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NELEIS RUSIJAI ATIDĖTI IRANO PROTESTĄ
Politinė Padėtis Yra Blogesnė,

Kaip Prieš Miuncheno Laikus
(“Draugo” Specialaus Korespon

dento Europoje Pranešimas).

Politinė padėtis dabar blog
Ilgai lauktoji taika tolsta 

nuo pasaulio greitais žings
niais. Pradžioj buvo numa
tyta sušaukti taikos konfe- 
fenciją gegužės 1 d., vėliau 
buvo atidėta birželio mėne
siui, o dabar kalbama, kad 
taikos konferencija susi
rinks ne anksčiau, kaip rug
sėjo mėnesy.

Gyvenama Katastrofos 
Išvakarėse

Kalbėdamas apie šių. die
nų politinę padėtį, West- 
minsterio arkivyskupas kar
dinolas Griffin pasakė, kad 
žmonija esanti daug blo
gesnėj padėty negu prieš 
Miuncheno susitarimą. Va
tikanas yra sovietų propa
gandos atakuojamas ir dau
gelis šalių, kurių tarpe Len
kija, ilgus metus drąsiai 
kovojusi šalia Anglijos, šian 
dien yra supančiotos vienos 
didelės užsienio valstybės.

Edinburgo arkivyskupas 
savo kalboj pasakė, kad pa
saulis šiandien randasi di
džiausios katastrofos išva
karėse, nes tarp sąjunginin
kų nebėra jokio bendradar
biavimo ir rusai kasdien vis 
viešiau rodo savo ekspan
siją.
Reikalingai ‘Trijų Didžiųjų 

Susitikimas
“Observer” šių dienų pa

dėtį lygina su 1939 metais. 
Amerika neturi prileisti ga
limumo, kad Anglija būtų 
sovietų susilpninta, taip 
kaip 1939 metais Anglija 
negalėjo prileisti, kad Pran
cūzija būtų buvusi vokiečių 
sutriuškinta.

Amerika Atmetė Planą Atakuoti 
Japonus 9 Dienas Prieš Jų Puolimą

WASHINGTON, kovo 21. 
—Buvęs karo sekr. Henry 
L. Stimson kiek laiko atgal 
pranešė, kad Prez. Roose- 
velto “karo kabinetas” ap
svarstė ir atmetė planą, 
amerikiečiams atakuoti ja
ponų jėgas “be tolimesnio 
perspėjimo,” devynias die
nas pirm Pearl Harbor.

Stimson prisiminė apie tai 
pareiškime pasiustam Kon
greso komitetui tiriančiam 
Japonijos pasalingą puolimą 
1941 m gruodžio 7 d. Ko
mitetas šiandien paskelbė tą 
pareiškimą.

Svarstė Tris Būdus
Stimson atpasakojo kaip 

1941 m. lapkr. 28 d., penk
tadienio rytą, jis gavo ži
nias apie japonų judėjimą 
pagal Azijos pakrantę. Jis 
tuoj nuvyko į Prezidentūrą, 
kur rado p. Rooseveltą lo
voje.

Išgirdęs raportus, Prez. 
Rooseveltas sakė yra trys

Kad išsprendus konfliktą, 
reikalinga sušaukti “Trijų 
Didžiųjų” susitikimą, siūlo 
toliau laikraštis. Tegul Tru- 
manas, Attlee ir Stalinas 
paklos ant stalo kortas, kad 
pagaliau visi žinotų, ko 
kiekvienas iš jų nori.

Anglai Nebenusileis Nei 
Vieno Žingsnio

Kitas anglų laikraštis pa
stebi, kad anglai ir ameri
kiečiai demobilizuodami sa
vo kariškas pajėgas, patys 
sau pranašauja pralaimėji
mą, nes sovietai, priešingai, 
dar tebelaiko po ginklu sa
vo kariuomenę.

Sovietai iš savo pusės 
smarkiai puola anglus, už 
tai kad jie pradėjo vesti an- 
tisovietišką kampaniją. Mas
kvos ir Vilniaus radijas kal
tina Churchillį, kad šis no
rįs sudaryti karišką anglų- 
amerikiečių bloką nukreiptą 
prieš sovietus. Vilniaus ra
dijas perduoda Churchillio 
pasakytą Amerikoj kalbą ir 
kiekvieną jo posmą kriti
kuoja, sakydamas, kad Chur 
?hillis užsiima šmeižtų aklei 
dimu.
Sovietai Vis Tebėra Danijoj

Danai su nekantrumu lau
kia, kada sovietai atitrauks 
savo kariuomenę iš Born- 
holmo salos. Nors sovietų 
pasiuntinys pažadėjo tai pa
daryti ateinantį mėnesį, bet 
danai norėtų žinoti tikrą 
laiką. (Vėliausios žinios ra- 

i portuoja, kad rusai aplei- 
džią tą salą, ir danų kariuo
menė ją užima—Red.)

Šį mėnesį Norvegijoje į- 
vyksta Skandinavų valsty
bių konferencija ir danai 
numatė šį klausimą iškelti 
posėdyje. Vyt. Arūnas

būdai: 1. nieko nedaryti; 2. 
daryti ką nors panašų į ul
timatumą; arha 3. tuoj ko
voti. Vėliau tą dieną, ap
svarsčius reikalą su kitais 
kabineto nariais, buvo nu
tarta, kad Prezidentas pa
siųstų įspėjimą Japonijos 
imperatoriui.

Išvengta Grumtynių 
Pikietininku Tarpe

PITTSBURGH, kovo 21.— 
Pikietininku vadai ir polici
ninkai šiandien išsklaidė 
susimušusius vyrus minioje 
priešaky Westinghouse Elec 
tric sustreikuoto East Pitts- 
burgh fabriko, prie kurio 
teismas draudė masiniai pi- 
kietuoti.

Trys užvaizdos bandą įei
ti buvo nustumti į šalį ir 
prasidėjo žmonių judėjimas. 
Policija ir pikietininku va
dai ėjo per minią ir malšino 
žmones.

DAVĖ RUSAMS KANADOS KARINES PASLAPTIS

Fred Rose (kairėje), komunistas parlamento narys, 
Montreal teisme apkaltintas šešiais sulaužymais oficialių 
paslapčių akto. Lt. Davis Shugar (dešinėje), Lenkijoje 
gimęs fizicistas, kaltinamas išdavimu chemijos sekretų.

Dr. Raymond Boyer (kairėje), kuris prisipa
žino davęs Rusijai “pilnas informacijas” apie slaptą 
sprogstančią medžiagą žinomą kaipo “RDX. ” Matt Si
mona Nightingale (dešinėje4, Bell Telephone Co. darbi
ninkas Kanados apkaltintas šnipinėjimu. (Acme Photo.)

MacArthur Patvirtino 
Homma Sušaudymą

TOKYO, kovo 21. — Gen. 
MacArthur užgyrė mirties 
bausmę japonų generolui 
Masaharu Hommai, jo nu
galėtojui 1942 kovoje už 
Bataaną. Diena sušaudymui, 
kurį galėtų sustabdyti vien 
Prez. Trumanas, bus nusta
tyta Maniloje.

MacArthur nesutiko su 
dviem U.S. vyriausiojo teis
mo nariais, vienas kurių 
sakė bausmė esanti “atker
šijimas vietoj teisingumas.” 
Generolas sakė joks teismas 
negalėjo būti teisingesnis.

Žinia Apie Kardinolo 
Nuodijimą Netikra

DETROIT, kovo 21.—Det
roito policijos komisijonie- 
rius John F. Balfeoęer šian
dien sakė “nėra pagrindo” 
gandui, kad buvo bandyta 
nunuodyti Edward Kardino- 

,lą Mooney nesenai įvyku
siam miesto bankiete.

Kardinolo štabo narys sa
kė “Mes abejojame, kad bu
vo ko nors tame raporte, 
bet tas gandas prasidėjo 
bankieto dieną.”

Lietuva turi vėl būti Nepriklausoma Valstybė!

Sovietai Uždarė U.S. 
Oro Stotis Sibire

WASHINGTON, kovo 21. 
—Laivyno departamento me 

, teorologai sakė uždarymas 
• dviejų U.S. operuojamų oro 
stočių Sibire rimtai paken
kia saugiam Amerikos jėgų 
judėjimui Japonijoje. Kapt. 
Arthur Cumberledge sakė jo 
stotis Khabarovske ir kita 
Petropavlovske buvo užda
rytos gruodžio mėnesį, “ru
sams prašant.”

Sutartis stočių įsteigimui 
buvo sudaryta Potsdamo 
konferencijoje. Amerikie
čiams išsivežant visus į- 
rengimus, rusai rodę nusi
minimą, matomai tikėdami, 
kad amerikiečiai viską pa
liks jiems.

Jei Reikės, Trumanas 
Užęirs Rscionavima

WASHINGTON, kovo 21. 
—Prez Trumanas šiandien 
sakė jis nesipriešintų grąži
nimui maisto racionavimo 
Amerikoje, jeigu pasidarytų 
būtinai reikalinga tai dary
ti, bet pridūrė tai, kad to
kia padėtis dar neatėjo.

Prezidentas pareiškė viltį, 
tačiau, kad gal bus galima 
apsieiti be racionavimo.

Sako Sovietai Gal
Apleidžia Changchun
TIENTSIN, kovo 21.—Ra

portai šiaurės Kinijos laik
raščiams šiandien sakė so
vietų kariuomenė gal eva
kuoja Changchun, Mandžu- 
rijos sostinę. Raportai taip- 

1 gi sakė daug rusų lėktuvų, 
jų tarpe bombonešių, stovi 
Changchuno aerodrome.

Komunistai Grąsina *
CHUNGKING, kovo 21.— 

Kinijos komunistai vėl ardo 
planus suvienyti kraštą. Jie 
stato visokias sąlygas kraš
to vyriausybei ir žada išeiti 
iš koalicijos jeigu tik val
džia nesiskaitys su jomis,.

Trumanas Nepasisako 
Dėl 1948 Rinkimu

WASHINGTON, kovo 21. 
—Prez. Trumanas šiandien 
sakė jis nieko nesakys šeš
tadienio naktį apie savo 
kandidatūrą perr i n k i m u i 
1948 metais. Prezidentas tą 
vakarą kalbės į Jackson 
Day bankietą, kurį ruošia 
demokratų partijos naciona- 
lis komitetas.

Prezidentas sakė jo kalba 
bus politinė.

KALENDORIUS
Kovo 22 d.: Šv. Katarlna 

iš Švedijos; senovės: Ged
gaudas ir Kuonis.

Kovo 23 d.: Šv. Viktorijo
nas ir šv. Bonaventūras; 
senovės: Jūreivis ir Vis
mantą.

Goeringas Teigia Jis 
Nežinojo Apie Žudynes

NUERNBERGAS, kovo 21. 
—Hermann Goering šian
dien tvirtino, kad jis nieko 
nežinojo apie žudynes nacių 
koncentracijos stovyklose. 
Anot jo, “Nei Hitleris ne
žinojo kas ten dedasi, nes 
Himmleris (Gestapo virši
ninkas) visuomet laikė tuos 
dalykus slaptybėje.”

Liudydamas septintą die
ną, Goeringas užsispyrusiai 
bandė mesti kaltę už žiauru
mus stovyklose ant Gestapo 
viršininko, kuris po suėmi
mo nusinuodijo. Paklaustas 
ar jo draugas Himmleris 
jam nepranešė kas ten da
roma, Goeringas priešinosi 
tam, kad Himmleris buvo 
pavadintas jo draugu.

Valdžia Bandė Baigti 
Harvesler Streiką

Kitas valdžios bandymas 
užbaigti 58 dienų streiką 
30,000 darbininkų 10-je In
ternational Harvester Co. 
fabrikų vakar nepavyko. 
Derybos bus vėl pradėtos 
Washingtone antra d i e n i o 
ryte.

ORAS
Apsiniaukus ir nešalta. 

Protarpiais bus lietus.

