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REIKALAUJA IRANO. RUSIJOS PASISAKYMU
Lietuvos Ūkininkas Turi 'Skolintis' 

Sėklas, Kad Galėtų Užsėti Laukus

PREZ. TREMANAS PASIRAŠO NAMŲ STATYBOS BYLIŲ

f“ovai” yra “savi” žmonės) 
ir patikimesni Paleckiui ne- i 
gu Laukaitis, Jurkšas ar'

Lietuvos žmonės skursta. Pronckus. #
Kaimas, niekad dar negyve- ! Lietuvos Miškai Kasdien 
no taip blogai, kaip šian- j . t Retėja 
dien. Ūkiai išdraskyti, aruo- Lietuviškasis auksas tai 
dai tušti, tvartai taip pat miškas. Bet jis kasdien re- 
tušti ir ūkininkai galvoja, tėja ir vieną dieną Lietuva 
kaip jiems pavyks apsėti lau Pasiliks neturtinga. Miškai 
kus, jei jie neturį sėklų. kertami Zarasuose, medžiai

Tuo tarpu “valdžia” ragi- vežami ir iš Žemaitijos. Štai

(“Draugo” Specialaus Korespon 
denio Europoje Pranešimas).

Rietavos valsčiaus ūkinin
kai per vieną vasario mėne
sį prikirto ir išvežė 1,600 
kubinių metrų medžių. Dar 
jiems lieka prikirsti 1,500 
kubinių metrų.

Visas šis miškas siunčia
mas į Klaipėdą, o iš’ten kur 
jis dingsta niekas nežino. 
Kaip komparas išgaruoja. 

Dirba Dešras, Bet Jų 
Nevalgo

Tauragės mėsos kombina
tas, kuris užima prieškari
nes “Maisto” fabriko patal
pas, giriasi, kad vasario

na valstiečius lenktyniauti 
tarpusavy su sėjos darbais.
Už tai žadamos visokios 
premijos ir pagyrimo lapai.

‘Duokite Mums Sėklų, Ne 
Pagyrimų Lapų’

Griškabūdy, kada agrono
mas pradėjo raginti susirin
kusius valstiečius lenkty
niauti sėjime, tai vienas se
nis, ilgai tylėjęs, atsistojo 
ir pasakė:

—Duokit mums sėklų, kad 
mes galėtume užsėti savo 
laukus. Rudenį mes grąžin
sime atgal. Kas mums iš tų j mėneSy fabrikas pagamino 
visų pagyrimų lapų! _ f virš normos dešrų, rūkytų i

Teisingai jis pasakė, kad kumpių, ir mėsos konservų, 
rudenį atgal grąžins. Ne tik I geį mįesto gyventojai, ku- |

M

ET
Laikinųjų namų byl’us, reikalaujantis $250,000,000 apropriacijos 

kilnojimui laikinų pastatų į reikalingąsias sritis, yra pasirašomas 
Prez. Trumano VVashingtone. Pasirašymą liudija, iš kairės į dešinę, 
šen. James M. Mead (D., N.Y.), namų statybos viršininkas Wilson 
Wyatt, ir Philip M. Klutznick, Defense Homes Corporation pirm.

(Aeme Telephoto.)

Pasakojo Apie Sutarti su Stalinu 
Dėl Rytinės Europos Pasidalinimo

kad paskolintą grūdą, bet 
“raudonoji gurguolė,” pra-

riems yra daug sunkiau su 
maistu negu kaimiečiams,

važiuodama pro jo kiemą, , kiausįa kas visus tuos kum- 
paims ir likusį n jo derliaus t pįuę įr dešras suvalgė, jei
grūdą. ............... , krautuvėse labai nedidelis

Pats Griškabūdžio tarybi-| skaičius tebuvo lentynose 
nig ūkis yra skurdus. Tiesa, pasirodęs, ir gyventojams 
jis giriasi, kad turį 18 ark- teko tik po keletą gramų, 
lių, bet prieš karą papras- Nejaugi ir dešros, kaip ir 
tas ūkininkas Lietuvoje tu- mijkas, ima tą patį kelia, 
rėjo po 5—8 arklius. Nerei
kėjo būti nei dvarininku. ‘Džiaugiasi Nauja Sovie- 
Šio ūkio inventorius taip pat tiška I ilma
nedidelis. Ūkio vedėjas sako, Praeitą savaitę Vilniaus 
kad jie turi tik vieną piau- J kino teatruose pradėjo de 
namąją mašiną, bet trūksta
plūgų ir akėčių.

Nori piauti nieko nesėda
mi.

Dotnuvlečiaį Irgi ‘Lenk- 
tyniau jasi ’

“Agitatoriai - agronomai,” 
kaip dabar juos vadina Lie
tuvoje, Dotnuvos valsčiuje 
buvo sušaukę kovo mėnesy 
net 12 susirinkimų, kuriuo
se buvo susirinkę virš 1,500

NUERNBERGAS, kovo 29. 
—Hitlerio užsienių minis
tras Joachim von Ribben- 
trop šiandien papasakojo 
kaip jis sudarė"slaptą sutar
tį su Stalinu ir Molotovu, 
kuria buvo nustatytos sri
tys Pabaltyje, Suomijoje, 
Lenkijoje ir kitur pasidali
nimui tarpe Rusijos ir Vo
kietijos.

Ribbentrop pasakė tarp
tautiniam kariniui tribuno
lui, kad taį buvo padaryta 
1939 m. rugpiūčio mėnesy, 
apie tą patį laiką kaip pa
sirašyta Rusijos-Vokietijos

monstruoti naują sovietišką 
filmą “Didysis PersilaužiJ 
mas,” apie Stalingrado gy
nimą.

Prieš karą sovietiškos fil- 
mos, taip kaip angliškos ar 
prancūziškos, Lietuvoj buvo 
rodomos su lietuviškais pa
rašais. Dabar to nėra “Švie
timo” vadovai yra įsitikinę, 
kad jau kiekvienas lietuvis 
moka “maskoliškai” kalbėti

ūkininkų. Veik visuose juo-'ir nėra reikal° lietuviškų
parašų rodyti

Jei kinas yra pilnas, tai
nėra ko stebėtis, nes kur ki
tur žmonės eis, jei visuose 
kinuose vien tik sovietiškos 
propagandinės filmos.

Vyt. Arūnas.

se buvo kalbama, kad vals 
tiečiai turi neatsilikti su sė
jos darbais, prisidėti prie 
penkmečio plano įvykdymo, 
rūpintis, kad būtų geras 
derlius.

Vienas “naujakūris” Kle- 
mentov pasakė:

—Tarybų valdžia man da
vė 10 hektarų žemės ir arklį, 
o taip pat šiandien man pa
skolino sėklą, kurią aš iš
kūlęs rudenį, grąžinsiu. Aš BERLYNAS, kovo 29. — 
stengsiuos visomis jėgomis Lt. gen. Lucius D.. Clary 
dirbti “savo” žemę, kad ne-j pranešė, kad nuo balandžio 
apvilčiau Stalino... , 1 d. vokiečiams U.S. zonoje

Tokių Klementov, Gargu- maisto kiekiai bus sumažin- 
lov ir kitokių “ovų” dabar ti iš 1,500 kalorijų į dieną 
labai daug Lietuvoje. Atva- iki 1,275. Naujieji maisto 
žiavę kaž kur nuo Uralo jie kiekiai priklausys nuo siun- 
jau drįsta vadinti “savo tų iš Amerikos.
žeme” mūsų lietuvišką že-1 Britų ir prancūzų zonose 
melę. Jie gauna greičiau ir Vokietijoje padaryti dar di- 
paskolas sėkloms, ir įran-: dėsni sumažinimai, o rasų 
kiais ar galvijais, negu lie- į zonoje nebuvo jokio mažini- 
tuviai ūkininkai, nes tokie mo maisto kiekio.

Mažins Maisto Kiekius 
U.S. Zonoje Vokietijoj

UNO Nesueis Iki Kito Trečiadienio, 
Lauks Irano, Rusijos Pasiaiškinimų

NEW YORKAS, kovo 29. — UNO apsaugos komisija 
šiandien išklausė Irano ambasadorių Hussein Ala, kuris 
pareiškė, kad jis buvo savo vyriausybės įgaliotas imti 

. reikalingų žygių patiekimui Irano skundo prieš Rusiją,
pos slenksčio. Hooveris šian j Ala pareiškė pasigailėjimą, kad Gromyko nesąs posėdy- 
dien išvyko į Varšuvą, Len-; je, nes jis galėtų, “atitaisyti mano klaidingus pareiški- 
kiją. Jis sakė Čekosiovaki- i mus,” jeigu jųi padarytų.
joje neradęs tikro badavimo, j Lenkijos delegatas Oscar Lange klausinėjo Ala. Lange 

priešinasi Irano skundo svarstymui?
NĖRA ŽINIŲ, KAD RUSAI IŠEINA IŠ IRANO

Tarp kitko, Ala sakė nėra jokio oficialaus raporto, kad 
.•ūsų kariuomenė būtų perėjusi sieną atgal į, Rusiją, pa-

Hooveris Randa, Kad 
Bado Šmėkla Artėja

PRAGA, kovo 29.—Buvęs
Prez. Herbert Hoover, stu
dijuodamas maisto padėtį 
Europoje, šiandien sakė “ba
do vilkas” stovi prie Euro-

ners yra didelių maisto trū
kumų.

Reikalauja Atšaukti 
'A' Bombos Išbandym?

VVASHINGTON kovo 29.
-Šen. Huffman (Dem., O.) Į. Valstybės sekr Byrnes tuomet pasiūlė komisijai rei-
šiandien siūlė rezoliuciia rei-!kalautl 1S abie^ krastll paaiškinimus dėl Irano skundo,
. ,.................... . * | ypatingai pasakant ar rusai statė sąlygas jų kariuome-
kalaujancią visiško atšauki- j nės pasįtraukimui ir, jei taip, tai kokias. Abu atsakymai 
mo numatomo atominių bom turi būti priduoti iki antradienio. Komisija be balsavimo 
bų išbandymo Bikini atolyje , užgyrė ir pravedė Byrnes pasiūlymą.
šią vasarą. Jis sakė: “Ne
dabar laikas kariniems ges- ,. Sl0s ?ieJ°® p°seSls tuomat baiSta;s * kinietis pirmsė- 
tamg „ dis nustatė trečiadienio rytą sekančiam posėdžiui, kuo-

t, m met bUs svarstomi Rusijos ir Irano atsakymai. UNO
Prez. Trumanas praeitą eekr Lie instruktuotas pasiųsti komisijos reikalavimą

savaitę atidėjo išbandymą Maskvai ir Tehranui.
iš gegužės į liepos mėnesį.

U.S. Armija Suėmė 
Rusų Šnipų Kinijoje

vė vokiečiams progos užpul
ti Lenkiją.

Rusai Vis Priešinosi ŠANGHAJUS, kovo 29.
A Amerikiečių kariuo menės

Ta slaptoji sutartis buvo "kriminalų tyrimo stabo na
rys sakė civilis rusas US 
armijos samdinys buvo su
areštuotas už šnipinėjimą 
aplink ką tik nusileidusius 
lėktuvus, ir pas jįi buvo ras- 

! ta slapti armijos dokumen- 
Ribbentrop anksčiau šian- , Įai apje aviacijos įrengimus, 

dien sakė jis įspėjęs Hitlerį
pirm karo, jog britai “kovos 
iki paskutinio vyro už impe-

keliais atvejais minėta anks
čiau, bet sovietų prokurorai 
kas kartą priešinosi tų liū- 
dymų priėmimui. Šiandien 
rusų prokuroras sėdėjo ir 
tylėjo.

nepuolimo sutartis, kuri da- lepšėjusia.

riją,” ‘ir užginčijo, kad jis 
by kada vadinęs Angliją su-

Atakavo U AW 'Gangsterių Spaudimų
ATLANTIC CITY, N. J., į šaukė pareiškimus iš darbi- 

kovo 29.—Pasitraukiąs prez. j ninku vadų nusakančius kad 
R. J. Thomas. pareiškė CIO- • jie priešinsis tokiam žygiui.
UAW seimui, kad “gangste
riai” ir kiti bandą daryti 
“spaudimą” ji kai kuriuos 
unijos seimo delegatus. Tho
mas sakė jis turi galvoje 
incidentus liečiančius negrą 
delegatą iš Memphis, ir lo- 
kalo 669 iš Wright Aeronau- 
tical bendrovės Paterson, 
N J., ir kad “kiti vyrai čia 
bijo dėl savo gyvybių.”

Šiandien pranešta, kad 
Richard Leonard iš Detroi
to buvo išrinktas antruoju 
vice UAW prezidentu. Tho
mas buvo išrinktas pirmuo
ju vakar dieną.

Derybos tarp bendrovės 
ir darbininkų nutrūko po to 
kai nebuvo galima susitarti 
dėl algų pakėlimo mokėjimo 
nuo ankstyvesnio laiko.

Nenumatoma Išvengti 
AngliakasiŲ Streiko

VVASHINGTON, kovo 29. 
—National Coal Association 
šiandien sakė nesimato pro
spektų susitarimui laiku iš
vengti streiko, kurį John L. 
Lewis angliakasių unija nu
statė vidurnakčiui sekma
dienyje.

Sąjungos sekretorius John 
D. Battle pareiškė, kad Le- 
wis nededa jokių pastangų 
prieiti prie susitarimo, bet 
vien tik nuduodąs kolekty
vines derybas, atmesdamas 
kasyklų savininkų pasiūly
mą, kuris esąs panašus “al
gų pavyzdžiui nustatytam 
plieno, žibalo ir automobilių 
pramonėse. ”

MARINAS IŠTUSTINO 
BANKA JAPONIJOJE

YOKOHAMA, kovo 29.— 
Pranešta, kad marinų Pfc. 
E.arl L. Brown nesenai įėjo 
į Totsuka banką pirm negu 
jis atsidarė, įtikino banko 
prezidentą, kad jis turįs įsa
kymą tai daryti, ir išsinešė 
pusę milijono yen’ų ($33,- 
000) iš banko, liepdamas 
jam užsidaryti “iki tolimes
nio pranešimo.”

Po kelių dienų japonų 
viešbučio prižiūrėtoja armi
jos vyriausybei pranešė, kad 
amerikietis jai davęs 10,000 
yen’ų palaikyti 285,000 ye
n’ų savo spintoje, ir U. S. 
militarinė policija suėmė 
Browną ir japonų merginą.

VVASHINGTON, kovo 29. 
— Laivyno departamentas 
šiandien prisidėjo prie ka
riuomenės prašant Kongre
są pratęsti karinės prievo
lės aktą.

NEW YORKAS, kovo 29. kuriuo būtų galima pritrauk 
—Jungtinių Tautų apsaugos I ti Rusiją atgal į komisiją, 
komisija šiandien suėjo ki- i „ , , A
tam slaptam posėdžiui maž- i Ruaųos deleSata3. Gromy 
daug pusvalandį pirm negu ■ ry^ išeidamas iš viešbu- 
pradėjo atdarą posėdį. Spė-i čio sakė jis dar nežinojo ar 
/iota, kad komisijos nariai, | bus šios dienos posėdyje ar 
Amerikos ir Anglijos lydimi, ' ne, bet neatėjo, ir Rusijos 
bandė sudaryti kompromisą, kėdė buvo tuščia.

LaGuardia Pirks Kviečių iš Argentinos
ATLANTIC CITY, N. J., j Herbert H. Lehman vietą, 

kovo 29.—Fiorello La Guar- Jis sakė nuo ryt dienos pra- 
dia šiandien užėmė UNRRA- Į dėsiąs “sumoder n i z u o t i ”
dministracijos 
tuoj pareiškė jis norįs “grei
tų, laivų, ne lėtai skaitomų 
rezoliucijų” maitinimui pa
saulio badaujančių žmonių.

Buvęs New Yorko mayo- 
ras taipgi pabrėžė, jog“kvie 
čiai nėra politiniai,” ir turi

vadovybę ir UNRRA, pareikšdamas, kad 
“mūsų užduotis yra imti 
maistą iš ten kur jį randa
me ir pristatyti jį reikalin
giems žmonėms, nieko dau
giau.”

Naujasis direktorius davė 
Europos juodųjų biržų, ope-

būtį gaunami kur tik gali- i motojams suprasti, kad jis 
ma. Jis nurodė, kad bandys tuoj pradės kovą prieš juos. 
jų tuoj pirkti iš Argentinos. I Jis sakė Prez. Trumanas

Prieš1J uodas Biržas prašė jį apsiimti UNRRA
La Guardia užima pasi- darbą ir prižadėjęs jam pil- 

traukiančio direk t o r i a u s niausią kooperaciją.

1 Žuvo, 5 Pašauti Riaušėse Stovykloje
STUTTGART, Vokietija, 

kovo 29.—Vienas išvietintas 
žydas buvo užmuštas, penki 
buvo sužeisti, ir amerikietis 
kareivis ir keli vokiečiai po
licininkai buvo sužeisti šian 
dien riaušėse, kurios sekė 
kratą išvietintų asmenų sto
vykloje Stuttgarto pakraš-

tyje.
Dviejų valandų, riaušės 

prasidėjo, kuomet vokiečiai 
policininkai su keliais U.S. 
kariniais policininkais įėjo į 
stovyklą ieškoti falšyvų ra- 
cionavimo ženklelių, ir bai
gėsi tik kuomet amerikiečių 
šarvuočiai įvažiavo į stovy
klą.

Išvengimui Streiko,
'Draftavo' Darbininkus
RICHMOND, Va., kovo 29 

— Gub. Tuck “draftavo” 
apie 1,600 darbininkų Virgi- 
nia Elektros bendrovės dar
bininkų į valstybės neorga
nizuotą miliciją šiandien, 
bandydamas išvengti elek
tros patarnavimo nutrauki- ________________________
mo dėl streiko numatyto REMKri'fi IR PLATINKIT 
pirmadieniui.

Gubernatoriaus žygis iš- KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

KALENDORIUS
Kovo 30 d.: šv. Jonas Kli- 

—Raportai iš Kinijos sako milijonai kiniečių mirs dėl Intakas; senovės: Daniulis 
ir Siute.

Kovo 31 d.: 4-tas Gavė
nios Sekmad.; Septynių So
pulių švč. Pan. Mar.; seno
vės: Ginutis ir Ilsė.

