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ATIDEDA KELIONE 
Rusai Nepatenkinti Anglu-Prancūzu 

Sąjunga; Palestinoj 'Šventas Karas' 
("Draugo" Specialaus Korespondento Paryžiuje Pranešimas) 

Paryžius šiandien y r a i reikėjo didelius sunkumus 
kaip aklas žmogus, kuris [nugalėti. Pradžioj didelę kliu 
negali sekti pasaulio įvykių, tį sudarė Sirijos įvykiai, pa 

TEISMAS P A L A K Ė LEWISO NUTEISIMA "Hl 

nes laikraščiai vis dar ne
pasirodo. Įsivaizduokit kaip 
jūs jaustumėtės, jei Ameri
koje nepasirodytų per tris 
savaites nei vienas laikraš
tis. Jūs manytumėte patekę 
k a i kokion miglon, kur sun
ku pamatyti daiktus jų tik
roje spalvoje. 

Panašiai yra ir Prancūzi
joje. Per radiją įvykius yra 
sunku komentuoti t tad žmo
nių tarpe sklinda patys fa
natiškiausi gandai apie vi
daus ir užsienio politiką. Ir 

problema, nes prancūzai ir 
Tikrumoje ši sąjunga ne-

anglai nebuvo vienodos nuo
monės. Bet per laiką, jiems 
viena po kitos išnyko. Siri
jos konfliktas buvo užmirš
tas, o nuomonių skirtumai 
dėl Vokietijos palengva su-
bendrėjo. 

Prancūzija Grįžta Prie 
Senos Diplomatijos 

Tikrumoje ši sąjunga ne
turėtų nieko neriminti Eu
ropoje, nebent Vokietiją, jei j 
j i nepasiruošusi kvėpuoti jei kiek šviesos atneša, tai 

pasirodantieji belgų, šveica- taikingu Europos oru. 
rų ar anglų laikraščiai, ku
rie tuojau pat minios yra 
išgrobstomi. 

O įvykių buvo nemaža 

Paryžius turi ir kitų už-
masčių. Bidault yra pasiry
žęs po Maskvos konferenci
jos pasirašyti visą eilę pa-

apie kuriuos vertėjo laikraš-1 našių sutarčių su Lenkija, 
čiuose plačiau kalbėti. Dun-
kirke buvo pasirašyta tarp 

Čekoslovakija, Olandija, Bel
gija... Prieš išvykdamas į 

Anfehios ir Prancūzijos są- Maskvą, Bidault išsitarė už-
junga, Maskvoje konferenci- jsienio korespondentams: 
ja atidarys duris. Palestino- —Visas pasaulis turėtų 

Olandei Prievarta 
Suėmė U.S. Laivę 

BATĄ VIA, Java, kovo 7. 
— Šešiasdešimt olandiečių 
marinų, jūreiviu ir policinin
kų šiandien užvaldė ameri
kiečių laivą Martin Behrman 
ir jo sukrautas prekes. Suė
mimas įvyko tuoj po to kai 
kapt. Rudy Gray pranešė 
jis manąs plaukti \ Ameri
ką. Pareikšdamas ios: laivo 
kontrole paėmė "ginkluoti 
vyrai prievarta," Gray išli
po iš laivo, bet Įgulos nariai 
pasiliko, tačiau atsisakė 
laive dirbti. 

OlandieČiai tuoi nutempė 
laivą į kitą uostą pirm negu 
pradės iškrauti prekes, ku
rios buvo sukrautos Javos 
respublikos uoste, nežiūrint 

Priežastis Ne a, Bet Spėjama 
Darys Nutarimus Graikijos Reikalu 

WASHINGTON. kovo 7.— į Amerikoje, kuri gali būti 
Prez. Trumanas šiandien ati "kenksminga Lenkijos-Ame-
dėjo savo kelionę į Karibe-
ios sritį neribotam laikui ir 
pakvietė abiejų partijų va
dus kongrese į pasitarimą 

rikos santykiams." 
Sugrįžęs iš Lenkijos, Lane 

pareiškė, kad Varšuva laiko 
apie 100 Amerikos piliečių 

Baltuose Rūmuose pirma- ! kalėjimuose, bet jį teprilei-
dieny, tartis apie tarptauti- dę tik prie vienos jų. Lenkai 
nę padėtį. Nors Prezidento j šiandien teisinosi, kad tai 
sekretorius Ross nepaaiški- j neesą jų kaltė, nes tam rei-
no kelionės atidėiimo prie-jkalui tirti buvo sudarytas 

komitetas, kuris, deja, ne
pradėjęs savo darbo. 

žastį, sen. Taft (R., Ohio) 
pasakė reporteriui jis ir kiti 
kongreso vadai buvo pakvie
sti pasikalbėti apie proble
mą susijusią su numatomu 
britų pasitraukimu iš Grai
kijos ir Graikiios prašymu 

Kinijos Komunistai 
Tebelaiko Amerikiečius 

PEIPING, kovo 7.—Infor
muoti sluoksniai šiandien 
sakė bus reikalinga užvesti 

Kelionė turėjo prasidėti derybas tarp aukščiausių 
riuos neteisėtai užėmė indo- ryt dieną, ir tik valandą amerikiečių ir kiniečių ko-
nesiečiai, ir kad laivas netu- ^irm pranešimo apie jos ati- munistų viršininkų, kad iš-
rėjęs teisės išplaukti be oUn įdėjimą Ross išdėstė laikraš- gauti dviejų amerikiečių ka-

finansinės pagalbos iš Ame-olandiečių patvarkymų. Olan ., 
diečiai teigia prekes vra pro
duktai europiečiu ūkių, ku-

diečių leidimo. tininkams kelionės maršru- rinirkų paliuosavimą iš ko
tą. Kelionė būtų iš viso už- munistų nelaisvės. Rapor-
ėmusi 16 dienų. tuota jog pastangos išiais-

Remia Paskolą Graikijai v i n t i m a J - R o b e r t RiSS> *š 

, Chicagos, ir kapt. J. W. Col-
Pasekretorius Dean Ache- n Evanston, 111, vietinė-

je gi "šventasis k a r a s " įsi
liepsnoja... 

dalyvauti konferencijoje, 
kiek didieji tiek mažieji, 

Angh,-Pran<*Zu Sąjunga [** t u * b * t l t c r v " * » " • 
vieną Vokietiją. 

Apie šios fiąjungos pasi- Tokiu būdu mes atranda-
rašymą prancūzai trumpai me senąjį Prancūzijos vei-
sužinojo per vyriausybės dą: Praniūziją teisingą, ko-
spausdinamą biuletenį ir 
kiek plačiau per radiją, ta
čiau žinia buvo labai palan
kiai sutikta. J o s pasirašy
mas Maskvos konferencijos 
išvakarėse, leis prancūzams 
ir anglams prie stalo arčiau 
susėsti ir vieningi r i ginti 
savo saugumo interesus 
prieš Vokietiją. Be abejo, 
prancūzų komunistai laikėsi 
kiek rezervuotai, bet jie ne
galėjo priešintis, nes tuo bū
tų pastatę prieš save visą 
tautą. Tačiau Maskva labai 
šaltai komentuoja sąjungą 
ir net kaltina prancūzus, kad 
jie pasidavė į anglų globą, 
nes per šią sąjungą anglai 
būk nori sudaryti vakarų 
bloko branduolį. 

vojančią už sugrąžinimą vi
soms taikingoms tautoms 
laisvę būti išklausytoms per 
taikos paruošimą. 

Knr Posėdžiaus 'Keturi 
Didieji'? 

Susirinkę Maskvoje "Ke
turi Didieji" posėdžiaus ne 
Spiridonovkos p a 1 o c i u j e, 
kaip buvo numatyta, bet 
naujuose aeronautikos rū
muose, kurie randasi už tri
jų kilometrų nuo Maskvos 
centro. Sovietų vyriausybė 
rado, kad šie rūmai labiau 
yra pritaikinti konferenci
jai, nes salės yra erdvesnės. 
Gi susisiekimui tarp užsie
nio delegacijų viešbučio ir 
rūmų yra paleisti specialūs 

United Mine VVorkers Prez. John L. Lewis kalbasi su Qf^j|^gj PfadČS VsiU 
reporteriais prie UMVV raštinės durų VVasbinstone, po to | v . . . r n . ' ¥ 

kai vyriaUsits teismas pelaikė Lewieo ir jo vadovauja- ISII3lKlflffl K 3 t į t Z MUS 
mos unijos nuteisimą ir nubaudimą už žemesnio teismo i A T f i N A I k o v Q 7 _ S p a u . son, kuris eina valstybės se- m i s ' d e r y b o m i s nepasisekė. 
paniekinimą. (Acme Telephoto) ^ ^ ^ . ' m i l i t a . Pretoriaus pareigas, priva- ( 

• x ii.- • *•* J- i 2 • čiai kalbėjosi su Prezidentu n -. • r • - i\ «H nn, sait™ š,«.ndWn saks ^u ^ Britai Sueme Dar 21 
pradėta pasiruošimai visuo- r . . T T — ,-, z. • •* , .. . 
tinam vaiui. kurio tikslas susmukimas Trumauaslek- ZVlfo P * fiStUlOje 
, -x -i • i.- x- tuvu grizo i Washingtoną ** m ' bus išnaikinti partizanus . , A. JERUZALĖ, kovo 7. — „ „ .. . įTa - • , . vakar naktį po t rnu dienų ' . . . v. Graiknoje, bet nėra jokio M • . mj_ . : . ._ Britu kareiviai šiandien su 

WASraNGTON, kovo 7 . - . k o m i t e t u i sakė angliakasiu ženklo kada ofensyva bus Seros vahos v.zito Meksiko- J į J * į 
John L. Lewis šiandien pa- , skirtumai su kasyklų savi- p r a d e t a . Numatyta tuose j e

Q
i r « u s t ° J i m o Texuose. r i a m u g m u 

reiškė senato darbo komite- ninkais sralėtu būti išaiškin- „«5i,™„„.« „ . „ . . . ^ w — Svarbesnioji problema pnes ___;1 ' . . 

Levvis Sako U. S. Valdžia Neturi 
Grasinti Su Lazda 

oro 

tui jis "šiuo laiku" neturįs 
pasiūlymų kaip išvengti ki
to angliakasių streiko. Jis 

Pasirašydamos šią są j un-; autobusai. Spiridonovkos pa-
gą. Prancūzija ir Anglija lociai palikti iškilmingiems 
pasižadėjo bendrai imtis žy
gių, kad užkirtus kelią nau
jai Vokietijos agresijai ir jei 
viena iš jų būtų iš naujo už
pulta, antroji valstybė tu
rinti tuojau pat eiti į pa
galbą. . 

Sąjungos pasirašymo vie
ta buvo parinktas Dunkirko 
miestas, kuris turi istorinę 
reikšmę, nes per jį 1940 me-
traukė iš Europos, tuo pa
skui prisidėjo Rusro krašto 
žymėdama vienos draugys
tės pabaigą. Šiandien jis bus 
ženklu naujos draugystės 
užuomazga. 

Kad paruošus šią sąjungą, 

susirinkimams ir baliams. 
Bevinas, kuris anksčiau 

buvo sugalvojęs plaukti lai
vu iki Liepojos, po pasirašy
mo Dunkirke sutarties vyko 
kartu su Bidault, traukinu 
per Berlyną ir Lenkiją. Gi 
gen. Marshallas buvo susto
jęs Paryžiuje trumpam lai
kui, kur tarėsi su vyriausy
bės nariais. 

Palestinoj Paskelbtas Mir
ties Įstatymas 

Gautomis žiniomis, iš Pa
lestinos, žydų teroristinė or-

sybei. 
Kaip 'Palest ine Post" ra

šo, jis gavo pranešimą tele
fonu iš teroristų, kad " I r 
guno kareiviai" puls anglų 
saugumo zonas. 

Ar tai reikštu šventojo 
karo paskelbimą? Įvykiai, 
kurie vystosi paskutiniom 
dienom tokiu dideliu mašta
bu, leidžia manyti, kad taip. 
Pirmą kartą Palestinoje per 
šabasą buvo padarytas aten-
tas. Žydų teroristai susprog
dino Jeruzalėje anglų kari
ninkų klubą, kuriame žuvo 
16 karininkų ir 14 buvo sun
kiai sužeista. Du policinin
kai ir vienas civilis buvo te 
roristų nukauti tą pačią die
ną, gį Haifoj buvo padaryti 
penki sprogimai J r padegti 
naftos rezervuarai. 

Įvykiams taip vystantis, 
kai kuriose srityse paskelb
tas mirties įstatymas, užda
rytos administracijos įstai
gos, bankai ir uždraustas 
bet koks judėjimas. 

Anglų kareiviai Tel Avive 
rado porą teroristų sandėlių 

ninkais galėtų būti išaiškin- veiksmuose panaudoti kovos 
ti jei valdžia "sustotų varto
jusi lazdą" darbininkams. 

Lewis skaitė savo 19 pus
lapių pareiškimą, kuriame 
tarpe kitko pareikšta, jog 
yra u veidmainyste" duoti 
darbininkams teisę organi
zuoti unijas, tuo pat metu 
apribojant streiko ginklo 
vartojimą. Atsakydamas į 
sen. 'Į'aft klausimus, Lewis 
sakė nėra buvę derybų su 
savininkais "nuo trumpo 

lėktuvus ir bombonešius bei 
karo laivus ir pėstininkus. 

Ameriką yra Graikijos. Sen. veiksmuose, ir surado bent 
dvi ginklų slėptuves tniuo-
se mažuose žydu miesteliuo
se Neoficialūs sluoksniai sa-

Barkley (D.. Ky.), mažumos 
vadas, po demokratų sena
torių pasitarimo vakar sa
kė atrodo jog didžiuma jų kė kai kurie suimtųjų yra 

LONDONAS, kovo 7. — 
Užsienio reikalų ministeri
jos valdininkas šiandien sa
kė sovietų-lenkų sutartis, 
pasirašyta šią savaitę, "at
rodo pastūmėjo" tų dviejų 

suėjimo rugsėjo mėnesyje kraštų ginklų standardizavi-
po adm. Ben Morrell, tuome- m**- Jis pridūrė tai, jog An
tiniu kasyklų administrato- j grlija. nemato jokios pavo-
riu," ir kad valdžia taip pat jingos reikšmės tokiam veik-
nėra dėjusi pastangų suda- a n e -
ryti naują sutartį tarpe ka
syklų ir angliakasių. 

Lewisas pakartojo pareiš-

Numafo Vienodiiimg 7 ,~ - ~ ū r ^ " ^ žinomi irgunzvai Leumi ir 
, remia darymą paskolos Grai b. 

Rūsy, Lenku Armijų ĮMJ*«,J* tai t**_ reikalinga,stern gaU30s nariai-
Išvardins Sovietu 

Šnious Amerikoje 

kad išvengti to krašto eko
nominio susmukimo. 

Lenkai M K O 
'Kenkia Santykiams' 

VARŠUVA, kovo 7.—Len
kijos valdžia šiandien apkal
tino U.S. ambasadorių Ar-
thur Bliss Lane pravedimu 
anti-lenkiškos kampan i j o s 

noje pusėje su lazda mušda
ma per galvas pasipriešinan
čius angliakasius. 

* .. 

NEW YORKAS. kovo 7.— 
Tikimasi jog už kelių dienų 
bus "paskelbta smulkmenos 
apie didelį sovietų špionažo 
tinklą ir falšyvų pasų ga
mybos centrą Amerikoje, 
kaip tik atstovų rūmų prieš
valstybinės veiklos komite
tas baigs išaiškinti kelis 
mažus dalykėlius. Vėliausių Žinių Santrauka 

Rusu komandierius Vengrijoje uždraudė to krašto 
- kimą, kad valdžia jrtovi vie- į s p a u d a i p a m i n e t i UJS. proteste del Rusijos kišimosi. 

~ N e w Y o r k o u o s t e d i d e l i s « a t e r a s d e « a U - S , a i v e Dievorsenovės: Vidminas ir 
"John Erickson," anksčiau buvęs švedų laivas "Kung-
sholm." 

—Senato atomų energijos komisija atidėjo balsavimą 
dėl Lįlienthal nominacijos iki pirmadienio ryto. 

—Prez. Trumanas priėmė Edwin Pauly atsistatydinimą ] «jn j . a a į. Austerupė 
Kovo 10 d.: 40 Kentėtojų; 

Britai ir Protestavo 
B , , ^ ~ ™ « « * , ^ « . ^ u v ~ ~ ^ — * « , W J , . « i . p . ^ ; . . , , . , . , 

KUSŲ Zyplius VenOriJOJ >s reparacijų komisijonieriaus pareigu, bet palaikyi jį 
LONDONAS, kovo 7. — I kaipo reparacijų patarėją valstybes sekr. MarsnaUTii. 

KALENDORItJS 
Kovo 8 d.: Šv. Jonas nuc 

Vaižgantas. 
Kovo 9 d.: Trečias Gavė

nios Sekmadienis; Šv. Pran
ciška Rymiete; senovės: Zy-

senovės: Naubartas ir Ži-
London Evening News šian
dien raportavo, kad Angli
jos valdžia siunčia Maskvai 
notą protestuojant prieš Ru

pimus ginklų ir uniformų, sijos kišimąsi į Vengrijos 
I r kas keisčiausia, kad did- vidaus reikalus, panašią į tą, 

ganizacija " Irgun" paakel- žiuma šių ginklų yra anglų kurią Amerika vakar pasiun 

—Atstovų-tsenato bendras komitetas susitarė duoti OPA ' buoi§. 
agentūrai 14 milijonų dolerių užbaigti savo darbą. i 

—Atstovų apropriacijos komitetas prade|»o Prez. Tru- j ORAS 
mano biudžeto sumažinimą, nukirsdamas 34 nuošimčius Debesuota, snieguliuos, ne

bus didelės atmainos. Saulė 
teka 6:17; leidžiasi 5:48. 

be karą Palestinos vyriau- gamybos. Vyt. Arūnas te Kremliui. 

sumos numatytos iždo departamentui ateinantiems me
tams, 

—Po 30 valandų Paryžiuje, valstybes sekr. Marshallas . N u m a t o m a sekmadieniui 
nuskrido į Berlyną kur tarėsi su amerikieuiate. toks pat oras. 
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KAS GIRDĖT WAUKEGANE 
Šv. Onos Moterų ir Mer

gaičių Draugija turės "bin-
g o party", kovo 9, Lietuvių 
svetainėj , 7 vai. vakare. Ko-

kvietras drauges, kad pager
bus Kazimierą Uksienę jos 
varduvių ir gimtadienio pro
ga ir i škels vakarienę. Drąu-

U. S. »KONOW*NJQ PASAULIO MILŽINAS" 

misija uoliai darbuojasi p a r - , g e s pažaidė "bunco" ir s m a -
davinedama t ikietus; ragi
na visus ateit i ir išlaunėti 
Tražių dovanėlių. 

i v . Baltramiejau * parapi

niai praleido vakarą. Beje, 
šeimininkė Kazimierai Uk~ 
sienei įteikė i s dovaną. 

t 
Sesėje J£. Akyjniete, mo-

jos moterų choras nori iš- kytoją Šv. Baltramiejaus mo 
reikšti didelį dėkingumą vi- .kykloj , sveikinam vardinių 
šiems, kurie parem§ choro 
pirmą "bunoo" ir "canT ' netai, kaip ji mokina 3-čią 
vakarą. (f*yn$ pedno liĮsc 
$77.55. Choristės i r choro 
vedėjas S. Žylius labai džiau 
giasi pramogos pasisekimu. 