UNO Sueis Pirmadieny - Truman; 
Rusai Pasiryžę Suėjimą Atidėti

WASHINGTON, kovo 21. 
—Prez. Trumanas, šiandien 
pareiškė savo spaudos kon
ferencijai, kad UNO apsau
gos komisijos susirinkimas 
prasidės pirmadieny, kaip 
numatyta, ir kad J.A. Val
stybių delegacija reikalaus 
greito svarstymo Irano skun 
do, nežiūrint Maskvos pra
šymo 16 dienų, atidėjimui.

Tuoj po to sovietų amba
sadorius Andrei A. Gromy- 
ko pareiškė, kad by koks 
“skubus veiksmas” UNO 
komisijos dėl Irano ginčo 
vien tik sukomplikuotų visą 
reikalą.

Deriasi Tarpusavyje

Gromyko turėjo 20 minu
čių konferenciją su valsty
bės sekr. Byrnes, bet atsi
sakė pasakyti apie ką jie

Iraniečiai Bombardavo 1000 Kurdų; 
Pašaukia 19 Metų Vyrus Tarnybai

LONDONAS, kovo 21. — 
Raportai iš Tehrano šian
dien sakė dvi kurdų kariuo
menės susijungė šiaurvaka
riniam Irane, po to kai pa
skelbė “kurdų respubliką,” 
gal pasi ruošdami bandyti 
atsteigti senąją Kurdistano 
valstybę.

Komunistą; Pasiruošę
Valdžios lėktuvai bombar 

davo ir apšaudė koloną 3,000 
sukilėlių žygiuojančių per 
sniegu užverstas klonis ata
kuoti iraniečių garnizonus 
netoli Irako pasienio.

Eisenhower Reikalauja Drafto Tęsimo
WASHINGTON, kovo 21. 

—Gen. Eisenhower šiandien 
prašė Kongresą pratęsti ka
rinės prievolės aktą nenu
statytam laikui, apribojant 
imamų vyrų tarnybą iki 18 
mėnesių. Jeigu tai bus pa
daryta, štabo viršininkas 
sakė, kariuomenė galės iki 
rugpiūčio pabaigos atleisti 
visus tėvus, nežiūrint kaip 
ilgai jie tarnauja.

Jeigu pratęsimas akto ne
bus užgirtas, jis įspėjo, ar
mijai gali stigti 165,000 vy
rų iš 1947 m. liepos 1 d. nu
matytos 1,070,000 vyrų jė
gos.

Vėliausių Žinių Santrauka
—Stateville kalėjimo užvaizdą Joseph Ragen pranešė, 

kad susektas trijų kalinių suokalbis išsilaužti.
—Prez. Trumanas sakė jis nesirūpina ‘Trijų Didžiųjų” 

sušaukimu, kadangi UNO turi atlikti jų darbus.
—Anglija pasirašė sutartį su Emiru Abdullah, kuriuo 

britai pripažino Transdžordano nepriklausomybę.
—OPA viršininkas Porter vakar sakė kai kurių dalykų 

kainos bus keliamos, bet pragyvenimas nežymiai padidės. 
Anot jo, mėsų kainos bus toliau kontroliuojamos.

—Varšuvos valdžia atsisakė priimti lenkų kariuomenę 
ištrėmime į Lenkijos karines jėgas. Bevin paskelbė planą 
lenkų demobilizavimui ir sugrąžinimui į Lenkiją, 

į —Atstovas Rankin vakar reikalavo, kad visi valdinin
kai rūpintųsi išvaryti komunistus iš valdžios.

—Fiorello LaGuardia išrinktas UNRRA direktorių.

kalbėjosi, pakartodamas tik, 
kad Rusija mano jog Irano 
klausimas neabejotinai turi 
būti atidėtas, kadangi da
bar vyksta derybos tarpe 
Irano ir Rusijos, anot jo, 
diplomatiniais keliais.

Oficialai sakė Gromyko 
savo konferencijoje su Byr
nes’u nekėlė nė vieno svar
besnio klausimo, neį Irano, 
nei Mandžurijos, nei U. S. 
paskolos Rusijai.

Iš kitos pusės, Irano am
basados pirmas sekr. Gho- 
lam Abbas Aram ilgai ta
rėsi su valstybės departa
mentu, bet nepasakė apie 
ką kalbėjosi. Spėjama jis 
pabrėžė Irano pageidavimą 
kuogreičiausiai ava r s t y t i 
Irano skundą ir prašymą 
išvaryti rasų kariuomenę iš 
jų krašto.

Irano vyriausybė šiandien 
pašaukė visus 19 metų vy
rukus karinei tarnybai. Tuo 
pat metu, Irano Tudeh (ko
munistų) partijos vadai su
ėjo slaptam posėdžiui, ir de
šinieji pareiškė baimę, kad 
jeigu valdžia kvies UNO 
įsikišti į ginčą su Rusija, 
tai komunistai sukils prieš 
vyriausybę ir gal net ban
dys ją nuversti.

Maskvos spauda ir radijo 
įspėjo Irano vyriausybę pa
keisti savo “reakcinę” už
sienio ir vidaus politiką.

Ragina Kelti Algas
Abu Eisenhower ir karo 

sekr. Patterson priešinosi 
pasiūlymams pratęsti draf
to aktą trumpesniam laikui. 
Aktas išsibaigia šių metų 
gegužės 15 d. Yra vienas 
pasiūlymas pratęsti jį še
šiems mėnesiams, kitas de
vyniems mėnesiams.

Patterson pareiškė atsto
vų militarinių reikalų ko
mitetui, kad karinės prievo
lės pratęsimas turi būti su
jungtas su bendru 20 nuo
šimčių pakėlimu atlyginimo 
visiems karinių jėgų na
riams.



DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, kovo 22, 1946

Min. Lozoraitis priminė, “Lietuva brangi, mano tė- 
kad dar niekados žmonijai vyne”.

TRIJŲ MINUČIŲ PASIKALBĖJIMAS SU POPIEŽIUMI, nebuvo tiek pažadėta teisin- Kai buvau užėjęs ji to vy- 
—KĄ MAČIAU VAIKŠČIODAMAS PO ITALIJOS SOS- g„mo kįek gjo varo metu įv ro kambarį radau ji beval- 
TINĘ -ĮSPŪDŽIAI Iš ISPANIJOS IR PORTUGALIJOS. dar niekadog Lietuva nebu., gant duon*’g kąsneį Q ant

SKERSAI OKEANĄ LĖKTUVU | ROMA

(Pabaiga)
PRIV ATINĖJ AUDIEN
CIJOJ PAS POPIEŽIŲ

Vatikanas daug padeda 
nelaimingiems Romos gyven

dinolo Stritch buvo ir Lio vo patyrusi tiek skriaudų, stalo padėtas buteliukas vi-
tuvos ministeris St. Girdvai- kiek šiandien. Prisiminė iv 
nis. Kardinolas pasiteiravo , dar išsilikusią diktatūrą bei 
kokį kraštą ministeris at- jos suktus kelius: 
stovauja. Kai ministeris pa- — Atstovas Didžiosios 
sisakė, kad Lietuvą, kard. į Britą ;ijo3. k irioje parlamen

taminų? BALF atsiųstų. Tai 
vaizdas! Didžiausias Lietu
ves turtas — Maironio rank- I 
raštis, ir lietuvio inteligen- { 
to skurdas — duonos pluta. 
Jiems daug padeda BALF.! 

Tamsta lietuvis- Ir aš tijos veikė jau tais laikais, 1 Džiaugiasi gavę užsimokėti* 
jaučiuosi kaip iš Lietuvos.' kada Rusiją dar civilizavo už kambarį, nors be šilumos, , 
Mes Chicagoje turime apie į totoriai, turi klausyti prie- džiaugiasi šiaip taip gavę

kaną'žiūri ttTh’isiigelM; 'Stritt±rMalT;; 1 *“ *r asmens 'aiSvS’ 6aran’

jimą. Iš čia gauna duonos, 
drabužių.

Didžiausis įspūdis buvo 100,000 lietuvių. kaištų dėl kitų valstybių ta ko užgraužti. Jis kalbėjo:
kalbėjau su' Šv. Tėvu* h* klū- ‘ Tarp 25-000 ir 30,000 žmo- • riamo suverenumo pažeidi- Į — Kiekvieną vakarą pa-1 
Doi&u nrie io koiu Mes bu- buvo susispaudę į Šv. i mo to žmogaus, kuris sa- j simeldžiame. Ačiū Dievui, 
vome visa Chicagos grupė,! Petro baziliką kardinolų iš-! y° laiku. buvo' Pasiųstas į kad yra USA lietuvių, ku- 
privačiame Šv. Tėvo kamba-
a i x«i i_ i_*_ nr __ r ijfak ri:i iKinitri’ii nrvaniTnn. ■» . > — «Nors varge, bet kūrybos

ISPANIJOS SOSTINĖJE 
Grįsdamas lėktuvas ^pasu

ko pietų keliu — per Ispa
niją. Madrido aerodrome lau 
kė apie 5,000 minia, laik
raštininkams buvo suruoš
tos puikios vaišės. Iš visos 
kelionės — Madridas buvo 
vienintelė vieta, kur mes ga
vome tikro miežių alaus, pui 
kių lašinių ir geros duonos. 
Tačiau aš ne tiek tomis vai
šėmis domėjausi, kiek norė
jau nuotaikas patirti ir pa
sileidau į minią. Užtikau 
vieną Kanadoj gyvenusį ir 
angliškai kalbantį darbinin
ką. Jig kalbėjo:

Tcl. YARds 5557.

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 pp. Ir 7 Iki 8:90 vak.

Būkit MalonuG

ryje. Pijus XII buvo links- vorne 8al tik kokias 25 pė- 
mas, balta sutana apsiren- į ^as sU0 Popiežiaus. Įspūdis 
gęs senelis. Kiekvienas pri- Į nepaprasta.sj. raudoni kardi- 
eidamas tris kartus priklau- i no’ū drabužiai, purpuriniai 
pėm (ir protestantai taip vyskupų, margaspalvės sar- 
padarė. Jie sakė: esame Ro- <?ybų uniformos, žibančios 
moję, tai turime ir elgtis
kaip Romoje)

— Kam tas pasaulis ki
šasi į mūsų, ispanų reika- 

(Nukelta į 3 pusi.)
kilmėse. Laikraštininkai bu- į Latviją jos nepriklausomy- j rie pagelbsti..

bes naikinimui organizuo- 
ti ’’■ . . , _ darbo nepamiršta. Kas sek-

omos lietuviai užtraukė madienį jįe susirenka, pas- 1 Tek VIR 0980 (office ir Namu.) 
jų sukomponuotą damą a-1 kaitog paklaus0 ką nors a.
pie tai, kaip tvanku tarp pj€ Lietuvos praeitį litera- 

_ . svetimų miestų, kaip Balti- tūrą Tai padainuoj’a lietu.
kandeliabros, ir ta Mykolo į paukščiai dar susirinks vį^kas.aį jan Kiepura — ku- 
Angelo kupolą, kuri milži-1 Nemuno kloniuos, bet jau nįgas Jonas Cukuras. tai

Dr. Walter J. Kirsluk

Pabučiavome uooiežiaus 1 nįšku dydžiu vainikavo po- i neb’Js nei motinos, nei se- j mažoji Onutė Gabriūnaitė 
p 1 ----- .• ..u----- sers nebebu

PHYSICIAN and SURGEON 
(Lietuvis Gydytojas)

4003 S. Archer Avė.

J. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Home Calls ln Indiana—

Pbone WENtworth 2627

PHYSIO THERAPY
5526 S. Racine Avė.

HOURS: Daily 9—8 F. M. 
Saturdays # A. M. to 8 P. Ii.

SAVO AKIMS!
Tik vieną porą akių guliname gy- 
veulniui. Saugokite jas, leiadaml 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti.

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

vi.-ą akių įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAJL 0623, Cliivugo 

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

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

SKELBKITES “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI

žiedą. Pristatė kard. Stritch, i Piežill- esanti vidurV bažny- 
kad esu laikraštininkas. Po-1 čios Prie altoriaus, o giedri 
piežius paklausė, kiek metų į Piety saulė auksu nuliejo vi- 
tą darbą dirbu, pasakiau, i sus dalyvius. Kai nešė per 
kad apie dešimtį. Kardino- į baziliką šv. Tėvą jis žegno
jas pridėjo: I J° ir taiP įtemptai žiūrėjo.

