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TRUMAN NORI PRATĘSTI KARINE PRIEVOLE
Vietoj Kad Pasitraukti, Sovietai 

Veržiasi Gilyn ir Okupuoja Iraną
(“Draugo” Specialaus Korespon 

denio Europoje Pranešimas).

Ar šj\ kartą “Trys Didie
ji” susitars? Atrodo, kad 
ne.

Sovietai lyg tyčia į ame
rikiečių notą, ne tik kad 
nepasitraukė iš Irano, kaip 
kad padarė patys amerikie
čiai ir anglai, bet dar pa
siuntė savo tankus ir kava
leriją, kari jau yra prie so
stinės vartų.

Sovietų Tankai Rieda 
j Turkijos Pasienį

Paskutinės žinios, kurios 
atėjo iš Tehrano, praneša, 
kad sovietų tankai visu 
greitumu rieda į Turkijos 
pasieni ir jau užėmė Irano 
miestus Nianeh, Marageh ir 
Niyanbaub.

Kita rusų šarvuočių ko
lona artinasi prie Irano sos
tinės, užėmė Karaj miestą 
ir jau yra prie pat sostinės 
vartų.

Prosovietiniai Elementai 
Ruošia Perversmą

Atrodo, kad perversmas 
jau neišvengiamas ir galima 
tikėtis, kad krašte i)us pra
lieta nemaža kraujo.

Prosovietiniai elementai 
pradėjo daryti viešas mani
festacijas už prisijungimą 
prie sovietų Rusijos ir buvo 
padaryta keletas “valymų.” 
Virš pusantro tūkstančio 
manifestantų įsiveržė j teis
mo rūmus ir užmušė Kas- 
ravi, kuris spaudoj puolė 
kairiuosius už jų simpatiją 
rusams. Tą patį vakarą bu
vo nužudytas “Eghdam” 
laikraščio redaktorius Kha- 
lili.

Parlamento palei d i m a s 
rodo, kad premjeras Gha- 
vam nori paskelbti proso- 
vietišką diktatūrą.

Molotovas žada Vykti 
Į Iraną

Kad kuo greičiau 
tvarkius” padėtį, į

nusipirkti duonos.
Anders Mano Karas su 
Rusais Neišvengiamas 

Lenkų kareivių tarnaujan
čių anglų armijoje klausi
mas vis dar tebėra neišriš
tas. Varšuvos vyriausybė 
nori, kad jie būtų demobili
zuoti ir grąžinti Lenkijon, 
bet ne visi lenkai nori grįžti 
savo tėvynėn, kur jiems 
laisvė negarantuojama.

Lenkų generolas Wladis- 
law Anders, kuris yra kilęs, 
kaip jis pats sakosi, iš Lie
tuvos, mano, kad karas su 
sovietais yra neišvengia
mas. Jis turi du priešus. 
Vokietį ir rusą. Vokietį; jis

TRYS KARDINOLAI KOLEGOS LAIDOTUVĖSE Prezidentas Ragina Pravesti Britu 
Paskolos, Statybos ir Kainų Aktus

WASHINGTON, kovo 18.
■ —Atstovų Rūmų pirminin- 
; kas Rayburn šiandien pra
nešė, kad Prez. Trumanas 

į savo konferencijoje su Kon
greso “keturiais didžiai- 

į siais” nupiešė šešių punktų 
į “privalomų” įstatymų pro
gramą, kurį jis nori, kad 
Kongresas pravestų pirm 
negu nutrauks posėdžius.

Rayburn pareiškė spaudos 
konferencijai: “Yra kai ku
rių dalykų, kurie turi būti 
pravesti. ’ ’

Nori Kainų Kontrolės
Kaip Rayburn paaiškino, 

tie šeši punktai yra:
1. Biudžeto byliai 1947Trys Kardinolai dalyvauja John Kardinolo Glennon, St. Louis Arkivyskupo laido 

nugalėjo bet anot jo ru-'tuvėse St. Louis mieste (Iš kairės į dešinę) Kardinolas Mooney, Detroit, Kardinolas , metams, pradedant nuo lie
sas dar tebesėdi Varšuvoje. |Stritch, Chicago; Kardinolas Spellman, New York. Ant staliuko prie krašto guli Kar- pos 1 d.
Jis nepripažįsta “laisvos” dinolo raudonoji skrybėlė. cme e eD ° °‘
Lenkijos, kaip kad mėgsta 
vadintis Varšuvos vyriau
sybė, nes ji yra rasų oku
puota, jos teritorija yra ap
karpyta.

Tuo tarpu anglai suka 
galvą, ką padaryti su 120,- 
000 lenkų, kurie šešis metus 
kovojo su hitleriška Vokie
tija už išlaisvinimą Euro
pos tautų. 120,000 tai dide
lis skaičius ir visiems jiems 
negali duoti anglų, pilietybę. 
Pasiųsti į Libaną ar įi kokią 
kitą anglų koloniją? Dar 
kiti mano pasiųsti į Austra
liją.

Tai viena iš didesnių pro
blemų, kurių teks dar Su
vienytų Tautų Organizacijai 
išspręsti.

Iranas Nesvarstys Rusijos Prašymo, 
Kol Rusai Neatims Savo Kariuomenę
LONDONAS, kovo 18. — 

Anglijos užsienių ministeri
ja šiandien pranešė, kad 
Tehrano vyriausybė nesvar
stys davimą Rusijai naujų 
žibalo koncesijų Irane, kol 
visi raudonarmiečių daliniai 
nebus ištraukti iš to Vidur- 
ryčių krašto.

Tas pranešimas buvo pa
darytas atsakant į paklausi
mus dėl raportų būk Irano 
premjeras veda slaptas de
rybas su Rusija tokių nuo- 

Vyt. Arūnas, j laidų reikalu. Kiti ekspertai
1 paneigia tuos raportus.

Uųniakalnis Gresia misterija dengia s 

Japonijos Kaimams
TOKYO, kovo 18.—Laik

raštis Asahi raportavo, kad 
mylios pločio lavos srovė 
grąsina. bent vieną kaimą

Kur dabar randasi trys ru
sų kovos daliniai, praeitą 
savaitę raportuoti žygiuoją 
iš Tabrizo, Azerbaidžiano

pietiniam Kyushu. Lava bė- į sostįnės. Turkijos pasienio,

su- 
Iraną

( ‘c

ga iš Minami Dake, istori
nio Japonijos ugniakalnio, 
ir už dviejų, dienų pasieks 
jūrą. Ji uždega didelius ak-

žada vykti pats Molotovas, menis ir sutriuškina viską 
kuris vietoj pamatys, ką ga- į j°s kelyje, šešį tūkstančiai 
lės pasodinti į vyriausybę.

Paskutinieji įvykiai sukė
lė didelį susijaudinimą pas 
turkus, kurie mato, kad juo 
tolyn, rusai juos palengva 
iš visų pusių apsupa.

Jugoslavų Manifestacijos 
Trieste

Trieste mieste, į kurį 
reiškia pretenzijas jugosla
vai ir italai, vyksta milži
niškos manifestacijos, ku
riose dalyvavo virš pusan
tro šimto tūkstančių žmonių 
minia, reikalaudama miestą 
prijungti prie Jugoslavijos.
Tik įsikišus kariškai polici
jai, manifestantai buvo iš
sklaidyti.

Miesto darbininkai pas
kelbė generalinį streiką, rei
kalaudami paleisti policiją, 
kurioj būk esą daug fašistų.

Krautuvės jau antra diena

japonų jau išbėgiojo.

KALENDORIUS
Kovo 19 d.: šv. Juozapas 

Marijos sužiedotinis; seno
vės: Prutenig ir Vogedė.

Kovo 20 d.: šv. Vulfrijo- 
jonas; senovės: Žibartas ir 
Volonė. • •

ORAS
Giedrėjanti, šilčiau.

Kurdistano pagal Irako sie
ną, ir Tehrano link, buvo 
paslėpta už geležinės sovie
tų uždangos.

U.S. ambasados pareigū

Komunistai Skverbiasi į 
Amerikos Kariuomenę
HONOLULU, kovo 18.— 

Maj. gen. Charles A. Wil- 
lcugby, sekimo skyriaus 
viršininkas gen. MacArthu- 
ro štabe karo metu, sakė 
jis įsitikino jog komunistai 
skverbiasį į svarbias pozici
jas U.S. kariuomenėje.

Vėliausių Žinių Santrauka
—John G. Minant vakar davė suprasti, kad jis norėtų 

atsistatydinti iš U.S. ambasadorystės Londone.
—Turkija teberodo didelį susidomėjimą Tehrano radijo 

stoties tolimesniu tylėjimu.
—Ispanijos ' Baltoji Knyga” atsakymui U.S. kaltinimų 

kaltina Ameriką šnipinėjimu Ispanijoje 1943 m.
—Raportuota valstybės departamentas atšaukė U. S. 

karo laivų plaukimą į Viduržemį. Paklaustas apie tai, 
sekr. Byrnes atsisakė laikraštininkams komentuoti.

—Paskelbta, kad tam tikros sritys Tabriz’e, Azerbai-
neatsidaro ir tik kepyklos j džiano sostinėje, uždraustos visiems civiliams, 
kelioms valandoms būna ati —Anglija pranešė, kad ji taip pat pasiuntė Rusijai pro-
darytos, kad žmonės galėtų , testo notą, dėl mašinų išvežimo iš MandžiurĮįos.

nas sakė “nepatvirtinti ira
niečių raportai” nustatė vie
ną dalį ties, Khoi, šiaurėje 
nuo Urmia ežero ir apie 40 
mylių nuo Turkijos rube- 
žiaus. Antras dalinys pas
kučiausiai raportuotas Bu- 
kane, pietuose nuo ežero ir 
netoli Azerbaidžiano-Kurdi- 
stano pasienio.

Apie trečią dalinį, vėliau
siai raportuotą esantį Mia- 
neh, šiaurryčiuose nuo Teh
rano, čia nereportuojama.

SOVIETAI TYLI APIE 
IRANĄ, MANDŽURIJĄ

WASHINGTON, kovo 18. 
— Valstybės departamentas 
sakė Rusija dar neatsakė 
į U.S. paklausimus dėl so
vietų kariuomenės Irane ir 
dėl išvežimo įjmonių įrengi
mų iš Mandžurijos.

Departamentas atsisakė 
paskelbti rusų praeitos sa
vaitės notą gal liečiančią 
$1,000,000,000 paskolą, bei 
tekstą antros Prancūzijos 
notos Ispanijos reikalu.

Nominavo Baruch į
UNO Atomų Komisijų
WASHINGTON, kovo 18. 

—Prez. Trumanas nominavo 
Bernard M. Baruch būti 
Amerikos atstovu Jungtinių 
Tautų atominės jėgos .kon
trolės komisijoje. Nominaci
ja bus pasiųsta senatui ryt 
dieną.

Baruch, 75, buvo pirmi
ninkas karo pramonės tary
bos pirmąjam pasauliniam 
kare. A. a. Prez. F. D. Roo- 
sevelt praeito karo metu 
dažnaį kreipdavosi į jį dėl 
patarimų ir specialėms mi
sijoms.

Sako Rusų Kariuomenė

2. Pratęsimas karinės prie 
volės byliaus, kuris išsibai
gia gegužės 15.

3. Užgy rimas siūlomos 
$3,750,000,000 paskolos Di
džiąja! Britanijai.

4. Namų statybos bylius.
5. “Koks nors įstatymas” 

atominės jėgos kontrolei.
6. Pratęsimas kainų kon

trolės akto, išsibaigiančio 
birželio 30 d.

Statybos Bylius Senate

Rayburn sakė Preziden
tas nesakė kaip ilgai jis 
nori karinės prievolės aktą 
pratęstą, tačiau jis manąs, 
kad tai bent metams. Atsto
vas May jau yra pasiūlęs 
bylių šešių mėnesių pratę
simui iki 1946 m. lapkr. 15.