Balandžio 1 d.: šv. Teo-

Vėliausių Žinių Santrauka
ligų siautėjimo ir didelio maisto trūkumo

—Bendrovei atsisakius kai kuriuos punktus svarstyti
su unija, valdžia gali įsikišti ir gal net perimti sustrei
kuotus International Harvester Uo. fabrikus.

—Buvęs iždo sekr. Morgenthau tarėsi su Prez. Truma- 
nu, siūlydamas savo planą Europos žmonių šelpimui.

—Alijantų kontrolės komisija priėmė pianą nustatant! j ‘
Vokietijos ekonomiją ir pramonę tokiam aukštyje, kad ‘oras r v* or s» 9£no" 
Vokietija galėtų iki 1949 m. save valdyti.

—CIO-UAW unijos seimas atmetė valdybos narių pra
šymą pakelti jų nemažas algas po $1,000 metams.

—Rusai nedavė leidimo U.S. lėktuvui nusileisti rusų 
okupuotoje dalyje Korėjos su pranešimu rusams.

vės: Ringaudas ir Dairona.

ORAS
Ūkanota ir nešalta, 

madieny vėsu, lietus.
Sek-
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KAS GIRDĖT WAUKEGANE Tiek kainavo ,PAVYKO
Šv. Onos Draugijos meti

nis balius kovo 3 d., labai q kiek gaVO 
pavyko. "Šv. Teresės Altoriaus Puo 

,šimo Draugija turės mėne- 
Šv. Vardo Draugija ren-, sini susirinkimą keletą die

gia magijos vakarą, kovo į nų anksčiau, t y. balandžio ; Dovanos buvo duodamos už 
31 d., Lietuvių Svetainėje.1 ^uoJau P° pamaldų. Vi- gražiausius lietuviškus šo- 
Programa prasidės 7 vai. va- sos. nar^s kviečiamos ateiti į kįUn pįrmą dovaną laimėjo 
kare. Visų prašoma nesivė- * susirinkimą, nes yra la- Įm Jrįgutienė ir S. Paže 
luoti. Pavėlavę nematys pra 1 bai svarbiU dalykų svarsty- res,U3. Antrą — E. Kuzmis 
džios magijos ‘‘štukų”, ku- » » »
rias rodys dr. J. Simonaitis i
iš Chicago su keturiais sa-, Mūs bažnyčioj gavėnios 
vo pagelbininkais j pamaldos esti trečia-

Draugija darbuojasi, kad• dieniais ir penktadieniais, 
šis vakaras gerai pavyktų, i Trečiadieniais sakomi pa
neš norima įsitaisyti klūb-1 naokslai ir giedama “Grau- į brovgh, antrą 
ruimis. Dabar labai gerai dūs verksmai , o penktadie- , tienė, tre ią - 
tam proga, kuomet remon-1 nia-is einama Kryžiaus Ke- ; kienė, ketvirtą — A. Paluc 
tuojama parapijos mdkykla

ŠV. VARDO 
VAKARAS

DRAUGIJOS Buvo tikrasgerai
lietuviukas vakaras ir 
likos atsilankė pilna

Operacija balsui 
atgauti

pub-
salė

Washington, D. C. — Pas- „ ,A1 ,
tatymas vamzdinės linijos Seattle Wash. Iš Van- 
(pipeliues) Indijoj ir Bur- ^ouver‘ Br,tL> Kolumbijos, 
moj Amerikos Jungtinėms ™ ats“ista 21 metų mergai- 
Valstybėms kainavo $31.- ‘e operacijai balsui atgauti. 
500,000. Dabar, pardavus f_r_las
kaipo laužą gauta tiktai $1,

kie lė ir J. Gilbert. Trečią - 
A. Pa’ ickienė ir P. Dapkus.

Do”0’,3s taip pat buvo Į 
duod" -j-, už gražiausius lie
tuviškus kostiumus. Pirma

376,000.

skėrių
VVashingto«. D. C. — J.

teri ooperacijos, suparaiy- 
žavus vokale gyslą, mergaitė 
neteko balso. Dabar operaci- 

tikimasi atgauti:.?? bucu 
ai balsą.

dovaną laimėjo V. Kim- • Edgar Hoovu, F37. direkto- TeL VIR 0980 'nffice ir Namu>

Dr. Walter J. Kirstuk

Tel. — YARds 5557.

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 pp. ir 7 iki 8^10 vak.

Bukit Malonus

liai. Kiekvienas katalikas 
turėtų gavėnios metu daž
niau lankytis į pamaldas. 

* * *

Kovo 18 d. mirė Antanas 
Ludas, gyvenęs 309 N. Jack 
son St., sulaukęs 70 metų. 
Į Ameriką atvyko 1900 m. 
Ilgą laiką turėjo labaį dide
lį ūkį. Sveikatos netekęs, 
palikęs ūkį gyveno mieste. 
Priklausė prie Šv. Baltra-

- O. Petro- ruis, prareša. kad nuo karo 
E. Kuzmis- paliaubų, šiai vyriausybės 

Į tarnybai pavyko sučiupti 
26,000 asmenų, kurie peržen
gė drafto įstatymą.

| kienė.
Daug pasidarbavo rengi 

rao komisija: B. Nogode, O 
Petrošienė, ”. Kimbrough,
S. Owens, a.. Lutvinienė, J

j Meleškienė, A. Mašotienė, G. 1 
Leonavičienė, A. Heiser

Draugijos pirm. ir narės 
nuoširdžiai dėkoja komisi- : 
jai už pasidarbavimą, taip 
pat ačiū Šv. Baltramiejaus j 
mokyklos mergaitėms už ■, 
talką.

Šv. Onos Draugija vely- i 
kinės išpažinties eis šešta- Į 
dienį, bal. 6 d., o sekmadie
nį, balandžio 7 d., per 9 vai. 

metų, | Mišias ‘‘in corpore” prie šv.

DR. VAITUSH. OPT. ™

PHYSICIAN and SURGEON 
(Lietuvis Gydytojas)

4003 S. Archer Avė.
VALANDOS; 2— 4 popiet, 6:30 — 
8:30 vakaraia. Trečiai!. pagal sutartį.

I. rimdzus, d. c.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Home Calls ln Indiana—

Phone WENtworth 2527

PHYSIO THERAPY

5526 S. Racine Avė.
HOURS: Daily I—> P. M. 

Saturdays 9 A. M. to 8 P. 11.

SAVO AKIMS!
Tik vieną porą akių gauname gy
venimui. Saugokite jas. leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti.

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie jirušaliua 

ti.-ą akių įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAL 0628, Chicago

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
Cicero 1484

LIETUVIS Dr. S. R. Palutsis

Šv. Vardo Draugija čia j 
sparčiai auga, nes grįžta at- Į 
gal paliuosuoti iš kariuome
nės vyrai.

Draugija turi energingą 
valdybą, Kuri pavyzdingai 
vadovauja visam veikimui.

Pirmininku magijos vaka
ro bus Mykolas Šiaulis.

* * *
Jonas Pažereckis, sūnus

Stanislovo ir Pranciškos Pa- Į miejaus parapijos ir Šv. An- i 
žereckių, mokinys šv. Bal- Į tano Draugijos. Laidotuvės į 
tramiejaus mokyklos, savo , įvyko kovo 28 d.
gimtuvių dieną, kovo 22, tu- i * * *
rėjo “party’’ mokyklos kam petras g5 _
“I?’' <R'1If1hd alnav0 j Q]2 Lincoln St., kovo 24 d. i Komunijos. Visos narės pra- 

appy ir ; ay , o jo, ;sė.;n.oc, „+0l-^0 somos susirinkti į. mokyk-buvo ištiktas širdies atakos. 
Ugnegesiams atgaivinus iš
vežtas į Šv. Teresės ligoni
nę.

jk jjc
I

VVaukegane yra labai daug 
smarkių sportininkų. Labai 

bą, kovo 25 d. Jis dirbo Juo- ; malonu girdėti, kad Anta- 
zapo Andruliaus krautuvėj, nas Kuzmickas buvo apdo- 
Savininkas labai gailis ne- vanotas $200 už geriausį pa
tekęs gero darbininko. Iš-' sirodymą bowling žaidime, 
leistuvėse dalyvavo daug Kitas lietuvis Jonas Vira- 
draugų. kas laimėjo $27.50. M. Z.

WISCONSINO LIETUVI”ŽINIOS
Milwaukee Žinios

mamytė vistb pavaišino ska
niu pyragu.

*
Martinaitis,
Martinaitie-

Kazimieras 
sūnus Suzanos 
nes, 742 3o. Jackson Str., 
išvyko į Dėdės Šamo tarny-

los svetainę 8:30 ryto. 
Sunkiai serga narė Uršu

lė Krekienė. Draugės linki 
jai greit pasveikti.

Pirm. Šv. x>nos Draugijos

Caraatavtooa*
Palengvina akių įtempimą, kurto 

priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. 

Kreives akys aptaisomos.
V1LLNDOB; ano 19 ryta Iki 8 v. 

vak. Sek uuuL pe<al autartį.

i Daugely atsitikimų akys atitaiso- 
1 mos be akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.
<712 South Ashland Avė. 

Telefonas YARDS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami i 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
bliadness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Karap. 15th St. ir 49th Ct.

Cicero, Illinois

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

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

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

Tikslus Tyrimus 
Ortlioptlc Gydymus

Contuct Stiklui 
Stiklus Atnuu.iinuin DR. EMILY V. KRUKAS

KVIEČIAME j DARBĄ
Parapijos B ALF skyrius 

kviečia visas apylinkės mo
teris prie didelio darbo — 
mezgimo drabužėlių Lietu-

Klūbas pakeis savo vardą, 
bet tikslas bus tas pats.

Trumpas parapijos susi
rinkimas įvyks rytoj tuojau 
po sumos Parapijonys ma
lonėkite susirinkti. Greitai 
užbaigsime visą reikalą a-

vos vargšams. Visas darbas Į Pie bažnyčios ir klebonijos 
eina vadovybėj Stellos Mar- Pata«ymą. Kleboniją jau 
kūnienės. Sį sekmadienį po \ Pra4ėta didinti ir taisyti, 
sumos parapijos moterys ga Reik “alpinti statybos 
lės pasiimti medžiagą į na-1 reikalais greitai, kitaip, gal, 
mus tam darbui. Vėliau, po! prlseitų nutęsti stat>'bi> iki 
Velykų moterys rinksis i ■ k metų.
parapijos salę darbuotis. i Plrm°ji vaik« komunija 

Sis mezgimo darbas Lie-jfcu3 birželio 2 d- Vaiku{iai 
tuvos vargšams tikrai yra caiPS' ruošia ProSrama aa- 
labai svarbus ir kiekvienas,kančiam sekmadieniui. Ti- 
lietuvis turėtų atjausti. Me- kybos mokytojos ir parapi- 
džiagą pristato, tik reik no-1Jos kun‘Sai lavins vaikučius, 
ro ' kad tėvai galėtų pasidžiaug-
APLINK MUS t* pasirodymais. • XXX
MILWAUKEJE -----------------------------------------------

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVE

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

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

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

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

BVDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL, 1000 k. Ned61ios vak. 9:30 
VSTHFC 1460 k. Ketverto vak. 7:00

Nevartok 'Svaigalų'
Dėl pagelbos nuo “Nugarskau- 

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

. Vartokite . . .
HEALTH RESORT M1NERAL 

BATH DRUSKA
1 malšukaa užtenka 10 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00 

Prašykite Jos vietinėj vaistinėj, 
o jeigu Jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog į —

Bath Products Co.
Laboratories • - Chicago, III.
Southsaldiečlal, kreipkitės l PHIM- 
KUS ORUOS, 3301 S. Halsted St.

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

• • •
68C3 W. Cermak Road 

BERWYN, ILLIMOIS

. Orgar Luojair.as komite
tas priimti ir svarstyti Chi- 
cagos Vyčių Apskrities pa
siūlymą atvykti į Milwau- 
kce pasisvečiavimui ir kon
certui gegužės 26 d. Labai 
džiugu mums čia Milvvaukė- 
je, Kad Chicago vyčiai pano
rėjo atvykti pas mus. Ture- 1 
sime lietuviškai pavaišinti, i

Labdarybės rinkliava pra j
sideda šį sekmadienį. Švento 
Gabrieliaus parapijos kvota 
yra gana aukšta ir kiekvie
nas parapijonas turės gau
siai aukoti. Diecezijos lab
darybės yra gana plačios ir 
reik nemažai pinigų išlaiky
mui tų įstaigų.

Newman Klubas praeitą 
ketvirtadienį parapijos sa
lėje turėjo susirinkimą ir 
pasiklausė k’ur.. P. P. Gini- j 
ko, MIC., paskaitos apie 
muzikos vertinimą. Paskai
tą pailiustravo plckėtelėuais. I

PASKOLOS ANT MORGICIŲ - 4%
BE KOMISINO

Turtas Virš $17,500,000. — Atsargos Fondas Virš $1,300,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JUSTIN MACKIEW10H, Prea. and Mgr.

Office hours daily: 9 A. M. to 4 P. M. — VVednesdays: 9 A. M. to 
12 Noon. — ThurBdays 9 A. M. fco 8 P. M.

Ofiso Tel. — Berwyn 8828 
Rez. Tel. — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Berwyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

ir Penktadieniais — 
auo 2 iki 4 pp., ir 7 iki 9 vak. 
Šeštadieniais: nuo 2 iki 4 popiet

SS

DR. YVALTER 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- 
niad. — 10 iki pietų. — Trečiad. uždaryta.

DR. CHARLES SEGA?
GYDY'HMAf m CHIRURGAS 

4729 So Ashland Ąve.
(2-ti'oe lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MlBway 2S80

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. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 6

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

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tel. — HEMIock 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.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4146 Archer Avenue 

Ofiso Tel. LAFayette 8213 
Rez. Tel. REPublIc 0054 

Neatsiliepiama— 
KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

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.

Jeigu N< 
šaAkite:

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Aleiander 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)

IY_ C P VA/inrLiin^r Tel. Hemlock 8700. Rez. Pro. 6080 
l/li I. Vi YYlIlJnlinaj Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 W. Marąuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Res. TeL: HEMIock 3150 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzle Avenue 
VALANDO8: nuo S-4 Ir 7-9 kasdien 

išskiriant trečiad. ir sekmad. 

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

l'et OANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
TeL REPublIc 7868

Esą. 6958 So. Talman Ava 
Res. TeL GROvehill 0617 
Office TeL HEMIock 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

DR. JOHN G. MULAS
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 —
šaukite: BERWYN 6200

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

TeL OANal 0257
Re*. Tel.; PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St 
Rezidencija: 6600 S. Arteslan Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.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 1936

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.

PARGUTU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11. 1933

WHFC - 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nno l-mos.

Iki 2-roft valandos popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 9:30 

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nuo 7 Iki 8 vai. vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas:

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

i  -------- J- —-——— -------- ----- - ---- --------■■ ‘ Į

TeL YARds 5921
Rca.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELI5
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rvddencljos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgauty nepriklausomy
bę.

2mogus be tikėjimo, 
arklys be ŽAhnkliu

kaip

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

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

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Namo T«l i PTTI.I.M4W vm

Tel. - LAFAVBITE 3650 Dr. A. Monlvid, M.D.
DR. V. E. SIEDLINSKI

DANTISTAS
4143 ARCHER AVENUE

(kampas Francisco Avė.)
CHICAGO 32, ILL.

U2SISAKYKIT “DRAUGĄ”

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West Town Bldg.

2400 West Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7380 
Be*..Tel.: BRUnswlck 0597 

VALANDO8:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare

i



šešta dienia ko vo 30, 4943 DTENRASTIS DRAUGAS, CHTCAGO, TLLINOIS • s

HELP WANTED
Jfc “D R A U Cm O” Jfc 

DARBŲ SKYRIUS J©

•DRAUGAS” HELI* WAXTED 
A l> VI ItTISi N G 1»E PARTME NT 

127 No. Dearlaom Street 
Tol. RANtlnlph »I88-»4H» 

HELI* VVANTED — VARAI

Molderių
PATYRUSIŲ

Prie floor, sąueeze arba bench.

GERA MOKESTIS 
Pastovūs darbai prie 

Aluminum castings

ADVANCE ALUMINUM 
CASTINCmS CORP.

2742 W. 36th PI. 

PROSYTOJO
Pataisytojo moterų dj-eses, siūtus 
ir kautus.

GERAS PASTOVUS D AKRAS 
•Moterų Speeiaity Krautuvėje.
K R UI P KULS 7 AUKŠTE — 

SAMDYMO OFISE 
CHAS. A. STEVENS & CO.

_________ 19 N. State St.

VYRO REIKIA

U EI .V WANTED — MOTERYS

MERGINŲ
Patyrimo nereikia rankomis pa- 
cuoti arba su mašina. Veikli dir
btuvė. Atsišaukite.

CRYSTAL PURE GANDY UO. 
2611 W. Chicago Avė.

MUMS REIKIA

5 MERGINŲ
Dirbti kosmetikų dirbtuvėje. 

Lengvi patogūs darbai.

ATSIŠAUKITE 

SELECT COSMETICS

417 N. State St.

Bendriems machine shop darbams, darbai. 
Gera mokestis.

INTELIGENT GIRI. 
l'or General Office Wni-k 

Mušt be good typist. Good pay,
pleasant vvorking conditions.

AARON EQUIPMENT CO. 
1347 S. Ashland. CHE 5300

BINDERY MERGINŲ
Patyrurių ar ne. Pilno arba dalinio 
laiko. Gera mokestis, pastovūs

Keistosžini°s jKIdusimai tr Afsaky.mai
Katalikų pašalpos rinklia-, <•

va (Catholic C h ari t i esi Klausimas — Veteranas,I nebuvo laivyne reikalauja- 
Drive) prasideda šią savai- kurio koja buvo nuplauta mų 90 dienų.
tę. Kam bus patogiau, galės 1 tarnyboje, dabar klausia, ar Atsakymas — Gali pra- 
aukas suteikti ir užsirašyti j valdžia privalo jam parū- syti kolegijos mokslo. Įsta- 
klebonijoje. Sekantį sekma
dienį prieš ir per visas Mi
šias Šv. Vardo Draugijos 
nariai užrašinės aukas pa
rapijos salėje. Po to tik ne- 
aukavusių namus lankys.
Tikslas yra kilnus, prisidė
kite savo maldomis ir au
komis.

džia leistų man su lavonu Veteranų reikalais atsaky 
&rizti į Iow.a? mug | įvairius klausimus at-

Atsakymas — Taip. \sako: Public Relations B;- 

Klausimas — 23 metu am
žiaus veteranas nori žinoti, 
ar pagal GI Bilių, jis gali 
stoti į seminariją kad tapus 
kunigu. Ar, pagal bilių, val
džia užmokės už tokį moks
lą?