— Ir Bažnyčios reikaluo- j rodos kiekvieną mato ir vi
ge gražiai darbuojasi. charakterį peržvelgia.

— Labai gerai, — prata
rė popiežius.

Su savim turėjau visą glė
bį medalikėlių ir kitų devo- 
cicnaiijų. Paprašiau pašven
tinti.

PAS ROMOS LIETUVIUS

!

į lietuviškais drabužėliais pa- 
Žydės ten sodai, ir vyš- j sipuošusi. Vasario 16 d. bu- 

nios dar žydės, — j vau arbatėlėje pas Lozorai- 
Tik nebus kas šaukia ta- į čius. Kad užtraukė svečiai 

ve vardu. “Ilgiausių metų . Tai dai-
Mes Baltija į krantą gin

tarėlį šviesų, —
Tik nebus jau kam nešti 

dovanų...

navimas! Kad jį išgirstume 
Amerikoje, atbudintų visus.

.................Tas iškilmes net “Osserva-
Kai karas išbloskė šim-, įore Romano’ ’ popiežiaus 

tus lietuvių, pirmieji Romą iaikraštis> aprašė.
pasiekę kunigai stotyje mie
gojo... Jie kreipėsi į popie- MAIRONIO RANK-
žiu ir Pijus XII lietuviams RASTIS ROMOJE

— Kam tiek..., — pratarė 
popiežius.

Duosiu savo draugams. lietuviai kunigai, čia su- plėšta iš muziejų. Vienas lie-
. eglLmUSUrnpa alIpin - sirenka visi 125 Romoj esan- į tuvis Vilniuje pas žydelį nu- 

mas eina Tau ir Tavo drau- ..... ......... , , ...tieji lietuviai kokių iškilmių ( sipirko originalų rankraštį 
proga. Buvau, kai jie mi- j Maironio “Pavasario Balsų“

vietą surado Collegio Pia 
Latina. Čia dabar yra apie

Karo metu daug brangių 
kultūros vertybių buvo iš-

gams, — pratarė popiežius.
Taip — kiekvienas gavo

me po kokias trejetą minu
čių pasikalbėti su popiežiu
mi, gavome kiekvienas po
rožančių.

Įspūdis buvo didelis. Mąs-

ir retą senovės knygą Bret
kūno postilą.

— Nepamiršiu to vakaro,

nėjo Vasario 16 d. Čia vysk.
Būčys kalbėjo apie tuos 
500,000 maskolių užplūdusių
Lietuvą ir priminė, kad bū- į — pasakojo Pieža, — kai aš
tų nedora užmiršti tėvynę, su lietuviais studentais tu-

. . , ... . lygiai kaip nedora užmiršti rėjau rankoje Maironio rankteme: kai kiti galiūnai prie-: .• t,. . .. . , . _. . .. , , F . motiną. rastį ir is jo dainavomevartauja žmoniją bombomis, i 1
popiežiaus galybė — tiesa '
ir krikščionybė. Šiuo vadu 
pasitikėdamas visas pašau- į 
lis galėtų gyventi su šypse
na tokia kaip jo.
LIETUVOS MINISTERIS 
IR KARDINOLAS . .

Kai Vatikano specialus pa 
siuntinys atneša biglietto— 
laišką, kad išrinktas kardi
nolu, nuo tos valandos ofi
cialiai lieka kardinolu ir am
basadoriai, ankstesnieji kar
dinolai ateina sveikinti. Tar
pe atėjusių pasveikintį kar

S?

Jūsų Radio Sugedęs?
Patarnavimo Prie 

Kreipkitės Eksoertyvo

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St

Cicero, III

* * »‘ I •
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Taisom Visą Išdirbysčių 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam iš namų ir pristatom 

PARDUODAM NAUJUS RADIOS 
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių

Muzikom Rekordų.

TELEPONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

i VALANDOS; 2 — 4 popiet, 6: JO — 
| 30 vakarais. Trečiud. pagal sutartį.

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palufsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

STASYS LITWINAS SAKO:

H A R A D T5r* Goriausias Laikas Pirkti 
UMDr\l\ — visokios rūšies namams 

REIKMENIS”. -

ti
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — tnsuluotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Darų — Tvoroms Materiolo — Maliavos —- 
Varnišlo — Enameiio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardvrare — Pielsterio — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies Insuliacljos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — tVailboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų. *

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.

Tikslus Tyrimus 
Ortlioptic (lydymus

Contuct stiklui 
Stiklus Atiiuiijinuiii

DR. WALTER J. SWIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD.
(Virš Metropolitan State Bankos)

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

DR. CHARLES 5EGAL
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troe lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Ree. Tel.: MlDway 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.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 8219 
Rez. Tel. REPubllc 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Kd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Res. Tel.: HEMlock 8150 

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., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Kd.

(Dargis Vaistinės Name) 
OFISU VALANDOS:

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

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

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS: nuo 2-4 Ir 7-# kasdien, 

išskiriant trečiad. Ir sekmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

JOS. F. SUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVe
8241 So. Halsted Street

CHICAOO. ILLINOIS
Tet CALamet 7287

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

Mūsų Jewelry skyriuje rasite 
Auksinių Žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
Waterproof Laikrodėlių ir .t t. 
šiuos dalykus galite Įsigyti ant

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

RUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL 10U0 k Nedėliok vak. 9 30 
WHFC 1459 k Ketvėrgo »ak. 7:90

3039 S. HALSTED ST. TEL. V1CTOBY 1272
VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. popiet.

j Į >■—" ■ . ■IV.,.,1 —-6-— . ... . į,, 30

PASKOLOS ANT MORGICIŲ - 4%
RE KOMISINO

Turtas Virt $17,500,000. — Atsargos Fondas Virk $1.800,000.

STANDARD FEDERAL SAVIN6S AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JUST1N MACKIEUIČH, Pres. and Mgr.

Office hours dally: 9 A. M. to 4 P. M. — VVednesdays: 9 A. M. to 
12 Noon. — Thursdaya 9 A. M. to 8 P. M.

Nevarlok 'Svaigalų'
Del pagelbos nuo “Nugarskau- 

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

. Vartokite . . . 
Health kesout minekal

BATH DRUSKĄ
1 maišu k as užtenka 10 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00 

Prašykite Joe vietlnBJ vaistinei, 
o jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog J —

Bath Products Co.
Laboratories — Chkago, III.
Sotinius i<ltu/‘lHi. kreipkitės i StlIM- 
KVS liKL’OS. 3301 S. Ilalsted St.

DR. V, P, SLEPIKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

* * *
68(3 W. Cermak Road 

berwtn, iulikois

Ofiso Tel. — Bertvyn 8828 
Bet. 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.: GROvehūl 5213 
Bes. Tel.: PROspect 9476 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tel. — IIEMlock 5524
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Dienomis tik pagal sutarti.

DR. JOHN 6. MILLA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neseniai Sugrįžęs iš Tarnybos

PRANEŠA

Atidarymą Naujo j Ofiso
5720 W. Cermak Rd.

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Saukite: BERIVYN 6200

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

Iš fabriko j jus-pirkit tiesiog ir taupykit
VISI NAUJOS mados ir 

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

OPTOMETRISTAI IR AKINIŲ IŠDIRBĖJAI 
EGZAMINAVIMAS akiu llt PKIIAIKVMAS AKINIŲ 

TOWER OPTICAL CO., INC.
1635 WEST 47th STREET 1600 MILVVAUKEE AVENUE

(kampan Marabfleld) (kampan North)
YARDS 4499 HUMBOLDT 9368

aa >~ >
1 • » >

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Rm. 6858 80. Talman Ava.
Ree. TeL GROvehill 0617 
Office TeL HEMock 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 Nedėliomia susitarus

M. OANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
TeL REPubUo 7868

TeL CANal 0267

Bes. Tek: PROspect 6650

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai vakare.

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštad. 
vakarais—tik pagal sutartį

Office TeL YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

Tel. YARds 8146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

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

Šventadieniais—11-12. •

Tel. YARds 5921
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautą nepriklausomy
bę
žmogus be tikėjimo, 
arklva be žaboklių.

kaip

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. 5IEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.)

CHICAGO 32, ILL.
U2SISAKYKIT "DRAUGĄ" j Nuo t lkl 8 v,k.r.

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Reddencljos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Tel.: PULIJMAN 1198 
Namo Tal.« PYTI .(.MAN

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

West Town Bldg.
2400 West Madison Street
Ofiso Tel.: SEEley 7330
Res. Tel.: BRUnswick 0597
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HELP WANTED Rinkliavos Maria
“D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS 3 H EI. P AVANTED — MOTERYS

"l)R VIGAS” HELP AVANTED 
A K V F,UTĮ si N G DE PARTME NT 

127 No. Dcarboin Street 
Tel. RANdolph 1IIHH-IUN»

HELP WANTED — VYRAI 

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

Atsišaukite
WESTERN UNITED DAIRV CO. 

7659 S. Harvard

PROSYTOJO
Pataisytojo moterų drenos, siūtus 
Ir kautus.

GERAS PASTOVUS DAURIS
.Moterų Soeeiattv Krautuvėje.

KREIPKITE* 7 AIKŠTE — 
SAMDYMO OFISE 

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

Papr. Darbininkų 

Warehouse Vyru

Stiklo Piovėjų
PASTOVI M AS — GER A MOKESTIS

CADILLAC GLASS CO 

900 W. Cermak Rd.

Molderių
PATYRUSIŲ

Prie floor, sąueeze arba bench.

GERA MOKESTIS 
Pastovūs darbai prie

Aluminum castings

ADVANCE ALUMINUM 
CASTINGS CORP.

2742 W. 36th PI.

KRIAUČIAUS
Geras darbas tinkamam vyrui. 

Pastovus darbas.

CRONIN CLEANERS 
1374 W. 79th St. STE 5313

DUMMY HAND
Patyrusio. Kuris gali vynioti sun
kius springsus.

CHICAGO COIL SPRING CO. 
z 318 N. Albanv

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

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

Vai. — 7 ryto iki 3:30 pp.
48 Vai. — 6 Dienos j Sav.

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

320 E. ŽĮST. ST.
MERGINŲ

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

CRYSTAL PURE CANDY CO. 
2611 W. Chicago Avė.

napolio kolegijai
Pastaruoju laiku, lietuvių 

katalikų parapijose, Šv. Ka
zimiero, Worcester, Mass.. ir 
Šv. Kazimiero, Providence, 
R. I., buvo padaryta rink
liavos Marianapolio kolegi
jos naudai. Kaip visados, 
taip ir dabar Marianapolio 
kolegija susilaukė didžiausio 
palankumo iš dd. gerb. kle
bonų, kun. Aug. Petraičio ir 
kun. J. Vaitekūno, artimų 
kolegijos rėmėjų ir gerada
rių. ‘■'W|

Iš d. g. kunigo Aug. Pet
raičio prielankumo bei nuo
širdumo, Marianapolio kole
gijai, jojo dėka, buvo surink
ta $272.25.

Iš d. g. kun J. Vaitekūno 
prielankumo ir prijautimo

:ini fioor. gauta $639.00.
Stambesni aukotojai iš 

Providence. R I. buvo para
pijos vikaras kun. Antanas 
Kacevičius, $100.00; Vincent 
Fiore $100.00.

Marianapolio kolegijos va-
FOUNTAIN MERGINŲ dovybė nori šia proga iš vi-

Pastovumas, gera mokestis, ma- j sos širdies padėkoti visiems, 
lonios darbo sąlygos. Erdviose 
krautuvėse arti namų. Puiki tran- 
soortacija. Mes bandysim kiek ga
lima paskirti jus j krautuve ar
čiausia jūsų namų. Kreipkitės j

ANDES CANDIES 
4430 N. CLARK ST.

Ar Į ANDES CANDIES krautuvę 
arti jūsų namų.

REIKIA SKALBĖJOS
j Dvi dienas į savaitę klebonijoje.

GERA MOKESTIS 
PAŠALKITE;

i A N D O V E R 4 5 3 21 -
REIKIA MERGINOS

Namų darbams klebonijoje.
(JERA MOKESTIS 

PAšAFKITE:

A N D O V E R 4 5 3 2

I’IMSHF.R
Prie moterims siūlų ir kautų,

RERMAN & RERMAN'
101 S. AVells

PATAISYMAMS MOTERIS
Dresių šapoje

Virš mokestis. Geros darbo sąlygos.

