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RUSIJA LIEKA VIENA ISPANIJOS REIKALE
APOCALYPSO RAITELIAI JAU PASIRODĖ... 

MILIJONAI ŽMONIŲ GALI MIRTI NUO BADO
(“Draugo” Specialaus Korespon

dento Paryžiuje Pranešimas).

Karo audra jau senai pra
ūžė. Jos sunkią ranką paju
to visas pasaulis. Tūkstan
čiai miestų liko išgriauti, 
fabrikai stovi be darbo, til
tai dar neatremontuoti. 
Brangiai kaštavo pasauliui 
šis karas. Trisdešimts mili
jonų žmonių paaukojo savo 
gyvybes.

Bet dabar pasauliui grę- 
sia naujas pavojus, kuris 
gali pareikalauti dar dau
giau aukų. Visai arti pasi
rodė likusieji Apocalypso 
raiteliai... Tai badas, kuris 
grąsina 150 milijonų žmonių 
visuose pasaulio kampuose.

—Maitinimosi prob lema 
pasaulyje niekad nebuvo 
tiek aktuali ir kritiška, kaip 
šiandien ir nėra jokių vilčių, 
kad ji pagerės.

Taip sako valstybės vyrai, 
bet buvęs prezidentas Hoo- 
veris, kuris metėsi kovon 
prieš badą galvoja visai ki
taip ir tiki, kad daug kas jį 
paseks. Trumpai susipažinęs 
su statistikos žiniomis, jis 
paėmė lėktuvą ir už kelio
likos valandų jau buvo Pa
ryžiuje, kuriame atidarė sa
vo vyriausiąjį štabą.

—Visos šalys, kurios pra-

tai rašomosios mašinėlės! 
Aš noriu greitų laivų, bet ne 
rezoliucijų, kurių skaitymas 
užima ištisas valandas...

Gal būt, kad buvęs New 
Yorko burmistras, kuris dėl 
savo energingo būdo buvo 
išgarsėjęs visame pasauly
je, sugebės UNRRA pagy
vinti.

1,000 Kalorijų Reiškia 
Badas

Vienu metu, vienam britų 
atstovui pasiūlius, vokie
čiams maistas buvo sumažin 
tas iki 1,000 kalorijų per 
dieną, kas reiškia jau badą 
(Amerikoje vidutiniai žmo
gaus maistas siekia 3,500 
kalorijų), bet rezultatų ilgai 
laukti nc-reikėjo.

Britų zonoje tuoj pirmą Į 
savaitę buvo konstatuota, ’ 
kad nu0 bado mirė 23 žmo
nės. Įvairiuose miestuose 
pra°idėjo plėšimai maisto 
krautuvių, o Hamburge įvy
ko net susirėmimų su poli
cija. Kitoj vietoj angliaka
siai atsisakė leistis į kasy
klas, nes dėl silpno valgio 
negalėjo dirbti ir įvykdavo 
apalpimų. Pagaliau tarptau
tinė komisija nutarė padi
dinti maistą iki 1,800 kalo
rijų.
Vengrijoje Siaučia Tikras

šė pagalbos iš Amerikos,, Badas
bus išklausytos pagal gali- j Jei kituose Europos kraš- 
mybę, — pareiškė Hooveris tuose dar randama šis tas
spaudos atstovams.

Javai Neturi Politiško 
Antspalvio

KUR 44 ASMENYS ŽUVO BAISIOJE TRAUKINIŲ KATASTROFOJE
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Is lėktuvo padaryta nuotrauka tragedijos vietos ties Naperville, III., po to kai Burlington geležinkelio- greita

sis Exposition Flyer smogė į užpakalinį vagoną Advance Flyer traukinio, užmušant 44 asmenis ir sužeidžiant su
virs šimtą kitų, jų tarpe 18 kritiškai. Nelaimė įvyko čia matomam kryžkely, apie 35 mylias vakaruose nuo Chica-
gos. (Acme Telephoto.)

Sauks Naujas Dervbas 
Dėl Angliakasių Streiko

pavalgyti, tai Budapešte 
siaučia tikras badas. Kad 
pavalgyti gerus pietus, ten 
reikia būti milijonieriumi. 

Šitoks Hooverio pasaky- Į Gatvėse dažnai galima pa-
mas nėra drąsinantis, nes 
visi žino, kad Amerika ne

matyti manifestuojant mi
nias žmonių, kurie šaukia:

galės pati viena išmaitinti i —Mes norime duonos! 
visą pasaulį. Bet naujas; Policija dieną ir naktį 
UNRRA direktorius LaGuar i saugo didesnes maisto krau- 
dia padrąsino: tuves, bijodama kad minia

—Javai neturi politiško neišplėštų. Vietos teismas 
antspalvio ir jie perkami vi- i beveik kasdien nuteisia su-
sur kur tik galima pirkti. 

Per įvykusią Londone
“Combined Food Board” 
konferenciją paaiškėjo, jog

šaudyti žmogų už plėšimą 
valgomųjų daiktų.