Atsakymas — Taip. GI

pinti batus ? tymas parūpina, kad vyras
Atsakymas — Taip; jeigu ar moteris privalo tarnauti 

antraį kojai reikia specialio 90 dienų prieš karo pabai- 
bato. | gą. Prezidentas ir kongre-

Klausimas — Mano vyras1sas dar nepaskelbė kad ka-
serga New Yorke Veteranų 
Administracijos ligoninėje.

ras baigtas. Jam priklauso 
vienas metas mokslo, pliu;

Mes gyvename Iowa valsti- Į vieną metą dėl kiekvieno iš- 
joj. Jeigu jis mirtų ar vai- i tarnauto meto. 
džia leistų man su lavonu

Juozapų ir Kazimierų var
duvių šventė praėjo su pa
sisekimu. Mokyklos vaike
liai po priežiūra seselių 
Pranciškiečių išpildė turinin 
gą programą. Klebonas var
du visų Juozapų ir Kazimie- 

i rų dėkojo rengėjams, visom 
I draugijom už malonius lin
kėjimus — sodalietėms už
patarnavimą prie st" ų — j Biliaus parūpinimai leidžia 
šeimininkėms, kurios ska- j veteranams pasirinkti kokią
nius valgius pagamino. tik jis norį mokyklą.

reau, Catholic War 
rans, Empire State 
New York, N. Y.

Budriko radio

Vete-
Bldg

Churchillui
Tu Churchlle, garsus vyre, 
Iš kur galią sau imi,
Kad jau Stalinui Lietuvą 
Atiduoti ketini.

Tau Lietuva nepriklauso, 
Ne jos viešpats tu esi.
Ir kam nors ją atiduoti 
Jokių teisių neturi.

Gal manai, kuomet Pabaltį 
Į jo žaptus imesi,
Jį prisotinsi, ir jojo 
Apetitą užmuši?

Xe, mielasis, toli klysti 
Ir ką kalbi nežinai. 
Matyt, jojo nepažįsti. 
Nors draugauji jau senai.

ATSIŠAUKITE 

2214 S. Sawyer (Rear)
REIKIA PATYRUSIO krautuvėje bu- i
shcliuait. Pastovus dailuis. J. V. <’l- 
ZEK ėt RON, 8250 W. 26tli St., — J 
GRA. 8300.

DŽBJNITORIUS reikalingas Ne
kalto Prasid. parapijai Brighton 
Parke. Atsišaukite j klebonija — 
2745 W. 44th St., CHICAGO 32, 
ILL.

REIKIA VYRŲ
Patyrimo nereikia. Saldainių dir- ! 
bėjų ir padėjėjų. Veikli dirbtuvė.

CRYSTAL PURE GANDY CO. 1

2611 W. CHICAGO AVĖ.

LENVŲ DRILL PRESS IR
PUNCII PRESS OPERATOKŲ f

Antram Šiftui 
4:30 pp. iki 1 ryto 

KINKAU) INDUSTRIES, INC. 
450 W. Superior WHI 2222

KIRPĖJŲ
Prie Slip coyers. Pastovūs darbai 
ištisai metus. Gera mokestis.
ROOSEVELT SLIP COVER CO. 

2904 VV. Roossvelt Rd.
VAN BUREN 9245

l’ADfiJftJO IR PORTERIO 
Kepykloje dienomis darbas.

1822 W. iO3i«l St. 
UEDAKCIIEST 61SI

HELI’ AVANTEI) — MOTEltYS

KEIKIA PATYRUSIŲ 
SIUVIMO MAŠINOMS 

OPERATORIŲ 
-ATSIŠAUKITE 

MID CITY
UNIFORM CAP CO.
2330 VV. Cermak Rd.

CHICAGO
ALBUM & SPECIALTY CO. 

503 S. Jefferson

VYRAI IR MOTERYS

LENGVI
ASSEMBLY DARBAI 

GERA MOKESTIS 
ATSIŠAUKITE 

2214 S. Savvyer (Rear)

REIKIA
Patyrusiu darbininku prie. 

vytoms drabužių.
FINISHERS 

SEAMSTRESSES 
SECOND BASTER

Gera mokestis, pastovūs darbai, 
malonios aplinkybės.

EKCELL COAT MAKERS 
527 S. VVells St. 
WEBSTER 4132

Balandžio 28 d. pagrobsi
me savo parapijos kareivius.

I Diena prieš tai 27-tą, bus 
! pagerbti žuvusieji kareiviai, 
j Tą pačią dieną vakare 7 vai. 
i arkivyskupas Moses J. Kiley 
Į suteiks, Sutvirtinimo Sakra
mentą.

Klausimas - Ar vyrai stotj WCPL.1000.k 
moters veteranes gali pra- va, vakar(.
syti pensiją, jai mirus?

Atsakymas — Dabarti
niais įstatymais, tik vaikai 
veteranės gali gauti pensi
jas.

Klausimas — Ar vetera-

programa
Kovo 31 d., kaip ir nuo- i 

latos, bus leidžiama Juozo1 
Budriko puiki lietuviška pro niekuomet nebus sotus, 
grama per didžiąją radioi ^eužteks jam Lietuvos, 

kaip 
Chicagcs

laiku (1 valandą vėliau rytų 
valstijose). Programoj da
lyvauja gerk dainininkai ir 
didžiulė Budriko radio or-

Kaip suvirškys mažesniąsias, 
Jis ir Angliją apžios.

Taigi, brangus, eik į talką, 
Padėk tautas išliuosuot, 
Kurios jungą sunkų velka 
Nekesinkis jų parduot. 

Netupčiuoki prieš Staliną,

GERA PROGAI

SKALBYKLOJE 
PROSO OPERATORIŲ 

RANKOMIS PROSYTOJŲ
Moterų drabužius. Gera mokestis 

ir valandos.
BEEHIVE LAUNDRY 
2043 VV. Van Buren

PARSIDUODA — 5 Getų medinis na
mas’. iš piicžustics vyro mirties. 
Kreipkitės prie SAVININKES — 
45<M) S. PAFIJNA ST.

PARDVODAMAS medinis namas 2 
fletų po 4 kambarius, su modemlš- 
kals įrengimais. Ijcngvos išin ikčjimo 
sjylygos. Kreipkitės prie — PR. D.V* 
NAIjS, 5314 S. UNION AVĖ. (iš už- 
pukalin).

PARSIDl'ODA — 2 fletų mūrinis na
mas adre.-u 3525 S. UNION AV'E. 4 
ir 4 kaniltariu. Kreipkitės prie SA- 

•VINIKO — 3433 S. I.EAVITT ST., 
tel. — LAV. 3416.

PARSIDUODA 1)11 NAMAI — vienas 
3 ankščių ir storas, antras 2 aukščių. 
Karšto vandenes šiluma ir visi pato
gumai. Dabai geroj vietoj. Savininkas 
apleidžia Ciiieagų. Kreipkitės — 
11124 S. SPAFLDING AVĖ., lel. — 
BEV. 4335.

PAIEŠKOJIMAS
ONA DASAI SKAITĖ—GAIZAVSKIE- 
NE, Eidintų kalino, Batakių |>arapi- 
jos, Tauragės apskričio; ipaieško savo 
dėdės JURGIO DEKV1NSKO. StiilKli- 
ėių kaimo, Gaurės jtnrapijos. Pra
šau jtats at-išaukti ar kas ž no pra- 

iiKŠkltc šiuo antrašu; MRS. ANNA 
GAIŽAUSKAS, 12-21 31st AVĖ., AS- 
iOiRI.V, Ii. I., N. Y.

KAS AUKOJO A. L. 
KONGRESUI

Šv. Petro parapija $50.00 
Gyvojo Rožančiaus 

Draugija 25.00
M. Stankus 10.00
Tretininkų Draugija 10.00 
J. Kasputis, dvi au

kos po 
Ona Sokelienė 
Teklė Balčaitienė 
Eleanor Borden 
Salome Zaleskis 

Viso 
RACINE

Apaštalystės Draugijos 
narės $30.00

ALT skyrius 25.00
SLA 10-tas apskr. 20.00 
Šv. Kazimiero Dr-ja 5.00 
LRKSA 67 kuopa 5.00 
Martin Kasparaitis 1.00 
T. Petkienė 1.00

Viso $67.00

5.00

Labai suklys tas, kurs sau 
draugo ieško puikiuose rū
muose arba puotose. — Se- 
neca.

Apdrauakit? Savo Ateitį Geroj Įsteigtoj Dirbtuvėje 
MUS TURIM KELETĄ DARIU' SEKANTIEMS;

Ist. CLASS TRUCK BODY BUILDERS 
IR BLACKSMITH FINISHERS

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS 

KreipkZės prie Mr. Bryant

ROYAL TRUCK BODY BUILDERS 
51 EAST 7 lst. STREET

STASYS UTWINAS SAKO:

1 ’R Ą D A D Ta* Geriausias Laikas Pirkti 
UMDMK — VISOKIOS RCSIES NAMAMS

REIKMENIS”. ---------- GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insnlnotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Matėrinlo — Maliavos — 
VarniSio — F',namelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardware — Plelsterlo — Cemento — Šratų — Visokios 

Rūšies Insuliaeijos Materlolo — Aturmo Langų — Kom
binacijos Durų — VVallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS IJTWINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
8039 S. HALSTF.D ST. TEL. VICTORY 1272

VALANDOS: Nuo 7-toa vai. ryto iki 5:30 vai. popiet
jjfr--- -4----- ---- — 4. 4. —

i k es.tr a
i | Nežadėkie jam tautų.

, . _ . . Klta Budriko programa y- : Ned„lvk ■ geradarinaa, kuris ištarnavo daugiau ra Ieidžiama kas ketvirta. i .-^į
b-oir. Qfi Hipnu nrmiime. na-i ____ , . „ , ! svetimųjų dovanų.

Juk Pabaltis nėra tavo,kaip 90 dienų armijoje, pa- j dįenįo vakarą, kaip 7 valan 
gal Selective Service prieš i dą per Qjcero stotį, WHFC- j 
Perlų Uosto įvykius, gali 1459.^ Leidžiama vėliausios i 
gauti pirmenybę Civil Serv- žinios, juokai, pranešimai ir 
ice darbe? smagi muzikalė programa.

Atsakymas — Pirmenybę j jU3Zq Budriko 
gauna tik tie, kurie įstojo i kandų, auksiuių daiktų ir 1 Negrusk Stalinui į gerklę 
po paskelbimo karo e . a- muzįkog krautuvė, adresu! Musų brangios Lietuvos.

Žaibas

Kaip išdrįsti jam žadėt. 
Tautoms laisvėje gyvenus. 
Mirties dekretą uždėt. 

Nepiršk piautuvo, nei kūjo, 
gerų ra- Nei maskoliškos globos.

racijos, gruodžio 7 d. 1941 3241 s Halsted St.. kviečia 
5.00 j m. j visus pasiklausyti šių įdo-
100 Klausimas — Veteranas mių programų Pranešėjas

nori žinoti, ar gali atnau
jinti Pirmo Pasaulinio Ka- 

$113.00 į r0 apdraudą? Jis jau seniai

1.00
1.00

IŠ KITŲ KOLONIJŲ 
WISCONSINE—$177.00 

Franciscan Fathers 
(per kun. Bičkauską) 

Pulaski $100.00
Kun. J. J. Shlikas, 

Sheboygan 25.00
Šv. Onos Draugija ir 

narės, Sheboygan 24.00 
Kazimieras Karkazas, 

Sheboygan 10.00
John Žilis, Superior 7.00 
Kun. D. Sokelis,

Sheboygan 5.00
K. Vaiciekauskas,

Fon du Lac 4.00
D. Pulokas, Thorp

nemoka mokesčių.
Atsakymas — Jeigu gali 

išlaikyti fizinį egzaminą,‘ku
ris yra lygus komercijinių 
kompanijų, galėsi gauti val
džios apdraudos certifikatą.

Klausimas — Ką tik pa- 
liuosuotas veteranas nori ži
noti, ar turi mokėti federa- 
lius įeigų taksus, ant algos, 
uždirbtos tarnyboje?

Atsakymas — Ne. Bet 
turi išpildyti blanką.

Klausimas — Kada karei
vis apleidžia tarnybą be lei
dimo, ar jo šeima vis gau
na savo paskyrimą (pini- 
gišką) ?

Atsakymas — Ne. Pasky
rimas sustoja ir nebus vėl 
mokamas pakol jis negrįš 
prie pilnų pareigų stovio.

Klausimas — Mano sūnus 
baigė mokyklą birželio m., 
įstojo į laivyną liepos mėn. 
Ar jis gali prašyti tolesnio

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė

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

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

Be to, turime 
didelį ir gerą pa
sirinkimą Muzik- 
alifiku 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
WATCHMAKER 

JEWEI.RV — MUSIŲ 

4216 ARCHER A VENTE 
Phone: LAFAYETTE 8617

2.00 mokslo pagal GI bilių? Jis

10,000 BONKŲ
• DEGTINĖS
• BRANDfiS
• RŪMO

GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

hni
3K

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALCMIS KAINOMIS
» Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQUOR 
STORE

3529 So. Halsted St.
MATU A N

Phone: YARDS 6054
žydukas”

r

Help Wanted
Paieškoma Andrei Gromy- 

ko, Stalino agento ir lietu
viškų bolševikų tėvynės am
basadoriaus Amerkioj. Jis 
pabėgo iš UNO Security

Council mitingo, New York. 
Žinantieji, kur jis randasi, 
prašomi pranešti UNO ge
neraliniam sekretoriui, Try- 
gave Lie, Hunter College, 
New York, N. Y.* * f

Ieškoma asmenn, pirmeny
bė duodama bolševikams, 
kurie nuvyktų į Sov. Rusiją 
parvesti į Ameriką Stalino 
dekretą, išleistą sugautiems 
Sov. Rusijoj šnipams, kad jį 
galima būtų pritaikinti A- 
merkioj sugautam Sov. Rusi
jos šnipui Nikolai Gregoro- 
viez Radin.

Kaip žinome, Sov. Rusija 
sugautiems šnipams sveti
mos valstybės naudai duoda 
gyventi tiktai 24 valandas. 
Gi Amreikoj jau kelinta die
na, kai Sov. Rusijos šnipas 
da gyvena.& *

Vienam laikraštyje per 
klaidą buvo įdėta mirusiojo 
paskelbimas. Asmuo, apie 

Į kurį buvo paskelbta, kad mi- 
Į ręs, perskaitęs griebia tele
foną ir šaukia redakciją.

— Kas čia kalba — kai 
atsiliepė iš redakcijos.

— Redaktorius...
— Klausyk, tu, šioks-toks, 

ar tai tu įdėjai į laikraštį, 
kad aš esu miręs! — šaukė 
žmogus.

— Taip, aš įdėjau... O iš 
kur dabar mane šauki? nus
tebęs paklausė redaktorius.

Patarlės
Dvi katės vienam maiše 

neužsikenčia.

ATYDA
Taisome

REFR1GERAT0RIUS
Visokios Išdirbystės 

Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

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

Jūsiį Radio Sugedęs?
Kreųkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St

Cicero, III.

VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Talsom Visi) ISdlrbysčlų 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS 
Paimam 18 namų ir pristatom 

PARDUODAM NAUJUS RADIOS
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Muziko^ Rekordų.

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

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

šių pinigų sumų. KEISTUTO TAUPYMO BENDRO- 
Vfi yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams įsigyti 
naujų arba senų namų, statyti naujų arba remontuo
ti dabartinį savo namų be Ilgo atidėliojimo ir be 
išlaidų, pagal G. I. Bill of Rights patvarkymus.

Šios bendrovės vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
šiame reikale suteikti patarimus ir patarnavimų.

fcfefcfcRfchm’
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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toliau nebegalima. Jeį kas, tai anglai turėtų tą žinoti. 
Iš Bevino ir vėliau Churchillio kalbų, matyt, kad jie 
tą žino. TodSl, bent kaip dabar atrodo, nauji Maskvos 
ir jos agento Gromyko manevravimai neduos tokių 
rezultatų, kokių jie tikėjosi.

APŽVALGA

Rimties
VALANDĖLEI...

Nelygi Kova

£aLcu ^35

Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IS PIRMOJO PASAULINIO KARO *

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

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

Užsieniuose:
Metams ............................ u....................................................... $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 negražiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus 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. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

Svarbi Rinkliava Bažnyčiose
VYSKUPŲ ŠALPOS FONDO VEIKLA

Rytoj visose katalikų bažnyčiose Amerikoj bus rink
liava nuo karo nukentėjusiems žmonėms šelpti. Ame
rikos Vyskupų šalpos Fondas, kuris vadinasi — Bįshop’s 
War and Emergcncy Rėlief Fund — sėkmingai dar
bavosi viso antrojo pasaulio karo metu. Jis milijonus 
dolerių surinko ir išdalino tų kraštų žmonėms, kurie 
buvo reikalingiausi pagalbos.

Lietuvos žmonės taip pat gavo pašalpos iš Vyskupų 
Šalpos Fondo. Keliais atvejais per Amerikos Raudo
nąjį Kryžių buvo pasiųsta dideliais kiekiais medika
mentų ir įvairios rūšies vitaminų. Nuo karo nukentė
jusieji lietuviai Europoj gavo pašalpos iš šio fondo 
ir per Šventąjį Tėvą ir kitokiais būdais.

Kai organizavosi Bendrasis Amerikos Lietuvių Fon
das, Vyskupų Šalpos Komitetas mums daug pagelbėjo 
ir moraliai ir medžiaginiai. BALF gavo iš jo penkis 
tūkstančius dolerių, kurie davė rimtą pagrindą mūsų 
fondui ir jo veiklai.
KARDINOLO ATSIŠAUKIMAS

J. Em. Kardinolas Samuel A. Stritch, Chicagos ar
kivyskupas, savo atsišaukime šios rinkliavos reikalu 
pastebi, kad jau daug kartų jis yra kreipęsis į tikin
čiuosius. prašydamas aukoti pašalpos reikalingiems 
žmonėms, bet —

“Šį kartą man sunku yra surasti žodžių, kuriais ga
lėčiau sustiprinti savo prašymą” — rašo Kardinolas. 
“Neseniai sugrįžau iš Europos, kur savo akimis ma
čiau milijonų žmonių skurdą ir iš gerai patikimų 
liudininkų girdėjau apie kentėjimus kituose kraštuo
se. Skardu yra žiūrėti j mažus kūdikius, kurių iš
vaizda parodo kentėjimą nuo maisto stokos ir pa
sako, kad per visą savo gyvenimą jie turės karo per
gyvenimų ženklus.”

