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Iranas Prašo Skubiai Svarstyti Jo Skundą
UNO Saugumo Komisijai Reikės
Išspręsti 5 Didelius Punktus
-------------- ------(“Draugo” Specialaus

i kad šis ragina opoziciją,
, kad jį statytų reikalavimą

Korespondenio Europoje P™«an.«).
, jaUeisti . vyriau8ybę

Už poros dienų New Yorke susirinks Suvienytų, Tau
tų Organizacijos Saugumo
Komisija, kuriai teks spręs
ti penkis punktus, kurie
skiria anglus - amerikiečius
nuo rusų.
Artimieji Rytai Tebėra
Vis Pavojingi
Pirmas punktas tai liečia
Irano klausimą. Sovietai
niekaip nesutinka pasitrauk
ti iš Irano, nežiūrint tai,
kad anglai ir amerikiečiai
savo kariuomenę atitraukė.
Londonas ir Washingtonas
protestavo dėl šio dalyko,
bet Maskva tyli, tuo tarpu
Azerbaidžiano
vyriausybė
savo valia, nieko neatsiklaus
dama prisiskyrė Ghilano
provinciją.
Amerikiečių kreiserio
“Missouri” kelionė į Turki
ją nėra vien paprasta ke
lionė pervežimuį turkų di
plomato palaikų, bet kartu
parodyti, kad Viduržemio
jūra yra amerikiečių inte
resas,

Anglai palaiko amerikie
čius ir reikalauja, kad vy
riausybė būtų sudaryta, kaip
kad buvo trijų ministrų su
sitarta Maskvoje.

26 UŽMUŠTI LĖKTUVO NELAIMĖJE

Priešinasi Rusų Prašymui Atidėjimui;
Bijoma Komunistų Perversmo Irane
WASHINGTON, kovo 22.

Šen. Bali Pasmerkė
Pepper Sumanymą

—Šen. Pepper (Dem., Fla.)
sakė tie, kurie šaukia “ko
munizmas” kuomet kas pa
sako gerą žodį už Rusiją,
pastoja tiesiausią kelią į
pastovią taiką.
Pepper tuoj atsakė Sena
toriui Bali (Rep., Minn.),
kuris vakar sakė U.S. komu
nistų
partija “bubnija”
prieš atominės jėgos kon
trolės bylių, kuris pavestų
atomų kontrolę civilinei ir
karinei komisijai.
Bali pareiškė, kad vykdy
mas Pepperio sumanymo
sunaikinti U.S. turimas ato
mines bombas, sustabdymas
jų gamybos ir atidavimas
jų gamybos paslapties Ru
sijai—priverstų Ameriką pa
taikauti Rusijai, kadangi
tai yra vienintelė Amerikos
jėga šiuo kritingu momen
Lt. Stephen Cummings (kairėje) iš Hamilton Field, tu, o Rusija tebeturi apie
Cal., ir miškų prižiūrėtojas Bill LaMarr apžiūri griaučius 10,000,000 vyrų po ginklu ir
armijos transporto lėktuvo, kuris susprogo ir sudužo niekas nežino kokius slap
kalnuose prie Truckee, Calif. Visi 26 keleiviai žuvo.
tus ginklus rusai išvystė ar
(Acme Telephoto.) gamina.

---- o---NEW YORKAS, kovo 22.—Iranas, formaliai protesta
vęs UNO-ai dėl rūsy kariuomenės užsilikimo jyi krašte,
šiandien formaliai pranešė' UNO sekretoriui Lie, kad jis
priešinasi rūsy prašymui atidėti skundo svarstymą.
LONDONAS, kovo 22.—Raportai iš Tehrano pranašau
ja radikales pakaitas premjero Qavam vyriausybėje. Di
plomatiniai obzervatoriai sakė Tehrano valdžios tolimes
nis atsisakymas duoti Rusijai žibalo koncesijas gali reik
šti daugiau vajų “nepriklausomybei” dar kitur Irane.

Graikijos Klausimas Nėra
Dar Užmirštas
Šį kartą bus iškeltas dar
ir Graikijos klausimas, nes
dabar pasitraukus keliems
TEHRANAS, kovo 22. — stiprinimui savo garnizonų
ministrams, atrodo, kad
Britų, sluoksniai raportavo, Saqquiz ir Bane miestuose.
teks rinkimų dieną atidėti
kad sukilėliai kurdai Irane
vėlesniam laikui.
SOVIETAI KOVOS
užėmė Sardesht, vieną trijų
Tačiau, Londonas nenorė
- ŽIOGUS IRANE
miestų prie Irako pasienio,
tų, kad vėl būtų keliamas
Maskva, kovo 22.— So
kuriuos jie be perstojimo
klausimas dėl anglų karei
vietų žemės ūkio ministeri
puola.
vių buvimo Graikijoje.
Raportuota kurdai toliau jos suorganizuota misija ir
atakuoja
Saqquiz ir Bane, civilės aviacijos daliniai
Dabar Naujas Dancigas’
kaimyninius miestus šiaur šiandien išvyko kovoti žio
Balkanuose
vakarių Irane, žemiau Ur- gus 13§,000 akerių, plote
Nežiūrint, kad dar neiš
šiaurės Irane.
mia ežero.
spręstas Triesto klausimas,
Sakyta žiogai sunaikina
Anot
informanto
raporto
prie kurio jugoslavai sutrau
iš tos srities, kur kurdai didelius plotus užsėtų laukų,
kė savo kariuomenę, štai
neva paskebė autonominę tame tarpe ir vatos planta
naujas “Dancigas” atsirado.
respubliką, Irano valdžia cijas pietiniam AzerbaidžiaVengrai patiekė sąjungi
pasiuntė kariuomenės su ne.
ninkams reikalavimą, kad
jiems būtų grąžintas Fiume
uostas, į kurį jie reiškia is
Vakar po pietų Cambola,
torines pretenzijas. Klausi
į Pa., mieste mirė Elzbieta
mas dar neišrištas, bet jei
Didžiausias streikas kraš
DETROIT,
kovo
22.
—
Ge

| Čižauskienė, Šv. Kazimiero
Rusai iŠ Mandžurijos Išvežė rusai jį parems, tai galima te dabar yra 30,000 darbi
neral
Motors
šiandien
kal

5,000 Fabrikų
manyti, kad vengrai turės ninkų streikas International tino CIO automobilių darbi j Seserų Kongregacijos virši
ninkės motina. Gavus žinią,
Stalinas buvo paklaustas:
LONDONAS, kovo 22. —
Nemažiau svarbus ir kitas priežastį prikibti.
Harvester Co. fabrikuose, ninkų uniją sulaužymu nau kad sunkiai serga jog moti
“
Ką
turi daryti laisvę my
Maskvos
radijo
šiandien
ci

punktas, tai Mandžurijos Franco Buvimas Valdžioje kur jau nedirbama 61 die jos GM sutarties, rėmimu nėlė, Motina Juozefa išsisku
klausimas, kur rusai atsi
nų. Bendrovės ir CIO unijos tų unijos lokalų, kurie nu bino į kelionę ją Lankyti, tavo Stalino pasikalbėjimą linčių šalių vyriausybės, kad
Niekam Nekenkia
su Associated Press repor išsaugoti taiką ir tvarką
traukdami, kaip karo grobį
Paskutinis punktas, kurį komitetai vakar ruošėsi vyk balsavo toliau streikuoti.
tečiau nuvažiavusi į savo teriu, kuriame jis sakė įsi visame pasaulyje?”
ardo fabrikus ir vežasi vis nori iškelti prancūzai ir ru ti į Washingtoną, kur jie at
Bendrovė taip pat apkal gimtinį miestelį, ras jau mi
tikinęs, jog “nei tautos nei
Anot radijo, Stalinas at
ką ką tik randa pakeliui, sai, tai Ispanijos klausimą, naujins derybas.
tino internacionalinę uniją rusią.
jų, armijos nesiekia naujo sakė: “Reikalinga, kad vi
nuo didelės fabriko mašinos tačiau amerikiečiai ir an
Darbo sekr. Schwellenbach kliudymu pastangų susitar
Motinai Juozefai jos gy karo. Jos nori taikos,” Sta suomenė ir valstybių valdo
iki paprasto šriubo.
glai galvoja visai kitaip ir ir tarpininkavimo biuro vir ti vietiniuose fabrikuose. venimo liūdnoje valandoje
linas sakęs, “ir siekia tai vai suorganizuotų plačią
Kinai mano, kad rusai tai jie mano, kad Franco buvi šininkas Edgar L. Warren Walter P. Reuther, UAW reiškiame užuojautą.
kontrapropagandą prieš nau
kos garantijos.”
daro tyčia, kad Mandžurija mas valdžioje pasaulio tai antradienio rytą sueis su direktorius GM skyriui, tele
negalėtų konkuruoti gamy kai nesudaro pavojaus. Anot i tais komitetas aptarti strei grama korporacijai užginči
“Tas reiškia,” Stalinas ją karą ir užtikrinimui tai
boje. Nors Washingtonas anglų, ispanų tauta pati tu- ' ko reikalą.
pridūrė, “kad dabartinė bai kos, kad nė vienas naujo
jo bendrovės kaltinimus.
pasiuntė protestą dėl tokio ri pasirinkti kokį nori rėži- Į
mė dėl karo paeina ne iš to karo propagandistų žygis
grobio vežimo, tačiau nerei mą ir jokia kita svetima ,
sluoksnio. Aš manau, kad neliktų, be atrėmimo iš vi
MONTREAL,
kovo
22.
—
kia manyti, kad sovietai valstybė neturi kištis į jos
ta baimė keliama veikla suomenės ir spaudos, taip
Igor
Gouzenko,
buvęs
cifrų
išsigandę vėl atgal iš Mas vidaus reikalus.
tam tikrų politinių grupių, kad karo kurstytojai būtų
tarnautojas
Rusijos
amba

kvos atveš mašinas ir pas
kurios užsiima propaganda laiku iškelti viešumon ir ne
Į Madridą buvo atskridęs
sadoje
Ottawoje,
šiandien
tatys į vietą.
naujam karai ir kurie, tuo gautų jokios progos pavar
i kardinolas Spellman, kuris PITTSBURGH, kovo 22.—
STAMFORD,
Conn.,
kovo
liudijo
jog
kiti
sovietų
sau

Juk jie sugebėjo Berlyno turėjo trumpą pasikalbėji-1 Gub. Martin įsakė Pennsylbūdu, sėja nesantaikos ir toti kalbos laisvę prieš tai
22.
—
Valstybės
ir
miesto
gumo
policijos
nariai
veikia
kos interesus.”
metro vagonus nusivežti į mą su ispanų užsienių rei vania valstybės policijai
nepasitikėjimo sėklas.”
policija
šiandien
prasilaužė
Kanadoje.
Gouzenko
liudijo
Maskvą. O anksčiau jie gy kalų ministru Artajo. Ta šiandien vykti į Pittsburgho
Kalba Apie Lygybę’
rėsi, kad jų metro esąs pats čiau Franco labai nusivy sritį apsaugoti užvaizdas per masę maždaug 1,000 pi- paruošiamam apklausinėji
geriausias pasaulyje. Dabar lęs, nes kardinolas nesutiko bandančius pereiti per CIO kietininkųi, kad įvesti fabri me Fred A. Rose, komunis
Korespondentas Eddy Gilko
užvaizdą
ir
kai
kuriuos
to
Kanados
parlamento
na

Maskvos metro vaikšto vo dalyvauti jo suruoštame pri pikietininkų linijas aplink
more paklausė Stalino kokią
darbininkus
į
sustreikuotą
rio
apkaltinto
šnipinėjimu
kiški vagonai.
reikšmę Stalinas priduoda
ėmime ir tas kelias valan sustreikuotą Westinghouse Yale and Towne fabriką.
Chicago yra vienas mies
Gouzenko
sakė
jis
dirbęs
Paskutinę savaitę Man- das jis prabuvo Amerikos Electric Corp. fabriką.
UNO kaipo priemonei palai tų, kuriame United Federal
Niekas nebuvo sunkiai su ambasadoje iki buvo atleis kymui taikos. Stalinas atsa
džurijoj vyko kautynės tarp pasiuntinybėje.
Tuo tarpu 16,000 streikieWorkers of America (CIO)
žeistas, bet policija suareš tas ir iš jo išeifruotų raštų
kinų komunistų ir tautinės
Kardinolas Spellman yra rių buvo sušaukti į masmi- tavo 21 asmenį už maišta matęs, kad Kanadoje veikia kęs, kad jis priduodąs Jung ateinančią savaitę demons
kariuomenės. Rusai atsi ne vien tik didelės ameri tingą prie miesto rotušės,
tinių Tautų organizacijai
ir NKVD (Rusijos Gestapo). didelės reikšmės, kadangi truos parėmimui reikalavi
traukdami iš Mukdeno ne kiečių politikos žmogus, bet kad balsuoti dėl Westing- vimą.
mų algų pakėlimų valdžios
perspėjo kinų vyriausybės kartu artimas Popiežiaus house pasiūlymo kelti algas.
tai yra rimtas įrankis išlai samdiniams civilinėje tar
ir kinų komunistai užėmė draugas, tad Francui norė
kymui taikos ir tarptauti nyboje. Reikalaujama pake
Vėliausių Žinių Santrauka
miestą. Dabar padėtis šiek josi užmegsti su juo drau
nės apsaugos. “Šios tarp
—Anglijos vyriausybė sakė britų atstovas UNO apsau tautinės organizacijos jėga limų iki 30 nuošimčių.
tiek nurimo, bet mieste te giškus santykius.
gos komisijoje buvo instruktuotas neprileisti jokio atidė gludi tame, kad ji yra pa
bėra įgulos stovis. Prie Kan
Po šio nepasisekimo, Fran
jimo svarstymo Irano skundo prieš Rusiją.
KALENDORIUS
tono ir Chang-Tung provin co puolė monarchistus ir
ATLANTIC CITY, N. J.,
—Rusijos ambasadorius Gromyko vakar lankėsi pas grįsta visų valstybių lygy Kovo 23 d.: šv. Viktorijo
cijoje tebevyksta kovos tarp nubaudė pusę milijono pe kovo 22.—UNRRA taryba Prez. Trumaną. Gromyko sakė Rusija dalyvaus UNO ap bės principu, o ne ant prin nas įr Šv. Bonaventūras
komunistų, ir tautinės kinų setų kunigaikščius Alba, šiandien nugalėjo du Rusi saugos komisijos konferencijoje, bet jis nežinąs kas bus cipo kai kurių valstybių dosenovės: Jūreivis ir Vis
armijos.
minacija kitų.”
Medina Celli ir kitus didžiū jos bandymus praplėsti sau delegato.
mantą.
Kalbėdamas apie tautų
—J.A. Valstybių ministras Tehrane vakar turėjo ilgo
Amerikiečiai Protestuoja, nus, už tai, kad jie dalyva vo įtaką pasaulio maisto
Kovo 24 d.: 3-člas Gavė
ką
pasikalbėjimą
su
Irano
premjeru
Qavam.
lygybę
kuomet
jo
kariuome

organizacijojė
Konferencija
vo
manifestacijoje
už
mo

o Rusai Juos Kaltina
—Hamburge, Vokietijoje, ketvirtą dieną iš eilės jvyko nės jėga dominuoja Lietuvą, nios Sekmadienis, šv, Gab
narchijos
grąžinimą.
23
prieš
6
atmetė
jugoslavų
rielius Arkangelas; senovės:
Bulgarijos klausimas irgi
maisto
riaušės.
Išbadėję
darbininkai
darbe
sukrinta.
Latviją
ir
Estiją,
Stalinas
pasiūlymą
padaryti
Albani

Per keletą dienų Franco
bus iškeltas saugumo komi
—UNO sekr. Lie sakė jis tikras, kad UNO gali s’ilai- sakė: “jeigu Jungtinių Tau Tolivardis ir Glandė.
ją,
UNRRA
nare.
visai
susipyko
su
monarchiKovo 25 d.: Apreiškimas
sijoje, nes Washingtonas ne
kyti karus. Jis sakė Irano skundas yra trečias agendoje. tų organizacija galės išlai
Anksčiau konferencijoje
Švč.
P. M ar.; senovės: Na
norįs pripažinti dabartinės stais. Jis žino, kad ameri
—Icelandija užginčijo Maskvos propagandą, būk ji rei kyti lygių teisių principą, ji
sovietai
gavo
netikėtą
smū

kiečiai
ir
anglai
jo
nemėgs

Bulgarijos vyriausybės, ku
rimantas ir Grudeva.
kalaujanti, kad Amerika ištrauktų savo kariuomenę.
be
abejo
suloš
svarbią,
po

gį
’
,
kuomet
delegatai
atsisa

ta,
bet
dar
mažiau
mėgs
—
Vakar
po
operacijos
Vokietijoje
mirė
Kardinolas
von
rion neįsileidžiama opozici
ORAS
zityvią rolę užtikrinimui
jos atstovų. Sovietai iš savo naują respublikonišką vy kė padaryti Lenkiją nariu Galien. Tai buvo antras naujųjų kardinolų mirti.
Apsiniaukus ir vėsu. Pro
—Karo sekr. Patterson sakė gen. Eisenhower nori draf- pasaulinės taikos ir apsau
pusės kaltina Amerikos po- riausybę kuri būtų Maskvos UNRRA centrinio komiteto.
tarpiais
bus lietus.
gos.”
to pratęsimo bent vieniems metams.
Vyt. Arūnas. Lenkija nebandė ginčytis.
siuntinį Sofijoje p. Barnes, globoje.

Harvester Ginčas Kelsis j Sostinę;
GM Sako Unija Sulaužė Jų Sutarti

Policija Aprubežiuos Pralaužė Stamford
Pikielininkų Skaičių
Pikietininkų Linijas

Mirė Kazimieriečių
Viršininkės Motina

Kurdai Puola J Irano Miestus, t Užėmė

STALINAS SAKO. KAD PASAULIS
NESIGINKLUOJA NAUJAM KARUI

Enkavedistai Veikia
Net ir Kanadoje

Valdžios Darbininkai
Nori Alęų Pakėlimo

UNRRA Atmetė Siūlymą
Priimti Albaniją
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Jfetyj paminklą

Td. — YARds 5557.