• 
Ona Baroniene, 818 Lin

coln S t , nesenai grįžo i š Ka
lifornijos, kur praleido 7 sa
vaites. Labai patenkinta ap
lankymu savo dukrelės Bro-
nislavos ir pas imatymu su 
daugeliu ki tų draugų ir pa
žįstamų. Pralotas M. Kru
šas irgi buvo pasikvietęs į 
savo namus pdetums. Taipo
gi viešėjo pas Jocių, Tamu-
lonk} šeimynas, matės su M. 
Rakausku ir jo dukrelėmis 
ir daugeliu kitų. Viešėjo ir 
pas pralotą Maciejauską. 

* 

Marcele Norkiene kovo 3 
d. į savo namus buvo pasi-

c>roga, kovo 7 d. Jau trys 

įr 4-tą .skyriui. 

Margareta Trust, 18 No . 
Liewi8 Ave., sunkiai serga 
r guli 6v. Teresės l igoninėj, 
ii yra narė Šv. Onos Drau
gi jos. • 

• 

Did.elia gaisras buvo kovo 
1 d.f i vąl. popiet. N a m a s 
ludegė ir 20 žmonių liko be 
pastogės, be nieko, nes ne
galėjo nįefco išgelbėti. Na
mo savininkas buvo Kaži-
-niera? Petkus. Nuostol ių bu 
'o apie $15,000. Raudonasis 

Kryžius atėjęs į pagelbą — 
vieną šeimyną su 4 vaiku
čiais paėmė į savo globą. 

Užmiršk svetirrois klaidas, 
bet atsimink savąsias . 

Grįždamas iš Meksikos U. S. Prezidentas Truman buvo 
sustojęs Baylor Universitete, Wąco, Te^as, kuris jam 
įteikė Teisių Doktoratą. Savo kalboje prezidentas pareiš
kė, jog Amerikos Jungtinės Valatyį&i yrą ' ' ę & o n o ^ y ^ 
pasaulio milžinas", kuris gali v a r v a n t i tautoms ekono
minėj taikoj, arba jas nugramzdina į ekonominį kąrą. 

(Aome-iOraugas telephotoj 

Marchiuškaitė. Publikai jos sakinį su įtemptu atsi^ėįį-
šokiai labai patiko, bet jau- mu ir ašaromiįį akyse. 

r ^ t o s ^ e n ^ t i k ' u ž ^ l o - ! ^ 1 š o k § ^ 3 k a r t J p a * k < ^ P a a u k o j ę buvo renka-
ko n u 0 savo namo, kurį i š - ™° l r P u b l i k a t u r § J ° P* 8 *".""* aukos Lietuvos išląis-

M z tenkinti jai duotais nume- vinimo reikalams. Stambes-
Iniomis ir smulkesniomis au-

tiko gaisras . 

WISC0NS1N0 LIETUVIŲ ŽINIOS 
Kenosha Kronika 

Misijų i r 40 valandų at-

bėgėlių Europoje. Tikimasi, 
kad daug atsi lankys, nes 
kiekvienas susipratęs lietu-

P o to kalbėjo P. B. Balci-
konis, Binghamtono Lietu
vių Tarybos sekretorius, ku-

jkomis buvo suaukota apie 
5250.09. 

Šventę baigiant š v . ,Fuo-
ris trumpoje kalboje nurodė i zapo Jtetuviy parapijoj cho-
būtiną reikalą aukoti Lietu- ras dar padainavo eilę lie-
vos iš laisvinimo reikalams, tuvių l iaudies dainų, keikia 

Kam Kentėti 
NUO 
• Galvot Skaudėjimo, 
• Viduriu Suirimo. 
• Nftnrų, 
• Nemigio, 
• Gazų ir Išpūtimo— 

i i priežasties 

• Veiksminio 
ijinpio? 

Dr. VValter j . Svvidfek 
OPTEMETRISTAS 

2201 W. CERMAK ROAD 
(Virš Metropolitan State B a n k ) 

TeL CANal 7329 
Vai.: — Kaadlen l t Iki 12; 1 lkl f; 7 
iki 9. gfcįtad. 10 ryto iki 6 vak. Sek
madieni l t lkl U Trefilad. uždaryta. 

Ligykiu Dr. Peter's daug metu 
išmėginto Gomoio. Daugiau negu 
liuoauotojaa, jia taipgi yra vidurių 
•tipnntojai, audarytas ii 18 pa-
3{<M Cį»mto. Jryduolių aaknų žiedų ir 
augmenų. Gomoio duoda neran
giom Jbrnom Veikti ir pagelbsti 
loma ivelniai ir sklandžiai paša
linu* ulkieiljuiiaa ' ilmatas; pa
gelbsti praJalmti užkietėjimo gazus, 
ir suteikia skilviui ma
lonų lilumot jausmą. 
Jei jūs vel norite jausti 
džiaugsmą malonios pa-

{elbos nuo už-
jetejirifb ' var

ginimų ir tuo 
Eat laiku pa-

mgvinti* j f l s ų 
skilvį. Jsigykito 
G o m o i o i ian-

ien. Perserga-
iimas: vartok 

lip kaip nuro-

Jeigu jus ncgaite nusipirkti savo aprlin-
ktf, Jhjafct prsiyma del mfisų "soiipėiini-
tąsi'* pasiūlymo Gotuose ir gausite — 

poicnA to* vert«* 
• lUCilfU Bandymui Bonkutes 
DR. PETER'S OLRJO LINIMENT — 
antiseptikas — koris suteikia greiti paleng
vinimą tfuo reumatišku ir neuralgiskg 
skausmu, musktjlinio nugarskausmo, sustin
gusiu ir skaudžią muskulu, patempimu ii 
ay katelėj imą. v 
DR. PCTER'S MAGOLO — alkilinąs -
palengvina laikinai nekurtuos skausmingus 
•kirvio sutrikimus kaip pavyidiiui rukšties 
•evirikinimas ir r*mtio. 

Dr. F. C. Winskunas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Bd. 
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Rez. Tel.: HEMlock 3150 

VALANDOS: 
Nuo P iki 4 popiet; 6iki8 vak.; ir 

Trečiadieniais pagral sutartį. 

rybos $25^,000.00-^11*3. O 
Binghamtoųo lietuvių kvota, 
tame vajuje, yra ££,000.00, 

P. B. Balchikonis 
. m • , . 

laidu metu, beveik visi pa-; ™» visuomet ga tavas išt ies- fr d a r p r i d ū r § k a d d a h a r , p o k y t į ^ad ehoras š iuo 
rapi jonai priėjo prie sakra- j *ipagelboai ranką savo varg e i n a A m e r i J c 0 8 LiąUlYių Ta- i la iku vykusiai dainuoja, 
mentų. Misija? vedė Jcun. Jo- s tant iems broUams. 
nas Šaulys, MIC. Per ketur- * 
desimtę, didysis altorius bu- " Seselės Pranciškietes š ia i s 
vo slabai gražiai papupstas, metais š v e n a a 25 metus są- ^d anksčiau ar vęliau mes 
dėka sesel ių Pranciškieeių. ; vo vienuolijos įkūrimo. Čia j ą t u r ė a i m e išpildyti. 

f mūsų parapijos mokykloje, 
Choristai šauniai giedojo 3os jau darbuojasi ilgras me- Trečiuoju kaloetoju buvo 

per 40 vai. pamaldas Cho- t u s ' Mt. Pro.vidence, netoli .Bromas Budginas, neseniai 
ras yra vedamas var*. ^ \ * W * # 9 , ^ v ^ ^ ' l š ^ o p o s atvykęs . Kalbe-

Siųikit U "Speci.1 Pa»iu-
lymo" Kuponą — Dabar 

O įdėtas $1.00 Atsiųskit man apmo. 
kstą reguleri lt uncijų #100 
Vartas bonką Gomozo ir ekstra 
—60f vartės — bandymui bon-
kutea Ola)* lr Magolo. 

C C O. P. (Iilaidos pridėtos). 

V l i y i į S Į I I I i i — — Į 

Palto Ofisas— 

-~-— 

DR. PETER FAHRNEY & SONS C0. 
D«pi. 071-:t3M 

IMI Washlnf%on Ui d.. Chicaao i 2, IU. j 
S9t ItaBliT 8L. Wbaio«a. Man.. Can. 

. . . t ' t 
* — ^ m m t 

'. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Ave. 
(2-tror. lubos) 

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia saukite— 
Res. Tel.: HIDway 2880 

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

J. RIMDZUS, D. C. 
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Home calls įn Indiana 

Phone Wentworth 2527 
PHYSIO THERAPY 

936 West 63rd Street 
H O U R S : Daily I to 8 f . M. 

Saturdays 10 A. M. to 8 P. M. 

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS! 

Tik v i e n į porą, akiu gauname gy
venimui. Saugokite jaa, leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti. 

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visą akiu Įtempimą. 

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 
/ K a m p a s 18-tos gat . 
Telefonas CANAL 0523, Chicagc 

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

Trečiadieniais uždaryta 
Šeštad. 9:S6 a. m. Iki 6:00 p. m 

Ofis. TeL VIR. 1886 

DR. AL. RAČKU5 
GYDYTOJAS IR CHIEUEGAS 

4204 Archer Avenue 

U n c l e S a m Says 

Bujanąusko. Sekmadienį po 
pamaldų prirengė vaišių ir 
užkandžių saviškiams. Lan
kėsi misijonierius kun. Pr. 

rikoj gana pagarsėjusią a- jo dviem atvejais: pirmoji 
kalba užsitęsė apie pusant
ros valandos. Kalbėtojas at
pasakojo rusų ir vokiečių 

kademiją mergaitėms. 

Vincento ir Virginijos 
Bulavas, M I C , ir k lebonas . ' ' Klemkų sūnus ffWSttf K ^ 

^ jGregorium. Krikšto tėvai bu trėmime Vokietijoje ir kas 
vo Harold ir Margareta To- i 

$\Ą savaite p a s mus vieši ^ Gordono ir Eleanoros ' ' l i a u - Antroje savo kalboje 
kun. Pr. Bulovas, M I C , ku- W i l c o t t ($ b i m i s i Kodyte) ^ l l > ^ 0 > B ^ Lietuvos ąyen-
ris vakarais veda misijas Šv. 3ŪJ^J£ p ^ r i k š t y t a s Denis. ^ 1 6 Vasario ir kokią reikš-
Kazimiero parapijoj, Racine, | J o s brolis ir sesuo, Pranas m ę J* m u m * l ietuviams turi. 
W l S * . i r J o a n a b u v o k r i k ž t 0 t § v a i - Kalbėtojas kalbęjo labai 

Alan ir Eleanoros McCoy, n u o s a i k i a i , kad publika są-
Kovo 16 d. Ro ianč iaus ' (buvusi Šaluke) mergaite pa l ė j e nei nepasijudino; seka i X 5 » % ^ ? . ^ n a f T B 

Draugija rengia "eard-bunco krikštytą Kotryna. K r i m t o j o k i e k v i e n ą žpdįr kiekvieną 
pąrty". Visas pelnas skiria- tėvai buvo Jeronimas Šaltis ;• '' ^ * " •••••• ^r^ 
m a s suselpimai Lietuvos pa- ir Karlota Jucius. , 

* 

Benjamia FraakUn'i deTotlon fe 
rtft is a» well known to ty iieeU 
id nephews as hit lov. of UberHT 
8L 2 ? f * JL*1- *" h M * »ecaw 

Dr. Vincent E. Zopel 
DENTIST 

2431 West 63rd Street 
Valandos — Tetophone — 
Pagal sutarti. GBOvehill 7313 

n>" • i 

Qflso teL MONroe 0670. 
Resld. tel. OANal 7810. 

Dr. Kazimieras E. f itz 
PffYSICIAN AND SURGEON 

^C-RAY EXAMINATIONS 
2200 West Cermak Road 

> • 
VALANDOS: 

Kasdien — 1-4; 7-9; Trečiad. Ir 
^•Sefitad. nuo 1-4; Sekmad. — 

pag-al sutarti. 

1 
UGONIUS PRIIMA: 

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

* " • U. S: Trtąmnt DšpėfimtuĮ' 
f 

DR. A. JENKINS 
PHYSIGIAN * SURGEON 
OJBTtTTIS OTPtTOJAS) 
2500 W. 63rd Street 

OFISO VALANDOS; 
nuo 1-4 p.p lr 7:14-9 m k 

enlalj nuo 1-4 popiet. 
Ir Sekmad. atdaryta. 

DR. EMILY V. KRUKA5 
GYDYTOJAS IB CHIBUI1GAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 

Rez. TeL REPublic 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—3 vai popiet 

ir nuo 6 ikj 0 vaL vakare. 
Trečiadienio vakarais Ir taiptf 

Sekmadieniais pagal sutarti. 

TeL GEO. 1800 (Ofiso ir namo.) 

Dr. VValter J. Kirstuk 
PHY8ICIAN and SUBGBOH 

(Lietuvis Gydytojas) 
3925 West 59th Street 

VALJLNDUS: i — 4 popiet, 4:S» — 
• : • • Vakarai* Trečiad. pa«al autartl 

DR. PETER T. BRAZIS 
PHYSIOAN and SURGEON 

6757 S. VVestern Ave. 
Ofiso TeL: HEMlock 5849 
Rez. TeL: HEMlock 2324 
VALANDOS: Trečiadieni ir Šeš
tadieni pagal susitarimą; kitomis 
Hu>nnmifl nuo 2 iki 4 po piet, 

7—9 vakare. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
D A M b l A S 

1446 8o. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

vkL.; 10-12 ryte; 2-6. 7-9 P. M. 
3147 S. Halsteu St., Chicago 

P i r m a d i e n i a i s , T r e č i a d i e n i a i s 
ir <«teHitftdfor|'*"H 

Valandos: 3—8 ponjet 
TeL: GROvenul 4020 

(Ofiso ir Rezidencijos) 

Dr. Alexander J. Javoii 
įJUVAi&A&J 

GYDYTOJAS Ui CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Ed. 

iDargis Vaistinės Name.) 
OFISO V J L L A J O > Q S : 

aaacU«B auo 1 UJ 4pp lr f UO « t 
(Ti^eiad.. lr l a s tad pacai t u t u t i ) 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 

IškilmingM Minėja 
Lietuvos Laisvės 
Šventę 

Binghamton, N. Y. — 1? 
Binghamton lietuviai šįmet 
iškilmingai paminėjo save 
tautos šventę, dideliu, vie
tos l ietuvių masiniu susirin
kimu. Susirinkimą suruošė 
vįetinė Binghamtono Lietu
viu Taryba, kurią sudaro 
v ie tos l ietuvių demokratinės 
organizacijos, t. y. katali
kai, sandariečiai, ir social
demokratai, susivienijimai ir 
kitos vietos organizacijos. 

Susirinkimas į v y k 0 vasa
rio 23 d., Lietuvių svetainėj, 

kas, vietos lietuvių .visuome
nės darbuotojas, atida rį mi : 

'. iimą% susirinkimą, pakvies-
lamas Šv. Juozapo parapi-
os chorą pagiedoti Ameri

kos ir Lietuvos himnus. Cho
ras, vadovystėj Dorothy La-
"co sugiedojo himnus ir dar 
celetą liaudies dainelių. 

Pirmuoju kalbėtoju buvo 
'ietuvių parapijos kleb. kun. 
Emil Krancevičius, savo 
trumpoje kalboje ragino lie
tuvius būti arti savo tautos 
ir tikėjimo ir prisidėti, pa-
?al savo išgalės, prie tautos 
;švadavimo iš dabartinės 
vergijos. 9 

Po kunigo kalbos sekė po
ra numerų klasiškų šokių. 

,~^c 
DR. YAITUSH, OPT. 

UETUVlS 

TeL CANal 6122 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS K CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868 

S.P 

. 

-w# 

3 vaL popiet. J. M. Buchins- kuriuos atliko jauna Carfa 

fimmGAs TAI 
MOKA GERUS DIVIDBafOUSJ 
Mūsų BcndrovS gelbsti ^•frj^jajmr Ucpytoia 
sadaryU' tisorgū^istgyti TCoaįvus namS-^ 
nsują automobilį—dėl apsaugos nuo neperms-j 
tomų nelaimiu. JKiekvieno taupimai WdrWj; 
iki %5,m per Federid Ssvmi?knd L o V ^ ! j 
rsnce €orp. PRAOtJt TAfij&ta *AĖA*;J 

LOAN ASSOGIAOT0N OF CHICAGO 
2202 WEST CBaMAJ BD, CHICAGO 8,"'jį^-

JOHN J. KAZANAUSKAS>Pres.'and Mgr, 

Mano 2? metu praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svainio, 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. Speciale atyda 
atkreipiama 1 mokyklos vaikus. 
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS 

Jaunuoliai, kurie nepriimami į 
Jcaro ąvfecijP? skyrius iš priežas
ties spalvų neregejimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti 
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnes 

kaip pirma. 
4712 South Ashlaad Ave. 

YARDS 1373 

Rez. TeL: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALAT0RI5 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare. 

VAJLAKDOS: nuo l f ryto lkl 8 T. 
rak. Sekm*d. pasa i outart,. 

TeL YARds 3146 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street 

Vai.: 11—12; 2—4; ir 6:30-3:30 
Pirmadieniais: 2—4 is 6:30—«:&) 

Šventadieniais: 11—12. 

DR. I. E. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso-TeL: PULLMAN 1193 
Namų TeL: PULLMAN S277 

Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. TeL GROvehul 0617 
Office TeL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest Marąuette B O M ) 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Trečiad. ir Nedeliomis susitarus. 

DR. STRIKOL'IS 
PHYS1CIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

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

Sekmad., Trečiad. ir Šestad. 
Vakarais—tik pagal sutarti* 

Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930 

' ' ' 

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: REVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 

Ofiso vai.: 1—3 ir 6-3:30 P. M. 
Trečiadieniais pagal sutartį-

Dr. A. Montvid, M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West Town State Bank Bldg. 