Jo Eminencija pažymi ir tą faktą, kad daugelio 
Europos kraštų žmonių skurdą didina siaučią religijos 
persekiojimai ir tiranija. “Milijonams žmonių, kurie, 
besistengdami nusikratyti nuo vienos tiranijos, paten
ka į kitą, ateitis yra tamsi” — pažymi Kardinolas.

Tiems žmonėms reikalinga it paguoda ir pašalpa, ku
rią mes galime ir turime suteikti, lodei Jo Eminencija 
įtikinančiai ir nuoširdžiai kreipiasi į tikinčiuosius, kad 
ryt dienos rinkliavoj bažnyčiose būtų duosnūs.

Kodėl Stalinas Kovoja Katalikų Bažnyčią?
“The New World“, Chicagos arkidiecezijos ^vait- 

raštis, šios savaitės laidoje įdėjo savo korespondento 
Joseph Kozak pasikalbėjimą su J. E. vyskupu Petru 
Būčių, Tėvų Marijonų kongregacijos vyriausiu vadu. 
Ta proga įdėtas ir Jo Ekscelencijos atvaizdas. Pasi
kalbėjimas liečia religijos padėtįi Vakarų Ukrainoj. Ja
me aiškiai nurodoma, kad to krašto rytinių apeigų 
katalikai ne savo noru “atsiskyrė” nuo Katalikų Baž
nyčios ir “grįžo” prie Rusijos ortodoksų, bet Stalino 
buvo priversti padaryti tokį žygį. “Tasai skizmas bu
vo galimas tiktai tuomet”, sakė Vyskupas, “kuomet 
Romos Katalikų kunigai, stovį aukštose pozicijose, bu
vo eliminuoti deportavimais ir areštavimais”. Tie, ku
rie pasirašė “prašymą” Maskvai, neturėjo jokio auto
riteto tą daryti.

Anot gerb. Svečio, “toksai aktas yra. rte tik visų 
žmogiškų ir civilinių teisių paneigimas, bet ir laužy
mas Sovietų, konstitucijos, kuri popieroje garantuoja 
religijos laisvę”.

Toliau vysk. Būčys pareiškia, kad Sovietai yra kare 
su Katalikų Bažnyčia dėl to, kad Roma yra viena svar
biausia Kliūtimi Maskvos kelyje į ateizmą.

Paklausus, ar vysk. Būč; s turi ką nors pasakyti Chi
cagos žmonėms, gerb. Svečias priminė Abraham Lin- 
kolną, kurį visas pasaulis gerbia, neg jis išlaisvino pa
vergtus Amerikos žmones. “Prezidento Trumano vardas 
bus didesnis už Linkolno”, kalbėjo Vyskupas, “jei jis 
atneš laisvę pasaulio pavergtiems žmonėms”.

Pasakyta stipriai, aiškiai ir teisingai.
★

Apie Prie Kryžiaus Prikaltus Kunigus
Associated Fress daugelyje Amerikos dienraščių iš

garsino “L’Osservatore Romano”, Vatikano laikraštyje 
įdėtą žinią apie tai, kaip rusai bolševikai nukankino 
(prikalė prie kryžiaus) tris plačiai žinomus Lietuvos 
kunigus: Dabrilą, Balsį ir Petriką. Pabrėžiama, kad 
vienintelis tų kunigų nusikaltimas buvo — jų tikėji
mas. Straipsnyje rašoma ir apie kituc bolševikų žiau-

ius Lietuvoje.
“L’Osservatore Romane’ rašytojas, prieš paduosiant 

žinią apie prikalimą prie Kryžiaus trijų Lietuvos ku
nigų ir kitus žiaurumus, faktus atsargiai patikrinęs.

Apie Lai abejonės nėra, nes žinios apie bolševikų 
žiaurumus Lietuvoj mus pasiekė ne per vieną, bet per 
daugelį šaltinių. Yra ir liudininkų, kurie savo akimis 
matė, kaip buvo kankinami kunigai ir pasauliečiai.

Apie Mažųjų Tautų Likimą

Nauji Maskvos Manevravimai

Prieš porą savaičių plačiai skaitomame žurnale “Life“ 
buvo įdėtas buvusio Amerikos ambasadoriaus Joseph 
Kennedy straipsnis, kuriame gvildenami santykiai su 
Sovietų Rusija. Jis nurodo keletą punktų, kurių Ame
rika turėtų laikytis palaikydama ryšius su Maskva.

Amb. Kennedy mano, kad Baltijos valstybių, Besa
rabijos, Kurilų salų, Suomijos padėtis yra beviltiška, 
nebepertvarkoma kitaip.

Ta proga Amerika pažymi, kad toks p. Kennedy pa
reiškimas, sugretintas su Churchillio kalba iš kovo 15 d., 
rodo, kad Lietuvos ir kitų mažųjų tautų laisvė suran
da naujų priešų, ir kaip tik iš tų žmonių, kurių pareiga 
būtų juo labiau ginti visų tautų laisvę.

Tos ir kitos skelbiamos žinios mus visus turi ska
tinti akyliau budėti, gausinčiau aukoti ir daugiau dirb
ti, kad visas abejones išblaškyti ir kad greičiau savo 
tėvų kraštą išlaisvinti.

Sovietų Rusijos atstovas Gromyko, demonstratyviai Tfg|f|tifHdi RdŠVtoidi 
išėjęs iš JTO saugumo tarybos konferencijos, matyt ’ *
tikėjosi ne tik didelę sensaciją sukelti, simpatijos lai
mėti, bet ir naujų kompromisų išsiderėti.

Sensaciją jisai sukėlė, bet simpatijų nelaimėjo. De
mokratinių kraštų visuomenė puikiai suprato, kad Gro
myko išėjo iš posėdžio po to, kai saugumo tarybos 
nariai nesutiko pątenkinti Maskvos imperialistinių rei
kalavimų. Ar tuo savo žygiu Gromyko privers eiti į 
naujus kompromisus ir daryti naujų Maskvai nuolai
di}, parodys netolima ateitis. ★

Jei Didžiosios britanijos imperija nori subyrėti, jei “Sočiai Science” 1946 m. sausio mėn. laidoje įdėjo 
pasaulis nori pasiduoti totalitariniam Rusijos komu- J. Kajecko, Lietuvos Pasiuntinybės Vašingtone attachė, 
nizmui ir jo kruvinai vergijai, tepaduoda Iraną Sta- straipsnį,, pavadintą “Some common misconception a- 
linui ir tepalieka jo naguose kitas tautas. Su nuolai- bout the Baltic States”. Šiomis dienomis šis geras 
domis Maskvai ir taip jau per toli nueita, šitaip eiti straipsnis atspausdintas atskiron knygutėn.

Jau buvo rašyta, kad šių metų pradžioj Lietuvos ra
šytojai, dabar gyveną tremtinių gyvenimu Europoj, 
turėjo suvažiavimą. Dalyvavo apie 60 rašytojų, kurie 
įsteigė organizaciją ir ją pavadino Lietuvių Rašytojų 
Tremtinių Draugija. Jos valdybą sudaro: prof. V. Bir
žiška, St. Santvaras, Bernardas Brazdžionis, St. Zo- 
barskas ir Pulgis Andriušis. Pažymėtina, kad ši drau
gija išleido svarbų atsišaukimą į pasaulio rašytojus.

Žmonija ieško taikos. Ro
dos, kad jos visa širdimi 
trokšta, bet visas vargas 
pasireiškia tame, kad tau
tos nebenori naudotis tomis 
priemonėmis, kurios užtik- 
priemonėmis, kurios užtik
rintų taiką, prašalintų ne
susipratimus. Priemonės gan 
aiškios — vykdymas krikš
čioniškos meilės, stengtis 
artimą gerbti kaip patį save.

Šios savaitės įjvykiai aiš
kiai rodo, kad dar toli gra
žu kol taika ir ramybė pa
sieks visus pasaulio kraštus. 
Argi nejuokinga pasakyti 
arba net pamąstyti, kad 
koks katinėlis kėsintųsi at
imti drambliui gyvybę, bent 
mirtinai sužalotų arba iš
laužtų dramblio koją, arba 
ką panašaus.

★ ★ ★
‘ :o Rojaus tauri, 

skelbia, kad mažoji Irai' 
valstybėlė gali jai laisvę at
imti, tautos apsaugai suda
ro begalinį pavojų, užtat 
reikia Iraną suvaldyti, kad 
kartais iš to katinėlio stai
ga neišgautų pasakiškas liū
tas, kuris savo galinga le
tena neprispaustų prie že
mės didelės stiprios meškos.

Nesusipratimo arba kovos 
negal būti tarp dviejų ne
lygių oponentų. Ten tikriau 
sakant tik skerdynės Suau
gusiam, stambiam vyrui sar
mata stoti i kovą su kūdi
kiu, kuris dar nepastovi ant 
kojų. Visgi, Rusija nori vi
sus įtikinti, kad tasai kūdi
kis turi stebuklingas pajė
gas. Vėliau panašiai apseis 
su kitais kaimynais.

★ ★ ★
Tiesa, kad piktoji dvasia 

už žmogų skaitoma galin
gesne. Rodos, kad žmogus 
atsiduria nelygioje kovoje 
pagundų metu. Bet negali
ma užmiršti, kad pačiam 
žmogui pagalbon ateina. Die
vas. jeigu žmogus tiktai Jo 
prašosi. Tada tikrai nelygi 
kova, nes dangaus ir žemės 
Viešpačiui užtenka vieno žo
džio ir kova baigta. Jeigu 
piktoji dvasia nepaiso šios 
naujos pagalbos negudriai 
elgiasi.

★ w it
Neveltui Iranas prašo už

tarymo pas stipresnes tau
tas prieš nuožmų savo ne
prietelį. Argi mes patys ir
gi panašiai nedarome pa
prastame gyvenime, o ką 
pasakyti apie dvasines ko
vas* Turime prie ko kreip
tis. Dievas išklausys mūsų 
maldavimo; deja žmonija nė 
ra tokia gudri, kad tais at
vejais atsimintų neiti kovon 
su pikta dvasia be dangiš
kos pagalbos.

Jeigu Dievas su mumis, 
kas išdrįs mus paliesti? Pa
galba, kuri teikiama iš dan
gaus esti nepaprasta, kovos 
laiminga išeitis mūsų nau
dai užtikrinta. Dievas ne
skiria valandų, kuriomis iš
klausys mūsų prašymų,, Jis 
nuolatos ir visados padės 
prašančiam, savo laiku, ka
da reikalingiausia. A.B.CJ.

(Tęsinys)
Savo gražios tėviškės jau 

neberasit; nei tos vietos ne- 
pažinsit. Rusai atsitraukda
mi ją visai sudegino, sunai
kino. Liko tik vieni tvartai. 
Pirmą žiemą žiemojome pas 
tetą Ruseckienę prie Igliau
kos. Atėjus vasarai, savo 
žemėj išsikasėm grįčikę, už- 
dengėm ją šiaudais ir ten 
tebegyvenam. Papratom, ir 
gerai. Turim jau ir gyvuliu
kų šiokių tokių, ir laukus 
kaikur apsisėjam. Kad tik 
greičiau tą vargelį išvargus. 
Kad tik greičiau jūs parva- 
žiuotumėt. Kokis tai būtų 
džiaugsmas jumi vėl pama
tyti! Mamytė vis nesveikuo- 
ja. Gyvenimas nėr patogus.

Karštai bučiojam
Jūsų tėveliai.

Tik rašykit. tai. bus mu- 
miem aidžiįufcla paguoda. 
Rašykit...

Marytė pro ašaras vos į- 
stengė baigti laišką. Ji taip 
susijaudino, taip drebėjo 
baime rasti laiške ką bai
saus.

Laiškai į i,.iias neaiškumų; 
matomai, labai varžėsi cen
zūros ir nenorėjo gąsdinti 
dukterų. Nors tėvai ir ne
siskundžia per daug, tarp 
eilučių vis dėlto galima bū
tų įsigilinus perskaityti, kad 
motina serga, kad gyveni
mas labai sunkus. Iš karto 
Marytė nieko blogo iš laiš
ko neišskaitė, tik džiaugė
si, atsidžiaugti negalėjo pa
čiu jo gavimu ir žinia, kad 
tėvai gyvi. Iš to džiaugsmo 
ji išbučiavo vyrą dar kartą 
ir pavadino jį eiti į lietuvių 
vakarą, o ten sutiks Danutę 
ir praneš tą džiaugsmingą 
žinią jai.

Vytautas išėjo į valgomą
jį peržiūrėti laikraštį. Ma
rytė linksmai apsirengė juo
da vualine dekoltuota suk
nele. Ant krūtinės prisisegė 
raudoną didelę rožę. Kiek 
pasipudravo, užsidėjo savo 
negausingas brangenybes ir 
jau buvo pasirengusi eiti. 
Prieš išeidama pašaukė iš 
virtuvės tarnaitę ir įsakė

Visą talentą, kurį aš turiu, 
aš įgijau sunkiai dirbdamas, 
ir kiekvienas, kuris taip pat 
sunkiai dirbs, kaip aš dirbau, 
pasieks savo tikslą, kaip, aš 
jį pasiekiau. — Bach. fe

jai būti visą laiką, kol jie
du sugrįš, prie vaiko.

Su ilga juoda suknele Ma
rytė buvo dar gražesnė ir 
lyg aukštesnė, negu visuo
met. Šalia aukšto juodbru
vio vyro šviesplaukė Mary
tė tokia graži pora! Iš žyd
rių mėlynų jos akių tryško 
gyvenimo džiaugsmas, kaip 
ir anksčiau, prieš karą. Tie
sa, dabar — karas; jis vi
sur jaučiamas ir nuodija 
gyvenimą, bet ji jau apsi
prato su juo ir bent šiuo 
momentu — ji laiminga. Ji 
turi sūnų, ji myli, ji myli
ma. O dar ką tik gavo ži
nių — ir tėvai sveiki ir gy
vi. Karas jau gal baigias. 
Jie visi grįš į savo nuvar
gintą nualintą, vis dėlto 
brangią ir viliojančią tėviš
kę. Kaip nebūti linksmai, 
kaip nesidžiaugti!

Grikšus, intėjusius į salę, 
daug pavydžių, daug meilių 
akių sutiko. Salė pilna žmo
nių. Daugelio labai kuklūs 
tualetai ir studentiškos uni
formos. Studentijos nors 
gaudavo kai kas stipendi
jas ir paskolas iš aukštųjų 
mokslų moksleiviams šelpti 
draugijų, vis dėlto išlai
dose turėjo labai susivaržy
ti. Buvo ir senesnių inteli
gentų, bet jie irgi didele 
eleg a n c i j a nepasižymėjo. 
Grikša su žmona skyrėsi iš 
kitų. jei ne tualetais, tai gra
žia išvaizda ir kažkuo dar, 
ko iš karto negalima sugau
ti.

— Graži porelė! — rodė 
kits kitam studentai: — Sa
ko, labai gražiai įsitaisę bu
tą.

— Dar studentu būdamas 
‘ jis jau gerai uždirbdavo, —

kalbėjo kitas.
— Keista, kodėl kiti tiek 

daug neužsidirba. Tik jam 
taip jau sekasi. Ir šitie bril- 
jantaį ant žmonos rankų, 
juk irgi uždirbti! — kalbė
jo vienas studentas, ironiš
kai rodydamas į Marytės 
žiedą.

— Tai kaip tu manai: ne
gi vogti, — atkirto kitas.

(Bus daugiau)

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

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

PER FEDERAL SAVINGS * LOAN INSURANCE CORP. 
VVASHINGTON. D. C.

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

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

Šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.
38



t

Šeštadienis. kovo 30, 1946 drattos. CHTC4GO TT TJNOI 5

Prikalbėjimas Su Jo Ekscelencija 
Vyskupu P, Būčių

_ KETURIOS BOMBOS GENUOS KAPINĖSE. — PER
MINŲ PRIMĖTYTĄ JURĄ. — ANGLŲ LAKŪNAI PA
SISLĖPĘ PAS LIETUVIUS. — KAIP KOMUNISTAI
UŽ 10 LYRŲ PERKA STALINO GARBINTOJUS. —
IŠ RUSIJOS GRĮŽĘ BELAISVIAI VĖLIAVŲ KOTAIS
PLIEKĖ RAUDONUOSIUS. — LIETUVIS PAS ITALU
JOS SUSISIEKIMO MINISTERĮ. — EKSCELENCIJA
TURI NAUJŲ ŽINIŲ APIE LIURDĄ. —’ TĖVO MA-
ŽONO SUNKUS VARGAS SIBIRO GIRIOSE, — VYS
KUPAS BCCYS BUS USA IKI RUDENS, PASKIAU
MANO VAŽIUOTI Į MANDŽICRIJĄ.

Jei norite matyti žmogų, ta, net gi ten esančiose gra- 
kuris pasiekęs. 74 metus am- žiausiose pasaulio kapinėse 
žiaus dar tebėra pilnas e- keturios bombos nukritu- 1 
nergijos ir darbą dar gali sios.
atlikti su ypatingu proto la- pER pI at^jj ATLANTA i 
kurnu, pamatykite Jo Eks-,
celenciją vysk. Bučį. O sa- — Plaukėme “Purdue Vi- 
vo gyvenime jisaį yra įtemp- i ctory” laivu Tai USA karo 
tai dirbęs: profesorius ir laivyno nuosavybė, laivas 
net, laikinai, rektorius Pet- baigtas statyti 1945 m. pa- 
rapilio dvasinės akademijos, vasarį, skirtas prekėms ve

žioti, bet juo važiavome 8 
civiliai, (trys kunigai, trys 
diplomatai ir 2 jų moterys), 
o įgulos buvo 39 žmonės. 
New Yorko uostą pasiefiė-! 
me per 11 dienų 17 valandų.