Smogė į bombą,
bet ji nesprogo

Roasevelt’ui

Misijos

džio. Tikietas 50c. Beje, pra- .
. Vardo Draugija
.. uoliai
... ! soma...
narių paaukoti
Sv.
.. dova-'
... pasisekimui
. ?.
darbuojasi
va- . nu,L kūnas
. x. . bus ..**galima
. . at. .
karo, kuris įvyks kovo
nešt‘ » ,atel“ant‘ pamokid., Lietuvių svetainėj. Šia-1“' PrIes ?at Pram0S*.
me vakare pamatysim tai, į PAPILDYMAS
ko dar nematėm. Atvyks iš i
„ .
....
'
' ‘ Drauge buvo Įdėta Vas.
Chicago dr. Simonaitis su
savo štabu ir prisirengęs per' 16 aukotojų vardai. Sąraše
dvi valandas rodyti magiš-' praleistas Benediktas Makus ‘stebuklus’
clulls. kur,s prisidėjo su au
ka.
MAGIJOS VAKARAS

-

DR. FRANK C. KWINN

London. — Jauna moteris
Woreester Maus., Šv. KaLondon. — Pilgrims Sozimiero bažnyčioje. Kovo ciety of Great Britain pas- I ir jos 17-kos mėnesių sūnus
2ŽS-31, kun. Jonas J. Jakai- kyrė komitetą prez. Roose- nuvesti į ligoninę po to, kai
tie, MIC.
velt paminklo fondui sukelti, savo automobiliu įvažiavo į
Chicago, III., Šv. Jurgio Paminklas bus statomas kariuomenės troko trailerį,
bažnyčioje, Kovo 25-31, kun. London’e.
kuriuo buvo vežama bomba,
nlitaiias Mažukna, MIC.
----------------------------------- Automobilius smogė į bom
Pittston, Pa., Šv. Kaži- Chicago, III., Visų šventų bą, inžinas liko suardytas,
miero bažnyčioje, Lai. 1-7, bažnyčioje, Geg 19-26 kun. moteris ir vaikas sužeisti,
bet bomba nesprogo
kun. Adomas Morkūnas, Antanas Mažukna. MIC.
Išprašymui V. Dievo pa
MIC.
į Brooklyn. N. Y., S. Mari laimos misijų darbui, sielų Tel. VIR 0980 (offlce Ir Namu.)
DVASINE DRAUGIJŲ
DALYVAVO
jos Apreiškimo bažnyčioje ganytojai ir jų parapijiečiai
PUOTA KONFERENCIJOJ
' Kovo 24 — Bal. 14, kun. malonės, savaitę prieš misi
Šv. Juozapo, Šv. Baltra
Šv. Baltramiejaus, Šv. Juo Ptanciškus Bulovas, MIC.
jas, kasdien kalbėti po 1 Tė PHYSICIAN and SURGEON
miejaus ir Šv. Antano drau zapo ir Šv. Antano draugi
Chicago, Iii., 8v. Kryžiaus ve musų, 3 Sveika- Marija
(Lietuvis Gydytojas)
giją nariai kovo 24 d. eis jos buvo atstovaujamos Lie- baynyčioje, Bal. 1—14, kun ir misijų intenciją šv. Mišių
4003 S. Archer Avė.
“in corpore’’ prie šv. Komu-', tuvių Katalikų Konferenci- į Jonas J. Jakaitis, M.I.C. ir aukoje priminti,
nijos. Visų prašoma susi joj, Chicagoje, kovo 17 d. kūn. A. Mažukna, M.I.C.
VALANDOS; 2— 4 popiet, 6:30 —
8:30 vakarais. Trečia d. pagal sutartj.
Mariau
MissiOnaries,
rinkti į Lietuvių svetainę Sekantieji buvo nuvažiavę:
Chicago, III. šv. Juozapo
Marianapolis, College, Tek: Cicero 1484
7 vai. ryto.
Šv. Baltramiejaus ir Šv. Juo bažnyčioje, Bal. 8—14, kun.
Thompson,
Conn.
zapo dr-jų pirmininkai: J. Ad. Morkūnas, M.I.C.
PAVYKO✓
Shimulynas ir P. BujanausDetroit, Mich., Šv. Jurgio
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Šv. Baltramiejaus parapi kas; abu nuvežė po $5 aukų. bažnyčioje, Bal. 15—21, kun.
Kamp.
15th St. ir 49th Ct.
jos pramoga buvo labai sėk Iš Šv. Antano draugijos bu- ’ Ant. Mažukna, M.I.C.
Cicero, Illinois
minga. Dalyvavę pramogoj vo Benediktas Mačiulis ir I Montreal, Casada, šv. KaOFISO VALANDOS:
labai smagiai laiką pralei Juozapas Butkus, kurie taip zimiero bažnyčioje, bal. 15Kasdien uo 2-4 pp, ir 6-8 vak,
.šeštadieniais nuo 2-4 pp.
do Ir laimėjo dovanų.
pat nuvežė aukų $5. Grįžo 21, kun. Adomas Morkūnas,
Trečlad. ir Sekmad. uždaryta.
• Galvos Skaudėjimo,
Parapijos komitetas daug labai patenkinti, nes išgirdo MIC.
Tikslus Tyrimas
• Vidurių Suirimo,
Contact Stiklai
Youngstovvn, Ohio, švento
darbavosi, idant viskas pa įdomių kalbų. Ypač džiau
Ortlioptic Gydymas
Stiklus Atnuiijinam
•
Nervų,
vyktų.
j gias pasimatę ir pasikalbė Pranciškaus bažnyčioje, bal.
DR. WALTER J. SWlATEK
ję su vyskupu Būčių, MIC. 23-25, kun. Antanas Mažuk- i • Nemigio,
OPTEMETRISTAS
PASKIRTA ŽYMIOMS
• Gazų ir Išpūtimo—
Sako, ši konferencija buvo na, MIC.
2201 WEST CERMAK RD.
PAREIGOMS
i labai svarbi.
Chicago, III., Sv. Petro ir
(Virš Metropolitan State Bankos)
iš priežasties
Tel: — CAN AL 7329
Povilo bažnyčioje, Geg. 6-12,
Monika Žekienė, 601 No. RUOŠIAS VAIDINIMUI
• Veiksminio
Vai.: — Kasdien — 10 iki 12. 1 iki 5, 7
kun. Jonas J. Jakaitis, MIC.
iki 9 — Seštad. — 10 ryte iki 6 vak. SekSheridan Rd., išrinkta pir
Užkietėjimo?
mad. -^-10 iki piotų. — Trečiad. uždaryta.
Šv.
Baltramiejaus
parapi

mininke Raudonojo Kry
.1*.
jos choras rengiasi vaidini
žiaus Produkcijos Divizijoj mui veikalo tuojau po Ve grįžęs iš Dėdės Šamo tar
nybos, taip pat buvo nuvež
visai North Lake apskričiai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lykų.
Choro
vedėjas
Stanis

tas į Šv. Teresės ligoninę,
1946 m. Ji yra labai daug
4729 So. Ashland Avė.
pasidarbavus šiai organiza lovas Žylius renka lošėjus kur kovo 17 d. padaryta o(2-troe lubos)
ir
dalina
roles.
Waukegane
peracija. Po .keletos dienų
cija,! karo metu.
turime labai gerų scenos grįįso namo, bet dar yra gy
Ofiso Telefonas: YARds 0554
Linkime jai pasisekimo ir
..
,
,
„
.
v.
,
.mėgėjų.
Visiems
bus
labai
Jei neatsiliepia šaukite—
dytojo
priežiūroj.
M.
Z.
šiame darbe. Beje, sis dar-1
,
.
. A.
Res. Tel.: MlDway 2880
,
,
i malonu juos pamatyti scebas nėra apmokamas
i
. TA.
.
,
OFISO VALANDOS:
„ ,.
; noj. Diena ir veikalas bus
Garbe lietuviams, kad rati i pranešta
«. vėliau.
...
Nuo
10
iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
DR. VAITUSH. OPT.
das tokių moterų.
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
31,

(Kvečinskas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1651 West 47th Street
OFISO VALANDOS:

'

Nuo 2 Iki 4 pp. Ir 7 Iki 8:20 vak.

J. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CIUROPRACTOR
IN STATE OF INDIANA
Some Calls

Dr. Walter J. Kirstuk

Dr. S. R. Palulsis

Ar Kenčiate
NUO

DR. CHARLES SEGAL

METINIS PARENGIMAS

Z URYŪVB

SERGA

L -'j • i Mikalina Fotienė, iš Wads
Sv. Teresės Altorių-Pio-; worth, III., narė Šv. Baltrašimo Draugija rengiasi prie! mįejaus parapijos sunkiai
metinio parengimo (Bunco , susirgo. Nuvežta į Šv. Teir Card Party), kuris įvyks • resės ligoninę, kur padary- !
balandžio 7 d., Lietuvių sve-1 ta operacija
1
akių Įtempimą. kuris
tainėj. Pradžia 7:30 vai.
Stanislovas Mesec, vyras
Mti prieisstlml galvos skaudėjimo,
Komisija jau iš anksto Į Petrohėlės Mesec, 813 So. if ifclsifi, akių aptemimo, nervuodarbuojasi. Pirmininke šio Jackson St., kuris neseniai tonso, skaudamą akių karštį, atitaloo trumparegyste ir toliregysparengimo yra Ieva Frazier.
tų. Prirengia teisingai akinius. W
Jai į pagalbą eina: Sophia
mum aptikimuose egzaminavimas
daromas ra elektra parodančia maBukšienė, Emilija Kuzmicklaldas.
Speciali
atyda
kienė, Gentrūda Karašaus1 mokyklos vaikus.
kas, Antanina Vandervere GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
ir Mikalina Zavaski.
1S ryto tol S v.
Visos narės kviečiamos į-1
sigyti tikietus iš anksto. Tikietų galima gauti pas ko-į
misiją.

68C3 W. Cermak Road
BEHWTN,

nUUMOIS

autarų.

Dfcagaty
mks

be

atsitikimų

akinių.
kaip

Tel. — Bervvys 8823

Ofiso
Rez.

Pramogoj bus labai gra
žiu dovanų. Taip pat užkan-

Tel. — Lafayette

5151

atitatoo-

Kainos

pigesnės

pirma.

4712 South Ashland Avė.
Telefonas

Jeigu neatsiliepiama —
Šaukite: Berwyn 6200

akys

YARDS

1373

■novos AKYS ATITAISOMOS

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad.,
ir Penktadieniais —
auo 2 iki 4 pp., ir 7 iki © vak.
šeštadieniais: nuo 2 iki 4 popiet

Jaunuoliai, kurie nepriimami |
iš priežas

karo aviacijos skyrius
tim Spalvų ne regėjime

—

(eolor

MfcšnsmL kreipkitės prta
KgydyiL

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6254 S. Ashland Avė.,

įsigykite Gomozo jūsų apislinkėjs arba
aasiūskits dėl mūsų specialaus "suslpaBnl
intmui"
..................................
paslūllmo—Ir gausite—
PDirnn
1 IMLU V

60c vert£*
Bandymui Bonkutes

Siųskit

iį

“SpeciaI

DR. JOHN G. MILLA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Neseniai

Sugrįžęs

Iš

Tarnybos

Atidarymą Naujo
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.

O C, O. D, (Išlaidos pridėtos).

Jeigu Neatsiliepia —

Pašto Ofisai....,......... ___ ...... . ........... .
BR. P E TE R FAHRSEY i SONS CO.
D»pt.

Saukite:

'

IMI Waehlaqton Blvd., Chicago II, m. 1
S5( Stanley St.. Wlnnlooa. Man.. Can. |

BERWYN 6200

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

IBARGIJTI-f

CHICAGO, ILLINOIS

VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS
RAMO LAIKRAfttlS. — JSTĖIGTAS BAL 11, 1B33

Tel. CALumet 7287

PROGRAMŲ VALAKUOS:

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RA 1)10
VVCFL. 1000 k. Nedėlios vak. 9:io
WHFC UBO k. K etvergo vak. V'.OO

PASKOLOS ANT MORGICIŲ - 4%
BE KOMISINO
Tortas

Virš »17,500,000.

—

Atsargos

Fondas

Viri

31,300.000-

STANDARD FEDFRAL SAVINOS AND LOAN
ASSOCIATION Of CHICAGO
UNDER U. 8. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė.

Tel. VIRginia 1141

JUSTIN MACRIEYVICH, Preb. and Mgr.
Office hours daily: B A.JJ. to 4 f*. M. -- YVednesdayų: B A. M. to
12 Noon. — Thursdays B A. M. to 8

4.

WHFC - 145B kilocycles

Telefonas

«==■

DR. P. ATKOČIŪNAS

3147 S. Halsted St., Chicago

DR. EMILY V. KRUKA5

Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir. Šeštadieniais
Valandos: 3—8 popiet

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
LAFayette 3213

Ofiso Tek
Rez.

REPnbUc

Tel.

0054

Neatsiliepiama—

Jeigu

VALANDOS:

Kasdien nuo 1—3 vai. popiet
ir nuo 6 iki .9 vai. vakare.
Trečiadienio vakarais ir taipgi
Sekmadieniais pagal sutartį.
C
I.

Ui.

IA/imcIzim-»s-

P
V.

GYDYTOJAS

YYIllyKUnCly
IR

CHIRURGAS

2420 W. Marųuette Rd.
Ofiso
Res.

Tek:

Tel.:

PROspect 6446
HEMlock

3150

VALANDOS:

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

Trečiadieniais pagal

Tel.: GROvehill 4020
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Saukite: KEDzie 2868

2423 West Marąuette Rd.
(Dargis Vaistinės Name)
OFISO VALANDOS:
Kasdien nuo 2 iki 4pp. ir 6 iki 8 v.
(Trečiad., ir Šeštad., pagal sutartj)

T®1- Hemlock 8700. Rez. Pro. 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

I

6155 So. Kedzie Avenue

VALANDOS: nuo 1-4 Ir 7-9 kasdien
išskiriant trečlad. Ir sekmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
Tai.

OANal

Rato 6958 So. Talman Ava.
Bea. TeL GROvehUl 0617

6122

DR. BIEZIS

3241 West 66th Place
Tek

REPubUo

HEŠdook

4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS

IR

CHIRURGAS

2423 West Marųnette Road
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus

7868

DR. STRIKOL'IS

TeL OANal 0257
Rea

TeL

Office

REZIDENCIJA

TeL :

PROspect 6659

PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Sekmad., Trečiad. ir šeštad. I
1821 So. Halsted St
vakarais—tik pagal sutartį
Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.p. Office TeL YARds 4787
Namų Tel. PROspect 1930
6 iki 9 vaL vakare.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel.

YARds

Tel. YARds 2246

3146

DR. C. VEZELIS

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DANTISTAS

IR AKINIUS PRITAIKO

4645 So. Ashland Avenue

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.
YARds

Tel.

Ree.:

arti 47th Street
Vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.
Trečiadienį pagal sutartį.

Ofiso Tel. VIRginia 0036
BEVerly 8244

Rezidencijos Tel.:

5921

KENsrood

0107.

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklansomyŽmogus be tikėjimo,
ark] va be žaboklių.
Tel. — LAFAYETTE

kaip

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3650

DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE

Chicago, III.

£

YALANDOS: nuo 2—4 Ir 6-8
Ofiso Tel.: PULLMAN 1193

Mama T«J.« FV7I.I.MAM

DR. V. E. SIEDLINSKI

GROvehill 2242

- --------

DAKTARAI

10758 So. Michigan Avenue

SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos
iki 2-roo valandos popfot.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 9:86
valandos vakare.
fcXTRA PROGRAMAS — Penkta
dieniais nno 7 iki 8 vai. vak.
MARGUČIO Ofiso Adresai:

6755 So. Western Avė.,

“DRAUGE''

4157 Archer Avenue
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 Ofiiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P, M.
Trečiadieniais pagal sutartį.
756 West 35th Street

KRAUTUVE
8241 So. Halsted Street

SKELBKITfiS

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

DR. A. J. BERTASH

RAKANDŲ K JEVVELRT

VALANDOS:
a. m. iki 8:30 p. m.
Seštad. 9:30 a. m.
7:00 p. m.

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
Trečlad. ir Sekm. tik susitartus.

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

OFISO
Kaskien 9:30
Treėiad. ir
iki

DANTISTAS

DR. P. Z. ZALATORIS

A dtesąs...

JOS. F. BUDRIK

9

Telefonas: CASAL 0623, Chicago

1446 S. 49th Conrt, Cicero

GYDYTOJA IR CHIRURGE
nuo

1801 So. Ashland Avcnue

4204 Archer Avenue

Dr. Consfance O'Britis

Vardas..

'S

Mūsų Jewelry skyriuje rasite
Auksinių Žiedų su Deimantais,
Auksinių Plunksnų, Rankinių
IVaterproof Laikrodėlių ir .t L
šiuos dalykus galite įsigyti ant
lengvu išmokėjimų

DR. AL. RACKUS

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v, v.
Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio
vakarais ofisas uždarytas.

2408 West 63rd Street

OPTOMETRISTAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Rd.

PRANEŠA

—60ė vertės — bandymui bon
kutes Olsjo ir Magolo.

...........

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Pasiū

lymo" Kuponų — Dabar

TH^RAPY

LIETUVIAI

7 Iki
kas vakaras.
Dienomis tik pagal sutartį.

O Mėtas $1.00. Atsiųskit man apmo.
apn
kėtą regulerį I T unciii
:iių $1.00
vertės bonką Gomozo ii
______
ir ekstra

PHYSIO

2627

Nuo 2 iki 4 popiet: 7 Iki 8 vak.: ir
Trečiadieniais pagal sutartį.

VAL.:

DR, PKTfiR’S OLEJČ LINIMENT —
tntiieptikas — kuris suteikia greita paleng
vinimą nuo retimatiškų ir neuralgiškų
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir
aikštelėj imu.
i
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas —•
palengvina laikinai nekuriuos skausmingu!
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkštiea
nevirškinimas ir rėmuo.

WENtworth

Ofiso Tek: GROvehUl 5213
Res. Tel.: PROspect 9475
VALANDOS:

Tel. — HEMlock 5524
(Dieną arba Naktį)

Dr. John J. Smefana
Dr. J. J. Sjnetana, Jr.
Kampas 18-tos

Phone

HOURS: Daily S—S P. M.
8aturdays 9 A. M. to 8 P. M.

ROOM B
Ne laukite! Bukite sumanūsl Im
kite laikų — išbandyta Dr. Peter’a
Gomoao. Daugiau negu liuoauotoįas — skilvio toniko vaistai —
Sudėta ii 18 vaistinių šaknų, žolių ir
augmenų. Pradeda nerangia* žarnas
veikti.
Pagelbsti jom* prašalinti
Užkietėjusias išmata* — išvaro
užkietėjimo gazus ir išpūtima — su
teikia skilviui ta malonų jausma ra
mumo ir šilumos. Persergėjimas!
Vartok taip kaip nurodyta.

Tik vienų porų akių gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami
išegzaminuoti jas moderniškiausių
metodu, kurių regėjimo mokslas
guli suteikti.
87 METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie prašalina
v i.-ų akių įtempimų.

Indiana—

In

5526 S. Racine Avė.

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dienų.

l . ...

