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RUSIJOS ATSAKYMAS: IŠEINAME IŠ IRANO
Bangos Aukų Skaičius Siekia 176;
Bijoma Ligų Epidemijos Havajuje

VANDENS BANGOS PADARYTI NUOSTOLIAI

NEW YORKAS, bal. 3.—
Iranas šiandien pasiūlė lei
sti Jungtinių Tautų apsau
gos tarybai padėti Irano
skundo svarstymą į šalį,
jeigu Rusija duos užtikrini
mą, jog raudonoji armija
bus be jokių sąlygų atimta
iš Irano iki gegužės 6 d.
Taryba, paskutiniu mo
mentu gavusi atsakymus
šiandien iš Rusijos ir Irano,
tuomet nutraukė posėdį iki
10 vai. (Chicagoa laiku)
ryt dieną. Abi valstybės at
sakė į tarybos paklausimus
dėl jų tarpusaviu derybų.
Rusai Vis Dar Kišasi
Iranas savo atsakyme pa
brėžė, kad rusų kariuomenė
vis dar kišasi į Irano vidaus
reikalus. Rusija sakė kariuo
menės atėmimas iš Irano
jau vyksta, ir nepriklauso
nuo kitų derybų su Iranu
dėl tokių dalykų kaip alie
jaus.
Nors jis nedalyvavo UNO

MANILA, bal. 3.—Viesu maždaug 176 gyvybes Aleulas, lrerio centre vėjas ūžia tians salyne, Havajuje, Ka
100 iki 115 mylių per valan lifornijoje ir Peru. dą greitumu, sukasi Pliilip4,000 Benamių
pinųi link ir gali ryt dieną
Spėjama, kad Havajuje
praūžti per Luzoną.
yra bent 4,000 asmenų, ku
HONOLULU, bal. 3. — rie neteko pastogės.
Griuvėsiai kelių milijonų
Laivyno Alaskos jūros
dolerių vertės nuostolių šian sienos komanda Kodiake sa
dien atidavė dar septynis kė nelaukiama tolimesnio
lavonus. Nuvargę darbinin bangų kilimo. Pacifiko lai
kai, skatinami ligų pavo vyno štabas per radiją susi
jaus, tęsia ieškojimo darbą. siekė su visais Havajaus sa
Žemės drebėjimo sukeltos lų garnizonais, ir nei laivy
vandens bangos — jau visiš nas nei armija ne raportavo
kai apsistojusios — paėmė aukų.

Truman: Gamyba Aukštame Laipsnyje
WASHINGTON, bal. 3.—
Prez. Trumanas šiandien
sakė civilinė gamyba yra
“aukštesnė šiandien negu by
kada pirmiau krašto istori
joje, karo ar taikos metu, ir
nuolat kyla aukštyn.”
Darbininkų samdymas nuo
lat didėja, p. Truman parei
škė spaudos konferencijoje,
o bedarbių skaičius yra maž
daug 3,000,000 mažesnis ne
gu buvo spėta šešis mėne
sius atgal.
Paklaustas kaip užsitęsęs
angliakasių streikas gali pa
veikti vaizdą, Prezidentas
sakė to streiko užsitęsimas
išmuštų visą dalyką iš vė
žių.
Prezidento pareiš k i m a s
buvo padarytas ryšium su
rekon versijos direktoriaus
Snyderio išleistu raportu,
kuris sakė gamyba pasiekė
aukščiausį laipsnį, siekiantį
$150,000,000,000 per metus.

GeĮžkeliečiai Gauna
16c Valandai Pakėlimą
Maždaug 1,000,000 neo
peruojančių gelžkelių vakar
gavo 16 centų valandai algų
pakėlimą, kurį rekomendavo
Prez. Trumano paskirta fak
tų tyrimo komisija. Unijos
ir geležinkeliai abiejį buvo
sutikę priimti komisijos re
komendaciją.
Tokį pat pakėlimą gaus
ir 300,000 operuojančių ge
ležinkelių darbininkų.
Unijų atstovai sakė jie
nėra patenkinti ta rekomen
dacija ir toliau prašys di
desnio algų pakėlimo.

Tarpininkas Bandys
Baigti Anglių Streiką
WASHINGTON, bal. 3.—
Derybos minkštos anglies
kasėjų streiko baigimui bu
vo šiandien įtemptos iki pat
trūkimo, o valdžia deda pa
stangų sušvelninti padėtį
susidariusią dėl kasyklų at
metimo John L. Levviso rei
kalavimų saugumui ir ligo
ninės kasai.
Tarpininkas Paul W. Fuller, tyliai išsėdėjęs dviejų
dienų posėdžiuose, sakė jis

šiandien ims žygių sutaikin
ti darbdavius su 400,000
streikuojančių angliakasių.

Negauna Anglių, Ford
Uždarys Kelis Fabrikus
Maždaug 2,000 Ford Mo
tor Co. darbininkų Torrence
av. fabrike bus atleisti iš
darbo šiandien. Priežastis
yra darbo sulėtėjimas dėl
dabar vykstančio angliaka
sių streiko.
Šis ir kiti Ford fabrikai
šiandien uždarys automobi
lių ir sunkvežimių sudėjimo
departamentus, kadangi ne
gaunama pakankamai plie
no.

Tehranas Pasiūlė Atidėti Skundą
Jei Rusija Sutiks Atimti Savo Armiją

Iš lėktuvo padaryta nuotrauka Hilo miesto, Havajuje, atsižymėsusio kurorto, po to
kai jį užliejo milžiniška banga, prirariusi nuostolių Pacifiko salose ir pagal vakari
nio pasaulio krantą nuo Alaskos iki Chile. Priešakyje yra‘"pliažų rajona^*nuo kurie
TEHRANAS, bal. 1. —
vanduo nušlavė ten stovėjusius namus.
(Acme Radio Telephoto.! (Sulaikyta) — Kurdų virši
ninkas šiandien sakė rusai
technikai atvyko į Saujbulach (Mehabad), šiaurvaka
riniam Irane, lavinimui kur
dų jo pavadintam “bendram
SAO PAULO, Brazilija,
PEIPING, bal. 3.—Pusiau [vajui už laisvą Kurdistaną.”
WASHINGTON, bal. 3.—
bal. 3.—Policijai bandant Joseph D. Medley, mirčiai oficialūs spaudos raportai
Buvęs kurdas narys Ira
susekti dviejų japonų krau pasmerktas žmogžudys, ku pranešė apie grumtynes no parlamento pareiškė Hatuvininkų žudikus, tyrimas ris anksti šį rytą paspruko Changchune, Mandžu rijos madane, kad “Irano, Turki
japonų teroristų gaujų, ku iš District of Columbia ka sostinėje, tarpe neatpažin jos, Irako ir Sirijos kurdai,
rių nariai atsisako tikėti, lėjimo, buvo suimtas astuo tų karių ir valdžios taikos suėję Mehabade, paskelbė
kad Japonija pralaimėjo ka nias valandas vėliau Ana- palaikymo korpusų (PPC), naują ir didesnę kurdų val
WASHINGTON, bal. 3.— rą, išsiplėtojo į japonų ko c ošti a upės laivinėje. Jo iš- ir tarpe rusų kariuomenės
Darbo departamento atsto lonijas Parana ir Amazonas silaužimo draugas, 24 metų dalinių ir PPC.
buvęs marinas Earl McFarSakyta sovietų-PPC susi
vai šiandien sakė tik vienas valstybėse šiandien.
Policija
sako
dešimtys
ki

land, dar nesugautas.
rėmimas, Changchun centre,
ar du dalykai telieka išaiš
kilo dėl nesusipratimo.
kinti 73 dienų ilgumo Inter tų japonų buvo gręsiami,
WASHINGTON, bal. 3.—
teroristų
kaltinami
“
išda

national Harvester Co. strei
Rusai turi apie balandžio Louis Francis Budenz, bu
10 apleisti Changchun. Ma vęs Amerikos komunistų
ko baigimui, ir kad gali būti vyste” savo tėvynės..
noma valdžios kariai ir ko partijos viršininkas, šiantuoj prieita prie sutarties^
Bendrovės ir CIO unijos
munistai kovos už tą miestą 1 dien liudijo atstovų priešatstovai šiandien atskirai
JERUZALE, bal. 3.—Sa jeigu prieš tai nebus suda i amerikoniškos veiklos tyri
tarėsi su valdžios tarpinin
mo komiteto posėdyje. Jis
botieriai vakar naktį išsprog ryta sutartis.
kais.
sakė Rusija šiandien seka
MANILA, bal. 3.—Lt. gen. dino du geležinkelių tiltus,
“hitlerišką politiką pasau
Masaharu Homma šį rytą ir sekančiam apsišaudyme
lio
dominacijai, įsteigiamai
buvo sušaudytas. Tuo įvyk du arabai policininkai buvo
žingsnis po žingsnio per
dyta karinio teismo nuo sužeisti.
kolonas.”
sprendis už įsakymą Bataan Septyni sprogimai buvo ' WASHINGTON, bal. 3.— penktas
Budenz, kuris išsižadėjo
DETROIT, bal. 3.—Det mirties eisenos ir leidimą jo raportuoti pietuose nuo Ac- I Atstovų finansų komitetas
roito miesto tarybos nariai kareiviams žiauriai elgtis re, netoli Lebano pasienio, šiandien užgyrė OPA akto komunizmo ir grįžo į Kata
šiandien ragino streikuojan su belaisviais ir civiliais už smarkiai sukrečiant geležin priedą, kuris reikalauja nu likų Bažnyčią ir dabar mo
kelių tiltą. Išsprogdinimas ėmimą kainų kontrolių kuo kytojauja Notre Dame uni
čius AFL transporto darbi kariautose salose.
ninkus baigti savo trijų die Trisdešimts minučių po tilto ant Lydda-Kantara li met tik dalykų išteklius pri versitete, patiekė komitetui
nų streiką ir grįžti prie ^ar' Homma sušaudymo, lt. gen. nijos sutrukdė važinėjimui lygsta tų dalykų reikalavi žinias apie komunistų par
tiją. Padarydamas savo liūbo patarnauti 1,000,000 nu Hikotaro Ta j ima buvo pa tarpe Beiruto ir Cairo.
mui.
dymo santrauką, Budenz
vargusių gatvėkarių ir au kartas už žiaurų nužudymą
sakė:
tobusų važinėtojų.
trijų amerikiečių laivyno
Vėliausių
Žinių
Santrauka
“Komunistų partija Ame
Atsišaukimas buvo išleis lakūnų 1944 m. gegužės mė
—Rumunijos vyriausybės narys sakė rusai už kelių rikoje yra tiesioginė šaka
tas streikieriams susiren nesyje.
sovietų užsienio departa
kant masmitinge apsvars
j dienų pradės atimti savo kariuomenę iš Rumunijos.
ROMA, bal. 3.—Romos
tyti streiko eigą ir pakelti
—Senato komitetai vakar užgyrė Vardaman į Fedenal mento. Jj tarnauja svetimai
laikraštis II Tempo šiandien Reserve Banko direktorius ir B. Barueh būti U.S. atsto valstybei ir nė per plauką
streikierių moralę.
nenusikreipia nuo tokios
citavo Alberto Tarchiani, vu UNO atominės energijos kontrolės komisijoje.
KALENDORIUS
Italijos ambasadorių Wash—Oficialūs iraniečių sluoksniai raportuoja masinį rusų tarnybos.”
Balandžio 4 d.: ftv. Izido
Persekioja Tikėjimą
ingtone,
kaipo
sakiusį jis ma
rius; senovės: Vimbaras ir
kariuomenės pasitraukimą iš kai kurių sričių. Derybos
Jis smerkė tikybos perse
nąs jog Importoi-Eksporto
Gerimanta.
kiojimą Rusijoje ir sakė už
bankas teigiamai žiūri į pa tarpe premjero Ghavam ir riisų atstovo tęsiasi.
Balandžio 5 d.: Iv. Vin skolą Italijai. Tarchiani va—Brazilijoje suareštuota devyni japonai teroristai, na sipuolimas ant katalikų Len
centas Ferrari jus; senovės:
jkar tarėsi su premjeru Alci- riai gaujos įbauginusios japonų kolonjįas.
įkijoje ir Rusinijoje prilygs
Rinbaudas ir Žygintą.
de de Gasperi. Italijos ban —Gen. E1senhower liepė ištirti prokuroro kaltinimą, ta rudmarškinių teroro žiau
ORAS
kas prašo $940,000,000 kre būk bandoma apsaugoti armijos karininkus nuo teisimo i rumui.
Llchfield kariniam teisme Anglijoje.
I Budenz įspėjo komitetą,
Dalinai ūkanota. Nešaltą. dito.

posėdyje, Gromyko pristatė
Rusijos atsakymą, kuriame
sakyta rusai per šešias sa
vaites išeis iš krašto.
U.S. valstybės sekr. Byrnes paklausė Irano ambasa
dorių Ala, ką jis gali pasiū
lyti taikingam išaiškinimui
Irano-Rusijos ginčo. Ala at
sakė:
“Jeigu sovietų atstovas
sutiktų atšaukti nepapras
tas sąlygas, kuris prikergė
prie kariuomenės ištrauki
mo ir duos garantiją ištrau
kimui rusų kariuomenės iki
gegužės 6, tai Iranas sutin
ka nebereikalauti tolimesnio
svarstymo Irano
skundo
šiuo metu.”
Taryba po pietų susirinko
uždaram posėdžiui. Rusijos
delegatas Gromyko nedaly
vavo tame posėdyje, bet ki
tas sovietų atstovas, po pie
tų su Gromyko, buvo susi
rinkime. Nepranešta apie ką
tame posėdyje tartasi.

Raportuoja Rusai Apginkluoja Kurdus

Brazilijoje Ieškoma
Sugavo Vieną Dvieju Mandžurijoje Vyksta
Japonu Teroristu Pabėgusiu Žmogžudžiu
Dideli Susirėmimai

Tik 2 Dalykai Sulaiko
Harvester Susitarimą

stybę” Irano aliejaus centre
Mosul.
Gavo Rusų Reikmenis

Pasak to kurdo, Ghazi
Mohammed vadovauja nese
nai paskelbtai “nepriklauso
mai kurdų respublikai,” ir
jie iš rusų gavo 20 tankų,
keturis sunkvežimius irskai
čių mortarų.
Jis sakė respublikos vė
liava yra raudona, balta ir
žalia, su sukryžuota plunks
na ir ryšuliu kviečių.

Rusija Pamėgdžioja Hitlerį - Budenz

Sabotieriai Išsprogdino
2 Tiltus Palestinoje
Sušaudė Gen. Homma
už Bataan Kriminalus

Ragina Transporto
Streikerius Sugrįžti

Užavrė Priedą OPA
Akto Aprubežiavimui

kad “maišyti darbininkiją
su komunistais būtų didelė
klaida... bet nesupažindinti
Amerikos žmones su komu
nistų organizacijos a n t iamerikonišku tikslu būtų
tikrai nepatrijotingas daly
kas.”

Keitei Prisipažino J:s
. Sulaužė Kitas Teises
NUERNBERGAS, bal. 3.
— Feldmaršalas Wilhelm
Keitei atvirai prisipažino
tarptautiniam militariniam
tribunolui, kad daugelis jo
išleistų įsakymų “skyrėsi
nuo tarptautinių teisių,” ir
kad jo užduotis esanti “imti
atsakomybę už tai ką pada
riau, nors tai ir buvo ne
gera.”
Buvęs vokiečių aukšto
sios komandos viršininkas,
vienas 22 teisiamų nacių
karo kriminalistų, sakė, kad
nuo to laiko kaj gen. Werner von Blomberg tapo ka
riuomenės viršininku 1938
metais, “buvo tik vienas
vyriausias komandierius —
pats Hitleris.” Von Blom
berg mirė praeitą mėnesį
Nuembergo kalėjime.

o
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IS DETROITO LIETUVIU GYVENIMO PinSBURGH'O LIETUVIŲ ŽINIOS

kS DR. FRANK C. KWIHN

Būkit Malonus
SAVO AKIMS!