Lenkijoj padėtis irgi ma
žiau kuom geresnė. Tūks-

Europa reikalinga penkis tančiai benamių vaikų vaik- 
kartus daugiau javų, negu j što griuvėsiuose ieškodami 
prieš karą ji įsiveždavo, nes maisto. Graikijoje dar blo- 
šių metų derlius buvo visai gesnis vaizdas. Keli šimtai 
menkas. O jai reikalinga ne- tūkstančių tuberkuliozu ser- 
mažai, net 15 milijonų tonų. gančių vaikų, išbadėję ir

Amerika, kuri ėmėsi “mo
bilizuoti” javus, greitu lai
ku galės eksportuoti į Eu
ropą po 1 milijoną tonų ir 
per būsimus kritiškiausius 
Europai šešius mėnesius ji 
galės duoti 6 milijonus to
nų... Bet tas toli gražu iki 
to skaičiaus, kad galėtų iš
gelbėti Europą nuo bado.
Busimoji žiema Bus Pati 

Sunkiausia
Herbert H. Lehmann, pa

sitraukdamas iš UNRRA 
prezidento pareigų, buvo pe
simistu:

— Busimoji žiema bus 
pats blogiausias peri j odas!

Tačiau LaGuardia, sėsda
mas į jo vietą, energišku 
judėsiu atstūmė apdulkėju
sias bylas, sušukdamas:

—Aš noriu pirmiausiai,

Darbo sekr. Schweilenbach 
vakar sakė jis kvies John 
L. Lewis ir minkštos ang
lies kasyklų savininkus at
gal i derybas Washingtone 
ateinančios savaitės pra
džioje.

Sekretorius sakė anglies 
padėtis pasidaro tokia kri
tiška, kad atnaujinimas de
rybų bus vietoje. Anksčiau 
vienas savininkas pranaša- i mėjimas 
vo, kad Lewiso reikalavimai 
angliakasių algų pakėlimui 
perviršys visus iki šiol pa
darytus reikalavimus.

U.S. Toliau Protestuos 
Grobimą Mandžuriiojc

WASHINGTON, bal. 26.— 
Valstybės departamentas o- 
ficialiai planuoja toliau pro
testuoti rusų groboniškumą 
Mandžurijoje, kur sovietai 
išplėšė ir išvežė $500,000,- 
000 vertės įvairių mašįneri- 
jų. Maskva atsiuntė notą 
atmetant Amerikos teigimą, 
kad tas grobis turi būti da
lis reparacijų, o ne karo lai-

Teroras Rusų Zonoje 
VATIKANAS. bau 26. — 

Vatikano radijas šiandien 
transliavo liudininko pasa-

Deda Pastangų Išvengti k°jim^ aPie priespaudą ir žintas kaipo vienas suokal-
Iar,'gą, .FUSU f daly i bininkų prieš Hitlerį.

Sako Buvo Plakamas 
Julius Streicher, aršiau-

Gelžkeliečiu Streiko i Vokietijos. Anot informan- 
Atstovai gelžkeliečiu uni-' to, nuo 2,000 iki 4,000 be-

jų sueis čia pirmadienyje su 
geležinkelių atstovais galu
tinam bandymui išvengti 
nacionalinio gelžk e 1 i e č i ų 
streiko. Unijos vakar atme
tė valdžios komisijos reko
mendaciją 16 centų valandai 
pakėlimui ir nustatė gegužės 
18 d. savo streikui.

nuplyšę, ne vienam UNRRA 
atstovui išspaudė ašarą.

Kiniečiai Valgo Žolę
Ne vien Europa badauja. 

Azija gal net daugiau ver
žia savo diržą. Kiniečiai 
skundžiasi negausingu ryžių 
derliumi ir turi valgyti žo
lę, kad nemirus badu. Indo
kinijoje irgi padėtis bloga. 
Ten iškraunama daugiau 
ginklų negu maisto.

Tik vienoj Australijoj nė
ra maisto kortelių. Ten krau 
tuvių lentynos lūžta nuo 
produktų, o javų derlius 
toks didelis, kaip niekad 
dar nėra buvęs. Bet austra- 
liečiai neužmiršta ir euro
piečių. Jie žada paremti.

Argentina taip pat pasi
žadėjo siųsti savo kviečių.

Vyt. Arūnas.

Didelis Lietus Daug 
i Padės Kviečiu Derliui
, WASHINGTON, bal. 26.— 
Į Didelis lietus didesnėj daly 
kviečių auginimo sričių A- 
merikoje padidino prospek
tus pristatymui Amerikos 
kviečių bado nualintiems 
žmonėms užsienyje.

PAAIŠKĖJO NACIS BUVO U.S. AGENTAS; 
STREICHER SAKO JIS BUVO KANKINTAS

NUERNBERGAS, bal. 23. j tė reikalo jo skaitymą už- 
—Hans Bernd Gisevius, mis- i drausti, 
teriškas liudininkas, šian
dien liudijo, kad jis karo 
metu buvo susinešęs su 
Amerikos šnipinėjimo tar
nyba. Daugelis 22 kaltina
mųjų nacių parodė didelio 
nustebimo, lyg suprasdami 
kodėl jo liūdymas buvo ar
šiausias prieš juos.

Išėjus iš teismo rūmų, 
kvalifikuotas amerikietis in
formantas sakė Gisevius bu
vo U.S. Office of Strategic 
Services tarnyboje nuo 1943 
metų. Iki šiol jis buvo atpa-

laisvių miršta kas savaitę i gįag žydų priešas, prisipaži-
rusų stovykloje, ir viskas 
vertinga buvo rusų išplėšta 
ir išvežta, o žmonės gyvena 
nuolatinėje baimėje.