DR. V. P. SLEPIKAS
♦ ♦ *

•

Būkit Malonu
SAVO AKIMS!

(kampas Francisco Avė.)
CHICAGO 32, ILL.

«ŽT>

Dr. A. Mdntvid, M.D.
• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
West Tovvn Bldg.

2400 West Madison Street
Ofiso Tel.: SEEley 7330
Res.

Tel.:

BRUnsvvick

VALANDOS:

0597

02SISAKYKIT “DRAUGĄ” Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare

Šeštadienis, kovo 23, 1946

HELP

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS

WANTED

“D R A U G O”
DARBŲ SKYRIUS

S

WISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS

Paieškomi Asmenys

Ašmenskailė Marcelė, ištikėju
si, dabartinė pavardė nežinoma,
spėjama, gyvena Chicago, III.
Atkotienė Agota, kilusi iš Ša
kių apskr., Naumiesčio vaisė., j
USA emigravo prieš I). Karų.
Andriušis Antanas,
kilęs iš
Garliavos, savo laiku gyvenęs Day
ton, Ohio ir ('leveland, Ohio.
Asakavičius Grasė, spėjama gy
vena AVoreester, Mass.
Alšauska^ Antanas, apie G0 m.
amžiaus, kilęs iš Burbaiėių km.,
Teisių apskr., spėjama gyvena St.
Louis, Mo.
Abromavičius Andrius, spėja
ma gyvena Pittsburgh, Penna.
Aleksa Kazimieras ir Aleksa
Martynas, abu kilę iš Anlkalnės
km., Veliuonos valse., Kauno ap.
Balanda Antanas, spėjama gy
vena Waterbury, Conn.
Bernotas (Bannett) Kazimieras
(Charles), kilęs iš Vindeikių km.,
Ukmergės apskr., spėjama gyve
na Elizabetb, N. J.
Barzdžius Aleksa ar jo vaikai
Ona ir Juozas.
Bokas Antanas, kilęs iš Zinėnų
km., Radviliškio vaisė., spėjama
gyvena Brooklyn, N. Y., ,New
York City ar Chieago, Illinois, j
USA emigravo po D. Karo.
Bush Constąnt ir jo duktė Anita, spėjama gyvena AVoreester,
Mass.
Bar&ienė Elena (jos pirmas vy
ras Kazys Baršys mirė 1936 m.),
antru kart ištekėjusi. Spėjama
gyvena Chicago, 111.
Bruscliat Bosą, iš namų Grinaitė, apie 60 m. amžiaus, kilusi
iš Gogių km'., Pakuonio vaisė.,
ONECOATCOVERS
Kauno apskr.
BabeZis Jeronimas, sūnus Ado
»AT.
mo, apie 50 m. amžiaus, kilęs iš
NOBRUSHMARKS
Telšių apskr.,
spėjama gyveni
Greater New York.
Baltuškoms Elzbieta, iš namų
RENDLOJAM GRINDIMS
Petrauskaitė,
spėjama
gyvena
Chieago, Ilk, ar Philadelphia, Pa.
TRINEJUS (SANDERS)
Balvorius Valerijonas, jo sesuo
$1.50 UŽ DIENĄ
Valerija Poškienė, spėjama gy
vena Brooklyn, N. A .
.
Baronas Longinas, kilęs iš Gi
relės km.. Rokiškio apskr., spėja
ma gyvena New York.
t
VISŲ SPALVŲ
flaltušienė Teofilė,
kilusi iš
SANI—FLAT -----------Girelės km., Rokiškio apskr., spė
$2.25
INTERIOR GLOSS —
2.69
jama gyvena Boston, Mass.
DULAMEL SEMI-GLOSS —2.9»
Bandžius Anupras, spėjama gy
IMPERVO ENAMEL — 4.98
vena Kanadoje. Turi brolį Vladų.
Bastis Pranas, kilęs iš Vadžgi
Mes Taipgi Turime
rio bažnytkaimio, Šimkaiėilų vai.,
MARTIN SENOUR MALIAVŲ
Raseinių apskr., į USA emigravo
IR VARNIŠIŲ
1925, metais, gl’Uama gyvena ChiPIENAS RINKINYS
SIENOMS
POPIEROS
edgo', Ilk
Nuo — 18e. Ir aukse, už Rolę
Barnis Aleksandras (ar jo vai
kai), spėjama gyvena Seranton,
Pa.
....
Brazdžionienė Petronė lė, spėja
2202 West Cermak Road
ma
gyvena
Brooklyn,
N.
A
.
jiečiai labai gerai susipaži
Telefonas CANAL 8887
Biteher Oskaras, Marianos ir
nę su Lietuvos tragedija.” Karolis.
2547 West 63rd Street
* * *
BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt
Chopis Charles, spėjama gyve
Tel. : — HEMlock 8262
“Š. m. sausio 25 d., Urug na Ansonia, Conn.
Ignotas, kilęs iš Būdvie
vajaus sostinės miesto val čiųČesna
km., Marijampolės apskr., spė r?
dyba, t. y. Montevideo mies jama gyvena Chieago, Ilk, ir ver
to Intendentas p. Fabini, pa čiasi fotografo amatu.
.
Didjurgis
Kazys,
kilęs
iš
Bliū

gerbė Lietuvą, pavadinda
džiu km., Šimkaičių vaisė., RaseiLaikas Aprūpinti Automobilius!
mas vieną miesto gatvių niių apskr.
Lituania. Apie tai komenta Dapkus Teodoras, kilęs iš RuAtvežkite Savo Automobiliu dėl pilno

jos, parapijos klebonui va
Milwaukee Žinios
dovaujant, ruošia “Commencements
Exercises”, ku
Sandwich Merginų NELAIMĖ KOMITETUI
“DKAUGAR” HELP WANTED
ARVKRTTSING DEPARTMENT
Kovo 15 d. vienam Šv. Ga-! riame dalyvaus visi vaiku
Patyrusių prie gaminimo šaltų
127 No. Drarhotn Street
užkandžių paruošant pietų laikui. brieliaug parapijos komitet- čiai, kurie lanko tikybos pa
Tol. KANdolph »488-»48l>
GERA PRADINE MOKESTIS ninkui, Juozui Kirklauskui, mokas sekmadieniais. Tame
H I I P VVANTED
VYRAI
įvyko didelė nelaimė namuo parengime bus deklamacijų,
Vai. — 7 ryto iki 8:80 pp.
VYRO REIKIA
se. Kai motina buvo išvy veikalėlių ir kitų panašių
48 Vai. — 6 Dienos { Sav.
Piene išvežioti Ex-servlce vyrą
dalykų.
XXX
pageidaujama. Gera mokesti* ir Laikas ir pusė virš 40 vai. Pui kusi į krautuvę, mažasis vai
kios darbo sąlygos. Dykai ligoni kutis, bežaisdamas su deg
komisas.
nės priežiūra ir gyvybės apdrauAtsišaukite
tukais, uždegė lango uždan
da.
WESTERN UNITED DAIRY CO.
gas, ir per penkiolika minu Kenoshos Žinios
7659 S. Harvard
320 E. 21ST. ST. čių, jų namo, ant 11-tog gat Šio mėnesio pabaigoje
vės, išdegė visas vidus, bal Milwaukee arkidiecezijoj pra
Papr. Darbininkų
MERGINŲ
dai ir drabužiai.
sideda metinė rinkliava ka
Patyrimo nereikia rankomis pa
kuoti arba su mašina. Veikli dir APLINK MUS
talikiškoms įstaigoms. Tos
Warehouse Vyru btuvė. Atsišaukite.
aukos palaiko įstaigas be
MILWAUKEE
CRYSTAL PURE CANDY CO.
turčiams, senukams, našlai
Elena. Paulauskas, duktė čiams, ligoniams ir t.t. šiais
Stiklo Piovėjų
2611 W. Chicago Avė.
parapijos iždin., šiomis die metais Šv. Vardo draugija
EIMSHER
PASTOVUMAS — GERA MOKESTIS
nomis, sugrįžo iš Kaliforni apsiėmė tą rinkliavą pada
Prie moterims siūtų ir kautų.
BERMAN A RERMAN
jos, kur jai teko darbuotis ryti. Kapitonas,-vedėjas yra
101 S. Wells
3nl floor.
CADILLAC GLASS CO
Karo Departamento ofise. , Petras Marshall. KapitonaiPATAISYMAMS
MOTERIS
Ji parsivežė daug gražių į- pagelbininkai yra: Jonas
< 900 W. Cermak Rd.
Dresių šapoje
spūdžių iš Santa Monica,
Virš mokestis. Geros darbo sąlygos. Kalifornijos, ir dabar pra Druktenis, Pranas Stankus.
Molderių
Vincas Ališauskas, Pranas
L. STAR’S DRESS SHOP
dėjo dirbti Milwaukee ap- Vitkus, Simonas Venckus ir
patyrusių
3527 W. 16th St.
CRA 3168 draudos ofise.
Aleksandras Romanas.
Prie floor, sąueeze arba bench.
Newman
Klubas,
naujai
FOUNTAIN MERGINŲ
GERA MOKESTIS
Pastovumas, gera mokestis, ma susitveręs, kovo 28 d. ruo
Kenoshos lietuviai mėgsta
Pastovūs darbai prie
lonios darbo sąlygos. Erdviose šia “Music Appreciation”
krautuvėse arti namų. Puiki tran- vakarą, kuriame vadovaus viens kitą sveikinti vardu
Aluminum castings
sportacija. Mes bandysim kiek ga
vių proga. Todėl kasmet
ADVANCE ALUMINUM lima paskirti jus j krautuvę ar parapijos kunigai. Po trum švenčiame Jonines, Petrines
čiausia jūsų namų. Kreipkitės j pos programos bus arbatėlė.
CASTINGS CORP.
Parapijos jaunieji kviečia ir t.t. šį sekmadienį salėje
ANDES CANDIES
2742 W. 36th PI.
4430 N. CLARK ST.
mi dalyvauti šiame parei lygiai 12:30 po pietų bus
Ar Į ANDES CANDIES krautuvę
gūne. Gavėnios laike bus pa Juozapų ir Kazimierų paKRIAUCIAUS
arti jūsų namu.
našūs dalykai, bet po Vely gerbtuvės. Visi yra kviečia
Geras darbas tinkamam vyrui.
kų prasidės šokių vakarai. mi.
REIKIA SKALBĖJOS
Pastovus darbas.
Dvi dienas į savaitę klebonijoje. ‘‘Music Appreciation” vaka «
CRONIN CLEANERS
ras įvyks parapijos salėje,
Žmonės gausiai lanko ga
GERA MOKESTIS
1374 W. 79th St.
STE 5343
7:30
vai.
vak.,
kovo
28
d.
vėnios
metu pamaldas: Grau
PASAUKITE:
DUMMY HAND
Parapijos Statybos Komi dūs Verksmai — trečiadie
ANDOVER 45 3 2
Patyrusio. Kuris gali vynioti sun
tetas renkasi aptarti svar niais ir Stacijos —2 penkta
kius springsus.
REIKIA MERGINOS
biuosius statybos reikalus. dieniais 7:3C vakare.
Namų
darbams klebonijoje.
CHICAGO COIL SPRING CO.
Susirinkimas įvyks tuojau
GERA MOKESTIS
318 N. Albany
po paskutinių Mišių sekma Jaunųjų Moterų Draugijos
I
PASAUKITE:
dienį, kovo 24 d., parapijos card-bunco * party bus pasi
DŽENITORIUS reikalingas Ne
ANDOVER 4532
salėje.
sekimas. Pelnas skiriamas
kalto Prasid. parapijai Brighton
Parke. Atsišaukite į klebonija —
FILE CLERK
Tikybos pamokų mokyto bažnytiniams„ reikalams.
2745 W. 44th St., CHICAGO 32,
AND
TYPIST
ILL.
WANTED

HEI.P

—

MOTERYS

Permanent
position. Excellent
working conditions. Paid vacation. Hospitai, insurance. Salary
according to experience. Apply.

CABINET MAKERS
FLY FINISHERS
PATYRUSIŲ

GARDNER & CO.

Kabinti duris ir taisyti. Aukščiau
2222 S. Michigan Avė.
sia mokestis. Atsišaukite į
CAL 3434
Mr. Irtvin.

SAMDYMO OFISĄ

HEI.P

VVANTED

Urugvajaus Lietuviai
Mums Praneša

Montevideo (LAIC) —
“Kai tik Londone prasidėjo
UNO konferencija, tai mes,
sutverę Lietuvių, Komitetą
ST. CLAIR SI’ECIAJ.TY MFG. CO.
Urugvajuje, išleidome atsi
160 E. Illinois St.
šaukimą į visas tautas ir
GERA
PROGAI
visas pasaulio valdžias. Tas vo visa Montevideo spauda”.
* * *
PARSIDUODA — mūrinis namas 4 atsišaukimas buvo atspaus
Gėlų. 2 po 5 ir 2 po 4. štymų šildo
“Vasario 16 d., rengiame
mas, visi į rengi nuii. Savininka gali dintas š. m. sausio 11 d. di
ma matyti visados adresu 2623 West
iškilmingą grynai politinio
65»li St. (pirmam aukšte užpakalyje). džiausiam Montevideo laik
raštyje “EI Dia”. Atsišau pobūdžio minėjimą, kuris
PARDAVIMUI — REAL ĖST ATE
kimą pasiuntėme oro paštu bus transliuojamas per radio.
10 akerių lotas ir 7 akerių lotas že į Londoną UNO pirminin
* ♦ *
mes prie VVestern Avė. State Highway, j vakarus nuo Steger, III., pus kui ir asmeniniai įteikėme
( “Lenkų dienraštis “Codantros mylios nuo bažnyčių ir mokyk
lų. Parduodama padalinant ar visas. Urugvajaus parlamento at ! zienny
Niezaležny Kurjer
Atdara kas sekmadienir, Kreipkitės: stovui Dr. Hector Payseere•losepli I.eDoui, 3700 Cliieago Road,
j Polski w Argentynie i w
Steger, III. Pitone Chicago . Htriglits yes, kuris netrukus po to
į Urugwaju” No. 4379, iš sau
4579.
pats išvyko į Londono kon- sio 18 d., patalpino tekstą
į ferenciją. Jisai yra geras
“Ar girtas esi? — paklau lietuvių, draugas ir visuo mūsų atsišaukimo į UNO ir
pasaulio tautas. Be to, sau
sė policininkas.
met atvykdavo su kalbomis sio 12 d. ESPECTADOR ra“No!” - atsakė vyriškis. į Lietuvos minėjimus, ypa dio trumpomis ir ilgomis
— “Stoka namų privertė tingai kuomet Lietuva buvo
mane čia nakvoti”.
užgrobta 1940 metais’
(1946 m. saus. 12).
Patyrimo nereikia. Paprastas ran
komis prie stalo darbas. Nuo 4 pp.
iki vidurnakčio. Pastovus.

6001 W. DICKENS
MOTERYS

VALYMUI MOTERIS
Reikalingu. Darbai nuo 6 iki II va.
karais. Matvkite ’Mrs. CRVM, 5-ta m
unkštė, — 64 E.. VAN ltl KEN ST...

BINDERY MERGINŲ
Patyrusių
ir
pusiau-patyrusių.
Lengvi švarūs prie stalo darbai,
pastovumas, dienomis, aukščiausia
mokestis. Malonios darbo sąlygos.
THE ATI.AS BINDERY
626 W. Jaekson Bivd.

Nakvynė telefono
būdoj
Fairmount, W. Va. — Vie
noje telefono būdelėj polici
ninkas užtiko miegantį vy
riškį. Durys buvo užkabintos
iš vidaus ir tiktai paleidus
amonijos dujų pavyko vyriš
kį prikelti.

» » •

RADIO

200 MERGINŲ
Del Mūsų Produkcijos Programo
PATYRIMO NEREIKIA
7 i c. PRADEDANT — 7« c. PO 4 SAVAIČIŲ

Automatiškas Pakėlimas Iki

94 CENTŲ
Pastovūs Darbai

MOTOROLA
CALVIN

MFG.

4545 A u «usta

CORP.
Bh’d.

NU'tNAHiL
TAM MA«M
V- ft.

ATYDA

“Š. m. sausio 19 d., dien
raštis “EI Dia” redakciniam
straipsnyj komentuoja Lon
dono Konferenciją ir prisi
mena sovietų metodus ir N
KVD gudrybes pavergti ma
žąsias tautas. Straipsnis nu
šviečia padarytą apgaulę su
Pabaltijo valstybėmis, ypa
tingai su Lietuva, kuri ne
tik buvo prijungta prie So
vietų Sąjungos, bet “sistematingai” naikinima, gaben
ti žmones į Sibirą, etc. Strai
psnis sako, kad sovietai vi
siškai nudildo tautas. — “EI
Diš” yra Urugvajaus spau
dos ‘dekanas’ ir dabartinės
[valdžios oficiozas. Urugva

Taisome
REFRIGERATORIUS
Visokios ISdirbystės

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
už 4-tq nuošimtį.

Benjamin Moore
Maliavos

PIETŲ AMERIKOS ŽINIOS

MERGINŲ REIKIA

ZENITH RADIO CORP.

džių km., Šimkaičių vaisė., Rasei
Gabalas Frank, spėjama gyve
nių apskr.
na Cambridge, Mass.
Danielius Juozas, spėjama, gy
Gudelytė Anelė ir Gudelytė
Elzbieta, abi kilusios iš Šimkaičių
vena Mahanoy City, Pa.
Duoba (Doba) Jonas, kilęs iš vaisė., Raseinių apskr.
Veršių km., Sintautių valse., Ša
Greičius Vincas, kilęs iš Ne
makščių valse., Raseinių apskr.
kių apskr.
D ra nsis, D ranse virius, DransuHendricks Bemis, spėjama gy
tavičius, kilęs iš Šiaulių apskr.
vena Greater New York.
Dafbokas Klemensas, spėjama i Jagolditmė Kasiulė, iš namų
gyvena Philadelphia, Pa. Turi 1 Žnmid/inaitė, kilusi iš Keturva
brolį Jonų.
lakių bažnytkaimio, j USA emi
Daliyke ličius (Dalinki,*.) Alber gravo po D. Kuro.
Jannkaitis Edvardas, sūnus Ka
tas.
Endriukuitytė Antosė, kilusi iš zio, kilęs iš Šauliių km., Gelvonų
Sintautų vaisė., šakilų apskr., iš vaisė., Ukmergės apskr.
Jablonskaitė Ona, duktė Juozo,
tekėjusi, dabartinė pavardė neži
noma, spėjama gyvena Kanadoje. dainininkė, spėjama gyvena Chi
Elyermanas Jeronimas, kilęs iš eago, III.
Jenidtkevičius Petras, gyvena
Bliūdžiu km., Šimkaičių vai., Ra
seinių apskr.
AVaterbury, Conn.
Gaubi?. Pranas ir Gaubi* Juo
Jonkaitienė Veronika iš namų
j Vasiliauskaitė, kilusi iš Gražiš
zas.
Gečas (Gečienė) Agnė, spėja kių vaisė., Vilkaviškio apskr., spė
jama gyvena Shenandoah, Pa.
ma gyvena Chieago. III.
Gerulis Pranas (Frank), spė
Ieškomieji ar apie juos ži
jama gyvena kur tai Illinois. Tu
nantieji maloniai prašomi at
ri brolį kunigų.
Giraitis Juozas, spėjama gyve siliepti:
na Boston, Mass.
Consulate General of
Giraitienė Magdalena, spėjama
Lithuania
gyvena Boston, Mass.
Gudynas Stasys, spėjama, gy41 West 82nd Street
vena Boston, Mass.
New York 24, N. Y.
Griniui Bobertas, kilęs iš Bliū
džiu km., Šimkaičių vaisė., Ra
seinių apskr., į USA emigravo
prieš D. Karų, spėjama gyvena
Pittsburgh, Pa.
(i riganu viriu s Joną s.
Gelžnikas Jokūbas, kilęs iš Bir
žų vaisė., Vinkšninių km.