! Nei ypatingų nuotykių, nei
— Kaip, Ekscelencija, pa-1 pavojų nebuvo. Tik Vidur- 

sisekė kelionė į Ameriką. žemio jūroje teko plaukti
- Kelionė buvo nebloga, I Per vietas. • Bangos

bet ilgai ėmė laiko išsirū- ‘blaske la‘v«; hcŲ 31S ■so
pinti reikiamus leidimus, i Valgis buvo ,geras.
Pradėjome rūpintis 1945 me- !tlk supolaivas nemažai tai 
tų sausio mėnesy, o galuti- i j™ dienas negalėjau Ml-

rektorius Lietuvos universi
teto Kaune, o dabar vertin
gos Tėvų Marijonų bend
ruomenės generolas.
IŠPLAUKIAME IŠ 
GENUOS

nai juos gavome tik šių mė sių laikyti, o visas kitas, die-
' “ j.__  • nas — laikėme. Laive koptų vasario 14 dieną. Amen- , “ , , „ x -•

kos pasiuntinys p. Taylor ^os nebuvo, bet turejo- 
jau buvo seniai pažadėjęs K misijomenskus jrengi- 
reikiamus leidimus, jau ir mus-
vieta lėktuve buvo numaty- Kokie buvo pirmieji į-
ta, bet karui staiga pasibai- spūdžiai Amerikoje? 
gus visos vietos lėktuvuose — New Yorką pasiekėme 
buvo paimtos kariams, o kovo 6 d. šešerius metus 
mums važiuojant garlaiviu jau nebuvau tame mieste 
teko vėl iš naujo surinkti buvęs, bet pasikeitimų nesi- 
kitus reikiamus dokumen- matė. Stabtelėję Kolumbo 
tus. Iš Romos išvažiavome Vyčių viešbutyje tą patį va- 
vasario 16 d. vakare ameri- karą patraukėme į Maria- 
kiečių autobusu į savo uos- napolį. J. E. VYSKUPO P. BŪČIO, MIC., naujausias atvaizdas,

Pabėgėlio Rauda

tą Genuą Pavažiavus apie : — Ar nesijautėte kelionės j tilpęs Chicago Herald-American, kuomet garbingas sve-
50 mylių autobusas sugedo, pervargintas? j čias atvyko į Chicago. Ta proga norime pažymėti, kad
Du šoferiai negalėjo jo pa- — Ne. i Garbingasis Svečias ir kun. dr. J. Vaitkevičius, MIC., ba-
taisyti, tai nuvyko ieškoti KARO NUOTYKIAI
T1!^0? > artlmia'JS' m’es; komoje
telį, Naktis buvo sviesi, bet j
šalta ir vėjuota. Išstovėjo- — Karo metu visą laiką 
me net 7 valandas ant ke- buvote Romoje, o kaip bcm- 
lio, iki nakties 2 vai., kada bos ir kautynės, ar nebuvo 
atvažiavo du automobiliai ir perdaug pavojingos? 
galėjo kai kuriuos iš mūsų — Mūsų namo darželyje 
paimti. Per tą laiką kad ne-į nukrito dalys bombų, iššau- 
sušaltume vyrai bėgiojo į tų iš priešlėktuvinių patran- 
lenktynių, suradę sausų ir kų. Bet šiaip tai net nei vie- 
kietų krūmokšnių susikūrė no lango neišmušo.

landžio 28 d., dalyvaus Nekalto Prasidėjimo Šv. P. Ma
rijos. Seserų Gildos seime, Aušros Vartų parapijos salėj.

lias savaites ir išėjo kitur, 
nes ir jiems vienoje vietoje 
ilgai pasilikti pavojinga.

— Kaip vyko Romos užė
mimas?

— Palyginamai, ramiai.

po 10 lyrų už kiekvieną nu
teptą šūkį. Tai vaikai po 
mokyklos ar po katekizmo 
pamokų ir eina uždarbiauti. 
Kitas taip padaro net po po
rą šimtų lyrų per dieną...

Amerikiečiai apsupo vokie- Tačiau italų simpatijas 
čius. Kai jau rodėsi, kad link raudonųjų gerokai at-

ugnį. Važiuojant toliau au- — Bet į slėptuvę vistiek baigs apjuosti lyg žiedu ap- I vėsino Tito bandymai įsi- 
tomobiliais vienas vėl suge- ■ kai kada reikėdavo skubėti ! link miestą, vokiečiai pro stiprinti Trieste. Dar blo- 

j giau visus nuteikė, kai Rudo, taip kad Genuą pasiekė- Iš pradžių užeidavome, tarpą išbėgo.
me tik 3 vai. po pietų,. Čia bet paskiau apsipratome, 
dar reikėjo susiieškoti ku- Slėptuvė mūsų namų gyven- 
riuo laivu plauksime, gauti tojams buvo pakankama, na-

je

reikiamus dokumentus iš U 
SA konsulo ir gydytojo liū- 
dymus. Tuo gi tarpu Genuą 
per karą gerokai sudaužyta. 
Nueiname nurodytu adresu,

nų rūsyje.
— Koks buvo įspūdis vo

kiečių okupacijos metu Ro- 
noje?

— Kiekvieną dieną, kol jie

— Kaip su rtiaistu Romo- £Ma pareikalavo iš Italijos 
kiek milijonų kontribucijos. 
Iš komunistų partijos italai 
masiniai pradėjo išstoti.

— Vokiečiai maitinosi a 
liminėdarai iš gyventojų, tai
buvo sunku, bet kai atėjo ?‘P’. kad, normaliai neatr°- 

do, jog komunistai galėtų 
paimti viršų, bet komunis
tai kartais moka visokių

o jau ieškomos įstaigos nė- , mvo, Romos gyventojas ne-

amerikiečių ir britų kariuo
menė, jie savo daliniams at
sigabeno ir maistą. Tuoj pa
lengvėjo, ypač kai UNRRA

ra tenai, išsikėlus. Einame buvo tikras ar rytoj dar at- pradėjo šelpti. Buvo juodės 
vėl kitur. Gydytojas darė sikels gyvas, ar bus sušau- nių dienų, bet tikro bado 
pagrindinį sveikatos patik- lytas. Daugelis prieglaudos nekentėjomc per visą karą. 
rinimą, net ir spinduliais ieškojo net lietuvių marijo-
peršvietė, net ir akis, dan- nų vienuolyne. Pas mus LYRŲ SUKIS
tis kiekvienam ištikrino. slapstėsi keletas vokiečių

Kai amerikiečių kompani-1 gaudomų žydų. Vieną kartą 
ja telefonu mus pašaukė iš ouvo tėvas su sūnumi per 
viešbučio, kelionių agentas 2 savaites paskui net ketu- 
atsivedė žmogų eu vežimu Įžydai, tai vėl kitas zy

ku mūsų valyzoms paimti, I ^a8 savo biblioteką buvo 
Už valyzų nuvežimą sumo- paslėpęs, o karui pasibaigus

STALINO GARBEI
— Kaip Italija jaučiasi, 

kai po fašistų rėžimo dabar

“triksų”. Prie tokių galima 
priskaityti ir galimybę, kad 
bolševikų remiama Tito ka
riuomenė gali bandyti už
imti didesnę ar mažesnę I- 
talijos dalį. Mat, italų ka
riuomenės dabar nėra. Šiau
rėje tik budi lenkų daliniai.

Dar vienas dalykas —

Beširdžio likimo sūkurių 
pagrobtas, blaškausi beribė
je, klaikioje gyvenimo are
noje. Einu, klaidžioju, ieš
kau ir... nerandu...

It rudens vėjo atplėštas 
medžio lapelis, betiksliai mė 
tausi šen ir ten, kol, visiš
kai nuvytęs, parkrisiu ant 
gyveninio kelio ir beskuban
čio žemės keleivio negailes
tingai būsiu sumintas. Be 
vardo, be atgarsio...

Karo slibinas atplėšė ma
ne nuo Tavęs, mano bran
gioji Tėvyne, ir sviedė į 
svetimą, nežinomą kraštą, 
tarp nepažįstamų žmonių, 
nešti sunkią ir karčią pa
bėgėlio naštą.

Einu, klaidžioju pasaulio 
vieškeliuose, gi aplinkui vien 
tik tamsią naktį matau. Nei 
gamtos grožybės, nei mato
ma prabanga mano akies 
nežavi, neramina krūtinėje 
besiblaškančios širdies. Ji 
daužosi it jūros bangų mė
tomas šapas.

Matau pro šalį skubančius 
svetimus žmones, svetimus 
veidus, svetimus jausmus. 
Visur girdžiu vien tik sve
timą kalbą. Niekas, niekas 
manęs nesupranta ir neat
jaučia. Niekam neįdomi 
vargšo piligrimo kančia...

Blaškausi tarp svetimųjų 
ir ieškau bent trupinėlio, 
bent mažiausios dulkelės lai
mės bei džiaugsmo. Ieškau 
ir nerandu. Nerandu, nes ji
nai liko tenai, už daugel ki
lometrų, kraujuose pasru
vusioje Tėvynėje. Tėvynėje, 
kurios kūną šiandieną min
do ir terioja plėšraus azija
to vyžuota koja. Jo kruvini 
nagai siurbiasi į mano Tė
vynės šventą kūną ir laši
na kraują lašas po lašo. Oi 
ne! Ten upeliais kraujas te
ka!.. O kas besuskaitys rau
das ir aimanas, kurios plūs
ta iš mano brolių tautiečių 
lūpų ir širdžių? Kas surinks 
jų liejamas ašaras?..

Tėvyne! Aš apleidau Ta
ve, palikau skausmuose su
rakintą, kenčiančią ir panie
kintą ir, it sūnus palaidū
nas, išklydau svetur. Ne sa
vo noru ir ne nuotykių ieš
koti. Mane privertė palikti 
Tavo dirvonus žmoniškumo 
jausmų nepažįstąs, žiaurus 
priešas, kuris kėsinosi prieš 
mano gyvybę. Tačiau Tu 
manęs neišsižadėsi ir neat- 
stumsi. Tu manęs neprakeik
si.

Matau Tavo, skausmų iš
kraipytą veidą. Matau Ta
vo pakeltą ranką, kuria Tu 
laimini mane. žengiantį skuu 
džiu pabėgėlio keliu. Tavo 
ilgesingas žvilgsnis sminga 
į tolius ir mato mus, Tavo 
vaikus, išbarstytus po sve
tima? šalis. Tu pasiilgusi 
lauki, kada gi mes vėl su
grįšime pas Tave...

Tėvyne! Mes išklydome į 
svetimus, mums nepažįsta
mus, vieškelius. Išklydome, 
tačiau ne vieni, — mes ir 
Tave išsinešėme savo širdy

Nuostoliai dėl 
’^.eęssiii puotos

G “eenlosvu, Ind. — Ši apie- 
84 _I linkė paliko be javų sande

lio. Gaisras jame kilo kaip 
tik tuo metu, kada 15 laisva- 
nerių. ugnegesių buvo susi- 

j dyti ir užgrūdyti, sugrįšime į rjnk<» puoton pas savo virši- 
ir tikrai Tave mylėsime, nes
mylėti dabar jau išmokome.

Tikėk, ir mes tikime, kad 
vėl Tavo padangėje patekės 

J gyvybę nešanti, ašaras džio
vinanti saulutė, sugaus lais
vės trimitas. Mes sugrįšime 

‘ ir paskleisime gyvybę Tavo 
laukuose, — ir Tavo krūti
nė laisve alsuos.

se. Turime ir nešiojamės 
Tave savo širdyje. Tu esi 
mū?ų talismanas, 
mus, kol mes sugrįšime pas 
Tave. O mes tikrai sugrįši
me! Gyvenimo kovose išban-

ninką. Esant nemažam vė
jui, sandelis sudegė ugnege- 
siams puotaujant.

: SVARBU
j GEROS ŽINIOS VISIEMS
I Kenčiantiems nuo Patrūkimu j

iJ
likėk dr lauk, brangi Tė- i Į jai k-atk e.vntrki; — Nežiūrint Į 

vyne, mes tikrai sugrįšime! ka", k,,ip
Bernas, 1946.1.13. | J V.? *E T,u SĄ> n‘žiuri,,t

I JKII.I juueiulėh kad l*ATK( k-ite.Antanas PaulaitL

OkECOATCOVERS

NIMENAMEL
MAUK »|O v S. »AT

NOBRUSH MARKS

3 ej 11 a
= JAI JL.MS buvo daryta operacija nuo 

' j I l'ATItCklMO;
n i i '

- J AI NOIUTK žilinti kas link TKI SO j

RENDCOJAM GRINDIMS 
TRINĖJUS (SANDERS) 

SI.50 UŽ DIENĄ

Benjamin Moore 
Maliavos
VISŲ SPALVŲ

S AM—FE AT -----------
INTERIOR GEOSS — 
DUEAMEE SEMI-GLOSS —2.98 
IMPERVO ENAMEE — 4.98 

Mes Taipgi Turime 
MARTIN SENOLI? MALIAVŲ 

IR VARNIŠIŲ 
Pll,NAS RINKINYS 

SIENOMS POI’IEROS 
Nuo — 18c. ir aukse, už Rolę

MAROUETTE 
PAIMT & HARDWARE

2 >47 West 63rd Street 
Iel.: — IIEMlock 8262

82.25
2.69

~ *[ Į kuri dabar nešiojate ar liakiuaas 
j j ar duoda Jums ko <Įaugi a usini ramu- | 
| ino ir apsaugos;
! JAI Iii 'VOTIS npvil. i kur kitur;

I JAI NOIUTK sužinn-i TIESA kas link į 
j Jusli l’ATItf kl .Y|<>, įr ar galiam iš- I j gydyti ar ne; i
| JAI NOKITE MOKSLIŠKĄ Trumi ku

ris (lauš Jums HM) iiikiš., ramumo ir
| apsaugos; tad Jums privar u ateiti į 
• musų SKNĄ, ATSAKOM INtiĄ |stai- 
| gų, kur musų. Gydytojas — nuo PA

TRŪKIMO SPECIALISTAS — su 40 I metų patyrimo išcgzainmuos jus ko- 
| pilniausiai ir duos jums tikras ir tei- 
1 sinr.as, inforniiu'i.ias, kurios padės 
| jums atsiekti piliai sveikimų.

ATEIKITE TEOJAUS DEL 
| VELTUI IŠTYRIMO IR 
| PATARIMOj ■’ 15.000 liūtinių nuo PATRŪKIMO šokinu nu

Imingai išgydyta laikotarpyje praeitų 25 
metų šioje Įstaigoje kur AUKSINĖ j 

| TAISYKLĖ visuomet praktikuojama. ®

| Atdara. Pirniari , Treeiad. ir šeštad 
x nuo H vai., ryto iki 7:30 vai., vak.

Rupture 
& Iruss Service

o

1869 N. DAMEN AVĖ. 

Tel. — ARMitage 8200

NELALIKITE-
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mea esame pirmaklasiai nariai Chicago Board o£ Underwriters”

OMALLEY and MeKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALINIAI AGENTAI Siu Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS KIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICIIIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY

I
I

komunistai pradeda galvas nuotaikos iš Rusijos sugrį- 
kelti? Į žūsiu italų belaisvių. Jie

— Iš pradžių liaudis rodė ’ dideli komunizmo plitimo 
komunistams nemažo pasi-> priešai. Tai tikras faktas:

kėjome 800 lyrų, patys pas- atsiėmė. Vieną kartą buvo tikėjimo. Komunistai turi kada grįžo jie iš Rusijos, 
kui jas nuėję pėsti. atvykę net anglų lakūnai, iš- pinigų savo propagandai. , Italijos stotyse juos susiti-

bėgę iš belaisvių stovyklos. Pavyzdžiui, galime suminė- ko komunistai su raudono- 
Laivui pasijudinus nuo Kai kurį iajką slapstėsi pas ti tą faktą: Romos miesto mis vėliavomis ir plakatais, 

mūsų akių tolo Genuos uos- -nug žinoma, tas surišta su namaį ir tvoros nuteptos šū- Pirmas sugrįžusių belaisvių 
tas. Gaila, kad tas gražina jįdeiįu pavojumi, neg buvo kiais SSSR ir Stalino gar- žygis buvo iššokus iš trau- 
miestas taip nukentėjęs per paakelbta, kad bus baudžia- bei. Tas vyksta šiuo būdu: kinio atimti tuos plakatus 
karą: puikioji bažnyčia —Imi mirties bausme už laku- komunistai vaikams duoda ir vėliavas ir jų kotais plie- 
Annunciata sunkiai sužalo-, nų slėpimą. Pabuvo jie ke- prietaisus, dažus ir moka kti komunistus. Policija tu-

rėjo daug vargo tvarką grą
žinti. Sugrįžusieji iš Rusijos 
italų belaisviai visur skel
bia, kad Rusijoje baisiausi 
vergija, kad negali tikėti, 
ką komunistai užsienyje 
šneka. Ir esantieji Italijoje 
lenkų kariuomenės daliniai 
yra sudaryti iš buvusių be
laisvių Rusijoje. Ir šie ma
tė koks ten gyvenimas ir 
bolševikų baisiai nemėgsta. 

(Daugiau bus)
Dr. J. Pnmskis

Dviejų Metų 
Sukaktuvės

Leitenantas 
Chester Wirtel
Jau sukako du metai, 

kai negailestinga mirtis 
atskyrė iš mūsų tarpo my
limą sūnų ir broli, Lt. 
Chester Wirt?l, kuris žu
vo lėktuvo katastrofoje.

Netekome savo mylimo Balandžio 2 d., 1941.
Nors laikas tęsiasi, bet nūs jo niekados negalėsime už- 

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

u/prašėm g?duVngas šv. Mišias, su egzekvijomis, Bal. 2 d., Gi
mimo Svč. P-lės (Marquette Pk.), pa?, bažnyčioj, 8 vai. ryto.

Kviečiam? visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįstamus 
dv.lyvąuti šiose pamaldose ir kartu su mums pasimelsti už 
a a. Leitenanto Ch?ster stelą. •

NulifMlę: Tėvai, Broliai ir Sesuo.

Vis kaip vienas už Lietuve. Nepriklausomybe1



šeštadienis, kovo 30. 1940

CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
BALF Veikimas

Cicero. — BALF 14 sky 
riaus nusirinkime, 22 diene 
šio mėnesio, išklausyta vai 
dybos pranešimai iš apskri
ties veiklos. Apskritis išnuo
mavo pastovią buveinę 4714 
S. Marshfield Avė., drabu
žiams priimti. Buveinė at
dara dienomis ir vakarais 
Paranku visoms kolonijoms 
ir pavieniams pristatyti sa
vo dovanas. Iš mūs skyr. 
nugabenta 30 dėžių drabu
žių. Jau ir vėl renkama, pa
kuojama taipgi ir kenuotc 
maisto. Kas ką išgalite, neš
kite, duokite.