2400 VVest Madison Street 
Ofiso TeL: SEEley 7380 
Resiz. TeL: BRUnswick 0597 

VALANDOS: 
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakari 

M n a 



• 

Šeštadienis, kovo 8 d., 1947 
• 

DIENRAŠTIS DUAU&AS, CH1CAGO, HHUTNOTĖ 
— — ^ — 

. • 

31 

CLASSIFIED ADS 
m . , . r , ~. m. * , HELJP WANTED — MOTERYS 
D K A U U t r f $ DARBŲ SKYRIUS 

<XK>0<XXX><X><>0<>0<>0<>0<KKK><>00< 

"DRAUGAS" H E L P WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489 

^•#^« s »##>#»»»#>»<#•—!»##—'*»—#—i 
H F I . P W YNTED — VYRAI 

Milling Machine ir 
Turret Lathe 
Operatorių 

Neateikite jei nesate patyrė. 

ATDARA IKI 8 VAL VAK. 
MATYKITE MR. STANDRIDGE 

HAMILTON 
& STANDRIDGE CORP. 

3128 W. Maypole 

V Y R Ų 
* R E I K I A 

Dirbti 

GRŪDŲ MALONE 
P A S T O V U S D A R B A S 

G E R A M O K E S T I S 

ATSIŠAUKITE 

FARM BUREAU 
MILLING CO. 
5100 COLUMBIA AVE. 

H A M M O N D , I N D I A N A 

H E L P U A N T E D — MOTERYS 

M O T E R I Ų 
Paprastam siuvimui warehouseje, 
kuri randasi prie Howard St. 

SAUKITE MR. M. L. WELLS 
AMBASSADOR 2500 

VALYTOJŲ IR 

DI8IŲ PLOVĖJŲ 

Pastovus dienomis darbas. Sek
madieniais ir šventadieniais ne
reikia dirbti. Gera mokestis ir 
valgis. 

» » # # < l t # i i » » | » > » į » < i | i | » # N » | > | ( W | l » N i 

AR IEŠKOTE GEROS 
PEDES IR ATSARGOS? 

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ 

• 

DŽENITORKŲ 
UŽDARBIS 72 H c 1 VAL. PRADŽIAI 

77 H o J VAL. PO S MftV. 
8 2 H c j VAL. P O 6 MftN. 

* ftLYMO DARBAI MOTERIM!* 
VISOSE MIESTO DAT.YSE 

VMu: 5:30 VAK. D I I 12 NAKTĮ 

ATSIŠAUKITE 

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO. 

SAMDYMO OFISAS" 
MOTERIMS 

S T R E E T FLOOR 

309 W. WASHINGTON ST. 

ITALIJOS KOMUNISTAI NERIMSTA 

Romoje prie policijas centralinės komunistai buvo suruošę mitingą ir prakalbas. Pas
kui suruošė demonstracijas reikalaudami duonos. Komunistai yra didžianasi tinginiai 
ir veltėdžiai. Darbštūs žmonės per virš dvidešimt metų Rusiją būt padarę aukso šali
mi, bet komonistams valdant kraštas taip nuskuręs, kad jei ne kapitalistų paskolos ir 
pašalpos, tai daug gyventojų badu išmirtų. (Acme-Draugas telephoto) 

KAMBARIN . U E M H O J A K I 

FURNIfiUOTAS KAMBARTS rend-
on Pr ie mažos šeimos. PaSiukite — 
OROveiiiU 4t««.. atlr. «•*» Soutli 
Campbell Avcnuo. 

m t 

PARDAVIMUI 

PARSIDUODA — CLEANING IR 
TAILORING KRAUTUVE, PIL
NAI ĮRENGTA. CICEROJE. TE-
LEFONUOKITE OLYMPIC 150. 

PRANEŠIMAS 

MRS. RUDSI8 (po t6vais Kastutė 
Budrytė) prašoma susisiekti su jos 
sena drauge 20 metų tam atgal, 
šaukite — FREDA ENDRENY, — 
tel. Dolton 1685 a rba 14209. 

Kesselring Prisiima 
Kalff už Žudynesčius žmonių 

patijos, vadina buožėmis, lietuvių. Išalkusių, ištrošku
sių, vos gyvų! Ukrainai par
tizanai neiškentė: užpuolė 
40 vagonų su iškankintais 
lietuviais, atėmė juos iš bol
ševikų, pas save priglaudė, 
kur ir šiandien tie žmones 
yra prisiglaudę. 

Už geležines uždangos, iš
bėgę du milijonai. Jie šau
kiasi j pasaulio sąžinę, Šau
kiasi į; mus... Per Lietuvos 
Laisvinimo Komitetą — šau 
kiasi | mus visa Lietuva. 
Šaukiasi mūs broliai. Jie 
krauju ir gyvybėmis perka 
Lietuvai laisvę, o mes bent 
truputj savęs išsižadėkime, 
išgirskim Lietuvos Laisvini
mo Komiteto šauksmą, jie 

liaudies priešais, kuriuos bū
tinai reikia sulikviduoti. 

Taip ir likviduoja. 700,000 
nekaltų* ž m o n i ų s u g a u d ė — 
vienus nužudė, kitus išgabe
no. Tik vienu laikotarpiu 
1941 metais 14, 15, ir 16-tą 
birželio, naktimis pasalingai 
užpuolė namus, išpiešė 40,-
000 vyrų ir moterų, 4,000 kū
dikių, ir 6,000 mokyklinio 
amžiaus Vaikučių, kuriųj ir 
po šiai dienai niekas, nežino 
kur jie. 

Ir dabar Lietuva pilna ma
sinių areštų. Į mėnesį su
gaudo ir išveža 3-4 tūkstan-

MAXWELL*S VEGETARIAN 
RESTAURANT 

2S6 S. Wabash WEB. 2728 įsakymo sušaudyti 335 ita-
PATYRUSIŲ SINGLE NEEDLE 'us civilius Ardeatine urve 

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ 

Pastovumas, unijos ratą, geros 
darbo sąlygos. Puiki transpor-
tacija busais, gatvekarais ir 'L*. 

ROSEMAN GARMENT CO. 
307 West Vau Buren 

_ FeLdn^alas Albert' "oteru. i - ^ u,- j £ j £ j £ £ g * g j j 

bai dažni Pats mačiau vie-piiną, atsakomybę uz davimą . • , 
nam miestely, kaip rusų ka
reiviai gatvėj atplėšė žmoną 
nuo vyro. ir viešai pasikeis
dami ją išniekino. 

puikiausiai, ir išsakė visą 
baisią realybę, kurios čia 
t ik da l e l ė ! 

1944 m. kovo 24 d., atkerši
jimui, 10 prieš 1, už nacių 
kareivių nužudymą. 

"Aš praleidau tą įsaky 

TYPISTS — BILLERS 
Steady work, very good pay. 
Experience not necessarv. 

Work in air-conditioned bldg. 

CALL MR. MARZEK 
HAYMARKET 1040 

KANADOS LIETUVIU GYVENIMAS 
Tautos Šventė 
Monfrealv 

(Pabaiera) 
— Žiūrėk, žiūrėk! Dabar 

ii* važiuoia vienas, o pas
kui orades eiti pašinui viens 
kita! Parvažiavęs, taip ir pa
sak vk. 

Suer^že* į Lietuva kolhoz-
ninkas. taio ir laukia, nieko 
nesako kaip Stalinas. Bet 
susirinkime kai ii užstyvre kur negalima laisvo zodzio kad pasakvtų ką enrdėio " % 
. , . -_ .. o ištarti. Visur brukama gar-
M««k~oi«. tam^iis^r pav«r- • Staliną kalama 
tolo Salino* kakvma: Pri- ™ūtJ t l k f ™ f 1 *™* 

. . . , _ . - Markso ir Lenino mokslas, eio pne lango, visi atkreipė dome. bet iis žifiH^ir vis- Darbininkai, priversti eiti 
tiek nieko nesako. Ilgai lau- prieš savo teises. Pavyzdin, 
kus, pasirodė beeinąs elge- kad ir sau algų* sumažinimą. 
ta, taip kolįiozninkas pagy 
vėjo ir suihikoT" 

— Žiūrėkit, žiūrėkit! Jis 
dabar eina vienas, bet po 
penkių metų — eis tokie be 
pertraukos! (salėj griaus
mingi aplodismentai). 

Nuosavybės dabar ten nie
kas nebrangina, nes kas va-

Kesselring pareiškė landa prieš akis baimė, mir-
britų militariniam tribūno- tis, ar ištrėmimas, 
lai teisiančiam jį už karo P A R T I Z A N Ų KRAŠTAS 
kriminalus. "Aš negaliu su- * 
prasti kam gei. Von Macken ; 1 9 4 1 metais, visa Lietuva 
3en buvo nuteistas mirti | v i r t o Partizanų kraštu. Ry-
šiame reikale kadangi i ej j žosi gintis nuo bolševikųL Už 
yra kokia nors kaltė ji yra 'savaitės jų užplūdimo, visi 
mano ir mano vieno." | suskato rusus mest lauk. 

Pirmi juos puolė darbinin
kai. Bet iš Rusijos be per
traukos raitėsi visais keliais 

Toliau pasakojo dr. Ger- j* L i e t u v * * * * Patrankos, 
vydas, apie badaujančią Lie-J i r m a 8 § s burliokų, kurie ne-
tuvą apie neteisingus v a i - 1 s i s k a i t § su žmoniškumu, bet 
džios rinkimus, kad buvo iš- Pu o 1^ žudg> negirdėtomis iš
statyta visoj Lietuvoj tik du t o n ^ Priemonėmis kanki-
kandidatai: Vilniuje — Sta* n o ' 2^** ž m o n e s d e S i n c 

linas. Kaune — Molotovas, Pr°sais, lupo odą, po nagais 
ir 98 nuošimčiais tapo "iš- v a r * a š t r i u s Painus, išlu-

pinėdavo akis, išplėšdavo šir 
dis, sumušdavo guminėmis 
lazdomis ir už rankų pakar
davo ligi netekimui' sąmo
nes. Bet net ir tokie kanki
nimai, neatbaugino lietuvių 
ginti sav0 kraštą. Nors dau
guma dėl žiaurumų išbėgo } 
užsienius, bet 1944 metais 
Lietuvoje buvo 30,000 par 
tizanų. 

Partizanai daug nuveikia. 
Ir kitos rusų užgrobtos ša
lys — turi savo partizanus. 
Gal paties Dievo- kalba tie 
partizanai susikalba ir visų 
šalių vieni kitus supranta. 
Štai, kad ir toks pavyzdys: 
Bolševikai per Ukrainą ve 

nelengvi. Tie žygiai, per ka 
pus, lavonus ir kraują. Tik 
per aukas ir pasiaukojimą 
— bus laimėti! — / •. ."- * " 

Todėl, aukokime ir dar
bais pasišveskimek o tu rųs-
ki^lauk iš mus. kr^ažt̂ t Laųįc 
iš inūs tėvynes! Atimk sa-

Vakarienės metu, dakta
ras kalbėjo apie nacių žiau
rumus kalėjimuose ir kon
centracijų stovyklose, ką 
pats matė, patyrė ir išken
tėjo. Pasak prelegento, vie
nodi kankinimo metodai bol
ševikui ir nacių. 

Po dr. A. Gervydo kalbos, 
Juškevičiene perskaitė rezo
liuciją, kuri buvo vienbal 
šiai priimta, ir kitą dieną 
tilpo vietinėje anglų spau 
doje. 

Vakarienę suruošė Tary
bos moterys ir pritarėjos, 
kuri pasisekė kuo geriau
siai. Tuo labiau reik įver
tinti mūsų moterų pasišven
timą, kad jog ne tik prie 
vakarienės dirbo, bet ir mais 
tą pačios suaukojo: 

P. Juškevičienė — 4 kek-
sus. E, Vaupšienė — 1 pyra
gą ir 3 pajus. P. Lukošienė 
— 1 keksą. P. Motuziene — 
1 pyragą. P., Žemaitienė — 

Paznokaitienė. Pagelbinin-
kės ir prie stalų padavėjos, 
buvo: Vapšienė, Leknickie-
nė, Kuprevičienė, Skudienė, 
Lukošienė, Stankienė, Rama
nauskienė, Salalytė, M. Sku
dienė ir J. Zabelienė. 

Trispalvius kaspinėlius se
giojo: O. Kuprevičienė. 

Vakarienės bilietėlius par
davinėjo : Jonas Leknickas 
ir Leonas Gudas. 

Moterims talkininkavo ir 
prie baro dirbo sekantys vy
rai: Juozas Kuprevičius, Sa-
lala, J. Trumpa, K. Radze
vičius, Lukošius, V. Skudas, 
Stankus, Leknickas ir Leo
nas Gudas. 

AUKOS 

Vakarienės metu per -dr 
Gervydo antros dalies pra 
kalbą buvo renkamos aukos. 
Aukojo šie asmenys: 

P. J. Staniuliai — $20.00. 
Po $5: klebonas kun. J. 

Bobinas, 'Victoria Cleaning', 
K. Stankai, P. Vitai, J. Silic-
kai, ir A. Navikevičiai. 

$4 aukojo Čepaičiai. 
$3 aukojo A. Taurozas. ' 
Po $2: kun. S. Kulbis, J. 

Leknickas, L. Gudas, A. Na
vickas, Botyrius, Kriaučeliū-
nas, P. Meškinis, K. Gėgž-
nas, J. Vasiliauskai, P. Niau 
ra, A. Talalaitė, F. Vitai, F 
Dubauskas, D. Ylai, J. Zu-
bis, M. Norgėla, P. Jakubka, 
J. Paznokaičiai, J. Kilimo-
niai, M. Mackevičiai, K. Ra
dzevičius, J. Žemaitis, J. Za-

veckas, M. Kasperienė. 
$1.50 — A. Tumasonis. 

(Aukotojų vardus po $1.00 
praleidžiama.—Redakcija) 

Surinkta — $158.06. 
Vakarienė davė gryno pel

no — $146.00. 
Viso — $304.06. 

Gaila, kad aukų lapai, ku
riuos atsiuntė Amerikos Lie 
tuvių Taryba, tik netikėtai 
po aukų rinkimo buvo per-

(Nukelta į 4 pusi.) 
— we m*m* 

vo rankas nuo mūs žemės, 11 keksą. O. Kuprevičienė — 
nes mes vistiek tol nenurim-11 keksą. M. Leknickįenė — 2 
sim, kol Lietuva nepražydės keksus. P. Kažukauskienė ir 

Jūsu Radio Sugedęs? 
Kretpkit&s Etarpertyvo 

Patarnavimo Prie 

RADIO SERVICE CO. 
5244 W. 25tb K 

Gto«* n i 
• K A S DARBAS GARANTUOTAS 

T»lM>m VlflQ IidlrbyaSu 
•l»oldu* Modeliu* 

DYKAI AFKAINAVTMAB , 
Paimam 0 namu ta* pH«taton» 

PARDUODAME! NAUJUS 
RADI08 

M M tarime RadUa f ataka to
tam* nereikės laukti dėl Jaaa^_ 

Taipgi Pasirinkimas •• l iausiu 
Musikos Rekordo 

NaMntrklte Ir Pasttnsklte *o 

JOS F. BUDRIK, Inc. 
Didėlė Krauutvė 

R A K A N D A I , B A D I O 
IR JEVVELRY 

laisves ir nepriklausomybės 
vainiku! 
Aplodismentai pilasi griaus 

A. -Salalienė -— kopūstus. P. 
Salalienė — agurkus ir pa-
midorus. P. Juškevičiene — 

mingai, ir lenkiasi širdys j reiiš.. P. Vasiliauskienė ir 
prieš tą, kurs kenčiančios Stankuvienė — cukrų. M 
Lietuvos tikras atstovas. Dunčikienė — <<Cornation,, 

Nor s pertraukė jo kalbą. V*v pieną. P. O. Kuprevičienė ir 
radio transliuojamos mūs Leknickienė — burokėlius, 
dainos, bet po jų — dr. Ger- j Vakarienės vedėja ir vy-
vydas vėl surišo kalbą kuo '. riausioji šeimininkė, buvo 

TELEFONTJOIOTE: 
OIOERO 4118 

•tdara Vakarais Iki • : • • vai. 

Visi departamentai patalpinti 
viename baltame name 

1947 metų Radios, nuo $20.00 
iki $450.00. 

TELEVISION setai, po $275. 
ir aukščiau. 

Elektrikiniai dulkių valytuvai, 
elektrikiniai šaldytuvai, Skalbi
mo mamšinos, elektrikiniai pe
čiai, aliejiniai pečiai, gafiiniai 
pečiai, rašomos mašinėles. 

Krautuvė atdara kiekviena 
dieną ir vakarais: pirmadieni, 
ketvirtadieni ir šeštadieni iki 

I 9 vai. vak. . 
Budriko leidžiamos. Radto valan-

landos kas sekmadieni, iš WCFL< 
(1000 kiL) rądįo stbtiea, 9:S0 va
landą vak., o ketvh-tad. vak. 15 
WHPC (1450 k i l ) 7 vaU vakaro. 

JOS F. Inc. 
3241 S. Halsted St 

Chicago 8, IDinois 
TEL. ČALUMET 7237 

ass 

rinkti". 

Latvijoj, Estijoj, irgi bu
vo ta pati klasta. Nors bū
na begales susirinkimų, bet 
jie pilni enkavedistų-šnipų, 

Juk ir taip iš tų algųi neiš 
gyvena, alkani, apdriskę, ir 
tai neva nusimuša sau al
gas — "krašto pakėlimui". 
Kuris to nedarytų, — laukia 
kalėjimas, Sibiras, arba mir-
tis. Rusams nerodančius sim I žė visą ešaioną sugaudytų 

WESTW00D LI0U0R STORE 
'. 

2441 Wesl 69th Street. 
* 
•I . 

DIDELIS PASIRI 

VYNO, DEGTINES 
* it * 

pristatome | namus: 

Geriausiu rusiu alo 

buteliais, riėžėmi* Ir 

statinėmis. 

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas 

^ 

Telefonas PROspect 5951 
u m m m ii 

WATCH SAVINOS 6I0W! 
I 10 1S 20 

Yrt. Vn. Yra. Yra. 

FOR THAT HOME 
ALL YOUR OWN 

Y o a ' l l N e e d M o n e y forftieDewn 

Manj ambidons couplcs tre faving hefe to become 
future home-owner$, soon ai diey've accumulated che 
down payment needeA A07 coovenieot amouot opetu 
yonr insured savings actount 11 this AssodatiotL Th# 
cbtft will «how you how much yoa oeed m ar*. 