Rėmėjų pirm., padarė platų
Gaila, kad moterų klubas kin E. Brovvn pranešė polici- i
(Kvečinskas)
pranešimą, kad rėmėjai ren- 1
pakriko, be abejo būtų su jai keistą įvykį. Jį užpuolė
Tik vienų porų akių gauname gy
Mykolas Lukoševičius, 61 gia bankietą lietuviams pas
venimui. Saugokite jaa. leisdami
Šiais
meta’s
Dan rengęs paminėjimą 40 me- plėšikai. Iškrėtė kišenius ir GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
išegzaminuoti jas moderniškiausių
m., gyv. 2720 — 25 St., stai tarojo karo kariams pagerb
tų sukakties, nes daugelis atėmė viską, ką jese rado.
1651 VVest 47th Street
metodu, kurių regėjimo mokslas
gun
įžengimo
P"
oi
su

ga mirė kovo 21 d. Po ge ti. Bankietas bus geg. 11 d.,
gali sutelkti.
iš
mūsų
nesulauksime
aukkad
nukentėjęs
negalėtų
vyeina keturiasdešimta metii.
37 METAI PATYRIMO
OFISO VALANDOS:
dulo pamaldų Šv. Antano I. A. S. Hali, 24 ir Michigan.
vinic
parapijos
jubiliejaus,
tis,
nutraukė
jam
medinę
pririnkime
akinių, kurie prašalina
Kun. Ic’naca~
brjmaitis
Nuo 2 Iki 4 pp. Ir 7 Iki 8:10 vak.
vi») akių įtempimų.
bažnyčioj, kur 3 kunigai lai Likusis pelnas eis karių fon- •
GirdėUu,
kad
mūsų
sodai
koją.
Plėšikai
nustebo
oa1906 me
kė šv. Mišias, o kleb. kun. dui, kuris keliamas įtaisy- '
tais . ' o paskirtas pirmu lietęs mano šį-tą surengti matę medinėj kojoj paslėpta
I. F. Boreišis pasakė pritai mui veteranams nuosavybės. klebonu ir energingai ėmėPro£a tuojau po Vely $1,692, kuriuos pagrobę pa J. RIMDZUS, D. C.
kintą pamokslą, palaidotas Kvietimas
aplodismentais si parapijos organizavimo,
balandžio 28 d. Visi kaip bėgo.
kovo 25 d. Idt. Olivet ka priimtas. Nariai, be abejo-' Darbas buvo sunkus, nor^ v*enas privalome remti soLICENSED CIUROPRACTOR
OITOMETRISTAI
puose
nes, šį didelį ir kilnų darbą northsaidiečiai lietuviai duo- Paliečių užsimojimą atžymėIN STATE OF INDIANA
1801 So. Ashland Avenue
Rome Calls ln Indiana—
Velionis paliko nuliūdime rems kiek galėdami. Tam | sniaį aukavo įsigyjimui saKampas 18-tos
parapijos 40 metų sukakTelefonas: OASAL 0523, Chicago
žmoną Veroniką, dukteris bankietui daug darbuojasi vos bažnyčios. Lietuves SūPrisidėkime kuomi kas
Phone WENtworth 2527
VYalIoua, Ore. — Vietos
OFISO VALANDOS:
Berthą Karpauskienę, Vero- SLA 352 kp. rv. Kareivių Rė- nų K’ūbaą paaukojo $500.00 i Sa^me> kas auka, kas pata- laikraštis įdėjo toki skelbi
Kaskien 3:30 a. m. iki 8:30 p. m.
PHYSIO THYRAPY
Trečiad. ir šeštad. 3:30 a. m.
niką Kobosh ir Oną, sūnus į mėjais.
mą:
tam viks’ui ir greitu laiku rimu, o kas darbu.
iki 7:00 p. m.
936 VVest 63rd St.
Mykolą ir Jurgį ir keturis,
-----------40
valandų
atlaidai
mūsų
“
Nušausiu
kiekvieną,
kuris
po klebono paskyrimo tapo
HOUR8: Daily «—» P. M.
anūkus.
! p Mikna, lietuvis s v m- nupirkta nuo protestonų baž bažnyčioj įvyksta balandžio tik su šautuvu pasirodys ant
SKKLBKITES “DRAUGE’’
Saturdaye B A. M. to 8 P. M.
*r 15 dienomis. Bus i maro žemės Mano šūviai neĮ šermenis buvo atvykę jas atidarė nuosavą biznį nytėlė, kuri iki šiai dienai
brolis Jurgis Lukoševičius adresu 2721 Myrtle Street, tebecarnauja North Side lie- daug svetimų kunigų. Tomis praeina -pro šalį. Phyllis
LIETUVIAI DAKTARAI
a kun Ahrn- dienomis
kreipkime*
savo --------------------------------------i Willia.mson”.
su dukterimis Alena ir Jad- ■ tarpe Humboldt ir Lawton. tnviarr.c
XX 6iaA darbavosi
apil
Die™P.
Jojo maloniy
vyga, sesuo Salome Kava- į Drabužius sutaiso, išvalo,
Tel Cicero 1484
Ofiso Tel.......... VIRginia 1886
liauskienė, Zopelių, Krauja- j suprosina. Gerai darbą at- trejus metus Jam pasitrau- medaudami
lių ir Bistrų šeimos, iš Chi lieka. Lietuviai, nepamirški- kus, tapo atkeltas kun. Vik
DANTISTAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I
cago ir sesuo Anelė Rukše- te, kad savas turi eiti pas toras Paukštė. Klebonauti a.
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
1446 S. 49th Court, Cicero
Kamp. 15th St. ir 49th Ct.,
nienė iš White Cloud, Micb. savąjį.
a. kun. V. Paukštai nesise
Antradieniais, Ketvirtadieniais
4204 Archer Avenue
Cicero, Illinois
Laidotuvėse dalyvavo daug
________
kė, žmonių pasitikėjimo ir
ir Penktadieniais
LIGONIUS
PRIIMA:
OFISO VALANDOS:
žmonių.
PAŽINKIME VILKUS
prielankumo neįgijo. 1910
Kasdien
nuo
2:00
iki
8:00
vai.
Vai.:
10-12
ryte, 2-6, 7-9 P. M.
Kasdien uo 2-4 pp. ir 6-8 vak.
VVashington U
šeštadieniais nuo 2-4 pp.
— Iki
metais apleido parapiją ir
Velionis buvo kilęs iš Si- AVIES KAILYJE
Trečiad. ir Sekm. tik susitarius. 3147 S. Halsted St., Chicago
Trečia d.ir Sekmad. uždaryta.
dabravo parapijos, Esteikių
SLA 352 kp. yra nariais greitai po to pasimirė Brook ; šiol Ų. S. karo .aivyne tarPirmadieniais, Trečiadieniais
Contuct Stiklui
i
Tyrimus
ir šeštadieniais
kaimo. Amerikoj išgyveno skaitlinga. Daugelis priklau- lyne. Tais pačiais metais pa- ' nyboje buvo 341 įvairių laip- Gutkoptic Gydymus
Stiklus Atnaujinani
Valandos:
3—8 popiet.
45 m.: 18 m. gyveno Chica- so ir katalikų nuo senų lai- rapiją pradeda valdyti kun.į sn*4 admirolas. Iš to skai- DR. VVALTER I. SVVIATEK GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
goj, o 27 m. Detroite. Visą
kų. A. Šimkevičia, kuris čia dar- ’čiaus dabar 96 admirolai saOPTEMETRISTAS
Tel.: GROvehiil 4020
4146 Archer Avenue
vanonai
išeis
arba
vyriau

(Ofiso ir Rezidencijos)
laiką dirbo skerdyklose.
Bal. 7 d. įvyks kuopos su- bavosi ikį 1935 metų. Svei2201 ĮVEST CERMAK RD.
Ofiso Tel. LAFayette 3213
sybė
atleis
į
poilsį
pensiją.
(Virš Metropolitan State Bankos)
D?':roite prisidėjo prie or-! sirinkimas buv. Lietuvių sa- katai susilpnėjus, kun. ŠimRez. Tel. REPnbUe 0054
— CANAL 7329
ganizavimo
Antano pa-lėj. Komunistai varo didelę kevičia išeina gyventi pas Taigi tarnyboj paliks 245 Vai.: —Te):
Kasdien —10 iki 12, 1 iki 6. 7
Jeigu Neatsiliepiama—
iki 9 — Seštad. •— 10 ryte Iki 6 vak Sek
(JOVAIŠAS)
rapijss ir orvo jos stambus agitaciją, kad iš jų pusės | se£<u*is nazarietes, o parapi admirolų.
Saukite: KEDzie 2868
mad. — 10 Iki pietų. — Trečiad. uždaryta.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
visą laiką rėmėjas.
; išrinkus delegatus į seimą. ją tvarkyti ateina kun.
VALANDOS:
2423
West
Marąuette
Rd.
PLATINKITE
KATALIKŲ
a
Gražiai išauginta šeima T°dėi primenu, kad nariai Misius.
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet
(Dargis
Vaistinės
Name)
DIENRAŠTĮ
ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.
seka tėvų pėdomis.
j-dalyvautų susirinkime ir pa-į
OFISO VALANDOS:
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
Trečiadienio
vakarais ir taipgi Kasdien nuo 2 iki 4pp. ir 6 iki 8 v.
šeima
■
žabotų
komunistų
užmačias.
Velionio žmona ir
(Trečiad., ir Šeštad., pagal sutartį)
1729 *•> Kobiniui Avė.
Sekmadieniais pagal sutartį.
Tel. VIR 0980 (nffice ir Namu.)
taria nuoširdų ačiū už mi Delegatais reikia išrinkti
iuhot»)
DR. VAITUSH. OPT.
Tel. Hemlock 8700. Rez. Pro. 6080
šių aukas, gėles, kleb. Bo- tinkami žmonės, kurie visais
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434
Ofiso Telefonas: YARds 0554
z
reišiui už patarnavimą ir vi lietuvių reikalais darbuoja
Jei neatsiliepia Saukite—
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
PHYSICIAN and SURGEON
Dr. Peter J. Bartkus
siems šermenyse dalyvavu si, o ne tokie, kurie per sa
Res. Tel.: MlDway *1880
2420
W.
Marąuette
Rd.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Lietuvis
Gydytojas)
vo radio giria Rusijos ko
OFISO VALANDOS:
siems.
6155 So. Kedzle Avenue
Ofiso Tel.: PROspect 6446
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
Lukoševičiai yra seni dnr munistus ir skleidžia netei
4002 S. Archer Avė.
VALANDOS:
nuo S-4 ir 7-9 kasdien,
vai.
popiet
ir
nuo
7
iki
8:30
vai.
vak.
Res.
Tel.:
HEMlock
3150
“Draugo” skaitytojai ir rė singas žinias apie Lietuvą.
VALANDOS; 2—4 popiet, 6:30 — Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.
lžflklrlant trečiad. ir sekmad.
VALANDOS:
8:30 vakarais. Trečiad. pagal sutartį.
mėjai kilnių tautos reikalų. Tokios mergelkos ir jų pa
Nuo 2 iki 4 popiet; 6 iki 8 vak.; ir
sekėjai yra vilkais avies kai
SKAITYKITE “DRAUGĄ“
Trečiadieniais pagal sutartily.
Koresp.
Pntengvlii* akių įtempimą, kurta
Kovo 28 d. įvyko Lietu
U priežastimi gūlvoa skaudėjimo,
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
svaigimo, akių aptemimo, nervuovių Organizacijų Centro su
6254 S. Ashland Avė.,
Tel. CANal 6122
Em. 6958 So. Talman Avė.
tnmo, skaudamą akių karštį, ati
sirinkimas, kuriame išklau
Res. TeL GROvehiil 9617
taiso trumparegystę ir toliregvsROOM 6
Dėl pageliuos nuo “NugarskauOffiee TeL HEMoek 4848
tą. Prirengia teisingai akinius. Vi
syta Lietuvių Dienos pilna
smų”, “Rheumatlpmo” ir
Ofiso Tel.: GROvehiil 5213
Seoul,
Korėja.
—
Gen.
štai
tikimuose egzaminavimas
suose
“
Muskulų
Skausmų
“
.
Res.
Tel.:
PKOspect
9475
atskaita. Solistams, radio
daromas su elektra parodančia maGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VALANDOS:
. Vartokite . . .
chorui nutarta nors po ma MacArthur uždraudė korėjie
klaidaa. Speciali atyda
Nuo
2
iki
4
popiet:
7
Iki
8
vak.;
ir
HEALTH KESOKT MINĖK AL
2201 W. Cermak Rd.
čiams
auginti
aguonas. į
į mokyklos Taikus,
Trečiadieniais pagal sutartĮ.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
žai atlyginti.
BATH DRISKĄ
Valandos:
1—3 popiet ir 7—8 v. v.
skys atitaisomos.
Trisdešimts keturiems tūk-'
Kareivių Rėmėjams jų pa
1 niaišukaa užtenka 10
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio
2423 West Marąuette Read
Tel. — HEMlock 5524
stanč:am3 laisniuotų aguonų , VALANDOS-. »«K> ia ryto UU ( ».
maudymams.
gerbimo bankietui paaukota augintojų įsakė vietoj aguo-.
tbS. Sekmad. pagal sutarti.
vakarais ofisas uždarytas.
(Dieną arba Naktį)
OFISO VALANDOS:
KAINA TIKTAI — $1.00
$25. Raud. Kryžiui per lie nas, auginti sora (milet) ar Daugely atsitikimų akys atitaiso
REZIDENCIJA
Prašykite jos vietinėj vaistinėj,
Nuo
2
iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare
mas be akinių. Kainos pigesnės
tuvių skyrių — $10.
3241
VVest
66th
Place
o jeigu jūsų vaistininkas neturi,
Trečiad.
ir Nedėliomis susitarus
kitą kokį javą reikalingą
kaip pirma.
siųskite savo užsakvmus su pi
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Tel. REPubUo 7868
Helen Rauby, War Bonds maistui.
nigais tiesiog | —
4712 South Ashland Avė.
pardavinėjimo pirm., išdavė
2408 West 63rd Street
TeL CANal 0257
Bath Products Co.
Telefonas YARDS 1373
pilną atskaitą. Centras pra
PHYSICIAN AND SURGEON
VAL.: nuo 7 iki 9 ku vakaras.
Rez. Tel.: PROspect 6659
Laboratories -- Chicago, III.
Dienomis tik pagal sutarti.
dėjo pardavinėti bonus nuo
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
4645 So. Ashland Avenue
SouthHflldlečlal, kreipkitės 1 SHIMKUS DRUOS. 3301 S. Halsted 8t.
4 vajaus. Iš viso parduota
Jaunuoliai, kurie nepriimami |
OFISO VALANDOS:
Collinsville, III. — Valsty- karo aviacijos skyrius Iš priežas
UŽ 533, 770.20; į tą suma
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nuo
2
iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
ties spalvų neregėjimo — (oolor
Sekmad., Trečiad. ir šeštad.
įeina ir Victory Bonds $55, , bė3 atstovas James Monroe biladnessL kreipkitės prie
1821 So. Halsted St.
vakarais—tik pagal sutartį
tfgydylL
000. ši suma U. S. A. vai-! PranesTtruOslą! ’n?.rą peti’
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė.
džios knygose užrašyta De-i2,'« Iilln™ Ą’.ksc.sus.vn
Neseniai Sugrįžęs iš Tarnybos VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.p. Office TeL YARds 4787
Namų Tek PROspect 1930
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
troito Lietuvių
Lietuviu Organizaci
Or.vanizaci,k“d^UtU Pa"alhin6 iki 9 vai. vakare.
PRANEŠA
troito
I
ti III. valstybėj pardavimo
* * *
Tel. YARds 2246
jų Centro vardu. Heltn Rau
Atidarymą Naujo Tel. YARds 3146
taksai (sales tax).
by susirinkimas atsistojimu
68(3 W. Cermak Koad
BERWYN, ILLINOIS
Ofiso
išreiškė nuoširdų atjiū už SKAITYKITE “DRAUGĄ“ i
DANTISTAS
jos didelį pasidarbavimą
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Tel. — Berwyn 8828
4645 So. Ashland Avenue
Gauta iš valdžios du at-, ”
IR AKINIUS PRITAIKO
Rez. Tel. — Lafayette 5151
arti 47th Street
CICERO,
ILLINOIS
vaizdai orlaivių nuo Detroi RENDUOJAME GRINDOJ
Jeigu neatsiliepiama —
744 VVest 35th Street
Vai,: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.
Ofiso Tel.: CICERO 8650
Vai.: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30
Šaukite: Bcrwyn 6200
TRIMMO MAŠINAS —
to Lietuvių bonų pirkėjų..
Rez. Tel.: CICERO 5891
Trečiadienį pagal sutartį.
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30
Čia Helen Rauby ir teisėjas
Jeigu Neatsiliepia —
VALANDOS:
Šventadieniais^-11-12.
Ofiso Tel. VIRginia 0036
Saukite: BERWYN 6200
J. P. Uvick gana daug dar TIKTAI
Plrmad., Antrad., Ketvirtad.,
Retidencljos Tel.: BEVerly 8244
VALANDOS:
ir Penktadieniais —
Tek YARds 5921
bavosi vardo ant orlaivių
$150
Kasdien: 2-4 pp.; 7-9 vak.
auo 2 iki 4 pp., ir 7 iki 9 vak.
Res.: KENwood 5107.
užrašymui. Valdyba parašys
Sekmadieniais pagal sutartį.
šeštadieniais: nuo 2 iki 4 popiet
viešą padėką virsta ’s pirkė- • 1 DIENĄ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
jams ir pardavėjams karo
RAKANDŲ IR JEWELRY
4157 Archer Avenue
E
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
bonų.
KRAUTUVĖ
Ofiso
vai.:
nuo
1-3;
nuo
6:30-8:30
Juozas Cress ir Justas
Ofiiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
Trečiadieniais pagal sutartį.
3241 So. Halsted Street
Pilka padarė pranešimą ir
756 VVest 35th Street
CHICAGO, ILLINOIS
perskaitė laišką iš Toronto,
Dėkite pastangas, kad Lie
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS
Tel. CALumet 7237
Ont., Aušros choro pirm. L.
DR. I. E. MAKAR
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933
tuva atgautų nepriklausomy GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vektario ir choro vedėjo P.
Pas mus rasite didelį pasirin
bę.
kimą įvairių rakandų, kaip pa
10758 So. Michigan Avenue
Motejūno. kurie pasižadėjo
vyzdžiui
:
Gasinių
Pečių,
Pečių
M
p
*
hunu'
DN
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8
ateinantį rudenį atvažiuoti
■u Gasu ir Anglimis kūrenimo
žmogus be tikėjimo,
kaip
MOORi: MAI.IAVV
Ofiso Tel.: PULLMAN 1198
ypatybėmis, ir daug kitų na
ll< YAHM*U. tnipul —
j Detroit ir išpildyti prog
Narna Tal.t PTII.I.MAN «9!TT
SEKMADIENIAIS
—
nuo
1-mos
arklys
be
žaboklių.
M\K I I\ SF'AOI K
mams reikalingų reikmenų.
ramą. Susirinkimas užgyrė
IK V \KMmV. »r —
Iki 2-roft valandos popiet.
KFM-IOM: \ \I.SPAIl.
Mūsų Jewclry skyriuje rasite
tą pačią komisiją ir dar prie
KITOMIS
DIENOMIS — nuo 9:30
Tel. — LAFAYETTE 3650 Dr. A. Montvid, M.D.
Auksinių 2iedų Su Deimantais,
Tunimc <irn/.ų l'H-iiinkiinų
jų darinko E. Paurazienę,
Auksinių
Plunksnų,
Rankinių
valandos vakare.
111 IHm. SlFMAPs PiUMl'.Kos
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Waterproof Laikrodėlių ir .t t.
IHiimImimMinlaidt!
J. Tumą, M. Šimonį, II. Rau
EXTRA PROGRAMAS — Penkta
West Town Bidg.
Šiuos dalykus galite įsigyti ant
by, J. H. Medinienę, B KebDANTISTAS
dieniais nuo 7 iki 8 vai. vak.
2400 VVest Madison Street
LENGVU ISMOKCJIMU
4143 ARCHER AVENUE
laitienę ir pirm. P. Medonį.
Ofiao Tel.: SEEley 7330
MARGUČIO Ofiso Adresas:
PROGRAMŲ VALANDOS:
(kampas
Francisco
Avė.)
Komisija suplanuos prirenRes. Tel.: BRUnswick 0597
CHICAGO 32, ILL.
6755 So. Western Avė.. Chicago, III.
gimą ir numatys tinkamą
fiTJDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO
VALANDOS:
WCFL. 10'lfl k Nedėlios vak. 9 30
2547 West 63rd Street
laiką atvykimui.
UŽSISAKYKIT “DRAUGĄ“ Nuo 1 iki 3 popiet; 6 Iki 8 vakare
Telefonas — OROvehUl 2242
WHFC 1450 k Ketvergn vak 7:00
Tcl.: — HEMIork 82«2
Petras Grybas, Kareivių
■E
31

Žinių-Žineles

North Side

.aėneayje

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

Smarki moteris

Dr. S. R. Palutsis

U. S. turės 245
admirolus

T:I:«1iim

DR. AL. RACKUS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. EMILY V. KRUKAS

Dr. Alexander J. Javois

!?v.

