kas
dien gauna daugybę laiškų, 
kuriuose prašoma laikraščio. 
Pašto reguliacijos draudžia 
siųsti dykai laikraštįį dėlto 
bet kokia auka tam fondui 
labai bus tremtinių vertina
ma. *

X Rytoj svarbioji diena— 
Federacijos Chicago apskri
ties sušauktoji katalikiškųjų 
draugijų konferencija. Tiki
masi gausaus draugijų at
stovų ir veikėjų suvažiavi
mo, kad išgirdus gyvu žo
džiu žinių ir lietuvius pabė
gėlius ir pačioj Lietuvoj gy
venančius. Kalbės atvykęs iš 
Švedijos J. Savaitis, grįžęs 
iš Europos S. Pieža ir kiti

X Marcelei Ambrazaitie
nei, iš Cicero, kuri yra ne
nuilstama “Draugo” platin
toja,‘Draugas’reiškia užuo
jautos dėl mirties vyro, a. 
a. Jono Ambrazaičio. Jo pa
laikai, po iškilmingų gedu
lo paipaldų, kovo 11 d. po- 
laidoti Šv. Kazimiero kapuo
se.

X Ona Popelienė, biznier- 
ka iš Brighton Park, šiomis 
dienomis grįžo iš trijų mė
nesių atostogų, kurias pra
leido Floridoj ir Kaliforni
joj. Sveikatos atžvilgiu pa
sidarė tiek jaunesnė, kad jos 
vyras Vincas išsyk net ne
galėjo pažinti.

X Petronėlė Šimkus, north 
saidietė, labaį linksma su
laukus sūnaus Viktoro grį
žusio iš karo tarnybos. Ki
tas sūnus Jonas jau anks
čiau yra grįžęs. Abu tarna
vo Air Forco

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

Policija netikėjo

Kad gyvate galima šaltį pagydyti
RASPUTINAS” PALEISTAS SAU, GYVATE SAU

Chicago Lawn stoties poli
cininkas C. Murphy praei
damas gatve susidomėjo ry» 
šuliu, kurį nešėsi žmogus, il
gais plaukais ir ilga barzda, 
panašus į ruskį Rasputiną. 
Policininkui pasirodė lyg 
ryšulyje būtų gyvatė Ir ne
suklydo.

Neimdamas jokios rizikos, 
policininkas “Rasputiną” nu

si vedė į stotį. Ten jis pasi
sakė esąs James Pawlowski, 
2415 S. Califomia Avė. Gy
vate jis sakėsi gydąs šaltį.

Nežiūrint, kad gyvatė (gar 
ter snake) nėra nuodinga ir 
nepaisydama Pawlowskio 
protesto, kadi, kartais, vie
nas, kitas žmonių neišsigąs
tų, policija gyvatę paleido 
sau, o “daktarą” sau.

Income Taksų Patarnavimas
Mes nesikraustome, išpildę Jūsų INCOME TAK

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

OBARTUCH & CO.
2123 West Cermak Road

Chicago 8, Illinois

21 Ward lietuviu 
dėmesiui

Aldermonas Joeeph Ropa 
prašo paskelbti, kad kiekvie
nam namų savininkui 21 
Ward’e duos dykai ir prista
tys į namus naują statinę 
(drum) išmatoms sumesti 
Norintieji gauti statinę, tu
ri nuvykti į Ward Yard Of
fice, 1944 West Cullerton 
St., ir užsiregistruoti

Yra paruošta 1,000 naujų 
statinių ir jos turi būti gy
ventojų naudojamos.

Miesto įstatymu ir Svei
katos Department’o įsaky
mu, kiekvienas namas priva
lo turėti uždarą indą įvai
rioms išmatoms sumesti. 
Namų savininkai yra bau
džiami, jei užpakalinėje gat- 

į vaitėj neturi statines išma- 
i toms. Didesni namai, ku- 
Į riuose gyvena po keletą šei- 
' mų, privalo turėti net kele- 
Į tą statinių

21 Ward lietuviai! Šian
die nuvykite aukščiau pažy
mėtu adresu ir gaukite dy- 

: kai statinę išmatoms sumes
ti.