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

JOS. M. MOZERIS, Sec'y 

3236 South Halsted Street 
TEL. CALUMET 4118 

SAVE VYITH A PURPOSE - SAVE ON A PLAN 
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Didelės Reikšmes Suvažiavimas 
ĮVYKSTA 15-TAS METINIS KATALIKŲ KONFE
RENCIJOS fcFIMOS GYVENIMO SUVAŽIAVIMAS, 
KOVO 10—12 D., STEVENS VIEŠBUTYJE. BAŽNY
ČIA RCPINASI ŠEIMA. 

Kovo 10, 11 ir 12 dienomis yra svarbus ir reikšminr 
gas įvykis mūsų gyvenime, neg tomis dienomis Chica
goje įvyksta penkioliktas metinis katalikų konferenci
jos šeimos gyvenimo suvažiavimas, kad prisidėjus prie 
šeimos gyvenimo atnaujinimo ir sustiprinimo. 

Juk nepaslaptis, jog pastaruoju metu šeimos gyve
nimas yra gerokai pašlijęs, nes Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse divorsų skaičius yra padidėjęs, ir daug ki
tų negerovių pasitaiko šeimos gyvenime. Istorija mums 
kalba, kad visuomenes suirimas bet kokioje tautoje pra
sideda kartu su šeimos pairimu. Ir dabar skleidžiamos 
keistos pažiūros šeimos gyvenimo atžvilgiu. Todėl šis 
suvažiavimas aiškiai parodys kokia turi būti ideali 
krikščioniška šeima. Bendra tema minimo suvažiavimo 
yra: Bažnyčia rūpinasi šeima. 

Penkioliktasis metinis katalikų konferencijos šeimos 
gyvenimo suvažiavimas prasideda pirmadienio ryte, 10 
valandą, Šv. Vardo katedroje, su šv. Mišių auka, ir kar
dinolas Samuel Stritch, Chicagos arkivyskupas, pasa
kys pamokslą. 

Suvažiavimo posėdžiai vyks Stevens viešbutyje, ir 
kai kurie posėdžiai mis Blackstone viešbutyje, skersai 
gatvės nuo Stevens viešbučio. Popietinis posėdis prasi
dės pirmadienį 2 valandą. 

Labai verta ir naudinga dalyvauti šiame suvažiavi
me, nes galėsite igyti reikalingų žinių, kurios įneš dau
giau šviesos i mūsų gyvenimą. 

Šiame suvažiavime patariame dalyvauti ne tik tė
vams ir motinoms, bet ir besiruošiantiems į; šeimos 
gyvenimą. 

Už Laisvos Prekybos Dėsnius 
Prezidentas Truman grįždamas iš Meksikos sustojo 

Waco mieste, kur jam Baylor universitetas suteikė gar
bės daktaro laipsni. 

Prezidentas Truman kovo 6 dieną Baylor universi
tete pasakė kalbą, kurioje pareiškė, kad J. A. Valsty
bės gali vadovauti tautoms į ekonominę taiką arba 
mes galime nustumti jas į ekonominį karą". Jis savo 
kalboje patarė remti laisvos pasaulio prekybos dėsnį, 
ir pažymėjo, jog pasauliui gerbūvį gali atnešei tiktai 
laisva prekyba. Prezidentas pasmerkė ekonominę izo
liaciją. 

Pasidairius Po Platu Pasauli 
Sovietų valdžia neteisėtai kišasi į vengrų vidaus 

reikalus ir kelia politinę krizę. Tuo reikalu Jungtinių 
Amerikos Valstybių valdžia j;teikė griežtą notą dėl bol
ševike agentų įsikišimo i Vengrijos vidaus reikalus. 

Sovietų karo vadai kėsinasi atimti vengrams teisę 
patiems valdytis. Rinkimai davė daugiausia atstovų 
smulkių savininkų patijai, 0 dabar rusai bando pri
mesti vengrams komunistinę valdžią, kitaip sakant ko
munistinę netvarką. Komunistai eina prieš žmonių va
lią! 

Amerikos ambasadorius Lenkijai Arthur Bliss Lane 
šiom dienom atvyko į New York ir pareiškęs įsitikini
mą, kad jis nebegrįš į Varšuvą, nes jo misija jau at
likta. Jis mano, jog Jungtinės Amerikos Valstybės ne
nutrauks santykių su dabartine Varšuvos valdžia, bet 
tie santykiai bus kitoki, negu jie buvo iki šiol. 

Ambasadorius Bliss Lane pareiškė, jog dabartinė Var
šuvos valdžia laiko kalėjime šimtą Amerikos piliečių. 

Pranešimai sako, jog Japoniją tvarkyti daug geriau 
sekasi, negu Vokietiją. Mat, Japoniją tvarko beveik 
viena Amerika, o Vokietijos tvarkyme pasireiškia ke
turios jėgos. 

Palestinoje vis neramu. Britų kariškos jėgos susirė
mė kovo 7 dieną su pogrindžio vienetais. Britai nori 
iš Palestinos pašalinti pogrindžio veikimą. 

Sakoma, jog Britanijoje galįs kilti kitas kuro krizis. 
Komunistų Lietuvoje leidžiama spauda nusiskundžia, 

jog Lietuvos gyventojai geruoju javų bolševikams ne
duoda. Biržų gyventojai nenoriai duoda pieną, okupan
tams. Kuršėnų gyventojai nepristato grūdų, nepaiso 
pašonėje gyvenančių? sovietų agentų. 

Lietuvos žmonės parodo, jog jie nori laisvos Lietuvos. 

Komunistai Vėl Skleidžia Šmeižtus 
Chicagos lietuviški komunistai, kurie aklai tarnauja 

diktatoriui Stalinui, pasivadinę bendruoju Chicagos lie
tuvių organizacijų komitetu, išleido pilną melagysčių 
lapelj, kuriame visokiais pūdais šmeižia ir purvais 
drapsto Lietuvos veikėjus tremtinius, atvykusius iš 
Europos. , 

Chicagos lietuviški komunistai, geriau pasakius ru
siškai nusidažę, puola lietuvius tremtinius veik us, nes 
jie nori laisvos ir nepriklausomos Lietuvos, o ne stali-
niškos Lietuvos. Kadangi lietuviai tremtiniai veikėjai, 
kaip pavyzdžiui dr. K. Grinius, buvęs Lietuvos prezi
dentas, Skipitis, Dagia, Padalskis, Budginas ir kiti, at
skleidžia bolševikų žiaurumus Lietuvoje, ne tik bolše
vikų, bet ir nacių, tai Chicagos komunistai neriasi iš 
kailio ir visokiais būdais šmeižia Lietuvos gerus sūnus. 

Netikėkite 'komunistais, kurie šmeižia k* meluoja. 
Šmeižtas ir melas, tai komunistų ginklai, kuriais jie 
drumsčia gražų gyvenimą. Žinokite, kad komunistai ne
nori laisvos Lietuvos, ir jie kovoja prieš Lietuvos lais
vę ir nepriklausomybę. Neimkite į rankas komunistų 
šmeižtų lapelių. 

« 

K? Rodo Skaičiai? 
FBI direktorius J. Edgar Hoover pareiškė, jog 1946 

metų nusikaltimai sumušė dešimtmečio visus rekordus. 
Kas penkias minutes buvo žmogžudystė, nužudymas, 
išniekinimas arba užpuolimas nužudyti. 

Praeitais metais visame krašte buvo 1,385,203 viso
kių rūšių didesnių nusikaltimų, taigi buvo 119,622 nu
sikaltimai daugiau, negu 1945 metais. Jis pastebėjo, 
kad kas 18 sekundžių buvo nusikaltimas. Bendrai pa
ėmus kasdien buvo 36 asmenys užmušti, 33 išniekinti 
ir 185 užpulti. 

šie dalykai sako, kad tėvai turi daugiau kreipti dė
mesio į vaikų auklėjimą, kad jie gautų didesnį reli
ginį ir dorovinį supratimą ir atsakomingumą. 

Bolševikai Persekioja Katalikus 
j 

Iš patikimų šaltinių gauta žinių, kad buvusioje Len
kijos Galicijos provincijoje, kuri dabar yra prijungta 
prie Sovietų Rusijos, katalikai yra žiauriai persekio
jami bolševikų. 

Keli vyskupai yra kalėjime. Vyskupai ir kunigai, ku
rie dar yra laisvi, dirba labai sunkiose sąlygose rūpi
nantis žmonių dvasiniais reikalais. 

Kai tik koks kraštas patenka į komunistų rankas, 
ten tuojau prasideda žiaurumai ir persekiojimai, nes 
komunistai bijo laisvų ir savarankiškų žmonių. 

Ar Nejdomūs Skaičiai? 
Diktatorius Stalinas 17-tame komunistų partijos su

važiavimui pateiktoje lentelėje prisipažino, kad 1916 
metais arklių Rusijoje buvo 35 milijonai, o 1933 me
tais tik 16 milijonų (faktiškai dar mažiau). Tada tarp 
kitko jis pareiškė: k l š tos lentelės matyti, kad gyvu
lių paskutiniu laiku, lyginant su prieškariniais laikais, 
nepadidėjo, o vis mažėjo''- '(Stalin "Leninizmo klausi
mai", 448 pusi.). 

I r Stalinas išbarė žemės ūkio vadus dėl prastos gy
vulininkystes padėties (ten pat 454 pusi.). 

Kur tik bolševikai pradeda šeimininkauti, ten gyve
nimas visokiais atžvilgiais blogėja! 

ii —i Nauji Puolimai . 

Albanijoje vėl pradėta katalikai persekioti. Monsignor 
Francesco Gjini buvo areštuotas ir įmestas f kalėjimą. 

Du kunigai buv0 mirtinai nukankinti ir paskui jų 
lavonai buvo išmesti pro langą, bandant sudaryti įspū
dį jog jie papildė savižudystę. 

Du pranciškonai provincijolai ir du pranciškonai vie
nuoliai buvo pasmerkti mirti. 

Sekmadienį kovo 23 d. L. Vycjų name įvyks Fede
racijos apskrities šaukiama Chicagos ir apylinkių lie
tuvių katalikų konferencija, kurioj turi būti atstovau
jama kiekviena lietuvių katalikų draugija, organizaci
jos kuopa ir klubas. 

Kun. John F. Cronin parašė, o NCWC išleido gerą 
brošiūrėlę apie komunizmą ir jo pavojus. Brošiūrėlė 
pavadinta — "Communism — a world menace". Verta 
perskaityti. 
ii 
Sovietų Rusijos diplomatai pasakę savo satelitams 

Jungtinių Tautų organizacijoj, kad sovietų sąjunga at
sisakys dalyvauti Tarptautinėj Tremtinių) Organizaci
joj — International Refugee Organization. 

RIMTIES 
VALANDĖLEI 

PO VASARIO 1« DIENOS 

Žmogaus Palinkimai 
Raulas buvo labai keistų 

pažiūrų žmogus. Tarp kitų 
dalykų, jam nebuvo supran
tama, kaip kitos pasaulinės 
tautos galėjo neapkęsti pa
žangiosios Rusijos, po ku
rios glob-> milijonai žmonių 
atgavo laisvę nuo ca va1-
džios, įsigijo teisę save val
dyti, būti savininkais dide
lių žemės plotų, kadaise vi
sokių bajorų nuosavybė. 

Kaip paprastai Raulas gin 
čijosi su Baltram apie neri
botą laisvę kada komuniz
mas įves tvarką kapitaliz
mo šalyje — Jungtinėse Val
stybėse. Ilgai ir karštai kal
bėjosi, vienas kitam nenu
sileisdami. Galop, Baltrui 
pritrūko kantrybės ir jis pa
sakė: "Jeigu ten taip gera, 
kodėl rusu; rojun neišsikraus 
tai šiandien". 

^% ^*i ^ ^ 
• 

Tokiam patarimui atsaky
mo nėra, nebus, nes Raului 
skaudu net pamanyti, kad 
reikėtų apleisti vietą, kuri 
jam pasidarė brangi; antra, 
Raulas nepirdaug tikras ar 
tie dalykai, kuriuos gina, iš
sipildys. Jo ausis pasiekė 
gandai ir įvykiai apie ne
smagius kankinimus, badą, 
mirtį gerų draugų ir prie-
telių Lietuvoj. 

Katalikų priešai nesigaili 
kiek nors panašių priekaiš
tų taikinti katalikams: jei
gu pasninkas ta:T> sveikas 
ir naudingas, tai kodėl tiek 
katalikų bando išsisukti nuo 
griežto pasninko; jeigu jie 
žino apie Dievo ir Bažny
čios įstatymus, kodėl jų ne
pildo kaip reikia. Jeigu ti-

Rašo DR. J. ŠAULYS 
(Pabaiga) 

Grįžus iš Berlyno V. Tarybos nariams, V. Taryboje 
prasidėjo karštas darbas. Pirmiausia buvo spalių 28 d. 
rwri ~itx provizorinė Lietuvos konstitucija, turėjusi veik
ti, ligi Steigiamasis Seimas ją pakeis pastovia Lietu
vos konstitucija. Ta provizorine konstitucija einant, V. 
Tarybos prezidiumui buvo pavesta eiti Valstybės Pre
zidentūros pareigas. 

Dar prieš susidarant provizorinei vyriausybei, lap
kričio 2 d. V. Taryba, atsižvelgdama | naują konjunk
tūrą, nutarė, kad V. Tarybos liepos 11 d. pravestieji 
karaliaus rinkimai turi likti nevykdomi ir kad tas klau
simas paliekamas rišti Steigiamajam Seimui. 

Lapkričio 5 d. Valstybės Tarybos Prezidiumo buvo 
oficialiai pavesta prof. A. Voldemarui sudaryti m mis
terių kabinetą iš 6 narių. 

Tuo tarpu Vilniuje aplink V. Tarybą buvo pasidarę 
labai judru. Krašte prasidėjus gana chaotiniams san
tykiams, žmonės būriais ėmė plaukti Vilniun, lankytis 
V. Tarybon ir teirautis ten patarimų, kaip gintis nuo 
chaoso ir imti tvarkyti kraštą. V. Tarybos nariai po 
kelis kartus į dieną susirinkusiems V. Tarybos posė
džių; salėje žmonėms davinėjo informacijų, teikė nuro
dymų ir patarimų. 

Tuo tarpu lapkričio 10 d., jei neklystu, persimetė 
vokiečių revoliucija ir Vilniun, susidarė vokiečių ka
reivių taryba. 

Šitokiai padėčiai esant, susidarė pagaliau ir pirma
sis mūsų provizorinės vyriausybės ministerių kabine
tas. Taigi galėjo jau prasidėti tikras Valstybės kūrybos 
darbas. Buvo jau tam paskutinis laikas. 

Sunkūs buvo laikai. Krašte vyko didelis pairimas: 
vokiečių rekvizicijos, ^gaunančios dažnai tikro grobimo 
formas, ėjo toliau, banditizmas ne mažėjo, 0 didėjo, 
artinosi vis arčiau Lietuvos sienų, vokiečių kareiviams 
sprunkant nuo fronto namo, rusų ginkluotos bolševikų 
gaujos, lenkų legijonistai, kurstomi iš Varšuvos, pra
dėjo kelti vis drąsiau galvas... 

Paskirtas lapkričio 20 d. Lietuvos pasiuntiniu Berly
nan, apleidau Lietuvą tuoj kitą dieną su savo perso
nalu: Pasiuntinybės patarėju d-ru J. Purickiu, P-bės 
sekretorium Pr. Penkaičiu, J. Chodakauskaite ir dipl. 
kurjeriu P. Grajausku. 

Nelengva širdim važiavome iš Lietuvos, matydami 
prasidėjusią suirutę; visų mūsų mintys buvo užimtos 
klausimu: kaip pasiseks nugalėti taip i£ visų pusių 
tykančias sunkenybes? 

Pamažu, ačiū Dievui, pasisekė, Bet apie vi&a tai pa
sakoti nebėra šio ir taip išsitęsusio rašinio dalykas. 

Dr. J. šauly* 

Popierines Komisijos kimo priežastimi dažnai yra 
nedakepimas, stoka susior-

lės, guli, kaip jaučiai ant 
šieno, nei patys ėda, nei ki
tam duoda. Tokie pirmi
ninkai yra stabdžiai, kaladės 
prie darbščiųjų narių kojų. 

Organizacijos rinkdamos į-
vairias komisijas, turėtų 
kreipti ypatingo dėmesio į 

kėjimas padaro žmogų ge- H " • J E y ™ ? p r a 8 t a r i n k " S u ž a v i m o . Komiaijos-gi y-
resniu kodėl randa»i orastu k o n u s l J a s į v a i r i e m vlSuo- ra s a v o rūšių organizacijos; rean u kodėl r a n d a i prastų m e n ] n i e m s d a r b a m s D a ž n a i ^ ^ 
katalikų, plėšikų, zmogzu- t o s k o m i s i j o s s u s i r i n k i m u o - > t p i r i n i n k u s ir sekre te 
dzių. se išrenkamos, ir palieka- j rius. 