MAROUETTE
PAINI & HARDWARE

MUTUAL
FEŪERAL
SAVINGS and LOAN
Assn. of Chicago

PRADŽIOJE PAVASARIO

bangomis tą atsišaukimą iš
tisai perskaitė ir sausio 20
d. antru kart pakartojo. Ko
mentatorius Lietuvą parodė
viso pasaulio apleisto naš
laičio padėtyje, pabrėžiant
lietuviai esą labai dideli pa
triotai, laisvės bei nepri
klausomybės verti sūnūs.
Urugvajaus interesas Lietu
vos reikalus ginti...”

MŪSŲ

peržiūrėjimo ir patarnavimo
Vasaros Laikui pas mus.

priruošiant

Viktoras Yuknis Vienatinis Savininkas

MIDWEST SERVICE STATION
2355 S. Western Avė. Cor 23rd PI.
Phone: — CANal 3764
PHILIPS “66” PRODUCTS
Greasing, Washing, Motor Oils, Range

BENDROVĖ

Fuel Oils

SKIRIA $1,000,000.09

VETERANŲ PASKOLOMS!

Sla pinigų sumą KEISTUTO TAUPYMO BENDROVft yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Įsigyti
naujų arba seną namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartlnj savo nam» be ilyo atidėliojimo Ir be
Iftlaldų. pagal O. I. Btll oi RlghM patvarkymus.
Stos bendroves vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra
pilnai patyręs Ir kvalifikuotas visiems Veteranams
Siame reikale sutelkti patarimus Ir patarnavimą.

Didelius ir Mažus
DARBAS GVARANTUOTAS

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

1

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI
ATSILANKYTI PASITARIMUI

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
Tel. - CALumet 4118
3236 S. Halsted SU Chicago 8, III.
JOS. M. MOZERIS, SEC’Y

^TENRASTTR DRAUGAS. CHTCAGO. TLLTNOIS

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FBIEND
2331 South Oakley Avė.
Chicago, HHnoia
Published Daily, ezcept Sundays,
by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY
A member of the Catholic Press Associatlon
$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chlcago &
Cicero; 3c per copy.
Advertiaing in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina Chlcagoje ir Cicero—paštu:
Metams ..............................
$7.09
Pusei metų ............................................................................... 4.00
Trims mėnesiams ................................................................ 2.00
Dviem mėnesiams ................................................................... 1.50
Vienam mėnesiui .................... ............................................. ‘ .75

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

Užsieniuose:
Metams ..................................
$8.00
Pusei metų .................................................
4.50
Trims mėnesiams .................................................................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrąžiname. Jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pažto ženklų. Redakcija
pasilaiko sau tęisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač
korespondeiicijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų 'prašome rašyti
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios
korespondencijos lalkraštln nededamos.

Entered as second-Class Matter March 81, 1916 at Chicago, HL
Under the Act of March 3, 1879.

Vyriškas Nusistatymas
SAUGUMO TARYBOS POSĖDŽIAI NEBUS ATIDĖTI

Patsai Prezidentas Trumanas griežtai pareiškė, kad
Jungtinės Valstybės nekreips 'dėmesio i Maskvos rei
kalavimą nukelti toliau Jungtinių Tautų Organizacijos
saugumo tarybos posėdžius. Anot Prezidento, saugumo
taryba turi pradėti posėdžiauti tuojau, kaip buvo nu
matyta, būtent busimąjį pirmadienį. Be to, pirmuoju
dienotvarkės punktu buri būti Irano (Persijos) paduo
tas skundas prieš Sovietų Rusijos agresiją. Šį Jung
tinių Valstybių nusistatymą remia Didžioji Britanija.

KO SIEKIA MASKVA?

Maskva, aišku, labaį norėtų, kad saugumo taryba
tol neposėdžiautų, kol ji nepasiglemš į savo kruvinas
diktatoriškas rankas viso Irano. Kai jau raudonarmie
čiai ir NKVD turės savo kontrolėj visą kraštą, kai
komunistiški budeliai nuvers dabartinę vyriausybę, ir
jos vieton pastatys savo pastumdėlius — “kvizlingus”,
tada JTO saugumo taryba galės kelti Irano klausimą.
Bet tai būtų popiet šaukštai. Maskva pasakytų — vis
kas baigta: iraniečiai — persai “savo laisva” valia
“sutiko” prisidėti prie Sovietų Rusijos komunistinio
totalitarizmo kombinacijos.
Diktatorius Stalinas, vykdydamas agresiją Irane,
naudoja lygiai tokius mat metodus, kokius jis nau
dojo užgrobdamas Baltijos valstybes ir kitus kraštus.

“GELBĖKIT!” — ŠAUKIA IRANAS
Pažymėtina, kad paskutiniuoju momentu Irano vy
riausybė maldaute maldauja, kad saugumo tarybos po
sėdžiai nebūtų atidėti, kad Irano klausimas tuoj būt
sprendžiamas, nes jį smaugia iš visų pusių didelės
raudonarmiečių jėgos.
Todėl, vyriškai daroma, jei neatidedama JTO sau
gumo tarybos suvažiavimo posėdžių. Reikia gelbėti
Iraną, reikia gelbėti pasaulį nuo naujojo siaubo —
žiauraus komunistinio totalitarizmo. Jei ir dabar Mask
vai būtų, padaryta nuolaidų, geriau būtų Jungtinių
Tautų Organisacijai visai likviduoti, nes ji pasirodytų
bejėgė ir nereikalinga.

★
Išvietinhįjįį Šalpos Reikalai

Tuo būdu mums reikalinga dar labiau stiprinti Bend
rojo Amerikos Lietuvių Fondo (BALF) veikimą. Tuo
jau reikia pasirūpinti visur, kur tik yra bent kiek lie
tuvių, tos kilnios organizacijos skyrius suorganizuoti.
Kiekvienas lietuvis, kuriame bent kiek gailestingumo
ir artimo meilės jausmo yra likę, turi rašytis į BALF
skyrius.

★
Kaip Kalba Harriman Ir Wallace

KĄ SAKO PAŽINUSIS RUSIJĄ
Russian Relief New Yorke surengė Jungtinių Val
stybių ambasadoriui Maskvai, p. Harriman, pagerbimo
bankietą. Ambasadorius Harriman, kuris gyveno Ru
sijoj keletą metų ir turėjo progos geriau pažinti ko
munistų totalitarinę santvarką, nepaisant kad ir prorusų organizacija jį pagerbė, aiškiai pabrėžė, kaip di
delis yra skirtumas tarp Rusijos ir Amerikos gyveni
mo ir kad jis negali paslėpti savo nusivylimų ir susi
rūpinimo Rusijos agresija.. Jisai matė Rusijoj didelį
skurdą, vergiją, matė komunistų užsimojimą siekti už
mesti savo santvarką ir kitiems kraštams.
KALBA LYG PAPIRKTAS

Tame pačiame bankiete kalbėjo ir prekybos sekre
torius Henry Wallace, buvusia vice prezidentas. Jis
Rusijos (gyvenimo nepažįsta. Tačiau jis jį gyrė ir gy
nė Stalino agresinius žygius. Girdi, Rusija kaip tik
eina tuo keliu, kuris “veda į taiką ir saugumą”. Esą
kapitalistai “proletarišką” Rusiją apsupa, todėl ji tu
rinti taip praplėsti savo sienas, kad jai pavojų nebūtų
Wallace kalba taip lyg būtų diktatoriaus Stalino pa
pirktas. Jis nepaiso, kad Stalinas pavergia tautas, žu
do žmones ir visur, kur tik prieina, griauna demokra
tinę santvarką, kad savo diktatūrą įvesti.
Wallace ir kitiems panašiems pro-rusams ir prokomunistams neturėtų būti vietos demokratinio krašto
vyriausybėje. Jei jiems Rusijos diktatūra patinka la
biau negu Amerikos demokratija, tekeliauja'į Stalino
sukurtąjį ‘‘rojų”.

★
Komunistų Prigavystes

Sovietų Rusija buvo žadėjusi Prancūzijai 500,000 to
nų grūdų. Bet kai Amerikos laivai nuplaukė į Rusijos
uostus — Odesą ir Nikolajevą tų grūdų paimti, buvo
pranešta, kad jų ten nėra.
Pasirodo, kad komunistai tuos grūdų pažadus pran
cūzams darė grynai politiniais sumetimais. Prancūzi
jos komunistų lyderis Maurice Thorez savo priešrinki
minėse kalbose dažnai ir garsiai šaukė, kad Sovietų
Rusija Prancūzijai duos didelę dovaną — 400,000 tonų
rugių ir 100,000 miežių. Bet pasirodė, kad tai buvo
bliofas, skaudi apgavystė. Tais pažadais komunistų
agitatoriai norėjo patraukti į savo pusę prancūzų ba
daujančią visuomenę.
Komunistai, matot, naudoja visokiausias priemones,
kad tik savo tikslą pasiekti. Temiršta žmonės ii* badu
bile tik komunizmas plinta.

APŽVALGA
Kiti Apie Churchillio Kalbas

|

KIEK LIETUVIŲ AMERIKIEČIŲ ZONOJ?

Amerikos Militarinė Vyriausybė Vokietijoj praneša,
kad amerikiečių zonoje dabar gyvena išvietintų žmo
nių (tremtinių ir pabėgėlių,): 166,000 lenkų, 14,000 es* tų, 40,000 latvių, 28,000 lietuvių (atrodo, kad lietuvių
•kaičius yra žymiai sumažintas), 5,000 jugoslavų, 4,000
rusų ir 50,000 žydų. Viso 324,000.
Ta pačia proga yra paskelbiamas naujas parėdymas,
kad nuo šių metų liepos 1 d. patys vokiečiai turi imti
atsakomybę už išvietintų žmonių išlaikymą Amerikos
zonoj. Vadinas, nuo liepos 1 d. nei lietuviai nei kiti
išvietintieji nebegaus UNRRA pagalbos.
Sunku yra vaizduotis, kaip tie nelaimingieji išvie
tintieji (displaced persons) galės gyventi be UNRRA
ir kitų panašių organizacijų pagalbos. Juk patys vo
kiečiai dar neturi kuo verstis, daug jų pusbadžiai gy
vena.
MŪSŲ PAREIGA

tintųjų šąlpimo problema nesumažės, bet padidės. Juk
savo tautiečiams neduosime badu išmirti. Taį bus mū
sų pareiga aprūpinti išvirintuosius lietuvius būtiniau
siomis gyvenimo reikmenimis, nes negalima tikėtis, kad
vokiečiai tuos jų reikalavimus bent dalinai galėtų pa
tenkinti.
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Mes, lietuviai, į šias žinias turime atkreipti Labai
rimto dėmesio. Jos mums pasako, kad lietuvių išvie-

Lietuvių katalikų savaitraštis Amerika pastebi, kad
pasaulis gyvena tokiam pat .netikrume, kaip Hitlerio
laikais. Ištisos tautos yra Maskvos pavergtos, ir žmo
nės nežino, koks jų rytojus. Vienos diktatūros vietoj
dar labiau įsigalėjo kita.
Tą pasaulio netikrumą ir pavojus puikiai pavaizdavo
Winston Churchillis savo kalboj Fultone.
Bet mes turime pasakyti, kad vienas iš didžiausių
kaltininkų dėl tokios padėties yra pats Churchillis. Jn>
pats prisipažino, kad Jaltos nuolaidos buvo “kraštuti
niškai palankios” rusams.
Jaltoje tas nuolaidas darė ne kas kitas, kaip tik
Churchillis ir Rooseveltas.
Buvęs Anglijos premjeras sutiko su įtakų sferomis
Europoje, ir jo sąžinė negraužė, kai Kinijos žemes iš
davinėjo rusams. Jis Jaltoje darė slaptus susitarimus,
dėl kurių nei jis pats neį jo bičiuliai toli gražu negali
didžiuotis.
Ir jei Churchillis yra toks teisybės riteris, tai kodėl
jis nė puse lūpų neužsiminė apie Lietuvos, Latvijos ir
Estijos vergiją?...
Matyt, jam labiau rūpi pašliję imperijos reikalai,
negu visų žmonių laisvė...
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Pavasariui Atėjus
Vakar sutikome pirmą pa
vasario dieną. Paprastai, pa
vasaris svajonių laikas, pla
nuojama t kas daryti, nes
šalta žiema gerokai aplei
dusi sustingusią žemę. Pati
gamta atgijusi, paukščiai
grįžę iš šiltesnių kraštų
linksmina mus savo gražia
dainele. Žmogus irgi pagy
vėja, rodo daug stiprybės,
nori dirbti, veikti.
Pavasaris Amerikoje gan
malonus. Europoje, pavasa
ris bus pradžia naujų var
gų. Kaip galima dirvas pa
ruošti sėjimui, jeigu nėra
nei gyvulių nei prietaisų že
mei aparti. Dar didesnis gal
vosūkis — iš kur gauti sėk
los; argį badaujantis žmo
gus galės iškentėti nesuvalgęs grūdų skiriamų sėklai?
Be to, kas daryti iki ateis
piūties laikas, kuomi pra
misti?

★ ★ ★

Atrodo labai keistoka, kad
mažai tebėra reiškiama rū
pesčio kas pavalgydins mi
lijonus badaujančių Europo
je ir Azijoje. Tuo tarpu di
desnės valstybės tarp savęs
varo politines kovas, ieško
būdų kaip išgauti dideles
pinigų paskolas savo pra
monę grąžinti į prieškarinę
būklę, įsigyti stiprų laivy
ną, aliejaus šaltinius.

★ ★ ★

Mieste įvyko nelaimė. Mo
teris gatvėje rasta gulinti
be žado. Policija ją nuga
beno nuovadon, mat polici
jos nuomone — ji pasigėrusi, verta bausmės. Prie mo
ters visgi rasta kortelė, ku
rioje pažymėta, kad jeigu ji
būtų rasta be sąmonės, kad
tuojau būtų gabenama į li
goninę, nes serga cukrine
liga.
Policija tarp savęs ginči
josi — ar moteris girta, ar
ištikrųjų 3erga. Iki kol su
siprasta nuvežti ligoninėn,
jai medicinos pagalba buvo
be reikšmės, mirė. Policijai
nesmagu, nes aiškus apsilei
dimas; jiems rūpėjo ne žmo
gui padėti, bet surasti pra
sikaltimą, už kurį galima
bausti.
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Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

(Tęsinys)
Ilgas jauno vyro pas jau
ną mergaitę sėdėjimas ėmė
nepatikti buto šeimininkei.
Vieną kartą ji, atsikėlusi iš
lovos, užsimetė rytmetinį
apsiaustą ir nuėjo prie Ma
rytės durų iškolioti juos ir
išvaryti svečią. Ne tai iš
smalsumo, ne tai dėl daly
ko išsiaiškinimo šeimininkė
pasilenkė prie durų rakto
skylutės ir stebėjo, kas de
dasi viduje. Tai, ką ji pa
matė kambaryj, visai pa
keitė jos nuomonę.
Svečias sėdėjo prie stalo.
Greta jo ant kitos kėdės sė
dėjo Marytė, lengvai atsi
rėmusi į jo petį galva. Jis
savo galvą priglaudęs prie
jos galvos. Jis žaidė jos žie
du ant piršto. Jų kukliam
artume buvo tiek nekaltu
mo, tiek švelnumo, kad nė
griežčiausių pažiūrų, žmogus
negalėtų rastį nieko netin
kamo ir nepadoraus. Neti
kėdama, kad toki švarūs,
nekalti santykiai galėtų bū
ti vidurnakčiais tarp dviejų
jaunų žmonių (bent taip ne
švariai linkę įtarti du prie
šingų lyčių jaunuolius, kiti,
jau seniai toliau nužengę
šioj srityj žmonės), šeimi
ninkė daug kartų atėjo pa
tikrinti jų santykius pro
rakto skylutę ir pagaliau,
maloniai nusišypsojusi, nu
ėjo ramiai sau gulti, dau
giau jais nesirūpindama.
— Kad mano dukterys to
kios būtų! — tarė ji savo
vyrui, guldama į lovą.
Dabar Vytautas tik ir
svajojo visą darbo dieną kad
greičiau būtų vakaras, grei
čiau pas savo Marytę.
Visas pasaulis dabar jam
skyrėsi į dvį dali: viena, kur
buvo jo Marytė. Ten laimė,
šviesa ir viltys. Antra —
tamsi, ir liūdna, nes ten jos
nėra. Kažkoks keistas, bet
malonus ir brangus, visai
nuo jo nepareinąs jausmas
užslinko ant jo ir visą jį
apėmė. Baisu jam buvo, kad
tas jausmas buvo didesnis
už jį patį.
Vytautas pajuto savyj
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daug jėgų, daug noro gy
venti. Gyventi s,u ja, dėl jos.
Jis visas pasinėrė tos šva
rios, grynos ir kilnios mei
lės gelmėse. Tokią meilę ga
li duoti tik dora kilni mer
gaitė, kaip jo Marytė.
Jų malonumą dažnai su
trukdydavo kitį vyrai. Kol
manė Maryfę esant laisva,
daug kam rūpėjo užkariauti
jos širdukė. Kiti ateidavo
taip sau — su jauna mer
gaite paerzeliuoti. Marytė
tarė savo, nors nemalonia,
pareiga būti su visais ma
lonia, vaišinga šeimininke.
Vytautui nusibodo šitie lan
kytojai.
Vieną vakarą, kai jie liko
vienudu, Vytautas paklausė:
— Maryte, pasakyk man
teisybę. Ar tu labai mylė
jai daktarą? — Marytė vi
sai nenuleido akių, o jis to
tikėjosi. Linksmai dirstelėjo
jam į akis ir tarė:
— O tu pasakyk man tie
są, ar tu patikėsi mano nuo
širdumu?
Vytautas linktelėjo galvą.
Pavydas dėl praeities, dėl
seniai mirusio žmogaus ar
jo atminties dar labiau su
ėmė jį, negu kitados. Jis ne
kantriai laukė nemalonaus,
nors nieko nenulemiančio,
atsakymo.
— Tikėk, brangusai, kad
nė vienas žmogus man taip
brangus, kaip tu, nebuvo!
Dar daugiau. Dabar, kai pa
milau tave, aš pamačiau,
kad nė kibirkštėlės šito
jausmo, kuriuo degu nuo ta
vęs, nei dėl daktaro, nei dėl
jokio kito aš neturėjau. Ne
supratau ligi tavęs, kas yra
meilė ir — kas gali žinoti!
— gal būčiau laimingesnė
buvusi, heį tavęs, nei šitos
meilės nepažinusi...
— Brangioji, ar tave ap
sunkina mūsų meilė? Ar tu
nesi dabar laiminga; ar tu
nejauti laimės mylėti ir bū
ti mylimai?!
— Taip. Visa tai taip, ma
no mielasis! Bijau tik, kad
tas jausmas mane labai su
ėmė.
(Bus daugiau)

★ ★ ★

Tiesa, Amerika paskyrė
buvusį prezidentą Hooverj
rūpintis badaujančiais, bet
jam nėra kaip padėti. Iš
mintingas politikierius nu
tarė kreiptis į patį Šventąjį
Tėvą, kad Jisai prabiltų į
pasaulio katalikus raginda
mas juo3 dalintis maistu,
rodyti didesnės artimo mei
lės nelaimingiems. Katali
kai vieningai veikdami, pri
vers tada kitus, kokiu nors
būdu prisidėti prie šelpimo
darbo.
‘ Paprotys užsiimti pašali
niais klausimais paliekant
pagrindinius reikalus, tar
tum žmonijos neišgydoma
liga. Žmogui daugiau rūpi
ar jam pasiseks nusipirkti
gerą kąsnį mėsos, kaip gal
vą sukti apie savo sielos rei
kalus, apie reikalingumą ar
timui padėti didelėje nelai
mėje. Ar daug mirs badu —
vien tik laikas ir artimo
meilės atbudimas mums te
parodys. Draugiška ranka
ištiesta pargriuvusiam, krikš
čioniškas darbas. ’ A.B.C.J.