“DR. CHARLES SFG C

usruvn

Dr. Walter J. Kirstuk

Dr. F. C. Winskunas

DR. J. W. KADZEWICK

Nevartok 'Svaigalų'

Jždraudė aguonas

DR. BIEŽIS

DR. J. J. SIMONAITIS

Dr. Constance O’Brilis

DR. STRIKOL'IS

Remtinas sumanymas

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. JOHN G. MILLA5

DR. V. P. SLEPIKAS

j

DR. V. A. 5IMKUS

DR. C. VEZELIS

5720 W. Cermak Rd.

JOS. F. BUDRIK

DR. A. J. BERTASH

FARCCTIL

WHFC- 1450 kilocycles

DR. V. E. SIEDLINSKI

MAROUETTE
PAINT & HARDWARE

DR. T. DUNDULIS

DtENRASTIS DRAUGAS, CFTTCAGO, IEEINOIS

Ketvirta d., baland. 4 1946

=±=

Arčiausiai stovintį pulkelį
mergaičių aš pratariau: Ar
norėtum mane pabučiuoti ?
“D R A U G O”
HEl.P WANTED — MOTERYS
Išgirdus tai viena mergaitė
DARBŲ SKYRIUS
nubėgo gana toli ir sugrįžo
MERGINU
Rašo KUN. ANTANAS BRIŠKA
nešina keistą akmenį ir jį
Patyrimo nereikia rankomis pa
“DRAUGAS” HELP WA\TED
(Tęsinys)
ant greitųjų mūsų nupintas man padavė. Pradėjus man ,
kuoti arba su mašina. Veikli dir
AI > V FRTISIN G RE PARTMF. N T
btuvė. Atsišaukite.
137 No. Rearboin Street
virves. Grįždami iš laidotu akmenį vartyti ir apžiūrėti,
NEŠIMAS KARSTO
Tel. RANdolptl 9488/6480
CRYSTAL PURE CANDY CO.
vių pastebėjome, kad su mu- supykusi ištraukė iš manęs
Į KAPINES
2611 W. Chicago Avė.
HELP WANTED — VYRAI
mis grįžta vien tik vyrai. įr numetė į šalį
Po pamaldų bažnyčioje ir Moterys_ ir mergaitės pasi-1 MEMM!|AMES
REIKIA PATYRUSIU
SIUVIMO
MAŠINOMS
Neturės jokios pagaulės,
vėl
tos šešios moterys užsi- Į lieka prie kapo. Mes nesu
Molderių
OPERATORIŲ
Visus litvakus mokys,
dėjo karstą ant pečių ir ne-įpratome, kas tai galėtų būPer laidotuves kareiviai,
ATSIŠAUKITE
PATYRUSIŲ'
Markso tiesas išlaikys;
šė
įi
nežinomą
mums
vietą.
ti.
Teiravomės
karaliaus,
pamatę
jų
šventykloj
krikš

MID CITY
Aš Tribūne’ą žiūrinėdams,
UNIFORM
CAP
CO.
Prie floor, squeeze arba bcnch.
Ėjome panašiomis vietomis I kaip ilgai j°s liūdės kapi- čionišką pamaldumą, įsitiki- ! Du paveikslu pamačiau,
Kur tik balta, sakys juo
2.380 W. Cermak Rd.
da;
kaip
ir
į
šventyklą.
Priėjo

nėse. Jis mums pasakė, kad no, kad tie žmonės yra krikš i Akims savo netikėdama,
GERA MOKESTIS
Neužmirš pagyrų puodas
me prie akmenuotos ir žvy keturias mėnesienas. Tai, čionys#ir būtinai norėjo ži- Gal tai sapnas, sau svarsLINERS
Pastovūs darbai prie
Visad save šlovinti,
ruotos aikštės. Čia nešėjos ir reiškia keturias dienas ir i noti, kas juos mokina tiky-1
ciau.
Aluminum castings
Prie aukso ir spalvų
minia
sustojo
ir
padėjo
kars
Kitus
naciais vadinti.
bos
dalykų.
Pasirodė,
kad
keturias
naktis.
Vienas, buvo su šautuvais,
Prie stiklo ir china
ADVANCE ALUMINUM
99
tą ant žemės. Pulkas mo- į Liuoslaikiu vaikščiodami tikybos mokytojais yra tė Taip sketrojos įi šalis.
CENTURY
METALCRAFT
CORP.
CASTINGS CORP.
terų ir mergaičių rankomis saloje nueidavome netoli ka- vai. Ir taip tėvai perduoda
Šiurpiai švaistėsi durtu Bimba, Bimba, tai, tai, tai
5131
NO.
BROADVVAY
2742 W. 36th PI.
rinko akmenis ir kasė žvy- pinių. Dienos metu liūdėto- savo tikybinį mokslą vai
vais, Į burlioką išvirtai...
Buvęs Tavorščius
rą,
rengė
duobę
laidojimui
jos
nuolat
meldėsi.
Saulėleikams.
Katalikai
kareiviai,
TYKUS ĮVAIRUS DARBAS
Pasišiaušęs it ežys.
REIKIA VYRŲ
karalaitės kūno. Mes jas su- džio metu pradėdavo gra_i- matydami kad jie taip pat Antras gi toks švelnutėlis,
Patyrimo nereikia. Saldainių dir Greitiems pirštams klejuoti au laikėme. Nesipriešino, bet džias giesmes giedoti. Ir tos meldžiasi kaip ir mes, drau
Sušukuota galvele,
Used Fat Make6 Soap
bėjų ir padėjėjų. Veikli dirbtuvė. deklą prie jewelry display. Jauni
liūdnai
žiūrėjo
į
mus.
kam
giesmės
taip
liūdnos
ir
grage
dalyvaudavo
jų
pamaldo

Rankas maldai susidėjęs,
ar seni. 5 dienos, maža dirbtuvė.
CRYSTAL PERE GANDY CO.
trukdome jų darbą. Mes tai žios, kad ir mums daryda- se. Kad ir nieks iš vietinių Galvą puošia aurele.
Malonėkite rašyti pasimatymui f
darėme pasigailėdami mote- j vosi graudu. Taip jos giedo- gyventojų negalėjo paaiškin
2611 W. CHICAGO AVĖ.
Jis atrodo it šventasis.
rėlių. Matydami, kaip sun davo iki mėnuliui užtekant. ti apie kunigus, arba misiROY
MFG.
CO.
Na, atspėkit, kas jis toks?
DARBININKŲ
yra
darbas
—
ranko

kus
Kas
svarbiausia,
giesmių
žo

jonierius,
bet
galima
buvo
Tai Stalinas išrinktasis,
REIKIA
420 N. RUSH ST.
mis
kasti
duobę
akmenėto

spręsti,
kad
kada
nors
ant
džiai
ir
melodija
turi
didelį
Saulė,
žvaigždė ir kitoks. Dne pound of salvaged fat makes
Iškrauti lentas
VYRAI irt MOTERYS
( bars of laundry soap. Turn used
je
vietoje,
kai
kurie
iš
mū

panašumą
įi
lietuvių
kalbą.
tos
salos
buvo
misijonieriai,
Kol U. N. O. glamonėjo,
ATSIŠAUKITE:
sų nubėgo į stovyklą ir at Mėginau su jais susišne kurie jų senuolius išmokino Buvo “šventas” ir smagus. ta t« in for 4, per pound.
STAR MOLDING & TRIM CO.
PROSYTOJO
nešė lopetas ir parodė, kaip kėti, bet negalėjau. Tikrai katalikų tikybos ir tas moks ! Kaip Iraną paminėjo,
2221 S. Rockwell St.
Pataisytojo motorų dreses, siūtus
ir kautus.
reikia, kasti duobė. Reikšda lietuviški žodžiai, cet tur las eina iš kartos į kartą, j Tuoj atgrįžo jis ragus
VISŲ SPALVŲ
KRIAUCIAIS PATAISYMAMS
GERAS PASTOVUS DARBAS
mos
dėkingumą moterys bu būt, turi kitokią prasmę. Bu VAIKŲ GYDYMAS
Ir
Gromykas
greit
iškūrė,
Gera mokestis, pastovus darbas
Moterų Speoialty Krautuvėje.
Atsišaukite tuojaus.
čiavo mūsų rūbus.
Pasijuto jis karštai.
vo toks įvykis: mūsų kari
KREIPKITE* 7 AUKŠTE —
1756 E. 7»th St.
SAG 3360
SAMDYMO OFISE
Išvalę
salą
nuo
japonų,
Atstovybėn atsidūrė,
Kai duobė buvo iškasta, ninkas paprašė karaliaus,
CHAS. A. STEVENS & CO.
pamatėme,
kad
joj
senyvi
Ignoruodams atkakliai.
šešios moterys paėmė kars kad jo gyventojai šiek-tiek
TOOL IR
19 N. State St.
GAL.
vyrai,
moterys,
mergaitės
ir
;
Lošia
rolę Don Kišoto,
tą, prinešė prie duobės ir apsidangstytų nors lapais,
GERIAUSIA
REAL ESTATE
Išorinė Maliava
jau buvo pasirengusios mes nes mes buvom nepratę ma vaikai. Paklausus, kas atsi Avantiūras krėsdami.
DIE MAKERS
ti. Mes sulaikėme. Pripjo tyti nuogų žmonių. Viena tiko su jaunais vyrais, ka Geradariais persistato,
1913 W. SCHILLER
PATYRUSIŲ
kliūgelių, nupynėme mergaitė pasidarė suknelę ralius paaiškino, jog jaunus Tautų laisvę smaugdami.
3 aukščių mūro namas, geroj padė vėme
PRIE MAŽŲ
tyje. 4 apartmentų, 2-6 kamb. apt., virves ir parodėme kaip nu iš plačių lapų. Užsivilkusi vyrus, japonai išgaudė ir su
Gelbėk, Dieve, sutvėrimą
1-5 kamb. apt. ir 1-4 kamb. beisĮTAISYMŲ
savim
išsivežė.
Toliau
pa
Nuo perkūnų ir žaibų,
mente apt. Pečiu šildomi.
Puikus leisti karstas į duobe. Mo- atėjo pasirodyti kitoms. Vi
pirkimas už $9,000.
ATSIŠAUKITE
matėme,
kad
tarpe
sveikų
O labiausia nuo Stalino,
terys čiupinėjo ir žiūrėjo sos jos draugės sušuko vie
1916 W. Evergreen Avė.
vaikų
randasi
ir
šašuotų,
oJo žudikų ir vagių.
nu balsus: “Giaras, giaras”.
3 aukščių mūro namas, geroj' padė
C. P. CLARE & CO tyje.
HELP WANTED — VYRAI
Aš išgirdęs lietuvišką žodį [ ^os ligomis sergančių. DauŽaibas
4 apartmentų., 3-4 kamb. apt.,
TJnltlzed Plaunama Sienoms Popiera
ir 1-2 kamb. beismente aut. Puikus
užklausiau,
kas
3
1
!
išgydėme.
Motinos
“giaras”
numažinta kaina. Apkarpoma dykai.
PAGELBININKAS
4719 W. Sunnyside pirkimas už $7,500.
giaras, ar suknelė? Tada jų išgydytų vaikų dėkingumui BURLIOKAS
IR ŠLAVĖJAS
SANITAS—Klijonkės (Oil Clothl. Vir
CARL H. BORAK & CO.
tuvėm. Ir Maudyklėms.
tarpe kilo tikras sumišimas: išreikšti klaupėsi ant kelių
Kaipo padėjėjas naktiniam
EXCLUSIVE AGENTAI
REMK1TE IR PLATINKITE
sargui. Darbas naktimis.
džiaugėsi, juokėsi, bėgiojo ir bučiavo mū^ų kojas. Vai Bimba, Bimba, cho, cho, cho,
CEN. 4877
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ 33 N. LASALLE
NORMAN
prie senesnių žmonių, kažin kai nepaprastai kantrūs. Lei Tavo darbai charašo!
PASTOVUS DARBAS
LIGONINĖS APDRAUDA
ką patylomis jiems sakė ir džiant vaistus į kūną never Sako Stalins pro ūsus,
berland
Bimbą rašos į rusus.
Apdrauskite Savo Ateitį Geroj Įsteigtoj Dirbtuvėje
MALONIOS APLINKYBES
rodė į mane. Tai patėmijęs kia ir nedejuoja.
(Bus daugiau)
Stalins šypsosi saldžiai,
NAUJOJ VIETOJ
MES TURIM KELETĄ DARBŲ SEKANTIEMS;
karininkas užklausė manęs:
Reliable
Beit
Co.
Bimba lenkias nuobažniai
lst. CLASS TRUCK BODY BUILDERS
“Ar tamsta šneki jų kal
3544-46 W. 26th ST.
N«.r Drak. Av«.
Ir
bučiuoja
jo
padus,
IR BLACKSMITH FINISHERS
Oppo.it. Luri. Bros. Stor.
3127 W. CHICAGO AVĖ. ba”. Ne, aš nešneku jų kal
Lawndal. 0104
PUIKIOS DARBO SĄLYGOS
Suded’ naujus įžadus:
ūsų
ba, bet jų kalba yra tokia
SACramento 2200
Mes Galim Rekomenduoti AtsakomlnKreipkitės prie Mr. Bryant
Jis tarnaus tai “Rojaus Sau gus Mallavotojus Ir Popleruotojua.
pat kaip ir mano tėvų kal
Kreipkitės Ekspertyvo
PRIŽIĖRĖTOJO
IR
lei”,
ba, tik mes nesusikalbame.
ROYAL TRUCK BODY BUILDERS
Patarnavimo Prie
PADfiJfiJO
51 EAST 71st. STREET
Karininkas patraukė pe
Del didelės bažnyčios Ciceroje.
Darbas dienomis, pastovus. Gera čiais ir iš to viso stebėjosi.
3E
mokestis. Pašaukite:
Kitų tautų kareiviai taip
PRADŽIOJE PAVASARIO
MR.
GIBBS
CICERO
4070
5244 W. 25th St.
jau mėgino savo kalbomis
STASYS LITWINAS SAKO:
Collect
Cicero, III.
Laikas Aprūpinti Automobilius!
į juos šnekėti, bet nieks į jų
11R A D A D
Tai Geriausias Laikas Pirkti
REIKALINGA
kalbą nekreipė dėmesio. Daž
Atvežkite Savo Automobiliu dėl pilno
UnD/M\
visokios RŪŠIES
rėsies NAMAMS
namams
VISOKIOS
MERGINA MAISTA CEKUOTI
peržiūrėjimo
ir patarnavimo priruošiant
nai
girdėdavau
ištisą
saki

IR KASIERKA
GERAS PASIRINKIMAS:
REIKMENIS”. VISAS DARBAS GARANTUOTAS
Vasaros
Laikui
pas mus.
nį: “Jis eina kelti”. Kada
dera mokestis ir valgis. Izihat
malonios
darbo
sąlygos.
Taisom
Visų
Išdlrbysčių
Stogams Reikmenys — Insulnotų Plytų Išvaizdos Sidings
užklausdavau, kas eina kel
Visokius Modelius
THE BARCLAY CLUB
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos —
Viktoras Yuknis ti, ir vėl sumišimas ir vėl
906 N. Huguelet PI.
Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų
DYKAI
APKAINAVIMAS
Vienatinis Savininkas
(Arti Deleware ir Miehigan)
Hardtvare — Pleisterlo — Cemento — Srutų — Visokios
džiaugsmas. O mano drau
Painiam Iš namų ir prlstatom
SUPERIOR 7281
Rūšies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
gams kareiviams tikras nu
binacijos Durų — VVall board —- Plaster Board — Vamz
PARDUODAM NAUJUS RADTOS
Labai suklys tas, kurs sau sistebėjimas ir nesupranta Taipgi Pasirinkimas VSliauslų
džių ir Daug Kitų Dalykų.
draugo ieško puikiuose rū mas dalykas, žodžiai tikrai
Muziko. Rekordų.
APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
2355 S. Western Avė. Cor 23rd PI.
muose
arba
puotose.
—
Selietuviški,
bet
nesusikalba

STASYS LITWINAS, Vedėjas
TELEFONUOKITE:
Phone: — CANal 3764
neca.
me. Mano draugai kareiviai
CICERO 4118
PHILIPS “66” PRODUCTS
gundydavo, kad kokį nors
Greasing, Washing, Motor Oils, Range & Fuel Oils
Atdara Vakarais iki 9:00 vai.
CARR MOODY LUMBER CO.
PLATINKITE “DRAUGĄ’ keistą sakinį pasakyčiau.
3039 S. HALSTED ST.
TEL. VICTORY 1272

HELP

WANTED

Įdomūs Pergyvenimai

Lietuvio Kario Pacifiko Salose

S

Kas Jis Toks?

J

Radio Sugedęs?

RADIO SERVICE CO.

MIDWEST SERVICE STATION

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

MŪSŲ

1' ą ■

£ a

10,000

BONKŲ

• GIN
• DEGTINĖS
• VYNO
• BRANDAS
KORDIALU
• RUM’O
• KRUPNIKO
Bus Parduodama

Šių pinigų sumą KETSTUTO TAUPYMO BENDRO
VE yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Įsigyti
naują, arba seną namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartinj savo namą be ilgo atidėliojimo ir be
išlaidų, pagal G. I. Blll of Rigbta patvarkymus.

SPECIALEMIS KAINOMIS
„„■■H. ...

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH
r

LIQUOR
STORE
KATHAN
KANTER
“Lietu vi ftkas
Žydukas”

3529 So. Halsted St.
Phone: YARDS 6054

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

PASKOLOS ANT MORGICIŲ - 4%
BE KOMISINO

šios bendrovės vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra
pilnai patyręs ir kvalifikuotas vtstems Veteranam,
šiame reikale suteikti patarimus ir patarnavimą.

ftfefefenteART

Tortas Viri 117,500,000. — Atsargos Fondas Virš $1,300,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN
ASSOCIATION OF CHICAGO
UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė.

Tel. VIRginia 1141

JTTSTIN MACKIEVVICH, Pres. and Mgr.
Office hours dally: 9 A. M. to 4 P. M. — Wednesdays: 9 A. M. to
12 Noon. — Thursdays 9 A. M. to 8 P. M.