KALENDORIUS
Balandžio 27 d.: šv. Zita; 

senovės: Gotardas ir Auš
relė.

Balandžio 28 d.: ATVE
LYKIS, Šv. Povilas nuo 
Kryžiaus; senovės: Rimgai- 
lė.

Balandžio 29 d.: Šv. Pet
ras iš Veronos; senovės: 
Tarimantas.

ORAS
Giedra. Nešilta.

Saulė teka 4:53 leidž. 6:45.

no, kad jis buvo autorius 
Nuernbergo rasinių dekretų

MarshaĮI Kritikuos 
Komunistus už Delsima

CHUNGKING, Kinija, bal. 
26.-—Patikimi šaltiniai ra
portavo jog gen. George C. 
MarshaĮI pareiškė, kad Ki
nijos civilis karas galėtų 
būti per 24 valandas užbaig
tas jeigu komunistai aiškiai 
pastatytų savo reikalavimus 
ir pasiūlytų formulę politi
nei taikai.

Sakyta MarshaĮI pareiš
kęs Lo Lung Chi’ui, iš de
mokratų lygos, kad komu-

Kiti Delegatai Remia
Australijos Pasiūlvmą
NEW YORKAS, bal. 26.— 

Šios dienos UN apsaugos 
tarybos sesijoje visos dele
gacijos rodė palinkimo pri
imti Australijos pasiūlymą 
sudaryti penkių delegatų 
komisiją ištirti Lenkijos kai 
tinimą Ispanijai. Kaip va
kar, taip ir šiandien, Rusi
jos Gromyko priešinosi tam 
pasiūlymui, bet šį kartą bu
vo vienų vienas.

Gromyko vakar teigė Is
panijos kaltė yra pakanka
mai įrodyta ir nereikia jo
kio tyrimo, bet reikia tuoj 
imtis žygių prieš Franco 
vyriausybę tame krašte. A- 
merika ir kitos delegacijos 
tam smarkiai priešinosi.

Lenkija ir Prancūzija 
Neberemia Rusų

Rusų teigimą vakar rėmė 
Lenkijos ir Prancūzijos de
legatai. Šiandien jie neberė
mė Gromyko priešinimosi, 
matomai tuo būdu prisidė
dami prie delegatų didžiu
mos.

Australijos delegatas, pulk. 
Hodgson sakė jis vakar va
karą suėjęs eu Lange ir 
Bonnet ir “sėkmingai“ išsi
kalbėjęs su jais Ispanijos 
reikalu.

Galutinas nuosprendis tuo 
reikalu paliktas pirmadienio 
sesijai, ir šios dienos UN 
apsaugos tarybos posėdis 
baigtas be nutarimo.

4 Ministrai Apkalbėjo 
Kelias Taikos Sutartis
PARYŽIUS, bal. 26. — 

Nors nėra oficialių raportų
nistai nepasiūlė konkrečios iš “Keturių Didžiųjų“ už- 
formulės susitaikymui, ir sienių ministrų konferenci-
kad komunistų vadas gen. 
Chou En-lai neatsiliepė į

nukreiptų prieš žydus, gar- paklausimus apie tokią for- 
bino Hitlerį, ir kaltino ame- mulę.
rikiečius brutališkumu, sa- ------- —.... -•••—
kydamas jis buvo sumuštas ; [Juoda SuOBSti Gali

Vėliausiu Žinių Santrauka
—Atrodo, kad Kinijos komunistai jau užvaldė Charbi- 

ną, Mandžuirijo)ie. Miesto radijas sustojo transliavęs.
—Philippinuosc atrodo Emanuel Roxas laimėjo prezi

dentinius rinkimus su 723,000 balsų prieš prezidento Os- 
menas 619,000 balsų. Osmena rėmėjai pripažįsta pralai
mėjimą.

—Tvaksint! bomba Anglijos karaliaus palociaus parke 
buvo vakar išsprogdinta duobėje. Nepadaryta nuostolių.

—Kietos anglies kasėjų unijos viršininkai įgalioti pa
skelbti streiko pranešimą. Unijoje yrą 75,000 angliaka
sių, ir jų reikalavimai panašūs minkštos anglies unijos.

—Bulgarija nutraukė diplomatinius santykius su Ispa
nija ir prašė ispanų pasiuntinį grįžti į savo kraštą.

ir grandinėmis surištas prie 
grindų, bei priverstas bu
čiuoti negrų kojas.

Karininkai vadovaują kal
tinamųjų sargybai, nieko 
nekomentavo dėl Streicherio 
daryto kaltinimo.

Būti Naujas Tyrimas
WASHINGTON, bal. 26.— 

Senatorius Ferguscn (Rep., 
Mich.) šiandien sakė jis ga
lįs prašyti kongreso Pearl 
Harbor nagrinėjimo komite-

jos, informuoti sluoksniai 
sakė šios dienos sesijoje Be- 
vin, Bidault ir Molotov su
tiko su Byrnes'o pasiūlymu 
sušvelninti sąlygas taikos 
sutartyje su Italija. Šiaip 
reikšta optimizmo dėl Molo
tovo nesipriešinimo Prancū
zijos dalyvavimui apsitari- 
muose įvairių sutarčių.