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą
Lengvais Išmokėjimais
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DRAUGAS. CITICACO TLLINCT-

už žydų slėpimą vokiečių atžvilgiu buvo negeresni už
buvo paskelbtos labai kietos bolševikus. Jie neleido nei Metrikai Dviem
net ligi mirties bausmės vienam tautą atstovaujan
baudos, slėpė žydus. Nema čiam organui atsikurti. Vie Kalbom
New York (LA1C) —
ža žydų, pabėgusių nuo vo natinis Episkopatas — kai
ŽYDAI LIETUVOJE
1 dais, tai buvo tiksli foto- kiečių kruvinos egzekucijos, po Lietuvos Katalikų Baž- SSSR liaudies komisariatas
|
Europoje leidžiamas lietu-1 grafija t0- kas buv0
rado širdingą prieglaudą ka nycios teisėta vadovybė ga paragino visas Sovietų resvių biuletenis ELTA iš š. idyta Prieš žydas
talikų vienuolynuose, klebo- Įėjo lietuvių katalikų vardu publikas (prie kurių bolše- I
m. sausio 15 d. talpina i sia
° paskui vi- nijose ir lietuvių inteligen-i kalbėti. Ir jis, tai padarėliai priskiria ir Lietuvą)
straipsnį apie lietuvių salt- s0“ « okupuotose valsty- tų šeimose. Katalikų dva-f net pakartotinai. Grinius, A- nu° š. m. gegužės 1 dienos
tykius su žydais. Tarp kit-1 8®se. Koks buvo lietuvių sininkai kiek galėdami tą leksa ir Krupavičius, pro- suvienodinti vedybų, gimiko, straipsnis tvirtina se-1 tautos ir 1 etuvil* vaidmuo akciją palaikė. Kauno vy- 1 testuodami prieš vokiečių mų ir mirties registracijų
kančiai*
,siose vokiečių atneštose ir riausias rabinas Šapyra už žydų žudymą, tą žygį darė pažymėjimus. Ateityje pa
I vykdomose žydų skerdynė- tai buvo raštu pareiškęs pa ne kaipo privatūs asmenys, žymėjimai bus, spausdinami
Manoma, kad žydai atsi- Įse? Lietuvių tauta be susi dėką
per Kauno Kuriją ka bet kaipo tautos atstovai, dviem kalbom: rusų ir vie
radę Lietuvoj karaliaus Ka- Į tarimo, nes jis rudosios otalikų dvasininkijai. Kiti vo kaipo buvę parlamento ir tine. Pažymėjimų blankus
zimiero Didžiojo viešpatavi- kupacijos metu buvo neima kiečių evakuoti j Vokietiją vyriausybės nariai. Tai su reikės pirktis valstybės įmo metu. Kitų gi manymu, nomaS( giliai pasipiktino ir iš, Lietuvos žmonės ir šiuo prato ir tardę p"of. Krupa staigose. Jie bus spausdina
jų būta Lietuvoj dar prieš vįsas savo simpatijas ne vo- sunkiu momentu neapleido vičių gestapininkai, ir tai mi ant žyminio mokesčio poKazimierą Didįjį, tik mažės- kiečiams, bet žydams pa- globotų žydui, juos pasiim juos ypatingai pykino ir er pierio.
niame skaičiuje. Per visą šį reiškė. Kai prieš naikinimą dami kartu su savim. Pri zino. Keliais atvejais jam
Pakeitimai daromi ir
ilgą bendrąjį lietuvių su žy- vokiečiai dar tik tyčiojosi, minsiu čia Laukeliškių kle buvo pabrėžiama: “Tamstos ‘‘Zags’e”, kurs tvarko modais sugyvenimą jokiy skau- • nįekino ir kankino žydus, boną kun. P. Karalių. Prieš kaipo ministerio žodis turi į teiystės aktus. Dabar nebedžių konfliktų tarp šių dvie- , kai juos suvarė į rinkas ne- vokiečiij tokį elgesį su žy kitokios vertės, nekaip ei- bus galima iš karto sudajų tautų nebuvo.
žmonišku būdu varinėdavo dais protestavo ne tik dar linio piliečio”, nors prof. ryti moterystės aktą, bet
Caro Rusija buvo priešin su jų žinomais: gulk, kelk, bais bet ir raštais, nebijo Krupavičius tuomet buvo pirma reikės nuvykti nusta
ga žydams. Juos labai var bėk, šok ir vėl gulk, kelk dami vokiečių keršto, siųs- tik buvęs ministeris. Bei tytą dieną ir valandą jung
žė savo imperijos ribose. ir t.t., lietuviai tai matyda- darni juos Lietuvos general- .svarbiausia, kaip pati tau- tuvėms užregistruoti. Regis
Antisemitizmas buvo palai- Į mi bėgo šalin, negalėdami komisarui von Rentelnui Lie tą, jos masė. kuri tose są tracija atliekama vykdomo
komas ir kurstomas oficia- tekio žmogaus niekinimo pa tuvos episkopatas, buvę lygose pati save reprezen jo komiteto, visuomenės or
lmių, įstaigų ir net įstaty- 1 kelti. Daugelis verkė iš su aukšti Li e t u v o s žmonės, tavo ir atstovavo, elgėsi, ko ganizacijų ar kolchozų at
mų leidimo organo. Tuo pat 1 sijaudinimo.
kaip Respublikos Preziden kią ji poziciją užėmė žydų stovų akivaizdoje.
keliu buvo rengiamos žydų ’
Matyti, Sovietuose turima
tas dr. K. Grinius, buv. mi atžvilgiu. Ta tautos masė.
skerdynės - pogromai Ir, OKUPANTAI MIRŠTA
nisteris J. Aleksa, buv. min. kaip buvo minėta, užėmė j daug vargo su vedybų neparyškūs pavyzdžiai ir tiesio- į Vokiečiai stebėjosi ir nir- prof. M. Krupavičius ir ki- garbingą poziciją: vokiečių , stovumu ir., įvedant naujus
giniai raginimai lietuviams j to, kad savo sadistiškiems ti. Paminėtieji asmenys kai- , elgesį su žydais pasmerkė, formalumus bei naujas iš
taip pat prisidėtį prie šios i darbams lietuvių tautoj pri- po žydų užtarytojai (tarp pati tame šlykščiame darbe kilmes, norima susituokian
antižydiškos, akcijos lietuvių tarimo neturi. Jie, mat, no- i kitko) buvo areštuoti ir iš- nedalyvavo ir kiek galėjo čius paveikti rimčiau žiūrė
nepaveikė. Lietuviui žydas rėjo, kad jų programiškas tremti — Grinius dėl senat- žydams padėjo.
ti į moterystę.
buvo tik žmogus, senas Lie žydų išnaikinimo punktas vęs ir ligos tik iš Kauno,
tuvos gyventojas. Lietuvio lietuvių tautos rankomis bū- o Aleksa ir Krupavičius — į
Johnson City, Texas. —
VISŲ SPALVŲ
krikščioniškoji moralė nelei- ! tų įgyvendintas. (Vokiečiai Eitkūnų kalėjimą, o vėliau Šio miesto lgioninėn atves
SQ.3O
do jam sekti rusų pavyz- buvo prieš tai pareiškę, kad į Vokietijos gilumą, ir ati tas 13-kos metu berniukas,
džiu, į kurį jis žiūrėjo su i žydų klausimą jie rezervuo- duoti Gestapo globon. Iš tos kuris uždarytas tuščiame va
pasibiaurėjimu.
ją sau, o jų turtas esąs rei “globos” juos išlaisvino tik gone penkias dienas išbuvo
GAL
cho turtas, vadinasi, nieks atėję amerikiečiai. Kauno nevalgęs ir negėręs. Vago
GERIAUSIA
PO VASARIO 16, 1918
negali žydų klausimo spręs Karmelitų parapijos vikaras nas buvo paliktas laukuose.
Išorine Maliava
Atgavus Lietuvos nepri ti kitaip negu vokiečiai ir už žydų; gelbėjimą buvo nu
klausomybę, niekad nieks nė nieks neturi teisės reikšti teistas keliems metams ka
pasikėsino siaurinti žydų pretenzijų į žydų: turtą). Tas lėti. Vysk. Brizgio pasaky
Kohout Prieš "Sales
teisių, nieks nebuvo užsimo- ' jų įtūžimas daug kam bu- tas žydų klausimu pamoks
jęs daryti jiems bet kurios vo pademonstruotas. Kai las lietuviuose sukėlė džiaug Taksus" Ant Maisto
skriaudos. Niekad niekur prof. Krupavičius 1942 m. smo ir pasigerėjimo, o vo
nebuvo kilę kokių antižy prieš areštavimą ir išveži kiečiuose pykčio. Daugelio
TTnitized
Plaunamų.
Sienoms I’oplera
diškų ekscesų. Jei kur pasi- mą į Vokietiją buvo tardo- kunigų teigimu apie žydų'
taikydavo kokių nesusipra- i mas Kauno Gestape, prie skerdynes lietuviai tik su Į
timų, tai jie buvo tik. nesu- žydų klausimo gestapininkų- ašaromis akyte kalbėdavo. į
sipratimai žmogaus, su žmo- tardytojų ilgiausia buvo ap- už nužudytus žydus lietugum, o ne tautos su tauta, sistota. Ir geruoju ir piktuo- viai daug ir mišių užrašy
Lietuvos praeitis žino skau- ju jie stengėsi prof. Krupa- davo.
desnių kovų lietuvių su lie- vičių įtikinti, kad žydai esą
tuviais, negu lietuvių su žy- didžiausi Lietuvos priešai, BUVO PAMIRŠTA
NAUJOJ VIETOJ
dais. Ištisų amžių bėgyje kad tik žydus išnaikinus ŽYDŲ SKRIAUDOS
3544-46 W. 26th ST.
Near Drake Avė.
lietuvių tautos sugyvenimas Lietuva būsianti laiminga,
Opposite Lurie Bros. Store
Taip
reagavo
lietuvių
tau

La w n dale 0104
su žydais buvo sklandus, kad lietuviai intelektualai
ta
į
vokiečių
žydų
žudymą.
taikingas, draugiškas, ėjęs atsakingi už lietuvių tautos
net ligi intimiškumo. Lietu- neprisidėjimą prie žydų nai- Ir tai jie darė tuo metu, kai
vių tautoje antisemitizmo nė kinimo, kad istorija aukš daugelio paskirų žydų pa
šešėlio nėra buvę. Iš kur jis tai iškelsianti vokiečių nuo daryta lietuvių tautai skriau
staiga tik vokiečiams oku pelnus žmonijai už žydų iš da dar nebuvo pamiršta, kai
Joseph G. Kohout
pavus Lietuvą galėjo atsi naikinimą, Kai į) tai prof. nemažas jų skaičius aktin
rasti ir negirdėto žiaurumo Krupavičius pasiūlė geriau gai padėjo bolševikams nai Joseph G. Kohout, kandidatas
kint lietuvių tautą. Bet lie- | Demokratų serašan į State Sena GEROS ŽINIOS VISIEMS
1
formomis pasireikšti?
palaukti pačios istorijos
torius 15-to distrikto,
šiandien
tuvių
tauta
sugebėjo
atskir
Kenčiantiems nūn Patrūkimo i
pranešė, kad viena iš pirmųjų ir
sprendimo negu jai bėgti už
VOKIEČIŲ PADARAS
ti paskirų asmenų darbus svarbiausių pareigų, kada bus iš .JAI KSATK l’ATKrkl-; — N,.Marint
akių, tardytojų pyktis pa
kaip blogai arba kaip ilgai;
tai bandymas panaikinti
Kas sekė liūdną ir skau siekė aukščiausio įtempimo. nuo tautos. Lietuviams ži rinktas,
Sales
taksų
ant
maisto.
Kohout
JAI
KKftlOJATK TIU SA, nrliurint konoma,. kad nėra grūdų be
kl<w* - AI ;
džią žydų naikinimo Lietu
pareiškė, kad abi politinės maši
pelų ir kad nėra tautos be nos laiks nuo laiko prieš rinkimus JKHilJ jaul’-ialt-M kuri 1'ATIH k-.it.,
voje istoriją, tam į klausi LIETUVIŲ DARBAI
išgamų ir moralinių supu pažadėjo, kad taksos ant maisto -JAI JI MS linui rim-j t„ <ų>eriM-ijg nuo
ŽYDŲ
PUSfiJE
mą nesunku atsakyti. Tai
PATKCKI.MO;
bus sumažintos, bet visuomet po
vokiečių padaras. To bude
Lietuvių tauta ne tik sa vėlių. Žydai gi to suprasti rinkimų
tuos prižadus užmiršdavo. ! JAI NOKITK žinoti ka-. link TKVSO
priekaištauja daž
Į kurj .labai- neMoj.it« ar tinkamas ir
liško darbo idėją, metodus vo sentimentais, bet ir dar- nenori.
ar .landa Jums ko daugiausiai ramu
Kohout darydamas šį prižadą
nai,
kad
žydus
užtarinėję
ir
mo ir apsaugos;
ir vykdymą atnešė vokie bais stojo žydų pusėje. La
primina
1
/
suotojams,
kad
jis
čiai. Kas vykd vokiečių oku- bai didelis skaičius lietuvių jiems padėdavę tik atskiri kandidatuoja prieš kandidatą re JAI Itl VIII K apvilti kur kitur;
pacijos metu Lietuvoj su žy-1 ūkininkų, nepaisant to, kad asmenys, gi visa tauta ty mia ną 15-to Senatoriai distrikto JAI NOKITK sa«ino-| TIFS4 kas link
.iusii PATIKI KIMO. ir ar gulima Iš
lėjusi. Teigimas labai netei politinės masinos ir bosų. Jis ne
gydyti ar nr;
singas. Taip teigdami išlei pripažįsta paklusnumo niekam, JAI NOKITK MOKSIMK.) Trasi, ku
žmonėms jo distrikte. Jo plat
ris .Inos jums KM* mu š , ramumo b
džia iš akių tą mementą, tik
apsaugos; tud jums prirar-n ntrlll i
forma pamatuota politinės laisvės
musu
A, AT
MINGĄ jstnlkad vokiečių okupacijos me prasmėje ir jis pilnai prižada rem g>,. kur SKN
mus,, Gydytojas — nuo
NORIU PIRKTI
TKCKIMO ŠI-KI (ATIMTAM — su l(t
tu nebuvo kam kalbėti ir ti visas teises kurios naudingos
inrlu patyrimo II muminius jus ko
paprastiems
žmonėms
ir
darbinin

Už CASH:
pilniiiusbd ir duos jums likras ir Irlreaguoti tautos vardu. Kas
singtui, intorma.-i jus,
kurios
piali's
kų klasei. Jis jaučia, kad sumaži
juros atsiikti pilna sveikai a.
ir gali tautos vardu kalbė nimas
taksų
ant
maisto
tiesiogi

Namus
ATEIKITE TTOJAIS DEL
ti? Parlamentas, vyriausybė, niai bus naudinga žmonėms jo
VELTUI IŠTYRIMO IR
organizacijos. Bet to nieko distrikte
Farmas
PATARIMO
nebuvo. Visa tai buvo bol Kohout taipgi prižada pilną pa
ramą
Veteranams.
Jis
stovi
už
ševikų sugriauta ir sunai
Automobilius
kinta. Vokiečiai Lietuvos paskyrimą stambių bonų, išmo

Įdomios Elta

Lietuviškojo Pasaulio Naujienos

numažinta

kaina.

Apkai ponia

SANlTAS—Klijonkėa (Oil
tuvėms
Ir
Maudyklėms.

į

Nepakeliamos
Darbo Sąlygos

New York (LAIC) — Sovietų spaudoje kaskart dau
giau matyti nusiskundimų
dėl nepakeliamų darbo są
lygų įvairiose Rusijos vie
tose. Taip ‘Tzviestija” Nr.
22, pusi. 4 praneša, kad Limansk. Krylovsk, Jasensk
mot arų ir traktorių, stočių
dirbtuvės nėra apsaugotos
nuo skersvėjų ir darbinin !
kai priversti dirbti užsimo
vę pirštines. Rogosk ir Pročnookonsk įmonėse darbinin
kai gaišta daug laiko, kad
gauti pačius reikalingiau
sius dalykus. Vietomis net
trūksta paprasčiausių raktų
Šri ubams atsukti.