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI
ATSILANKYTI PASITARIMUI

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

DIENRAŠTIS

H

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
2334 South Oakley Avė.
Chicago, UUooIa
Publishcd Daily, except Sundays,
by the
LITHUANIAN CATIIOUC PRESS SOCIETY
A member of the Catholic Press Associatioa
$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago &
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best rcsults.

DRAUGAS

DRAUGAS, CHICAGO.

ILLINOIS

KITI RUSŲ AKTAI

Rusija daug kitų aktų papildė, kuriems nepritarė
pasaulis.

Jos agresija Lenkijon buvo padaryta nesuderinant
su civilizuoto pasaulio moraliniu standardu ir galvo
sena.
Baltijos valstybių užgrobimas — Lietuvos, Latvijos
ir Estijos užgrobimas sukėlė plačiojo pasaulio mora
linį pasipriešinimą.
Rusijos imperialistiniai žygiai į Balkanus — Rumu
niją, Vengriją, Bulgariją ir Jugoslaviją taip jau yra
nusikšltimas tarptautinio moralumo ir padorumo dės
niams.
Tuos visus faktus turint galvoje, jokiu būdu nega
lima laukti, kad Rusija, rišant Irano klausimą, ar pla
nuojant naujus agresijos žygius į Turkiją ar kur ki
tur, skaitytus su pasaulio opinija ar jos bijotų..Ji savo
nusistatymo visvien nepakeis, nepaisant kaip bus ap
link ją šokinėjama.

"2/L
kumpai

★ ★ ★

Smurtas Irane?

★

Taikos Sutarčių Planavimas

Maskvai rūpėjo laimėti daugiau laiko, kad suspėti
savo biaurų smurtą įvykdyti. Nors 'visa pilnuma to
savo tikslo nepasiekė, bei. vis tik ligi pat šiol dar vis
tebelaiko kariuomenę Irane ir tebespiria to krašto val
džią prie sienos, kad išpildytų Stalino imperialistines
užgaidas. Sulyg “trijų didžiųjų” susitarimų, rusų ar
mija iš Irano jau turėjo būti pasitraukusi prieš šių
metų kovo 2 d.
Sovietų propagandistai buvo paskleidę gandų, būk
Irano pasiuntinys p. Ala, kuris taip energingai gynė
ir gina savo kraštą, neturėjęs savo vyriausybės pilno
pasitikėjimo ir paramos. Pasirodė, kad tai buvo gry
niausia melagystė. Irano premjeras Ghavam oficialiai
pranešė Jungtinių Tautų Organizacijos generaliniam
sekretoriui Lie, kad pasiuntinys, Ala turi visišką Irano
valdžios pasitikėjimą ir paramą.
Šią savaitę paaiškės, kokiu būdu bus rišamas to
krašto klausimas JTO saugumo taryboje.

★ ★ ★
Ko Vertos Wallace Nuomonės
Savaitraštis “Amerika” rašo:

“Amerikos Prekybos sekretorius Wallace pasakė pri
tariąs Rusijos pastangoms apsisaugoti savo sienas.
Iš paviršiaus tai atrodytų visai tvarkoj — tegul Ru
sija sėdi savo sienose, apvedusi jas nors ir plieno lanku,
kad nė uodas snapo neįkištų!
Bet Wallace, kaip ir eilė kitų vadinamųjų “liberalų“
Rusijos sienų saugumu supranta leidimą tai šaliai plėš
ti svetimas žemes ir ten įvesti bolševikinę vergiją.
Tas pat sekretorius Wallace paskutiniu laiku išsišo
ko ir kitais atvejais.
Tuos, kurie nesitaikė pritarti jo politikai, jis kon
grese išvadino fašistais.
Savo paties demokratų partijoj jis ragina imtis griež
tos rankos ir visus neklaužadas su rimbu suvaryti į
NĖRA GEROS VALIOS
“partijos liniją”.
Rašant tuo pačiu opiu Irano klausimu, The Chicago
Wallace, ieškodamas kitų akyse krislo, pirmiausia
Herald-American savo editeriale balandžio 3 d. laidoj turėtų pastebėti savo paties baslį: taip neseniai jisai
daug teisybės pasako.
New Yorke palaikė sukomunistėjusį kandidatą per rin
Editeriale pasakyta, kad Sovietų Rusijos atstovų kimus į kongresą, ir tai prieš pačių demokratų žmogų!“

★
Ar Galimas Bendradarbiavimas Su Sov. Rusija?

atsisakymas imti bet kokį dalyvumą Irano klausimo
svarstyme Jungtinių Tautų Organizacijos saugumo ta
ryboj, yra reikšmingas, nes meta daug šviesos į tai,
kokie santykiai egzistuoja tarp Rusijos ir Jungtinių
Tautų Organizacijos.
. .
Ir tai nėra pripuolamas dalykas. Rusai komunistai
ne iš savo geros valios dalyvauja toje tarptautinėje
organizacijoje ir neturi tikslo taip daryti.
Ginčas dėl Irano aiškiai pasako, ko siekia Rusija.
Rusijos agresinis žygis prieš Iraną tai buvo vienos
Jungtinių Tautų Organizacijos narės nusikaltimas prieš
kitą narę. Ir tuo visos JTO narės turi rimtai susirū

Ar Išvengs Naujo Konflikto?

“The Sign“ šio mėnesio laidoje turi žinomo rąžytojo
David J. Dallin straipsnį apie Sovietų Rusijos tikslus.
Gyvais faktais jisai ’irodo imperialistinius Stalino sie
kimus ir nedvejodamas pabrėžia, kad jei Sovietų Rusi
jos valdovai nepakeis dabartinį ekspansionistinį nusi
statymą, vargu bus išvengta naujų konfliktų.
Ir ištikro, jei rusai nori karo4 ir toliau teveda agre
sinę politiką, o titrai jo susilaukt Anglosaksai jokiu
būdu nepakęs, kai jų pačių interesai bus tiesioginiai
pinti.
paliesti. Jiems mažiau skaudėjo, kai totalitarinis rusų
imperializmas kitų tautų teritorijoj rijo ir žmones pa
BOLŠEVIKAI MEKO NEPAISO
Rusija, darydama žygį prieš Iraną, nesiskaitė su tei vergė, bet kai jau už anglosaksų skverno rusų meška
sybe ir teisėtumo dėsniais. Ji nesiskaitė su kitų val ims griebti, tada susilauks pasipriešinimo ir tai stip
stybių nusistatymu ir nuomonėmis. Taigi, ar yra bent raus pasipriešinimo.
kiek garantijos, kad Maskva skaitysis su Jungtinių
Tautų Organizacijos nuosprendžiu rišant Irano ginčą
ir kitus tarptautinius klausimus?
Blaiviomis akimis pažiūrėjus
susidariusią padėtį
kiekviena? gali matyti gryniausią faktą, kad Sovietų
Rusija Irano klausimą riša pati viena, kaip ji rišo vi
sus kitus klausimus, liečiančius santykius su savo kai
mynais.

Taip yra dėl to. kad Rusija nėra geros valios narė
Jungtinių Tautų Organizacijoj

★Pernai paskelbtas Lietuvos vyskupų

(arkiv. J. Skvi
recko ir vyskupų — Brizgio ir Padolskio) atspaus
dintas atskiron knygutėn ispanų kalba. Tos knygelės
kopiją mums prisiuntė Lietuvos Pasiuntinybė Argen
tinoje.

★Mūsų bendradarbiai yra prašomi parašyti “Draugo”

velykiniam numeriui straipsnių. Bet prašome tai pa
darytį dabar tuojau.

Laiko Laiptais
ROMANAS

★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

Tarkainiukai

Rašo Nolėčių Vidikas
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Lietuviški
komukniatai
Prenumeratos kaina Chicagoje Ir Cicero—paštu:
nuolat tauzija, kad “Rusi
Metams ............................................................................................ $7.00
joje nėra kapitalistų, nei
Pusei metų .................................................................................... 4.00
dykaduonių“. Anglas į tą
Trims mėnesiams ...................................................
2.00
Dviem mėnesiams .....................................................................
1.50
jiems atsakytų: “Boloney“!
Vienam mėnesiui ................................................................................ 75
Na, pasakyk “tovarišč” AJungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
kelaiti-Abekai, ar tai nei
Metams ...........................................................................
$6.00
skarmalių, nei driskių, nei
Pusei metų .................................................................................... 3.50
Trims mėnesiams ..............................
1.75
utėlių sovietskoje Rusijoje
' Dviem mėnesiams ..............................................................
1.25
AR GALIMA SU GENGSTERIAIS
nėra? O kur yra daugiau
Vienam mėnesiui ............................................................................... 75
BENDRADARBIAUTI ?
gengsteriu, ar kapitalistiš
Užsieniuose:
Metams ............................................................................................ $8.00
Herald-American mano, kad klausimas dabar eina koje Amerikoje, ar imperijaPusei metų ..................................................... -........................
4.50
ne apie tai, ar Jungtinių Tautų Organizacija galės gy listiškoje Rusijoje? Ir kur
Trims mėnesiams ........................................................................ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.
vuoti ir veikti be Rusijos, bet apie tai ir ji bet kada daugiau dvikojų parazitų
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
randasi, ar Amerikoje, ar
gali tikėtis ko nors pasiekti su Rusija, kaipo nare.
Rusijoje?
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, Jei neprašo
šis klausimas yr'a ne tik įdomus, bet ir labai ak
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač
tualus.
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius
Tie žmonės, kurie bent kiek-geriau pažįsta rusiškąjį
Vergučiai visada bus va
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios
korespondencijos laikraštin nededamos.
komunizmą, jokių vilčių neturi, kad bet kas ir bet kur gišiais. Ko vergutis nesu
Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, UI.
su Sovietų Rusija būtų galima sutartinai dirbti. Kaip geba pats pasigaminti ar už
Under the Act of March 3, 1879.
negalima buvo bendradarbiauti su Hitleriu, taip nėra sidirbti, tai jis plėšikaus, ar
galima bendradarbiauti ir su kitu tos pačios rūšies ba vagišiaus. Visa Rusija
yra vergų tauta. Toji ver
usų
tarptautiniu gengsteriu diktatorium Stalinu.
gų tauta nesugeba ir nepa
Oficialios žinios, pasiekusios valstybės departamentą,
jėgia atominės bombos pa
rodo, kad Maskva tebedaro didelį spaudimą į Irano
sidaryti, tai pasiryžo per sa
vo agentus iš Kanados ir
vyriausybę, kad išgauti politinės ir ekonomines kon
Jungtinės
Valstybės
ir
Didžioji
Britanija
jau
pa

Amerikos pasivogti. Nepa
cesijas prieš pasitrauksiant iš to krašto Sovietų Ru
ruošė
taikos
sutarties
planą
su
Italija,
kuris
jau
esąs
vyko
nabagams... Ir kad to
sijos kariaoniąnei.
ji vagystė jiems nepavyko,
Tai, štai, kodėl Maskva reikalavo, kad Jungtinių Tau pasiųstas Maskvon, kad gauti Stalino pritarimą.
Taikos konferencija, kaip žinoma, prasidės gegužės tai dabar visi bolševikai latų Organizacijos saugumo tarybos suvažiavimas New
baį pyksta ir koliojasi. Ypač
Yorke atidėtų Irano klausimo svarstymą tolimesniam mėn. 1 d. Paryžiuje. Manoma, kad ši konferencija bus
lietuviški maskolių vergu
laikui ir kai tasai reikalavimas nebuvo išpildytas, Gro- visai skirtinga nuo praeityje buvusių taikos konferen čiai dabar sielvartauja ir
myko, Maskvos atstovas, demonstratyviai išmaršavo cijų.
baisiai žviegia, teisina So
iš posėdžio.
vietus.

Ar Pavyks R

Ketvirtad., baland. 4, 1946

Visas pasaulis žino, kaip
Rusijos raudonarmiejcai plė
šikavo Lietuvoje, Lenkijoje,
Rumunijoje, Mandžiūrijoje
ir visur, kur tik jie numaurojo. Jie vogė viską orga
nizuotai ir pavieniai., mat,
jie, sulyg komunistiško programo, “Laisvino” žmones
nuo visokių “buržujiškų“
prabangų, “lygino“ svietą.
Net šimtai amerikonų ant
savo kailio patyrė, kai rau
donarmiejcai smurtu atimi
nėjo iš jų laikrodukus ir
fontanines plunksnas. Ir da
ryk ką darąs, kai vergui su
barbarišku instinktu baisiai
norisi įsigyti tą, ko jisaį ne
turi. “Neimieješ, da chočetsia, tak vozmi“ (“Neturi, o
norisi, tai atimk“), sako ru
sų vergas.

(Tęsinys)

Kaį paskaudo kojas sto
vėti, pasaugojo laisvą vietą
prie Julytės ir pagerbė ją
savo priėjimu, bent jis tą
taip suprato. Zosė dėl to ne
nusiminė, kaip ir niekuomet
viešose vietose ji nenuliūs
ta ar bent to neparodo. Vi
suomet linksma, visuomet
garsiai juokiasi ir niekuo
met nesnaudžia, tikslo siek
dama, nors tat jai dažnai
daug kaštuodavo.
Blogi laikai, deja, pasitai
kė Zosės jaunystei; bet ma
ža turtingų ar, šiaip, tinka
mų “įrankių’ ’ iškilti. Bet
nieko: reikės tenkintis to
kiais, koki yra, ir išsirinkti
vieną iš geriausių.
— Štai, šitas! — nutarė
Zosė sustojusi ties Grigu,
kada vedė V. Dūmos atsto
vas: — Iš jo bus žmogus.
Ir panašus. Daug tyli, maža
kalba. Nors gražumo ne
koks, bet tas nė nesvarbu.
Na, pažiūrėsime, — pagal
vojo nenatūraliai juokdamos
Zosė ir priėjo prie Julytės,
kur atsisėdo Grigas.
Zosei priėjus, Grigas, nors
nebuvo perdaug išmiklintų
manierų, vis dėlto turėjo at
sistoti, užleisti kėdę ir pa
siieškoti kitos.
— Panele Julyte, rytoj va
žiuojame į žvirbliakalnį, kur
Napoleonas, sukryžiavęs ran
kas, žiūrėjo į Maskvos gais
rus. Kaip tik toj pozoj, ku
rioj šiandien ponas Grigas,
kaip nuo didelio kalno, žiū
rėjo visą vakarą į mumi,
užbaigė ji jau nebe į Julytę,
bet į Grigą nusisukdama.
— He-he-he... — kvatojo
garsiai Grigas.
— Ha-ha-ha — skambėjo
Zosės juokas...
Julytei pervien ir Grigas
ir kiti. Į Maskvą atostogų
iš fronto buvo atvažiavęs
Petras Slavėnas. Dabar, štai,
jis vakarėlyje; tik į jį lėkė
jos mintys. Jį sekė jos akys.
— Ach, kokios kančios

★ X ★
Joseph E. Davies, ir kiti
jam panašūs, bando paadvokatauti ir pateisinti So
vietų Rusiją už vogimą atombombos bei kitų kariškų
paslapčių iš Kanados ir Amerikos. Jų pasakymas, jog
ir Amerika vogtų taip kai
kad Rusija vagia, jei netu
rėtų atomiškos bombos pas
lapties, — yra absurdiškas.
Amerikos žmonės ne vergai, ■
ir todėl jiems vogti nerei
kia. Amerika yra laisva, už
tai ji yra ir turtinga, ir kul
tūringa, ir galinga. Tik lais
voje tautoje pasireiškia ge
nijai bei mokslininkai, o ne
pas vergus. Tik laisvieji Amerikos piliečiai turi gali
mybės išrasti ir pagaminti
tai, ko vergai nepajėgia. Ką
laisvieji pasigamina, tai ir
turi. Ir laisvasis savininkas,
jei nori, duoda kaimynui; o
nenori, tai neduoda. Bet
bolševiko galvosena yra ki
tokia. Vergas visada pasa
kys: “kas yra tavo, tai te
gul būna ir mano; bet kas
yra mano, tai ne tavo biz-

nis”. Taip dabar komunis
tai kalba ir taip elgiasi.

★ ★ ★

O kad barabanija, o kad
bubnija, bolševikai, o kad į
padanges kelia komunistai
tą Joseph E. Da viešą už jo
tartus žodžius Sovietų Ru
sijos pateisinimui... Ui, vai!
Tasai “išmintingasis Davies
buvo Amerikos ambasado
rius Sovietų Rusijai ir gy
veno Maskvoje, kai Rooseveltas buvo prezidentu. Ma
tytis, kad Davies puikiai pa
sitarnavo Stalinui, kad gavo net Lenino ordiną. Ru
sija ordinus veltui niekam
nedalina. Net Sovietų Amsada Washingtone paskelbė
savo Biuletine, kai Sovietų
Rusija apdekoravo aukščiau
siuoju Lenino ordinu tą ko
munistų prietelį Joseph E.
Daviesą. Amerikos kongre
se net buvo iškeltas klausi
mas, ar Davies užsiregistra
vo valdžios įstaigose kaipo
svetimos valstybės agentas,
ar nesiregistravo. Dėlto ir
lietuviški maskolberniai pra
dėjo žviegti ir savo laikraš
čiuose rašyti, kad kongrese
vyrauja “reakcija“, kam to
kius klausimus viešumon iš
kelia.

mylėti ir nebūti mylimai!
— kartojo ji mintyse.
— Ko jis nori nuo manęs,
tas žmogus? — pagalvojo
Julytė, Grigui prie jos priė
jus. Bet, būdama gerai iš*
auklėta ir švelni, ji mokėjo
save priversti būti malonia
su tuo, kas su ja kalba, tuo
labiau, jeigu ją išskiria iš
kitų. Vis dėlto šitas vaidi
nimas reikalavo daug ener
gijos eikvojimo, ir Julytė
labai apsidžiaugė, kai prie
jų priėjo Zosė ir kalbėjosi
su Grigu.
Marytė seko su tuo, kas
tik kvietė. Vytautas nebuvo
šokių mėgėjas. Jis politika
vo su senesniaisiais arba,
koją ant kojos užsimetęs,
rūkė papirosą ir gėrėjosi
savo Maryte. Marytė buvo
labai linksma.
Vakarui baigiantis, salėj
pasirodė karininkas Juozanavičius. Jis gyveno Petrapilyj. čia buvo, matomai,
tik atvažiavęs. Kaip Petra
pily, taip ir čia paskutiniu
laiku, lietuviai nuo jo šali
nosi — nes įtarė jį ochrankininku.
Marytei, jį pamačius, su
sigadino nuotaika — ji su
rimtėjo. Vyrai nutraukė gin
čus ir ėmė tylėdami rūkyti.
Juozanavičius bandė susi
bendrauti tai su vienu tai
su kitu. Pašokino vieną ki
tą panelę. Įsidrąsinęs — bu
vo vėl kiek įkaušęs — pa
kvietė šokti Marytę. Marytė
gyvai prisiminė konfliktą
saloje ir grasinimus su
kumštimi, pakviesta šokti
nusigando ir susimaišė. Bi
jodama įtraukti vyrą į ki
virčus, atsakė daugiau šok
ti nebegalinti, nes eina na
mo ir bijo sušilti. Pakilusi
nubėgo šalin.
Vytautas tuo tarpu kitam
kambary, įpikandęs papiro
są ir suraukęs kaktą, išsi
traukė iš kišeniaus popierį,
pakreipė galvą ir, leisdamas
dūmus į viršų, susimąstęs
dar kartą žiūrėjo į popierį.
Pamatęs ateinant žmoną,
skubomis įsikišo popierį at
gal ir parengė jai vietą sės
ti.
— Vytuli, einam namo;
aš jaučiuos nuvargusi... ga
li vaikutis pabusti... Aš no
riu namo.
— Gerai. Tik ko taip sku
biai užsimanei?