Laikykimės įsakymo: al
kaną papenėk, nuogą pri- 
dengk.

Iš centro gautas platus 
atsišaukimas dėl velykinių 
dovanų. Nutarta iš skyriaus 
iždo paimti $50.00 ir nupirk-

Vyčiai Senjorai,
Dėmesio Dalyvaukite 
Svarbiam Susirinkime

Būsimo antradienio vaka
rą. Dariaus-Girėno mažoje 
lalėję, 4416 S. Western Av., 
ygiai 8-tą vai., įvyksta svar 
)us Lietuvos Vyčių Seniors- 
Draugovės susirinkimas.

Tikslas šio susirinkimo — 
galutinis svarstymas apie 
numatytą Vyčiams namą, j 
tūriam reikalui bendra Aps- 
tritis-Seniors namo komisi
ja įdėjo daug pasišventimo 
ir darbo. Praeitame Seniors 
nusirinkime nutarta namą 
pirkti. Šiame susirinkime 
bus sprendžiama įsigytą na 
mą kaip naudoti, kad atneš
tų įeigų jo užlaikytnuį ir 
atmokėjimui užtrauktų ob- 
’igacijų — morgičių ir t.t. 
Reikės nuodugniai apsvars-

UTENU ASTTR DRAUGAS. CITICAGO. ILLINOIS

VIETOS, KUR GALI SUSTOTI DARBAI

U. S. COAL AREAS
^Bituminous (Soft)
*Anthrocite (Hord)

Žemėlapiu (tamsios vietos) parodoma Jungt. Amerikos Valstybių anglių kasyklos,
kuriose, jei nebus susitarta, nuo balandžio 1 dienos sustos darbas. 400,000 darbinin
kų, priklausančių United Mine Workers Unijai, išeis į streiką. (Acme-Draugas teleph.)

ti mokykloms reikmenų ir tyti, kaip ir kokiu būdu su- 
išsiųsti ištremtųjų vaiku- kelti finansus. Neužteks vien 
čiams. Jiems visko reikia., tįk į§ parengimų pelno ir 
Gerų darbų, nuoširdus rėmė- aukų, reikės' svarstyti ir ki- 
jas kun. Albavičius, apsiėmė tokįas priemones, 
neskūpėti raginimų iš sa
kyklos. šiame susirinkime daly-

____________ vaus adv. J. Grish, L. Vyčių
Cicero. — Balandžio 2 d. centro leSalis Patarėjas, ku-

Rytoj LUC Vakaras
Kovo 31 d., Lietuvių, audi

torijoje, Lietuvių Universi 
teto Klubas rengia pavasa 
rinį vakarą. Bus atvaidinta 
komedija ir koncertas.

IS GARY, 1ND, LIETUVIŲ GYVENIMO
DVIGUBOS 
PAGERBTUVES

, •• tKazimieriečių. Dainininkės
,.Kovo,24 ?: ParaP‘3°s sa; buvo iš Čikagos Eleonora 
leje įvyko klebono kun. J- Kriš4iūnas ir Kristina Aukš- 

Klūbo nariai nori padėti S. Marcio pagerbimas jo var kalnis Jos dainav0 duetu, 
studentams, kurie lanko Bal- d.nių proga. dainavo; Mar Pukš.

Vakaras buvo labai jau- Aldona BarcUs jr Kris. 
kus, nes amonių prisirinko į tįnj A.ukškalnis piaIrJ 
pilna svetainė.

j sas to vakaro pelnas buvo nau, kas mano yra priete-
skiriamas parapijos naudai. | liai. Visuomet dėkinga.
PAMAI DOS Kastan,i ja Kazakevirirn,-.FAMALDUb ?13 N Central Ave

Šv. Kazimiero bažnyčioj Chicago, Illinois
gavėnios metu vakarais pa
maldos esti trečiadieniais ir 
penktadieniais. Trečiadie
niais pamokslas ir palaimi
nimas šv. Sakramentu. Pa
mokslus sako iškalbingas pa 
mokslininkas kun. J. Nau
džius Gi penktadieniais ei
nama Kryžiaus keliais ir 
paskui palaiminimas Šv. Sa
kramentu.
ATGAIVINTA

Kovo 20 d. klebonas už
prašė visus vyrus susirinkti 
į svetainę svarbiems pasita
rimams, bet nepasakė ko
kiems. Taigi buvo surpry- 
zas. Susirinkus į svetainę, 
klebonas atkalbėjo maldą ir i 
pradėjo aiškinti, kad nuo 
seniau mes turėjom čia Šv.
Vardo Draugiją, kuri, karui 
užėjus, buvo apmirus. Da-

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Balsuokite Už 
Joseph G. Kohout

bus balsavimai. Bus renka-|ris Paaiškins kas link lega- 
liškų reikalų rišant šiuos 
klausimus.

tie universitetą, Hamburge, 
Vokietijoje. Šis parengimas 
bus jų naudai. Taipgi klu
bas pradės rinkti mokslo Sykiu buvo pagerbti ir

mas tik vienas trustisas, o 
kova tarp politikierių eina 
per vietos spaudą atkakli ir

knygas ir siųsti į tą univer- karo veteranai, laimingai 
sitetą. Prašoma visų atei- j grįžusieji iš karo lauko, ku-

Brangūs vyčiai-vytės, per
nant į vakarą atsinešti su į rių irgi nemažas skaičius 
savim nebereikalingas var- atsilankė.

pildė parapijos mokyklos |jar Vgj turim progos atgai- 
vaikučiai vadovystėj seselių Į vįnti. Visi susirinkusieji su

tiko. Susirašė apie 30 vyrų. 
Graži pradžia.

Joseph G. Kohout

Joseph G. Kohout, kandidatas 
Demokratų partijos sąrašan į 

Į susirinkimą atsilankė ir Į State Senatorius 15-tame Sena- 
, T at j v- i • Į toriai distrikte, šiandie pranese,kun. J. Naudžius, kuris pa- kacĮ gavo endorsementą nuo Inde- 
sakė kalbą, nurodydamas pendent Voters of Illinois organi-

'___i__ ’ zacijos. Independent Voters, J. G.draugijos svarbą. Baigiant Kohout pareiškė, ko-pilniausiaitina Aukskalnis. Pianu a- ~Kohout pareisite, Ko-pnniausia
1,/rrv,Tv/Tii susirinkimą, klebonas uzpra- i remia jo platformą ir rekomen kompanavo Josephme M.1- š_, ka<J trečiadienį.'i ii *> <>«■•«
ler.

Kalbą pasakė pats klebo
nas. Sveikindamas karo ve
teranus vardu visos parapi
jos. Paskui kun. J. Naudžius 

Vakaro programa susidė- SVeikino kun. Martį vardi-
I

nešvari. Kaip respublikonai daugelį metų svajojote, kaip totas knygas. Labai trūks-
taip ir demokratai nesigaili tik apie tokį Vyčiams namą į ta knygų Europoje ir uni- jo iš dainų kalbų judamųjų I niu nrO£?a 
šmeižtų ir įvairių būtų ir I .. . . ......... I ni" Pr°ga._ - kad būtų vieta priglausti i versitetas negali gerai at- paveikslų ir kitokių pamar-
nebūtų priekaištų. Kaip pa-| mūsų jaunimą ir duoti jam likti mokslo be reikalingos 
tarlė sako: Puodas puodą . progos lavintis mūsų tauti- ! medžiagos.
vanoja, o abu juodi. mes kultūros srityje. Proga , ...

e,- ■ • i*a*i • ■ 1 , , - i t Programoj bus komedijaŠie rinkimai politikieriams ; dabar musų, rankose. Jeį ne- ! »<q g g
IMGkios progos nesulauksime. į

Tad, kiekvienas būtinai pri-

tuo svarbūs, kad kurie lai- • panaudosime, gal kitos to- 
mės, taį bus miestelio val-

arba Šliubinė Iškil

ginimų.
Pirmą dalį programos iš

drasaus
nusistatymo kas link veteranams po pamaldų ir Vėl visi SU- programų, numažinimo Sales tak-

dovai.
Kovo 31 d., 3 vai. popiet, 

Liuosybės svetainėj Cicero 
Lietuvių Improvement Poli
tikos Klubas rengia pramo
gą- Klūbietis

Koncertą išpildys daininin 
būkime į šį svarbų susirin- kės Helen Mathews, Chris- 
kimą, išreiškim savo nuo
mones ir padarius sprendi
mą, visi kaip vienas remki
me. V. Ed. Pavis, prot. rast.

SALT! FAKTAI
Kas Link Jūsų Taksy Bilų!

• Edward Cepak Balandžio m. 1942 m. buvo išrinktas Cicero 
Town Trustee. Sausio m. 1943 m. jis balsavo už aukštą taksų bi- 
lą. Sausio m. 1944 m. jis balsavo už dar didesnius taksus. Sau
sio m. 1945 m. jis balsavo dar už didesnius taksus negu pir
miau, ir ant galo Sausio m 1946 m. jis balsavo prieš pasiūlimą 
kuri Jerry Dolezal, Respublikonų Town Collector, Įnešė pagal 
kurį pasiūlimą Cicero žmonės būtų buvę sutaupyta 23% nuolai
dos taksom s. Tuojaus po to Cenak davė įnešimą priimti aukš
čiausią taksų Ūlą Cicero istorijoje.

Cepak įncš.mas laimėjo 4 balsais prieš 3. štai kaip 7 trus- 
1 asai Cicero miestelio balsavo:

UŽ ŽEMAS TAKSAS

JERRY DOLEZAI, 
JERRY HOLECEK 
JERRY JUSTIN

UŽ AUKŠTAS TAKSAS

EDWARD CEPAK 
FRANK CHRISTENSON 
LEO KASPERSKI 

JOSEPH CERNY

Jai Cicero balsuotojai kitą antradienį sumuštų balsais Edward 
Cepak tada vienas balsas už aukštas taksas bus prašalintas.

Thomas E. Kaliai, Respub’ikonų partijos kandidatas už Ci
cero Town Trustee, yra pasižadėjęs balsuoti už žemas taksas 
kartu su trimis kitais Rep'iblikonai.s, — Jerry Dolezal, Jerry 
Holeeck ir Jerry Justin. Jai Thomas E. Kaliai bus išrinktas kitą 
antrądinj, tada sąstatas miestelio taryboje bus sekantis:

U2 ŽEMAS TAKSAS

JERRY DOLEZAL 
JERRY HOLECEK 
JERRY JUSTIN 
THOMAS E. KALLAL

UŽ AUKŠTAS TAKSAS

FRANK CHRISTENSON 
JOSEPH CERNY 
LEO KASPERSKI

Tai t/k vįenatinė išvada ka'o Cicero miesteliui yra viltjes 
sulaukti žemesnių taksų bėgyje kitų keturių metų. BALSUOKI
TE UŽ THOMAS E. KALLAL, ANTRADIENI BALANDŽIO 2 D.

LRKSA Kuopų 
Dėmesiui

Į vakarą buvo atsilankę ir 
J keletas žymesnių biznierių, 

būtent: M. Sharkey, J. Pru- 
zin, A. Kazlauskas ir kiti. 
Visi minėti biznieriai dar 
prisidėjo ir žymiomis auko
mis prie šio parengimo. Taip

LRKSA Chicagos apskri- i pat atsilankė ir keletas po- 
ties susirinkimas įvyks sek-Į litikierių, nes šį pavasarį y-

sų ant maisto ir drabužių, ir jo 
reikalavimą kad legislatūra pil
nai ištirtų kas link Chicagos Mo
kyklų sistemos.

Kohout reikšmingi protestai 
prieš dabartinius Sales taksus 
Įgijo jam paramą šeimininkių ir 
mažų biznierių 15-tame distrikte. 
.Jis prirodo neteisingumus priver- 

. | čiant darbininkus ir balto kolnie-Kaip gamta nevisuomet y- riaus darbininkus mokėti taksus
ra giedra, taip ir žmogaus ant ma'st° ir drabužių kada vals- 

, . , , ? ' tiios ižde randasi milijonai doleriųgyvenime nevisuomet taip y- peino. 
ra, kaip jis nori, bet vis, tu
ri sutikti su tuo ką Dievas 
duoda.

sirinktų ir kiekvienas atsi
vestų po naują narį.

Korespondentas

Širdingai Ačiū

Kohout atkartojo savo prižadą 
kas link veteranų bonų, ir kitų 
legislatūros suteiktų naudų vete
ranų gerovei. Kas link bonų, jo 
nusistatymas vis dar “ko didesni 
to geriau”. Visa kita legislacija 
kuri padės veteranui susitvarkyti 
ar pradėti jį biznyje turi jo 100' 
paramą. ,

Kohout kova dėl geresnių mo- 
. _ . . _ kyklų ir daugiau rekreacijos prie-

siems mūsų, giminėms, drau- monių vaikučiams 15-to distrikto,
gams ir pažįstamiems UŽ ŠV. i ir. io pažadas kad jis varysis le- 

r 1 gislaturoje pilno istinmo Mokyk
lų sistemos, įgyjo jam paramą žy
mių mokslininkų ir piliečių netik 
15-tame Senatoriai distrikte bet 
visoj Chicagoje. Dr. John A. 

i Lapp, žymus Katalikų mokslinin-Licero. liktai nelaimėj Zl- j kas, kalbės už Kohout susirinkime
_ _______________________________ Į Bal. 4 d., St. Stephen’s salėje,

Cermak Rd. ir Wolcott St. Visi 
tėvai kurie įdomauja šiame reika
le kas link mokyklų yra kviečia
mi atsilankyti į šį susirinkimą ir 
paklausyti ką Dr. Lapp ir Joseph 
G. Kohout pienuoja dėl pagerini
mo vietinėse mokyklose.

15-to Senatoriai distrikto pi
liečiai yra raginami atkreipti dė
mesį į Kohout rekordą ir atmi
nant jo puikų darbą kurį jis yra 
atlikęs dėl “visų žmonių visa
dos", Primary dienoje, Bal. 9 d. 
eiti j balsavimo vietas, prašyti 

1 į Demokratų bulato ir balsuoti už 
Joseph G. Kohout, kandidatą į 

1 State Senatorius 15-tam Senaio- 
1 ria! distrikte. (SKELB.)

Buvau sunkiai susirgus ir 
prisėjo išbūti ligoninėje virš 
2 mėnesius. Dabar esu na
mie ir, ačiū Dievui, jaučiuos 
sveika. Širdingai dėkoju vi-

tine Miller, Eleanor Kriščiū
nas ir Evelyn Stankus. Lu- , madienį, kovo 31 d., 2 vai. j ra Lake County primary rin 
cille Valatka skambins pia- popiet, Nekalto Prasidėjimo kimai.
nu. Svečiai artistai bus ba- šv. Panos Marijos parapijos Ant galo K. Aukškalnis 
ritonas Mathevv Stepien ir mokykloj, prie 44 ir Fair- parodė judamus paveikslus, 
pianistas Otto Sluka. field Ave. (Brighton Parke), kurie labai publiką prijuo-

Programas prasidės 4:30 Visų kuopų atstovai, taipgi kino. ,»*•»• , . ,
v. v. Bilietai $1.10. Po prog- sekretoriai ir kiti veikėjai,. Klebonas, baigdamas vaka1 Jsių aukas mano intencija, 

prašomi atsilankyti. Sužino- j rą padėkojo publikai už dovanas, taipgi lankymą, 
sime daug naujų dalykų a- skaitlingą atsilankymą ir 
pie seimą ir Pildomosios Ta- gražią paramą parapijai. Vi-
rybos pastarojo posėdžio. Į---------------------- —______

Sekretorius įjgr~ Į ' Į ,1 '7- 1 į ----- 1 -ą—.  ^1 g

ramo bus šokiai.

Gildą Užkviečia
I.C.M.

Brighton Park. — Nekal- 
■ to Prasidėjimo Seserų Gildą 
užkviečia visus — kaip vie- 

1 tinius, taip ir svečius iš ki
tų kolonijų į rengiamą pra
mogą kovo 31 d., Antaninos 
Linkevičienės namuose, 2535 
W. 45th Place, 2 vai. popiet.

Visų lauks rengėjos, lai
minguosius apdovanos. Taip 
pat komisija žada visus da
lyvius pavaišinti.

Taigi, nepamirškite, ma-

J

Taipgi Moterų Są-gos 2 kp„

Brighton Park veikėjos 
rengia pramogą Tėvų Pran
ciškonų naudai. Pramoga į- 
vyks A. Linkevičienės na-, 
muose, 2535 W. 45th Place, 
gegužės 11 d., 7 vai. vak.

Ona Rymavičienė gamina 
gražių dovanų. A. Petkus 
irgi aukojo gražių dovanų. 
Kviečiami visi paremti pra
mogą pranciškonų vienuoly
nui kuris randasi Greene, Ilonėkite skaitlingai susirink

ti ir paremti rengiamą pra- j Maine.
mogą, nes visas pelnas ski- -------------------
riamas Nekalto Prasidėjimo! Bridgeport. — Labdarių 
Šv. P. Marijos kongregaci- Sąjungos 5 kuopos svarbus

susirinkimas įivyks sekma
dienį, kovo 31 d., 1 vai. po
piet, parapijos mokykloje. 
Susirinkime bus padaryta 

vykti į Ameriką, į metinis- ! trys svarbūs pranešimai: a- — 
kąjį namą, kuris randasi j pie senelių prieglaudą, nau- !

jo kluono (barnes) statybą 
ir ūkį. Visi metiniai ir gar
bės nariai kviečiami atsilan
kyti į šį susirinkimą.

jos astuonių seserų-vienuo
lių tremtinių, kelionės, lė
šoms sukelti, kurios randa
si Vokietijoj, kad galėtų at-

Putnam, Conn.
Iki pasimatymo rytoj. K.

Pagerbė Veikėju
Town of Lake. — Kovo 25 ------- -----------------

d. veikėja Valerija Bučnie- , Ma.rąuette Parit. — Lab- 
nė minėjo gimimo dieną. Ta darių Sąjungos 23-čia kuopa 
proga jos draugės susirinko, i laikys susirinkimą sekma- 
pasveikino ir įteikė dovaną. ; dienį, kovo 31 d., parapijos

Linkime mūsų veikėjai svetainėje, 2 vai. popiet. Vi- 
sveikatos darbuotis visuo- si kuopos nariai-narės ir 
menėje ir daug dar gimta- labdarybės darbuotojai kvie- 
dienių, sulaukti. Dalyvė | čiami laiku susirinkti, nes

PLATINKITE

Valdyba

------  yra daug svarbių reikalų
‘DRAUGĄ” svarstymui. Valdyba

NORIU PIRKTI 

UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN
(Alešauskas)

Dėl Susitarimo Šauk:

Republic 6051

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 Ave. Cor 23rd PI.