(ratini

gus

Mallavotojus

Rekomenduoti
ir

Būsi “ Draugo” bičiulis, jei
gausi naują skaitytoją

*

Nebūkite be Marlborough's
LITHUANIAN DICTIONARY

Kaina.... $6.00
Mokinkitės Lietuvių Kalbos su Anglišku Vadovėliu!

Įsigykite Marlborough's
LITHUANIAN — SELF-TAUGHT

Kaina.... $2.25
Siųskite Jūsų Užsakymus Sekančiai:—

"DRAUGAS"
2334 South Oakley Avenue
CHICAGO 8, ILLINOIS
J

Vir

10,000

BONKŲ

• DEGTINES
• GIN
• BRANDES
• VYNO
• RŪMO
• KORDIALŲ
• KRUPNIKO
Bus Parduodama

Atsakomln-

Po pietuotoj u s.

SPECIALEMIS KAINOMIS
r

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

SVARBU

i ii

New York (LAIC)
“Pravda” Nr. 23, paskelbė
Sovietuose paskirtą premiją
už pasireiškimus muzikos,
piešimo, skulptūros, archi
tektūros, teatro, kinemato
grafijos ir literatūros srity
se. Vieną iš aukščiausių premijų, — 100,000 rublių —
gavo A H. Tolstoj už sce
ninį veikalą “Jonas Baisu
sis”.
Premijuotųjų tarpe neuž
tikome lietuvių.

ŽODYNĄ

NORMAN
BERLAND

Mes

100,000 Rublių Už
Veikalą Apie Joną
Baisųjį

DABAR GERA PROGA ĮSIGYTI Angliškg-Lietuviškg
Lietu viškq-Angliškq

dykai.

Cloth).

i

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH
LIQUOR
STORE

ch

KATHAN

KAKTEK

“TilctuvlSkaa
Žydukas"

3529 So. Halsted St.
Phone: YARDS 6054

sako

PA-

r.lfc.uiin ligonių nuo PATKėKIMO srltniingul IAg.vd.vta laikotarpyje priu-ltų 2f,
motų

M. C. ALLEN
(Alešauskas)

Karo slauges or
ganizuojasi

Dėl Susitarimo Šauk:

Republic 6051

m

P?.starojo karo slaugės iš
Chicago steigia savo, tai yra
vien moterų Amerikos Le
giono postą. Postas bus pa
vadintas vienos iš kelių žu
vusių kare slaugių.

Šioji-

(slHlgojo

kur

AIKSINR

TAI8YKI.fi visuomet praktikuojama.
kamų iš valstijos pelno, ir už
tenkamai progų ir paramos vete
Atdara I ’lnnnd., Trečlnd. Ir ft Atari.,
iiuo 11 vai. ryto Iki 7:30 vai., vak.
ranams, kad padėjus jiems pra
simušti biznio pasaulyje.
Kohout —» savaitę pareiškė,
kad Chicagos mokyklų sistema
būtų pilnai patikrinta, kad suži
nojus delko vaikučiai mūsų mies
te ir distrikte negauna tokių pat
mokslo patogumų kaip vaikučiai
mažesniuose miestuose. Jis pasi
N. DAMEN AVĖ.
ryžęs vesti šią kovą net j J
Springfieldą.
(Skelb.)

100% Rupture
! & Truss Service

i

A.

A.

ELZBIETA ZIJBAS (po tėvais Bagvilaitė)
flyvpnn 7128 S. Mozart St.
Mirė Kovo 22 d.. 1948 m. 2:05 viii. ryte.
Giltum liiutiivoji'. Kilo iš Šiaulių apskričio, Vaiguvos parapi
jos, Albiiiėhj kaimo.
Paliko dideliu ine nulifuliii p: vyrų f * •. Prani'tftki, A : msi-rj Ma
rijoną Ir ftvogerj Joną. NorVOlniuš ir ji,, A,-ima; piiKlirolį Jori.-, Pilki
Ir jo At-lnii,; 5 pusso»eri>B Oli-sę (iaja.u •<i ny, Mikiiiiai, Kaupienę,
Stefaniją Sheri-Iii nę, Bronlslavą Andrulk nę ir Marl.'oną (iuilavičlenę Ir Jų Seimas, Ir daug kitų gimini!,, d,-augų Ir pažjstain.Ų,.
Priklausė prlo Keistučio PoA. Kltul-i.
Kūnas paša tvotas Mažeika-Evans koplyčioje — 6848 South
VVestern Avo.
Išildetuvės įvykis Antra'l.
Kovo 28 d., 1948 m.
Iš koplyčios 8:30 vai., ryto bus atlydėta ) Gimimo šv Pan.
Marijos parapijos bažnyčių, kurioj įvyks gv< luling: s pamaldos už
velionės sielų. Po pamaldų, bus nulydėta, į šv. Kazimiero kapines.
NuoSIrdžIal kviečiamo visus giminei, draugus ir
pažįstamus
dalyvauti šiose lad-otuvčse.
Nlildę: Vyras, Sc.s,io. štog-ei-is, Pusbrolis, Ibis.e-eiės ir Visos
Kitos Giminės,
luiidot., direkt., Antanas M. Phillips. Tol. YAItds 4908.

Te1, -ARWIt,|!'’ ”_ _ i Lietuvos Nepriklausomybei - »am aukokimės!
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS

šeštadienis, kovo 23, 1946

CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS

IŠKILMINGAS J. E. VYSK. P. BOCIO, M I C.
PRIĖMIMAS MARIJONŲ SEMINARIJOJ

Nuoširdi Padėka

Baskelball rungtynės

Pagerbė Veikėja

Pirmadienį, kovo 25 d.,
Marąuette Park. — ARD
Town of Lake. — Kovo
prasidės
Chicago Stadium
8 skyr. metinė vajaus vaka 19 d. būrys draugių susirin
Kovo 19 d., Šv. Juozapo Kraich, Margis ir Dambraus rienė labai gražiai pavyko. ko pas veikėją Juozapiną Ra rungtynės kurios išspręs pa
NAUJU VARGONŲ
Įgai paliuosuotas iš karo tar- šventėj, džiaugsminga nuo kas. Visi gabiai ir puikiai Noriu išreikšti nuoširdų pa gauskienę ir pasveikino ją saulio profesijonalų basketball čempijonus. Prasidedant
FONDAS
inybos sūnus Pranas. Svei- taika viešpatavo Marijonų išpildė savo roles ir prijuo dėkos žodji visupirma mūs vardadienio proga.
Kleb. kun. V. černauskui j Einame ir tikimės sulaukti Seminarijoj, Hinsdale, III. kino publiką. Komediją pa gerb. klebonui kun. J. PašJ. Ragauskienės, dukrelės 7:15 p. m. žais šeši rateliai
iš šių miestų: Cleveland
Tą
dieną
susilaukta,
garbin

rašė
bro.
Jančius
ir
Margis.
kauskui už gražią tvarką visas pavaišino.
pranešus, kad netrukus bus Į nauios jėgos parapijos veiAnderson, Ind.; Chica
Programos metu kalbėjo vakaro vedime, kun. B. Ur
jau įtaisyti nauji vargonai ^ime. Judvičių dukrelė Sta- gų svečių: Vyriausiojo Tė
J. Ragauskienė yra žymi prieš
go
American
Gears prieš
vų
Marijonų
Kongregacijos
kun.
dr.
Jagminas,
kuris
vėl
bažnyčioje, paprašė, kad pa- nis^ava. kuri taipogi yra bubai už dalyvavimą su mu veikėja kilnių darbų; amži
Pittsburgh;
ir Midland,
rapijonai, sulyg išgalės, pa- yus Dėdės Šamo tarnyboje, Vadovo, J. E. vysk. Petro visų. vardu pasveikino Tėvą mis; ARD centro pirminin na narė visų vienuolynų.
Mich.
prieš
Indianapolis.
Ko
aukotų tam tikslui. Su malo- is profesijos slaugė, dabar Bučio, MIC., ir jo sekreto Generolą, J. E. vysk. P. Bu kei A. Nausėdienei ir) vice
Linkime
jai
dar
daug
var

vo
27
d.
žais
kita
šešetą
ra
pirm. O. Reikauskienei, adv. dinių sulaukti ir darbuotis telių: Oshkosh prieš Denumu pranešame, kad fon dirba Jackson Park ligoni riaus, kun. dr. Vaitkevi čįčiaus, MIC. Abu garbingi
Provincijolas, kun. J. Jan J. Grish ir jo žmonai; rė
das augo kaip ant mielių. nėje.
čius,
savo kalboje priminė mėjams, kurie per šią va visuomenės gerovei. Dalyvė troit; New York prieš Young
Bažnyčios
ir
tautos
vyrai
Atsirado ne tik aukotojų, GAUSIAI AUKOJO
stown; ir Baltimore prieš
gerai žinomi amerikiečiams sunkius Ekscelencijos per karienę įstojo į amžinus na
bet ir stambių fundatorių.
Dayton. Kovo 29 d. į rungty
Parapijonai ir veikėjai į- iš pirmesnės jų darbuotės gyvenimus bei vargus na rius: K. ir O. Vilimams, P.
Naujų vargonų pašventini
nes įeis Fort Wayne ir Shecių, okupuotoje Romoje. Pa ir A. Geravainiams., P. ir O.
mas, tikimasi, bus bal. 7 d. vairių dr-jų S. B. Vasiliaus Amerikoje.
OPA praneša, kad Chica boygan. Tolimesni žaidimai
Jo Ekscelencija buvo iš kvietė Ekscelenciją vėl tar Endrikiams, P. ir E. JakaiKurie dar norėtų prisidėti kai, gausiai aukojo vargonų
go regione, pradedant vakar vyks balandžio 3, 5 ir 6 dd.
ti keletą žodžių susirinku čiams ir N. N.
kilmingai
sutiktas
ir
priim
fondan,
būtent
$150.00.
Jie
prie to fondo, prašomi au-1
diena pabrango kai kurios
siems.
Tikietus
galima pirkti
kas priduoti parapijos raš taipogi yra garbės nariai: tas seminarijos kunigų ir
Taipgi
malonu
buvo
ma

šviežios daržovės: morkos, Bond ’s Store, 65 W. Madison
klierikų
ir
taip
pat
iš
toliau
Ekscelencija
prabilo
į
su

>abdaringos
Sąjungos,
Šv.
tinėj, arba siųskite gautuose
sirinkusius primi n d a m a s tyti įsirašant 30 naujų na žirniai, tomeitės, špinakai. st., arba paštu šiuo adresu:
’ranciškaus. Vienuolyno, šv. atvykusių svečių.
vokeliuose.
jiems, kad nors ir plačios rių, kuriems norime primin Pabrango nuo pusės iki 3 Ticket Manager, Room 205,
Kazimiero Vienuolyno, TikėIškilminguose
pietuose,
be
326 W. Madison st. Tikietų
PARAPIJOS GLOBĖJO
jūros ir ilgas amžiaus tar ti, kad ARD 8 skyr. susirin centų už svarą.
imo Platinimo ir kitų įstai
vietinių,
seminarijos
profeso

kimai
įvyksta
kiekvieno
mė

Taipat
nuo
1
iki
2
centų
kainos: $4.20, $3.00, $2.10 ir
ŠVENTE
pas — maždaug pusė šimt
gų. Barbora yra ‘chief cook’
rių
bei
kunigų,
dar
dalyva

pabrango
nuvalytos
(dresnesio
pirmą
sekmadienį
2
$1.00.
šv. Juozapo parap. globė nūs piknikuose ir kituose vo ir Amerikos Marijonų mečio — skyrė jį nuo jau vai. popiet, parapijos salėj; sed) vištos.
nųjų, visgi visus vienijo
jo šventėj, kovo 19 d., rytą parapijos parengimuose.
provincijolas, kun. J. Jan- bendras katalikų tikėjimas visiems dalyvavusiems šiabuvo atlaikyta iškilmingos MISIJOS
Visas vakaro pelnas ski
čius, MIC., generalinis vizi ir kova už tiesą. Jis pabrė- me v&kare; mergaitėms už
šv. Mišios ir suteikta palai
riamas
Šv. Kazimiero vie
tatorius kun. K. Rėklaitis, žė, kad toje kovoje ypatin- l Patarnavimą, mokyklos seŠv.
Juozapo
bažnyčioje
Patarnavimo Prie
minimas šv. Sakramentu.
MIC., iš Kenoshos atvyko gai reiks kovoti prieš įsiga selėms už prirengimą prog nuolynui.
misijos
prasidės
bal.
8
d.
Kreipkitės Ekspertyvo
Parapijonai dėkojo Dievo
kun. dr. J. Paulikonis, MIC. lėjusį) komunizmą ir, kad ramos, biznieriams už au
E. Andreliūnas, pirm.
Misijas
ves
kun.
Mažukna,
Apvaizdai už suteiktas ma
kas.
ir kun. A. Jeskevičius, MIC.,
lones per užtarymą mūsų marijonas. Plačiau apie mi- iš Milwaukee atvažiavo kun. tam tikslui reikia ypač ge Už šio vakaro gražias sėk
globėjo šv. Juozapo. Vaiku ;ijų eigą praneš klebonas iš P. Cinikas, MIC ir kun. A. rai prisiruošti. Linkėjo vi mės garbė priklauso komi
siems ištesėti toje kovoje
5244 W. 25th St.
čiai tą dieną turėjo laisvą sakyklos.
Sheputa, MIC. Taip pat bu- ir ją laimėti.
sijai : O. Vilimienei ir A. Dėl p&gelboft nuo “NugarskauCicero, III
nuo mokslo.
SUSIRINKIMAS
•vo ir Chicago namo virši
srop
”
,
“
Rheumatipmo
”
ir
Gerdvainienei
ir
šeiminin

Po Ekscelencijos kalbos
* * *
“Muskulų Skausmų**.
Įvykusiam praeitą savaitę ninkas kun. A. Miciūnas, M. atgiedotas Marijonų himnas. kėms.
SERGA
. Vartokite . . .
VISAS DARBAS GARANTUOTAS
Ilgas jau laikas, kaip ser mmiteto sus-me svarstyta I.C., dienraščio “Draugo”
Programą užbaigė Eksce
HEALTH KEHOKT MJNEKAL
administratorius
kun.
A.
Talsom Visų Iftdlrbysčių
ga mūsų klebono mamytė, vairūs parapijos bėgantieji
BATH DRUSKĄ
lencija suteikdamas visiems
Visokius Modelius
Naudžiūnas,
MIC.,
“
Laivo
”
reikalai.
Tarpe
kitko,
daug
O. černauskienė; P. Stabusavo palaiminimą.
X.
1 maliukae užtenka 1#
Edward J. Zeman
maudymams.
DYKAI APKAINAVIMAS
lionis, kuris grįždamas iš svarstyta apie didinimą baž- redaktorius, kun. V. Paru
♦
KAINA
TIKTAI — $1.00
lis,
MIC.
ir
Aušros
Vartų
Paimam
19 namų Ir pristatom
įyčios,
nes
dabar
į
mūs
bažaukštesnės mokyklos, nusi
Pratyklte Joa vtetlnO.1 vaistinėj,
Endorsuotas
A.
F.
of
parapijos
klebonas,
kun.
M.
PARDUODAM
NAUJUS RADIOS
O jeigu jūsų vaistininkas neturi,
laužė koją; taipogi ilgai kan įyčią tiek prisirenka žmo
siuskite
savo
uMumua
su
pi

Taipgi Pasirinkimas Vėliausių
kinasi su liga Šv. Teresės nų, kad vietos nėra net ap Jodka, MIC.
nigais tiesiog 1 —
L.
Į
Senatorius
15-to
Musikos Rekordų.
Pietų
metu
Hinsdale
na
Sodalicijos narė E. Pociūtė. niūkimui. Tikraį reikia kas
Bath Products Co.
TELEFONUOKITE:
Linkime jiems greit pa nors daryti. Tikimasi, kad mo viršininkas ir seminari
Sekmadienyje, kovo 24 d.
Distrikto
Laboratories
Cbirago, III.
CICERO 4118
3očikagiečiai susilauks ir jos profesorius, kun. dr. A. BALF 108-tas skyrius ren
sveikti.
SouthsaidieiHAi. kreipkitės | SHIMAtdara
Vakarais
iki 9:00 vai.
★ ★ •★
KUS DRUGfl. 3301 S. Jlalsted St.
naujos bažnyčios. Pasiseki Jagminas, MIC., visų vardu gia pramogą 3:30 vai. po
SUGRĮŽO IŠ TARNYBOS
pasveikino Ekscelenciją ir piet Dariaus-Girėno svetai Joint Labor Legislative Board
mo!
Begalo didis džiaugsmas
šventės solemnizantus, kuni nėje, 4416 So. Western Avė. of Illinois susirinkime, Vasario 25
%
NEUŽMIRŠTA
gus Vaitkevičių, Paulikonį
Kaip ant bilieto pažymė d., 1946 m., jų ofisuose Chicagoje,
Šv. Juozapo bažnyčios ir Augūną. Pakvietė Eks
ta
visas pelnas, bus paskir Edward J. Zeman buvo endorsuo
sanktuarijoje randasi kari celenciją tarti keletą žodžių.
Kodėl Pasilikti
tas sušelpti ištremtuosius tas ir rekomenduotas nominacijai
nė vėliava, kurioj pažymėta
Ekscelencija
savo
kalboje
15-tam Senatoriai Distriktui kai
Sergančiu?
82 kariai, jų tarpe trys auk gyvai ir vaizdžiai nupiešė lietuvius, taigi kiekvieno bū po tvirtas rėmėjas darbininkų leINKSTŲ, PŪSLES. SOCIALES
so žvaigždutės,, kurios liū- Tėvų Marijonų padėtį Eu tų pareiga paremti šį/ kil gislatūros.
LIGOS P A SĖKMINGAI
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namus, baldus, automobilius,
diia tris žuvusius: Stanke ropoje. Sakoma, kad Roma, nų 108 BALF skyriaus dar
IŠGYDOMOS.
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, k«d
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
vičių, A. Baltušką ir V. Ma- Vatikanas visuomet yra ge bą. Jaukioje Dariaus Girė R. D. A. vaistininkų žurnalas
(Druggists
of
Illinois)
taipgi
stip

kus, neturūsite joldų nemalonumų.
nas
svetainėje
galima
su
sioką.
riausiai painformuoti apie draugais maloniai praleisti riai rekomenduoja kandidatūrą
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”
Dažnai tie žuvę jaunuo pasaulio įvykius. Iš Eksce laiką ir kartu pagelbėti bro Edward J. Zeman’o į Senatorius
Fizrtfff. TB l’T.UOROSKOPTSKA
liai bus atmenami šv. Mišių lencijos žodžių aiškiai ma liams lietuviams. Įžanga su pamatuojant sprendimą ant jo
MTKROSKOPTSKAS kraujo tr
praeities rekordo. Pirmam pusla
tyt, kad tai teisingai pasa taksais 60 centų.
st.aptmo (Styrimas
I aukoje.
pyje editoriale jie pažymėjo sąra
VISKAS TIK UŽ S.3.00
kyta. Smulkiai papasakota
į
DIDĖJA
222 W. Adams St
Kamb. 1548-54
šą legislatūrininkų, jų tarpe ir
PILĖS (Hemoroulai)
apie Latvijos, Lietuvos ir
■ '
Telefonas CENTRAL 5208
|
Džiugu
yra,
kad
mūsų,
baž
MOTUOJU Mr«O KAUCIlr METOIU
vardą Edward J. Zeman, pareiš
RF OPKRACIJOM
Lenkijos Provincijas, apie
,
nyčioje
per
pamaldas
jau,
GENERALINIAI AGENTAI ftlū Kompanijų:
kiant
kad “šie vyrai nesibijojo at
X-RAY EGZAMINACIJA
vienuolių vargus, jų slapsty
COLUMBIA INSURANCE COMPANY
į be moterų balsų, girdisi ir
Tikietai į kariuomenės te sistoti ir būti skaitomi kaipo drau
mąsi
nuo
gestapo
ir
komu