Marytė padavė aplink sė
dintiems ranką atsisveikin
ti, ir jiedu išėjo.
Juozanavičius tuo pat bū
du išvaikė ir daug kitų žmo
nių, ir visi pradėjo skirsty
tis.
Buvo jau vėlyvas laikas,
ir vyrams teko moteriškes
lydėti namo. Zosė pasipynė
vėl greta Grigo, ir šitam te
ko lydėti ją. Tramvajai jau
nustoję vaikščioti. Teko ei
ti pėstiems. Kelionė truko
apde valandą laiko, bet jai
nesibodėjo. Kai priėjo na
mus, Zosė pasiūlė užeiti pa
silsėti. Grigas kovojo su sa
vim. Gera būtų užeiti pasė
dėti, bet, žinodamas savo
vyrišką silpnumą ir Zosės
laisvumą, turėjo susilaikyti
nuo intėjimo: vesti dabar
nebuvo pasirengęs ir bijojo
pakliūti į pinkles.
(Bus daugiau)

Ketvirtad., baland. 4, 1946

:

nfENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS

MŪSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLA
★
AUKLĖJIMAS
VIRTUVE
★*
IR

Puošta rastais savo puslapį

Nuo ko mes įlinkame?

MIELOJI SESE
spausedintam
lape, labai
KATALIKE.
patrauklu
ir
malonu.
Bet pa
Maistas organizme atlieka Riebalų likimas kūne
čios
plunksną
paimti
ir savo
svarbias gyvybines funkci,
, Štai prieš mano akis gu
jas, užtat pastaruoju laiku Rlebalai virškinimo kana- li keletas laikraščių, ir jų1 mintim pasidalinti su kito
labai juo susirūpinta: daug le nuo fermentų veikimo vir keliuose mirga “Moterų Pus mis, vengiame.
kalbama, rašoma ir mokyk sta riebaline amulsija, kūne lapiai”. Kiekvieno laikraščio KAME PRIEŽASTIS ?
lose apie racionalų maitini persidirba į to organizmo moterų puslapiai labai įdo-1 Atsakymo ieškokime sa
riebalus, atsideda jame ir mūs. Vis kas nors gero, gra
mą dėstoma.
dalinai sudega. (Mat, kvėpa žaus, malonaus pasakyta. Vi vyje. Gal gėdinamė3 pasirekšti kad esame katalikės?
Kad platesnes mases su vimas yra ne kas kita, kaip
šiuo aktualiuoju klausimu lėtas degimas. Kraujo me sus tuos puslapius myli skai Gal?... O tai būtų skaudžiau
supažindinus ir sveikatingu džiagai — gemoglobinui jun tytojai. Tik ir laukia, ką čia sia! Kas duoda pamato to
švelnutės, geraširdės kiai minčiai? Štai kas: nekamą pakėlus, balandžio 7 d. 6 giantis su oro deguonimi tos
moterys pasakys?
talikių moterų puslapiai
vai. Dariaus-Girėno
salėj
(oksigenu), vyksta lėtas de
Katalikės moterys skaičiu margi moterų pavardėmis.
ruošiamos paskaitos apie gimas ir pasilaiko kraujo bei
balansuotas dijetas, atnau kūno šiluma. Krosnyje de mi pralenkia visas sroves. Ar kuri sugeba geriau rašy
jinančias kūną, sveikatą, ganti medžiaga irgi jungiasi Katalikiškos moterų draugi ti ar prasčiau, bet rašo! O
energiją ir p.
su oro deguonimi. Čia eina jos skaitlingiausios. Bažny mes katalikės?... Argi jau
Kadangi prelegentai per
tėlės pilnos moterų. Procesi prasčiau už nekatalikes sustiprus degimas.
trumpą laiką negalės visų
jos, susirinkimai, katalikė gebėtumėm reikšti savo min
detalių paliesti, tai pravartu
Kraujas gaminasi ir pasi- mis moterimis pasipuošę. Ir tis, dalintis džiaugsmais ir
iš anksto su elementariais pildo iš suvirškintų, ištirpu- nesakysime, kad vien eilinė skausmais?... arba jau netu
maitinimo principais susipa- šių maisto dalelių, padedant mis moterėlėmis, bet daug rėtumėm viena kitai ką pa
žinti, kad visiems klausyto- tam
tikroms
liaukoms yra kurios diplomuotos, auk sakyti?...
jams paskaitos būtų supran- (glands).
štų įstaigų auklėtos, žino
Ne. Mes turime ką pasa
tamos, naudingos ir įdomios.
Cukraus liga sergantiems | žodį ir skonį. Pažįsta litera- kyti. Galime rašyti. Tik mūs
Šiuo straipsniu ir norima pa- draudžia valgyti vandanglius turą. Gražiai vartoja mintį moterys gal kiek per kuk
ruošiamai bei papildomai ir riebalus.
ir plunksną, o vis tik būki- lios. Nedrąsios. Neišsijudi
patarnauti.
nusios rašto darbui. Laukian
3. Baltiniai. Norint supras- • me atviros, kad m*,
ti, kas šie junginiai, įsiva'iz- mazal pasišvenčiame kitų čios ir pasitikinčios kitais
I. Svarbiausios maisto
duokim kiaušinio baltimą. paguodos darbui per spaudą. ar kitomis, arba kai kurios
grupės
Baltimų daugiausia yra Iš visų katalikiškų laikraš- teisinasi, kad “neturi laiko”.
Maistas skirstomas į kele kiaušiniuose, mėsoje, žuvyje,j
“Neturiu laiko”, tai tik
mes katalikes moterys
tą grupių ir kiekviena iš jų ankštinių grūduose, kaip turime tik vieną .“Moterų išsikalbinėjimas. Visos mes
organizme atlieka skirtingus žirniuose, pupuse, pupelėse, Puslapį” dienrašty “Drau returime laiko. Yra darbų.
uždavinius.
piene, kaipo varškė, riešu ge”. ir tas labai kuklus, net Kiekvienai reikia duonos.
ne vienų moterų užpildomas. Kiekviena turime savo parei
1. Vandangliai. Prie šios tuose ir k.
Turėjome “Amerikoje” mo gų... bet ne vien duona, kū
Šioje šaly baltinius vadina
grupės priskiriama cukrus,
pieno cukrus, medaus, dar proteinais, bet tas nevisai terų puslapį, kurs buvo labai no darbu ir maistu esame
Eleonoros patenkinti. Ieškome dvasinio
žovių ir vaisių cukrus arba atitinka tikrenybei. Dėl skir grašiai p-lės
redaguoja maisto. Dvasinį maistą tei
gliukoza; krakmolas, kurio tingos sudėties, organinė Bartkevičiūtės
daugiausia randasi varpinių chemija baltinius skirsto į mas, bet kaip su džiaugsmu kia Dievas žmogui, ir jau
javų grūduose, kukurūzuose albuminus, globulėnus, pro- prasidėjo, taip su tyla ir už paskui žmogus — žmogui.
(corn), bulvėse ir, daugiau teinus. Nesubrendusius bal sidarė. Žinau kaip mėgo tą Siela — sielai Kas turi pla
mažiau, kituose šakniavai tinius, kurių daugiausia ran puslapį skaitytojai! Dažnai tesnę sielą, tas gali daugiau
siuose, daržovėse bei visiuo- dasi žaliuose ankštiniuose su moterų puslapiu gautas ir suteikti. Jei kas mažesnę,
se. Kadangi iš grūdų ir ku augaluose, vad. amilais, o numeris eidavo rankos iš iš to mažiau ir reikalaujama.
kurūzų daro miltus, tai duo baltimų skilimo produktus, rankų tol, pakol suplyšdavo. Bet sulig išgalės, sulig suge
na ir visokie pyragai yra aminais — amino rakštimis. Ir dėl ko jis užsidarė Neži bėjimo, privalome dalintis
nau priežasties, bet greičiau sielos gėlėmis su kitomis sie
krakmolingas maistas.
Baltimų uždavinys kūne
sia dėl to, kad trūko mūsų lomis.
Vandanglių apyvarta
Vriškinimo kanale enzimai katalikių moterų pasišventi- DALINKIMĖS SESERIŠ
kūne
baltimus skaldo į paprastes-! mo jį gyvą savo raštais pa- KOMIS DOVANOMIS
Krakmolas,
virškinimo nius tirpstančius junginius. įlaikyti
Kad katalikės moterys ku
trakte (burna, skrandis, žar Tirpinys per žarnų sieneles
Skaityti ir grožėtis jau
klios,
tą nevienas patyrėme.
nos), veikiant virškinant osmozo keliu patenka į krau
čiam enzimui arba fermen ją. Suvirškinti baltimai eina mentai tirpina mineralus. Jos greičiau nusižemins, nu
tui pepsinui, virsta į cukrų. kraujo, naujų ląstelių, liau Į kraują persiskunkęs tirpi mos ranka ir nueis į bažny
Jo pasikeitimas į cukrų pra kų sekrecijų išdirbimui, ben- nys išnešiojamas. Minerali- tėlę pasimelsti, ne kad pasak
sideda burnoje seilių įtakoje. drai, kūno statybai bei augi- nes druskos reikalingos vi- jų: “Ką aš čia pamokslausiu
Pagaliau kitas skrandžio, mui. Baltimų tirpinys, krau- sam kūnui ir kraujui, ypa- per laikraščius”.
Kad nedrąsios, nėra kuo
kasos ar tulžies sekrecijos jo ir kitų veiksnių pagalba, tingai kaulams, nagams,
stebėtis,
nes moteris dauge
enzimas cukrų paverčia į virsta į kūno baltinius. Iš plaukams ir augančiam orly vietų dar vis laikoma tik
riebalus. Didžiuma vandang- mai3to baltimų gaminasi tik ganizmui.
šunyčio ar katukės vietoj,
lių tuojau sunaudojama kū baltimai. Iš jų riebalų kūne 5. Vitaminai
Vitaminai yra dar nežino- kurios Viešpačio ranka jei pa
no darbui, energijai ir šilu nepasidaro. Esant riebalų,
baUimai
kurui
beveik
nesimos
cheminės sudėties me glostys, ji turi tik kvailai
mai palaikyti. Tik tų medžiagų perteklių, smulkučių naudoja. Baltimai degimui džiagos. Bet žinomas jų tei- šypsotis, o jei ta ranka įgruriebalų lašelių pavydale, j neekonomiška. Baltimų „de- giamas veikimas į sveikatą, mos ir pastums, tas žaislo
kraujas išnešioja po visą kū-' gimo procese mažif u pasiga Jie randasi daržovėse, vai šunytis privalo pasitraukti
ną ir atideda įvairiose vieto- mina šilumos kalorijų (vie siuose. piene, kiaušiniuose, iš po kojų, save paslėpti ir
se. Riebalai daugiausia krau netų). kaip iš riebalų. Visiš mėsoje, žuvyje ir žaliuose sunykti. Gal ir keista, kai
nami į poodinį riebalini kai suskaldytus baltimus, augaluose. Atskiri augalai ir skamba laisvi įstatymai, bet
•sluoksnį. Storiausia riebali (jei yra jų perteklius) ure- produktai turi kitokius vita moteris dar vis kai kur tik
nio sluoksnio vieta, kur jos pavydale, krau j? s iš kū minus. kurie gelbsti nuo skir išmintinga vergė.
Kad mūs moterys neišsi
daugiausia riebalų sukon no pašalina per inkstus ir tingų ligų. Medicinoj ir gy
centruojama, pasidaro pas dalinai su prakaitu. Baltimai vulininkystėj vitaminai da judinusios rašto darbui, gal
vyrus art pilvo, pas mote- yra reikalingiausia maisto bar plačiai vartojami ir tu i kiek kaltas ir nerangumas,
ris ant klubikaulių iš užpa- dalis augančiam organiz- ri gausią literatūrą. Moks į Pačios neišsijudina, neišdrį
kalio. Bet visi riebalai kūne i miii. Badaujantis miršta, kai las gauna juos iš įvairių sta išeit į viešą gyvenimą,
„nepastovūs. Priimant su | įki tam tikro nuošimčio kū- produktų ir rūšiuoja alpabė- o gal nieks ir neparagira.
Žinoma, mes visos profem vistu mažai riebalų ar no baltimai susivartoja, t. y. to raidėmis: A. B. VI. B2.
(G.) C. D. Nors dabar apie ' sionalėmis rašytojomis būti
vandanglių ir daug fiziniai susiskaldo ir sudega.
dirbant, riebalai iš sandėlių 4, Mineralai — mineralinės vitaminus tiek rašoma, kal negalime. Profesionale rašybama ir gydyme puikiausių t toja skaitoma ta. kuri iš sa
naudodami kūno kurui. Iš to druskos
rezultatų atsiekiama, vienok vo kūrybos, iš savo parašy
organizmui yra į sveikatą,
daugelis
jų nevartoja ir ne tų raštų ir knygų sau pelno
Kad
supratus,
kas
yra
lai

jei neperviršija. normos Badavimo metu, pritrūkus kū- neralai, įsivaizduokim sude- tiki. Sako, kad praeisianti j pragyvenimą, bet profesio
ne riebalų, skaidosi ir dega gus; produktą, kurio organi- mada ir vitaminus užmiršią. nalėmis rašytojomis lietuvė
baltimai arba raumenys, kas nes medžiagos sudegė ir ii- Tokio naudingo išradimo mis, nei Amerika, nei Kana
surišta su pavojumi. Užtat garavo, o likcT tik pelenai ar- mokslo pasaulis tikrai negali da, tuo tarpu pasigirti ne
rutukęs organizmas ilgiau ba mineralai — neorganinės apleisti. Ateity reikia laukti gali. Ne dėl to, kad mes ne! dalys. Mineralinė3 druskos didesnės pažangos toje sri i turėtumėm talentų, bet dėl
gali badauti.
2. Riebalai, šiai grupei ’ randasi gyvuliniuose, auga- tyje: jų cheminės sudėties ! mums moterims nepa’ankių
priklauso visi gyvuliniai, liniuose produktuose, žemėje nustatymo ir praktikoje gyvenimo sąlygų, čia mūs
pieno, augaliniai riebalai ir | ir vandenyje. Virškinama- naujų pritaikymų atskleidi pasireiškią talentai, dažnai
yra pervaromi per tam tik
aliejai.
i jam trakte rakštys ir fer- mo.
Rašo agronome - mokytoja S. Juozelėnaitė
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rą ugnį, kurioje vienos su
dega, kitos nusvyla sparne
lius, trečios jei ir išlieka,
tai gana palaužtos, ir taip ne
dėl duonos, bet dėl dvasinio
vargo mūs mieli moterų ta
lentai be laiko sunyksta.
Toji ugnis, tas bandymo tin
klas, neturėtų mus atgrasin
ti nuo plunksnos. Ką pajė
giame ir kiek pajėgiame, ra
šykime ir dalinkimės sese
riškomis dovanomis.
KOVOK DARBAIS IR
ŽODŽIAIS

MADOS

Gaminkite Hol Cross Buns"
Galite pagaminti skanius
pyragėlius su sustiprintu
margarinu.
HOT CROSS BUNS
2 puodukai karšto pieno
l’/o šaukštuko druskos
’/i puoduko cukraus
Ui puoduko sustiprinto mar
garino
2 kiaušinius
’/2 arba 1 puodukas rozinkų
1 arba 2 plyteles mielių
6 puodukus miltų
Viršui
'/j puoduko pudruoto cukraus
2 šaukštai pieno
Prie karšto pieno pridėk
druską, cukrų, margariną ir
rozinkas. Maišyk kol cukrus
ir margarinas sutirpsta.
Duok atvėsti. Sutrupink mie
les ir įdėk į mišinį. Pridėk 2
puodukus miltų ir gerai iš
maišyk Dėk daugiau miltų
kol tešla pasidaro minkšta,
bet ne limpanti. Dėk ant len
tos ir išminkyk kol lygi ir
elastiška, vis pridedant lie
kamus miltus. Su margarinu
patepk bludelio vidų. Įdėk
tešlą į bludelį. Versk tešla
kol gerai aptaukuota.
Uždengk, p? dėk ši toj vie
toj, ne karštoj, kol pcfkila
dvigubai. Vėl minkyk kol
tešla lygi ir elastiška. Ran
ka padaryk mažo3 formos
biskvitus. Dėk į taukuotą
blėtą ir vėl leisk pakilti dvi
gubai savo didumo.
Hot. Cross Buns. Su peiliu
padaryk kryžių ant viršaus
pyragėlio. Apdulkink viršų
su kiaušinio tryniu su pienu
pamaišytu. Kepk vidutiniai
karštame pečiuje (375 F) apie 20 minutų kol perdėm
iškeps. Išimk ir dėk ant vir
šaus kiaušinio baltymą su
maišytą
su
“confectioners” cukrum. Padaro 3
tuzinus pyragėlių
Pastaba: Galima vartoti 2
plyteles mielių nors viena
padarys gerus pyragėlius.