L. STAR’S DRESS SIIOP 
3527 YV. 16th St. CRA 3168

FILE CLERK 
AND TYPIST

Permanent position. Excellent 
vvorking eonditions. Paid vaca- 
taon. Hospital, insurance. Salary 
according to experience. Apply.

GARDNER & CO.
2222 S. Miehigan Avė.

GAL 3434 Mr. Irvvln.

VYRAS REIKALINGAS
Žemės ūkio darbui. Pragvvenimas 
ir atlyginimas patogus. Kreipkitės

SISTERS OF ST. FRANCIS 
Mt. Proi idciKc. Pittsburgii, 27, Pa.

MERGINŲ REIKIA
Patyrimo nereikia. Paprastas ran
komis prie stalo darbas. Nuo 4 pp. 
iki vidurnakčio. Pastovus.
ST. CI.AIR SPECIAI.TY MI’G 

1(10 E. Illinois SI.
CO.

CABINET MAKERS
FLY FINISHERS 

PATYRUSIŲ
Kabinti duris ir taisyti. Aukščiau
sia mokestis. Atsišaukite j

SAMDYMO OFISĄ
ZENITU RADIO CORP.
6001 W. DICKENS

GERA PROGAI

PARSIDI'ODA — mūrinis namas 4 
flelų. 2 |M> 5 Ir 2 |m> 4. štyniu šildo
mas, visi ji-engimui. Savininku gali
ma matyti visados adresu 2B23 AV,*st 
<151 Ii Si. (pirmam aukšti* užpakalyje).

HELP AVANTED — IMiyrERYS

kurie savo aukomis prisidė
jo prie vienintelės lietuviš
kos kolegijos išlaikymo, y- 
patingai, dd. gerb. klebo
nams, kurie leido atvykti 
tam tikslui ir kurie savo 
asmenine auka prisidėjo prie 
to kilnaus, ir gražaus darbo. 
Lietuvišką ačiū visiems. 

Marianapolio Kolegijos 
Vadovybė

Skersai Okeaną 
lėktuvu į Roma

(Atkelta iš 2 pusi.) 
lūs. Mes gyvename ramų gy
venimą. Kad tie bolševikai 
nedrumstų, mes gražiai gy
ventume. Bet vistiek mes 
laikysimės...
VAKARIENE SIJ
SALAZARU

Lisabonos gatvėmis va
žiuodami jautėmės kai New 
Yorke — namai gražūs, 
maisto pilna, žmonės gra
žiai apsirengę, linksmi. 
Mums paruoštoje vakarienė
je dalyvavo patsai vyriau
sia Portugalijos žmogus, jų 
ministeris pirmininkas Sala- 
zaras. Jis padavė ranką kiek 
vienam laikraštininkui ir... 
padovanojo po butelį gero 
vyno.

Naktį praleidome puošnia
jame Estorily. Užbėgau į jų 
Casino, kur tiek daug žmo
nių buvo susirinkę rulete 
savo laimės išbandyti. Da
mos, vyrai.

VALYMIT MOTERIS 
Reikalingu. Darbas nuo 0 iki lt va. 
karais. Matykite Mr*. CRI'.M, 5-tnin 
aukšte, — (I I E VAN III RF.N ST.. .

BINDERY MERGINU
Patyrusių ir pusiau-patyrusių. j njmą gabotažuoti ame r ik ie 
Lengvi švarus prie stalo darbai. 
pastovumas, dienomis, aukščiausia ( C1US.
mokestis. Malonios darbo sąlygos. _____________________

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Bausmė mokytojui 
sabotažo

Frankfurt, Vokietija. —U.
S. okupacinis teismas nu- domu ar daug kaštavo? 
baudė kalėjimu septyniems , _ ’Lėktuvuį — 1,095 do-
metams vokietį, E. Fischer, leriaį tclįau _ n,uskridimag 
kuris mokino vokiečių jau-

— Puiki buvo kelionė, į-

RADIO

200 MERGINŲ
Del Mūsų Produkcijos Programo

PATYRIMO NEREIKIA
JI e. PRADEDANT — 7(1 e. PO 4 NAVAIČIU 

Automatiškas Pakėlimas Iki

94 CENTŲ
Pastovūs Darbai

MOTOROLA
CALVIN MFC. CORP.

4545 Augusta Bivtl.

į New York, bagažas, vieš
butis,, telegramos laikraš
čiui, kitos išlaidos, iš viso 
susidarė kiekvienam kores
pondentui maždaug po 
2000.00 dolerių, kuriuos laik 
raščiaį sumokėjo, — pasa
kojo Stasys Pieža, pabaigo
je pastebėdamas:

— Daug mačiau, daug į- 
spūdžių prisirinkau, bet di
džiausias džiaugsmas buvo 
grįžus prie savo šeimynos.

Jis turi organizacijose 
veiklią žmoną, solistę ir ke
turis vaikučius.

Su savimį jis nešiojasi sa
vo vyresniosios fotografiją, 
su baltu velionu:

— Mia ragazza! Prima 
Comunione! — pasakė taip, 
kaip sakydavo Romoj ją ro
dydamas, kai norėdavo pa
sakyti, kad tai jo mergaitė 
ir kad ji priėmė pirmą ko- 

Žlmuniją. Dr. J. Prauskis

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys:

Abromaityte, Anele, iš 
Skovagalių km., Simno vai. 
Alytaus ap., gyvenanti vie
nuolyne netoli Nevy Yorko.

Abromaitis, Antanas, iš 
Skovagalių km.. Simno vai., 
Alytaus ap.

Alsys, J., gyvena Čikago
je.

Anistiene-Keriute, Uršule. 
Balčiūnai, Juozas ir Teo

dora iš Triškonių km. Lin
kuvos vai.

Balčiūniene - Remeikyte, 
Eleonora, iš Bandzinų km., 
Jurbarko vai., Raseinių ap., 
ap.. ar jos šeima, gyv. Broo
klyne.

Baltrušaitis, Jonas, iš Pas- 
kinų km., Šimkaičių v. Rasei
nių aps.

Baranauskas, Vincas, iš 
Onuškio vai., Trakų ap., gy
venęs Lowell, Mass.

Benevičius, Martynas.
Birjunas, J. gyvena čhiea- 

goje.
Brazauskienė, Marcelė, gy

vena Manchester.
Bukšnys, Vincas, iš Smil

gių vai Šakių aps.
Bulavas, Antanas.
Dambrauskaitė, Ieva, iš 

Onuškio vai., Trakų ap.
Dambrauskas, Kajetonas 

su šeima, kil. iš Burksų km 
Kurtuvėnų par. Šiaulių aps

Eidukaičiai, Jonas ir Jur
gis, iš Pavištyčio km., Višty
čio vai. Vilkaviškio aps.

Gadliauskas, Antanas, iš 
Utenos.

Galatilius, Albinas ir jo 
duktė Marie, gyvenę Second 
Street. Elizabeth.N. J.

Grakauskas. Ignas, gyv. 
Cleveland, Ohio.

Gudiškis, Petras, iš Juškų 
km., šakių aps.

Imbrasai, iš Nausėdžių 
km., čypėnų - Vabalninko 
vai. Panevėžio - Biržų aps.

Janulaitis, Juozas ir Ja
nulaitytė. Marija, gyv. Phi- 
ladelphijoje.

Januškevičiai, kilę iš Šiau
lių ap.

Jarašūnaitė, Elena, iš Še
duvos vai. Panevėžio aps.

Joneliukštis, Jonas, iš 
Pandėlio vai., Rokiškio ap., 
gyv. New Yorke.

Juodkojai, Gervazas ir Ni
kodemas, iš Sausininkų km. 
Bartininkų vai., Vilkaviškio 
aP.

Karčiauskiene - Jonaitytė, 
Eugenija ir jos vyras Kar
čiauskas Kazimieras, gyv. 
Baltimore, Md.

Kasiliauskai, Matas ir Ve
ronika, gyv. Čikagoje.

Kasiiiauskas, Juozas, gyv. 
Cleveland, Ohio.

Keraisienė, Ona ir jos duk
terys Ona ir Veronika, gyv. 
New Haven, Conn.

Lankutis, Agota, gyv. 
Brooklyne.

Litvinas, Antanas, spėja
mai gyv. Čikagoje.

Litvinas. Anthony. gyv. 
Čikagoje, ir jo brolis Jonas 
Litvinas.

Mateliai, raans, žmona 
Mary ir sūnus Valentinas 
gyv. Baltimore, Md.

Mateliai, Pranas, žmona 
Kazimiera, gyv. Yonkers, 
N. Y.

Matulaitis, Jonas, iš Alvi
to vai. Vilkaviškio aps.

Menkeliūnai, Pranas ir Jo
nas, iš Atokupio km Šimkai
čių vai. Raseinių aps.

Mickūniene - Tamkutony- 
tė, Marija, gyv. Bayonne, 
N. J.

Mikolėnas, Petras, iš Mac- 
kėnų km., Utenos ap., gyv. 
New Yorke

Mišelis, Kazimieras.
Navickienė, Ona, iš Salan

tų m. Kretingos aps.
Opulskaitės, dukterys An

tano Opulskio, ištekėjusių 
pavardės nežinomos, gim. 
Mitkaičiuose, Mažeikių aps.

Pavilioniene - Bernotaitė, 
Marie, gyv. Waterbury, 
Conn.

Pečiulis, Viktoras, žino
mas dar kaip Victor Petchu- 
lis, gyv. Čikagoje.

Petkus, Ignacas, kilęs iš 
Kretingos, gyv. Baltimoreje, 
siuvėjas.

Piliauskaite, Monika, iš 
Onuškio vai., Trakų ap.

Pilybaitis, Juozas, sūn. 
Juozo, iš Salantų m Kretin
gos aps.

Pilybaitytės, Magdė ir 
Ona, iš Salantų m. Kretin
gos aps.

Piešimas, Pranas, iš Pato- 
lūpio kam. Šimkaičių v. Ra
seinių aps.

Pupė, Jonas ir Povilas, iš 
Triškonių km. Linkuvos vai.

Remeikis, Petras, žinomas 
dar kaip Peter Remaks, iš 
Smukučių km., Jurbarko 
vai., Raseinių ap., gyvenęs 
New Yorke ir Čikagoje.

Senkaus, Petro, iš D. Šel
vių km.. Vilkaviškio vai. 
vaikai.

šalaveičikai, Antanas ir 
Benediktas, kil. iš Jurbarko 
vai.

šeščilai, Jonas ir Juozas, 
iš Pajavonio vai., Vilkaviš
kio ap., gyv. New York.

Šilkauskas, Bronius ar 
Juozas, žmona Agota Juš
kaitė ir dukterys Birutė ir 
Ona, spėjamai gyvena Wa- 
terbury, Conn.

Šlekaitiene, Uršulė, jos vy
ras Kazys ir sūnus Bronius, 
gyvenę Wall St., Elizabeth, 
N. J.

Tamkutonis, Jonas, gyve
nęs Bayonne, N. J.

Tamošiūniene, Veronika, 
Manchester

Trc.nsaitė Uršė. ištekėju
sios pavardė nežinoma, iš 
Daugų m., Alytaus ap.

Tumaševičius Antanas, gy 
venęs New Yorke.

Tuniaševičiūtė Marijona, 
gyvenusi New Yorke.

Ukonevičienė - Tolutaitė 
Stanislava, gyv. Bostone.

Urba Jeronimas, gyv. Či
kagoje.

Urbonas Antanas, iš Bur- 
velių km., Surviliškio vai., 
Kėdainių ap. gyv. New Yor
ke.

Vaičiūnas, Simonas, iš 
Spruktiškės km. Lukšių v. 
Šakių ap.

Vasiliauskas, Antanas, iš 
Karkazų km.

Vileišis, iš Nausėdžių km., i 
Čypėnų - Vabalninko vai. 
Panevėžio - Biržų aps.

Vaitkūnas Kostas, sūnus 
Juozo, iš Kančiškių kaimo, 
Deltuvos vai., Ukmergės ap.