Statybos bylius, iš kurio 
atstovai išrovė kelis admi
nistracijos remiamas sąly
gas, jau praėjo per atstovų 
rūmus ir dabar svarstomas 
jenato komiteto.

Likę punktai Prezidento 
irogramoje dar nebuvo svar 
ityti nė vienuose rūmuose, 
to r s išklausymai kai kurių 
jų jau pradėti.

U.S. Sako UNRRA Baigs Darbą 1947m.
ATLANTIC CITY, N. J.,. vystytų ir vartotų savo re- 

kovo 18.—Amerika šiandien ! sursus, ir su tarptautinio
pranešė 47 tautų delega
tams, kad numatoma UN- 
RRA-os darbą baigti Euro
poje iki šių metų pabaigos 
ir Azijoje iki 1947 metų vi
durio.

Formaliame pareiškime, 
valstybės departamentas sa-

fondo ir banko pagalba tęs
tų veiklą be tolimesnės 
UNRRA pagalbos.”

Rusai Politikuoja 
Rusijos delegacija nori

pavartoti UNRRA politikos 
tikslams, prašydama sustab 
dyti jos pagalbą tremti-

kė “Buvo tikėtasi, kad su ; niams Europoje, kad priver- 
UNRRAi dabar prižadėtu į tus juos grįžti įi rusų už- 

i fondu, gelbstimos šalys iš- grobtas tėvynes.”

Apleidžia Vokietija Kasyklų Atstovai Patiekė Savo Sąlygas
LONDONAS, kovo 18. į WASHINGTON, kovo 18, 

Raportas is London Sunday ; _Charleg O-Neill minkštog 
Observer korespondento Ber | kasvklu savininkulyne sakė “gerai informuoti “and"en “S

Japonai Naudojasi 
Nauja Laisve-M'Arthur

TOKYO, kovo 18.—Gen. 
MacArthur savo vėliausiame 
raporte sako okupacijos nuo 
statai, nagrinėjimu į Japo
nijos šaknis — į politiką, 
spaudą, prekybą ir žemės 
ūkįi — paskatino Japonijos 
gyventojug naudotis naujai 
rasta laisve.

alijantų ir vokiečių sluoks
niai” sako, kad rusai jau 
ištraukė 75 nuošimčius savo 
okupacinės jėgos iš rytinės 
Vokietijos, ir kad likusioji 
jėga tuoj perleis savo parei
gas mažai sovietų karinės 
policijos jėgai.

Raportas sakė pasitrauki
mas prasidėjęs gruodžio vi
dury ir turėjo būti baigtas 
apie kovo 5, bet dėl trans- 
portacijos sunkumų susi- 
trukdė.

Trumanas Nežinojo
Ką Churchillis Kalbės
WASHINGTON, kovo 18. 

—Baltieji Rūmai šiandien 
i pakartojo pareiškimą, kad
, Prez. Trumanas nežinojo iš 

MacArthur mato viltį se-,ankgto ką M’inston Church-
kančiuose daviniuose— iii kalbės Fulton, Missouri,

Kad 90 politinių parti- , kur buvęs Anglijos premje- 
jų išdygo Japonijos salose, i rag paminėjo Anglijos-Ame-

General Electric fabrikuose 
16-je valstybių. Unija užgy- 
rė 18l/2 centų valandai algų 
pakėlimą.

McCook Darbininkai 
Tebeveda Savo Streiką.
Nubalsavę priimti baigi-

_ , ,x. . ... . , mą UAW-CI0 streiko priešLew.a kaltinimus pareiki- Qeneral Motors |okajo 
mu, kad anglies bendroves1-----
visuomet įvedė naujausias 
saugumo priemones apsau
gojimui angliakasių gyvy
bių ir sveikatos, ir patiekė’ 
darbdavių sąlygas: užtikri
nimą iš unijos prieš neauto- 
rizūotus streikus ir darbo 
trukdymus; naują patvarky
mą kvalifikacijų atostogų 
atlyginimui; elimin avimą 
mokesčio už pietų laiką; 
pakeitimą septynių valandų 
dienos astuonių valandų 
darbo diena, kad prisilaiky
ti dienos ir savaitės stan
darto, kurį nustatė federali
nės valdžios įstatymai.

kad viršlaikio mokestis an
gliakasiams prasidėtų po 40 
valandų darbo į savaitę, vie
toj po 35 valandų, kaip da
bar.

O’Neill atsakė į John L.

rikos susijungimą taikos iš
laikymui, ir smerkė rusų 
groboniškumą.

Sekr. Ross sakė šis pa
reiškimas daromas po radi- 

—Kad ūkininkai atsikratė 1 jo komentatoriaus pasaky- 
senųjų nesančių dvarponių, mo, kad Churchillis pralei- tas 62 dienų streikas 100,- 

dęs kelias valandas aptar- 000 CIO elektros darbinin- 
damas kalbą su Trumanu.

—Kad spauda dabar nesi 
bijo kritikuoti valdžią.

—Kad darbininkija pareiš 
kė savo teisę į kolektyvines 
derybas.

General Electric Co. 
Darbininkai Sugrįžo

NEW YORKAS, kovo 18. 
—Šiandien formaliai baig-

PLATINKITE "DRAUGĄ’ kų, kurie buvo sustreikavę

7,600 narių vakar grįžo pi- 
kietuoti Electro-Motive fab
riką McCook’e.

Unijos atstovai sakė jie 
atsisakys grįžti į darbą, kur 
jie streikuoja nuo lapkr. 21,
kol nebus išaiškinti klausi-•
mai dėl senioriteto teisių ir 
darbo sąlygų.

Goering Sako Buvęs 
Ištikimas Hitleriui

NUERNBERGAS, kovo 18. 
— Hermann Goeringas pa
reiškė tarptautiniam milita- 
riniam teismui, kad jis nie
kuomet nėjęs prieš Hitlerį, 
ir kad jeigu fiureris būtų 
buvęs nudėtas, jis būtų už
ėmęs jo vietą ir karą vedęs 
iki pat kartaus galo.

Goeringas taip pat pareiš
kė, kad naciai niekuomet ne
svarstė užpuolimą šiaurės 
Amerikos arba įsiskverbimą 
į Pietų Ameriką.



o DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAOO. ILLINOIS Antradienis, kovo 19, 1946

MŪSŲ GYVENIMAS IR VEIKIMAS
Kongr. D'Alesandro

lietuvos Generalinio
DervinienSs. Kuniutie KOIWlllato NeW YOfkC

Lietuvos Draugas
Baithnore, Md. — Vasa

rio 16 čia buvo minima Lie
tuvos Respublikos Diena. Tą 
vakarą buvo vakarienė Lie
tuvių salėje. Kalbėjo kon-

narių:
nės, Stankienės, Samulevi- 
čienės ir Jakubynienės ir pa-' 
siųsta ii Belgiją benamiams 
lietuviams per gerb. kun.. 
Danauską.

Be to, gauta iš Belgijos 
iš atskirų benamių lietuvių 
keletas adresų, kuriuos pa-

gresmanas D’Alesandro, ma- sidalino narės, kad pasiųsti 
yoras McKeldin, Lietuvos i gruntinius po 11 svarų.
atstovas Žadeikis, ir kiti. 
Kongr. D’Alesandro ne tik 
tą vakarą užtarė Lietuvą 
karšta kalba, bet dar įdėjo 
j “Congressional Record” 
Baltimorės Lietuvių Draugi
jų Tarybos tą vakarą pa
tiektą ir susirinkimo priim
tą rezoliuciją (kurią kongr. 
D'Alesandro pridavė Prezi
dentui Trumanui), ir kartu 
su minima rezoliucija patal
pino Kongreso Rekorde Ža- 
deikio ir Valstybės Sekreto
riaus, James F. Byrnes laiš 
kus. Kas tuo tarpu tilpo 
Kongreso Rekorde čia pa
tiekiama. R.

Nutarta ruošti šokius, ku
rių pelną skirti benamiams 
lietuviams. Išrinkta paren
gimo komisija: Užumeckie- 
nė, Jurčienė, Grubevičienė ir 
Bukovskienė.

Priimtos dvi narės: Belic- 
kaitė ir V. Jarašūnaitė.

Po susirinkimo mūsų šei
mininkė pavaišino skaniais 

j sandvičiais ir kava. 
į Sekantis susirinkimas į- 
I vyks kovo mėn. 29 d. pas 
• Grinskienę 38 Robinson St. 
8 vai. vakare punktualiai.

Visos narės prašomos da
lyvauti. Korespondentė

niškio ap., gyv. Bostone, lan
kęsis Lietuvoje 1927 metais.

Tiškevičienė Antanina, gy 
' venusį New Yorke.

Trepkienė - Zumaraitė E- 
lena, gyvenusi Molinėje.

Tubis Jonas, iš Gavėniš- 
.kių km., Radviliškio valse., 1 
Šiaulių ap., gyvenęs Čika- j 
goję.

Vaičiūnas Karolis.
Veiner (Vainilavlčienė) - 

K iraus kaitė Konstancija, iš 
Gerulių km., Barzdų valse., 
Šakių ap. Jokūbo Veiner-Vai 
nilavičiaus žmona, gyv. New

Šunskų, Yorke.
Venckienė - Zumaraitė E 

į Gilija, gyvenusi Moline.
Vilbikaitis Antanas, kilęs 

iš Rublelių vai., šakių aps.
Vilkaitis, kilęs iš Merg- 

būdžio, šakių ap., ar jo duk
terys.

Vyšniauskas Andrius, iš 
Kirsnekiškės km., Pilviškių 
vai., Vilkaviškio ap.

Vyšniauskienė - Kaulakai- 
tė Oktavija.

VVilkouski Jadvyga, iš 
Uoginių km., Biržų ap., ir 
Wilkowski Peter, gyvenę

Gaisras Italijoj,

Paieškomi Asmenys:
Rimkevičius «hpn»as, gyv. 

Hartford, Conn.
Rumbučiai, kilę iš Vėžai

čių, kurių da’is gyveno 
Brooklyn, N. Y.

Sabaliauskas Petras, Lie
tuvoje gyvenęs Sutkuose. 
Šakių apskr.

Saldukas Vincas, gyv. 
Bostone.

Skinkiai, kilę iš 
Vilkaviškio apskr.

Staknys Antanas.
Stančikas Juozas, gyvenęs

New Yorke.
Stankevičius Antanas, ki

lęs iš Kupiškio.
Statkus Aleksas, gyvenęs 

New Yorke.
Stelionis Matas, iš Didso- 

dės km., Rokiškio ap., gyv. 
Brooklyn, N. Y. 

j šešeika Valentinas, sūnus 
Povilo, gimęs J. A. V., tė- 

j vas kilęs iš Mediniškių km.. 
I Vabalninko vai., Biržų aps.

ELENA NARBUTIEN E 
po tėvais attikote

Gyveno 4258 S. MaplewoudAvė.
Mirė kovo 17 d., 1946, 7

vai ryte, sulaukusi pusės aini.
Gintė Lietuvojts Raseinių 

apskr. Ir parapijoj.
Paliko dideliame nullildime 

duktė Stanislava l.udkeviez.;
2 anūkės: Elena ir Kuytnond, 
brolio sūnus Antanas Šimkus 
ir jo moteris Elena, sesers vai
kai: Elena ShillnguM, Jumis
Samuilis ir Sopilia Juozapavi
čius ir daug- kitų giminių, drau
gų ir pažjstam,ų.

Priklausė prie Audros Vartų 
Vyrų ir Moterų Draugijos. 
Kūnas pašarvotas Mulevičiaus 
koplyčioje. 43 18 S. ('alifoi nia 
Avė. Laidotuvės įvyks ketvir
tadieny, kovo 21 d. iš koplyčios 
8:30 vai ryto bus atlydėta J 
Aušros Vartų parap. bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta j šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė. Anūkes, Bro
lėnui ir Seserėnai.