Drąsos, lietuve sese! Ko
vok su tamsa! Jei jauti savy
literatinį talentą, ugdyk!
Nepasisekus žygiui, ženk ki
tą žinksnį. Nešk savo sielą
tiems, kurie jos laukia, įvertina!
Jei esi motina, žinai kas
paveikė tavo sūnaus sielą,
kad jis tapo kunigu, dakta
ru, mokytoju, rašytoju, poe
tu... žinai, kas paveikė tavo
dukrelę palikus pasaulį už
sidaryti vienuolyne, kad tik
arčiau To, Kurs visų širdžių
— Širdis...
Be to, tu žinai, motinėle,
ko rymojai prie lopšelio...
ko nemigai naktims... žinai,
kiek sopulių pervėrė tavo
širdį, kai sūnus negrįšta iš
karo... tu daug žinai, moti
nėle, tavo kančiomis nu
auksinta siela, tai Viešpa
ties deganti žvakė žemėj, ne
užpūsk jos... leisk išvysti
jos liepsnas platesnei visuo
menei jei gali, tą visą ap
rašyk... pasidalink savo pa
tyrimais su kitomis motino
mis, kad tavo pramintas ta
kelis vestų ir kitas motinas
gražiais pavyzdžiais į šventesnį, geresnį, tobulesnį gy
venimą.
Sese, tėvynės mylėtoja, ar
jau pas tave iš skausmo neli
ko žodžių?... O, ne! Tavo
siela peržengia kalnus, per
plaukia jūres, trupina uolas,
bėga per kraujus ir ugnį...
Lietuvos vargai — tavo kry
žiai. Lietuvos žaizdos — ta
vo skausmai. Lietuvos nelai užmiesčiai.
Laukia tavęs
mės — tavo erškėčiai. Tu raštinės ir kabinetai, bara
bėgi širdžia, bet kalbėk ir lū kai ir lageriai. Eik į pasau
pomis. Kalbėk! Rašyk! Ko lį! Savo plunksna guosk, ra
vok! Lietuva tavo gyvybės mink verkiančius. Siusk, ne
pulsas! Lietuva tavo prisi tik drabužėlį, dolerį, siunti
kėlimas iš sopulio! Lietuva nį, bet ir spausdintą žodelį!
tavo siela, širdis, protas, nes Tu negali įsivaizdinti, ko
tu iš jos kilusi su siela ir kia esi laukiama viešnia!
kūnu. Jos bokštai, altoriai Tu nežinai, kaip tavo min
ir varpai, tai tavo ir tavo ties žolynai pagarbiai pa
sesių iškeltos rankos į dan puoš ne vieną širdį, ne vieną
gų, šaukia laisvės visai tau sielą.
tai ir visai žmonijai. Tėvy
Imk plunksną, ir būk sielų
nės krauju garuojanti že meilės apaštale. Tu e3i ta,
mė, tai tavo brolių gyvo kas pavasariui gėlė, kas dan
šauksmo ir atpirkimo rožės! gui žvaigždė, kas gamtai
Bet tu neverk tarp tylių sie saulė, kas širdžiai širdis, ir
nų tėvynės dalios... geriau kas dangui angelas, — tas
imk plunksną, vilgyk į aša žemei kilni moteris. Jos pri
ras ir kalbėk už tuos, kurie siartinimas, pastiprina ligojau amžinai tylės... sakyk i nį. Jos rankos prilietimas,
už juos savo žemes dejonę, mažina skausmus. Jos meilė,
nes tylūs kapai jau nekal švelnina žiaurumus, jos žo
bės... jie pritars tau rožių ar dis. guodžia nuliūdusius.
smilgų lingavimais, bet ne
Nesakyk: “Prastai ra
žodžiais. Jau jie paliko savo šau”. Svarbu kad atneši savo
amžinus testamentus kraujo i širdį į bendrą altorių, kuantspaudoBe. Tie krauju ant | riame kad ir mažiausia gėle
spauduoti kapai, mūs vartai lė. bet gal gražiausia sus
arčiau į laisvę. Tad kovok pindės ?... Koks skirtumas
dėl jos savo darbais ir žo i tarp rožės ir žibuoklės, bet
džiais.
kaip viena žėri savo grožiu,
BCK APAŠTALE
taip antra dvelkia savo
Rašyk, sese! Juk tavo sie šventu, kukliu patraukimu..
loj banguoja okeanai meilės, 1 Būk rožę ar žibuoklėle, bet
tiesos, doros, gailestingumo kaišyk savo raštais šį darže
ir pasiaukojimo. Laukia ta lį. mielą mūs katalikių pus
vęs didelis rūmas ir menka lapį.
lūšnelė. Laukia miestai ir
Marija Aukštaitė.

Šis receptas padaro gerą
paprastą pyragą. Vartokite
rozinkas pagal skonį.
Patarimas apie mieles ne
pro šalį. Temperatūra yra
svarbiausias faktorius su
mielėms. Visuomet vartokite
šiltus (ne karštus) skysti
mus ir laikykite mieles drėg
noj šiltoj — niekad karštoj
— vietoj. Atsiminkite, kad
aukšta temperatūra užmuša
mieles ir tešla ne kils.
(Nukelta į b pusi.)

Padėk Gaut
Daugiau Muilo,
ATNEŠK
NAUDOTUS
RIEBALUS!

ŠTAI
niu

šaliai trūksta pramoni
riebalu, labai trūksta.
Taip jų stokuoja, kad valdžia
turi spręsti, kiek riebalų skirti
muilui dirbti; kiek kitiem taikos
meto reikalam. Net dar labiau
trūktų muilo, jeigu Amerikos
šeimininkės nebūtų stebėtinai
patarnavusios,
pristatydamos
panaudotus riebalus.
Vis taupyk juos, iki praeis
■*s trūkumo laikotarpis. Tatai
padės JUMS gauti daugiau
muilo ir kitų produktų, kurių
jums taip reikia.
(
r >k«y»
Dėtie
Šamai,
lelgii panaudotų riebalu
aupymas padedu dail
iau
nu ilo pagaminti,
aš prisidedu!

M nešk man panaudotus ,
riebalus,
kai
tik turi!

pilna dėžę.

Dabar danu d mitinu rirbuhj atmatų

greit

Kaip

c’baku,

priMpKdo

šiomis

mi tir

yra

piu'mul.

dienomis!

niėsin.likus
le.

už

duoda

kickvielui

staru! Nunešk!

Kur yra riebalų,

yra muilo
VIS VlUSTATVK NAI'UoTVH |{ I E B A U H,
f’APRK

PAGAMINT

DAUGIAU

MUILO.

T

'<

DTUNRASTTS DRAUGAS. CHTCACO,

abdarybes^

AMERIKOS MIL TAI Į GRAIKIJĄ

LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGA
4557 So. Wood Street, Chicago, Illinois

įSrMTSS

Lietuvių senelių prieglau-! r‘n^8 aukaa prieš ®v- Kazidos namo statybos komiai-j m*ero kapinių. Suprantant,
jos pirmininkas kun. A. Lin-i^acl iuo dau8iau bu® rinkekua, darydamas pranešimą!^ I™ dau&iau Pin1^
kovo 27 d. įvykusiame Lab- surinkta senelių prieglaudos
darių Sąjungos centro su-1 statybai. Todėl kuopoms pa
sirinkime, pažymėjo, kad tartina iš anksto pradėti rin
statyba eina. Normaliais lai kėjų registraciją.
kais darbas eitų greičiau ir Nutarta užsakyti rinklia
gal būt jau būtų užbaigtas, vai reikalingų 10,000 ženk
bet dabar jig susilaukia ne lelių.
mažai 'trukdymų. Dažnai Po pamaldų kapinėse, tą
pritrūksta statybai medžią- P*61* dieną’ bu,te”t ^u2as
gos ir todėl darbas negali!30 d-. įvyksta labdarių ptk- Amerikiečiams pradėjus gauti mažesnius ir brangesnius duonos kepalėlius, tonai
eiti taip sparčiai.
!"ikas Vy‘aut° Par*e; Dar’ miltų iš Minneapolis ir kitų malūnų siunčiami į uostus, o iš ten — j Europą nukentė’bas yra didelis, tad ir pn- jusiems nuo karo. Šis laivas su Amerikos miltais plaukia į Graikiją. (Acme-Draugas
Panašiai kalbėjo ir arki sirengimo prie jo reikia ytektas M. Saldokas, kuris patingaį rūpestingo. Kuopos telephoto)
prižiūri visus statybos dar , yra užsimojusios dirbti, ta
Skyrius
300.00
bus, kad viskas būtų pada čiau, kaip susirinkime pa
New
Britain,
Conn.
ryta taip, kaip planai rodo. aiškėjo, ne visos dar galietuviai
200.00
Labdarių Sąjungos kuopų
ekspresiniam bizny Town of
Įėjo pasakyti koki ypatingų;
Racine, Wis., ALT
atstovai, sužinoję, kad prie-,
"daVbCįrtfa
Lake kolonijoj, buvo para Skyriis
200.00
glaudos namo statyba eina djrbtj
e Tolls dar.
pijos komiteto narys ir įRockford,
III.,
ALT
Ūkininkai
Adomas
ir
Juprie užbaigos, svarstė, kaip bais galutinas pasidalinimas, iįjona Stugiai suruošė šau vairių vyrų draugijų narys.
Skyrius
146.50
būtų galima sukelti daugiau
kitame
nią kalėdninkams vakarienę Duktė Sofija padeda tėvams
Aukos per Chicagos Liet.
pinigų statybai finansuoti. |ro
rn susirinkime.
Virinkime Todėl
svarTodėl svar
Dabar būtų laikas rimtai tu, kad kuopos savo arti savo ūky, Monee, III. Vaka- ūkio darbuose. Sūnus Ado- Tarybą (žr. žemiau) 117.70
Amer. Lietuvių Piliečių
paplanuotj apie sistematin- miausiuose susirinkimuose rienėj dalyvavo Šv. Kryžiaus mas Stugis, Jr., yra vedęs
parapijos klebonas kun. A. Oną Nevedomskaitę ir augesnį, platesnio masto va- apie tai pasitartų, apsiskai- Linkus ir vikarai: Adomi- gina sūnų; gyvena Brighton B-vė, Norwood, Mass. 110.00
Lietuvių R. K. Veikimo
jų, per kuri būtų galima «JĮ-1 ^oti”k«Sias"gZli nagų Vyšniauskas ir K. Ba- Park.
Jonas A. Stoškus Centras, Haverhill,
desnes pinigų sumas šukei- - sumobilizuoti ir savo nuos.
Mass.
72.00
rauskas.
Virš
dvidešimt
mie-----------------ti. Yra nemaža, žmonių ku-L,
centrui
Leon Waitkievich,
dalinosi su ūkininku VA|ja|iriAr A Ilk IK
ne norėtų savo vardą ,am- Pikniko bar0 manadže. stiečių
ir jo kaimynais mintimis VeilaUSIOS AUKOS
Chicago, III.
10.00
zinti, įtaisydami prieglaudo rium išrinktas 3 kuopos, Ci
D.
Klimas,
Chicago,
je kambarį ir kokius reik cero, stambus šulas M. Sriu Nepaisant ūkio darbų, Stu
III.
5.00
giai randa laiko dalyvauti
menis.
bas. Jam pagelbės centro
Antanas
Švoba,
Bet kol toks vajus bus su- pirmininkas Stasys Cibuls Čikagos lietuvių veikime. Ju
Chicago, III.
2.50
planuotas, patys gerašir- kis. Numatant, kad šiemet lijona Stugienė yra ilgame
(1946 m. kovo 15 d.)
Teklė
Bikinaitė,
džiai žmonės tepaskiria prie- piknikams gali pritrūkti tė Moterų Są-gos 21 kp.,
Chicago, III.
Chicagos Lietuvių
1.00
glaudai didesnę pinigų su “refrešmentų”, tad nutarta Šv. Kazimiero Akademijos
Viso
s
.........
$2,741.20
.
$1-176.50
mą ir teįteikia ją Labdarių tuojau duoti orderius (už Rėmėjų, Šv. Pranciškos Ry- i Tar^bf
Sąjungos iždininkui ar ki sakymus), kad labdarių pik mielės ir kitų draugijų na.i (Aukos surinktos neprirė. Adomas Stugis. buvęs' klausomybes rn.nej.me)
tam kuriam valdybos nariui nikui nieko nepritrūktų.
--------------------------------Detroito Lietuvių
ir, kam patogiau, per kuo
Labd. gali. Eiti per namus pasiža- į Organizacijų Centras 400.00
pos valdybą.
dėjo Anelė ir Juozas Balu-į Cleveland,- Ohio ALT
Aukodami prieglaudai, at
čiai, Antanas žitkevičia, Jo- _--------------------------------liksime gerą krikščioniško
Parduodame laikrodžius, laik
nas Genis, Kastas Drauge-1*—*
rodėlius,
auksinius ir deimanti
sios artimo meilės darbą.
lis, M. Pavilonis ir Motie-.
nius žiedus, rašomas plunksnas
jus Petrošiūnas.
I r Įvairius kitus
Roseland, III. — Labda Vakarienė yra ruošiama
aukeinius Ir si
rių 2 kuopos nariai labai po Velykų pirmą sekmadie-|
dabrinius daiktus
Taisome
už Jums Prieinasmarkiai pradėjo veiktį ir nio vakarą. Bus duota do
, ruoštis vakarienei, kuri į- vana už gražiausius margu-|
Be to. turime
Kovo paskutinį trečiadie- į yy^g balandžio 28 d., para- čius. Bus dainų ir visokių ,
dideli Ir gerą pa
n{| įvykusiame labdarių cen bijos svetainėj, 10806 So.
sirinkimą lfustkmargumynų. Tikimės turėti
Visokios Išdirbystės
ališkų instnimen
tro susirinkime gana smulk V/abash Avė.
geras
pasekmes.
tų, Mujrikoe KnyDidelius ir Mažus
meniškai kalbėta apie pri Vakarienės tikslas, kad
Stygų. Re
Kuopos
narys
sirengimą prie gegužės m. sukėlus kiek galima dau
kordų ir kitų Mu
Red. prierašas. Ačiū už
zikalių daiktų.
DARBAS GVARANTUOTAS
30 d. (Decoration Day) Lab giau fondo, užbaigimui prie
korespondenciją.
Prašome
darių Sąjungos darbų. Nu- glaudos namo, kuris, tiki
Taipgi taisome laikrodžius ir
dažniau rašyti iš labdarių
aikrodėlius. žiedus. Plunka..
mės, bus šiais metais už- ir kitų Roselando organiza
ir muzikalius instrumentus..
Į baigtas.
cijų veikimo.
t Atkelta iš 5 pusi.)
Vakarienės sumanytojai
JOHN A. KASS
yra
Juozas
ir
Anelė
Balu

Truputį informacijų apie
WATCRMAKRR
mūsų 80% miltus vietoj. čiai. Nutarta kreiptis į ge
iEwn.Rv — irusio
Pirma, reikia truputį dau raširdžius lietuvius, einant
1213 ARCHER AVENUE
GRO. 1983 — TRI. 0073
giau miltų negu paprastai per namus prašyti prisidė
Pboae: LAFAYETTE MII
gauti minkštą tešlą, kurią jimo būti amžinais nariais,
galima minkyti. Antra, tešla paaukojant vieną ($100) doneprivalo kilti ilgiau negu Į lerių boną arba, kad ir maPAGELBEKITE IŠTREMTIEMS
reikalinga.
I žesnę auką kas tik kiek iš-

Roselando 9-to Wardo Lie S. W. DeKoven, 6110 N.
tuvių Demokratų Klūbas tu Mozart St., su žmona išeida
rėjo š. m. vasario mėn. 10 mi iš namų paliko du mie
d. mėnesinį susirinkimą su gančius vaikus — vieną 8,
prakalbomis Lietuvos nepri o kitą 11 metų amžiaus. Grį
klausomybės paskelbimui pa žę rado namus apvogtus.
minėti parapijos svetainėje. Vaikai, sako, negirdėjo kai
Aukų surinkta $57.82. Su vagys darbavos rinkdami
rinktos aukos kovo 28 įteik daiktus, kurių vertė siekia
tos Amerikos Lietuvių Ta $10,000.
rybos sekretoriui dr. P. Gri
gaičiui.
PLATINKITE “DRAUGĄ”
Klubo pirmininkas yra
Steponas Dambro ir iždinin
kas K. Draugelis.
Rap.' office of COUNTY clerk

CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
Qkyje

Amerikos Lietuviu
Tarybai

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė

Labdariu Kuopa
Rengia Vakarienę

OF COOK COUNTY, ILLINOIS

Sako Pasaulyje Nėra
Taikos, Nori Drafto
WASHINGTON, bal. 3.—
Karo sekr. Patterson pareiš
kė senatoriams, kad dabar
tinis nerimas pasaulyje tę
sis per 1947 metus, ir ragi
no pratęsti Selective Servi
ce aktą metams po gegužės
15 d. Jo raginimą parėmė
laivyno sekr. Forrestal, ku
ris priminė senato militariniam komitetui, jog “mes
negalime užmiršti faktą, kad
pasaulyje dar nėra taikos.”

STATE OF ILLINOIS )
) SS.
COTJNTY OF COOK

)

Pildant provizljas Sekcijos 34
Illinois Prima ry Rinkimų Statuto,
aS Siuomi liildiju, kad spalva popigros ypatingoms partijoms, kurt
bus vartojama Prircary Rinkimams
kurie jvyks County of Cook. už
rubežiatis Melsti,
Berwyn, Chica
go, Chicago Helghts ir Harvev, Ci
cero
Mleste'io ir Village mieste
liu Rlmwood Park, Mo'-ton Grove.
Skokie, Summit ir Pt'cknev, Ant
radieni. Balandžio 9 d., 1 946 m.
bus sekančiai;
Demokratų Partijos ..........
Rcpiitillkonų Partijos ....

Ružava
Mėlyna

LIUDIJANT TAME,
aS
Štai
pasirašau ir pridedu County of
Cook antspaudą, šią. 30 d. Ko
vo, 1 946 A. D.

MICHAEL J. FLYNN

County Clerk of
Cook County, Illinois

Rooseveltienė Ragina
NEW YORKAS, bal. 3.—
Mrs. Eleanor Roosevelt va
kar pareiškė, kad Amerika
turi
atsakomybę padėti
tiems, “kurie yra daug dau
giau suvargę negu mes.“
Kalbėdama 11 prieglaudų
suruoštam susirinkime, p.
Rooseveltienė sakė ‘ ‘mes
negalime leisti vokiečiams
badauti, nes jei leidi žmo-1
nėms badauti, jie nebadauja I
taikingu būdu.”

ATYD A

Prisirengimai Prie
Gegužės 30 d.