DIPERIAL ASSURANCE COMPANY
gai Vaistininkų kada PHARMACY
vyrų balsai. Iš karo tarny
atrą
(show),
kuris
bus
ba

LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY
agentų, apie sugriau
BILĄ
BUVO
SVARSTOMA
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO.
bos grįžę buvusieji choris nistų
landžio
6
d.,
Soldier
Field,
tus vienuolynus ir išvaiky
MICHIOAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY
..
(Skelb.)
SPRINGFIELDE
”
.
tai džiaugiasi radę gabią
jau gatavi ir jų galima gau
PHOENDC INDEMNITY COMPANY
tus
arba
pabėgusius
vienuo

kiekvienam kuri paimam gydyti
varg. muzikę L. Sabonienę,
ti
adresu
1
No.
La
Šalie
St.
lius.
atvira vakarais
kurį savo malonia šypsena
DR. E. E. CULP
Vakare seminarijos salėje
ir simpatija pritraukia kiek
202 SOUTH STATE STREET
atlikta
iškilminga programa
vieną
prie
choro,
palaiko
ATYDA ! ! !
15-tam SENATO RI AL DISTRIKTUI
(21-st WARDE)
Katnpns Adams—Įeitame Aukite
draugiškumą. Bravo chorui, Ekscelencijai pasveikinti ir
bei jo vadei.
Rap. pagerbti. Programą išpildė
BALSUOKITE
seniai šiam įvykiui besiruoUŽ
šusieji klierikai. Programon
PATIKRINTUS
IR
ATSAKOMINGUS
DRAUGUS
DEMOKRATIJOS KURIE ŽINO KAIP ATLIKTI REI
atsilankė dar ir kitas gar
KALUS DEL GEROVES VISŲ ŽMONIŲ
Dviejų Metų Mirties Sukaktuvės
bingas svečias, Šv. Antano
parapijos, Cicero, klebonas
EDWARD I.
kun. Ig. Albavičius.

So Chicago Zinutės

Iį į

Daržovės pabrango

Jūsų Radio Sugedęs?
RADIO SERVICE CO.

Nevartok 'Svaigalų'

Pagelbėkime Lietuvos
Tremtiniams

NELAUKITE—

Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu!

Mf-fl
Jau
pakalbėjome
tOkefančIame
kurie kentėjo dėl NERVIŠKUMO. On
OS. KRAUJO, MAUKU IR PRIVATI
NTT’ T.KIU
Gydome ėlaplnlmo kanale
eunesalavlmue.
nutekėjimus,
pertenku
vertimu tuštinti nfl«'e. nuolat'nl kėlimą
ei
nekėls
IS lovos.

O'MALLEY and McKAY, Ine.

Tikietai gatavi

RE

nu

SKAUSMO
BE

PIOVIMO.

DEGINIMO,

IdiHIumoJe atvėjų pelenkvlna uuo 1
Iki S dienu laikotarpyje.
Gydymo kaėtal prieinami kiekvienam
darbininkui.

PATENKINIMAS

DIRBANČIŲJŲ

VALANTklS:

Nul

GARANTUOJAMAS
PATARNAVIMUI

»

ryto

Iki

g

Vakare

Sekmadieniais nuo 10 Iki 1.

Jau sukako du metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš
mūsų tarpo mylimą motinėlę ir močiutę, Oną Juškevičienę.
Netekome savo mylimos Kovo 25 d., 1944 m.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteika jai amžiną atilsį.
Mes, Atmindami jos liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo,
užprašėme 2 gedulingas šv. Mišias (su egzekvijomis) vienos
pirmadienį, Kovįo 25 d., GimmioP-lės šv. bažnyčioje, Marouette Par 8 vai., ryto, o kitos Antardienį, Kovo 28 d., Šv.
Antano bažnyčioje, Cicero, 7 vai., ryto.
Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šįiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti
už a. a. Onos sielą.
Nuliūdę: Dukterys, Žentai, Anūkė, Proanūkė, Proanūkas
Ir Visos Kitos Giminės.

f

Programą atidarė pats
seminarijos rektorius, kun.
Petras Malinauskas, MIC.
Scenoje pasirodęs rinkti
nis klierikų choras visus su
žavėjo gražiomis lietuviško
mis dainomis. Chorą suda
rė Bro. Klebauskas, Gvazdauskas, Brazauskas, Vaiš
nora, Vilutis ir Remeika.
Jiems akompanavo bro. A.
Micka.
Antrame savo pasirodyme
choras pagiedojo keletą gra
žių lotyniškų giesmių ir tam
tikrą lietuvišką pasveikini
mo giesmę Ekscelencijai.
Scenoje perstatyta vieno
veiksmo komedija, “Tūks
tantinė už dainą begalinę”.
Vaidintojais buvo bro. Vilu
tis, Aksomaitis, Vi č.k auskas,

Už

ZEMAN
STATE

SENATORIŲ

ENDORSUOTAS A. F. L. kaipo stiprus rėmėjas darbininkų ir biznio reikalų Legislatūroje — pasižadėjęs
remti visas veteranų bilas.
M A T T

FRANK

SFRANZ

,

UŽ STATE REPRESENTATIVE
Patyrės Visuomenės Oficialas

PRAŠYKITE

DEMOKRATŲ

SKRASNIEWSKI
UŽ STATE REPRESENTATIVE
Veteranas — Kuris žino Veteranų reikalus.

PARTIIOS

BALOTO

Primary - Antradienį, Balandžio (April) 9 d., 1946 m.
2lst Ward Regular Democratic Organization
1854 South Ashland Avenue
ALDERMAN JOSEPH F. ROPA, WARD COMMITTEEMAN

£

Sestadienis, kovo 23, 1946................ ..

Atsišaukimas
| Lietuvius

DTFNRAŠTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Rytoj Rinksimės į
Gildos Pramogas

Nenaikinkite bonku
Associated Milk Dealers
praneša, kad dėl stokos bonkų ir poperinių indų (containers) gali būti sumažintas pieno kiekio pristatymas
i krautuves. Visuomenė raginama nenaikinti nonkų,
bet jas grąžinti krautuvėms
ir pieninėms.

Žagariečių Klūbo mėnesi
nis susirinkimas įvyks sekI madienį, kovo 24 d., 1 vai,
Kovo 28 d., 8 vai. vakaro, popiet, Hollywood svet. Ma
Darius-Girėnas salėje, 4416 lonėkite laiku susirinkti, nes
S. Western Avė., Chicago, yra daug svarbių reikalų
j III. yra šaukiamas nepapras- aptarimui.
tas Lietuvių Demokratų Ly
J. Keturakis, rast.
gos susirinkimas. Yra labai
daug reikalų svarstymui
prieš primary rinkimus, ku Pavogė daug
rie įvyks balandžio 9 dieną.
Visi Lietuvių Demokratų Ly svaigalu
gos delegatai kviečiami da
Iš krautuvės 5558 West
lyvauti minėtam susirinki- 63 St. vagys pavogė 200 dė
žių degtinės.
me.
Al. G. Kumskis, prez
V. M. Stulpinas, sekr.

Pranešimai

Rytoj, kovo 24-tą dieną,
Brangūs viengenčiai!
Per penkerius karo
j
Prasidėjimo Seserų Gildos pranegavome jokių žinių iš mū
sų brangios tėvynės Lietu mogas šiose kolonijose:
Roselande, kur darbščioji
vos.
komisija — S. Pivariūnienė,
Karui pasibaigus, visas S. Juškienė, Eleonora ir L.
pasaulis džiaugiasi, kad ga Paliliūnienė, lauks visų Ele
li ir vėl su savaisiais susi onoros namuose, 10142 So.
siekti, kaip Europoje, Azi Indiana Avė., 2 vai. popiet,
joje, Australijoj ir k Tik su gražiomis dovanomis ir
OPA Chicago regiono pas
mes, lietuviai, negalime ne vaišėmis.
kelbė, kad neužilgo kraututik į Lietuvą nuvažiuoti, ar
Toun of Lake, darbščios vėse pasirodys daugiau laikišvažiuoti, bet nei žodelio
veikėjos — J. Ragauskienė, rodžių — žadintojų (alarm
parašyti.
E. Gedvilienė, P. Turskienė, clocks) ir įvairių elektrikiKas gi aptvėrė Lietuvą ta Bučnienė ir kitos irgi lauks nių reikmenų.
Dariaus-Girėno
Lietuvių
nepereinama siena? Del ko parapijos salėj, prie 46-tos
Kareivių Motinų Klūbo m. Į
mes negalime paduoti šal- ir Wood gatvių, 6:30 vai.
susirinkimas įvyks kovo 26 i WASHINGTON, kovo 22.
d„ 8 vai. vakare, Dariaus-1 —Dr- Pieter Lieftinck, Olan
pos rankos karo nuvargin- j vakare, taip pat su į vaino
Girėno svetainėje. Visos na- diJ°s finansų ministrts, šian
tiems lietuviams?
j mis dovanomis ir vaišėmis.
rėš prašomos susirinkti pa- i dien pranešė, kad EksportųTą viską sužinosite sek-! Taigi, susirinkime skaitKovo 24, kaip ir nuola skelbtu laiku.
madienio vakare, kovo 24 lingaį į jų rengiamas praValdyba Importų bankas sutiko pas
tos,
išgirsite
puikią
Budri

kolinti jo kraštui iki 200
d., 6 vai., parapijos salėj, mogas, paremkime rengėjų
Švento 1 milijonų dolerių.
4400 So. California Avė. Bu- | pastangas, kurių visas pei ko krautuvės radio prograBrighton Park.
sai atveža iki salės durų.
nas eina Nekalto Prasidėji- į
Per d’deię WCFL-1000-k. pranciškaus Vienuolyno Rėstotį,
kaip 9:30 valandą va- mėjų 2 skyrius rengia praČia gyvu žodžiu aiškins m o Seserų Gildos seimui, ku
Hess Sako Prisiima
iš Lietuvos pabėgęs per šve- ris įvyks balandžio 28 d.. kare, Chicago laiku (1 va- mOgą (Bingo Party) sekvalstijodiją Jurgis Savaitis ir iš Į Aušros Vartų parapijoj, pa landą vėliau rytų
.
. i madienį, kovo 24 d., 2 vai
Piln? Atsakomybę
Romos grįžęs Stasys Pieža. į sveikinti. Lauksime visų — se\ Programoj dalyvauja į pOpįet, Balsių namuose,4355
NUERNBERGAS, kovo 22.
Kalbės ir kun. A. Briška. j kaip vietinių taip ir svečių geri dainininkai ir didžiulė į So Artesian Avė. Kviečia-Kaip Hermann Goeringas
Dainuos parap. choras.
iš kitų kolonijų.
S. B. Budriko radio orkestrą. Bus me visus atsįiankyti ir pagražių liaudies dainelių, ir remti gražų darbą seselių pirm j°, Rudolf Hess šianĮžangos nebus. Visi pri- i
smagios muzikos.
naudai. Rėmėjos atsilanku- dien apsiėmė pilną atsakovalo išgirsti šias reikšmin- VcikČjdS ScrCjd
Kita Budriko programa sius svečius šauniai priims Į mybę už visus jo arba jo
gas kalbas.
Bal. Kerėnas
i girdima kas ketvirtadienio
Rengimo Komisija 1 samdinių atliktus veiksmus,
Philadelphia,
Pa.
_
Kovo vakarą, kaip 7 valandą per _________________ _
______ jam bevaldant po Hitleriu.
11 d. susirgo veikėjas, ir ii- Cicero radio stotį WHFCHess’o advokatai pirmoje
gametis LRKSA 20-tos kuo- 1450-k. Čia leidžiamos vė- B. A. L A C H A W I C 2 vietoje sakė jie teigia, kad
pos pirmininkas Juozas Tu liausios žinios, juokai, pra
alijantų tribunolas neturi
ROSELANDE
rauskas, kurį prisėjo net iš nešimai ir smagi muzikalė
jurisdikcijos teisti Vokieti
Laidotuvių Direktorius
vežti į ligoninę, kur pada programa.
KOPLYČIA —
jos buvusius valdininkus,
ryta operacija. Nors jau neLeidėjai šių programų
kadangi tai yra “suvereni
10756 So. Michigan Avė.
bejaunas žmogus — virš 70 Juozo Budriko gerų rakanPO VILAS NEKROŠIUS
nės Vokietijos reikalas.”
Gyveno 1337 So. 48th Ct., Ci
metų amžiaus, — vienok y- dų< ir auksinių daiktų krau- Tel. PUL. 1270 ar CAN. 2515
cero. III.
ra vilties, kad pasveiks. XX j tuvė, adresu 3241 S. Halsted Rez. tel.: COMmodore 5765
SKAITYKITE “DRAUGĄ”
Mirė Kovo 20 dieną. 1946 m.,
-------------------St., kviečia visus pasiklau7:15 vai., vakare sulaukęs pu
ses amžiaus. Gimęs .Lietuvoje.
PLATINKITE “DRAUGĄ” į syti.
Pranešėjas
Kilo iš Panevėžio apskričio.
metus

Pasirodys daugiau

Olandijai Paskolinama
Iki $200 Milijonu

Budriko radio
programa

A.

A.

BENEDIKTAS J,
KAZANAUSKAS
Gyveno 2247 W. 23rd n.

Mirė Kovo 20 d., 1916 m., 7 vai., vak,, sulaukęs pusės
amžiaus. Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio miesto.
Amerikoje išgyveno 42 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: žmoną Anataliją (po tėvais
Kareekaitė); dukterį Stefaniją: 2 sūnus Algirdą ir Petrą ir
marčią Genevaitę; brolj Joną ir šeimą; seserį Stefaniją Len
kauskas ir jos vyrą; seserį Pauliną Mikutienę -— Brazilijoje.
Lietuvoje 2 seseres Magdaleną ir Ameliją ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.
Velionis buvo Sekretorius Mutual Federal Savings and
Loan Association.
Priklausė prie Lithuanian Chamber of Commerce, Chica
gos Lietuvių draugijos, Ūkininkų draugijos, Piliečių Darbįnįnkų Paš. Kliūbo, S. L. A. 109-tos kuopos ir Aušros Vartų Vy
rų ir Moterų draugijos.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, Kovo 23 d., 1946 m.
Iš koplyčios 9:00 vai., ryto, bus atlydėtas į Aušros Vartų
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kvieč'ame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, Duktė, Sūnai, Marti, Brolis, Seserys ir
Visos Kitos Giminės.
Laidot., direkt., Lachavvicz ir Sūnai. Tel. CANal 2515.

j

G ART.

Amerikoje išgyveno 4 6 metus.

Paliko dideliame nuliūdime:
sūnų Joną ir jo žmoną I-'ran-„
oes; Keturias dukteris;
Julia
Janus ir jos vyrą John; Vero
niką Helen Poppe ir jos vyrą
Oliver ir Rose. Keturis anūkus:
Lorraine Rimdžius ir jos šeimą:
Ruth
Ann, John ir Sharon;
Brolj Jurgį ir daug kitą gimi
nių, draugų ir pažįstamų.
Kūnas pašarvotas Antano B.
Petkaus koplyč., 1410 So. 50th
Avė., Cicero, III.
Laidotuvės įvyks
Kovo 25 dieną.

Pirmadienį

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.
— Tai Padarysite Tiesiog
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!
Čia rasite suvirš 200 Puikių
paminklų ir galėsite lengvai
išsirinkti tokį, kuris patiks.
Daugelis Lietuvių ura pilnai
patenkinti tais meno iedevrais
kuriuo/ mes padirbome jiems

Iš koplyčios S:30 vai., ryto,
bus atlydėtas į .šv. Antano pa-'
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Kairėje matosi vienas iš
daugelio mūsų atliktų darbų.

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

Prie pirmos progos atvykit
Į mūsų didįjį ofisą ir dirb-

Nuliūdę Sūnus, dukterys, Anū
kai ir Visos Kitos G minės.
Baidot., direkt., Antanas B.
Petkus. Tel. Cicero 2109.

*- tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
#27 NO. HESTERN AVĖ.
TEL.: 8EELEY 6103
(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN
FUNERAL HOME
ii
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE: 9000.
ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

ir odos išbėrimams
Kenčlantlejl nuo senu. atdarų
ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sSdėtl, ir kaip
nakties metu negalima gerai Išsi
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda
niežti ir skaudė
ti — užtepkite
BEOULO Glntment palengvi
nimui skausmo
ir niežėjimo tu
senu, atdaru ir
skaudžiu žaizdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmų
prašalinančios ypatybSs suteiks
Jums tinkamų
nakties poilsį ir
pagelbšs išgydyt
senas, atda
ras Ir skau- £
džlas
žalt
das. Vartokite jį irgi skaudtems
nudegimams, šųšų ir sutrOklmu
prašalinimul, Ir kad palengvinti
Psoriasls nležšjlmų. AtvCdlna va
dinamų Atblete’s Foot degimų ir
niežėjimų, sustabdo Jo plStl raust,
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir
sutrflklmo tarp pirštų; geras ir
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms iš lauko pu

sės.

LEOULO OINTM ENT
parsi
duoda po 91.UO, 1.76, ir a.oo.