Velykis Juozas, sūnus An
tano, iš Paistriečių kaimo, 
Pumpėnų vai., Panevėžio ap., 
gyv. Clevelande.

Zaksas, Pranas iš Patolu- 
pio km., Šimkaičių vai. Ra
seinių aps.

Žaliagiris, Jonas.

ONE COATCOVERSNU*£NAM£L
V«A»« MA«M •■«. W. ». «AV. OOICI

NOBRUSHMARKS

RENDUOJAM GRINDIMS 
TRINEJUS (SANDERS) 

$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 
PIENAS RINKINYS 

SIENOMS POPIEROS 
Nuo — IMe. ir aukse, už Rolę

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMlock 8262

$2.25
2.69

AIYDA
Taisome

REFRIGERATORIUS
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

6528 S. Ashland Avė.
GRO. 1983 — TR1. 0073

Žymantiene - Jogielaite, 
iš Kliūkių km.. Skaudvilės 
vai. gyv. Čikagoje.

Zankevičienė Marinė, iš 
Naujųjų Bakainių km., Sur
viliškio vai., Kėdainių ap.

ZaviŠa, Stasys, sūnus Pet
ro, gimęs Amerikoje, iš Lie
tuvos išvykęs apie 1936 me
tus, gyvenęs New Yorke.

Ieškomieji ar pie juos ži
nantieji maloniai prašomi at
siliepti :
CONSULATE GENERAL 

OF LITHUANIA

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

SUDIEV

STRĖNŲ GĖLAI
štai Svarus, naujas būdas lluo- 
suot paprasta strėnų gėla 
Johnson's Baik Blaster! latn- 
Kvina Skausmą. sustingimą. 
|vt*ržinia- Jautiesi puikini! VI- 

. Hnse vaistinėse. Reikalauk 
Jobnsnn Jt Johnson kokybės.

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių 
už 4-tą nuošimtį.

MUTUAL
FEUERAL
SAVINGS and LOAN 
Assn. of Chicago

2202 West Cermak Road 

Telefonas CANAL 8887 

BEN J. KAZANAUSKAS, Rait

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 S. Western Avė. Cor 23rd PI.

Phone: — CANal 3764
PHILIPS “66” PRODUCTS 

Greasdng, Washing, Motor Oils, Range & Fuel Oils

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

m
tik

thtofetefctefeK'

Slą pinigu sumą KEISTUTO TAUPYMO BENDRO- 
Vfi yra pasiryžusi Išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Jslgytl 
naują, arba seną. namą, statyti naują arba remontuo
ti dnbartin) savo namą be ilgo atidėliojimo ir be 
išlaidų, pagal O. I. Btll of Rights patvarkymas.

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

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 

ATSILANKYTI PASITARIMUI

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

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

2334 South Oakley Avė. Chicago, DUnois
Published Daily, except Sundays, 

by the
LITHUANIAN CATIIOUC PRESS SOCIETY 
A member of the Catbolic Press Association 

$0.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago &
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
• Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

— ■ ■ .< * ■■ ■■-. ... ■■ ........ ■ I Į

A P 2 V A L G ri.

Prenumeratos kaina Chicagoje Ir Cicero—paštu:
Metams ..................................................... . $7 00
Pusei metų .............................................. 4.00
Trims mėnesiams ................................ ................................ 200
Dviem mėnesiams ................................ ................................ IRO
Vienam mėnesiui .................................. ................................ .75

JungtinSse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams .............................................................................$6.00
Pusei metų .............................................................    3,80
Trims mėnesiams .............................. ................s.... i.... 1.75
Dviem mėnesiams ................................................................... 1.25
Vienam menesiui ................................   .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 rafitų negrąžiname. Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui paSto lenkių. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raitus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų 'praSome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Rasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

Irano Klausimas Jungi. Tautų Organizacijoj •
PIRMA NORI PASIGROBTI, O TIK PASKIAU
DERĖTIS
Dėl Irano protesto prieš Sovietų Rusijos agresiją, 

įnešto į Jungtinių Tautų Organizacijos Tarybą, gali 
kilti karštų ginčų. Tarybos susirinkimas įvyks busi
mąjį pirmadienį New Yorke. Maskva jau kreipėsi ofi
cialiu raštu į generalinį JTO sekretorių Lie tarybos 
susirinkimą nukelti iki balandžio 10 d. Maskva būk 
tai nežinojusi, kad Iranas iškirs rusams tokią “šel
mystę” — skųsis prieš juos. Reikalauja susirinkimą 
atidėti, nes, girdi, šiuo metu einančios derybos tarp 
Irano ir Rusijos vyriausybių. Jungtinių Valstybių vy
riausybė yra kaip tik priešingos nuomonės. Ji reika
lauja, kad Irano klausimas tuoj būtų svarstomas.

Stalinas nori, kad Irano klausimas būtų atidėtas to
lesniam laikui, nes jis dar nesuspėjo ten pravesti savo 
smurto. Visi aiškiai supranta, kad Stalinui rūpi pa
čiam vienam “išspręsti” Irano klausimą, primesti jam 
savo valią, savo įtaką ir kontrolę, o tik po to jį svars
tyti JTO taryboje. Visai panašiai jis pasielgė su kitų 
kraštų likimu, kuriuos turi okupavęs.

Gerai, kad Jungtinės Valstybės yra nusistačiusios 
opaus Irano klausimo rišimą neatidėlioti. Joms pritars 
ir Didžioji Britanija, kurios interesai ir pati imperi
jos čielybė yra surišta sU Irano klausimu,
GAILĖSIS. KAD SUTIKO ĮVESTI VETO TEISĘ

Pirmadienį New Yorke susirenka ne visa Jungtinių 
Tautų Organizacija, kurią sutrumpintai mes vadina
me JTO, bet tik jos taryba, susidedanti iš vienuolikos 
valstybių atstovų: Jungtinių Valstybių, Didžiosios Bri
tanijos, Kinijos, Prancūzijos, Sovietų Rusijos, Brazi
lijos, Meksikos, Olandijos, Lenkijos, Australijos ir E- 
gipto.

Tikrai bus sunku rišti klausimas, kuris paliečia Ru
siją, nes ji, nepaisydama taikos, nesidrovės panaudoti 
savo rankose turimą stiprų ginklą — veto teisę. Sitam 
tikslui ji tą teisę ir išsikovojo. Dabar tikraį gailėsis 
ir britai ir amerikiečiai, ir kiti, kuriems rūpi atsteigti 
teisinga ir pastovi taika, kad pritarė Stalino užsispy
rimui reikalauti veto teisės. Jis tą teisę išsikovojo, nes 
iš anksto aiškiai numatė, kad ją reikės panaudoti sa
vo imperialistiniams siekimams.

★
Ben. Kazanauskas

Prieš pora dienų, staiga mirė plačiai žinomas Chica
goje lietuvis biznierius-finansininkas Ben. J. Kazanaus
kas. Visa mūsų visuomenė pasiges doro ir teisingo vy
ro, o ypač pasiges keturiasdešimts metų sukaktį at
šventusi Aušros Vartų parapija, kurios jis buvo nuo
latinis rėmėjas. Pasiges ir paskiri žmonės, nes jis bu
vo nuoširdus jų patarėjas nuosavybių, finansų ir ki
tais reikalais. Mūsų visuomeninė veikla ir mūsų dien- 
faštis velionies asmenyje visada rasdavo ne tik mora
linės, bet ir medžiaginės paramos.

A. a. Ben. J. Kazanauskas daug metų išbuvo Mutual 
Federal Savings and Loan Ass’n., prie kurios išftfegi- 
nimo į stiprią, milijoninę įstaigą jis daugiausiai pri
sidėjo. Taigi, toji šauni įstaiga neteko stipraus šulo, 
o mūsų visuomenė — nuoširdaus rėmėjo.
.★.
Kopenhagos, Danijoj, lietuviai leidžia laikraštį “Lie

tuvių Žinios.” Gavome 8-tą jo numerį, kuris yra turi
ningas ir pilnas žinių apie Lietuvos tremtinių gyve
nimą.

J. E. Vysk. Būčys Apie Ukrainos Katalikus
Chicago Herald-American redakcijos narys Stasys 

Pieža padarė pasikalbėjimą su J. E vyskupu Petru 
Būčių ir paskelbė tai laikraštyje drauge su Svečio 
atvaizdu. Pasikalbėjimas lietė ukrainų uniotų bažny
čios “atsiskyrimą” nuo Romos Katalikų Bažnyčios ir 
“prisidėjimą” prie dabar Stalino kontroliuojamos ru
sų ortodoksų bažnyčios.

350 metų uniotų ryšiai nutraukti su Popiežium dėl 
to, kad komunistinis persekiojimas ir teroras to sie
kė. J. E. vysk. Būčys pasakė, kad rusų komisarai iš
trėmė Ukrainų Uniotų metropolitą, vyskupus ir išti
kimuosius kunigus ir, aišku, nebeliko kas gintų ukrai
niečių katalikų teises. “Tie, kurie balsavo atsiskirti 
nuo Romos Katalikų Bažnyčios, neturėjo tos teisės, 
nes jie visi buvo Stalino paskirti per Maskvos patriar- 
ką Aleksiejų” — vysk. Būčys pabrėžė.

Garbingasis Svečias priminė, kad ir Lietuvoje da
bar komunistų yra vedamas panašus teroras. Tūks
tančiais Lietuvos vyrai, moterys ir vaikai yra ištre
miami į Sibirą. Kovą prieš Bažnyčią Lietuvoje veda 
rusų budelių-šnipų organizacija NKVD.

Svečias pranešė ir apie tai, kad iš Tėvų Marijonų 
knygyno Marijampolėj komunistai išplėšė keturiasde
šimts tūkstančių tomų knygų. Su Lietuvos Marijonais, 
kaip ir su kitomis organizacijomis, okupantai neleidžia 
susisiekti. Skaudu yra vadui, kai jis negali susisiekti 
su savo kongregacijos įstaigomis ir nariais.

★
Brazilą laikraštis Apie Baltijos Valstybes

Sao Paulo brazilų dienraštis: “Folha da Manha” sa
vo š. m. sausio mėn. 4 d. laidoj įdėjo straipsnį, užvar
dintą: “Lietuva, Latvija ir Estija”, kuriame rašo:

“Po to, kaip Lietuva, Latvija ir Estije buvo Rusijos 
užpultos bei okupuotos, dingo visos viltys tų šalių 
greitam grįžimui į savo nepriklausomą gyvenimą. Tie
sa, nors šios trys šalys oficialiai dar ir nesudaro da
lies Suvienytų Socialistinių Sovietinių Respublikų, bet 
tarptautiniai politikos stebėtojai neslepia savo nujau
timo, kad šiame klausime nusistatymas jau yra pa
darytas ir kad šis klausimas yra traktuojamas, kaipo 
įvykęs faktas.

Jeigu šios šalys būtų vokiečių užimtos, kaip pavyz
džiui Austrija sulig 1938 metų “ Anschluss’o”, tai šian
dien sąjungininkų laimėjimas būtų atnešęs laisvę ir 
Pabaltijo kraštams. Pavergus gi juos vienaį iš stip
riausių demokratinių sąjungininkių, šių trijų mažų res
publikų likimas yra begaliniai sunkus, neatsižvelgiant 
į pažadus, kad jos ateityje turėsiančios kiekviena savo 
autonominę valdžią.

Bet nereikia pamiršti, kad dar nei Anglija nei Jung
tinės Amerikos Valstybės nėra pripažinusios tų kraš
tų inkorporavimą į Sovietų Sąjungą ir nematyti ženk
lų, kad jos padarytų tąi dabar, kai rusų reikalavimai 
sukasi apie daugelį kitų pasaulinės svarbos klausimų.