Amerika gi dalyvaus svar
styme sutarties su Suomija, 
nors ji neturės balso. Opti- 

tačiau, nuslopintas
U.S. Zonoje Neleido 
Skaityt Vyskupu Laiško

WIESBADEN, Vokietija, 
bal. 26.—Katalikų vyskupų 
ganytojiškas laiškas, kuris 
turėjo būti skaitomas baž
nyčiose Velykų antrą dieną, 
buvo amerikiečių zonoje at
šauktas, militariniems vir
šininkams reikalaujant. A- 
merikiečių štabas sakė vys
kupų laiškas, kritikuojąs 
rusų elgesį, rytinėje Vokie
tijoje, “kurstė pasipriešini
mą, nerimą ir gal net riau-

Dsės.

tą vėl atidaryti viešus iš- mizmas» 
klausymas. Jis sakė laukiąs 1 žinia- kad Molotovas smar
rašytų atsakymų į jo pa
tiektus klausimus eilei svar
biųjų liudininkų.

Spokane Išliktas 
Autobusu Streiko

SPOKANE, Wasn., bal. 
26.—Šio miesto 110,000 gy
ventojų šiandien neteko 
transportacijos, kuomet 218 
autobusų vairuotojų ir 39 
mechanikai sust r e i k a v o. 
Streikeriai nutarė negrįžti į 
darbą kol nebus duodama 
apdrauda pensijon atleis-

kiai priešinasi savo kolegų 
pasiūlymui dienotvarkėn į- 
traukti Austrijos, Ruhro 
klonies ir Reinlando reika
lus.

Britai Suareštavo
700 Zvdu Palestinoje
JERUZALE, bal. 26. — 

Britų kariai šiandien Tel 
Avive suareštavo 700 žydų, 
beieškodami teroristų, kurie 

į vakar naktį atakuodami po
licijos stotį užmušė septy-

Britų zonoje laiškas buvo' ti‘ema darbininkams. nius britus karius,
katalikij bažnyčiose skaity- ------------------- Kariai vartojo šunis šu
tas. Britai viršininkai sakė TOKYO, bal. 26. — Leit. sekti teroristų pėdsakus iš 
jie jame nematė priešingu- Kei Yuri, nuteigtas už ame- policijos stoties į kvartalą, 
mo rusams, ir kritika buvo rikiečio kario nudūrimą be- i kur padaryti areštai. Žydų

—Amerikos ūkininkų sąjunga reikalauja OPA kainų metama alijantų tarybai laisvių stovykloje, buvo pa- spauda pavadino kratą “ne-
kontrolių panaikinimą viskam, išskiriant nuomoms. Berlyne, tuo būdu jie nema- į kartas Sugamo kalėjime. sąmoninga.’
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WISC0NSIN0 LIETUVIU ŽINIOS
Milwaukee Žinios i Ratine

A. L. R. K. Susivienijimo 
Wiscon3ino apylinkės su- 
važiaviman atvyksta L. 
šimutis.

SUVAŽIUOJA
V1SKONSINAS

Gegužės 5 d. suvažiuoja 
visi delegatai LRK Susivie- 
nymo Amerikoj kuopų iš 
Wisconsino. Suvažiavimas 
bus Šv. Gabrieliaus parapi
joj. Prasidės e’i šv. Mišio- 
mis 10:30 vai. ryto.

pat turi daug darbo su sa- 
i vo Šv. Cecilijos choru. Per 
Velykas chorą* tikrai gra- 

I žiai giedojo. Nėra abejonės,
„ . . .. į kad it per a laidus gražiai
Kazimiero parapija , pasirodyB llM ti,.;m.lsi bu3 

šįmet Velykas šventė iškll-; dau„i8,j „vexj„ . .. • , ir 
minga! ir įspūdingai. kurčiųjų iš a. ii i, L i.

Prisikėlimo apeigos buvo i
7 vai. ryto. Žmonių j baž- Altorių Puošimo Drau- 
nyčią priėjo tiek daug, kad gystė Velykoms atnaujino 

j pastariesiems neteko net. ! kryžių, kuris pastatytas al- 
vietų atsisėsti. j toriuje, kandeliabrą ir kitus

Procesija visiems darė m? daiktus. Dabar viskas tik- 
lonų įspūdi. j rai gražiai atrodo. Be to,

Didžiuma žmoniėjo prie; draugija nupirko kai kurių 
šv. Komunijos. bažnytinių rūbų. Taigi, ačiū

Šv.

Kleb. kun. A. Jeskevičiuc, 
MIC., lietuvių ir anglų kai- 

Šie suvažiavimai vykdavo į bomis pasakė pamokslą.
Altoriai buvo labai gra

žiai lelijomis ir kitokiomis 
gėlėmis išpuošti.

Trečiadienį anksti rytą Oukland, Calif. — Winl-J Tel. — YARds 5557. 
mira a. a. Stefanija Šimą- į fred Cooper, 21 metų, nuri- 
nauskienė, 53 metų amž. Nu- jus keturių colių ilgumo pie- DR. FRANK C. KW!NN
liūdime paliko vyrą Juozą šelį, sakoma, esanti “geram
ir dvi dukteris: Luciją ir 
Darateą. Buvo palaidota šeš
tadienį.