LEGULO

i

KREIPKITĖS PRIE
ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

PIRKITE TIESIOG NUO —
MR. NELSON
— Savininko —

St. Casimir Monument
Company

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

6812 So. Western Avė., Chicago, II..
Telefonas — GROVEHILL 0142
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, ir
jūsų finansiškam stoviui prieinamas I

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių
Tiesiog Ten, Kur Bušai
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

NARIAI:

.AMBULANCD
Patarnaujam

G h 1ca go s

d i e n ą ir n a k t j

Lietuvių

Mes Turime

MAŽEIKA "EVANS
(EVANAUSKAS)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ
Naują Koplyčią

Marquette Park

6845 S. Western Avė. - Pro. 0099

Laidotuvių

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermilage
Avenue
Yards 1741-2

ANTRA
Koplyčia kaip ir buvus

3319 Lituanica Avė. - Yar. 1138-1139

Koplyčios VELTUI Visose
Chicagos Dalyse

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

Koplyčias

Direktorių

Visame

Asociacijos

Mieste.

MAŽEIKA

- ir -

EVANAUSKAS

3319 LITUANICA AVĖ.
6845 S. WESTERN AVĖ.

Phones: YARds 1138-39
PRO. 9999

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

Phones CANąl 2515
COMmodore 5765
PULlinan 1270

L. L. BUKAUSKAS
Tel. PULIman 9661

10821 S. MICHIGAN AVĖ.

4330-34 S. California
Avenue
Lafayette 0727

Siuskite Jūsų Money Orderį tie
siog į:—

1941 No. Palanki R<i
Dept. D.
Chicago 39, III.

VALANDOJE

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

SENOMS, ATDAROMS,
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

NULIŪDIMO

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ.

Phone YARds 4908

I. LIULEVICIUS
Tel. LA F. 3572

4348 S. CALIFORNIA AVĖ.

Radio Programai WGES
(1390 k.)
Pirmadieniais ir I^etvirtad.
8 vai. vak.

P. I. RIDIKAS
3351 S. HALSTED ST.
710 W. 18th STREET
Telephone YARds 1419

I. J.
IMS ĮVEST 46th St.

ZOLP
Phone YARds (1781

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICACO, ILLINOIS

R

Sovietų Rusija

Automobiliuje iš Nebraska

Daugiausiai gavo pašalpos iš U. S.

Septyni šimtai svarų gryno sviesto

KOMUNISTAI DŽIAUGIASI, KAD PASAULYJE RAN
DASI
KAPITALISTINIŲ VALSTYBIŲ, KURIAS
JIE ANKSČIAU STENGĖSI SUNAIKINTI.

KAM JIS PRIKLAUSO IR ANT KIENO STALO JIS BUS
PADĖTAS, POLICIJA DA NEŽINO.

I
American Society for|mis iš Amerikos Jungtinių
Russian Relief, Ine., Chicago Valstybių Sov. Rusijai naskyrius, paskelbė, kad 1945 siųsta viso už $78,852,709.
metais vien iš Chicago su Tokios milžiniškos pašaipos
rinkta ir Sov. Rusijai pasių nėra gavus iš Amerikos nei
sta pinigais ir reikmenimis viena šalis, kariavusi sąjun
$1,997,044, o iš visos Ame gininkų pusėje. Sov. Rusija
rikos net $32,706,469.
naudojos Amerikos gera šir
dimi, kiek tik ji pajėgė. Jei
TAI NE VISKAS
ne toji Amerikos pašalpa,
Nuo karo pradžios, tai y- kasžin kas būt atsitikę su
ra nuo 1941 metų, iki šiam milionais Rusijos gyventojų,
laikui pinigais ir reikmeni- o, gal, net ir su pačiu Stali
no rėžimu.

Didžiausia Liefuviii
Jevvelry Krautuvė
Parduodame laikrodžius, laik
rodėlius, auksinius ir deimanti
nius žiedus, rąžomas plunksnas

TAIP, YRA SVIESTO
Dabar daugelis šeiminin
kių suėjusios kalbasi tarp
savęs, kad Amerikoj nėra
sviesto, nes krautuvėse jo
negalima gauti. Sako, jei
kada krautuvninkas, kitiems
nematant įsuka “čvertukę”,
tai tikras džiaugsmas.
Tikrenybėje gi netiesa,
kad Amerikoj nėra sviesto.
Sviesto yra, tik paprasti
žmonės-valgykai nežino, kur
jis eina ir kas juo ne tik
duoną, bet, gal, net batus te
pa.

KOMUNISTAI TO
NEĮVERTINA

Komunistai bet gi to neį
vertina. Ne tik neįvertina,
bet po senovei jie knisasi,
ardo demokratinius tos ša
lies pagrindus, kad sugrio
vus dabartinę santvarką ir įvedus kruviniausią pasauly
je diktatūrą.
Komunistai atvirai kalba,
kad, padarius perversmą ir
komunistams pagrobus kraš
tą į savo rankas, reiktų bent
šimto laivų, kurie kasdien
kursuotų tarp Amerikos ir
Sibiro: Amerikos buržujai
būtų siunčiami į Sibirą pa
ragauti komunistinės lais
vės, o čia siunčiami rusai
šeimininkauti Stalino nuro
dymais.

AUTOMOBILIU JE
700 SVARŲ

Amerikos kariai iškelia vėliavą vienoj Pacifiko saloj.,

jungininkus pūstis, lyg Kry
lovo pasakėčioj varlė prieš
jautį, iki, žinoma, sprogs,
Amerika pradėjo budėti ir
komunistai tai pajuto.
Iš Washington paskelbta,
kad antras kongresinis ko
mitetas priešamerikoniškai
veiklai tirti atsuko savo akis į Valstybės Department’ą, kur, kaip patirta,
Taipgi taisome laikrodžius ir
priešamerikoniškos tenden
laikrodėlius, žiedus, Plunksnas,
Kilęs gaisras Kroli Bros.
cijos asmenys turi užėmę
ir muzikalius instrumentus..
and
Co. vaikų vežimėlių fa
svarbias pozicijas. Žinoma,
brike nuostolių padarė, kaip
jie bus prašalinti.
JOHN A. KASS
ugnegesių viršininkas ap
VVATCHMAKER
Nereikia nei kalbėti, kad skaito, $50,000. Prieš porą
JEWELRY — MŪŠIO
apvalius federalius depart- mėnesių tam pačiam fabrike
BET AMERIKA BUDI
4216 ARCHER AVENUE
Jei kada, tai dabar, kai mentus ir ofisus nuo komu irgi buvo gaisras darbo me
Sov. Rusija pasišovė, prieš nistų ir komunistuojančių tu. 150 darbininkų turėjo
Phone: LAFAYETTE 861?
Ameriką ir kitus savo są- elementų, bus pereitą į ats bėgti lauk. Ugnegesių virši
kirų valstybių, apskričių, ninkas daro investigaciją.
Jr
miestų departmentus, ofisus,
______________
Jauki ir Maloni Vieta Pasivaišinti
aukštesnes ir aukštąsias mo- *■
>■ ■
|- i*
kyklas, kai kurias organiza- NeCJČ)l€}0 llQldll Slepi 15
cijas ir ypatingai į darbinin
Barbara Kent, 18 metų,
kų unijas, kuriose pastebėti
iš
Minneapolis, atvykus Chinai veisias komunizmo mi
COCKTAIL LOUNGE IR RESTORANAS
cagon pasidavė policijai pa
krobai.
3105-07 West 63rd Street
sisakydama, kad nebepajė
Taip. Amerikos Dėdė Ša gianti ilgiau slapstytis. Pa
TELEFONAS — REPUBLIC 0415
mas turi gerą širdį, bet ir bėgus iš pataisos namų ji
RROII.ED STF.AKS IR CHOPS MfSŲ SPECIAI.YBft
Ravioli — Spaghetti — Vištiena ir Žuvies Valgiai
tvirtą kumštį, smarkią koją. nuo Naujų Metų slapstėsi ir
E. .1. STATKUS ir B. AMBROSE, Savininkai
J Pats racionuodamas save, vartojo motinos vardą dra
jis tiesia pašalpos ranką ba bužiams įsigyti. Del slapstydaujantiems. Bet tenedrįsta mos sako gavusi “nervous
nieks kėsintis ant jo nami breakdown”, atvykus į Chi
NAMINIU
Automobiliams
nės santvarkos
cago ir čia pasidavus polici
Rakandu
jai.
APDRAUDA
Pradedant nuo
APDRAUDA
#24.10 METAMS
’IOOO.OO POLISAS
Trims metams
#500.00 OYD™°
Federal Public Housing
Pradedant nuo
POLISAS
Authority šiomis dienomis
$5.00
#4.00 METAMS
gavo iš Jūrų Departmento
J. A. Shulmistras
Arthur S. Hansen, kalaku
leidimą visus Great Lakęs
TELEFONU PASITEIRAUKITE
jūrininkų stovyklos lavinimo tų auginimo ūkyje, netoli
NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS
centre barakus paversti gy Mundelein, III., tvarte kilus
venamaisiais namais karo gaisrui sudegė 1,750 dviejų
SHULMISTRAS
veteranams. Perremontavimo savaičių amžiaus kalakutudarbas prasidėsiąs už poros kų. Nuostoliai siekia iki
4004 SOUTH ARCHER AVENUE
$9,000.
savaičių.
CHICAGO 32, ILL.
TEL.:—LAFAYETTE 6300
Ir Įvairius kitus
auksinius ir si
dabrinius daiktus
už Joms Prieina
mas Kainas I
Be to, turime
dideli ir gerą pa
sirinkimą Muzikalifikų instrumen
tų, Muzikos Kny
gų, Stygų, Re
kordų ir kitų Mu
zikalių daiktų.

Gaisras vežimėlių
fabrike

E.rn Ray

Naujas miestas

f

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:-

Pirkite Ten, Kur Gausite
Pilną Patenkinimą ir
Puikiausius Rakandus
Už Prieinamas Kainas!
Mūsų Dirbtuvė

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.
------ ★-----DIDELIS

★ ★ ★

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Geriausių rūšių alų
pristatome į namus:
buteliais, dėžėmis ir
statinėmis.

TfUntančIal Pilnai Patenkintų PlrkSjų Išgarsina Mus. —
Prie Progos Paklauskite Jų!

Archer Avenue Fumifure Co.
4140 Archer Avė.

Chicago 32. III.

Telefonas — LAFayette 3516
Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINES IR ALAUS

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

— PARLOR 8UITE IŠDIRBĖJAI —

Linden gatvėje, ties nu
menu 2430, Chicago policija
pastebėjo automobilių, ku
riame sėdėjo du įtartini vy
rai. Policijai parūpo pasitei
rauti ir, tikėsite, ar ne, automobiliuje rado 700 svarų
gryno sviesto, kurį tie vyrai
pasisakė pirkę Omahoj po 30
centų už svarą ir atvežę Chicagon vineam saliūnui. Ka
dangi vyrai negalėjo parody

ti pirkimo raštelio (resytės), policija paabejojo ir
sviestą nugabeno į vieną
šaldytuvą iki dalykas bus iš
aiškintas.
Amerikoj yra visko: rū
bų, nylons, vyriškų marški
nių, mėsos, sviesto ir kitų ir
da kitų dalykų, reikalingų
kasdieniniam gyvenimui. Rei
kia tiktai kad vyriausybė pa
siimtų griežtų priemonių pa
žaboti visus pelnagaudžius,
kurie laužo įstatymus ir dar
bininkus šlykščiausiu būdu
išnaudoja. Karo pagimdyti
juodbiržininkai visuomenės
išnaudojimais paliks milionieriais.
Reikia taipat ir visuome
nei susiprasti. Jei visuome
nė klausytų vyriausybės bal
so — nieko nepirktų black
markete, kiekvieną numaty
tą išnaudotoją praneštų vy
riausybei, šis žmonių išnau
dojimas bematant išnyktų
ir krautuvėse vėl būtų vis
ko, kapi yra buvę prieš ka
rą.

Kalėjimo vartams išsprogdinti
Susektas suokalbis
“SMEGENYS” VISO TO SUMANYMO — KALINYS 199
METAMS. IŠLEISTAS ANT GARBES ŽODŽIO
(PAROLE) KALINYS TURĖJĘS PRISTATYTI DI
NAMITO, GINKLŲ.

X Kun. Pranas Bulovas,

Aušros Vartų parapijos vi
karas, yra išvykęs į Brooklyn, N. Y., kur vienoj lietu
vių parapijoj veda misijas.
X J. Savaitis, S. Pieža ir
kiti bus svarbiausieji kalbė
tojai rytoj vakare, Nekalto
Prasidėjimo Šv. Panos Ma
rijos parapijos salėj. Pra
kalbas rengia Federacijos
19-tas skyrius.
X Šis mėnuo — Raudono
jo Kryžiaus vajaus mėnuo.
Šį organizacija yra motina
ne tik kare kareiviams, bet
ir taikos metu visuose ne
laiminguose atsitikimuose.
Dėlto, reikia ją remti, jai
aukoti.
X “Gatvių vaikai" — to
kiu vardu J. J. Zolpo drama
bus atvaidinta Gimimo Šv.
Panos Marijos parapijos sa
lėj, Marąuette Park. Veika
lą vaidins Šv. Vardo Drau
gijos scenos mėgėjai.
X 2nd Lieut. Charles A.
Rudausko metinis žuvimo
paminėjimas buvo Nekalto
Prasidėjimo šv. Panos Ma
rijos bažnyčioje. Kariuome
nėj jis buvo B-29 lėktuvo
navigatorium. Žuvo, kuomet
lėktuvas, bandant nusileisti
sudužo. Jis yra sūnus Hollywood Inn savininkų.

Joseph E. Ragen, viršinin- kowski, iš anksto nužiūrėta
X ARD 5-to skyriaus, Die
kas Stateville (Illinois vals- proga. Linkowski tuomet
tybinio) kalėjimo, susekė ka- sirgo ir gulėjo kalėjimo ligo- vo Apvaizdos parapijoj, va
linių suokalbį išsprogdinti ninėj. Linkowskio motinai jaus vakaras įvyksta rytoj,
didžiuosius įėjimo į kalėji- atvykus jį aplankyti, jis jai ' kovo 24 d., parapijos salėj.
mą vartus (main gate). Ed-į įspraudė laišką. Budri sar Programoj bus kun. Jonelio
ward Darlak, kuris už nužu gybos akis tačiau tai patė- judamieji paveikslai, mokyk
dymą Chicago policininko mijo ir laišką iš moters at los vaikučiai ir kalbos vieš
nuteistas kalėjiman 199 me ėmė jai beeinant iš kalėji nių: ARD centro pirm. A.
tams, buvo iniciatorius to mo. Laiškas buvo adresuo Nausėdienės ir vice pirm. J.
suokalbio. 1942 m. jis buvo tas Ray Wilson, iš Joliet, ku Čepulienės.
dalyvis plano išsilaužti iš ris buvo paroliuotas (išleis
X Šv. Jurgio bažnyčioje,
kalėjimo. Tam planui tuomet tas ant garbės žodžio). Jis
Bridgeporte,
pirmadienį, ko
vadovavo garsusis gengste- turėjęs parūpinti dinamito,
ris Rogers “Terrible” Tuohy. ginklų ir juos paslėpti vago vo 25 d., 7:30 vai. vakare,
ne, kuriuo pristatomos ang prasidės misijos, lietuvių
LAIŠKAS VISKĄ
kalba, kurias ves TT. Mari
lys į kalėjimą.
IŠDAVĖ
Nors Wilson ginasi nesąs jonų misijonierius kun. A.
Sakomas Darlak visą suo dalyvis šio suokalbio, tačiau Mažukna. Jo pamokslai yra
kalbį buvo aprašęs laiške, parolė jam panaikinta ir ko labai turiningi ir supranta
kurį perdavė kitam suokal vo 6 d. jis grąžintas į kalėji mi.
bio dalyviui Eugene Lin- mą.
X Kun. S. Adominas, šv.
Kryžiaus parapijos vikaras,
su savo motina, grįžo iš Flo
rida, kur atostogavo ir sau
Louis Krevensky, langi
lės tapo nubučiuoti. Netru
plovėjas Eastgate Hotel,
kus vyks atostogų kitas vi
darbo metu nutrūkus apsau Sgt. Marie Kuzma, vyriau karas, kun. Jonas Vyšniausgos diržui buvo pasikoręs sia užvaizdą telefonų opera- ! kas, tik ne į Floridą, bet į
keturioliktame aukšte ir ka torkų U. S, 6th Service
Command, atžymėta citacija. E. St. Louis, III., kur lietu
bojo iki atvyko pagelba.
Raštą jai įteikė brigados ge vių parapijos bažnyčioje ves
nerolas Roger M Wicks sa rekolekcijas, kurios baigsis
vo štabe. Citacija jai įteikta 40 vai. atlaidais. Ten klebo
Jei viskas eina brangyn, už puikų vadovavimą Pitts- nauja kun. dr. A. Deksnys.
delko šienas negali pabrang burgh telefonistėms per
X Šv. Kazimiero Akade
ti. Ir pabrango. OPA pa aukščiau minėtos tarnybos mijos studenčių būrys pra
suvažiavi
tvarkė. kad už toną šieno komendantūros
eitą sekmadienį/ dalyvavo
į būtų mokama vienas doleris mą Quebec mieste, Kanadoj, Lietuvių Katalikų Konferen
kuris tęsės dvi savaites.
daugiau.
cijoj. Be abejonės, jos bu
38 vo mokytojų paskatintos.
Visiems buvo džiugu. Jauni
STASYS LITWINAS SAKO:
mą reikia pratinti prie vi
suomeniško lietuvių veiki
Tai Geriausias Laikas Pirkti
"DABAR - VISOKIOS
mo. Rytojus yra jo. Pieža.
RŪŠIES NAMAMS
Juozaitis,
Rudis, Pavis ir vi
REIKMENIS". ---- — GERAS PASIRINKIMAS:
sa eilė kitų jaunosios kar
Stogams Reikmenys — Insu luotų Plytų Išvaizdos Sidings
tos veikėjai. Jie prie to pri
— Langų — Durų — Tvoroms Materinlo — Maliavos —
Varniftto — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų
ėjo
tik dalyvaudami mūs
Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios
bendrame veikime.
Rflžies Insullaeijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom

Vyras kabojo ore

Lietuvaitė atžymėta

Ir šienas pabrango

1

"SAVAS PAS SAVĄ"

Ii

šeštadienis, kovo 23, 1946

binacijos Durų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!

★ ★ ★

STASYS

IJTWINAS,

Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.

AL. ŠIMKŪNAS
Savininkas

S039 8. BAL8TED 8T.

Telefonas PROspect 5951

TEL. VICTORY 1272

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

J

—
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Kiekvienas dažnai varto
jamas daiktas nustoja savo
svorio.

Patark Ir padėk kaimynui
‘‘Draugą’

REMK1TE IR PLATINKITE
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