Kaip ten bebūtų, bet yra beveik tikra, kad Pabaltijo 
šalių problema bus svarstoma tuo pačiu metu, kai bus 
diskutuojama taikos sutartis su Vokietija, pastarosios 
rytų sienoms nustatyti.”
APIE IMIGRACIJĄ Į BRAZILIJĄ

Sao Paulo dienraštis: “O Estado de Sao Paulo" sa
vo š. m. sausio mėn. 24 d. laidoj rašo:

“Imigracijos ir Kolonizacijos Tarybos vice-pirminin- 
kas, dabar einąs šios įstaigos pirmininko pareigas, ad
mirolas Atila Achė padarė pranešimą apie pasitari
mą su Respublikos Prezidentu imigracijos reikalais. 
Tarpe kitko svarstyta taipgi ir imigrantų pervežimas 
iš Europos į Braziliją klausimas. Nustatyta, kad Jūrų 
Ministerija perleis tam reikalui tarybos dispozicijai 
laivą “Duque de Caxias”, kuris greitu laiku grįžta.

Admirolas Achė pareiškė, kad Respublikos Preziden
tas sutiko dėl įvežimo portugalų, italų ir lenkų techni
kų imigrantų, Kai dėl vokiečių imigrantų, tai ji, bent 
šiuo metu, dar nepageidaujama. Esą būtų galima leisti 
įvažiuoti vokiečiams tik jau gyvenusiems Brazilijoj ir 
turintiems čia giminių. Prie to, pranešėjas pažymėjo, 
kad būsiąs pasiųstas Europon Tarybos narys imigran
tų parinkimui ir siuntimui.

Pagaliau, pažymėjo, kad bus atitinkamai painfor
muota Užsienių Reikalų Ministerija apie visus tuo rei
kalu' svarstytus su Respublikos Prezidentu klausimus, 
kad tuo būdu konsulatai teiktų visas lengvatas vizų 
reikalais imigrantams, vykstantiems į Braziliją.”

★
Visame krašte kyla balsai, kad iš įvairių valdžios 

departamentų būtų pašalinti komunistai arba komu
nistuojanti pareigūnai, kurie, pasinaudodami Maskvos 
Instrukcijomis, planuoja sugriauti mūsų krašto demo
kratinę santvarką.

—JŠaLčiuvienž-čy u.itaitute~~" " .asaalg^?
$»■" •"4

Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO *
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labai jis ją gerbė, dievino. 
Gerbė joie kažką nematomą, 
aukštą, kilnų ir skaistų 
skaistų.

Jie jautė, kad pavasarį 
nereik ieškoti rožių — rasi 
ir vasarą. Kuklios žibuok
lės būna tik pavasarį...

(Bus daugiau)

(Tęsinys)
— Kur dabar man eiti? 

— galvojo Marytė, išsisu- 
kiodama nuo Juozo. Eitų 
pas Danutę, bet ji juk ėjo 
į priešingą pusę. Dar neiš
ėjo iš savo skersgatvio, kaip 
ūmai užu kampo susidūrė 
su Vytautu. Ir Marytė ir 
Vytautas — abu išraudo 
nuo nesitikėtumo. Iš karto 
abu sumišo.

— Kur einat? Aš jums 
sutrukdysiu, nes einu pas 
Jus, — tarė Vytautas, iš
tiesdamas Marytei ranką. 
Pilnos laimės Marytės akys 
žėrėjo džiaugsmu. Jose spin
dėjo visa jos laiminga siela. 
Tą pat matė Juozas ir Vy
tauto akyse, kurių jis ilgai 
negalėjo atitraukti nuo Ma
rytės akių. Juozas matė, 
kaip tiedu jaunuoliai myli 
kits kitą, ir kiek džiaugs
mo jiems padarė šis susiti
kimas. Jis matė taipogi, kad 
nereikalingas jis, trečias 
žmogus, ir kaip jiems sun
ku atsitraukti vienam nuo 
antro, kad būtų mandagūs 
su juo.

Nors Marytei buvo labai 
nepatogu prieš Juozą, su 
kuriuo grįžti ji nenorėjo, 
tačiau atsisveikinti dabar su 
Vytautu, nepakvietus jo pas 
save, buvo virš jos jėgų.

— Na, jeigu jau dėl vie
no svečio nenorėjau grįžti 
ir praleisti savo reikalą, tai 
dėl dviejų turiu grįžti, — 
tarė Marytė ir pasuko at
gal. ____

Juozas, kad ir kokius pla
toniškus jausmus turėję link 
savo draugės, pasijuto ne
reikalingas ir suprato, kad 
jam reikia pasitraukti nuo 
Marytės — užleisti vietą ki
tam.

— Aš tarsiu sudiev, drau
gužiai, nes šiandien turiu 
dar vieną darbą, — tarė pa
kankamai ramiai Juozas.

— Suskubsi. Grįžkim kar
tu. Nejau supykai, Juozai?
— privertė save būti man
dagia Marytė.

— Ne, ne. Kitą kartą, Ma
ryte. — Ir ypatingai širdin
gai paspaudęs Marytei ran
ką, reikšmingai pasižiūrėjęs 
į akis, tarė sudiev.

— Sudiev, Juozeli. Nepyk!
— paspaudė jam ranką ir 
Marytė, ir abu kits kitą su
prato.

— Koks geras žmogus, 
šis Juozas Linksmius! — 
prabilo atsisveikinimui Ma
rytė ir nušvitusi nuėjo su 
Vytautu namo.

Nors jiedu sakė kits ki
tam Jūs, pridėdami ponas 
ir panelė, bet juo toliau tuo 
didesnis jaučiamas jų sielų 
bendrumas, vidujinis artu
mas ir patraukimas.

— Kaip parvykote vakar, 
panele Maryte, namo? — 
kkusė sveikindamasis, lai
kydamas Marytės ranką sa
voj Vytautas.
Abiejų akys žibėjo džiaugs

mu, kad jie vėl kartu. Abu 
buvo laimingi, matydami 
meilę kits kito akyse, kurių 
taip sunku paslėpti. Vėl su
sėdo prie stalo...

Pirmoji meilė vyksta šil
tais vasaros vakarais, me
džiams šlamant, miškams o- 
šiant, paukščiams čiulbant... 
Marytė su Vytautu tenkino

si nejaukiu kambarėliu, pro 
kurio langą — nuskuręs kie
mas, kito sukrypusio namo
lio stogas. Nejausti čia nei 
gamtos alsavimo, nei buto 
puošmenų prabangos. Ta
čiau Vytautui brangus šis 
tykus kampelis. Ir jis pra
dėjo lankyti kasdien. Jiedu 
sėdėdavo valandas.

Valandų nesekė. Užmirš
davo visa, ir kai jau mies
tas nutildavo nakties tam
sumoj, Marytė primindavo 
savo svečiui, kad jau reiktų 
eiti. Nepatogu prieš žmones, 
nors sąžinė švari.

Nors aplinkui buvo daug 
skurdo ir nelaimių. Nors vi
sas pasaulis skendo karo 
ugnyse ir kraujuose. Nors 
nualintoj Lietuvoj, gal būt, 
vargo jų mylimi tėvai. — 
visa to jiedu nejautė.

Vieną vakarą, kada Vy
tautas pasijautė Marytę vi
sai sava esant, švelniai pri
siartinęs prie jos, paėmė jos 
ranką:

— Ar myli Vytautą, bran
gioji?

Marytė kukliai, tyliai pa
spaudė jo ranką ir linkte
lėjo galvą. Vytautas pirmą
kart leido sau karštai mei
liai išbučiuoti jos ranką — 
tik ranką! Daugiau nieko 
nenorėjo. Nedrįso prisiglau
sti prie jaunų jos lūpų. Taip

/ou’ll be Okoy.Seldier!
• Those reassuring words 
mtan a lot when he's lying in a 
hospital cot, lonely and wor- 
tied. Many of our woundcd 
will be inhospitals formonths 
and even years to 
come. Your gift keeps 
the Red Cross at his
‘“‘' m, RED CROSS

MUŠI CARRY ON GIVE!

Unltized Plaunamų Sienoms Popiera 
numažinta kaina. Apkarpoma dykai.

SAN IT AS--Klijonkės (Oil Clotli), Vir
tuvėms ir Maudyklėms. -

NORMAN
BERLAND

NAUJOJ VIETOJ

3544-46 W. 26th ST.
Near Drake Avė.

Opposite Lurie Bros. Store
Lawndale 0104

Mes Galim Rekomenduoti Atsakomin- 
gus Maliavotojus ir Popieruotojus.

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais

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

PER FEDERAL SAVINOS 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, 

šeštadieni iki 2-ros valandos po pietų.

a!
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CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA
Gildos Pramogos 
Svarbiam Tikslui

Ateinantį sekmadienį, ko
vo 24-tą dieną, Nekalto Pra
sidėjimo Seserų Gildos na
riai turės net du parengi
mus sekančiose kolonijose:

1. Roselande rengia “bin- 
go party” 2 vai. popiet, Ele
onoros namuose, 10142 So. 
Indiana Avė.

2. Town of Lake, turės 
“bunco party’’ parapijos sa
lėj, prie 46-tos ir Wood gat
vių., 6:30 vai. vakare.

Abiejų pramogų padary
tas pelnas eina begalo svar
biam tikslui, — kad sukelti 
lėšų kelionei astuonių sese- 
rų-vienuolių tremtinių, ku
rios randasi Vokietijoj, kad 
išgelbėti jų gyvybę ir ati
traukti jas į Ameriką, Put- 
nam, Conn., kur randasi Ne
kalto Prasidėjimo Šv. P. Ma
rijos Seserų kongregacijos 
motiniškas namas.

Abiejose pramogose ren
gėjos dalyvius apdovanos 
ir pavaišins.

Taigi, prašome, kas tik 
išsigali, ateiti mums į tal
ką. K.

Iš Ciceros Padangės
Cicero Lietuvių Improve- 

ment Politikos Klubo susi
rinkimas buvo kovo 12 d., 
Liuosybės svetainėj.

Parengimų komisija pra
nešė, kad klubo pramoga 
(bunco) bus kovo 31 d., Liuo 
sybės svetainėj. Prasidės 3 
vai. pp. Įžanga 35c.

yra svyruojanti, kad ir poli
tikieriai, bet politikos visai 
nepermato. Dabar turi tą 
apgailėti.

Buvo pakviestas susirin- 
kiman ir vietos reprezenta- 
torius, būtent asesorius F. 
Christensonas. Tą patį va
karą telefonu atsakė, kad 
negali dalyvauti, nes žmona 
serga.

Po susirinkimo buvo vai
šės ir pasikalbėjimas, kuris 
nusitęsė iki vėlumos. Buvęs

Dėmesio

POVILAS NEKROŠIUS
Gyveno 1337 So. 4 8th Ct., Ci

cero, III.

Mirė Kovo 20 dieną, 1946 in., 
7:15 vai., vakare sulaukęs pu
sės amžiaus. Gimęs Lietuvoje. 
Kilo iš Panevėžio apskričio.

Amerikoje išgyveno 4 6 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: 

sūnų Jonų ir jo žmonų Fran- 
ues; Keturias dukteris; Julia 
Janus ir jos vyrų John; Vero
nikų Helen Poppe ir jos vyrų 
Oliver ir Rose. Keturis anūkus: 
Lorraine Kliudžius ir jos šeimų; 
Ruth Ann. John ir S'haron; 
■Brolį Jurgį ir daug kitų, gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

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

Laidotuvės įvyks Pirmadienį 
Kovo 2 5 dienų.

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

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę Sūnus, dukterys, Anū

kai ir Visos Kitos G minės.

baidot., direkt., Antanas U. 
Petkus. Tel. Cicero 2109.

SENOMS, ATDAROMS,

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčiamieji nuo senu, atdaru 
ir skaudžiu žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai IŠsl-
miegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežti Ir Skaudė
ti — užtepkite 
LEOULO Glnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tu 
senu. atdarą ir 
skaudžią žaizdą.
Jo atgaivinau- 
člos Ir skausme 
prašalinančios y- 
patybės sutelks 
Jums tinkamą 
nakties polis} ir 
pagelbės Išgydyt 
tanas. atda 
rae ir skau 
džtas žals __

<la*- Vartokite }} irgi skaudleina 
nudegimam*. gą*ų |r Nutrūkimu 
prašallnlmui, ir kad palengvinti 
Psorlasie niežėjimą. Atvftdlna va- 
dinamą Athlete’s Foot degimą ir 
niežėjimą, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
nutrūkimo tarp pirštų; geras ir 
sausos trūkstaačtos odos niežėji
mui. nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalėms iš lauko pu-

LKOULO OINTMENT parsi
duoda po ėl.OO. i.7ė, ir S.oo.