Antradic <į pasimirė Leo
nas Srogis, 58 metų amž.. 
broli'’ Adolfo, kuris gydosi 
Kenoshos ligoninėje. Velio
nis priklausė prie Šv. Edu
ardo parapijos, bet palaido
tas iš Šv. Petro bažnyčios 
penktadienį.

stovyje” ir po atsitikimo net 
buvus nuėjus į kino teatrą. 
Iki bus daroma operacija, li
goninė jai nustatė dijetą.

Kam sunkenybės atima 
norą, tas mažai tenuveiks — 
J. Huter.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

kiekvieną metą, bet karo 
metu buvo praleisti. Dabar 
Susivienymo kuopos vėl at
gaivina. Šįmet bus daug 
svarbių reikalų svarstymui, i Kunigo apeigų rūbai, ai

Tuojau po šv. Mišių bus 
. pietūs, kuriuos ruošia Mil- 

waukee parapijos kuopa sve 
čiams iš Kenosha, Racine, 

. Pbrt Washington ir Sheboy- 
gan. Į suvažiavimą atvyks
ta pats Susivienymo pirmi
ninkas, Leonardas Šimutis. 
Daugiau žinių bus paskelb
ta kitą savaitę.
ATVYKSTA CHICAGO 
VYČIAI

torių uždangalai ir vaikų- 
tarnautojų drabužiai buvę 
švarutėliai. Už tai garbė pri 
klauso Altoriaus Puošimo 
Draugijai, ypatingai jos pii 
mininkei Onaį Vasiliauskie
nei, kuri tame darbuojasi 
su didžiausiu pasišventimu. 
Pažymėtina, kad bažnyti
nius drabužius ji išskalbia 
nemokamai. Tas darbas pa
rapijai sutaupo nemažai pi
nigo. Parapija tikrai yra 
dėkinga jai ir visai draugi-L. Vyčių Chicago Apskr 

choras atvyksta į Milvvau- , jaj 
kee koncertuoti Šv. Gabrie- *
liaus parapijoje, gegužės 26 Didžiąją Savaitę bažny- 
d. Choras yra vadovybėj mu čįoje buvo daug darbo, tad
ziko Leonardo Šimučio, sū
naus dabartinio LRK Susi
vienymo pirmininko. Apie 
vyčių atvykimą į Milwaukee 
sekančią savaitę bus dau
giau rašoma.
APLINK MUS »
MILWAUKEE

Rezurekcija Šv. Gabrie
liaus parapijos bažnyčioje 
Velykose buvo tikrai įspū
dinga. Bažnyčia buvo pilna 
žmonių.

Jonas Staškūnas, sūnus B. 
Staškūnų, brolis kun. Igno, 
buvo išvežtas į Woods Ve- 
terans Hospital. Manoma, 
atsirado liga iš Pacifiko sa
lų. Jonas buvo Pacifiko sa
lose ilgą laiką karo metu 
ir laimingai grįžo, bet šiuo 
laiku sunkiai serga.

Pranas Mazurkevičius, pa 
rapijos sekretorius ir sūnus 
senų Šv. Gabrieliaus para- 
pijonų, loš svarbią rolę Ko
lumbo Vyčių parengime, 
“Gay Nineties Fantasy’’, ge
gužės 10, 11 ir 12 dienomis, 
Šv. Rožės salėje, Milwaukėj.

Maldos Apaštalystės Dr- 
ja rengia pirmą kortavimo 
vakarą sekmadienį, bal. 28 
d., parapijos salėje, 2:30 v. 
popiet. Nors alaus sunku 
gauti, visvien manom kaip 
nors pavaišinti svečius.

Šv. Vardo Draugija ruo
šia “Stag Smcker”, geg. 8 
d., parapijos salėje, 7:30 v 
vak. Visi parapijos vyrai 
kviečiami dalyvauti. Vaišės 
bus dykai. XXX

O. Vasiliauskienei daug pa-

Spalvuota televizija
Londrto. — J. Arthur 

Rank, britų kino milionie- 
gijai, taipgi reikia padėkoti į f^UB’ Praneša, kad bėgiu pen- 
ir visiems aukotojams tam I merij bus įvesta ir trans- 
tikslui B V llU0Jama spalvuota televizi

ja.

Altoriaus Puošimo Draugi
jai mūs bažnyčia dabar tu
ri gražių ir brangių bažny
tinių rūbų. Dėkojant drau-

Kenosha Žinios
Ketvirtadienį ir penkta

dienį Kenosha lankė garbin
gas svečias Jo Ekscelencija 
vyskupas Petras Būtys, M. 
I.C., Tėvų Marijonų vienuo
lyno vyriausias vada?. Yra 
atvažiavęs iš Romos aplan
kyti visas Tėvų Marijonų 
valdomas įstaigas.

Veteranų Pagerbimo Die
nos komitetan įeina: Anta
nas Lauraitis, Pranas Stan
kus, Kazimieras Barauskas, 
Feliksas Butkus, Stasys Sez
anas, Vincas Ališauskas ir 
Jurgis Pocius. Pietūs ir pro-

gelbėjo J. White, A. Zizmins ! \des
kaitė ir A. Petronis.