Phone: — CANal 3764
PHILIPS “66” PRODUCTS 

Greaaing, Washing, Motor Oils, Range & Fuel Oils
J

Kodėl Pasilikti
Sergančiu?

INKSTU. PŪSLES, SOCIALŪS 
LIGOS PASEKMINGAI 

IŠGYDOMOS.
tau pRjrelhAlome tfikRtnnčInmR 

kurie kentAlo dėl NKjnVTSRTTMO OIV 
np TTPATT.TO T.TAHRU IR PRIVATI 
KTU T.TOŲ. flydnme Alnplnlmn knnnln 
PunesralRvimuR. nutekėjimu*, pertRnkų 
vertimu tuitlntl pflRlę, nuoHtfo) kėlimo
si nnkėlft lė lovom
FT7rvr TR FT rORO^ROPIftRA 
MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO TR 

SI.ARIMO IŠTYRIMAS
VISKAS TIK UŽ $3.00 

PILĖS (Hemoroiilal)
i.otiioma Mr«p sArnin MFTonr 

RF! OI-RRAri.lOO
X-RAY EGZAM1NACIJA

RK SKAUSMO
RB PJOVIMO. RR P1COTNTMO. 

Didžiumoje Rtvėjų palengvina nuo 3
iki 0 dienų laikotarpyje.

Gydymo k n Štai prieinami kiekvienam
darbininkui.

PtTENKINIMAfl GARANTUOJAMAS 
KIEKVIENAM KURI PAIMAM GYDYTI 

DlRBANriŲJŲ PATARNAVIMUI 
ATVIRA VAKARAIH

DR. E. E. CULP
202 SOUTH STATE STREET

Kampan Adama—^eitame Aukite 
VALANDOfl: Nul 9 ryto iki 8 Vakare 

Rekmadlenlala nuo 10 Iki l.
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Amerikos Lietuvių Kongreso Aukų 
Atskaita

Aukotojų vardus dedame tik
Po $10.00: J. B. Agiys, Ona 

Aleliūnas, Ališauskas \Vedding 
Palty, A. L. R. K. Fed. 19-tas 
įSkyr., A. L. R. K. Labdarių 8-ta 
Kuopa, A. L, R. K. Moterų Su- 
gos 20 Kuopa, A. L. IL K. Mo
terų Są-gos 49-ta Kuopa, Ainal- 
gamated C. \Y. of A. bokalas 
269, Rapolas Baliauskas, Theodo- 
ra Balzai*, P. Banis, J. Bardaus- 
kas (dvi aukos po $10.00), B. 
Barniškiai, Antanas Beržinskas, 
Jonas Brazauskas, Aleksas Bud
rys, Jonas Byanskas, Chieagos 
Lietuvių Ratelis, Chieagos Suval
kiečių Dr-ja, Petras Cibulskis, 
M. ir P. Conrad, Victor Dam
brauskas, pp. J. Dambros, J. 
Dilksnys, Draugija po vardu Gar 
saus Vardo Lietuvaičių, Draugija 
Šv. Kazimiero Karalaičio No. 1, 
Draugystė Saldžiausios Širdies 
Viešpaties Jėzaus, Draugystė Šv. 
Antano, Eks-Mainieri'ų Draugiš
kas Klūbas, E. Ezilis, Joseph 
Gabrys, Garfieid Parko Vyrų ir 
Moterų Klūbas, Juozas Gavėnia. 
Ed Grushas, Ona Grybas. Bar
bora Gurskienė, Idealo Katalikių 
Moterų Klūbas, M. Janušauskas, 
Jaunų Lietuvių Amerikoje Tau
tiškas Klūbas, P. Jomantaitė, A. 
ir S. Jonučiai, Kazimiera Juozai
tis, P. M. K., Kaplausįkas, Kass, 
Keistučio Choras, J. A. Klimas, 
A. ir J. Klonis, Knights of Lith 

.uania, Seniors, Krakiškių Drau
giškas Klubas, Mrs. K. Kungis, 
Kupiškėnų Kultūros Klubas, Wal- 
ter Leika, Lietuvių Br. Park Mo
terų Klūbas, Lietuvilų Moterų Pi
liečių Lyga, Lietuvių Piliečių 
Darbininkių Pašalpos Klūbas. Lie
tuvos Vyčių Chieagos Apskritis, 
V. Linkės, Lithuanian Demoeratie 
Loague of Cook County, LRKSA 
18-ta Kuopa, LRKSA 160-ta Kuo 
pa, LS.S Centrannė Kuopa, Ka
zys Liutkus. K. J. Mačiukų šei
ma, Marijonų Savaitraštis “Lai 
vas”, Mažoniai, Mikšiai, Miliaus
kas, Paul Miller, A. ir M. Pa- 
keltis, kun. G. Raškauskas, J. ir 
E. Pauliai. . Josephine Pelaekas, 
P. l’oshka, kun. J. Prauskis, An
tanas Pūtis, J. ir P. Raehunai, 
Auna Rakauskas, S. A. Rekštis, 
M. ir A. Rules, J. ir A. Salas. 
Stanley Samolis, ALT “Sanda
ra”, ALT “Sandaros“ 100 Mo
terų Kuopa, John Saudargas. Mr. 
Satkow, S. Saučiūnas, H. šešto
kas, J. šeštokas. SLA 6 apskritis. 
SLA 36 Kuopa, SLA 226 Kuopa. 
SLA 238 Kuopa, J. Šmotelis, R. 
Stasiūnas. V. Stulpinas, Kazimie
ras Šukys, Susivienijimas Namų 
Savininkų Bridgeporte, Suvalkie
čių Mišrus Choras, P. ir B. Švel
niai. Šv. Jurgio Parapijos Karei
vių Motinų ir Žmonių Klūbas. Šv. 
Kazimiero Karalaičio Gvardija. 
Šv. Kazimiero Akademijos Rėmė
jų Centras', šv. Petronėlės Drau
gija, Šv. Vardo Draugija, Mar- 
quett,e Purk. Mrs. B. Tarnas, Tei
sybės Mylėtojų Dr-ja, Tėvai Ma
rijonai Tėvynės Mylėtoji Dr-jos 
22 Kuopa. Tretininkų Draugija, 
Brightcn Park, P. ii G- Vaiče
kauskai, J. crbrlu, il-to Wai 
do Lith. Demoeratie Gi gamzation, 
Zaromskis, Sgt. Algird Zolp, dr. 
A. Zymont.

iš Chicago ir apylinkės-Red.
N. N............................... $7.00
Frank Stunionis ........... 6.00
Šv. Barboros Dr-ja .... 6.00
J. M. Šaltenis ................  5.50

★
Po $5.00: Auna Adomaitis, Mrs. 

Alesander, Aliss Alijošaitis, J. ir
E. Alikonis, ALRK Fed. 23 Sky
rius, ALRK Fed. 26 Skyrius, 
ALRK Moterų Są-gos 67 Kuopa, 
V. Apkinas, Emma Aseilla, Atei
tininkų Draugovė, Mrs. P. Atko
čiūnus, Aušros Vartų PSM Su
dalija, Al. Bajarūnas, BALF 27 
Skyrius, Batukai, A. M. ir O. 
Banys, A. ir M. Barščiai, Rose 
Belavieh, Anne Bennes, K. Re
pukas, Chieagos Katalikas, Chi
cago Lith. Citizens’ Club, Petras 
Cibulskis, J r., Pranas Čižauškas, 
Victor Dauba r-Dambrauskas, Jo
nas Dimša (dvi aukos po $5.00), 
Dievo Apvaizdos Parapijos Cho
ras, Mrs. Mary Dobilas (dvi au
kos po $5.00), S. Dombro, Mrs. 
A. M. Endziulis, ,V. ir K. G., 
Uršulė Galeekas, Felix Gedmin, 
Mykolas Gedvilas, Zigmantas Ge
dvilas, Stasys Girštautas, Mrs. 
Grigaitis, J. Grybas, Alex Gudas,
F. ir U. Gudas, Juzefą Gulbinas, 
J. Gumuliauskas, Frank Guss, 
Gyvojo Rožančiaus Dr-ja, llum 
boldt Park Lietuvilų Politikos 
Klūbas, Ann Jagiella, AV. Jan
kauskas. J. Jasinskai, Jonas Jod- 
valis, Agota Juknienė, Juozas Ka
tėmis, Magdalena Kaziūnas, Pet
ras Kenutis, Klevinskai, Chas Ko
lalis, Mareella Kolalis, A. S. Ku
ziu, Kukinienė, J. ir F. Kupson, 
John Ladyga, Monika Lauoaitė, 
Auna Lanehiškis, K. Laurinavi
čius, Helen Lazinka, LRK Lab
darių Sii-gos 2 kuopa, LRKSA 
33 Kuopa, Lietuvių Šeimininkių 

i Raudono Kryžiaus Vienetas, Lie- 
Įtkvos Vyčių 5 Kuopa, Lithuanian

Club, Lithuanian

'National Demoeratie Club of Chi 
eago, Literatūros Ratelis, Ieva 
Lukošiūtė, ('Įaudė Luth, Coiis- 
timee Maukų šeima, Eniilv Mar- 
kūnienč. P. .Martiukuitis. Jim Ala- 
tauskas, R .Maziliauskienė, Ona 
Melsti n ik, Pranas Mirkąs, .L Mik
ais, Thomas Miller, V. Mišeikienė 
Mrs. Miteheil, Ona Nagelis, X 
Nagleviėiūtė, A. Nakrošis, Mrs. 
Narvid, Joseph Nefftis, B. Ne 
nartonis, Magdalena Norkienė, E 
Norvaišaitė, North \Vest Lietuvių 
Moterų Klflbas, Antanas Norusis 
Mrs. Osinskas, M. Paukštienė 
Mrs. Petraitis, Petruliai, Mrs 
Petrulis, Stella Polloek, J. J 
Pranokus, Puniškių šeima, R. 
Pūstis, Benedikta Rakauskienė, P. 
ir M. Rauskinas. Rokiškėnų Klu
bas, J. Rumbutienė, pp. J. Rus- 
sell. Antanas Rypkeviez. Eliza- 
beth Šamas, ALT “Sandaros” 
25 Kuopa, Simano Daukanto Dr- 
ja, Kotryna Simonavičienė, J. A 
Simonaviėius, SLA 109 Kuep: 
SLA 122 Kuopa, Vincenta Šležas 
Pranė Šležienė, Rokas Šiliukas 
Antanas Stankus, Helen Statkus.
J. (*. Stowart, Šv. Benedikto Dr- 
ja, Šv. Cecilijos Dr-ja. Šv. Jur
gio mokyklos mokytojos ir mo
kiniai. .Šv. Jurgio parauijos cho 
ras, Šv, Kazimiero Akademija, 
Šv. Kazimiero Akad. Alumnės. 
Šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų 2 
Skyrius, Šv. Kazimiero Akad. Rė
mėja; 6 Skyrius. Šv. Kazimiero 
Akad. Rėmėjų 8 Skyrius, Šv. My
kolo parapijos politikos klūbas, 
Šv. Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų 2 Skyrius, Jos. Tanias, Tė
vų Marijonoj Bendradarbių o-tas 
Skyrius. Tikru Lietuvė, 13-to 
\Vardo Liet. Demokratų Klubas, 
13-to \Vardo Lietuvių Politikos 
Klūbas, 'l'ūbeliai, Bruno Tūbeliai, 
Utenos Apskričio Draugiškas Klū
bas, Vargdienių Seselių Gildą. 
Jenas Verdys, S. ir E. Vienažin
dis, Mrs. Vilis, Al Waitkewich,
K. Wilkas, M. AViliimavičia, Mrs. 
A. Yanehius, Antanas Zalatorius. 
Bruno Zaleskis. Ona Zanaviekie- 
nė \ u ninku Žilinskienė, Mrs. 
Marie Zolp. S. Zolp and Family.

Po $3.00: 0. Aleliūnienė, J.
Naujokas. G. Skobia, Tėvų Ma
rijonų Bendradarbių 10 Skyrius, 

I Adolfina Rimidaitė, P. Vaieie- 
kauskas, Mis. \Valiulis, N. N.

★
| Po $2.60: J. K. Alikonis, Mrs. 
Delagin, “Bruno”, K. Drauge
lis, Petras Gūdis, J. Kazakevi
čius, B. Kazmerek, Al Mickevi
čius, B. Nenartonis, K. Pocius,

1 Šv. Juozapo Draugija, Šv. Pran
ciškaus Vienuolyne Rčmėjlų Chi- 

icago apskritys, Ona Svirntiekas, 
i dr. A. Zymont.

kutienė. S. Valančius, Auna Vo
tis J. Vilkišius, Stella Visockis, 
Mis. A. Yanehius. Antanas Vilk

inis, dr. Zalatoris, P. Žičkienė,
.Mrs. M. Zubavieb, N. N.

Smulkių aukų ................... 75e

Moining Star
- i J. Giediaitis

i Auna Zalpis ..★ $1.50

i’o $1.60: .Juozas Aleksa, Pet
ras Aišauskas. Joe Aseilla, P. 
Balčiūnas, M. Baronienė, S. Bra
zas, A. D-irgis, P. Gedvil, F. 
Gedmin. F. Jakavičius, J. Juo
zaitis, A. Jurguminas, C. K., Mrs 
Kaminskas, J. Katėmis, Ona Kaz 
rugienė, -Mrs. A. Kazy, J. Kur. 
draska F. Lileikienė, Eva Ma
cijauskus, M. Matutis, Anastazija 
-Matukas, A. Mieevičius, Agota 

1 Mineige, Antanas Nakrošius, A. 
Narbutas, Paulina Šileikis, Peter 

j Šilius, B. Tenzegalskis, M.- Vai- 
, dyla, 1. Vaišvilas, Agatha Va-

KOHOUT PASKIRTAS 

PIRMININKU U. S. 

SAVINGS BONŲ VAJAUS

Joseph G. Kohout buvo pas
kirtas pirmininku U. S. Savings 
Bond komisijos southvvest centrai 
rajone, per U. S. Treasury depar
tamentą.

Kohout, kursis atliko atžymų 
darbą vadovaujant pardavime ka
ro bonų laike karo, buvo aukštai 
komenduotas už jo veikimą Trea
sury valdininkų. / Kohout pareiš
kė kad jis stengsis kiek galėda
mas raginti žmones kad nesustotų 
pirkę valdžios bonus. Jis toliau 
pareiškė kad žmones pilnai žino 
kad valdžios bonai tai geriausis 
galimas investmentas ir kad tai 
geriausis būdas užtikrinimui ap
saugos ir laisvės ateityje.

(Skelb.)

. . . $4.06

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

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

Daugelit Lietusiu y "n p»»r 
patenkinti tai.* 
kuriuot met padirbome

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvykit 
į mūsų didįjį ofisą ir dirb- 
hivę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
S27 NO. WESTERN AVĖ. TEL.: 8EELEY 6103

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

REMKITEmeLATJNKITBU k Kubd PrOteStUOS 
CATALIKIšKĄ SPAUDĄ

KETURIŲ METŲ MIRTIES 
SLRAKTEVES

ONA BALTRUŠIENE
Jau sukako keturi metai, kai 

negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą žmoną ir 
.motinėlę, Gną Balti ušienę.

Netekome savo mylimos Bal., 
1 d., 1942 m.

Nors laikas tęsiami, bet mes 
jos niekados negalėsime užmir
šti. Lai gailestingas Dievas- su
teikia jai amžiną atilsį.

'Mes, atmindami jos liūdną 
prasišalinimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme 3 gedulingas šv. Mi
šias (su egzekvijomis) Pirmad., 
Bal., 1 d., 1946 m., šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje (visos 
kartu) 8:00 vai., ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šose pamaldose 
ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Onos sielą.

Nuliūdę: V'yias Pi-anrl.škii.s, 
Sūnus Anlana-, Duktė Anele ir 
Žentas .lei-ome Vunuck ir Se
suo Albina. X

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

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 Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tu 
senu, atdaru Ir 
skaudžiu žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmu 
prajaunančios y- 
patybžs sutelks 
Jums tinkamu 
nakties poilsi ir 
pagelbCs išgydyt 
senas, atda 
ras Ir skau 
džlas žals _ 

daa. Vartokite jj irgi skaudiems 
nudegimams. Susų Ir sutrflklmu 
Pr*jallnlmui, Ir kad palengvinti 
Psorlasls niežėjimu. Atvfidlna va
dinamu Athlete’s Foot degimu Ir 
niežėjimu, sustabdo Jo plgtlmusl, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
sutrflkimo tarp pirštų; geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalėms lė lauko pu-

LKGULO OINTMENT parsi
duoda po $1.00, 1.7S, ir S.OO.

Rlųskitn Jūsų lloney Orderi tla- 
•įog j:—

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd.

Pept. D. Chicago 39, IU,

NULIŪDIMO

MASKVA, kovo 29. -Tass 
raportas iš New Yorko sakė 
Kubos komunistų laikraštis 
Hoy rašęs, jog Kuba gal 
skusis į Jungtines Tautas 
dėl U.S. karinių bazių Kubo
je palaikymo. Anot raporto, 
jei tos bazės nebus derybų 
keliu pervestos Kubai, ku
biečiai visą reikalą gali pa
vesti UNO Apsaugos komisijai.

TRIJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

FRANK ZARANKA
I . S. A KM Y

Jau sukako trys metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą sūnų ir 
brolį Krank Zaranką.

Netekome savo mylimo ba
landžio 3 d., 1943 m.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jo niekados negalėsime užmir
šti. Lili gailestingas Dievas su
teikia jam amžiną atilsį'.

Mes, atmindami j,') liūdną 
prasišalinimą. iš mūsų tarpo, 
užprašėme gedulingas šv. Mi
šias Ba'and'žio 3 d., .1946 m.,
šv. Pranciškaus parapijos baž
nyčioje. Indiana Harbor 8:60 
vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose 
ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Piank sielą.

A'iiliūdę:
Giminės.

Motina, Brolis

o
VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE
ANTHONY B.

PAULINA VAITKUS 
(po tėvais Stasys)

Mirė Kovo 28 d., 1946 m., 
7:30 vai., ryte, sulaukus 71 m., 
amžiaus. Gimus Lietuvoje. Kilo 
iš Panevėžio apskričio. Ameri
koje išgyveno 4 o metus.