REFRIGERATORIUS

SCIENTIFIC
REFRIGERATION
6528 S. Ashland Avė

Bulkučiu Kepimas

fp

3EB

GAVĖNIAI

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų
Morgičių
i
už 4-tq nuošimtį.

KNYGŲ PASIŪLYMAS:
Stacijos Ir Graudūs Verksmai..................................................... 10c.
ftv. Juozapo Novena...................................................................... ,10c.
ftv. Teresės Vaikelio Jėzaus Novena....................................... 10c.
Novena prie Dievo Motinos Nuol. Pagelbos............................ 10c.
šv. Onos Novena.............................. ....,................................. 15c.
Novena j Sv. Antaną.................................................................... 15c.
Šv. Judo Todejaus Novena......................................................... 15c.
Novena už Sielas Skaistykloje................................................. 20c.
Intronlzacija šv. Jėzaus širdies............................................... 30c.
Sveika Marija — Petrausko — Geg. mėn............................. 35c.

Galima pašto ženklais užmokėti..

MUTUAL
FEDERAL
SAVINGS and LOAN
Assn. of Chicago

Reik prisiųsti ir už persiuntimą.

DRAUGAS

2202 West Cermak Road

2334 S. Oakley Avė.

Telefonas CANAL 8837

Chicago 8, Illinois
--------------- -į——į-.

Vaikams miegant
apvogė namus

Aukojo Amerikos
Lietuviu Tarybai

t -M

KUN. ANICETAS LINKUS. DVASIOS VADAS IK LŽDININ.

Prieglaudos Statyba

Ketvirtad., baland. 4, 1943

ILLINOIS

į

J. J. KAZANAUSKAS. Pirm.
=3«

LIETUVIAMS GAUTI "DRAUGĄ••
KURIO JIE YRA LABAI PASIILGĘ

“Draugo” administracija kasdien gauna laiškų iš pa
bėgusių lietuvių prašant siuntinėti jiems “Draugą“, nes
būdami atskirti nuo savo tėvynės, nori rasti suraminimo
skaitant lietuviškus laikraščius iš kurių sužino kas ir kur
yra daroma, kad pagelbėti Lietuvai vėl atgauti prarastą
laisvę. “Drango” Administracija jau siunčia nemažą skai
čių “Draugo“ lietuviams ištrėmime, bet negali visų prašy
mų patenkinti dėl didelių išlaidų.
Kreipiamės į mielus “Draugo“ skaitytojus atjausti
savo brolius esančius be pastogės ir tarpe svetimųjų1 ir su
teikti jiems nors moralinį suraminimą duodant progos
skaityti lietuvių spaudą. Tam tikslui yra organizuojamas
“Ištremtų lietuvių spaudos fondas“ iš kurio sumų būtų
galima siųsti “Draugą“ tiems kurie jo labiausiai reikalin
gi. Jeigu visi “Draugiu” skaitytojai nors maža auka prisi
dės prie šio fondo, tai esame tikri, kad galėsime patenkin
ti prašančiųjų norus.

Aukas šiam tikslui prašome siųsti “Draugo“ Admi
nistracijai, pažymint “Ištremtų lietuvių spaudos Fondui“
2334 So. Oakley Avė. CHICAGO 8, Illinois.
“DRAUGO“ ADMINISTRACIJA

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti
> M. v * •
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą
Lengvais Išmokėjimais
U2 INDELIUS MOKAME 3%
INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00 PER
PER FEDERAL SAVINGS A LOAN INSURANCE CORP.
WASfflNGTON, D. C.

UNIVERSAL
Savings and Loan Association
1739 SOUTH HALSTED STREET
Raktinė atdara nuo 9:30 vai. ryto iki 6:30 vai. vakaro.
SeStadienį iki 2-ros valandos po pietų.

^5=

GRAND OPENING
TOM’S BALTIC INN
— ĮVYKS —

Balandžio, April 4 ir 5 d.
Užprašome visus draugus, kostumierius ir lietuvius. Bus gera muzika, už
kandžiai ir merginos gaus veltui po
rožę.
Kviečia Savininkai:

TOM ir M A R O I E ALEKSYNAI
Telefonas VICtory 0885

3129 SO. HALSTED

STREET

J

Ketvirtad., baland. 4, 1946

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

ŽODŽIU PERDUODA
ŽINIAS IŠ LIETUVOS

Iš Šalies Nugirsta

Nesėdėkite Ant
Dinamito Bačkos!

Nuoširdi Padėka

Pranešimai

nuoširdumą reiškia
Vieną šaltą vakarą įėjau
į Cicero. — Šv. Antano Dr- meGilų
mūsų
9-tojo skyriaus rė
į Walgreen išaigerti šilto šo
Jums gręsia pavojus, kad jos mėnesinis susirinkimas mėjoms ir rėmėjams už ne
kolado ir atsisėdau patogio
nesirūpinat pagal higienos įvyks balandžio 7 d., 1 vai. nuilstantį pasišventimą ir
je vietelėje. Sale manęs ra
reikalavimą maitintis. Nuo popiet, parapijos mokykloje. didelį: pasidarbavimą laike
dosi tuščia vieta, tai prisė
to priklauso pačių išvaizda, Tai bus ketvirto iš eilės mūs vajaus seselių naudai.
do jaunas rimtu veidu ka
sveikata ir gyvenimo ilgu draugijos nario biznieriaus
Labai dėkojame visiems
reivis. Pasigirdo džiaugsmin
mas. Pigiau kainuoja anks S. Bukausko vardu susirin mūsų geradariams, kurie sa
gas balsas.
čiau sužinoti ir apsisaugoti, kimas. Visi nariai kviečia vo gausia auka parėmė mū
— “Heilo Richi, helio! Oh,
negu vėliau gydytis, kentė mi atsilankyti.
sų reikalus.
boy! Oh, boy! ir tu jau na
ti ir ahksti į kapus nueiti.
Tą pačią dieną 7:30 vai.
Labiausiai dėkojame mū
mie!” Susikibo dvi rankos:
Balandžio 7 d., 6 vai. Da ryto draugija ”in corpore’’ sų didžiai gerbiamam klebo
spaudė, kratė viena kitą
riaus-Girėno salėj, 4416-20 eis prie šv Komunijos. Vi nui kun. Ig. Albavičiui už
tvirtai. Matyt, būta gerų pa
So. Westem Avė. bus —
si nariai prašomi 7-tą va duotus leidimus ir visus pa
žįstamų. Vienas karys, ki
1. Dr. H. Marian Kirn pa landą susirinkti į mokyklos darytus paskelbimus ir pa
tas pasaulietiškai pasirėdęs.!
skaitos apie maitinimąsi ku kambarį.
A. Valančius raginimus aukoti taip svar
Po keliolikos draugiškų'
ris palaiko sveikatą, jaunat
biam tikslui; asistentams už
žodžių pasaulietis klausia j
demonstruos širdies darbą, paskelbimus ir paraginimus
vę ir grožį.
kario:
Jurgis Savaitis gimė ir Kaip 20 metų atjaunėti ir ligas ir jos globą.
bažnyčioje; kun. S. Gaučiui
— Kur gi buvai po pas augo nepriklausomoje Lie neturėti kūne skausmų bei
Vakarą rengia LRK Su- už sumaniai ir tvarkingai
kutinio laiško, kuomet Octo- tuvoje. Jis pergyveno pir ' ligų. Mokykitės valgyti tik sivienymo 160-ji kuopa.
vedimą programos; kun. B.
bery man rašei?
________
R. K.
i
jums
reikalingą
maistą.
Bamąją ir nacių okupacijas.
Urbai ir A. Nausėdienei už
— Ten pat, kur ir pirma. Antrą kartą veržiantis į Lie 1 lansuota ir racionali dijeta i Dvigubai amžių prailgina
kalbas salėje; biz
Visą laiką praleidau Pacifi- tuvą bolševikams, jis turėjo i sutvarko perdidelį ir per- [ tas, kas svarsto savo praei pasakytas
nieriams už jų prielankumą
ke tarpe nekultūringų žmo apleisti tėvynę. Po ilgos ke mažą kūno svorį, aukštą ir tį. — Molski.
įrodytą savo gausiomis au
nių.
žemą
kraujo
spaudimą,
virš

lionės po Europą jam pavy
— O su rusais ar tekdavo ko tik praeitą mėnesį, š. m. kinimą, nervus, širdį ir mie
kur susitikti» — teiravosi į vasario 27 dieną, pasiekti gą; padaro sveikus, stiprius
Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.
pasaulietis.
Jungtines Valstybes. Dabar 1 raumenis, gražias kūno lini—Taip, karts nuo karto jis važinėja po Amerikos |jas, akis, plaukus ir odą;
— Tai Padarysite Tiesiog
teko su jais susitikti.
atitaiso
neaiškų
regėjimą,
Kreipdamiesi
į Mūsų Įstaigą I
lietuvių kolonijas su prakal
— O kaip jie atrodo?
1
pavargusias
akis
ir
pavojinbomis, kurioms maršrutą
Čia rasite suvirš 200 Puikių
—Apie juos nėra ko kai- Į ruošia Amer. Lietuvių Ta i gas nenormalias venas (gyspaminklų ir galėsite lengvai
bėti. Tai gyvuliai, žvėrys, o ryba.
I las); pašalina cukraus ligą,
išsirinkti
tokį, kuris patiks.
ne žmonės — ir pamojo ran
■ reumatizmą, < plaučių, kepeka į šalį.
Daugeli* Lietusių yra pūrai
kol ateis piūtis. Tada surink 1 nų, gerklės nenormalumus,
— Boy, oh boy, kodėl taip ti į pėdus ir išmesti sude •‘‘sinus troubles” ir pailgina
patenkinti tai? menv itdavrmn.
kuriuo* mn padirbome jiem*
gali būti?... Ar tik nekils ginimui — baigė karys ir jaunystės laikotarpį.
BiB
vėl naujas karas?
užsirūkė cigaretą, o veide ! 2. Dr. J. Simonaitis kal
Kairėje matosi vienas iš
— Taip jau ir atrodo.
matėsi rimtumas.
S. bės ir judamais paveikslais
daugelio mūsų atliktų darbų.
— Tai kodėl dabar neda
Prie pirmos progos atvyldt
vėte pora atomo bombų ?
|
mūsų didįjį ofisą ir dirb
Reikėjo drėbti keletą ir bū
Dviejų
Metų
Mirties
Sukaktis
tuvę
sekančių adresu:
tų buvę baigta vienu kartu.
O dabar vėl turime drebėti
VENETIAN MONUMENT COMPANY
dėl naujo karo — griežtai
621 NO. VVESTEKN AVĖ.
TEL.: SEELET 6103
dėstė pasaulietis.
(Įstaiga
randasi
netoli
Grand
Avenue)
S&vZfcflT -.v
— Aš daug girdėjau, taip
A.
sakant, bet Amerika nenori
A.
to daryti, nes daug žmonių
GARY. INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
JurgisMTO*
F. Brazauskas
būtų užmušta.
■ .i...
PRUZIN FUNERAL HOME
—Tai ne žmonės, tai gy
.Jau, sukako du metai, kai negailes
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
tingoji mirtis atskyrė iš mūšy tarpo
vuliai, žvėrys ir jūs tą ką
mylimą
vyrą
ir
tėvelį,
Jurgį
Brazauską.
PHONE: 9000.
ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.
tik sakėte. Tai kam reikia
Velionis buvo gimęs Lietuvoje Šilalės parapijoj Mažrimų kaime.
tokių gailėtis? Jei jie tokį
Atsiskyrė su šiuo pasauliu Balandžio 5 d., 1944 m.. palikdamas
šioje ašarų, pakalnėje didžiai liūdinėjus — moterį Barborą (iš na
ginklą turėtų jie mūsų ne
mų Brazauškaitė); 4 sūnus; Kazimierą ir marčią Eilėn ir šeimą.
Boleslovą. Viktorą, ir Edvardą ir marčią Dorothy; 4 dukteris: Ele
sigailėtų.
ną ir žentą William J. Kareivą ir šeimą, Harriet ir žentą Antaną
PIRKITE TIESIOG NUO —
— Jų žmonės, pati tauta
Tebelskj ir šeimą, Florence ir Alverą; 2 seseris: Emiliją Petkienę
ir šeimą, Marcella Kairienę ir jos vyrą; 3 brolienes; Onas Brazau
MR. NELSON
vis tik žmonės ir jie nėra
skienės ir j;ų šeimas; švogerką Rozaliją Oubistienę ir jos- šeimą.
—
Savininko —
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti.
blogi. Tiesa, jie labai tam
Eai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną atilsį.
sūs, girtuokliai, neauklėti.
Mes. atmindami tą jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo užpra
šėme keturias šv. Mišias, su egzekvijomis, už jo sielą — pirmas
Bet jie nėra blogi. Bet ko
Bal. 5 d., 7:00 vai., ryto, o 3 Bal. 6 d., 8;00 vai., ryto. (visos kar
munizmas: jų vadai komu
tu). Visos bus atnąušautos šv. Kryžiiaus par., bažnyčioje.
Nuoširdžiai bus atnašautos šv. Kryžiaus par., bažnyčioje,
nistai juos sužvėrino, gyvu
lyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. Jur
liais pavertė Jei man nebū
gio Brazausko sielą. Po pamaldų prašome visus atsilankyti pas
mus ant pusryčių sekančiu adresu: 4651 S. Hermitage Avė.
3914 West lllth St.
tų tekę su jais susidurti, tai
Nuliūdę: Moteris, Sūnai, Dukterys, Marčios, žentai, Anūkai, Se
nebūčiau tikėjęs kad komu
Vienas Blokas nuo Kapinių
serys, ir Visos Kitos Gimines Amerikoje, o Lietuvoje Motinėlė.
nizmas gali būti toks biauTiesiog Ten, Kur Bušai
rus. Na. o bet gi ir tokius
Sustoja.
reikia palaikyti lig laiko
kaip kūkalius tarp kviečių,
cedarcrest 6335

I

f
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Si. Casimir Monument
Company

Lietuvos Nepriklausomybei - tam aukokimės!

SENOMS, ATDAROMS,

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IŠBĖRIMAMS
Kenčlantlejt nuo senu, atda.ru
ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, ir kaip
nakties metu negalima serai išsi
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite
LEOULO Ointment palengvi
nimui skausmo
Ir niežėjimo tų
senu, atdaru ir
skaudžiu žaizdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmą
prašalinančios ypatybšs sutelks
Jums tinkamą
nakties poilsi Ir
pagelbės išgydyt
senas, atda
ras Ir ritau
diles
tais
daa. Vartokite J) irgi skaudinus
nudegimams, ftąšų ir su trūki iri u
praSalinlmul, ir kad palengvinti
Psorlasls niežėjimą. Atvėdlna va
dinamą Athlete's Foot degimą Ir
niežėjimą, sustabdo jo plėtimąsi,
sulaiko nuo odos sudžiūvimo tr
sutrflklmo tarp pirštų; geras Ir
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui. nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalėms iš lauko pu
sės.

LEOULO OINTMENT
parai
duoda po ei.OO, 1.76, Ir 6.00.

S

1941 No. Pulaski Rd.
Dept. D.

1

Chicago 39, IU.

komis; “Draugui” mūsų nuo daug jėgų kad pagamintų
latiniam rėmėjui už korės-! skanią vakarienę.
Šv. Kazimiero Se ien ;
pondencijas; sodalietėms už
malonų patarnavimą prie
stalų; šeimininkėms visoms B. A. L A U II A W I C Z
baliaus gamintojoms, kurios
RGSELANDE
pašvenrė daug raiko ir įdėjo
Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

10756 So. Michigan Avė.

Tel. PUL. 1270 ar GAN. 2515
Rez. tel.: COMmodore 5765
A.
A.
ONA LAURINAITIENfi
(po tėvais Ambrozaitė)
Gyveno Allegon, Mich.
Mirė Bal., 1 d., 1946 m., 7:20
vai., vak., sulaukus 6 4 m. amž.
Gimus Lietuvoje. Kilo Iš Ra
seinių apskričio, Jurbarko para
pijos, Kuterų kaimo. Ameriko
je išgyveno 40 metus.
Paliko didelianįe nuliūdime:
vyrą Joną; 4 sūnus Anthony ir
marčią Sophie, Joseph ir mar
čią Jean, Peter ir marčią Ruth
ir Roy; dukterį Bermce Simkins ir žentą Fenn; 7 anūkus;
4 seseris Barborą Juškaitienę,
Marijoną Nagle ir jos vyrą Jo
seph, Veroniką Juknis ir vyrą
Juozapą, Kotriną Račkienęį ir
jos vyrą Dr. Al. M. Račką,;
švogerką Marcelą Amorozaitienę jų šeimas ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.
Kūnas pašarvotas Antano B.
Petkaus koplyčioje — 1410 So.
50th Avė., Cicero.
Laidotuvės įvyks Penktad.,
— Bal. 5 d.. 1946 m. Iš koply
čios 8:30 vai., ryto, bus atlydė
ta į Šv. Antano parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos
pamaldos už velionės sielą. Po
pamaldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, Sūnai; Mar
čios, Dukterys. Seserys, ir Anū
kai ir Vi-rėš Kitos G minės.

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

A-

A.

JUOZAPAS MAŽEIKA
Gyveno 4157 S. ArtesianAve.
Mirė Bal., 1
d., 1946 m.,
9:30 vai., ryte, sulaukęs 27 m.,
amžiaus. Gimęs Chicago, 111.
Paliko dideliame nuliūdime:
motinėlę Eieną (po tėvais Gabraitė);
seserį
Adelę
Wolk
švogerį Theodore ir jų šeimą; 3
brolius \Valter jo žmoną Julia.
James jo žmoną Anne jų šei
mas ir Krank; 2 dėdienes Ma
rijoną Mažeikienę ir Sofija Ma
žeikienę jų šeimas ir daug kitų
giminių, draugų ir pažįstamų.
Kūnas
pašarvotas John F.
Eudeikio koplyčioje — 4330 S.
California Avė.
Laidotuvės įvyks Penktad. —
Bal., 5 d., 1946 m.
Iš koplyčios 8:30 vai., ryto,
bus atlydėtas į Nekalto Prasid.,
Šv.
Pan.,
Marijos parapijos
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas Į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kvieč ame
\ isus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose iaid: tuvėse
Nuliūdę: Motiną, Se uo, Bro
liai. švogeis,
ltrolieiiės. Dė
dienės ir Visos Kitos Giminės.
Laidot.,
direkt..
John
K.
Eudeikis. Tel.. YAItDS 1741.