*
12:30. Tikietų kaina $1.50; 
vaikams 50c. Veteranai ir 
jų moterys įeina dykai.Klebonas bažnyčioje pa

ragino visus tėvus siųsti sa
vo vaikus procesijai balan
džio 28 d. vakare, 13-kos 
valandų atlaiduose. Taipgi, ,
ragino visus, kurie per Ve-' Jc„^. .v^s UP1^OS1 . su 
lykas neatliko velykinės iš- 61 s 
pažinties, pasinaudoti atlai
dų proga, tai yra šeštadie
nis vakare ir sekmadienio 
rytą.

*
Varg. J. Kailiukaitis taip

Sekmadienį lygiai 7 vai. 
vakare vyskupas Francis R. 
Cotton, D.D., iš Owenboro. 

ky vyskupij 
Sutvirtinimo Sakra

mentą. Susidarys apie 50 
žmonių.

Tel. VIR 0980 f office Ir Namu.)

Dr. Wal!er J. Kirstuk

Žmogus, kurs ieško tik 
vieno daikto savo gyvenime, 
gali tikėtis, kad jį atras; gi 
kurs ieško kelių daiktų sy
kiu, renka aplink save vien 
tuščias viltis. — O. Meredlth.

Nevartok 'Svaigalų'
Dėl pagelbos nuo “Nugarskau- 

amų”, “Rheumatiprao” ir 
“Muskulų Skausmų”.

. Vartokite . . .
HE ALI U KEROKI MINĖK A L

BATU DRISKA
t įe

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUV®

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

Pa3 mus rasite didelį pasirin
kimą įvairių rakandų, kaip pa
vyzdžiui: Gasinių Pečiu. Pečių 
su Gasu ir Anglimis kūrenimo 
ypatybėmis, ir daug kitų na
mams reikalingų reikmenų.

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

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

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

PRANEŠIMAS
DR. JOHN J. ŠIMKUS

DENTISTAS
Garbingai Paliuosuotas U Tarnybos U. S. Laivyne, Praneša 

Kad Vėl Sugrįžęs Vesti Privatinę Praktiką.
OFISE ADRESU

6322 S. Western Avė
Tel. — PROspect 1012

VALANDOS PAGAL SUTARTI
Chicago 36, III.

PHYSICIAN and SURGEON 
(Lietuvis Gydytojas)

4003 S. Archer Avė.
VALANDOS; 2 — 4 popiet, 6:30 — 
8:30 vakarais. Trečlad. pagal sutarti.

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Šeštadieniais nuo 2-4 pp. 
Trečlad. Ir Sekinad. uždaryta.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 22 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma- 
'.lausias klaidas. Specialė atyda 
. ^kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOM; nuo 10 rjto iki 8 v. 

vak. Sekinad. pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be ūkinių. Kainos pigesnės

kaip pirma.
4712 South Ashland Avė.

Telefonas YARDS 1373
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

Jaunuoliai, kurie nepriimami į 
į karo aviacijos skyrius iš priežas- 
’ ties spalvų neregėjimo — (color 
j blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

(Kveeinskas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1651 West 47th Street
OFISO VALANDOS:

Nuo J Iki 4 pp. Ir 7 Iki 8:80 vak

I. RIMDZUS, D. C-
LICENSED CHIROPRACTOK 

EN STATE OF IND1AN/
Tome dalia tn Indiana—

Phone WENtworth 2527

PHYS1O THERAPY

936 West 63rd St.
UOURS: Daily 8—8 P. M. 
Saturdays I A H. to I P. M.

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik vieną, porą akių gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
Išegzaminuoti jus moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti.

87 METAI PATYRIMO 
prtrlukiiiie akinių, kurie prašalina 

»ią aklų įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Aven ue 

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAL 0523, Chicago

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

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

SKELBIOTBS “DRAUGE’

Daugiau Negu 
Liuosuotojo 
Tankiai Reikia

Kada jaučiate 
nerangus nervuoti 
ar kenčiate nuo 
galvos skaudėjimo, 
gazų, išpūtimo, ne
virškinimo ar ne
turėjimo apetito, 
kur gali būti iš 
priežasties veiks
minio užkietėjimo 
— įsigykite Dr.
Peter1 s Gomozo — 
laikų-išbandyto vi
durių toniko vai
stų. Sudėtinis 18 
pačios Gamtos 
vaistinių šaknų, 
žolių ir augmenų.
Maloniai ir švel
niai Gomozo prad
eda nerangias žar
nas veikti ir pa
gelbsti joms pra
šalinti užkietėju
sias išmatas, pa
gelbsti prašalinti 
užkietėjimo gezus, 
priduoda skilviui 
tą malonu jausmą 
šilumos. Persergė
jimas: — vartok 
taip kaip nurody
ta. Būkit sumanūs 
—suraminkite savo 
skilvį palengvinant 
nuo užkietėjimo.
Įsigykite Gomozo 
šiandien.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siųskit prašymą dėl mūsų ‘‘susipažini
mui” pasiūlymo Gomoso ir gausite —

DDirnn 60c vert«s 
•Iluti/V BandymuiBonkutes

DR. PETER’S OLEJO LINIMENT —
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas —
palengvina laikinai nckuriuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
nevirškinimas ir rėmuo.

inaliukas užtenka 
maudymams.