Laidotuvių Direktorius La- 
chatvicz ir Sūnui, Tel. CANul 
2515.

fe^lTcl. — YARds 5337.

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Į 

1651 West 47th Street
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 PP- Ir 7 iki 8:«0 vak. I

I. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Kuine Cnlln ln Indiana—

Btaone WENtwortb 2327

PHYSIO THEKAPY

5526 S. Racine Avė.
HOURS: Daily •—» P. M. 

Haturdays 8 X. M. to 8 P. >1.

Būkit Malonus 
SAVO AKIMSI

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

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

vist* akių įtempimų.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAL Oo23, Chieago

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

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

SKELBKTTES “DRAUGE'

LIETUVIAI DAKTARAI

Toronto Žinios
Vasario mėn. 22 d. įvyko nUOStOIIS AiUCrikdl 

“Dainos grupės susirinki-; Amerikos kariuomenės 
laikraštis “Stars and 
Stripes” praneša apie didelį 
gaisrą netoli Livorno (Leg-

Šimkus Dženas (John?), i Bronx, N. Y.

susirinki
mas Šv. Jono lietuvių para
pijos svetainėje, suruoštas
V. Samu'evičienės. gaisrą netoli Livorno

Susirinkimas vyko sklan- horn), kuris sunaikino labai
džiai ir gyvai. didelius kiekius inžinierystės

Skaitytas gautas laiškas reikmenų. Nuostolių padary-
iš belaisvių lietuvių Belgi- ta miliono dolerių sumai.
joje, kuriame jie nusiskun- ---------------------
džia savo kritiška padėtimi,
ne vienai ašara nuriedėjo
beklausant. ii

Nutarta neatidėliojant pa- j 
siųsti iš iždo $52 ir Pocie- i 
nės auką $10, viso $62 per 1 
konsulą Budrį į Belgiją be
laisviams lietuviams.

Iš paaukotų Margienės 20 ! 
jardų medžiagos skubiai pa
siūta vyriški marškiniai šių i

63 Raud. Kryžiaus 
žuvo

sūnus Vinco, gimęs Ameri
koje, bet buvęs Lietuvoje.

Šiurkaitė, kilusi iš Joniš
kio.

Šiurkus, kilęs iš Joniškio.
Šopilo Stasys, gyvenąs 

Brooklyne.
Šrdinskienė - Majauskaitė 

Ieva, iš Dženčelaukos km., 
Marijampolės apskr., gyv. 
Brooklyn, N. Y.

Šulmienė - Mat'izaitė Ve- 
i ronika, gimusi Mickūnuose, 
Šiaulių ap.

Šviesa Juozapas, iš Rad-
New York, N. Y. — Gene- viliškio, gyvenęs Baltimorė- 

rolas Jacob L. Devers pra- Je ’r Čikagoje.
neša, karo metu frontuose Tamulaičiai, Bronius, Juo- 
Raudonojo Kryžiaus tarny- zas ir Vincas, kilę iš Pažiegž 
boję buvo 20,000 asmenų, iš drių, Sakių apskr. 
kurių 63 žuvo eidami kilnias Tautvaišas, kilęs iš Skais- 
pareigas. girio km., Žagarės vai., Jo-

Visų SPALVŲ

GAL
geriausia 

Išorine Maliava

1 he modern
^JEiiracle vval 1 (inisHW, $2.98

#ir * Gal.
WACH TINT^k

Vnitlzed Plaunamu. Sienoms Popiera 
numažinta kaina. Apkaipoma dykai.

SANlTAS—Klijonkės (Oil Cloth), Vir
tuvėms ir Maudyklėms.

ATYD A
Taisome

REFRIGERATORIUS
Visokios Iadirbystės 
Didelius ir Mažus

I)AKRAS GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

6528 S. Ashland Avė.
GRO. I»K3 — TRI. 0073

NORMAN
BERLAND

NAUJOJ VIETOJ
3544-46 W. 26th ST.

Near Drake Avė.
Opposite Ltiria Bros. Store 

La w rida l» 0104

Mos Gulim Rekomenduoti Atsnkoniln 
gus Ma liavotojuH ir Pop'.eruotojus.

YYizmanas Vincas, kilęs iš 
Aleksiejiškės km., Šventeže
rio vai.

Zableckienė Ona, kilusi iš 
Narto km., Marijampolės a.

Zimnickas, iš Mockavos, ir 
duktė.

Jasinskas Vytautas, sū
nus Juozo, gimęs Amerikoje, 
gyv. Čikagoje.

Ieškomieji ar apie juos ži
nantieji maloniai prašomi at 
siliepti:

Consulate General of 
Lithuania

41 YVest 82nd Street 
New York 24, N. Y.

Tel. VIR 0080 (offiee ir Namu.)

Dr. Walter J. Kirstuk
PHYSICLAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

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

Patark ir padek kaimynui 
“Draugą’’

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15th St. ir 49th Ct.
Cicero, Illinois

OFISO VALANDOS:
Kasdien uo 2-4 pp. ir 6-8 vak. 

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

Tikslus Tyrimus 
Ortlioptic Gydymas

fontact stiklui 
Stiklus Atnaujlnam |

DR. YVALTER J. SYVIATEK
OPTEMETRISTAS

2201 YVEST CERMAK RD.
(Virš Metropolitan Stato Rankos)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — Kasdien — 10 iki 12. 1 iki S. 7 
Iki 8 — šeštad. — 10 ryte Iki 6 vak Sek
mad. — 10 iki pietų. — Trečiad. uždaryta.

DR. CHARLES 5EGAL
GYDYTOJAS DR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troe lubos)

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

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

Ofiso TeL .... VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS DR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EM1LY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso TeL LAFayette 3213 
Bes. Tel. BEPubllc 0054

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

ir nuo 6 iki 9 vai. vakare. 
Trečiadienio vakarais ir taipgi

Sekmadieniais pagal sutartį.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Trečiadieniais pagal sutarti-

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais

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

3147 S. Halsted St., Chieago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Rd. 

(Dargis Vaistinės Name) 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 2 iki 4pp. ir 6 iki 8 v. 
(Trečiad., ir Šeštad., pagal sutartį)

Tel. Hemlock 8700. Rez. Pro. 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzle Avenue
VALANDOS: nuo 8-4 ir 7-8 kasdien 

išskiriant trečiad. Ir sekmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

PASKOLOS ANT MORGICIŲ - 4%
RE KOMISINO

Turtas Virš $17,500,000. — Atsargos Fondas Virš $1,300.000.

STANDARD EEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JIJSTIN MACKIEWICH, I»res. and Mgr.

Offiee hours daily: 9 A. M. to 4 P. M. — Wednesdays: 9 A. M. to 
12 Noon. — Thursdaya 9 A. M. to 8 P. M.

Nevartok Svaigalų’
Dėl pageltos nuo “Nugarskau- 

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

. Vartokite . . .
HEALTH RESOKT M1NEKAL 

BATH DRISKĄ
1 ruaišukas užtenka 10 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00

Prašykite Jog vietini) vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog į —

Bath Products Co.
Laboratories • - Chirago, III.
SoutlisaldTečIai,
KL’H bRL’GH.

kreipkitės į SHLM- 
3301 K. 1 laistė-. 1 Ht.

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS* * «

68C3 YV. Cermak Road
BERYVYN, ILLINOIS

Ofiso Tek — Berwyn 8823 
Rez. Tel. — Lafayette 5151

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Berwyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 5

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

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

Trečiadieniais pagal sutarti.

Tek — HEMlock 5524
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O’Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Dienomis tik pagal sutartį.

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

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
j Ofiso
5720 W. Cermak Rd.

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

Jeigu Neatsiliepia — 
šaukite: BERYFYN 6200

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

Iš fabriko į jus-pirkit tiesiog ir taupykit
VIST NAUJOS MADOS IR 

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

OPTOMETRISTAI IR AKINIŲ IŠDIRBĖJAI 
EGZAMINAVIMAS AiUV IR PRITAIKYMAS AKINIŲ

TOW£R OPTICAL CO., INC.
1635 WEST 47tb STREET 1600 MILVYAUKEE AVENUE

(kampas MarshflMd) (kampas North)
YARDS 4499 HUMBOLDT 9368

ret CANal 8122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tek BEPubllc 7868

Es». 6958 So. Talman Avė.
Bes. Tek GROvehill 0617 
Office Tek UEMook 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Road
OFISO VALANDOS:

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

Tek CANal 0257
Rez. Tek: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vak vakare.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICLAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue

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

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

Office Tek YARds 4787 
Namų Tek PROspect 1930

Tek YARds 8146

DR. Y. A. 5IMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street

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

šventadieniais—11-12.

Tek YARds 5921
Bes.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTA5H
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

žmogus be tikėjimo, 
srkivs be žaboklių.

kaip

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENLE
(kampas Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL. 

UŽSISAKYKIT “DRAUGĄ’

Tel. YAHds 2246

DR. C. YEZELI5
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rtddencijos Tek: BEVerty 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193
Narna Tekt PVTV.V.MAM Wl"i
—
Dr. A. Montvid, M.D.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West Town Bldg.

2100 West Madison Street
• Ofiso Tek: SEEley 7330

Res. Tel.: BRUnswick 0597 
VALANDOS:

iNuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare

k
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“DRAUGAS” HELP WA\TED 
ADVF.RTTSING DEPARTMENT 

127 No. Dehrboin Street 
Tel. RANdolph 0488-9489

HELP VVANTED — VYRAI

REIKIA 
RAKANDŲ 

PATAISYTOJ Ų

HELP UANTED — MOTERYS

Sandwich Merginų
Patyrusių prie gaminimo Saitų 
užkandžių paruoSant pietų laikui.
GERA PRADINE MOKESTIS

A’ai. — 7 ryto iki 3:30 pp.
48 Vai. — C Dienos j Sav.

Laikas ir pusė virš 40 vai. Pui
kios darbo sąlygos. Dykai ligoni- 

Pastovus darbai, geros darbo są- Į nes priežiūra ir gyvybės apdrau- 
ygos. Atsišaukite. ' da.

PRIT1KIN FURNITURE CO.
1008 W. ROOSEVELT RD.

VYRO REIKIA
Pieną išvežioti. Ex-servlce vyrą 
pageidaujama. Gera mokestis ir 
komisas.

Atsišaukite
UESTERN UNITED DAIRY CO.

7059 S. Harvard

SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

Bale D R. BACKUI 

4204 Archer Avenne, Chloage

TYMAI-MEASLES netikėtų, komplikacijų užklu-
Tymai, jedra, b 1 u e i n B,'pimas- Laike tymų dažniau-

PROSYTOJO
Pataisytojo motorų dreseri. si iitus
ir kautus.

GERAS PASTOVUS DAF«AS
Motoru Snecialty Krautuvėje.

KREIPKITftS 7 AUKŠTE — 
SAMDYMO OFISE 

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

Papr. Darbininkų 

Warehouse Vyru 

Stiklo Piovėjų
PASTOVIMAS — GERA MOKESTIS

CADILLAC GLASS CO 

900 W. Cermak Rd.

HET.P IVANTED — MOTERYS

W O M E N
For fountain work. Full or part 
time. Meal allovvances. Uniforms 
furnished, good salary vvith op- 
portunity for advancement.

NEISNER BROS.
3122 W. 63rd St. Miss Hagan

HELP VVANTED — VYRAI

320 E. 21ST. ST.
MERGINŲ

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

CRYSTAL PURE CANDY CO. 
2611 W. Chicago Avė.

BINDERY — MOTERŲ

“merbilis”, — tai įvairūs 
pavadinimai vienos ir tos 
pačios ligos. Anglai tą ligą 
vadina “ Measles ’ arba 
“Morbilli”.