Siųskite J ūsą lloney Orderi tie
siog |j—

LEGULO
IMI Na. Pulanki R4. 

Dept D. Chicago 39, III.

Buvo pakviesti svečiai: J.
Dalezal, miestelio kolekto- 1 « ,
rius ir trustisas Justin, (a- j jlTIdCĮUS PdrCIlCĮIffldS 
bu respublikonai), kad pa- p.
aiškintų, kodėl nekreipiama 1 LICGTOJ 
dėmesio į klubo reikalavi
mus. Klubas skundėsi, kad 
reikalavo kai kuriuos daly
kus sutvarkyti mūsų kolo
nijoj. Atsakymas buvo toks:
“Mes esam bejėgiai: mūs, 
respublikonų, yra 3, o demo
kratų 4. Jeigu balandžio 2 
d. išrinksit vieton demokra
to respublikoną, tai mes vi
sus jūsų reikalavimus išpil- 
dysim.”

Kaip senoj lietuvių pasa
koj : Man tavęs gaila, bet 
tau ir gerai.

Du metu atgal Cicero 
miestelio rinkimuose klubas 
užsispyręs reikalavo, kad 
duotų lietuviui progos būti 
kandidatu respublikonų ti- 
Kietu ir siūlė kandidatu tą, 
kurį jie patys buvo kalbinę 
kandidatuoti Bet greit pra
dėjo išrasti visokių, ydų ir 
nedavė mūsų tautiečiui pro
gos kandidatuoti. Pasirinko 
daną, o kitą lenką, kuris tuo 
sykiu pasitraukė iš demo
kratų. Klubas nurodė, kad 
jų pasirinkti kandidatai nė
ra ir nebus jiems ištikimi,

1 Lietuvių Labdarių Sąjun- 
1 gos 3 kuopa gerai prisiren- 
Į gė, kad maloniai pasitikti 
publiką ir ją smagiai pa
linksminti busimąjį sekma
dienį, kovo 24 d., Šv. Anta
no parap. salėj. Programa 

i prasidės lygiai 6 vai. vaka
re.

Į Programoj, tarp kitų da
lykų, bus kortomis ir kau
liukais (bunco) žaidimas. I

Mūsų kuopa kilnius lab- j 
darybės darbus dirba. Šiuo 
metu, kaip ir visai organi
zacijai, jai rūpi kuo dau
giausiai prisidėti, kad grei
čiau lietuvių senelių prieg
laudos namas būtų pastaty
tas. Tad ir šio parengimo 
planas tam tikslui yra pa
skirtas. Pasitikime, kad ne 
tik Ciceros, bet ir Chicagos 
bei apylinkių lietuviai pa
sistengs atvykti į mūsų pa
rengtą kauliukų ir kortų lo
šimo vakarą. Kviečiame vi
sus.

Labdarių 3.-čią kuopa

KIEKVIENAS TURI 
STI! JURGI SAVAITĮ IR

STASĮ PIEŽĄ

Nors jie kalbėjo Federaci
jos Chicago apskr. konferen
cijoj, bet abu sakėsi perma- 
ža jiems buvo duota laiko 
kalboms

Taigi, kovo 24 d., 6 vai. 
abu jie kalbės Brighton 
Park parapijos sa’ėj, 4400 
So. California, nupieš Lietu
vos bei jos pabėgėlių padėtį, 
be to S. Pieža pakalbės apie 
konsistorijos iškilmės Ro
moje.

Chicago ir apielinkės lie
tuviai, nepralesikite neišgir- 
dę tų dviejų kalbėtojų.

Įžangos nebus.
California Avė. busai pri

veža iki svetainės.
Prakalbas rengia L: R. K. 

Fed. 19 skyr
J K E.

už pusę įstojimo mokesčio. 
Buvę karininkai-ės priimami 
dykai. Nėra reikalaujama 

; daktaro paliudymas.
James R. Cherry, rast.

Bunco Party Nekalto Pra
sidėjimo Seserų Gildos bus 
sekmadienį, kovo 24 d., šv. 
Kryžiaus parap. svetainėje, 
6:30 vai. vak. Kviečiame vi
sus atsilankyti ir paremti 
kilnų darbą. Rėmėja

Brighton Park. — Švento 
Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų 2-ras skyrius rengia 
bingo Balsių name, kovo 24 
d., 2 vai. popiet. Visų pra
šoma atsilankyti.

A. A.

BENEDIKTAS J. 
KAZANAUSKAS
Gyveno 2247 W. 23rd Pi.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

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.

Daugelia Lietusių yra pilnai 
patenkinti tais meno iedevratt 
kuriuo* met padirbome jienu

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvyki! 

| mfisų didįjĮ ofisą ir dirb

tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 NO. WESTEBN AVĖ. TEL.: SEELET 610S 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

MAZEIKAEVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

Naują Koplyčią
Marque+te Park

6845 S. Western Avė. - Pro. 0099
ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

3319 Lituanica Avė. - Yar. 1138-1139
Tiems, kurie gyvenate kitose miesto dalyse ir mies
to apylinkėse parūpinam koplyčias arčiau prie namų
kiek galima.

Pranešimai
Lietuvių Piliečių Darbinin 

kų Pašalpos Klubo susirin
kimas įvyks kovo 24 d., 1 
vai. popiet, J. Budos, West 
Side svet., 2242 W. 23 PI. 
Visi nariai ir narės kviečia- 
mį dalyvauti. Dar yra pro
ga naujiems nariams nuo 16 
iki 40 m. amžiaus įsirašyti

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

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

ELENA PETKUS
Gyveno 44 E. 104th St.

Mirė Kovo 20 d., 1946 ni„ 7 
vai., ryte, sulaukus senatvės.

Gimus Lietuvoje. Šiaulių, ap
skričio. šiaukenų parapijos.

Amerikoje išgyveno 51 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrą. Tamošių; 3 sūnus Bruno 
ir marčią Leonora. Victor ir 
marčią Anna Jennie, Alexandier 
ir marčią Margaret; marčią 
Anna Petkus; 6 anūkus; sesers 
dukterį Bernice Bertašius ir jos 
šeimą, ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.'

Kūnas pašarvotas Bukausko 
koplyčioje — 10821 S. Michigan 
Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad. — 
Kovo 23 d., 1946 ih.

Iš koplyčios 8:45 vai., gyto, 
bus atlydėta į Visų Šventų pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pan a'dų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyiaų Sū:iai, Vfar- 
vios, Ahūkai, ir Kitos Visos Gi
minės.

I.tfiidot., direkt., L. Bukaus
kas. Tel. Pull 9661.

GARY. INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininku —

SI. Casimir Monumenl 
Company

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo Kapiniųf

Tiesiog Ten, Kur Busai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6335"

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727
Koplyčios VELTUI Visose 

Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai
8 vai. vak.

Mirė Kovo 20 d., 1946 m., 7 vai., vak.., sulaukęs puses 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio miesto.

Amerikoje išgyveno 42 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: žmoną Anataliją (po tėvais 

Kareckaitė); dukterį Stefaniją; 2 sūnus Algirdą ir Petrą ir 
marčią Genevaitę; brolį Joną ir šeimą; seserį Stefaniją Len
kauskas ir jos vyrą; seserį Pauliną Mikutienę — Braailijoje. 
Lietuvoje 2 seseres Magdaleną ir Ameliją ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

Velionis buvo Sekretorius Mutual Federal Savings and 
Loan Association.

Priklausė prie Lithuanian Chamber of Commerce, Chica
gos Lietuvių draugijos, Ūkininkų draugijos, Piliečių Darbįnįn- 
kų Paš. Kliūbo, S. L. A. 109-tos kuopos ir Aušros- Vartų Vy
rų ir Moterų draugijos.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, Kovo 23 d., 1946 m.
Iš koplyčios 9:00 vai., ryto, bus atlydėtas į Aušros Vartų 

parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, Duktė, Sūnui, Marti, Brolis, Seserys ir 
Visos Kiltos Giminės.

Laidot., direkt., Lachawicz ir Sūnai. Tel. CANal 2515.

- r.
NULIŪDIMO

O'
VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE
ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

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

NARIAI:

Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

.AMBULANCU
Patarnaujam 
dienąir naktį 
Mes Turime 

Koplyčias 
Visame 
Mieste.

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

Phonea: YARds 1138-39 
PRO. 0099

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

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

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

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

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

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

Telephone YARds 1419

I. I. ZOLP
1846 WEST 46th St Phone YAKds 0781
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Chicago liet. studentai

Remia Baltic Universitetą, Hamburge
VAKARAS TAI PARAMAI RUOŠIAMAS KOVO 31 D., 

PRAŠOMA TAIPAT AUKOTI TAM UNIVERSITE
TUI MOKSLO KNYGAS.

Dabar kišenių tur Visuomenė piktinas

KLUBAS GYVINA 
VEIKIMĄ

Po keturių metų pertrau
kos kąro laiku, Lietuvių U- 
niversiteto Klubas (Chica- 
goj) vėl pradėjo veikimą 
metiniu koncertu, kuris bus 
kovo 31 d. Bus atvaidinta 
vieno akto komedija “O. S. 
S. arba šliubinė Iškilmė” ir 
koncertas.

Lietuvių Universiteto Klū-

Didžiausia Lietuviu
Jewelry Krautuvė

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

'Ir {vairius kitu; 
auksinius ir si 
dabrinius daiktu? 
už Jums Prieina
mas Kalnas!

Be to, turim* 
dideli Ir gerą pa 
si rinkimą Mmrib 
ališkų lnstrumen 
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
VVATCHMAKER 

JEWELRY — MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8611I

Jauki ir Maloni Vieta Pasivaišinti ■—

bas praeity yra turėjęs di
delius parengimus stipendi
jos fondui, iš lturio kas met 
teikia metinę stipendija vie
nam lietuviui studentui. Ka
ro metu toji veikla buvo nu
traukta. Rengta tiktai maži 
vakarėliai, kad surinkus pi
nigų apdovanojimui klu
bo narių, dvidešimts penkių 
studentų, kurie tarnavo ka
riuomenėje. Dabar jie vienas 
po kito grįsta namo ir į klu
bą. Taigi, klubas auga ir 
studentai pasirengę vėl dirb
ti didesnius darbus. 
NUTARTA REMTI

Praeitą savaitę Amerikos 
Lietuvių Taryba paskelbė, 
kad, parama UNRRA ir 
Militariškos Valdžios Baltic 
Universitetas įsteigtas Ham
burge, Vokietijoje, ir kad 
pabėgėliai studentai ir pro
fesoriai kreipiasi į amerikie-i 
čius paramos. Kovo 17 d., 
Universiteto Klubas turėjo 
mėnesinį susirinkimą ir nu
tarė pagyvinti darbą stipen
dijos fondui. Nariai pasiryžę 
dėti pastangų, kad pagelbė
jus lietuviams studentams 
Baltic Universitete. Pelnas 
kovo 31 parengimo bus pas
kirtas tų studentų naudai.
PRAŠO AUKOTI
KNYGŲ

Lietuvių Universiteto Klu
bas pradeda rinkti mokslo

- - - ~

Daugelis nori
mergaičių

United Home Finding Ser
vice. kuri ieško rimtų namų 
našlaitukams auginti-auklė- 
ti, praneša, kad daugelis no
rinčiųjų priimti auklėti pa
geidauja mergaičių. Auklė
tojai šių vaikų negali įsūny
ti. Organizacija apmoka, už 
butą, maišią, medikalę ir 
dantų priežiūrą. United 
Home Finding Service cen
tras randasi adresu 1951 W. 
Madison St. Telef. Monroe 
6313.