KAINA TIKTAI — $1.00 
Pražyklte Jos vletinSj vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakvmus su pi
nigais tiesiog i —

Bath Products Co.
Laboratories - Chicago, III.
Southsaldlečlal, kreipkitės t 8HIM- 
KUS DRUOS. 3301 S. Halstod 8t.

Tikslus Tyrimas 
Orthoptic Gydymas

Contact Stiklai 
Stiklus Atnaujiimiu

LIETUVIAI DAKTARAI

O*. NTH'S'
GOMOZO

<*■ aitOMOL i« .ta Ct»T

ice n i« SSrHs

Siųskit šį “Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

Q įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo
kėtą regulerį II uncijų $1.00 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 
—60ė vertės — bandymui bon
kutes Olejo ir Magolo.

□ C O. D. (Išlaidos pridėtos)• ’

Vardas___________________________

Adresas.................. . ...... ■ ...—

Pašto Ofisas..
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.

D.pl. .71-29A
IMI VothiaftoB Mvd.. Chlcatjo 12. m. 

ol.y SU 5UI Staatov WinniD«v. Man.. Can.

DR. V. P. SLEP1KAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS• • «

63(3 W. Cermak Road
BERWYN, ILLIKOLS

Ofiso Tel. — Berwyn 8823 Rot. Tel. — Laf ayette 5151
Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Berwyn 6200

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

DR. WALTER J. SVVIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 VVEST CERMAK RD.
(Virfi Metropolitan State Bankos)

Tel: — CAN AL 7329
Vai.: — Kasdien — 10 iki 12, 1 iki 5, 7 
iki 9 — šeštad. — 10 lyte iki 6 vak. Sek
mad. — 10 iki pietų. — Tročiad. uždaryta

DR. CHARLES 5FGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

472b >.» Avė.
* u r**- -

Ofiso TeL .... VIKginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS UB CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
JGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 8219 
Rez. Tel. REPubllt, 0051
Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

Ofisu Teletonas; VAKds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Rea. Tel.: MlDway 2880

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

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM B.

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

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 W. Marųuette Rd.
Offso Tel.: PROspect 6446 
Res. Tel.: HEAUock 3150 

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

• Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1416 8. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2423 West Marųuette Rd. 

(Dargia Vaistinės Name) 
OFISO VALANDOS:

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

Tel. Hemlock 8700. Rez. Pro. 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0134

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS; nuo 8-4 ir 7-8 kasdien 

išskiriant trečlad. Ir sekmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Tel. HEMlock 5524
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O’Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

2408 West 63rd Street
▼AL.: nuo 7 Iki • kas vakaras. 

Dienomis tik Pagal sutartį.

DR. JOHN 6. MILLA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neeenlal Sugrįžęs Iš Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymų Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Saukite: BERWYN 6200 

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

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

IHARGCTIZ
VrENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11. 1933

WHFC - 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nno 1-mrn 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

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

Telefonas — GROvehill 2242 
E? I —fl I i

I

fel. CANai 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRLKGAft 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. RKPubUe 7868

I«L CANai 0257
Rea. Tek: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 8146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Tel. YARds 5921
Res.: KENtvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

kalį

Tel. — LAFAYETTE 3G50

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL. 
UŽSISAKYKIT “DRAUGĄ’

Esą. fc958 So. Tfcbuan At».Rm. Tel. GROvehill 0617 
Offlee TeL HEMJock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 Mest Marųuette Koad
OFISO VALANDOS:

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

DR. SIRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON
4645 So. Ashland Avenue

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

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

Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930

Tat YARds 2246

DR. C. VEZtLIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47tb Street 

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

Ofiso Tel. VIKginia 0036
Rvddencljos Tel.: BEVerly 8214

DR. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
V am n T.I , PIII1.M4N

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

Wcst Town Bldg.
2100 VVest Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Res. Tel.: BRUnswlck 0597

VALANDOS:
tyuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare
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HELP WANTED KAS GIRDĖT TOKEGANE Toronto Žinios
“D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS S
“DRAUGAS” HELP WAXTED 

A D V ERTI SI N G I) E PART MEST 
127 No. Doarbom Street 
Tel. llANdulph U488-U181I

HELP WAXTED — VYRAI

DIENOMIS VALYTOJŲ 
6 DIENOS | SAV.

5:30 RYTO IKI 2:80 PP. 
ATRIŠAI KITĘ 7tani AUKŠTE

Samdymo Ofisas 
ClIAS. A. STEVENS & CO.