Rūšys. Daugelis nežino, 
kad yra keturių rūšių tymų. 
Viena rūšis vadinasi “leng
vieji tymai’’, kuria vaikas 
perserga net lovon neatgu-

sia užklumpa sekančios bai
sios komplikacijos:

1. Bronchitis ir Broncho- 
pneumonija. Bronchitis vi- 

! suomet beveik atsiranda lai
ke tymų ligos. Bet jei ne
bus tinkamai gydoma, tai 
bronchitas gali pavirsti į 
Bronchopneu m o n i j ą. Nuo 
Bronchopneumon i j o s dau-

The Narrows\

lęs, net katarinių simptomų; giausia vaikų miršta, labai
Su ar be patyrimo. Gera mokestis, neturi. Antroji rūšis, tai pa- j retas kuris pasveiksta. To
malonios darbo sąlygos.

THE TENGWALL CO. 
500 S. Peoria St.

PANTRY MERGINŲ
Aukštos rūšies kliūbui arti North 
sidės. Malonios aplinkybės. Gera 
mokestis.

PAŠAUKITE m.r. ridder 
850 Lake Shore Drlve 

WHITEHALL 4850

MERGINŲ
IR MOTERŲ

GERA MOKESTIS
GROSS EGG CO 
325 N. Clark St.

MOTERIS
Apvalymo darbams kepykloje.

604 S. l’I'LASKI RD.
TEL.: KEDzie 1760

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

HELP WANTED — VYRAI

Polishers ir Buffers
PATYRUSIŲ

54 VALANDOS Į SAVAITĘ
PIRMOS KLESES EXHAUST SISTEMOS 

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS

ATSIŠAUKITE

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

NUO 7 RYTO IKI 4.30 POPIET

HELP \VANTED MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS

RADIO

200 MERGINŲ
Del Mūsų Produkcijos Programo 

PATYRIMO NEREIKIA 
71 c. PRADEDANT — 76 c. PO 4 SAVAIČIŲ 

Automatiškas Pakėlimas Iki

94 CENTŲ

Pastovūs Darbai

MOTOROLA
GALVIN MFG. CORP.

4545 Augusta Blvd.

Mažinamas maisto 
kiekis

Vienna, Austrija. — Nuo i 
kovo 18 dienos Austrijos vy
riausybė racionavimo būdu 
sumažins gyventojams mai
sto kiekį, tai yra nuo 1,550 
vadinamų calories iki 1.200 
calories.

tai neužmiršk.prasti tymai, su visais ka- 
tariniais simptomais bei ti
pingu išbėrimu. Trečioji rū
šis vadinasi “vidujiniai ty
mai” (morbilli sine morbil- 
lis), nes pas ligonį pasireiš
kia visi tymų simptomai,
tiktai ant odos nepasirodo Atsakymas V. V. - Tams 

tos vartojamas vaistas “di-

Apie kitas pavojingas kom 
plakcijas laike tymų bus ki
tą sykį.
Daktaro atsakymai j 
klausimus

RUSAMS VISUOMET KVEPIA DARDANELIUS

Maidos 

Kilid

Šeo o/ ;.? 
Marmora

Kodjuk Burnu

♦
Kusakeui

• Eren Keui

Istanbul 
(Conitantinoph

MILĖS
0 10

Pagerbė didįjį

• Burgaz

Toifur Keui

Aegean Seo

Seddel Bohr>

Bogholi

______ TURKEY
Dardanelieš\

•Chordak 
• Lampsaiu

MILĖS 
0 50

Žemėlapis Dardanelių, kurių, pasak* Winston Churchill, 
siekia Rusija, kaipo tvirtovės Konstantinopoliui dominuo
ti. Nuo Petro Didžiojo laikų, Rusija siekia kontrolės tų 
vartų iš Juodųjų jūrų į Viduržemio. Turkija gi visą lai
ką buvo tam priešinga. (Acme-Draugas telephoto)

Vatikano Miestas. — šv. 
Tėvas Pijus XII pakvietė na
riu į Pontifikalinę Mokslų 
Akademiją Sir Alexander 
Fleming, anglą, penicillin iš
radėją ir 1945 metais laimė
jusį Nobelio premiją psicho
logijoj ir medicinoj. Jam 
duotas numeris 48, kurį tu
rėjo miręs olandų psicholo
gas Adryan Noyons.

Japonui kongresinis 
medalis

U’ashington, D. C. — Kon
gresinis medalis pripažintas 
dviems kareiviams, kurie 
didvyriškai žuvo gelbėdami 
savo draugus. Vienas jų 
Sada S. Munemori, japonas, 
iš Los Angeles, Calif. Ame
rikiečių invazijos metu Nor- 
mndijoj vokiečiai numetė 
granatą į ameriktečių slėptu
vę. Kad išgelbėti kitus ka
reivius, šis japonas krito ant 
granatos ir buvo į gabalėlius 
suplėšytas, bet kiti kareiviai 
išliko sprogimo nepaliesti.Lietuvių Rašytojų Atsišaukimas

GAUTAS LITHUANIAN AMERICAN INFORMA
TION CENTER NEW YORK

jokių išbėrimų; serga labai 
sunkiai, labai blūdyja lyg 
nuo šiltinės, ir dažniausia 
nuo tos tymų rūšies miršta.

' Ketvirtoji rūšis vadinasi 
“juodieji tymai” (Black 
Measles), pasižymi tuo kad 
po oda atsiranda daug mė-
lynų bei raudonų kraujinių kit“ tamstai ne_, m. sausio 25-26 d. Tubinge-
demelių, ligoms bludyja, ne- lju patarti ar kitokių ne, ir tikime, kad neatsisa- 
tenka sąmonės ir antroje ar ° r ’ 1 1 - - • • ---- .... .....
ba net šeštoje dienoje mirš
ta. Lietuviai ką seniau va
dindavo “juodomis rauplė
mis.’’, tai veikiausia bus juo
dieji tymai, nes tokios ligos 
kaip “juodosios rauplės” ne
siranda. Beje, yra žinomi 
dar taip vadinami “vokiški 
tymai” (German Measles), 
bet tai nėra tymai, o visiš
kai kitos rūšies liga vadina
ma — “rubella”.

Ar pavojinga? Lietuviai 
yra pratę žiūrėti į tymus 
kaip neišvengtiną vaikams 
ligą ir kaip į menką ligą. O 
tai klaida. Juo mažesnis vai
kas yra, tuo pavojingesnė 
liga yra. Nuo tymų miršta 
tik apie 3 nuoš. sergančiųjų, 
daugiausia miršta kūdikiai 
pirm 5 metų amžiaus. Mo
tinos to neužmirškite. Be to, 
kiekvienas privalo žinoti, 
kad po tymų jei nesustipri
nama ligonio sistema tinka
mai, tai džiova lengvai pri
simeta.

Ne tiek paprasti tymai y- 
ra vaikui pavojinga,

šis žygis padarytas pata
riant United Nations Relief 
and Rehabilitation Adminis- 
tration.

Mandagumo savaitė
Chicago Junior Chamber 

of Commerce paskelbė “Man
dagumo Savaitę, kuri prasi
dėsianti su balandžio 14 d.

gitalis.’’ tūloms širdies li
goms yra puikiausias vais
tas, bet podraug ir pavojin
giausias nuodas. Tamsta

Neturėdami Amerikos lie
tuvių rašytojų adresų, siun-

būk labai atsargus ir be dak čiame Tamstom Lietuvių
taro priežiūros “digitalis” Rašytojų Tremtinių suvažia-

Mūsų nuoširdus sveikini
mas ir kvietimas: visur, vi
som priemonėm, visom lite
ratūrinėm formom kelkite

nevartok. Daugiau šiuo klau vimo nutarimą, padarytą š. • lietuvių vardą ir kovokite

vaistų rekomenduoti. Širdies | pysite jį persiųsti visiems 
liga yra labai rimta liga, Amerikos lietuvių rašyto- 
reikalinga stropios daktaro' jams- Nutarimo turinys to- 
priežiūros ne vienai dienai, i kis:
ir ne vienam mėnesiui, bet 
per daug metų.

Atsakymas M. č. Tamsta 
sakai nuo ko tai girdėjęs, 
ir manęs klausi, ar tiesa, 
kad nuo perdidelio kiekio 
vitamino “A” plaukai nu
slenka. Deja. tai tikra tei
sybė. Apie įvairių vitaminų 
perdidžio vartojimo kenks
mingumą kada nors parašy
siu straipsnį. .

PRANEŠIMAS
Marųuette Park — Mote

rų Sąjungos 67-tos kuopos 
mėnesinis su si rinkimas 
įvyks kovo 19 d., 7:30 vai. 
vakaro, muzikos kambaryje. 
Malonu būtų, kad visos na
rės dalyvautų. Turime daug 
darbo užsibrėžusios. Po su

klek I sirinkimo bus vaišės. Pirm.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
RAŠYTOJAMS

I

Lietuvių Rašytojų Tremti
nių suvažiavimas, įvykęs 
sausio 25-26 dd., 1946 m., 
Tubingene, Vokietijoje, bro
liškai sveikina savo kolegas 
rašytojus Amerikoje, linkė
damas ir toliau atkakliai ko
voti dėl pasaulio taikos, žmo 
niškumo, dėl lietuviškosios 
kultūros aukščio ir mūsų 
literatūros tarptautinio iš
garsėjimo.

Demokratinių kraštų ka
riuomenės išlaisvino mus iš 
koncentracijos stovyklų, iš 
prievartos darbų fabrikuose, 
iš pažeminimo ir paniekini
mo. Bet grėsmė mums ir da
bar dar nepriėjo. Jūs, su
prantate mūsų tautinę ir as
meninę kūrybinę kančią, jūs 
jaučiate tai, ką mes visi jau
čiame, kad be demokratinių 
principų įgyvendinimo, be 
tautinės ir valstybinės lais
vės lietuvis rašytojas nie
kad neturės dvasinės atra
mos ir tikro kūrybinio pa
grindo.

dėl Lietuvos Nepriklausomy
bės.

Suvažiavimo Prezidiumas
AMERIKOS LIETUVIŲ 
SPAUDAI

Lietuvių Rašytojų Trem
tinių suvažiavimas, įvykęs 
sausio 25-26 dd., 1946 m., 
Tubingene, Vokietijoje, su
telkęs apie 100 iš Lietuvos 
ištremtų rašytojų, su dide
liu dėmesiu sekdamas Ame
rikos lietuvių spaudą, džiau
giasi jos užimta aiškia ir 
atkaklia pozicija kovoje dėl 
Lietuvos laisvės, šioje ko
voje mes einam su Jumis.

(seka parašai)

Kodėl Pasilikti 
Sergančiu?

INKSTŲ, PŪSLES, SOCIALŪS 
LIGOS PASEKMINGAI 

IŠGYDOMOS.
Mot Jeu pegolMinme Olkerenčlame, 
kurie kentAlo d«l NBRVIftKUMO. np- 
OR, KPAITJO, MAUKTI, IR PRIVATI
NIU MOV. Gydome tlaplnlmo kntirtlc 
eune»a.lavlmiia. nutektjlmua. pertenku 
vertima tuštinti p0el«, nuolatini k*1lmą- 
el nakčia I* lovoa.
FIZINft IR FLUOROKKOPIŠKA 
MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO IR 

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS
VISKAS TIK UŽ $3.00 

PILĖS (Hemoroidal)
IflOTDOMA MT«U SAUGIU MKTOHU 

me opkrauijos

X-RAY EGZAMINACIJA
BB SKAUSMO

BB PJOVIMO, BB DEGINIMO, 
Didžiumoje atvejų palengvina nuo t 

Iki II dienų laikotarpyje.
Gydymo kaitai prieinami kiekvienam 

darbininkui.
PATENKINIMAS GARANTUOJAMAS 

KIEKVIENAM KURĮ PAIMAM OTIUTl 
DIRBANČIŲJŲ PATARNAVIMUI 

ATVIRA VAKARAIS

DR. E. E. CULP
202 SOUTH STATE STREET

Kampai Artame—PeStame Aukite
VALANDOS: Nul t ryto Iki 8 Vakare 

Sekmadlenlale nuo 10 Iki 1.