NULIŪDIMO

VALANDOTE

KREIPKITĖS PRIE
ANTHONY B.

PETKŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th Avė., Cicero, III.
Telefonas TOWNHALL 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago, II.
Telefonas — GROVEHILL 0142
Mūsą patarnavimas yra greitas, mandagus, ir
jflsn flnansižkam stovini prieinamas 1

r

i

NARIAI:

AMBl’LANCU

Oh Iea goa
Lietnvip

Pa tarnaujam
dieną ir naktį

Mes Turime

La i dotnv i y

MAŽEIKA "EVANS

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS

(EVANAUSKAS)

John F. Eudeikis

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ
Naujų Koplyčią
Marquette Park

6845 S. Western Avė. - Pro. 0099
ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

3319 Lituanica Avė. - Yar. 1118-1139

Siųskite Jūsų Money Orderi tie
siog J:—

LEGULO

Telefonas:

7

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

LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage
Avenue
Yards 1741-2

K o p I

y č i a s

Direktorių

Visame

Asociacijos

Mieste.

P. I. RIDIKAS
710 W. 18th STREET
3354 S. HALSTED ST.
Telcphone YARds 1419

I. I. ZOLP
Phone YARds 0781

1646 WEST 46th St.

MAŽEIKA

- ir -

EVANAUSKAS

3319 LITUANICA AVĖ.
6845 S. WESTERN AVĖ.

Phones: YARds 1138-39
PRO. 0099

LACHAWICZ IR SŪNAI
4330-34 S. California
Avenue
Lafayette 0727
Koplyčios VELTUI Visose
Chicagos Dalyse
Radio Programai WGES

(1390 k.)
Pirmadieniais ir Ketvirtad.
8 vai. vak.

2311 WEST 23rd PLACE
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANal 2515
COMmodore 5765
PULlman 1270

L. L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ.

Tel. PULlman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ.

Phone YARds 4908

I. LIULEVICIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. LAF.

3572
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DTENRA5TTS DRaUS A3,

Išvietintiems asmenims

CHTCAGO, JI.LINOIS

VIENAS VAIZDŲ Iš ŽEMES DREBEJIMO JŪROS

Kiti lenkų pabėgėlių augę ir našlaičiai

BENDROS ŽINIOS IŠVIETINTIEMS LIETUVIAMS IR
AMERIKOJ GYVENANTIEMS JŲ GIMINĖMS.

Valstybės Departamentas
(Department of State) pra
nešė, kad apie kovo 1 d.
1946 m., U. S. konsulatai
buvo įsteigti sekamuose Vo
kietijos miestuose: Munich
ir Stuttgart. Artimoj atei
tyj bus įsteigti Berlyne,
Bremene,
Frankforte
ir
Hamburge.
Šie konsulatai išduos pa
sus Amerikos piliečiams Vo
kietijoj ir padės jiems grįžti
į Amerikos Jungt. Valsti
jas.
Konsulatai galės duoti immigracijos vizas re-kvotiniams ir “preference ” kvo
tos giminėms Amerikos pi
liečių ir apsigyvenusių at> eivių.
Jie taipgi galės išduoti
immigracijos vizas pabėgė
liams ir išvietintiems asme
nims, iš kurių dauguma bus
ne-pirmenybės kvotos gru
pėje.
KUR DAUGIAUSIAI
IŠVIETINTŲ

State Department prane
šimu spaudai, didžiausias
skaičius išvietintų žmonių
randasi netoli Munich ir
Stuttgart. Dėlto ir konsu’atai tose miestuose buvo pir
miausiai įsteigti. Tie du kon
sulatai tuoj pradėjo duoti vi
zas kvalifikuotams asme

nims, kurie gyveno jų.distrik iuose.
“AFFIDAVITS OF
SUPPORT”
Valstybės Departamento
pranešimas duoda svarbių
informacijų apie. kelis kitus
dalyki’s.
Pav., jis nurodo, kad gi
minės. arba draugai, Am. J.
Valstijose, kurie gali ir pa
siruošę išpildyti “affidavits
of support” išvietintiems
asmenims, kad “duoti finan
sinę pagalbą ir užtikrinimą
užlaikyti išvietintų s asme
nis”, gali tai pranešti kon
sului per State Department.
Kol kas “affidavits of sup
port” galima siųsti tiktai
Amerikos konsulatams Munchine ir Stuttgarte.
Departmentas
pataria
spanseriams “pasiųsti voką
tik su “affidavit of support”
ir finansų įrodymais”. Ant
voko reikia pažymėti: “American Consul at Stutt
gart” arba ‘‘American Con
sul at Munich” in care of
the Department of State,
Washington, D. C.
Vokas bus pasiųstas į Eu
ropą “ diplomatiniam pakietę”. Ant voko reikia už
lipdyti pašto ženklą už pen
kis centus už pirmą unciją,
ir tris centus kiekvienai un
cijai arba jos daliai. Oro
paštas ir registruotas pa-

VAIKAI BUS APGYVENDINTI ŠV. JEDVYGOS NA

Milžiniškos vandens bangos, sukeltos žemės drebėjimo
netoli Alaskos, pasiekusios Kalifornijos pakraščius, šį au
tomobilių, stovėjusį/ prie namų Half Moon Bay, netoli
San Francisco, iškėlė ir nubloškė 200 pėdų tolumo. Smogimas buvo toks stiprus, kad net treileris palindo po na
mo porčiais. (Acme-Draugas telephoto)

tarnavimas da neatsteigtas.
Vizos immigracijos viza
kainuoja $10, už kurią spanseris gali užmokėti. Pataria
ma siųsti atskiriame voke
“money orderiu” arba certifikuotu čekiu vardu Secretary of State, su laišku, kur
ris paduoda išvietinto as
mens vardą, adresą ir adresą
arčiausio Amerikos konsula
to. Mokestis bus padėta specialėn sąskaiton, ir konsu
liniam viršininkui, kurie ju
risdikcijoj išvietintas asmuo
gyvena, bus pranešta, kad
mokestis užmokėta.

Viena bėda ne bėda
Viena bėda ne bėda — lie
tuvių priežodis, šiuo metu
taip sunku gauti vyriškų
marškinių, o čia, lyg tyyčia,
sudegė Fair East Laundry,
kurioje sakoma, buvo $1,000
vertės kostiumerių suneštų
marškinių.

Jauki ir Maloni Vieta Pasivaišinti —

Ern Ray
COCKTAIL LOUNGE IR RESTORANAS
3105-07 West 63rd Street
STF.AKS

III

CIIOI’S

M f SU

Keturi kareiviai, kurių
vienas kapitono, kitas leite
nanto laipsnio, atvykę Chicagon dalyvauti Kariuome
nės Dienos parade, randasi
Svvedish Convenant ligoni
nėj. Jeep’u jiems važiuojant
skersai Western Avė., ant jų
užvažiavo automobiliu C.
Mitchell, iš Ottawa, III., Mibchell policijos sulaikytas,
nes pasirodė dėl silpnų varž
tų negalėjęs automobilio su
laikyti prie raudonos švie
sos.

SPECI ALYBft

Ravioli — Spaghcttl — Vištiena ir Žuvies Valgiai

E. .1.

STATKUS

ir II. AMBROSE, Savininkai

NORIU PIRKTI
UŽ GASH:

J

Namus
Automobiliams
APDRAUDA

NAMINIU
Rakandu

Pradedant nuo

APDRAUDA
*1000.00 TOI',SAS

$24.10 METAMS
3500.00 OYDVMO
POLISAS

Trims metams
Pradedant nuo

34.00 METAMS

35.00

Farmas

Automobilius

ii. C. ALLEN
(Alešauskas)

J. A. Shulmistras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

Dėl Susitarimo Sauk:

SHULMISTRAS

Republic 6051

4004 SOUTH ARCHER AVENUE
CHICAGO 32, ILL.

TEL.:—LAFAYETTE 6300

f

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:"SAVAS PAS SAVĄ"

'!ii

Pirkite Ten, Kur Gausite
Pilną Patenkinimą ir
Puikiausius Rakandus
Už Prieinamas Kainas!
18 Musų Dirbtuvės

WESTWOOD IIOUOR STORE
2441 West 69th Street.
——★-------

DIDELIS

VYNO. DEGTINES IR ALAUS

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

★ ★ ★

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!
Tftkstančlal

Pilnai Patenkintų Pirkėjų

Išgarsina Mas.

PASIRINKIMAS

Geriausių rūšių alų
pristatome į namus:

—

buteliais, dėžėmis Ir

Prie Progos Paklauskite Jųl

statinėmis.

Archer Avenue Fumiture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

4140 Archer Avė.

Chicago 32, III.

Telefonas — LAFayette 3516
Savininkas — JOE KAZĮ K—KAZIKAITIS

★ ★ ★
AL. ŠIMKŪNAS
Savininkas

Telefonas PROspect 5951

MUOSE, NILES, ILL.
Kaip ir lietuvių, lenkų pa
bėgusių nuo karo, nuo nazių
ir komunistų teroro, randasi
visam pasaulyje. Viena len
kų stovykla randasi ir Mek
sikoj. Stovykloj viso yra 1,120 augusių ir daugiau šim
to vaikų-našlaičių.
Chicago lenkai sumanė vi
sus tuos pabėgėlius iš Mek
sikos pargabenti į Jungtines
Valstybes. Tam tikslui buvo
sudaryta komisija iš prelato
Francis J. Rusch, Chicago
katalikų našlaitynų viršinin
ko, ir prel. J. Skrzypniskio,
klebono šv. Stanislovo para
pijos, E. Chicago.
AMERIKA — TIKRAS
“ROJUS”
Prieš porą savaičių Chica
goj trumpai viešėjo keletas
iš tos stovyklos vaikų-naš
laičių, kuriuos lenkų fraternalė organizacija — susivie
nijimas paėmė į savo kolegi
ją išmokslinti ir paruošti

Cigarą surūkei ir
New Yorke

Atvyko paradui, at
sidūrė ligoninėj

TELEFONAS — REPUBLIC 0415
mtOILF.D

1946

"Rojun" pateks ir

Palengvintas įvažiavimas i U. S.
NAUJI U. S. KONSU
LATAI

Ketvirtad., baland. 4

Ištobulinus susisiekimą oru, distancija tarpe Chicago
ir New York dabar pasidarė
tokia trumpa, kad kelionė
ima tik tiek laiko, kiek ge
ram cigarai surūkyti.
Naują skridimo rekordą
padarė Transcontinental and
Western Air Constellation
lėktuvas iš Chicago į New
York’ą nuskridęs per valan
dą ir 55 minutes. Bendras
lėktuvo greitis buvo 388
mylios į valandą. Rekordiniu
lėktuvu skrido 47 keleiviai.

Samarifonė apvogta

Betty Briggs, užvaizdą
vienos valgyklos, norėjo bū
ti samaritonė vienai mote
riai. Radus ją be darbo, ne
tik
davė iždininkės darbą
■■
valgykloje, bet, išvykdama
atostogų, davė ir savo namų
raktus, kad galėtų laimingai
juose gyventi. ,
Grįžusi iš atostogų Miss
Briggs ne tik restorane ne
rado iždininkės, bet namuo
se nerado $4,000 vertės mink
furkočio ir kitų daiktų ver
tęs $10,000.

Snalvuoli "Movies”
Šį mėnesį Opera House
bus rodoma trys spalvotos
filmos, kurios yra ypatingai
įdomios tiems kurie mėgsta
keliauti. Jas rodys Burton
Holmes. Balandžio (April)
17 d. bus rodoma filmą “California”, vaizduojanti gam
tos grožybės tos valstybės.
Balandžio (April) 20 d. ro
dys “Charm Centers of The
Old South” su vaizdais iš
pietinių Amerikos valstijų.
Balandžio (April) 22 d. bus
rodoma trečia filmą “Mexico” su vaizdais iš tos šalies
sostinės ir ugniakalnio Paricutin. Pirmos dvi filmos bu
vo nutrauktos Ted Phillips.
Rodymų kainos 90c, $1.20 ir
$1.50.

Čikagietis laimėjo
Walter W. Naumberg Musical Foundation, New York,
pianos kontestą laimėjo či
kagietis pianistas L. Hambro. Fundacija New York’e
suruoš koncertą, kurio visas
pelnas eis pianisto tolimes
niam mokslui muzikoje.

gyvenimui. Viešėdami vaikai
prisipažino, kad savo gyve \ X Kun, dr. Gečys, kūrio
nime niekur nėra matę to
kios prabangos, tokio liuksu ' įdomią knygą iš Lietuvos
so, tokio krašto, kur visko istorijos spausdina “Drau
galima gauti, kaip Jungtinė go” spaustuvė, kun. A. Marse Valstybėse. Jie skaito tinkaus yra pakviestas sa
save laimingiausiais visam kyti pamokslą pirmadienio,
balandžio 8, vakare 40 vai.
pasauly vaikais.
atlaiduose, Dievo Apvaizdos
IR KITI PATEKS
parapijos bažnyčioje. Rytą
Į “ROJŲ”
pamokslą sakys kun. J. Ma
Šiomis dienomis grįžusi karas.
namo komisija pranešė, kad
X Lietuvos Vyčių Seniorų
liepos 1 dieną pabėgėlių sto
susirinkime,
praeitą antra
vykla Meksikoj bus uždary
ta ir kad iki tos dienos ne dienį, sukelta virš $12,000
tik 101 ’ vaikas-našlaitis, bet fondas nupirkimui namo,
ir yisi augusieji bus pervežti Brighton Park, kuris bus ži
į Jungtines Valstybes. Lei nomas kaip Knights of Lithdimą tam iš Valstybės De- uania Youth Center (su
partmento tikimasi greit trumpintai K of L Center).
gauti.
Tai bus Chicago L. Vyčių
Lenkių katalikių sąjunga, centras — klūbruimis ir sa
ir kitos organizacijos, pasi lė susirinkimams ir įvai
rašė garantiją vyriausybei, rioms pramogoms.
kad visi įleistieji iš Meksi
X 237 automobilių vairuo,kos lenkai pabėgėliai nebus
čia visuomenės sunkenybė. tojai Illinois valstybėj nuo
Naujų Metų neteko leidimo
automobiliui vairuoti. Tas
padaryta jiems, dėl greito ir
neatsargaus važiavimo. Vi
Peoples Gas Light and si automobilių vairuotojai
Coke Co. paskelbė, kad nuo turi tai įsidėmėti. Greitas ir
gegužės 1 dienos vėl dviem neatsargus važiavimas gali
milionais dolerių į metus pa kainuoti netekimu leidimo.
piginanti kostiumeriams ga
X Stasys Pieža, Chicago
zą. Apskaitoma, kad kiekvie
nų namų gauta mėnesinė Herald-American korespon
sąskaita (bill) bus 15c ma dentas ir religinio skyriaus
redaktorius, užvakar kalbė
žesnė, negu iki šiol.
jo Mundelein Kolegijos stu
dentėms, kunigais ir vienuo
liais perpildytoje auditorijoj
tema “Ką aš mačiau kai
kard. Stritch gavo raudoną
John S. Ruch, vyriausias skrybėlę”.
klerkas Rinkimų KomisioX Margaret Shimkus su
nierių, praneša, kad Chicago vienų metų dukterimi Glenpiliečiai labai mažai intere da, su kitomis 52 Chicago
suojasi primary rinkimais. kareivių žmonomis šiandie
Jis sako, kad iš užsiregistra iš Anglijos atplaukė į New
vusių piliečių tiktai apie 30
nuošimtis eis balsuoti balan York. Jos vyras Charles C.
Shimkus gyvena Dievo Ap
džio 9 d.
vaizdos parapijoj, adresu
564 W. 18 St.

Vėl papigina gazą

Nesiinteresuoja
rinkimais

Jūrininkui saugiau
?nt jūrą

X Kuzmarskiai su dukte
rim Frances ir žentu Ivan
šiomis dienomis įsigijo nuo
Gavęs furlough ir parvy savą namą. Pasveikinti juos
kęs namo jūrininkas P. už tai praeitą sekmadienį
O’Donnell, 2520 Seminary buvo susirinkę giminės ir
Avė., paėmęs tėvo automobi draugai ne tik iš Chicago,
lių išvažiavo pasivažinėti.
Neėmė nei pusvalandžio, kaip (bet iš Racine ir Kenosha.
vienoj Vietoj įvažiavo į sto ' X Matas Zizas, 7139 So.
<Mozart St., dabar yra vievintį automobilių.
“Aš manau, kad saugiau ! nas stambiausių namų konyra ant jūrų, negu ant saus- ! traktorių-statytojų Chicagožemio”, apgailestaudamas į- je. Pavyzdžiui, praeitą savykį jūrininkas tarė teisėjui. ’ vaitę pastatė namus net
“Važiuok į okeaną, kur i trims šeimynoms, šiuo me
daugiau yra vietos”, atsakė lu daug namų stato pietva
teisėjas ir paliuosavo jūri karinėj Chicago miesto da
ninką nuo bausmės.
lyje. Nežiūrint didelės atsa
komybės vadovaujant ir pri
žiūrint namų statyboj, M.
Zizas dar randa laiko daly
Raudonojo Kryžiaus aukų vauti ir visuomenės veikime.
vajaus vedėjas praneša, kad Jis yra veiklus ir duosnus
Evanstonas savo kvotą iš narys L. V. Seniors ir kitų
pildė su kaupu. Kvota buvo
$100,000, o sukėlė $110,000. draugijų.
X Nekalto Prasidėjimo
Seserų Gildos vajaus vaka
rienė įvyks balandžio 7 d.,
parapijos salėj, Marųuette
Kelso, Wash. — Ruby Ei Parke, 6 vai. vakare. Komi
lėn Pierce, kurios vyras sija stropiai darbuojasi ir
prieš mėnesį žuvo darbe į- rengiasi, kad kaip vakarie
vykus nelaimei, pagimdė ke nė, taip ir programa būtų
turis kūdikius: tris berniu kuo puikiausia. Vietiniai pa
kus ir vieną mergaitę. Di rapijiečiai ir iš kitų koloni
džiausias kūdikių sveria 3 jų svečiai, be abejonės, pa
svarus ir 7 uncijas. Kūdikiai rems rengėjų gražų užsimo
patalpinti inkubatoriuje, sa jimą, nes visas pelnas eina
koma, “doing well”. Motina aštuonių seserų - vienuolių
tremtinių Vokietijoje, sukė
taipgi jaučias gerai.
limui kelionei lėšų atvykti
PLATINKITE “DRAUGĄ” i Arriorilro

Išpildė kvotą

Keturis pagimdė