Visiems priekaištams vie- mos be galvos, be pirminin-| Kaip-kada pasitaiko ir to
nu atsakymu atremti neleng- ko. Tokios komisijos dažnai i kios komisijos, kurios yra 
va. Žmogus tiesą gal supras- pasilieka vien komisijomis, j gerai suorganizuotos, turi 
ti, ją myli, jos ieško bet jis n i e k o neveikiančiais orga-Į n a r į u s ir pirmininkus, tačiau 
turi kartu liuosą valią ku- n a i s : J0 8 S i m s t a Protokoluo- j nieko neveikia, arba labai 
ri prisikergia prie klaidos ir s e * m i r š t a Protokoluose, mažai veikia. Tokių komisi-
laikosi nri«iDlakusi nors ži- m e k ° g e r ° n e n u v e i k u s l o s i r M neveikimo priežastimi laikosi prisiplakusi nors zi n e p a l i k u s i o s , t i k p r o t o k o i U o - dažniausiai yra pirmininkai. 
no, Kad negerai taip oaryti. sę vietą užėmusios. Jų nevei- j i e , anot lietuviškos patar-
Žmogaus puikybe, garbe ne- ' 
leidžia jam prisipažinti, kad KanSCfOS 6 Y W l r f l M S 
jis klaidingas. Ką manys A k į 3 

kiti? * 
Ligonis draudžiamas vai- skaityti, ir pareklamuoti, 

gyti kai kurių valgių, geri- Anksčiau juos paskleidus, ti-
mų, nes jie sudaro pavojų kimasi ,ne vienas būt paė-
sveikatai, bet to nepaiso, vai m e s i r įsirašęs po $50 ar po 
go, geria kiek lenda o pas- šimtinę, apie ką vėliau žmo- į komisijų sudarymą ir jų in-
kui kenčia. Kiek kartų va- neliai išsireiškė. | f ^ Į ^ k u k a m u o s e 
žiuodami asmens pastebi kad Bet vistiek paminėjimas p a k t a s , kad gyvai yra 
pakeliui pažymėta — drau- pavyko kuo puikiausiai, o pastebimas nedarbingumas 
džiama važiuoti daugiau 25 aukų lapus žadama paskleis- spaudos komisijose. Rašo 
mylių valandoje. Nepaisoma, ti po namus ir susirinkimus, vienas-kitas narys, o kiti 
policija sugauna, baudžia, gal atneš taip pat gražią 
bet už poros dienų vėl žmo- Lietuvos laisvei paramą?.. 
gus lekia keliu kaip kulka. Už minėjimo suruošimą, 

Įstatymai žmonių gerovei didelis kreditas priklauso 
daromi; kiekvienas protin- Kanados Liet. Tarybos Cen-
gas sutvėrimas žino, kad į- trui, gerb. klebonui kun. J. 
statymų reikėtų laikytis, bet Bobinui, visiems lietuviams 
ar tai daroma? Katalikas jį parėmusiems, taipgi di-
privalo žinoti kas įsakoma, džiausią padėka nuo visų 
pildyti Dievo valią sąžinin- Montreali0 lietuviui dr. A. 
gai, bet ir jis iškrypsta. Tik- Gervydui, kurs savo gražia 
ras katalikas padaręs klai- iškalba, tikrais faktais ir 
dą, gailisi, bando atitaisyti; nesugriaunama teisybe per-
blogas katalikas nepaiso sa- davė mums Lietuvos kančią, 
vo stovio užsikirtęs nuode- ir paskatino veržtis prie Tė-
mėje, neteisingai nešioja ka- vynės laisvės ir nepriklau-
taliko vardą. A.B.C.J. somybės. Dalyvė 

guli protokoluose. Anglų 
spauda yra beveik visai už
miršta. Labai svarbu infor
muoti ir ją apie lietuvių vei
kimą. 

Stebėtojas. 

Amazonės upės džiunglių 
gyventojai paukščiams šau
dyti vartoja pučiamus šau
tuvus, kuriuos sudaro pa
prastas vamzdis. Pūtim0 jė
gą turi išdirbę taip smarkią, 
kad nuo vieno tokio šūvio 
paukštis krinta. 

Kur yra gėrimas, ten yra 
pavojua. 
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...GELBĖK MUS VIEŠPATIE! 

"Sunku akmenėliui ant [ lis mūsų tautos sąmonin-
kelio gulėti, ' giausiųjų v a i k ų šiandien 

Sunkiau našlaitėliui pa
sauly gyventi". 

vargsta įvairiuose Europos 
kampuose. Jų visų viltys 
mumyse. Jų kūdikiai, ištiesę 

Sunku našlaičio kelias ir i rankutes, žiūri į mus. Tų ma-
lieruvių dainose apdainuoja- žutėUų m o t i n a s siunčia 
raas. Be motiniškos širdies, m u m s ašaromis permirkytus 
be tėvo glamonėjimų, vai- laiškus. Bet... gal dar ne vi-
kas pilnas našlaitis. O jei a į m e 3 įsivaizduojame kiek 
dar tas vaikelis yra be duo- ten yra Lietuvos atžalyno, 
nos, be tinkamo drabužėlio,' kuris beviltiškai turėtų skur-
— jo sunki dalia pasauliui & į r pranykti, jei pasauly 
neparodoma. Tik motina ar neprastų geraširdžių žino
tasis žmcgus, kuris kartą n ių. 
pats yra mynes našlaičio ta- i 
kus tokį teįstengs suprasti.! . T " ? ^ Įaunuju yra tūks-

,'tanciai našlaičių. Jų visų h-
Vargsta lietuvių tauta kimas mūsų, laisvėj gyve-

tremtyje. Ji laimingesnė už j nančių žmonių, r a n k o s e . I 
savo Tėvynėj pasilikusiuo- iVien iki 12 m. amžiaus pri- ( 

sius tik dėl to, kad mūsų skaitoma iki 9,000. Tiesa, 
gailestinga ranka gali juos ; tikimasi, kad žymi dalis gaus 
atsiekti. Mes atitraukę nuo i teise imigruoti į šią šalį. Ta- i 
savęs centą, drabužį, galime j čiau ir tai prisibijoma, kad 
jiems pasiųsti. Į Lietuvą net Į tik nežymi dalelė galės į čia 
ir mūsų žodis neįleidžiamas. , atvykti. Daugelis jų serga 
Ar daug yra likę ten lietu- j džiova ir kitokiomis ligomis. 
vių% šiandien tenka abejoti. | O sergančiųjų ši šalis neįsi-
Taip, ten yra dar jų. Bet ; leidžia. Nekalbant jau apie 
nepaslaptis, kad net mažuo- j tą Lietuvos jaunimą, kuris 
se ūkiuose yra apgyvendin- šiandien tremtyje siekia 
tų iš Rusijos gilumos at- įmokslo ir kenčia visokius 
vežtų maskolių, kurie, nors trūkumus, kuriais mes irgi 
pasivadinę skambiais lietu- I rūpinamės, nelaimingiems 
viškais vardais, nemoka lie-1 našlaičiams mes turime sku-
tuviško žodžio ištarti. ibiai siųsti didesnę materiale 

Kada vėl kelsis Lietuva, \ 'P8**1 1*-
kuomet ji vėl laisva kruti- Našlaičių komisija pasku-
ne galės lengvai atsikvėpti,, tiniame savo susirinkime y-
tai labai galimas dalykas, ra nutarusi be atidėliojimo 
kad josios žemės plotai bus kreiptis į geraširdžius žmo-
tušti, nebent pasiliktų ten nes prašant tam reikalui au
tas Rusijos žmogelis. Nėra kos. Prašomi aukas įteikti 

• 

je", "Žemes Ūkyje" ir ki-s šalia šiu darbų, pradžioje 
tur. Būdamas tremtyje su j siu metu buvo išrinktas Ha-
žurnalistų darbu nesiskyrė j naa lietuviu bendruomenes 
ir šiuo metu jis yra L. Tr.; komiteto nariu ir tik del 
žurnalistų S-gos revizijos j darbo universitete iš komite-
komisijos pirmininku. to pareigų pasitraukė. 
STOVYKLINIS DARBAS Dirbdamas universitete ir 

Išgyvenęs sunkias dienas i stovykloje, dr. A. Tarulis vis 
Vokietijoje ir sulaukęs karo j rasdavo Iiuosesnę' valandėlę 
pabaigos, dr. A. Tarulis iš j laiko ir Hanau lietuvių ben-
Tūringijos 1945 m. liepos j druomenei suruošė visą eilę 
men. atvyko į Hanau ir čia j politiniais klausimais prane*-
apsigyveno. Naujai susiku-1 Šimų ir įdomių spaudos ap-
rasioje gimnazijoje tuojau j žvalgų. 
pradėjo dėstyti vokiečių kai- j Dr. A. Tarulis laisvai mo-
bą< kurioje ir dabar tebedes- j ka vokiečių, anglų, francūzų, 
to ir net besiruošdamas dak- rusu ir lenkų kalbas. Toks 
taratui, nebuvo jų dėstymo ' gausus kalbų mokėjimas jam 
nutraukęs. i leido plačiai reikštis visose 

Praėjusią vasarą iš nere-I visuomeninio darbo srityse 
guliaraus suorganizavo re- j ir tuo pačiu įgalino pasiekti 
guliarų informacijos biulete- Į tokių gražių mokslo srityje 
n į išeinantį kasdien ir tu
rinti 1,000 skaitytojų. 

Biuletenyje įvedė, be radio 
žinių, plačią spaudos ap
žvalgą ir jas padarė visų 
mėgiamas ir laukiamas. 

vaisių. 

Šiose trumpų metmenų 
eilutėse nėra galimybės 
plačiau panagrinėti dr. A. 
Tarulio mokslinio darbo, ta-

! čiau reikia tikėti, kad ener-
Praėjusiu metu vasario gingas ir jaunas daktaras 

men. 16 dienos proga išlei- čia tremtyje, o eventualiai 
ėo anglu kalba informacinį grįžus tėvynėn, pats prabils 
leidinį "Lithuania 1918-11. j ir atneš mūsų tautai ir 
16-1946", kurio dėka buvo | valstybei našaus ir gražaus 
amerikiečiai supažindinti su darbo. Dr. A. Taruliui pa-
Lietuvos ir tremtinių gyve- linkėtina geros sėkmes atei

čiai. » fį I 

Chicago Herald-American šiomis dienomis vedamųjų straipsnių puslapyje įdėjo šią 
Šiurpią karikatūrą, vaizduojančią badą, marą ir karą Europai, kylančius iš pokarinės 
Vokietijos. Šias nelaimes nuolatos didina savo išpūsta galybe Sov. Rusija, kuri, už
uot gelbėjus žmonijai, deda didžiausių pastangų visą pasaulį panardinti į badą, marą 
ir kruvinąjį komunizmą. 

Jurgis Janušaitis 
Hanau, 1946. XH. 19 d. 

abejonės, kad Lietuvoj vai
kučiai auklėjami ne lietuviš
koj dvasioj. Jie ten penimi 

N. K. narėms, arba pasiųsti 
tiesiog į Našlaičių Fondą, 
adresuojant 19 West 44th 

komunistiška propaganda. ; Street, New York 18. N. Y. 
Jų jaunos sielos nuodyjamos M ^ n e y i e n a s p a m a . 
civilizuotojo pasaulio nuo- | n y s fead g į r d i v a k a p duQ_ 
dais. Po kelerių metų jų to
kio auklėjimo gal jie visi 
bus persisunkę rusišku rau
gu. Jų tėvai Sibiro tundrose 
badu marinami, ligomis ap
leisti išmiršta. Kiti jų pačių 
žemėj mirtinai nukankinami. 
Patrijotingų tėvų vaikai ir
gi išmiršta, jei ne kūnu, tai 
lietuviška dvasia. 

Mes, Amerikos lietuviai, 

i ta tų pačių tremtinių reika
lams, užvakar duota Lietu
vai laisvinti. Taip, visi duo
dame ir tol, kol Lietuva bus 
pavergta, kol jos žmonės bus 
persekiojami visokeriopo var 
go, mes negalėsime sustoti 
aukas rinkę. Nuolatiniai tu
rime skirti savo uždarbio 
dalelę savo kraujo žmonių 
vargui sumažinti. Te kiek-

Kai nelemta tremtinio da
lia savo našta slegia žmogų 
ir nevilties kupinos dienos 

-kaskart iš tremtinio r e i k a - i * ^ 1 viena is pirmųjų trem 
lauįa daugiau atsparumo, Į tyje parašiusių ir apgynu 
lietuvis, atsidūręs toje būk- j aix* desertaciją. 
leje nenusimena, bet sten-

šito niekada neturėtume už- vienas iš mūs tuojau pat pa
miršti. Mes visi žinome, kad Į sistengia paskirti auką ir 
šiuo laiku veik jokia į ten 
pagelba saviesiems neįmano
ma nusiųsti. Pasaulio galiū
nai, kurių dėka mūsų tauta ~ 
kenčia, irgi dar nerodo j o 
kių pragiedrulių. Bet mes 

Lietuvos našlaičių reika
lams. 

Pr. Lapienė, 

Našlaičių komisijos sekr 

taipgi žinome, kad didelė da- | DUOKIT "DRAUGĄ" DRAUGUI 

Biografines Žinios 

Apie Naują Valstybinių Mokslu 
Daktarą 

tvirtą mokslinį pagrindą. 

Gi dr. A. Tarulį tenka lai-

giasi ir sunkiose gyvenimo 
sąlygose kurti sau gražesnį 
gyvenimą bei ruoštis atei
čiai. Daugelis mūsų akade
minio jaunimo tęsia studijas 
vokiečių universitetuose, ki
ti jas gilina, o vienas kitas 
ruošiasi ir moksliniam dar
bui. 

ADMINISTRACINIS 
DARBAS 

Dr. A. Tarulį tenka pris
kirti prie tų žmonių, kurie 
savo darbu prasiveržia J 
gyvenimą. Betarnaudamas 
Kaune baigia suaugusių 
gimnaziją ir Universitetą. 
Gi, būdamas dar studentu, 
administraciniame darbą 
pasiekia referento laipsnio. 

Grįžus po studijų iš užsie
nio, 1939 m. buvo paskirtas 
Prekybos-Pramones ir Ama
tų Rūmų, o vėliau Finansų 

žvilgtelėti į dr. A. Tarulio! M-jos referentu. Dirbdamas 
netolimą praeitį ir jį arčiau šiose srityse dr. A. Tarulis 
pažinti j aktyviai prisidėjo prie pra-

mnoės skatinimo, amatų 
MOKSLINIS DARBAS j tvarkymo; Valstybes Jmo-

Dr. A. Tarulis Vyt. Didž. niu> Pramonės Banko ir ki 

nimu. ę | j j 
Dėstydamas lietuviu gim

nazijoje vokiečių kalbą, pa
juto gyvą reikalą išleisti vo
kiečių kalbos gramatika, ku
ria pats dr. Tarulis paruošė C a s c a d e t u n e l l S W a 8 h m g " 
ir išleido, tuo palengvinda- i t o n v a lstybėje, U. S., yra il-
mas vargo mokykloje besi- gi*u s»as geležinkelio tune-
mokantiems vokiečių kalbos į ̂  visam pasaulyje. Jo ilgis 
moksleiviams. 41,152 pėdos. 

^ 

Šia proga būtų pravartu 

Gerų ir Tvirtų Seklyčioms Setą 
I Š D I R B Ė J A I 

: ^ 

Universitetą, Ekonomijos tų įstatymų paruošimo. Bu-

ne 

EE= 

I 

T~-

nARClITI-T 
VIENINTELIS AMBROCUS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — JSTEIGTAF BAL. 11d.. 

WHFC - ICJ kHocycIes 
SEKMADIENIAIS: I D O 1-moa 

iki 2-ros valandos popiet — 
KITOMIS DIENOMIS: nuo 9:80 

Šias pastangas tenka su 
dideliu dėmesiu vertinti tei
giamai, tuo labiau kad šioje 
srityje galime konstatuoti ir 
konkrečių pavyzdžių. 

Štai š. m. gruodžio men. 
11 dieną, Johann Wolfgang 
Gotbe-Universitat, Prank-j stipendininkas užsienin. Čia 
furt a. M., Ūkio ir Socialinių jis dirba Wienos, Berlino, 
mokslų fakultetas lietuviui Karaliaučiaus, Ženevos ir 

£ Albertui Taruliui pripažino Nancy universitetuose bei 
valstybinių mokslų (Dr. rer. institutuose. 

fakultetą baigė 1935 met. v o * v a i r i l* a k s - b"vil* v a l d y -
Kaune. Studijuodamas Kau- ** n a r y s i r akcinės b-ves 

pasižymėjo gabumu ir Lietuvos Filmas" steigėjas. 

MŪSŲ ilgų metų patyri
mas rakandų išdirbime 
įgyjo nuo pirkėjų pilną 
patenkinimą. 

Turime didelį ir pilną pasirinkimą gražių, gerų ir 
vėliausios mados SEPL.YCIOMS SETŲ. 

PIRMIAU MATYKITE MŪSŲ DIRBTUVĘ 
Pas Mus Perkant — Nupirksite Daug Pigiau! 

GARANTUOTA MEDŽIAGA IB DARBAS TEIKIAMA 
I«« LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mas. — 
Prie Progos Paklauskite Ja. 

Archer Avenue Furniture Co. 
. 

to jis buvo įvertintas ir pas
kirtas to paties fakulteto 
asistentu. Gi 1936 m. dr. A. 
Tarulis buvo pasiųstas kaip 

Iii 

EXTRA PROGRAMAS: ' Penk
tadieniais nuo 7 !kJ 8 v. vak. 

MARGUČIO Ofiso Adresas 

6755 So. Western Ave., Chicago, 111. 
Telefonas — GROvehifl 2242 

€ S* 
^— 

Skaitykite ir Platinkite Dienr. "Draugą"! 

"Draugas" buvo ir bus Jūsų draugas ! 

pol.) daktaro laipsnį. 
Dr. A. Tarulis J minėtą 

universitetą įstojo 1946 m. 
vasario men. Per ta laiką, 
kruopščiai dirbdamas, pa
siruošė daktaratui, parašy
damas mokslini veikalą 
"Europos 2emes Ūkio Kraš
tų Atstatymas Ir Jo Ryšiai 
Su Industrializacija". Dezer-
tacijų puikiai apgynė ir dar
bas buvo įvertintas " Labai 
gerai" — "Magna cum lau-
dae" pažymiu. Tą dieną buvo 
pripažinta daktaratas devy
niems asmenims, iš jų tik 
vienam užsieniečiui - lietu
viui dr. A. Taruliui ir tik 
jam vienam pažymiu labai 
gerai. 

Toks gražus lietuvio pa
sirodymas mokslo srityje 
sudaro garbę visiems lietu
viams, o drauge ir Kauno 
Universitetui, kuris davė 

Ekonomijos fakultetą baigė į G i bolševikams užėjus, iš 
su pažymiu labai gerai. Del j P*reigų atleidžiamas. 

1940 met. dr. A. Tarulis 
aktyviai reiškiasi kooperaci-
nėje veikloje. Ji matome ko
operatyve "Marginiai" direk 
toriaus poste. Cia dr. A. Ta
rulio dėka, menka krautuvė
le išplečiama į didžiulę 
"Marginių" įmonę su 3 
krautuvėmis Kaune, 2 Vil
niuje, 1 Šiauliuose, 1 Pane
vėžyje ir dirbtuvėmis Kaune 
bei Vilniuje. Po nekurio lai

pto, progai pasitaikius, dr. 
A. Tarulis iš šių pareigų pa
sitraukia ir pereina dirbti 
į privatų verslą, kur iš nie
kų jis sukūrė stambią nuo- j 
savą įmonę. 

— PARLOB 8UITE IftDIRB&f AJ — 

4140 Archer Ave. Chicago 32, HL 
Telefonas — LAFayette 8516 

savininką* — JOB KAZD2—KAZIKArnS 
. 

— J 

Studijuodamas užsienyje, 
bendradarbiauja moksliniuo
se vokiečių žurnaluose (Be-
richte uber Landwiertschaft 
ir Osteuropa). Šalia tiesiogi
nių studijų darbo užsienyje 
paruošė desertaciją tema: 
"Lietuvos Industrializacija", 
kuri buvo priimta Kauno 
Universitete, bet pastarosios 
Lietuvos okupacijos nebe
leido jos apginti. Tenka pa
žymėti, kad minėtoji deser
taciją su Frankfurto Uni
versitete apginta nieko ben
dro neturi ir yra visai savi
tos. 