Ern Ray
COCKTAIL LOUNGE IR RESTORANAS 

3105-07 West 63rd Street
TELEFONAS — REPUBLIC 0415

BROILEB STF.AKS IR CHOPS MFSŲ SPECTAIjYBF: 
Ravioli — Spaghotti — Vištiena ir Žuvies Valgiai
F.. J. STATKFS ir B. AMBROSE, Savininkai

knygas ir siųsti į universi
tetą Vokietijoje. Prašo, kad 
draugai rėmėjai, kurie atsi
lankys į parengimą, taipgi 
atsineštų vartotų mokslo 
knygų, kurios jiems neberei
kalingos. Knygos gali būti 
lietuvių, anglų, prancūzų, vo
kiečių, rusų, italų ir lenkų 
kalbomis.
PROGRAMOS
DALYVIAI

Komedijoj dalyvaus Algir
das Rudis, Irena Mankus, 
Claude Luth, Algirdas Mic
kevičius. Anne Kaulakis, 
klubo prezidentė, yra dežiso- 
rė.

Koncertą išpildys klubo 
nariai: dainininkės Helen 
Vespenderaite - Mathews. 
Christine Milleriute, Eleanor 
Krisčiunas, Evelyn Stankus 
ir pianistė Lucille Valatka. 
Svečiai artistai bus Mathew 
Stepien, baritonas ir Otto 
Sluka, pianistas.

Parengimas bus Lietuvių 
Auditorijoje, įžanga $1.10 
Po programos bus šokiai.

Lietuvių Universiteto Klu
bas kviečia visus atsilankyti.

I C. M.

Benjamin Flanzer, savi 
ninkas Service Station, turi 
užmokėti U. S. Iždui $918.25 
dėl nesilaikymo kainų už 
automobilių plovimą ir tepi
mą (greasing). Teisėjas in- 
džionšinu jam numušė kai
ną: nuo $1.25 iki $1 už au- 
tomobiliaus nuplovimą, ir 
nuo $1 iki 75c už ištepimą.

Neleis automobiliams 
stovėti

Morton Grove, Bedford 
Park, Homewood ir kitų Chi
cago priemiesčių policijai {- 
sakyta neleisti ant vieškelių 
stovėti automobiliams. Pa
vasarėjant, sakoma, dauge
lis išvažiuoja į užmiestį ir 
sustoja ant vieškelių pasi
grožėti tuo sudarydami pa
vojų važiuojantiems.

Pašautas vaistininkas
J. C. Moraczewski, savi

ninkas vaistinės adr, 2888 
Milwaukee Avė. pašautas plė 
šiko, kur pabėgo pagrobęs iš 

| vaistinės $100.

Del pakėlimo mokesčio eleveiteriais
Illinois Aukščiausiam Teis

mui įsakius, kad Circuit 
Teismo teisėjas Philip J. 
Finnegan leistų Chicago 
Rapid Transit Co. pakelti 
dviem centais mokestį už 
važiavimą viršutiniais trau
kiniais (eleveiteriais), Chi
cago visuomenė pasipiktino, 

i Daugelis žmonių pareiškė, 
kad jie geriau važiuosią gat- 
vekariais, nors ir daugiau 
laiko ims, bet ne eleveite
riais, kurie rytais ir vaka
rais esti taip prisigrūdię, kad 
reikįa gerų pečių norint iš 
vidaus išeiti. Be to, vagonai 
yra mediniai ir nesaugūs. 
Mažiausioj nelaimėj jie su
irsta, kaip paspausta deg

tukų dėžutė.
NE GERIAU IR SU 
GATVEKARIAIS

Ne geriau ir su gatveka- 
riais. Kam tenka rytais va
žiuoti gatvekariais į darbą ir 
vakarais grįžti, paliudys, kad 
Chicago gyventojai tikrai y- 
ra geležinių nervų, jei gali 
tokią transportaciją pakęsti.

Miesto tėvai ir visi kiti po-

nai, kurie nustato kainas už 
važiavimą gatvekariais ir 
eleveiteriais, kurie tvarko 
antikinį Chicago susisiekimą, 
greičiausiai nei sykį nėra 
važiavę rytais ir vakarais 
susklerusiais, tarškančiais, 
neplautais langais, pilnais 
šiukšlių gatvekariais ir ele
veiteriais. Tie poną: važinė
ja automobiliais ir važiuoja 

1 bulvarais, ne gatvėkarių 
gatvėmis.
PATI VISUOMENE 
KALTA

Prieš kiek laiko per Chica
go Herald-American William 
Tell buvo iškėlęs aikštėn vi
są eilę faktų, delko Chicagoj 
tebėra užsilikęs antikinis 
gatvekariais susisiekimas. 
Manyta, kad politiniai klu
bai, organizacijos į tai stip
riai reaguos. Bet viskas buvo 
bėrimas žirnių į sieną ir 
šiandie daugelis jau visai y- 
ra tai pamiršę.

Amerikoj daug blogumų 
kyla iš to, kad perdaug yra 
pinigo. Pinigas palaiko ir an
tikinį Chicago susisiekimą.

X J. E* vysk. P. Bučio, 
MIC., atvykimu Chicagon 
lietuviai katalikai begalo 
džiaugiasi, ypatingai maty
dami garbingąjį svečią svei
ką, tokį pat paprastą, nuo
širdų, malonia veide šypse
na.

X Ben. J. Kazanauskui m i 
rus, West Side neteko žy
maus lietuvio, duosnaus rė
mėjo parapijos, tautinių rei
kalų, “Draugo” bičiulio ir 
ilgamečio Mutual Savings 
and Loan Ass’n sekreto
riaus. Jo pavyzdingai šeimai 
“Draugas” reiškia nuošir-

Advokatas žuvo
95th gatvėje, prie Colfax 

Avė., susikūlus dviem auto
mobiliams, žuvo advokatas 
H. Garvey, kuris buvo pasa- 
žerium vienam tų automobi
lių. V

Trylikų sužeistų
No. Westem ir 12-tos gat

vių kryžkelyje susidūrė du 
gatvekariai ir trokas. Su
žeista trylika asmenų, kurių 
vienas sunkiąi.

Du plėšikai — negras ir 
baltodis — apiplėšė negro 
taverną Stati gatvėje, prie 
16-sios. Pagrobę iš registe- 
rio virš $200, pabėgo.

Sumušė ir pašovė 9 m. mergaitę

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo

524.10
5500.00 GVD™°

POIJSAS

54.00 “ETAMS

James F. Lincoln, 30 m., 
gyvenąs River Forest, sūnus 
stambios elektrai gaminių ■ 
firmos, vedęs ir tėvas dvie
jų vaikų, kūjeliu sumušė ir 
paskui išmestą iš automobi- 
liaus pašovė devynių metų 
mergaitę Carol Williams, 
farmerio netoli Joiiet, duk
terį.

Piktadarys pats pasidavė 
Will apskrities polisijai, ku-

Surinko jau šimtų 
tūkstančių

Sister Kenny Foundation 
Illinois valstybėje jau surin
ko $100,000. Kvota visai 
valstybei paskelbta $500,000. 
Šis fondas yra skiriamas in
stitutui, kuriame gydytojai 
ir slaugės mokinami vaikų 
paralyžiaus ištiktuosius gy
dyti sesers Kenny metodu.

ri tuojau pranešė Chicago 
policijai, kad pakamantinė
tų jį ryšium su Suzar.ne Deg- 
nan nužudymu.

Piktadarys mergaitę pa
kvietė į savo automobilių jai 
išėjus iš mokyklos. Nusive- 
žęs toliau norėjo išprievar
tauti. Mergaitei pasiprieši
nus, jis ją sumušė ir pašovė.

Mergaitės Silver Cross li
goninėj padėtis rimta.

Ieško Skenduolės

džios užuojautos.

X Povilas Baltinis, Lietu
vos Pax Romana atstovas, 
žurnalistas ir buvęs Chicago 
universiteto studentas, šio
mis dienomis garbingai pa- 
liuosuotas iš karinės tarny
bos, parvyko į Chicago ap
lankyti visą eilę draugų ir 
pažįstamų. Lankėsi ir dnr. 
“Draugo” redakcijoj.

X Gedimino vardo taupy
mo ir paskolos bendrovė 
(spulka) Brighton Parke, 
išaugo į milijoną ir dvide
šimts penkis tūkstančius do
lerių. Bendrovės direktoriai 
planuoja statytis nuosavą 
namą-ofisą Archer gatvėje.

X Šv. Mykolo bažnyčioje 
No. Side, 40 vai. atlaidai 
prasidės sekmadienį, kovo 
24 d., per sumą. Pamokslus 

isakys šie kunigai: sekma
dienio vakare kun. A. Va- 

| lančius, pirmadienio rytą 
kun. J. Makaras, vakare —

Pakraščių sargyba Michi-i kun. dr. K. Gečys; antradie
nio rytą kun. E. Abroma
vičius, vakare — kun. Kaz. 
Barauskas.

X Antanas ir Agota Cze»- 
nai, vieni seniausių ir stam
biausių Town of Lake biz
nierių, savo rusišką-turkiš- 
ką pirtį pardavė Kazimierui 
ir Uršulei Laurinavičiams, 
iš Marąuette Park. A. Czes- 
na šiuo metu gydosi Wood- 
men Sanitariume, Colorado 
valstybėje, kur dabar va
žiuos ir jo žmona Į Chicago 
žada grįžti birželio mėnesį.

X K. ir M. Balakavičių 
namai, 716 E. 90 St., tikrai 
Dievo palaimos apdovanoti. 
Praeitą mėnesį dvi jų duk
terys, Marytė ir Lillian, į- 
stojo į Šv. Kazimiero vie
nuolyną. Tėvų didesniam 
džiaugsmui, grįžo iš kariuo
menės garbingai paliuosuo- 
tas sūnus Bernardas. Kari
nėj tarnyboj jis ilgą laiką 
išbuvo užsienyje. Prie tėvų 
paliko vyresnė duktė Sophia 
ir dabar grįžęs iš kariuo
menės sūnus.

X O. ir Z. Putramentai, 
15725 Finch St., Harvey, III., 
darbuojasi rinkime drabužių 
Lietuvos nuo karo nukentė- 
jusiems tremtiniams. Visi 
Harvey ir apylinkės lietu
viai, kurie turite atliekamų 
drabužių, prašomi nunešti ar 
nuvežti pas Putramentus. 
Bus priimti ir pasiųsti į 
centrinį sandėlį. Kas gali 
paaukoti kenuoto maisto ir 
rašomosios medžiagos: pie- 
šelių, popieros, plunksnako
čių ir t.t., prašomi aukoti. 
Tų daiktų irgi reikia. Rei
kale galima pašaukti Har
vey 1196R.
PLATINKITE “DRAUGĄ”

gan ežere, prie 95 gatvės 
ieško lavono Miss Anne Zic- 
ka, sekretorės generalinio 
menedžerio Standard Oil 
Co., Whiting, Ind. Jos ska
relė rasta ant ežero kranto.

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
‘1000.00 TOUSAS

Trims metams 
Pradedant nuo

55.00
J. A. Shulmistras

TELEFONU PASITEIRAUKITE 
NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

Įgyvendinkite Lietuvišką Paiarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

U Mūsų Dirbtuvės

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandas

Už Prieinamas Kainas!

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mos. — 
Prie Progos Paklauskite Jųl

Archer Avenue Furniture Co.
— PARLOR SU1TE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

[TIARGUttr
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO I^IKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAU. 11. 1933

WH FC -1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos. 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

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

Telefonas — GROvehllI 2242 V

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

------★-----
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO. DEGTINES IR ALAUS

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

statinėmis.

★ ★ ★
al. Šimkūnas 

Savininkas

Telefonas PROspect 5951

ŠVENČ. ŠIRDIES NOVENA
- ŠV. MIŠIŲ NOVENA -

Garbei švenčiausios širdies Jėzeng Kas Mėnesį Nuo l iki 9 tld. 
— Priskaitant Kiekvk ią Pirmą Pirmadienį.

JŪSŲ INTENCIJAI?
Ar norite padėkoti švenčiausiai Jėzaus Širdžiai už gautas malo
nes? Ar turite prašymą maldauti Jo? Ar yra kas miręs šeimoje 
kurį norėtute atminti? Jei prisiusite mums jūsų intecijas, mes 
Švenčiausios Širdies Kongregacijos Kunigai maloniai prisjmįn- 
me laike, ŠV. MIŠIŲ NOVENŲ mūsų Vienuolijos Koplyčioje. 
Maža auka mokslui ir palaikymui mūsų misijonierių labai bus 
įvertinama.

SACRED HE ART MONASTERY
Dept. 8. Hales Coraers, Wis.

I