—“

UAPGUTUf
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIU KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. - ĮSTEIGTAS 1BAL. U, 1933

WHFC- 1450 kilocydes
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos. 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

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

6755 So. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehlll 2242 

Į .A ................................ a.................. ..... . .............................

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

3^

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

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

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

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

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

šeštadienį iki 2-roa valandos po pietų.

šią. pinigą sumą KEISTUTO TAUPYMO BENDRO
VE yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOI/JS būdu paditi Veteranams Įsigyti 
naują arba seną namą, statyti naują, arba remontuo
ti dabartlnj savo namą be Ilgo atidėliojimo Ir be 
išlaidų, pagal G. I. Blll of Rlghts patvarkymus.

šios bendrovSs vedėjas. JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
šiame reikale sutelkti patarimus ir patarnavimą,

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 

ATSILANKYTI PASITARIMUI

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

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2334 South Oakley Avė. Chicago, Dlinob
Publbhed Daily, except Sundays, 

by the
LITHUANIAN CATHOUC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Prese Association 

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

Advertiaing in "Drangas” brings best reaults.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

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

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrąžiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprlsiunčiama tam tikslui pakto- ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raktus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų 'prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Rasenusios 
korespondencijos lalkraštin nededamos.

gyvenime yra labai didelis. Tai artimiausias vienuoli
jos atgaivintojo a. a. arkiv. Jurgio Matulevičiaus ben
dradarbis, dirbęs ir tebedirbąs vienuolijai nuo pat jos 
atsigaivinimo pradžios. Jau kelinti metai, kaip yra jos 
vyriausias vadas, dabar atvykęs Amerikon atlikti ka
nonišką Tėvų Marijonų vienuolynų ir įstaigų atlanky- 
mą.

Pabuvojimas mūsų tarpe tebūnie Jo Ekscelencijai 
malonus ir smagus. Šiandien yra šv. Juozapo diena, 
kurioj Marijonų Kongregacijos nariai meldžiasi už sa
vo vadą. Ir mes prisidėkime prie jų savo maldomis, kad 
Dievas laikytų šį Didįjį Lietuvį sveiku ilgiausius me
telius.

^aLciuvuni-^us.taitijti’
1(9 ,

Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

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

J. E. Vyskupas Petras Būčys
REIKŠMINGOS KALBOS

šeštadienio vakarą atvyko į, Chicagą J. E. Vyskupas 
Petras Būčys, vyriausias Tėvų Marijonų kongregaci
jos vadas. Nepasilsėjęs iš ilgos ir vargingos kelionės, 
veik visą praėjusį sekmadienį1 praleido lietuvių kata
likų parengimuose. Po pietų sakė kalbą Lietuvių Kata
likų Konferencijoj, o vakare dalyvavo Aušros Vartų 
parapijos keturiasdešimts metų sukakties minėjimo 
bankiete, kur taip pat gražiai ir turiningai kalbėjo. 
Visi nuoširdžiai džiaugėmės, kad Jo Ekscelencija, ne
paisant skaudžių pergyvenimų antrojo pasaulio karo 
metu, gražiai atrodo, yra sveikas ir pilnas energijos 
ir ryžtingumo dirbti ir vadovauti sielų išganymo dar
buose ir padėti lietuvių tautai, kurią jis taip karštai 
myli, išsilaisvinti iš skaudžios bolševikų okupacijos. 
MALONUS PRISIMINIMAI

Churchillis Vis Tebesvajoja Atsipirkti Pabaldų
New York (LAIC) — Metu kai Raudonosios Armi

jos pulkai pradėjo čiupinėti britų imperijas gyvybines 
arterijas, W. Churchillis ir dar kartą rado reikalingu 
rusams priminti esą jos dalyvavimas kare, tarpe kitų 
vertybių, buvo kompensuotas Pabalčio į rusų imperiją 
re-inkorporavimu.

Kovo 15 d. Waldorf-Astoria pasakytoje kalboje, p. 
Churchill vienoje vietoje pasakė:

“There is no reason why Soviet Russia should i’eel ill-re-
Avardcd for her efforts in the war. lf her losses have beeu 
grievous, they make our hearts bleed at their terrible losses, 
her gains have also been magnifieent. Her two tremendous 
antagonists, Germany and Japan have been laid low. Japan 
was overt.otvn almost entirely by Americans arrhs. Russia re- 
covered almost without striking a blow all that she lošt to 
Japan forty yeai's ago. In the west the Baltic States and a 
large part of Finland have been re-incorporated in Russia.

Iš šio posmo, kaip ir sektų, kad Pabaltis rusams 
kur-tai, kada-tai buvo pripažintas. Vienok mus čia a- 
peina ne tiek slaptos diplomatijos užkulisy, kiek fak
tas, kad Churchillis, kaip tik dabar, rado reikalingu 
tą aplinkybę viešai iškelti, lyg norėdamas priminti kai
ną, kuri rusams buvo užmokėta, tuo pačiu tikintis UNO 
Carterio ribose gražaus tarptautinio sugyvenimo.

Kaip matome, net ir dabar Pabaltis nenustoja būti 
Churchillio akyse patogia čigoniško biznio vertybe, ir 
tai nepaisant kad tas pats Churchillis buvo Atlanto 
Carterio co-partneriu, kur pasisakoma prieš svetimų, 
teritorijų grobimą.

Esame linkę manyti, kad tai yra tik p. Churchillio
Senesnieji lietuvių katalikų veikėjai, kurie atsimena 

Jo Ekscelenciją, kaipo kun. prof. Pr. Bučį, kaipo dien
raščio ‘‘Draugo” redaktorių, kaipo ALRK Federacijos kombinacijos, ir kad mūsų kraštas šioje kapituliacinėje 
centro pirmininką, kaipo misijonierių ir Waukegano diplomatijoje nedalyvavo ir nedalyvauja, po senovei 
bei Sheboygano kleboną, klausydami jo kalbų konfe- tebesilaikydamas 1940 metų liepos 23 d. pasisakymo, 
rencijoj ar Aušros Vartų parap. bankiete, pergyveno velionius F. D. Roosevelto ALT delegacijai padaryto 
malonių prisiminimų. Visi, su kuo tik teko kalbėtis, pareiškimo, Atlanto Carterio, Prezidento Trumano 12 
vienodai kalbėjo, kad Garbingasis Svečias (Svečias, ta- punktų ir nesuskaitomus per paskutinius 4 metus State 
čiau taip visiems artimas ir mielas)! nė kiek nepasi- Departamento Lietuvos ir Pabalčio reikalu duotų už
keitė. Iškalbus, nuoširdus, trokštąs visiems visokerio- tikrinimų...
pos gerovės, o Lietuvai laisvo, nepriklausomo gyveni
mo. Jei pati tauta nenutaria mirti, priešai, kad ir ga
lingiausi būtų, jos nenumarins. Visi ženklai aiškiai ro
do, kad lietuvių tauta savo nusistatymo nepakeitė ir 
nepakeis — ji ne tik yra nusprendusi, bet ryžtinga ir 
savo gyvybę išlaikyti ir savo laisvą ir nepriklausomą 
gyvenimą atkovoti. Tai Jo Ekscelencijos mestas šiems 
laikams šūkis, tai jo gilus įsitikinimas, tai jo optimiz
mas, kuris nėra be pagrindo, bet yra pagrįstas jo gi
liu gyvenimo prityrimu, žinojimu ir didelių ir mažų 
tautų istorijos, glaudžiu susigyvenimu su lietuvių tau
tos dvasia, jos interesais, troškimais ir jos siekimais. 
VISI UŽ VIENA, VIENAS UŽ VISUS

Pažymėtina ir tai, kad J. E. vysk. Būčys ne tik atsi
mena, bet giliai vertina Amerikos Lietuvių R. K. Fe
deracijos anais laikais atliktus darbus Lietuvai. Jis 
tikisi, kad ji ir dabar nemaresnį vaidmenį vaidins ir 
suvaidins. O šiuo metu, kaip Jo Ekscelencija stipriai 
pabrėžė, visiems lietuviams reikia stovėti: vienam už 
visus, visiems už vieną.

PLAČIAI ŽINOMAS MOKSLININKAS
Besidžiaugdami Garbingojo Svečio atvykimu pas mus 

įi laisvąją Dėdės Šamo žemę, savo jaunesniems skai
tytojams norime priminti, kad vysk. Būčys yra didelis 
mokslininkas, ypač teologijos srityje. Yra parašęs daug 
svarbių, moksliškų veikalų. Jo veikalai parašyti taip 
aiškiai ir populiariai, kad ir pats moksliškiausias klau
simas visiems, kad ir mažiau apsiskaičiusiems, yra 
lengvai skaitomas ir suprantamas.

Prieš pirmąjį pasaulio karą vysk. Būčys buvo gar
siosios Petrogrado kunigų dvasinės akademijos vienu 
žymiausiu profesorium. Jisai yra vienas iš Lietuvos 
universiteto organizatorių ir buvęs jo rektorius. 
KONGREGACIJOS VADAS

Ekscelencijos vaidmuo Tėvų Marijonų kongregacijos

Veltui p. Churchillio pastangos! Jau užmokėta kaina 
jis britų imperijos saugumą vargiai ar pirks.

Taip lygiai \aip nepavyko jį nusipirkti ir Chamber- 
lainui Čekoslovakijos nepriklausomybės kaina.
AMERIKOS LIETUVIŲ PROTESTAI

Pranešama, kad ryšyje su W. Churchillio kovo 15 d. 
Waldorf-Astoria pasakyta kalba, sujudo visa patrijo- 
tingoji Amerikos lietuvių visuomenė. Eilė organizaci
jų pasiuntė protesto telegramas Churchilliui. Jų tarpe 
ALT abu susivienijimai, Amerikos Lietuvių R. K. Fe
deracija, Sandara, Socialistų Sąjunga, LRKSA, SLA 
ir t.t. Daug kas nuorašus pasiuntė britų Pasiuntinybei 
Waahingtone.

Didelio pasipiktinimo kaina rodo taip pat Amerikos 
estai ir Amerikos latviai.

Čia pat duodame ALT telegramos tekstą:
Honorable Winston Churchill, Waldorf-Astoria, New 

York. Lithuanian American Council, a coalition re- 
presenting nearly one million Americans of Lithuanian 
descent, protestą against the statement in your speech 
of March fifteenth wherein you treated the Soviet 
annexationist claims in the Baltic States as a reward 
for the Russian part in the war. Corning from the 
coauthor of the Atlantic Charter and a signatory of 
the British Soviet Alliance pact pledging no territorial 
aggrandizement this statement jeopardizes the faith 
of many Amprieana in the British policy declarations. 
Appeasement policy did not ensure British security 
in the past and will certainly fail to bring security 
based on the appeasement of Russia at the expense of 
six or seven million Baltic peoples. We suggest that 
on the propitious occasion you may recall your foreign 
policy declarations and will support the aspirations of 
the peoples of Lithuania, Latvia and Estonia for free- 
-dom restoration of their sovereignty and membership 
in the UNO.

(Tęsinys)
Dar prieš šeštą valandą 

atnešė Marytei bilietą ir pa
sisiūlė ją palydėti į teatrą, 
labai apgailestaudamas, kad 
negali pats kartu eiti. Vy
tautui teko, nusisukus į lan
gą, paskaityti Marytei gar
siai “Ruskije vėdomosti”. 
kol ji kiek pasipuošė. Prieš 
išėjimą rusų papročiu reikė
jo prisėsti, o ir laiko dar 
buvo.

— Kaip ponia Danutė? 
Seniai ją bemačiau. Mato
mai, taip patenkinta ir lai
minga, kad niekur nė nesi
rodo.