Gyvendamas Kaune dr. A. 
Tarulis skaitė visą eilę pas
kaitų ūkiniais klausimais 
"Romuvos" klube, Ekonomi
nių Studijų Draugijoje, ku
rios valdybos buvo nariu ir 
kitur. 

W. and A. LIOUOR MART & TAVERN 
(Nauja Krautuvė-Tavernas, Bridgef>orte) 

3267 So. Halsted Street 
Tel. — VICtory 8770 

Pilnas Pasirinkimas Visokių Likerių, Degtinių, 
Vynų ir Geriausio Alaus. 

Keisais, ft>onkomis ir stiklais, žemiausioms kainoms. 
WALTEK and ANTHONY STASIULIS, Sav. 

ŽURNALISTINIS 
DARBAS 

Gerai pažindamas dauge
lį gyvenimo saku, dr. A. Ta
rulis savo žinių nepasilieka 
vien tik sau. Jis jas sklei
džia visuomenei, keliolika 
metu uoliai bendradarbiau
damas ano meto Lietuvos 
laikraščiuose. Daug rašė ūki
niais ir kultūriniais klausi
mais "Lietuvos Aide", "XX 
Amžiuje", " Tautos Ūkyje", 
"Vaire", "Naujoje Romuvo
je", "Versle", "Ekonomiko-

1 

STASYS UTWINAS SAKO: 

" H A R A P T a i Goriausias Laikas Pirkti 
L / r \ D A M V — VISOKIOS RŪšiES NAMAMS 

REIKMENIS". 4rERA8 PASIRINKIMAS: 
Stogams Reikmenys — Insnhiot* PfytŲ tsvaizdee m&mgš 
— Laapi — Darų — Tvoroms Materiolo — AUlisvoa — 
Varailio — E name B o — Geie&Jc Namams BOkimmą 
(Haithrare — Plelsterlo — Cemento — Srotę — Visokios 
Kftsies insaliacijos Materiolo — Šturmo Langu — Kom-
blaad|oe Ilirn — \VaIlboard — Plastor Board — Vami-
dftg Ir Daug JB3to Dalyko. 

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS UTWINAS, Pres. 

CARR MOODY LUMBER CO. 
$m S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 

VALANDOS: Nuo 8-Uos vaL ryto iki 6-tos vai. vak. 

file:///VaIlboard
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DIENRAŠTIS DAAUOAS, CHICAGO, IELINOIS 
— -

šeSiadietife, fovo S d., 1947 

CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA 
w 

Iš L. G. K. Susirinkimo 
Cicero. — Susirinkime va

sario 27 d., džiugu buvo kon
statuoti faktą, kad skyrius 
dar tik porą mėnesių kaip 
gyvuoja, o jau Lietuvos iš
laisvinimo reikalams surin
ko virš du tūkstančius dol. 
Tas' parodo, kad vieningai 
dirbama. 

Pirm. K. Genis rodo daug 
nuoširdumo ir gabumo sa
vo pareigose. Skyrius laike 
susirinkimus kiekvieną ket 
virtadienį, Šv. Antano pa r 
salėje. Kam rūpi mūsų tė
vynes kančios ir vargai, pra
šomi atsilankyti ir užsimo
kėti vieną dol. metinės duok
lės ir tapti pilnu nariu. Ne
turėtų rastis Cicero j nei vie
no lietuvio, kurs neprisidėtu 
su taip menka auka prie 
kilnaus darbo. 

Kadangi dabar pradžia 
mėnesio, draugijos išgir? 
pranešimus iš savo atstovi" 
apie L. G. K. veiklą, būti 
pageidaujama, kad draugi ji 
nariai per savo atstovus už 
nimokėtų metinę duoklę, c 
atstovai priduotų skyriui 
Randame užrašuose, kad y-
ra žmonių, kurie šimtine? 
kloja tam tikslui. Tas, gal 
ne visiems galima, bet vie
nas dol. neapsunkintų ne' 
vieno kišenės. 

Aukų rinkėjos: A. Rašins 
-ienė, L. Šeputienė, A. Sta-
aitienė, E. Brazauskienė, J. 
rainorienė, K. Barčienė, T. 

Ručinskiene, A. Baradienė 
r E. Kaminskienė parode 
vaug pasišventimo, lankyda-
nos namus ir rinkdamos au 
as. Skyrius reiškia joms pa 

'eką. Ypatinga padėka pri 
lau?0 E. Kaminskienei, ku 
i, gal, daigiausiai širdie 

nė, A. Lukauskas, St. Jaš-
kūnas, A. B, Petkus, K. Zrir-
bienė, J. Masiliūnas, K. Pa-
lutienė, A. Rakauskienė, S. 
Rashinskas, P. Rashinskas, 
Mr. ir Mrs. A. Kinas, F. La
pinskas, A. Širmulis, ARD 9 
skyrius, J. Januška, A. Tu-
mavičius, P. Taurozas, A 
Jaukša, J, Pilkis, J. Gribaus-
kas, Sr., P. Venslauskas, P, 
Tekorienė, S. Lapinskas, A. 
Klainis, M. Zarzeckis, J. Bie-
levich, J. Balchitis, A. Za-

. I karas, dr. P. Atkočiūnas, L. 

LIEUT. CHESTER IR S^SOT. EDWARD WIRTEIj 
— 

• ' i m 

dėjusi tam, nes daugiausiai M a r t i n k u g j Vespenderis 
urinko. Ir dabar pasiėmė 
aują blanką ir sako steng 
'8 dar, pagal išgalės, pasi-
'arbuoti. 

Žemiau telpa vardai, ku-
-ie aukojo per aukų rinki

kes. 
šv. Antano dr-stė $30. 
Moterų Są-gos 48 kp. $15. 
Po $10: M. Diržius, J. Da-

nanskis (Chicago), M. Ku
činskas, Gintautai (Chica
go), J. Montvilienė, Mrs. S. 
r^orenat, A. ir J. Yasiliunas 
f Chicago), A. ir M. Česna-
ičius (Chicago )y A. Benai-

\ėt P. Ankėvičia, Daučiūnai 
Chicago), Ona Vitkauskie

nė (Chicago). 
Po $5: Visų Šventų dr-stė, 

\ . Deveikis, A. Mondeika, J 
Šaradas. 

Po $3: T. Mikolaitis, D. 
Servas, O. Husarik, A. Vis-
barai, J. Stancikas, A. čer-
'causkienė, J. Makauskas, F. 
Vaišvilienė (Chicago). 

Po $2: J. S ta ly t i , Mrs. A. 
/arpucen, S. Pocienė, A. Pe* 
uis, A. Motekaitienė, U. Bal 
lienė, J. Bereckas, A. Stul* 
Minskas, A. Milas, T. Davis 
A šniaukštas, A. Monkienė. 
Ona Rašinskienė, B. Šepu
tis, S. V. Bell, J. Dabašins-
*as, V. šniaukšta, J. Ogi n 
tas, A. Cielkas, E. Petrokai-
tė (Chicago), A. Slautaris 
Schieles Bakery, F. Lukas 
A. Zaluba, Mr. ir U r s . Ted 

Budriko Radio 
Programa 

Šį, sekmadienį vėl girdė
site puikią lietuvišką radio 
programą iš stoties WCFL, 
1000 kil., nuo 9:30 vai. vak., 
kur geri dainininkai palinks
mins visus dainomis. Muzi-
kalę dalį išpildys didžiulis 
radio orkestras. 

Šias programas leidžia 
Juoz0 Budriko gerų namų 
rakandų, radijų ir auksinių 

daiktų krautuvė Chicagoje, 
3241 S. Malsted St., kurioj 
dabar eina didžiulis išparda
vimas nupigintomis kaino
mis. K. K. 

Prancūzijoj juodojoj bir
žoj už toną anglių mokama 
1,500 frankų. Amerikos pi
nigais būtų $120. 

• 
Australija skaitoma papū

gų tėvynė. Ten priskaitoma 
iki 59 skirtingų rūšių papū-
gu. 

\paštalystės Maldos dr-stė, 
P. Šalkauskai (Chicago), K. jMarzec, A. Mankus, Dudonis, 
\ndryauskas, J. Dainelis K. A« Stasiulaitis, Misevičienė, 
Meskis. Mrs. M. P. Martin, Sukulienė, Krukevičienė. 
J. Jankauskas, V. Botavičie (Aukotojų po $1 vardus 

PILNI 
• • ' * * • . 

STIKLAI TIKRO 
K R A N I N I O 
A L A U S . . . 

Lieut. Chester, instruktorius, žuvo lėktuvo nelaimėje, 
Missouri valstybėj, balandžio 2 d., 1944 m. 

S'Sgt. Edwardas sėkmingai atlikęs 10 misijų virš Vo
kietijos, žuvo iapkr. 2 d., 1944 virš Messburg, Vokietijoj. 
Jis palaidotas U. S. karinėse kapinėse St. Avoid, 23 my
lias į; rytus nuo Metz, Prancūzijoje. Sulyg karo departa
mento patvarkymo, sekant motinos pageidavimą, jo kū
nas bus parvežtas Amerikon. Wirtelienė gyvena 3323 W. 
65th S t , Chicagoje. Neseniai jai buvo įteiktas Air medal, 
skirtas žuvusiam Sgt. Edwardui. 

dėl vietos stokos praleidžia
me. — Red.) 

A. šatkienė. 

Vasario 16-ta 

Š I O J E DIDELĖJE 
PUS-GALIONO 

BONKOJE 
Pristatomas jums tiesiog iš bravaro 
skiepo, su visu originaliu bravaro sko
niu ir aroraa — tai puikiausias kra
itinis alus ką esate ragavę — paruos
tas vartojimu jūsų pačių namuose. Įsi
gyk bonką nuo savo pardavėjo šiądien. 

Extra Pale Alus 
Maišyta su Importuotais Bohemijos Apiniais 

• 

O C T U n a m a S regularinese 1 2 -°* bonkoae; 12 oz. ateinies; 
pilnose 32-oz. kvortose ir */2 S*L draft bonkose. 

Peter Fox Brewin* Co.. Chicago 

* 

Maldos ir gedulo ženkle 
šventėme šią brangią šventę. 
Tik šiemet jau daug liūd
nesnėse sąlygose, kaip per
nai. Daug pasiaukojimo ir 
laisvų po darbo valandų pa
aukojo programos rengėjai 
ir dalyviai. 

Šventės išvakarėse sureng 
ta pačių stovyklos lietuviu 
suaukotų fantų loterija da
vė gražų pelną neturtin
giems gimnazijos mokslei
viams ir skurdan pateku
siems tautiečiams remti. Lo
terija susidomėjo ir kitos 
stovykloje gyvenančios tau
tos. 

Vasario 16-tos rytą, dide
liems sniego kąsniams krin
tant iš poros šimto tautie
čių krūtiniv griausmingai 
suskamba Lietuvos himno 
garsai. Aukštai virš stovyk
los dangun pakyla lietuviš
ka trispalvė. Lietuvos Ne
priklausomybės kovų daly
vio savanorio-kūrėjo Sk. žo
džiai giliai sujaudina susi
rinkusius. 

Vietos bažnyčioje įvyko 
iškilmingos pamaldos, ku
riose dalyvavo beveik visi 
tautiečiai. Pamaldų metu 
giedojo mišrus ir stovyklos 
vyrų choras, o taip pat in
strumentalistai ir solistai. 

Iškilmingas aktas įvyko 
stovyklos salėje, kurio me
tu optimistiškai susirinku 
sius nuteikė dir. T. Jo žo
džiai ilgai paliks lietuvių 
širdyse. Stovyklos vadovas 
dr. D. lietuvių ir vokiečių 
kalbomis nušvietė Lietuvos 
garbingą praeitį ir kovas už 
laisvę. Latvių ir estų atsto
vai savo tautinių grupių var 
du sveikino lietuviui koloni
ją, linkėdami kitą nepriklau
somybės šventę švęsti jau 
ne tremtyje. 

Turiningoje meninėje da
lyje puikiai pasirodė Salz-
burge ir apylinkėje gyveną 

lietuviai instrumentalistai ir 
solistai. Ypač svetimtaučius 
svečius sužavėjo jauno diri
gento P. diriguojamas lie
tuvių vyrų choras, kuris iš
pildė net 7 dainas ir Gruo
džio "Tėve Mūsų". Tautinių 
šokių grupė, apsirengusi tau 
tiniais kostiumais, pašoko 
keletą lietuviškų šokių. 

N E L A U K I T E -
Rytoj Jau 

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namus, baldus, automobiliu*, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite, agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintu Jums polisą per mušu kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokiu nemalonume 
"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters" 

O'MALLEY and McKAY, Inc. 
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54 

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALINIAI AGENTAI Sifl Kompanijų: 

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
LUPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN'S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENDC INDEMNTTY COliPANY 

J? 

Kodėl Pasilikti 
C8GTDYM08. SU PENICILLIN 

Sergančiu? 
INKSTŲ, PŪSLftS, SOCIALES 

UGOS PASEKMINGAI 
kuri* kentėjo d*l KŠRVlSStTMO. OD
OS, KRAUJO. LiAUKŲ. IR PRIVATI 
NIU LIGŲ Ordoms ilaplnlmo k*aal« 
•unejalavtmua, nutekėjimu*, pertanku 
vertime tuštinti pOale. nuoUtln! kėlime 
ei nekfite II IOTO* 
FIZIMfi IR FTylTOROAKOPUhlA 
X-RA Y EOZAMIN ACIJ A 
MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO IR 

ftLAPTMO IŠTYRIMAS 
VISKAS TIK UŽ $3.00 

PILĖS (Hemoroidal) 
IMTDOMA mjsc aarąnr mvrooi 

OPVKACIJTC~ roa 
0 M B 

B « PIOVTMO BR DROTNTMO 
Didilumoje atveju palenrvtna nao t 

tkl i dienu lalkotarprJa 
Gydymo kaitai prieinami kiekviena* 

darbininkui. 
PATRNKINIMA8 GARANTUOJAMAS 

aiMavuayAM BURI PAIMAM GTDTTI 
DIRBANČIŲJŲ PATARNAVIMUI 

ATVIRA VAKARAIS 

DR E. E. Culp 
DR. A. E. Kroening 
202 SOUTH STATE STREET 

K a m p u A dama—teitame Aukite 
VAU: kaedien nuo t ryto iki t vakare 

SokmMdi^nialH u ž d a r y t a 

II 

[7] i i m i i i i i i i i i n i i m i i i n i i i i i i « i l« i t i i i iM i i l i i i> in l l l i l in i i i i i l i i i innn l i i i l l l i l l l l l l l l i l i i i i i i l i i i i l l l i ln l l l lnmi i i i i i i iu i i ĮT | 

Kovo-March 18, 1947 

Lietuvos Pranciškonų 
ŠV. A N T A N O V I E N U O L Y N E 

Mount St. Francis, Greene, Maine 
Prasideda 

Į ŠV. ANTANO GARBEI 
Iškilmingos 13-kos Antra

dienių Pamaldos 
kurios baigsis birželio 4—12 d. 

Šv. Antano Novena. 
Už visus šv. Antano Pamaldų ir 

Pranciškonų šv. Antano Vienuolyno 
| Novenos dalyvius, už visus Lietuvos 
| ir Koplyčios Fundatorius, Rėrpejus 
f ir Geradarius, bus laikomos 

Kas Antradienį: 
7:30 A. M. — IŠK ILMINGOS ŠV. MIŠIOS, 

I 7:00 P. M.—-IŠKILMINGOS PAMALDOS PRIE IŠSTATYTO 
ŠVENČ. S A K R A M E N T O . 

Pamaldų metu bus skaitomos prisiųstos intencijos, 
kuriomis Pranciškonai melsis. 

* i 
Visus Šv. Antano Mylėtojus Kviečiame 

E Jungtis su Pranciškonais maldoje, šv. Komunijoje ir šv. Mišiose, 
kad per didžiojo Stebukladario šv. Antano užtarymą išprašius 
i i Dievo: 

TE IS INGOS ir PASTOVIOS T A I K O S ! 
LAISVĖS ir N E P R I K L A U S O M Y B E S MOŠŲ T Ė V Y N E I 

L I E T U V A I ! 
|R — KAD APSAUGOJUS PASAULJ NUO GALIMO KARO 

B A I S Y B I Ų ! 
Iki Kovo-March 18 d. prašome prisiųsti savo ypatingas inten

cijas sekančiu adresu: 

FRANCISCAN F A T H E R S 
Mount St. Francis Greene, Maine 

s : 
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Renduojame Grindi 
Trinimo Mašinas! 

TIKTAI$200l I>1EN£ 

JEIGU DAR NETURIT, TAI JSIGYKIT 
Vėliausią Anglišką-Lietuviską 

Lietuvišką-Anglišką 

ŽODYNĄ 
Nebūkite be Marlborough's 

LITHUANIAN DICTIONARY 
Kaina.. . . $6.00 

• ^ 

M e s E s a m e A g e n t a i D e i 

KEN.IAMIN MOORE MALIAVA 
IR VARiMftV, 

MARTIN 6ENOUR MAUATV 
IR VARNIAŲ, 

KEM-TONE — VAfcSPAR 

Turime Graiu Pa-irlnkima 
NAUJAUSIŲ PATERNU 

SIENINES POPIEROS 

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE 

2547 West fi3rd Street 
Tel. Hemlock 8262 

^ : 

Moktnkites Lietuvių Kalbos su Anglišku Vadovėliu! 

Įsigykite Marlborough's 
LITHUANIAN - SELF-TAUGHT 

Kaina • •. • $2.25 
Siųskite Jūsų Užsakymas Sekančiai:— 

" D R A U G A S " 
2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILLINOIS 
{r 

* • 
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.šeštadienis, kovo 8 d., 1047 DRAUGAS, CHICAGO, ! H H I i 
— = 

Tautos Šventėj 
Lietuvai Gelbėti 
Gauta $720.00 

West Pullman. — Šįmet ir 
pas mus minėta Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 
sukaktis. Ta proga, vasario 
16 d., buvo suruošta šauni 

mmmmmmmmmmmm • • i • 

7 
perų vienuolių proteliai, ma
lonėkite skaitlingai dalyvau
ti ir paremti rengėjų sunkų 
darbą kilniam tikslui. 