Paliko dideliame nuliūdime:
2 sūnus Antaną ir Adolfą; duk
terį Elzbietą ir žentą Stanley 
Kichlick; 3 anukus Frances, 
Dolores ir Konald; seserį Ma
rijoną Janušauskienę ir šeimą 
ir daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų. ,

Kūnas pašarvotas namuose 
10713 S. Wabash Avė.

Laidotuvės įvyks pirmad. 
Bal. 1 d., 1 946 m. Iš namų 8:3(1 
vai., ryto, bus atlydėta į Visų 
šventų parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės si' ią. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Sūeai, DuktC. Žen
tas, Sesuo ir Kitos Giminės.

Laidot., direkt. Laehawiez ir 
Sūnal. Tel. CASal 2515.

A. A.
ELENA MAŽIKIENfi

(po tėvais Siemonaitė)
•Gyveno 3547 S. Union Avė.
Mirė Kovo 28 d., 1946 m.,

2:45 vai. pp. Gimus Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 4 8 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyra Pranciškų.: sūnų Stanislo
vą ir marčią Ethel; 5 anūkus 
Margaret Sereyka. August. Jo
ną, Jievą ir Marijoną Alter; 
proanūkę Marijoną Alter ir ki
tas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje — 3307 S. 
Lituanica Avė.

Kaidotuvės įvyks Pirmad. —: 
Bal. 1 d., 1946 m.

Iš koplyčios 8:30 vai., ryto, 
bus atlydėta į šv. Jurgio jvara- 
pijos bažnyčią. kurtoje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras. Sūnus Mar
čia, Anūkai, Pmanūkai, Ir Vi
sos Kitos Giminės.

Laidot., direkt., Antanas M. 
Phillips. Tel., TARds 4908,

•MRV, ISDIANA i aiimiti vuj IŠTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

MAZEIKAEVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

Naują Koplyčią
Marquette Park

6845 S. Western Avė. - Pro. 0099
ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

3319 Lituanica Avė. - Yar. 1B8-1B9
Tiems, kurie gyvenate kitose miesto dalyse ir mies
to apylinkėse parūpinam koplyčias arčiau prie namų 
klek galima.

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monumenl 
Company

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Rusai 
Sustoja.

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 
Chieagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais Ir Ketvirtai 
8 vai. vak.

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 stovini prieinamas 1

NARIAI:

Chieagos

Lietuvių

La i d o ta v i ų

Direktorių

Asociacijos

AMBULANCU 
Patarnaujant 

dienąirnaktj 

Mes Turime 

Koplyčias 

Visame 

Mieste.

I. I. ZOLP
1646 WEST 46th St. Phone YARds 0781

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

I’hones: Y’ARds 1138-39 
PRO. 0099

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

Phones CANal 2515 
. COMmodore 5765

PULlman 1270

L. L. BUKAUSKAS
10821 S. MICIIIGAN AVĖ. Tel. PULlman 9G61

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

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

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

Telephone YARds 1419
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Toli, toli nuo mus

Lietuviai už mus kasdien meldžiasi
NUOŠIRDUS VISUOMENEI PRAŠYMAS IŠ BALE 

CHICAGO APSKRITIES?.
Gyvendami patogiose sąly-; rūbų, maisto ir kitokių gy- 

gose, kuomet esame gerai venimo reikmenų šimtams 
pavalgę ir apsirėdę, kuomet tūkstančių žmonių 
turime galimybių savo dra- Chicagiečiams gerai pažįs- 
bužines papildyti vis naujais! tarnas žurnalistas St. Fieža
rūbais, ar galvojate kad šim
tai tūkstančių lietuvių trem
tinių Europoje negali netik 
naujo rūbelio įsigyti, bet nei 
senų užtektinai negali gau
ti? Tiesa, B. A. L. F. šelpia 
nelaiminguosius pinigiškai ir 
renkamais rūbais. Tačiau ar jų dirba, kurie aukoja rū- 
apskaičiuojate kiek reikia Į bus ir pinigus. Visa jų viltis, 

----------------------------------- tai Amerikos lietuviai ir B.

neseniai grįžęs iš Romos pa
sakoja, kad, Romoje, Pary
žiuje ir kitur, lietuviai kiek
vieną rytą ir vakarą ant ke
lių suklaupę meldžiasi už 
Amerikos lietuvius, už B. A. 
L. F. darbuotojus kurie dėl I

IŠDALINA VIETOS GYVENTOJAMS Mažiau margarino

Jis siunčiamas Sovietų Rusijai
AMERIKOS RINKOJE DĖLTO MARGARINO TURĖSI

ME VEIK 5 NUOŠ. MAŽIAU, NEGU IKI ŠIOL.

New York. N. Y. — Balan-} New York prekybos ofisai 
džio 1 diena Amerikoj yra į praneša, kad dideli kiekiai 
žinoma, kaip “April fool”. margarino yra siunčiami 

kai šeimininkėms bus j Sov. Rus jai.

Komunistei kapitalistų ne-

Bet
pranešta, kad nuo bal. 1 
dienos Amerikoj veik penk-' 
tu nuošimčiu sumažės mar
garino, tai nebus “April 
fool”, bet tikra tiesa.

kenčia, te t jų pagamintą 
margariną, sviestą, lašinius 
valgo net apsilaižydami.

VISŲ SPALVŲ

TTnltized Plaunamą Sienoms Poplera 
numažinta kaina. Apkarpoma dykai.

SANITAS—Klijonkėfl (Oil Cloth), Vir
tuvėms ir Maudyklėms.

NORMAN
BERLAND

NAUJOJ VIETOJ

3544-46 W. 26th ST.
Near D ra k e Avė.

Opposite Lurie Bros. Store 
Lawndale 0104

Mes Galim Rekomenduoti Atsakom In- 
gus Maliavotojus ir Popieruotojus.

A L. F. organizacija. Ta
čiau B. A. L. F. ant tiek ga
lės sušelpti tuos nelaimin
guosius, ant kiek visuomenė 
padės.

Štai, artinasi pavasaris su 
juo ir Velykų šventės. Dau
guma iš jūsų pirksite nau
jus rūbus, ruošite gražius 
stalus, valgius. Ta proga ne
pamirškite nelaimingų Lie
tuvos tremtinių, kurie nedėl 
savo kaltės elgetomis liko 
ir tai tarp svetimų žmonių.
Nei kiek nenuskriausite sa-|»._. 
vęs jei nupirksite keliatą dė- VGi ftGrdfTIUFndi 
žūčių maisto ir iš mados iš
ėjusius savo rūbus padova
nosite tiems vargšams. Tad 
kurie turite atliekamų rūbų 
ir kurie paaukosite kenuoto 

{maisto, visą tai prašome at
nešti į B. A. L. F. sandelį,
4714 S. Marshfield Avė.,

Amerikos Raud. Kryžiaus sandėliuose, Europoj, po ka
ro paliaubų buvo likę apie devyni milijonai maisto ryšu
lių, paruoštų Amerikos kariams nacių, nelaisvėj. Paliuo- 
savus iš nelaisvės karius, Raud. Kryžius visus maisto 
ryšulius išdalino vietos apylinkių gyventojams.

Čurčilui surprizas

Rusijos armija nieko apie ji nežino
ROOSEVELT TAIPAT JIEMS DA GYVENA

Vienna, Austrija. — Po visi geri”, 
garsios Winston Churchill, { Kitas kareivis atsakęs,
Missouri valstybėje pasaky
tos kalbos, karių laikraščio

Kas Girdėt*^ 
Chicagoje ♦

Gatvekaryje pagimdė
“Stars ar.d Stripes” keres- šauly 
pondentas Arthur Noyes, • Tree

jog Sov. Rusijos kariuomenė 
yra stipriausia visam pa-

panorėjo atsiklausti

dėl taksi
Protestui prieš tikėtą areš-1 

tą veteranų, kurie neturėda
mi miesto leidimo operuoja 
taksi, buvo suruoštas vetera- 
nų-taksi paradas ir paskui

Tūkstančiai žmonių vidur- 
miestyje sustoję žiūrėjo, 
kuomet State gatve nuo 
Jackson Blvd. iki Lake St. 
labai palengva važiavo gat- 
vekaris, kuriame buvo tik 
dvi moterys ir... gimęs kū
dikis. Prie Jackson Blvd. Į 
viena moteris ką tai pa^nibž- 1 
dėjo motormenui, kuris su
laikęs gatvekarį įsakė vi
siems pasažerams išlipti 

lt,' Kol važiuodamas pa- 
gVa pasiekė Lake gatvę,

Rusijos kareivių, ką jie gal
voja apie Churchill pareiš
kimus. Apklausinėjo 33 ka
reivius.

Vienas kareivių pakartoti
nai reiškęs:

pasakęs, kad po- 
Sov.: litika politikieriams.

‘Roosevelt - Churchill — girdėjęs.

Ketvirtas šypsodamas tik
rinęs, jog Rusija buvo visų 
draugas. Churchill? Karei
vis galvoja, jog jis yra ame
rikonas. Truman? Kareivis 
pasisakė nieko apie jį nėra

r. -*** tr
įvairios ~ Įdomios Mėsa pabrangs

y*'

o. ! pįkįetuota mayoro rezidenci- Pliene gatvę,
kiekviena vakarą nuo 6 lyg 8 Nežinia kaip H į bus Mrs. Ruth Smith, negre pa-
____1 - ~ i ii n i i. n — -v,, 4-z-t Dvu/i T nlmvai. išskyrus šeštadienius ir tokia netvarka su Chicago 
sekmadienius.

Laisvu te. taksi.

Jauki ir Maloni Vieta Pasivaišinti —

Ern
% Pirks gyvulius

gimdė mergaitę. Prie Lake 
gatvės policija ją paėmė iš 

t gatvekario ir nuvežė į aps
krities ligoninę.

^.ŽINIOS
Pakorė tėvą ir sūnų

Ray
COCKTAIL LOUNGE IR RESTORANAS 

3105-07 West 63rd Street
TELEFONAS — REPUBLIC 0415

BROIUED STEAKS IR CHOPS Mf’SŲ SPECIALYBE 
Itavioli — Spaghetti — Vištiena ir'Žuvies Valgiai 
E. J. STATKUS ir B. AMBROSE, Savininkai

J

Greek Relief Association 
suvažiavime Chicagcj pa
leista šūki? sukėlimui įon- 

įdo, iš kurio būtų perkama ne 
'maistas Graikijai, bet gyvie
ji gyvuliai. U. S. Agrikultū
ros Deparment’as turėsiąs 
paskirstyti
liūs

Dienos metu apvogta 
krautuvė

Warren Pi per and Co. 
jevvelry krautuvė pačiam 
vidurmiesty apvogta dviejų 
plėšikų. Įėję ) krautuvę vie
nas plėšikų pradėjo žiūrinėti

supirktus gyvu- Į žiedus, o kitas pagrobęs visą 
! geldelę (tray) žiedų išbėgo.

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
$24.10 METAMS 

#500.00 gydymo 
polisas

#4.00 METAMS

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
*1000.00 POIISAS

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00

I

Paminklas Horner’iui
Pavogta už $13,500 
žiedų.

vertės

Mažiausia klasė
Illinois Universitetą me

dicinos fakultetą baigusųjų

J. A. Shulmistras
NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CIIICAGO 32, ILL.

Įgyvendinkite Lietuviškg Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

1$ Mūsų Dirbtuves

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus 

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!

Tfikntančlal Pilnai Patenkintų Pirkfijų Išgarsina Mns. — 
Prie Progos Paklauskite Jų!

Archer Avenue Furnifure Co.
— PARLOR SIUTE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK-KAZIKAITIS

Grant park’e planuojama 
pastatvti paminklą buvu
siam Illinois vai. gub. Henry 
Horner. Komisionieriu tar
pe da nenuspręsta, koks bus klasė šįmet buvo mažiausia
tas paminklas: statula, ar' universiteto istorijoj, bū- 
tiktai lenta įkalta į tam tik-j tent tik vienas vyras Keith
rą granito formą.

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių 
už 4-tq nuošimtį.

•

MUTUAL
FEDERAL
SAVINGS and LOAN 
Assn. of Chicago

2202 VVest Oermak Road 

Telefonas CANAL 8837
J. J. KAZANAUSKAS, Pirm.

Randall Irish iš Chicago.

Namuos^ 3809 Lake St.. 
policija suėmė tris vyrus, 
kurie buvo pavogę 90 dėžių 
’ V'iHių) alaus iš troko, ku
riuo buvo alus atgabentas į 
Chicago

Washington, D. C. — OPA 
praneša, kad nuo balandžio 
1 dienos šeimininkės jau 
mokės kiek brangiau už mė-

Ft. Madison, Iowa. — A- są- . . •
i • Pakėlus skerdyklų darbi-menkos istorijoj, gal. pirmas ' t.

įvykis, kad mirties bausmė inlnKams alSas' oua
būtų išpildyta vienu metu1 pr.lversta kalną. ,ant
tėvui ir sūnui. Čia tas ivyko., m“°\ne kitaip skerdyklos 
Phillip Henicy, 73 metų, ir, stažuos gyvulių pirkimą
jo sūnus William, 45 metų, *5 ga”>n>“4 kad jos

1 da labiau truktų. Tuomi, zi-pakarti už nužudymą 
resorto savininko.

Baigiamas statyti

vieno I noma, naudojas 
i ketas.

black mar-

41 Kentėjo, kad kiti
t'

Wilmington, Calif — Her- _ A , 
cules vardo milžiniškas lėk- ontainebku, Prancūzija 
tuvas, kuriuo galės skristi ~Karmencių Kolegijos aik- 
750 žmonių, baigiamas sta- pastatyta paminklas
tyti ir ateinančią vasarą busi. ur\. Jac9ues. buvusiam ko- 
išbandomas. Aerodromas ( e8U°s rektoriui, kuris na- 
tam lėktuvui pakilti bus SestaP° buvo suimtas ir 
specialiai paruoštas. koncentracijos^ stovykloj

_______________ kankinamas uz slėpimą rao-
n ■ j. . . .v. kykloj trijų žydukų.
KCKOrCltniS SKAIČIUS Nors amerikiečių buvo iš-

Milwaukee, Wis. - Mar- !ai,s™‘a«. nuovargio
quette Universitete šių metr lr kanc,,i nelslalke- 
randasi 5 306 studentai, ku
rių tarpe 1,900 karo vetera
nų ir 363 jūrininkų. Univer
siteto prezidentas xun. P. A.
Brooks, S. J., sako, jog tai 
rekordinis universiteto isto
rijoj studentų skaičius^

X Kuli. J. J. Jakaitis, M. 
I.C., ir kun. A. Mažukna, M. 
I.C., šį vakarą, balandžio 1 
d., Šv. Kryžiaus bažnyčioje 
pradeda misijas, kurios baig 
sis balandžio 14 d.

X Prelatas Juozapas ta- 
mans, gyvenęs Romoje, via 
Corsica 1, ieško Mrs. Helen 
Cegaley iš namų Krievina, 
latvė. Prašo atsišaukti ir 
pranešti savo adresą.

X Jonas Rakauskas, 2421 
W. Marąuette Rd., praleidęs 
8 savaites pas kun. Jonaitį, 
Vail, Arizona, lėktuvu išskri 
do atgal į Chicago.

X American Conservatory 
of Mu.sic studentų rečitalyje 
kovo 30 d., 2:30 vai. popiet, 
Conservatory Recital Hali, 
617 Kimball Building, daly
vaus ir lietuvaitė Leoną Lau
raitis. Ji skambins Liszto 
Concerto in E Fiat Major.

X L. Šimutis, LRKSA pre 
zidentas, darys svarbų pra
nešimą tos organizacijos 
Chicago kuopų atstovams 
sekmadienį, kovo 31 d., 2 
vai. popiet, Nekalto Prasi
dėjimo Šv. Panos Marijos 
parapijos mokykloje, Brigh- 
ton Park. Labai svarbu vi
sų kuopų veikėjams išgirsti 
naujausias žinias apie būsi
mą seimą ir kitus svarbius 
organizacijos reikalus.

X Don Varnas vardo A- 
merikos Legiono naujas pos
tas jau įsteigtas. Postui gau 
tas numeris 986. Komande- 
riu yra Jack L. Jatis (Juo
zaitis), senior vice comman- 
der John Zepaltas, junior 
vice commander Clement E. 
Globis, adjutant John Shul-

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

Prieš 2,000 metų
Paryžius. — BolleneGa 

Croisiere, centralinės Pran
cūzijos kapuose, kasant duo
bes rasta eilė žmonių kaulų, 
kurie matuojant pasirodė tu-

■^į[ ri aukščio iki 6 pėdų ir 10 
colių. Archailogai nustatę, 
kad tie griaučiai yra nuo 2,- 
000 metų.

linijoj cholera
Canton. — Kinijos svei

katingumo komisionieriai į- 
sakė masinį gyventojų čiepi- 
jimą, nes cholera pradėjo 
plisti. Pačiame Canton’e už
registruota 152 susirgimai.

^nonijoj naujiena
Wakayama. — Yastiko 

Mitą, 43 metų amžiaus mo
teris, paskirta viršininku 
kalėjimo tame mieste. Prieš 
kara moteris Japonijoj ne
turėjo jokių teisių.

’iifiiaus
Addis - Ababa. Etiopia.— 

j Amerikos inžinieriai pradė
jo ieškoti aliejaus Etiopijos 

j? žemėje.

Jack L. Jatis, Don Varnas 
Post 986, American Legion,
Komanderis.

mistras, vice adjutant Ber- 
nard Kvetkus, finance offi- 
cer Algird Brazis, šis pos
tas, kaip Darius-Girėnas, 
bus išimtinai lietuvių pos
tas. Don Varnas buvo žy
mus Chicago jaunimo veikė
jas. Žuvo kare, Europoje, 
komanderis.

X A. a. Antanas Norim- 
tas kovo 16 d. iš Šv. Kry
žiaus bažnyčios palaidotas 
Šv. Kazimiero kapuose. Jo 
žmona Town of Lake drau
gijų darbuotoja. Draugijos 
reiškia jai gilios užuojau
tos.

X Nekalto Prasidėjimo Sc 
senu Gildos metinis piknikas 
įvyks liepos 28 d., Aušros 
Vartų parap. Rūtos’’ darže, 
(West Side), 3 vai. popiet. 
Jau kartą buvo pranešta, ir 
dar pakartojame, kad kitos 
organizacijos irgi žinotų, ir 
nerengtų tą pačią dieną.