— Ką gi! Gyvenimo tiks
las pasiektas. Kuo gi dau
giau besirūpinti — bent pa
sak Jūsų, atsimenat Prie
nuose prie Nemuno... — iro
nizavo Marytė.

— Ach, panele Maryte, 
argi Jūs manęs nesupratot. 
Aš gi tik juokavau.

— Iš kur aš galiu tai ži
noti. Aš juk per maža Jumi 
pažinau, kad atskirčiau juo
kavimą nuo tikro nusista
tymo, tuo labiau, kad Jūs 
neskaitėt reikalingu tą su- 
klaidinimą atitaisyti.

— Tik dėl to, kad nebu
vo progos. Jau laikas, — ta
rė Vytautas, pasižiūrėjęs į 
laikrodį; ir atsistojo.

Keliu Marytė tęsė:
— Argi visą vasarą taip 

nebuvo progos? Labiau bū
čiau linkusi manyti, kad ne
buvo noro rasti progos.

Jie laukė tramvajaus. Pro 
šalį ėjo vienas vagonas pas
kui kitą, stabteldami tik mo
mentui stotyj, 17 Nr. vis 
nėr ir nėr. Pagaliau ir jis. 
Reikė ruošti alkūnės į dar
bą — užimti poziciją. Šiaip, 
pasivėlinsį į teatrą, arba, jei 
grumtis dėl vietos vagone 
nepasiryžęs, tai pėsčias nu
žingsniuosi į pusę vaidini
mo. Įsėdo. Pasakymas “įsė
do į tramvajų” Maskvoj jau 
seniai ir ilgam turi būti už
mirštas. Jeigu ir tenka kam 
atsisėsti, tai tik po ilgos 
stumdynės ir kamšalynės 
stačiam, o tat kartais la
biau išvargina, negu pėsčią.

Nors daug kliudė kalbai, 
jos siūlas tarp jų dviejų 
jaunų žmonių netrūko, nes 
abu buvo jai suinteresuoti, 
abu norėjo iš jos kažką pa
semti, sužinoti, nes abu jau
tė savo santykiuose neaišku
mų, kurie trukdė jų ramu
mą.

— Pagaliau, lyg Jum ne 
visvien, panele Maryte, ar 
aš būčiau atvykęs pas Jus 
vasarą ar ne: Jūs jau bu
vot susižadėjusi... — nutę
sė, nebaigęs sakinio, Vytau
tas.

— Tuomet dar nebuvau ir 
gal būčiau ir nesu... — pra
sitarė nepagalvojus Marytė. 
Susistvėrė, bet jau tuo per 
daug buvo pasakyta. Greit 
nukreipė, kalbą kita tema:
— Tuoj pamatysiu Čechovo 
“Tris seseris”. Aš niekaip 
negalėjau į jas pakliūti.

— Argi dar nesat buvę? 
Tai vienas mėgstamiausių 
Dailės teatro dalykų. Tik 
čia nėra Rašalavo.

— Teatralnaja ploščad!
— sušuko konduktorius, ir 
Marytė pradėjo skverbtis 
prie išėjimo. Vytautas, paly
dėjęs bg durų šito kuklaus 
nedidelio teatro, davė jai bi
lietą ir, palinkėjęs malonu
mo, paspaudė jai ranką.

(Bus daugiau)

1,500,000 karo 
veteranų nedirba

Washington, D. C. — Ve- 
terans Administration žinio
mis, šiuo metu visose Jung
tinėse Valstybėse randasi 
arti pusantro miliono karo 
veteranų be darbo ir šis 
skaičius kasdiena vis auga.

.Šiai bedarbių armijai kas 
savaitę vyriausybė turi iš
mokėti 32 milionus dolerių 
pensijos.

Raud. Kryžius
apdovanojo

Berlynas. — Karui pasi
baigus. Amer. Raud. Kry
žiaus sandeliuose buvo likę’ 
devyni milionai ryšulių 
maisto, kuris dabar išdalin
ta išvietintiems (ištrem
tiems ir pabėgusiems nuo 
karo) asmenims.

Geriau vargą vargti ir bū
ti linksmam, negu save le
pinti ir neturėti linksmų 
dienų.

Jūsų Radio Sugedęs!
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

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

Cicero, III.

3635 W. Cermak Rd.
Chicago, III.

VISAS DARBAS GARANTUOTAS 
Talsom Visų Išdlrbysfiių 

Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam iš namų ir prietatom

PARDUODAM NAUJUS RADIOS
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Mušiku. Rekordų.

TELEFONAI: 
ROCRUELL 7757 

CICERO 4118
Atdara Vakarais iki 8:00 vai.

ONtCOATCOVERS

N URENAME LMAAM •«<. y. S. DAT. O»»lCC J

NOBRUSHHARKS

RENDUOJAM GRINDIMS 
TRINfiJUS (SANDĖRI) 

$1.50 UŽ DIENĄ

Benjamin Moore 
Maliavos
VISŲ SPALVŲ

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

Mes Taipgi Turime 
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

IR VARNIŠIŲ 
PILNAS RINKINYS 

SIENOMS POPIEROS 
Nuo — 18c. U1 aukse, už Rolę

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARf

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMloek 8262

$2.25 
- 2.69

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių 
už 4-tq nuošimtį.

•

MUTUAL
FEDERAL
SAVINGS and LOAN 
Assn. of Chicago

2202 West Oermak Road 
Telefonas CANAL 8887 

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVE

3241 So. Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS

Tel. CALnmet 7237
Pas mus rasite didelį pasirin

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

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

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL, 1000 k. Nedėlios vak. 9:30 
WHFC 1450 k. Ketvergo vak. 7:00

STASYS LITWINAS SAKO:
• A D A D Tai Geriausias Laikas Pirkti 

UAAD/AIN — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
REIKMENIS”. ------- GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — Insnluotų Plytų Išvaizdos Sidlngs 
— I.angų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnižio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Harduare — Pleisterlo — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies Insuliacijos Materiolo — šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — Wallboard — Plastor Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITVVINAS, Vedėjas

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

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. popiet.
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Chicago Lietuvių Konferencijoj 
Priimtos Rezoliucijos

Tautinio Muziejaus 
Reikalu

Priešseiminiai 
Gildos Parengimai

darbuojasi savo, kolonijoj ir ateityje jos veiktų šiam West Side, kad sukėlus kuo

SVEIKINIMAS
J. EM. KARDINOLUI 
SAMI EL A. STRITCH

Chicagos lietuvių katalikų 
organizuotoji visuomenė, su
sispietusi prie Amerikos Lie 
tuvių R. K. Federacijos, afi- 
lijuotos National Catholic 
Welfare Conference, su ne

šimą iš Liet. R. K. Federa
cijos apskrities veiklos ir 
kalbėtojų kalbų, kuriose nu
šviesta aktualieji lietuvių 
tautos ir Amerikos lietuvių 
katalikui visuomeniniai rei
kalai. nutarė dėtis prie A- 
merikos Lietuvių R. K. Fe
deracijos, kad sujungtomis

paprastai dideliu džiaugsmu Į jėgomis, vieningai dirbti ka- 
sutiko žinią apie Jūsų Emi- talikų akcijai ir Lietuvos 
nencijos pakėlimą Romos laisvinimo darbą. Tuo pačiu 
Katalikų Bažnyčios Kuni- konferencija reiškia pilniau- 
gaikščiu ir savo metinėj šią pasitikėjimą Am. Liet. 
draugijų konferencijoj, įvy-’ R. K. Federacijos centrui, 
kusioj 1946 m. kovo 17 d., I.kuris, sujungęs bendran Lie 
Šv. Jurgio parap. salėj, di- į tuvai laisvinti darban į A- 
deliu entuziazmu nutarė pa- merikos Lietuvių Tarybą, vi- 
siųsti Jūsų Eminencijaį nuo-; sas patrijotines ir demokra- 
širdžiausius sveikinimus ir tinęs Amerikos lietuvių gru-

pes, rūpinasi, kad tas ben
dradarbiavimas būtų našus 
ir sklandus ir kad jis būtų 
dar labiau praplėstas ir su
stiprintas.
AMERIKOS LIETUVIŲ 
KATALIKŲ KONGRESAS 

Sužinojus, kad ALRKF 
centro valdyba nutarė šauk
ti šiemet, rugpiūčio 25 ir 
26 dd., New Yorkan visuo
tiną Amerikos Lietuvių Ra

Amerikos Lietuvių Tauti- Balandžio 28-ta diena ar- 
mo Muziejaus komisija ir tėja. Tą dieną Nekalto Pra-

linkėjimus. Ta pačia proga 
nutarė padėkoti Jūsų Emi
nencijaį už didelį palanku
mą Chicagos arkidiecezijos 
lietuviams ir už tą nuošir
džią pagalbą lietuvių tautai 
jos kovoje už savo teises į 
laisvą ir nepriklausomą gy
venimą.
KATALIKU VIENYBĖ IR 
BENDRA VEIKLA

Gausinga Chicagos ir apy-
linkių lietuvių katalikų kon-, ta|ik K kad susti
ferencija. įsklausiusi pranc-Į rinti liet,Jvių katalikų vcik.

lą, konferencija šiam nuta
rimui pritaria ir pažada pri
sidėti, kad tasai gražus ir 
naudingas užsimojimas bū
tų sėkmingai pravestas.
SPAUDA IR 
ORGANIZACIJA 

Chicagos lietuviai katali
kai susirinkę į LRKF kon
ferenciją ir išklausę prane-

A. A- 
ALEKSANDRAS 

STULPINAS
Gyveno 4 321 So. Artesian 

Avė. Tel. LAFayette 04 4 3.
Mirė Kovo 16 d.. 1946, 7

vai ryto. sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 

Šiaulių apskr., Papilės parap. 
ir Papilės miestelio.

Amerikoje išgyveno 3 8 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

seserį Mortą. Anužienę (po 
pirmu vyru Stankienė), jios 
2 dukteris: Marijoną Stankus 
ir seselę M. Teresiją (Šv. Ka
zimiero Vienuolyne) ir daug 
kit,ų giminių, draugų ir pa
žįstamų.

Lietuvoje paliko:žmoną Ag
nietę. 2 dukteris; Agnietę ir 
Malviną, sūnų Juozapą ir 3 
anūkus ir kitus, gimines.

Priklausė- prie Šv. Kazimie
ro Akademijos Rėmėjų 6-tos 
kuopos.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4330 S. 
California Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadienį. 
Kovo 20 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į švč. 
Panelės Nekalto Prasidėjimo 
(Brighton Park) parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sesuo, sr«trs duk- 
b-ii-ys ir kitos giminės.

laidotuvių Direktorius An
tanas B. Petkus. GRO. 0142.

SENOMS, ATDAROMS,
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčlantlejl nuo senų, atdarų 
Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėt), Ir kaip 
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų, atdarų Ir 
skaudžiu žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybės sutelks 
Jums tinkamą 
nakties poilsį ir 
pagelbės tšgydyt 

senas, atda- ,
ras ir skau- L
džlas žals- 

d sa Vartokite jį irgi skaudlems 
nudegimams, šąftų ir nutrūkimų 
prašalinimui, ir kad palengvinti 
Psoriasis niežėjimą. Atvėdina va
dinamą Athlete's Foot degimą Ir 
niežėjimą, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
sutrūklmo tarp pirštų; geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui. nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalėms iš lauko pu
sės.

LEGULO OINTMENT parsi
duoda po ėl.OO, 1.75, ir 8.00.