T. KikienS ir M. Bukantie-
ne visus dalyvius maloniai 
priims ir pavaišins. 

Užtat neuįvilkime rengė
jų pastangų, ateikime į tal-

J.O u., uuvu auruuttui samu • _ . _ „;«.•« s;~« *~<m^<mc, 
. . V- • ką, nes visas šios pramogos 

vakariene parapijos salėje, i . . . XT , ,. TTI J - - v ! pelnas skiriamas Nekalto Vakaro dainų programą iš- £~^x.£__ \aHl 
pildė vietinis Nasturtų Cho
ras vadovaujant L. Jurijo-
naitei. Sugiedota Amerikos 
ir Lietuvos himnai, sudai
nuota dienai pritaikintų ir dej. 
liaudies dainų. Kalbėjo nese- I 
niai iš Europos atvykęs adv. rs rrw • r r i \ u 
R. Skipitis. Jis savo kalboje Kyl ¥ § § I S F § S WUS 
apibudino dienos reikšmę : Town oi Lak0. — Ą$£) J-
musų tautai ir dabartinę sųn | m a s g y r i u s ręngįa vajaus 
kią Lietuvos padėtį. S k i p i - j v a k r ^ k į V Q 9 d ^ 
čio kalba buvo jdomi. 

Prasidėjimo Seserų Galios 
seimui sveikinti, Jkuris įvyks 
balandžio 27 d., Aušros Var
tų parapijos salėj, West Si-

Svetys 

Brighton Park. — Drau
gyste Gvard. 1-ma Div. Šv. 
Kazimięrp Karai, laikys siu
si rinkimą kovo 9 d., Lietu
vos Vyčių svetainėje, 2451 
W.~ 47th S i , 1 vai. popiet. 
Vįai ąariai prašomi laiku su
sirinkti, nes yra daug reika
lų svarstyti. Valdyba 

Gražiai Priimtos 

Baigiant, Chicagos Lietu
vių Tarybos atstovė E. Sa-
mienė, dėkojo už sudėtas au
kas ir prašė ir toliau tęsti 
Lietuvos gelbėjimo ir trem
tinių šelpimo darbą. Vakarą 
sėkmingai vedė kleb. kun. M. 
Svarlys. 

Šį minėjimą surengė mo
terys klebonui padedant. 
Komisija buvo E. Meteišie-
nė, Gudžiūniene, V. Urbonie
nė. Tad neveltui yra sakoma 
"ką moterys sumanys, tą ir 
padarys". Lietuvai gelbėti 
aukų ir pelno gauta $720.Q0 
kurie paskirti pusiau Ameri
kos Lietuvių Tarybai ir B. 
* T p Nekalto Prasidėjimo be-

* Stambesnes aukas suteikė •«*¥ 9HŠ** susirinkimas į-
sekantieji J. Zubė $100, Lab- vyks kovo 11 d., Balsių na-
darių 10 kp., paaukojjc savo muose, 4355 S. Artesian Ąv., 
pereito rudenio laimėtą 7 Val. vakare. Gilddi nariai: 

rapijoB salėj. Pradžia T:3į0 
valandą. Programą išpildys 
parapijos mokyklos laikai 
ir sąjungiejžiių 21 kuojos cho 
ras. Be to, Sodalicijos narės 
atvaidins juokingą komeriją 
u Vagis". Kas pamatys šį vai 
dinimą, tikrai nesigailės at
silankęs. 

Visas vakaro pelnas ski
riamas akademijos statybos 
fondui. Koresp. 

Bridgeprt. — Nekalto Pra 
sidėjimo Seserų Gildą ren
gia "bunco party" šv. Jur
gio parapijos mažojoj salėj, 
balandžio 20 d., 2 vai. popiet. 
Tai nuopelnas žymios veikė
jos visose organizacijose Ma
rijonos Melkienės, kuri su 
savo pagalbininkėmis rengia 
šią prieŠseiminę pramogą, ir 
prašo visų įsitėmyti" dieną 
ir atvažiuoti J parengimą,, ir 
paremti gražų darbą. 

Bravo, Mrs. Melkus. 
S. Balsio 

19#? 
BŠSs 

IM m* 

Pranešimai I 

premiją irgi $100 
Po $20: Meteišių šeima ir 

J. Kapočius. Mikšionįs $14. 
A. Zube $11. 

Po $10: kun. M. civarlys, 
Gudžiūnas, StaneliQu4s, S. L. 
A. kp., B. S a - ^ u s v ^ m o n a i -
tis, Stankus $8, M. Urbonas 
$6 

malonėkite kuo skaitlingiau
siai iš visųi kolonijų atvykti 
su pranešimais ir pasitarti 
artėjančio seimo reikalu. 

Vaidyba 
•101 

Brighton Park . — Labda
rių Sąjungos 8-tos kuopos 

Daug kas aukojo pc $5 ir mėnesinis srasirinkimas į-
mažiau. Tų vardai bus pas- yyk s sekmadienį, kovo 9 d., 
kelbti vėliau. 

A.A. 

Rytoj Giidos Pramoga 
Dievo Apvaizdos parap. — 

Rytoj, kovo 9 d., Juozo ir 
Teresės Kikų namuose, 644 
W. 18th St., 2 vai. popiet, 
įvyks Nekalto Prasidėjimo 
Seserų Giidos pramoga. 

Vietiniai ir iš kitų koloni
jų Giidos nariai ir šiaip ae-

tuojau po paskutiniųjų šv. 
Mišių. Visi nariai prašomi 
atsilankyti, nes reikia pasi
tarti kai kuriais svarbiais 
reikalais. Vaidyba' 

Cicero. — Visų šventųjų 
Draugystės svarbus susirin
kimas įvyks kovo 9 d., 1 vai. 
p. p. Ateikit, nariai ir ątsi-
veskit naujų narių. 

Rast. Ė. Mikutis 

ONA KVIECINSKEENfi (KWI#N> 
(po tėvas Kuzaraitė) • 

Mirė Spring Valley, I1L £ o v o 5d., 19>47m., £:30 
vai. vak., sulaukus senatvės. iJ? 

Gimė Lietuvoje —, Raseinių apjify\, Eetygalšs 
par., Taroaių kaime. Amerikoj išgyvena 45 jo&tus. 

Paliko dideliame nuliūdime: 4 sūnus — fcv#. Wil-
liam Kwinn, Antaną ir marčią Elzb^t^, lįr. Fr&jik 
Kwinn ir marčda ikįthia, Kazimierą ir marčią Irene; 
dukterį Oną; 5 anujtus ir 2 pro-anūkus; seserį An
elę ir švogerį ĮCaatantą Kupitį ir šeimą';" pusbroli 
Pranciškų Služą; 2 švogerius Petrą ir Stanislovą 
Kviečinskus; 2 broJdukteris Stanislavą 'šaukšteUe-
nę ir jos šeimą ir Oną Zizienę ir jo© šeimą ir daug 
ktių giminių, draugų ir pažįstamų.' 

Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 
4605 S. Herjnitąge Ąve. Laįdotuveji įvy£a pirmad., 
Kovo 10d. Iš koplyčios 8:30 vai. ryto buą a t lv į ė ta į 
Šv. Kryžiaus par. bažnyčią, kurioj įvyks gejlulingiO* 
pamaldos uz velionės sielą. Po pamaldų bus niuy-
dėta 1 šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnai, Marčios, pukte"ir k. Gimines. 
Laid. direkt.: John F. Eudeikis, YARds 1ZH. 

A. 
ANTANAS 

STANKEVIČIUS 
Gyv : 2305 W. 71st Street. 
Mirg Kovo 5d- 1947m.. 2 : -

45 vai. pp., sulaukęs pusės a m 
žiaus.' 

Gim« Uetuyo įe . Kilo iš 
MarijampolėfJ apskr.. Rudos 

parajk, jurda k a i m o . . A,nieci» 
koje iSgyveno 3« metus. 

Pa l iko didel iame nuliūdime: 
žmona Antaniną (po t8vais — 
La-ukaitv); sūnų Antaną Ir l 
marčią Charlotte; 2 dukteris 
Elzbieta ir žentą Wil l iam Ol-
li\1ch. Kleną ir žentą Joseph 
\VlgTOv\skt; 3 anklus Will iam, 
Janot ir Janice; stserį Mari
joną Uutvilienę h- jos vyrą 
Antaną h* se imą ir kitas gi
mines. 

t*riklau8S prie Palaimintos 
Lietuvos draugijos. 

Kūnas pašarvotas namuose: 
23051 W. 71st St. Laidotuvės 
jnryks pirmad., Kovo 10d. Ift 
nauiŲ 8:3.0 vai. ryto bus atly
dėtas j Gimimo Sv. Panelė* 
Marijos par. bažnyčią, kurioj 
jvyks gedul ingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nkilydėtas 1 šv. Kazimiero ka
pines. * 

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

Nul iūdo:— Žmona, Sūnus ir 
Marti. Dukterys ir žeu la i ir 
>isort kito> Gimine**. 

Laid. direkt.: Ant. U. Pet 
kus, tel. GROvehill 0142. 

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUD2IOMS ŽAIZDOMS 
IR ODOS IŠBĖRIMAMS 

Jt*nč4antieji nuo senu, atdarų 
ir skaudžių žal«dų. žino kaip min 

ties motu ne 
egot. K u o m e t 

ia i sdos pradeda 
niežt Ir akaudel-
tl — užtepkite 
JLĘGUL6 Oint-
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
aen'j. atdarų ir 
skaudjių žaiadų. 

ė t t Ir kaip 
garai l įst-

Skaitykite ir Platinkite Dienr. "Draugą"! 

Jo atgalvlnan-
fllos Ir skausmą 
prafcUlnsnčios y-
patybt t suteiks 
Jums t inkamą 
nakt ies poilsį ir 
pagelbds Išgydyt 
senas, atda-
ras ir skau-

daa Vartokite į f ' i r g i skaudlems »" nudegimams, aąsų Ir .autrūklmų 
pralallnimul. IV kad palengvinti 
Psorlasls niežėjimą. Atvfidina va
d inam* Athlete's Foot degimą ir 
'ųfffgajlmą, sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudž iūv imo ir 
a n t i k i n i o tarp pirštų; geras ir 
sausos, t r ū k s t a n t ©dos niežėji
mui, nuo darbo Išbėrmaims Ir ki
toms odos n e g a l l m s ia lauko pu-

^ E G U L D OINTM«^l^ , parslduo-

mųskUe jttsu Money OrderJ tie-

t i O U L O , DEPT.—1>. 

Arba atvykite į vaistinę: 

Stem Pharmacy 

tų jog buvo čia sutiktos iš 
skėstomis rankomis ir atvi-

Newtawn, f a . — Šešios ' romis širdimis. Labai pąten-
našlaites, Užgavėnių vakare kintos. 
atvykusios Seserų Kazimie- . _ • _ _ — • - _ _ _ _ _ _ _ 
riečiu Vilon-Akademijon, bu- ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
vo labai gražiai sutiktos. MAŽAI KOPIJŲ TELIKO 

Iškeltos Amerikos ir LHJ-
tuvog vėliavos, mokyklos y | ^ E L E S S 
studentes sugiedojo Ameri- * 
kos bei Uetuvos himnus ir iffrfl L I T H U A N I A 
sveikinimo dainą. | l | g j i - l I I I W/"Vl^iy-V 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
IJUDOTUVIŲ ĮSTAIGOS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
AMBULANCE DIENĄ *& NAKTĮ 

Pirmą sykį po kelerių me-
» I I i — . 

ANTANAS KLEVINSKAS 
*l ire Kovo 8d!T"l847m., 8:-

55 vai. ryte, si i iaukęs 66 «]me. 
tų aMžlaus. 

Gimė Lietuvoje. Kiio iš. 
Jurbarko mieste. Amerikoje iš-
gyveiTo 47 metus. 

Pal iko didel iame nuliūdime: 
2 sūnus — S«t. Edward {V.8. 
Army) ir Jphn ir marčią Joan; 
2 dukteris Klizatoeth ir žentą 
VVilliam IJlushas, Catherine ir 
žentą Arthur Troet; 7 anūkus; 
seserį Kotriną Piushis ir jos 
Šeimą; 3 pusbrolius — Kazi
miera, Vincentą ir Antaną Ku-
kkinausku8 ir dauy kitia g-imi-
ntų,, draugu Ir pažjstanuj. 

f 
Kūnas pašarvotas namuose: 

3037 So. Quinn « . , tel. Calu-
m e t " 2 2 8 9 . I^ai«Jotuv€s Įvyksta 
antradienį. Kovo 11d. Iš na-
m,ų 9 vai. ryto b u s at lydėtas j 
Sv. Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje įivyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. I»o pa
maldų bus nulydėtas į Švento 
Kazimiero kapines. • .. 

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

Nul iūdę:— Kūnas, Dukterys, 
Marti, žentai . Anūkai, Sesoo, 
Ftisbrolhtl I r 'k i tos (iimiiu'•«.. 

l a i d o t u v i ų direktorius: P. J. 
Kidikas, tel. YARds 1419. 

m- Parašo OWEN J. b . N O R E M 

Žemėlapiai, pavęiksiaJ. 300 pusi. 

KAINA: $2.00 

Užsakymus siųskite J — 

D B Ą U Q A 8 
2334 & Oakley Ave. 

Chicago 8, Ullnob 
Please send m e postpaid 
copies of your book — TIMELEgg 
L I T H U A N I A . Enclosed you wlll 
flnd t 

Name 

Address 

wvwwwwrvwvwwwwvvgi 

4605-07 S. Hermitage 
Avenue . 

4330-34 S. California 
Ąvenue 

Lafayette 0727 

Ko|rfyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 

Radio Programai WGEA 
, (1390 k.) 

D A B A R KAS ŠEŠTADIENĮ, 
nuo 9:15 iki 8:30 v. ryte. 

Perskai tę "Draugą", duo
kite j i jūsų giminimp, drau
gams a r pažjstamiems. 

Kai kada tylėjimas y ra iš
mintingiausias a tsakymas 
M. Tupper. 

B. A. L A C H A W I C Z 
Laidotuvių Direktorius 

ROSELANDE 
KOPLYČIA RANDASI: 

10756 So. Michigan Ave. 
TeL PUL. 1270 arba CAN. 2516 
Rez. tel. — COMmodore 6766 

Veteranų Perlaidojimo Reikale 
Kreipkitės prie ANTANO B. PETKAUS, Laidotuvių Direk

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kūnai žuvusiu ar mirusiu veteranų — jūsų mylimųjų, 
bus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks 
{ jūsų namus Ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas. 

NULIŪDIMO VALANDOJE 
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B. 

P A D f i K O N Ė 
;.-i -i <-.ĄC • • - . . 

,8 ! H J ? S KUS 
A. A. 

BONIFACAS. JOVAIŠAS 
Velionis mirė Vasario 21d., 1947m., ir tapo palaidotas Vasa

rio 254., o dabaf ilsis «v Kazimiero kapinėse amžihal nutilęs ir 
negulėdamas atidėkoti t iems, kurie suteikė jam paskutinį patar
navimą ir palydėjo jtf j ta neišvengiamą amžinybes vieta. 

Mes, atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą ič mūsų tar
po, dėkojame mūsų dvasiškam tėvui kun. kleb. A. Brinkai u i 
pamaldas ir bažnyčioje pamokslą, o kun. Paškauskui ir kun. šau-
linskui veb pamaldas ir kapinėse pamokslus. Dėkojame kun. Juš
kevičiui už dalyvavimą pamaldose; kunigams £v'. Ritos High 
School už at laikytas šv. Mišias; seselėms iš .šv. Kazimiero Aka
demijos ir Sv. Kryžiaus Ligoninės už maldas ir ats i lankymą; *v. 
Vardo Draugijai iš Marouette Park už atkalbėjimą rožančiaus; 
Stabo gydytojams ir s laugėms 8v. Kryžiaus Ligoninėj už atsi lan
kymą; solistei O. Piežienei ir varg. J. Kudirkai; Neka l to - -pras i 
dėjimo mokyklos mergaičių chorui; ir vis iems laukusiems Velio
nį jo ligoje. - v • . 

Dėkojame Šventų MJ6lu ir gėlių aukotojams. ., 
Dėkojame graborianis Mažeika ir Evans, kurie savo fcerij ir 

mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo jį į ' amžmast į , o niums 
palengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius. 

D ė k o j a m a grabnt?šlams ir visiems, kurie paguodė mus nuliū
dimo valundcfle ir pagalios, dėkojame vis iems dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms. 

Nuliūdę l iekame: XXikter>s, $ŪIMJJ», Sesuo ir visos kitos mū
s ų Giminės. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI: 

1410 So. 50th Ave.. Cicero, 111. 
Telefonas TOWNHALL 2109 

6812 So. Western Ave., Chicago, III. 
Telefonas — GROVEHILL 0142 

MŪSŲ patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
jfistt finansiškam stoviui prieinamas! 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambolansa patarna
vimas; yra teikiamas 
d i e n ą i r n a k t į , ttei-
kale, šaukite mus 

• • 

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir 
K o s c l a n d o d a l y s e ir 
tuojau patarnaujam. 

/ 

^ F — — 

• LIŪDESIO VALANDO? 
šaukite 

MAŽEIKA « 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAif 

6845 Sa WMttm Hm. ^^ 3319 titttoni<« 
PROspect 0099 ^ ^ \ 

• - į 
1646 WEST 46th ST. 

IGNACAS J. ZOLP 
Phone: YARds 0781 

LACHAWICZ ir SŪNAI 

KUfM Irirotf djdyt* koplySt 
ai39 

namo 

2314 W. 2ard PLACE 
10756 S. MICHIGAN 

Phones — CANal 2515 
COM 5765; PUL 1270 

MAŽEIKA ir EVANS 
3319 UTUANICA AVE. 
6845 S. WESTERN AVE. 

Phoneg: YARDS 1138-39 
PROspect 0099 

,-*• % * 

MB. NELSON 
— Savininko — 

$f. Casimir Monumenf 
Company 

39i4 wm»nm § t 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Tiesiog Tąn, Kur Boaal 
Sustoja. 

Telefonas: CEDARCREST 6 33 5 

LEONARDAS L. BUKAUSKAS 
* • 

10821 S. MICJMGAN AVE. Phone: PUIiman 9661 

ANTANAS M-PHILLIPS 
8307 S. LITUANICA AVE. Pho&e: YARds 4908 

JULIUS MULEVIČIUS 
4348 S. CAUFQRN?A AVE. Phone LAFayette 3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
S354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Telephone: YARds 1419 

•' ' • . " • ' •' 9. ) ^ W • •'• 
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DIENRAŠTIS DKATJOAS, U H I U A O O , fcj^aMenTir, f aro 9 a\, IfER 

i DOMIOS Ž I N I O S 
MARSHALL PARYŽIUJE 

Nelaimė kartojasi 
Kilus gaisrui apartmenti-

niam name 213 N. Oakley! Phillip Mercado, kuris Nau-

Reikalauja $150,000 
San Bernardino, Calif. 

blvd. 1945 m. kovo 8 d., Mrs 
Susan Philips, tada 22 metų 
amžiaus, nežiūrėdama dūmų 
ir ugnies, išgelbėjo savo 
vaikus, Gerald, tada 1 metų, 
ir Ronald, 3. 

Po gaisro jie persikėlė 
gyventi į dviejų aukštų na
mą 2001 Fulton st., kur 15 
gyventojų buvo Busikimšę 
septyniuose kambariuose. 
Penktadienio vakare ir tame 
name kilo gaisras, kuris la

jų Metų naktį buvo sunkiai 
sužeistas, apvirtus kino ar
tistės Helen Walker auto
mobiliui, su kuria jis kartu 
važiavo, reikalauja iš jos 
$150,000 atlyginimo. Toje 
nelaimėje vienas kareivis, 
Pfc. Robert E. Lee, buvo 
užmuštas. 

Skundo įteikėjas sako, kad 
jis ir kiti du keleiviai, kurie 
važiavo su minima artiste, 
prašė važiuoti lėčiau arba 

bai greitai išsiplėtė Philips sustoti ir išleisti juos, bet 
bute. Motina mėgino pasiek- ji neklausė ir važiavo net 
ti savo vaikų miegamąjį, bet ! 100 mylių į valandą greičiu, 
buvo nustumta atgal karš-; kol apvirto. Skundo įteikė-
čio ir dūmų išsiveržmo. j jas tvirtina, kad artistė bu-

Atvykufe gaisrininkams, ji j vo girta, 
reikalavo, kad jie eitų vaikų Kovo 25 d. ta artistė sto-
gelbėti. Įėję jie rado vaikus ja į teismą, kur turės atsa-
pasislėpusius po lova. Ro-' kyti už kareivio užmušimą. 
nald buvo jau miręs, oi 
Gerald, taip pat smarkiai 1 ^ ^ p g ^ 

I 
Mexico City. — Meksikos 

prezidentas Aleman pareiš
kė gilų pasitenkinimą dėl 

ieško žmogžudžio 
Virš 150 persirengusių 

moterų policininkių medžio
ja West Side žmogžudį, ku-

pasimatymo su prezidentu r į s nužudė ketvirtadienio ry 
Trumanu, kuris nesenai lan
kėsi Meksikoje.,, 

Jis pareiškė, jog preziden
tas Truman jį pakvietė atsi
lankyti Washingtone. Wash-
ingtoną prezidentas Aleman 
aplankys balandžio 29 d. 

apdegęs, buvo nugabentas 
ligoninėn, kur jis irgi grei
čiausia mirs. 

Bausmė {vykdyta 
New York. — Trims šio ka 

ro veteranams Sing Sing ka
lėjime įvykdyta mirties bau
smė elektros kėdėje. Jie bu
vo apkaltinti nužudymu ir 
apiplėšimu, kur jie gavo $7. 
Nubaustieji yra Eugene Ko-
berski, 23, Edward Kahkos-
ka, 22, ir Henry. P. Suchow 
25. 

Joseph Borowski, 36, smar 
kiai apdegė, o apie 500 as
menų buvo priversti bėgti į 
gatvę, kilus gaisrui Ken-
wood Garden Apartments, 
5511-19 Kenwood ave. 

Gaisrininkai mano, kad 
Borowski užmigo su cigare
te, rūkydamas lovoje. Nuos
tolių tačiau daug nepadary
ta. Audegė tik to paties Bo-
row8ki kambarys penktame 
aukšte, kur nuostolių padą 

! ryta už $200. 

Nuoširdžiausia PADĖKA 
v 

' 

1 

* * 

visiems balsuotojams, draugams, laikraš

čiams, biznieriams, organizacijoms ir vi

siems, kurie kokiu 
t 

nors būdu arba prie

monėmis gelbėjo ir 

;-r prisidėjo praeituose 

rinkimuose ! Prašau 

palaikyti tą pasitikę-

jimą manyje galuti

nuose rinkimuose — 

Balandžio-April ld. 
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-BRYAN HARTNETT-J 
ALDERMANAS 12-to \VARDO 

BKNiHTON PAKK. , 

Surado po 24 metu 
St. Louis. — Mrs. , J. 

Frank Draper, gyv. Port-
land, surado savo sūnų Crei-
ghton Collins, 27, gyv. St. 
Louis, kuris buvo dingęs 
prieš 24 metus. Jie dar nesi
matė, tik kalbėjosi telefonu. 

Jo motina išsiskyrė su 
vyru 1922 m. Tada jos var
das buvo Mrs. Collins. Ji 
pasisamdė vaikui auklę, Mrs. 
Anna Sutter. 

Viena dieną auklė papra
šė, kad jai leistų išvažiuoti 
su vaiku į Belleville, UI., 
kur ji norinti aplankyti sa
vo draugus. Mrs. Collins su
tiko. Auklė su vaiku išva
žiavo ir dingo. 

Vaikas atsimena, kad au
klė jį augino kaip savo tik-

Jaunas žmogžudys 
Orovilie, Calif. — Albert 

Jonės, 14 metų mokinys, bu
vo apkaltintas dviem žmog
žudystėm ir pasikėsinimu 
prieš trečią žmogų. Jeigu jis 
bus rastas protiniai svei
kas, jo laukia amžinas kalė
jimas. 

Jis nužudė Patricia Cran-
dall, 15„ susiginčijęs su ja 
dėl kates. Mergaitė buvo pa
smaugta ir apdeginta. Tai 
įvyko birželio mėnesį. 

Praėjusių metų liepos mė
nesį jis nušovė Mrs. Myrtle 
Nielsen, 47, kadangi ji ne
leido jam pasinaudoti auto
mobiliu. Ji buvo nušauta iš 
užpakalio. 

Rūpestingas svečias 
Grabam R. Treadway iš 

Bristai, Conn. rūpinasi savo 
cigaretėmis, nors truputį 
per vėlai. 

Užvakar jis paskambino iš 
stoties Hotel Sherman vedė
jui, kad jis paliko degančią 
cigaretę* ant kamodos savo 
kambaryje, iš kurio jis ką 

U. S. Valstybes Sekretorius pakeliui į Maskvą keturių] tik išsiregistravo. Cigaretė 
didžiųjų konferencijai, buvo sustojęs Paryžiuje. Nuotrau-į buvo atrasta sudegusi ant 
ka padaryta su vienu laikraščio korespondentu. (Acme- k&niodos stiklo 
Draugas telephoto) 

Nuteistos apgavikes 
Peoria. — Dvi moterys 

apgavikės, kurios nudavė 
Henry Ford agentus ir to
kiu būdu išviliojo iš žmonių 
$400,000, nubaustos po pen
kis metus kalėjimo. 

Nubaustosios yra Mrs. 
Catherine Bowcott, 62, iš 
S t David, 111., ir Mrs. Ed-
na V. Woodcock, 44. 

Šoferis be patyrimo 
Ketvirtadienį vidurdienį 

Evanston*o prekybiniam 
distrikte kilo sąmyšis, kai 
6-&ių metų amžiaus Woody 
Connor, gyv. 1831 Darrow 
ave., Evanston, nutarė pasi
važinėti. 

Woody sėdėjo vienas prie
kinėj taksi sėdynėj, kuris 
buvo pastatytas judriausioj 

i mus 
X Brolig Vladas Cibulskis 

tą vieną moterį. Policininkės 
yra apsirengusios civiliais 
rūbais ir po dvi vaikšto po 
Fillmore st. policijos distrik-
tą, kur nuo sausio 1 d. bu- S l 0 m i s į n a m i s pradėjo rink 
vo užpultos ir apiplėštos 29 
moterys. 

ti biznierių, profesionalų 
sveikinimus savo kostume-

Penktadienio vakar* buvo r i a m * V e l y k u P « * * S v e i k i -
suimti septyni vyrai, bet m m u s t a iPS į galima priduo-
šeši buvo paleisti po apkiau- ti savo kolonijos "Draugo' 
sinėjimo policijos stotyje, agentams. Kadangi vis dar 
Sulaikytas tik vienas, Ber- yra sunku su popieros gavi-
nard Goldstein, 28, pas kurį mu, dėlto pramatoma tiktai 
rastas ginklas. 

Vedę geriau mokosi 
apribuotas skaičius puslapių 
velykinio "Draugo" nume
riui. Tad anksčiau priduoti 
sveikinimai turės ne tik pir
menybę, bet ir gražiau bus 
suredaguoti ir papuošti ati-

Portland, Ore. — Brvan 
C. Hollingshead, Coe Kolegi
jos, Cedar Rapids, Iowa, 
prezidentas, pareiškė, kad tinkamais vaizdais, 
vedusieji studentai bei ište- ^ g v M y k o i 0 parap., No. 
kėjusios studentės geriau Į prasideda ketur-
mokosi, negu nevedusieji. Tą 

Taip pat ji8 kėsinosi nu 
rą sūnų. Jie gyveno St. | šauti H. T. Nielsen, nužudy-x Pnemiescio gatvėj, Chicago 
Louis. Auklė pakeitė savo tosios vyrą. Pranešus apie s t P n e P , a v i s s t y a i k a s 

pavardę, kad pbtfcija nesu- žmonos nušovimą, jis skubė- pasuko uždegamo raktą ir 
rastų. Būdamas 17 metų, pa- jo namo, kur dar tebebuvo ****?& starteri. Automo-

tvirtinimą jis paremia sta
tistika. 

Statistika rodo, kad ge
riausi mokiniai yra vedu
sieji veteranai, antroj vie
toj yra nevedusieji vetera
nai ir tik trečioj nevedę ci
viliai. 

Jis sako, kad vedusieji stu 
dentai mažiau turi rūpintis 
meilės dalykais: nei vy
rams, nei moterims nėra 
reikalo rūpintis, su kuo se
kantį šeštadienį reikės turė
ti pasimatymą ar eiti į šo
kius. 

Tik vedusieji studentai 
mažiau domisi sportu. Jie 
mieliau pasilieka namuose 
Kai veteranams pasakai, 
kad savaitgalyje bus rung
tynės kitame mieste, jie at-

dešimtė. Mišios pirm. ir ant
radienį 5 ir 8:30; mišparai 
7:30 vak. Pamokslus sakys: 
sekm. vakare kun. Julius 
Grinis; pirmadienį ryte kun. 
S. Jonelis, vakare kun. A. 
Naudžiūnas, MIC; antradie
nį ryte kun. Bendžiūnas, va
kare kun. J. Prunskis. Pa
rapijiečiams bus gera proga 
prie svečių kunigų atlikti 
velykinę. 

X Adv. Frank Mast (Mas
tau->kas), žinomas lietuvių 
veikėjas, mielai priėmė Ne
kalto Prasidėjimo Seserų 
Gildos Seimo Rengimo Ko
misijos kvietimą pirminin-

grobtasis pradėjo teirautis, 
kas jo tikrieji tėvai. Auklė 
papasakojo išgalvotą istori
ją, kad jo tėvai jo išsižadė
jo; ji tačiau pasakė tikrąjį 
vardą. Jis patikėjo. j terį, Betty Nielsen, 21, ir 

Mrs. Sutter, jo auklei, su- Į kitą mergaitę, Barbara 
sirgus, jis pasiuntė ją į Ii- j Searl, 9, ir jas terorizavo, 
goninę ir apmokėjo jos išlai-1 

žmogžudys. Vyrui įėjus į! ^ s šoko į užpakalį, atei
namus, tas vaikėzas paleido t r e n £ e * Mtf. automobili ir 
į jį šūvį, bet nepataikė. pradėjo važiuoti užpakaliu 

„ gatve. Taip bevažiuodamas 
Be to, po tos motets nu- ^ i t r e n k g

 Pj k ^ a u t o m o b i . 
žudymo jis surišo jos duk- ^ ^ ^ n ^ 8 U s t o j a g * 

arie Davis st Vaikas ' J ^ J neturi JOKIO 
st. prie uavis st. vaiKas n o r Q t e n ^ Q i r d i ^ bu_ 

vo Paryžiuj ir Okinawoj, to
dėl nenori vykti į kaimyni
nį miestą. 

1 0 , 0 0 0 B O N K Ų 

kymą, kol ji mirė 1944 m. 
Jis buvo jau vedęs ir turė
jo porą vaikų. 

i Jo motina gi visuomet sa
vo dingusio sūnaus ieškojo. 
1943 m. sūnus buvo areštuo-

' tas už greitą važiavimą ir 
nuvestas į policijos stotį. 
Policijos stotyje vienas poli
cininkas pastebėjo, kad jo 
pavardė yra dingusių asme
nų sąraše. Jis irgi susido
mėjo tuo ir paprašė dalyką 
ištirti, bet buvo pašauktas į 
laivyną. Atleistas iš laivyno, 
jis vėl pradėjo rūpintis, pa-
rašė Portland policijai laiš
ką, kuri ir surado jo moti
ną. Trečiadienio vakare mo
tina po 24 metų pertraukos 
galėjo pasikalbėti su savo 
sūnumi nors telefonu. 

• DEGTINES 
• BRAND£S • Buaro 

GIN 
VYNO 
KORDIALŲ 

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama 

SPECIALEMIS KAINOMIS 
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas 

M O N A R C H 
L I Q U O R 
S T O R E 

3529 So. Halsted St. 
HATHAN KARTMB Phone: YARDS 6054 

Nusinuodijo iš meilės 
Hutchinson, Kan. — Dor 

nald Cheever, 18, nusivylęs 
dėl to, kad jo mylima mo
teris, du kartus už jį vyres
nė, vėl ištekėjo už savo bu
vusio vyro, išgėrė nuodų ir 
mirė. Tačiau prieš mirtį jis 
parašė laišką, kaip žmogus 
jaučiasi. 

Nusinuodijęs jaunuolis 
buvo baustas 10 mėnesių 
kalėjimo už automobilio pa
vogimą .ir išleistas paroliui 
prieš 6 mėnesius. Jis dirbo 
vietos viešbutyje ir regulia
riai pasirodydavo policijai. * 

Moteris, dėl kurios jis 
nusinuodijo, yra 36 metų 
amžiaus. 

Pagrobė ir apvogė 
Du užsimaskavę banditai 

pagrobė penktadienio rytą 
restorano savininką, terori
zavo ir kankino jį ir atėmė 
$870. Paskui išmetė jį iš sa
vo automobilio vidurmiesty-
j e * i 

Pagrobtasis w buvo Ben 
Reitman, 41, restorano savi
ninkas, 3541 Ogden ave. Jis 
buvo pagrobtas, kai su žmo
na įvažiavo į automobilių 
pastatymo vietą ties 865 N. J 
Rush prieš 3 a. m. 

Vienas banditas buvo ma
žas ir labai storas, kad at
rodė beveik apskritas. Ki
tas buvo diejelis. Vienas tu
rėjo šautuvą, o kitas pistole
tą. Sumušę ir atėmę pinigus, 
lakirodį bei žiedą, banditai jį 
išmetė ir nuvažiavo savo ke
liais. 

atsitrenkus į trečią pasta
tytą automobilį, taksi moto
ras sustojo. 

Policija rado Woody nesu
žeistą, tik truputį nustebusį 
dėl tokio jo pasivažinėjimo. 
Nustatyta, kad trims auto
mobiliams padaryta $135 
nuostolių. 

Raporte apie įvykį po
licija pažymėjo, kad "šofe
ris neturėjo patyrimo". 

Adv. F. Mast (Mastauskas) 

kauti tam seimui, kuris 

^ 

• 

• 

Prašo 
Wffish.!ngt*m. Popiežius 

Pius XII kreipiasi į Ameri
kos katalikus, prašydiamas 
duosniai aukoti vyskupų ve
damam pašalpos vajui Euro
pos ir Tolimųjų Rytų gyven
tojams pagelbėti. 

Vyskupų vajaus savaitė y-
ra nuo kovo 16 iki kovo 23. 

Popiežius pabrėžia, kad pa 
gelbos yra ypatingai reika
lingi tie žmonės, kurių šei
mos yra išdraskytos ir ku
rie priversti gyventi toli nuo 
savo namų. 

Padarė klaidą 
Du keturiolikos metų vai

kai padarė didelę klaidą, nes 
jie pasiėmė pasivažinėti au
tomobilį, kuris priklausė po
licijos leitenantui George K a u t i t a m s e i m U 1 ' K u n s 

Bicek iš VVarren ave. polici- ^^ balandžio 27 d., Aus-
jos stoties. i ros Vartų parapijos salėj. 

Vaikams važiuojant auto-! ™™™> k a d Gildo* ^ m e " 
mobiiiu Pulaski rd. į pietus, j t l * seimas bus rekordinis vi-
ties 47th st. juos sulaikė du i sais atžvilgiais. 
detektyvai kurie pažino au- ^ Kondrotienė, 6916 
tomobih. Vaikai pasiųsti i ' ..-. , , . 
Juvenile Home. S ' Maplewood Ave, savo na-

me rengia pamogą, kovo 9 
d.f Šv. Pranciškaus seserų 
naudai, norintieji paremti 
pramogą galės atsilankyti 
anksčiau, arba ir po misijų 
pamaldų. Dovanų bus vi
siems užtektinai. 

1 

0 JEIGU NORITE PASKOLOS ANT NAMO 
# JEIGU NORITE PASIDĖTI TAUPINJMUI 
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UNIVERSAI 
Savings anUraOMialioo 

1739 So. Halsted St >eL CANal 8500 
Jfljų iadilla <Mf—ii apdrausti per Federal Savliip tad Lota 

I—iranft CarporaUon. 
Atdara katdten m» 8 ryto Ud 0 vakaro. Ketvirtadieniai! nuo I 

lyto Iki • vakar*, ftafalltnlals BUO 9 ryto iki 1 po platų. 
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X Bruno ir Julia Staniš, 
iš Cicerof šiomis dienomis 
pergyvena didelį š i r d i e s 
skausmą, nes palaidojo savo 
jauną sūnelį Thomas-Anta
ną. Nemažiau liūdi ir Stani-
šauskai su O. Žilvitiene, ne
tekę anūko. 

X Dolores Putrimaitė, du
ktė žinomų Cicero biznierių, 
po operacijos Loretta ligo
ninėj, jau parvežta namo ir 
sveiksta. Šįmet ji baigia Šv. 
Kazimiero Akademiją. 

X B. Mankiene, gyv. ad
resu 4328 S. Fairfield Ave., 
šiomis dienomis eidama gat
ve paslydo ir puldama nusi
laužė ranką. Daktaro prie
žiūroj gydosi namie. 

X Kun, John Dowling sek
madienio vakare, kovo 9 d., 
pradeda Šv. Jurgio parapi
jos bažnyčioje misijas an-

^Jįglų kalba. 

. • 
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