Siųskite Jūsų Money Orderi tie
siog 1:—

LEGULO

1941 No. Pulaski Kd. 
Dept. D. Chicago 39, UI.

kad sukviesti kuo daugiau
siai svečių, ir kad padary 
ti gražaus pelno.

kilniam tikslui. 
Be abejonės, roselandie-

daugiausiai lėšų aštuonių se- 
serų-vienuolių tremtinių, ku-

čiai ir townoflakiečiai, su-• rios randasi Vokietijoj, kad
Taigi, malonūs Nekalto Pras ir tvertins gižaus dar- išgelbėti jų gyvybę ir ati-

mo iviuz.icjaua Rumiaijd n lcju. 14 UIC114 ncnauo r 1 a- | ----- "----- , hn rpikala ir punsiai dalv
visi muziejaus rėmėjai lai- sidėjimo Seserų Gildos 4-sis , Prasidėjimo Seserų Gildos narėms nes šių m a-
kys susirinkimą J. K. En- seimas, šiuo laiku Chicago- ' ?arlai> P^^ai ir geros1 va-j mo?u De^naa sk’iriamaa avei. 
cherio name, 4401
zart St., kovo 14 
vai. Čia bus galima pama
tyti ir dalis jau sukurto 
muziejaus.

Turime daug svarbių da
lykų aptarti. Lituanistikos 
ir spaudos paroda bus geg.
5-12 dienomis, parapijos sa-. 
lėj, Brighton Park.

Bus renkama valdyba ir 
pasidalinama darbais, pro
jekto paruošimas darbui, ku 
ris bus patiektas tolimes
niam K. F. seimui užgirti 
ar pataisyti. Kviečiami ne j 
tik apskrities bei Fed. 19 
skyr. komisijos, bet visi rė
mėjai, kurie kuo nors pri
sidėjo ar žada prisidėti

So. Mo- i je ir jos apylinkėse didelis
d., 7:30 įsitempimas, — visos kolo- ^Os lietuviai katalikai, ma

lonėkite ateitu ji talką šių 
kolonijų rengėjoms, susirin
kite į jų rengiamas pramo-

traukti čia, į Ameriką.
Tai gražus ir kilnus lab-

kinti Nekalto Prasidėjimo;"10^ Pelnas skiriamas svei- daringas darbas kokį šiuo

nijos rengiasi prie jo.
Ateinantį sekmadienį, ko

vę 24-tą dieną įvyks net du j 
parengimai viršminėto sei 
m o proga.

1. Roselande, Nekalto Pra --------------------------------------
Ksd D«evas laimintų...

vo. 24 d., 2 vai. popiet, Eleo
noros namuose, 10142 S. In
diana Avė.

Rengėjos nuoširdžiai dar

Seserų Gildos 4-tąjį seimą,! laiku galima atlikti. Prašo- 
kuris įvyks balandžio 28 d., į me visas ir visus viršminė- 
Aušros Vartų p a r a p i j o j, | tų kolonijų į talką! K.

gas kuo skaitlingiausiai, pri- 
duokime joms energijos, kad

Paryžius. — Daugelis 
žmonų U. S. kareivių, prieš 
išvykdamos į Ameriką, “in 
corpore” susirinko į Šv.

buojasį platindamos tikietus Magdalenos bažnyčią, kad 
ir rinkdamos dovanas gera- išklausyti šv. Mišių ir pap- 
širdžių tarpe, kad pramoga rašyti Dievo laimingos kelio- 
atneštų kuo daugiausiai nau n®s i Ameriką ir naujo, lai
dos. Komisija susirinkusius minS° gyvenimo.
svečius žada maloniai pri-I 
imtį ir pavaišinti.

I 2. Town of Lake Nekalto 
; Prasidėjimo Seserų Gildos 
i narės rengia “bunco party”

Šimų apie kruviną Lietuvos 
vargą, apie užgniaužtas Lie
tuvos organizacijas ir kata
likų spaudą, pasiryžta, pa-!,“'• j j • T f .kovo 24 d., parapijos salejesinaudodami Amerikos de- 1 J
mokratinėmis laisvėmis, dar
uoliau dalyvauti katalikų 
organizacijose ir uoliau pri
sidėti prie palaikymo lietu
viškos spaudos, kuri gina j 
kilniuosius krikščionybės ir 
demokratijos principus. Kai 
mūsų broliai Lietuvoje gin- I 
darni lietuviškos trispalvės 
garbę eina į ištrėmimą ir į 1 
mirtį, mes nesigailėsime nei 
darbo nei jėgų lietuvybės1 
palaikymui petys petin sto
dami į savas organizacijas 
ir paremdami lie t u v i š k ą 
spaudą.

(Bus daugiau)

Žurnalistų dvasinė 
puota

New York, N. Y. — Antro
ji Catholic Institute of Press 
metinė dvasinė puota bus 

Čia irgi komisijos narės:! kovo 24 d- Sįmet š* katalikų

i prie 46th ir Wood gatvių, 
6:30 vai. vakare.

žurnalistų sąjunga dvasinę
P. T^ki^i? BŪčniėnė 'T1’ auk<2a kard' SPellman 

1 intencija. Po mišių, pusry
čiai bus * Waldorf Astoria 
Hotel.

J. Ragauskienė, E. Gedvilie
nė,
ir kitos, taipgi rūpinasi ir j

A. A.
DOLORES GUDLEIKIS (GOODLAS)

Mirė kovo 16, 1946, 9:30 vai. vakare, sulaukus 23 m. amž.
Gimė Chicagoje.
Paliko dideliame nuliūdime motiną Mortą, po tėvais Ka- 

lašinskas, tėvą Vincentą, brolį Raymond ir brolienę Agnės, 2 
seseris: Eugeniją Krone ir švogerį Mykolą ir jų sūnų My
kolą ir Vivian, senukę Marijoną Kalašinskienę, tetą šv. Ka
zimiero vienuolyne Seserį M. Virginiją, dėdę Juozapą Kalia, 
jo šeimą ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose, 6605 S. Washtenaw Avė. Te
lefonas HEMlock 4584. x

Laidotuvės įvyks trečiadieny, kovo 20 d. iš namų 8;3C 
vai. ryto bus atlydėta į Gimimo švenč. Panelės Marijos pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Motina, Tėvas, Brolis, Seserys, švogerka, švogeris, Senu 

kė, Teta ir Dėdė.
Laidotuvių Direktoriai Lachavvicz ir Sūnai, Tel. Canal 2515.

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

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

Daugelis Lietuvių yra pūrai 
patenkinti tais msne iedevrais. 
kuriuos mes padirbome jiems.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvyldt 
| mūsų did|jį ofisą Ir dirb
tuvę sekančių adresu:

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

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

MAŽEIKA "EVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

Naują Koplyčią

Marquette Park

6845 S. Western Avė. - Pro. 0099
ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

3319 Lituanica Avė. - Yar. 1118-1159
Tiems, kurie gyvenate kitose miesto dalyse ir mies
to apylinkėse parūpinam koplyčias arčiau prie namų 
kiek galima.

B. A. L A C H A IV I C Z 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

Pamėgtas darbas daugiau 
suteikia žmogui laimingu
mo, negu neribotas kiekis | 
garbės arba turto.

Būk išmintingas; draugauk 
tik su ‘ Draugu”

NULIŪDIMO
V V*

' TV
VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

GARY. INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

SI. Casimir Monumenl 
Company

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

6812 So. Western Avė., Chicago, IL
Telefonas — GROVEH1LL 0142 *

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

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
laidotuvių įstaigos

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California
Avenue•

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai VVGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

NARIAI:

Chicagos
h

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

.AMBULANCU
Patarimu jam 
d i e n ą ir n a k t į 
Mes Turime 

Koplyčias 
Visame 
Mieste.

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

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 9999

LACHAWICZ .IR SŪNAI
2314 ĮVEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

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

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

J. LIULEVICIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LA E. 3572

P. J. RIDIKAS
3354 S. IIALSTED ST. 710 IV. I8th STREET 

Telephone VARds 1419

I. J. ZOLP
1646 ĮVEST 46th St. Phone VARds 0781
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Drama ir tragedija

Perduotos Liet. Kat. Konferencijoj
PABĖGĖLIS Iš LIETUVOS ATPASAKOJO BALTIEČIŲ 

TRAGEDIJĄ ŠVEDIJOJ, O GARBUSIS SVEČIAS 
VYSK. P BČČYS, MIC., LIETUVIŲ DRAMĄ RO
MOJE.

ESAME GYVI IR 
RYŽTINGI

LRK Federacijos Chicagos 
apskrities sušauktoji kata
likiškųjų draugijų konferen
cija, praeitą sekmadienį, bu
vo tikrai istorinė ir įrodan
ti, jog lietuviai katalikai 
kaip savo tautiniuose ir re
liginiuose reikaluose, taip 
kovoje už atgavimą Lietuvai 
laisvės ir nepriklausomybės, 
yra gyvi ir nepalaužiami. 
Tai liudijo apie penki šimtai 
draugijų delegatų ir katali
kų veikėjų.

šių metų Chicago lietuvių 
katalikų konferencijoj, be 
paprastos šeiminės progra
mos, pabėgėlio iš Lietuvos 
mokytojo J. Savaičio per
duota baltiečių lietuvių tra
gedija ir konferencijos iš-

' vakarėse atvykusio Chicagon 
į garbaus svečio vyskupas P.
Bučio, MIC., perduota Ro
mos lietuvių drama Sov. Ru-, 
sijai užgrobiant įdėtu vos I 
atstovybę, konferencijos da
lyvius ne tik jaudino, ne tik 
daugeliui akių blakstienos 
rasojo, bet sykiu da kiečiau 
užgrūdino sunkiai kovai i 
iki Lietuvos žemėje nebus 
nei vieno svetimšalio komu
nisto, besityčiojančio iš kil
niausių ir švenčiausių lietu
vio įsitikinimų.

Mokytojas J. Savaitis bal
tiečių Švedijoj tragediją per
davė raštu, kurį reiktų mūs 
dienraštyje atspausdinti, 
kad jį galėtų perskaityti ir 
tie, kuriems įvairūs reikalai 
neleido atvykti į konferenci
ją. Tame rašte labai gausu L - . ? T ? ' ? ?
tokių vietų, kokių mūs spau- b^™e vien,ne1' kal "en« ! ?’J»™L,8TO 

4 * užkabinus jausime, jog visi i ĮSPŪDŽIAI

MUZIKOS PAGALBA SILPNAPROČIAMS

Langley Porter Klinikoj, San Francisco, Calif., pradėta 
vartoti vadinama muzikalė terapija silpnapročiams gy
dyti. Nuotraukoj matome vieną ligonę skambinant Beet- 
hoveno Sonatą (keturioms rankoms). Jai akompanuoja 
klinikos terapistė, o pianistę stebi klinikos direktorius ir 
Kalifornijos universiteto psichologijos fakulteto profeso
rius. (Acme-Draugas telephoto)

Tai bent kareivis!

Užmokėjo $20,000 faksų nuo pajamų
MOKESČIŲ RINKĖJAS DA IR DABAR LYG APSVAI

GĘS NUO SURPRIZO.
Riverside, Calif. — Į mo-i'-----------------------------------

kesčių rinkėjų ofisą įėjęs ne
pažįstamas kareivis pareiš
kė, kad jis karo metu Euro
poje kauliukais (eraps) lai
mėjęs pinigų ir dėlto norįs 
užsimokėti mokesčius (in- 
come tax).

“Kiek, sveikas, esi laimė
jęs?” paklausė kareivio mo
kesčių rinkėjas.

“$53,000”. — atsakė ka
reivis

Nustebęs mokesčių rinkė
jas paėmė piešelį, poperos ir 
išskaičiavo.

“Okay, Buddy”, — tarė 
kareivis. Paklojęs $20 000 
kareivis ramiai išėjo iš ofi
so.

Reikalinga tarnautojų
Pulkininkas W. C. Colton, 

menedžerius Hines in Vaug- 
han ligoninių karų vetera- , 
naras, praneša, kad šiuo me- hnk mus randasi tiek daug, 
tu ligoninės reikalingos net i ka^ sunkl1 būtų visus išvar
O/A/A i t • • ? • /J y »■> 4 * IJ m v tu /4 n v> v, v>» n i ,1 /I r200 patarnautojų, ypatingai 
prie kareivių sužeistais nu
garkauliais. Pradinė alga 
$170 į mėnesį.

X šiandie šv. Juozapo, 
darbininkų globėjo, ir visų 
Juozų-Juozapų - Juozapinų 
vardinės. Juozų-Juozapų ap-

Didžiausia Lieluvių 
KrautuvėJevvelry

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

I r Įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus
už Joms Prieina
mas Kainas!

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

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

JOHN A. KASS
VVATCHMARER 

JEWELRY — MŪŠIO 

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8611

doje da nebuvo. Mokytojas 
J. Savaitis buvo tos tragedi
jos sūkuryje, jis ją pergyve
no. <
MŪS TAUTA NEŽUS

Garbingojo svečio, vysk. P. 
Bučio. MIC., perdavimas 
konferencijai dramos Romos 
lietuvių, kuomet Sov. Rusija, 
sutrempusi Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę, užgrobė ir 
jos atstovybės rūmus Romo
je, susirinkusius darė dvi-

esame užkabinti ir į tai tuo
jau atsiliepsime, joks prie
šas nedrįs užkabinėti. Geras 
daiktas yra pasitikėti kitais, 
kad jie užstos už mūs tautos 
ir valstybės reikalus, bet 
reikia taipat kuodaugiausiai 
pasitikėti Dievu ir prašyti 
Jo pagalbos.
ATSTOVŲ DŽIAUGSMAS

Garbingam ir aukštam sve 
čiui. vysk. P. Bučiui, atvy-

gubai ryžtingesniais veiki- ^us. kųnferencijon, susirin
kusieji sukėlė ovacijas ir vi
si tryško džiaugsmu matyda
mi buvusį dienraščio redak
torių. mokytoją ir vadą tau
tiniuose ir religiniuose klau-

mui, kad ši tarptautinė Lie
tuvai skriauda ir neteisybė 
būtų likviduotos. Tikėkime, 
kad taip ir bus nes — 

pavienis žmogus miršta ne
norėdamas, o tauta miršta 
norėdama.

Gyvai, įdomiai savo įspū
džius į Romą ir trumpus 
pergyvenimus su pabėgusiais 
lietuviais Romoje ir Pary
žiuje papasakojo konferenci
jai ir žurnalistas S. Pieža. 
Labai būtų gera, kad jis sa
vo įspūdžius perduotų mūs 
dienraščiui.
ATSTOVAI IŠ TOLIAU

Šioj Federacijos konferen
cijoj nemažai atstovų buvo 
ir iš lietuvių kolonijų toliau 
nuo Chicago. Prezidiumo na
rys, vice-pirm. B. Bujanaus- 
kas, buvo iš Waukegan. Ku
nigas J. Martis. veikėja A. j 
Nenienė ir kiti buvo iš Gary,

Bus daug vestuvių
Vedybių leidimams biuras 

praneša apie rekordinį davi
mą leidimų vedyboms. Skai
čius jau dabar rodo, kad 100 
nuoš. bus daugiau išduota 
leidimų, negu praeitų metų 
gavėnioje.

Simuose, ryžtingą tautos ko- Ind Buv0 atstovų ir iš kitų. 
vuną — veteraną, sveiką, ir 
nepalaužtą didelių rūpesčiųKaip vysk. P. Būčys pa- . .

reiškė. Jei tauta nenorės ir audringų per karą pergy- 
mirti, nieks neįstengs jos,vemmV; Išvykdamasiš kon- 
numarinti, sunaikinti Lietu- į ferencijos, vysk. Būčys at-

i va nedidelė. Jos fizinė jėga 
1 nėra bauginanti. Taigi mums 
belieka tiktai vienybė. Kai

stovams suteikė 
mą.

palaimini-

kolonijų.
Federacijos veikimui pa

laikyti draugijos ir konfe
rencijos dalyviai sudėjo gra
žią auką — virš trijų šimtų 
dolerių.

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo 
W METAMS

#500.00 GYD™°
POLISAS

#4.00 METAMS

''

/ •
T '

NAMINIU 
Rakandu 

APDRAUDA 
’IOOO.OO POL,SAS

Trims metams 
Pradedant nuo

#5.00

PRADŽIOJE PAVASARIO
Laikas Aprūpinti Automobilius!

Atvežkite Savo' Automobiliu dėl pilno 
peržiūrėjimo ir patarnavimo priruošiant 
Vasaros Laikui pas mus.

Viktoras Yuknis -
Vienatinis Savininkas

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

J. A. Shulmistras
TELEFONU PASITEIRAUKITE 

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32. ILL.

Phone: — CANai 3764
PHILIPS “66” PRODUCTS 

Greasing, Washing, Motor Oils, Range & Fuel Oils

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

Ii Mūsų Dirbtuves

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandas

Už Prieinamas Kainas!
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINES IR ALAUS
DABAR tai laikas pagrąžinti savo namus su geriausios 
rūšies RAKANDAIS. Mes turime didelį pasirinkimą, mūsų 
pačių išdirbimo, visokios rūšies klasiškų ir moderniškų 
rakandų. Pasinaudokite proga!

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mos. — 
Prie Progos Paklauskite Jų!

Archer Avenue Furniture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

★ ★ ★
Geriausių rūšių alų 

pristatome į namus: 

buteliais, dėžėmis ir

statinėmis.

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas

★ ★ ★

Telefonas PROspect 5951
f

150,000 bedarbiu
Charles P. Casey, United 

Stat Employment Service 
direktorius Illinois valsty
bėje. praneša, kad šiuo me
tu Chicagoj ir apielinkėje 
randas 150,000, jų tarpe 50,- 
000 karių-veteranų. šis be
darbių skaičius da didėja, 
nes iš Europos ir Pacifiko 
grįšta namo daugiau karei
vių U. S. E S. daro planus 
suradimui darbo vetera
nams.

dinti. Prie tų dar prisideda 
atvykęs iš Romos kun. prof. 
Juozas Vaitkevičius, MIC. 
Visiems sveikatos ir ilgiau
sių metų!

X Chicago lietuvių katali
kų konferencija, praeitą sek
madienį, dar kartą parode, 
kokį svarbų vaidmenį vai
dina L. R. K. Federacija, ir 
kaip reikalinga draugijoms 
jon dėtis ir ją palaikyti. Juk, 

! jei ne Federacija, kas gi su- 
I šauktų tokias konferencijas,
, kurios naudingos visais at- 
* žvilgiais, ir parūpintų tokių 
kalbėtojų. Lai gyvuoja Fe
deracija.

X Aušros Vartų parapijos 
metinė vakarienė ir pami-

Vaikus pastatė 
piketuoti

VVestinghouse imonę, 2211
W.Pershing Rd., pikietuoti 
praeitą šeštadienį CIO uni-I nėjimas parapijos 40 metų
ja pastatė vaikus, kurių tar
pe keliolika buvo 2-3 metų 
amžiaus.

Streikuoja 500 imonės 
darbininkų.

Klubas apiplėštas
Naktinis klubas, adresu 

1811 W. Madison St. gerokai 
ištuštintas nuo gėrimų. Viso 
pavogta degtinės už $6,000 
ir pinigais $300.

Daug leidimu 
namus stalyti

komisio-
praneša,

Namų statybas 
nierius Gerhardt 
kad bėgiu pastarųjų trijų 
savaičių kontraktoriams duo 
ta leidimai statyti namus,' 
kurių vertė siekia net devy-, 
nis milionus dolerių.

---- ę------------

Per valandų terori
zavo

Trys plėšikai, du apsigin
klavę revolveriais, o vienas 
kulkosvaidžiu, įsilaužę į 
Henry Oedzes krautuvę, 16 
E. 123 St., per valandą tero-

Ivairios ~ Įdomios
^ŽINIOS

Už porų nylon 3 sv. 
sviesto

Austin. Tex. — Gavimui 
nylon čia moterų tarpe eina 
lenktynės. Vienai moteriai 
paskelbus laikrašty, kad už 
vieną porą nylon duos 3 sva
rus sviesto, kita moteris pa
skelbė duosianti dvygubai, t. 
y. už porą nylon 6 svarus 
sviesto

Nesugedo per
rizavo šeimą. Prikėlę iš mie- j TA motu 
go jį, žmoną ir 11 metų dūk- j ’ v IIICIŲ 
terį, suvarė į vieną kambarį, Sterling, III — Viešojo 
ir reikalavo atiduoti pinigus.' knygyno pastogėje, tarpe ki- 
Jie nesitenkino nurodyta! tų senienų šiomis dienomis 
vieta, kur buvo paslėpta' rasta stiklinė (jar) preser- 
$557, bet grąsinimais reika-! vuotų žemuogių. Pasirodė, 
lavo daugiau, ir griozde na- i kad ji yra 70 metų amžiaus 
mą. Neradę daugiau pinigų,
plėšikai vyrą ir jo žmoną

sukakties, praeitą sekmadie
nį, buvo didelė, sėkminga ir 
reikšminga, nes į vakarienę 
buvo atsilankęs garbingas 
svečias, vysk. P. Būčys, M. 
I.C., kuris buvo dideliu nuo
širdumu ir džiaugsmu pri
imtas. Svečias pasakė reikš
mingą kalbą.

X Dr. P. Daužvardis, ~un. 
dr. A. Jagminas, MIC., dr. 
P. Atkočiūnas, Pranas Gu
das, V. Stulpinas, adv. J. 
Grisk ir daug kitų profesio
nalų, biznierių ir veikėjų da
lyvavo Chicagos Lietuvių 
Katalikų Konferencijoj. Kai 
kurių dalyvių vardai buvo 
paminėti vakarykščioj dien
raščio laidoj.

X LRK Susivienymo A- 
merikoj kuopų Chicagoj at
stovai, praeitą šeštadienį su
sirinkę į Chicago apskr. pir
mininko P. Čižausko butą, 
paruošė visą eilę naudingų 
įnešimų organizacijos sei
mui. Įnešimus turės kuopos 
persvarstyti ir pasiųsti įne
šimų komisijai. Po visam 
šeimininkaį P. ir B. Čižaus- 
kai susirinkusius pavaišinu 
vakariene.

X Antanas Uksas,Jr., sū
nus Antano ir Teodoros Uk
su, gyv. Bridgeporte, gar
bingai paliuosuotas iš U. S. 
tarnybos, praeitą savaitę 
grįžo pas savo mylimą žmo
nelę Bronislavą. Tai buvo

Uogos stiklinėj kiek pajuo-' didelio džiaugsmo momentas 
davusios bet nesugedusios. (žmonai, tėvams, sesutei O.

Mažeikienei ir visai giminei.
X Juozą A. Mickeliūną, 

žinomą mūs veikėją, iš Mar- 
ąuette Park, praeitą sekma
dienį atlankė būrys draugų 

į i ir pasveikino vardinių pro
ga. Svečius ir viešnias šau
nia vakariene pavaišino jo 
žmona, taipgi žinoma veikė
ja Helena.

Į x Nekalto Prasidėjimo Šv. 
i P Marijos Seserys, Putnam,
Į Conn., reiškia užuojautą An- 
1 taninos Krotkaitės mirties 
j proga. Kovo 18 d., pirmadie
nio rytą, laidotuvių dieną jų 

į koplyčioje buvo atlaikytos 
šv. Mišios už jos vėlę.

X Igno VVenc namuosna,
1 938 N. Harding Avė., įšilau- 
(žę vagys išnešė du revolve
rius, kuriuos jis buvo parsi
vežęs iš karo, kaipo suve
nyrą, ir 1,900 karo ženkle

lių certifikatą.

surišo ir išėjo.

10,000
DEGTINES
BRANDfiS
RUM‘O

Stiklinė palikta neatidaryta.

BONKŲ
» GIN 
> VYNO 

KORDIALŲ
• KRUPNIKO 

Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQŲOR 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

MATHAN
KANTBRvtihaaCydukaa”