19 N. State St.

DIRBTUVEI PADĖJĖJŲ
Pirmo Kleso

DARBININKŲ 
PASTOVIEMS DARBAMS

Diena ar naktį Darbai 
Atsišaukite

SERVICISED PRODUCTS 
CORPORATION

6051 W. 65th St.

HELP WANTED — MOTERYS 
-

MERGINŲ
R A D I O

SVIESVS, SVARUS IR 

LENGVAS DARBAS

PASTOVŪS DARBAI 

Trumpas 4 Sav. Pamokos Laikas

71c — 76c
Patyrusios Merginos Pradeda nuo 

83 CENTŲ
Automatiškas Pakėlimas iki

94 CENTŲ

Šv. Baltramiejaus para- i nę”. Našlikės ir merginos 
pijonai buvo klebono išgirti į buvo biskį išsigandusios ir 
už gausų lankymą bažnyčios
per Didžiąją Savaitę ir Ve
lykų dienoje. Taipgi visiems

HELP AVANTED — MOTERYS

NAKTIMIS VALYTOJŲ
Arti North Ridės, aukštos rūšies 

kliūbe.
11 VAK. IKI 5 RYTO

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS
ŠAUKITE HOUSEKEEPER 

VVHItehall 4850

VALYMUI MOTERŲ
Dieną arba Naktį Darbas 

4 iki 7 vai. kasdien 
7 (am Aukšte

Samdymo Ofisas 
CHAS. A. STEVENS & CO.

19 N. State St.

“merginų
MOTERIŲ
PASTOVIEMS DARBAMS 

GERA MOKESTIS
GEROJ KOMPANIJOJ

Atsišaukite
MR. ROBIN 
4-tam Aukšte

2330 W. Cermak Rd.

REIKIA
Valymui Moteris

5:30 VAK. KII 1:30 RYTO
Priskaitant pietų laiką. Laikas ir 
pusė už kiek viršlaikio. 71 c. į vai. 
pradinė rata. Apmokamos atosto
gos.

Standard Oil Co.
ROOM 502

910 S. MICIIIGAN

LENGVI DIRBTUVES 
DARBAI

Pilno ir Dalinio Laiko 
PASTOVUS DARBAI 

Laikas ir pusė virš 40 vai. 
Malonios aplinkybės.

COLUMBIA FASTENER CO. 
3229 S. Ashland

GERAS BIZNIS
Pa-lrcnduoj-t arba pa’s'dnoda su na
mais Furnišiioti Apartmentai.

Gerai jtai-yti. neminėdamas f me
tus uždirbsi apie $5 000 t k už dar
bą. Jei nltipe: karna tai J dešimts me
tu išmokėtum.

Geriau tinkama vedusiai jaunai po
rai. kil iai nte'tyje reikallrgi pinigai. 
Jei e-ate t'nkamas atsišaukite.

Del nesveikatos norai apleisti <1ii-
eagą.

A. G U K A S 
4506 S. Emerald Avė. 

AVANTF.D

STENOGRAPHER
Good salary and lionrs Splemlid 

Opportunity.

KRANK J. PETRU 
1443 W. 18th St. 

PHONE: — C’ANAI. OftOfl

PAIEŠKAI PIRKTI J’I.VNUS.
Kas turi piano parduoti, ar kas 

nori piano p'rkti, pašaukite
RKPublIe 8511.

Jeeo aeri net 
vilkams baidyti

Maskva. — Rusai patyrė, 
kad Amerikos kariuomenės

Motorola
GALVIN MFG. CORP. 

4545 Augusta Blvd.

1000 North, arti Cicero Avenue
Darbininkėms galima pirkti radio 

su nuolaida.

VYRAI IR MOTERYS

DŽENITORIŲ IR DŽENITORKŲ
Dienoms Ir naktimis. Unijos mokes
tis. Puikios darbo sąlygos, pastovu
mas, apmokamas atostogos.
CONTINENTAL COMPANIES BLDG.

310 S. MTCHIGAN AVĖ.

Rnom 1425 HAR. 3700

‘‘dzū- 
Bet nelaimė:

altoriams papuošti ir Kris- begindamas našlikės ir mer 
taus karstui. Visa tai atli
ko seselės. Dėkojo ir tėvams 
už leidimą vaikučių mokin
tis dalyvauti procesijose, o 
parapijos chorui už giedo
jimą; ypač giedoriams, ku
rie šeštadienio vakare, pa
sibaigus pamaldoms, pasili
ko ir per visą naktį giedo
jo.

Visiems linkėjo laimingų 
Velykų švenčių ir šv. Mi
šiose meldės už visus savo 
parapijonus.

★
Nekalto Prasidėjimo Mer

gaičių Draugija Did. Ketvir
tadienį, vieną valandą budė-1 
jo prie Kristaus kalėjimo iri

dėkingas už gausias aukas

VEDUSI PORA ARBA VI
RĖJA IR 2-TRA TARNAITE

3 KAMBARIAI IR MAUDYKLE 
ATSKIRAS ĮĖJIMAS 
GARADŽIUS KARUI

Pašaukit Miss Serpless

SUPERIOR 8900

78 CENTAI
Į VALANDĄ

MERGINU - MOTERŲ
NUO 18 IKI 36 METŲ

BENDRIEMS DIRBTI’VES 
DARBAMS

LENGVI PAPRASTI DARBAI 

ATOSTOGŲ ELENA S

LIGONINES PIENAS

Mes taipgi turime darbių už ku
riuos mokama pieee tvork rata.

★ ★ ★

80 CENTAI
Į VALANDĄ 

IR AUKŠČIAU

VYRU
BENDRIEMS 

DIRBTUVES DARBAMS

SHIPPING DEPT.

RECEIVING DEPT.

IR PORTERIŲ DEL 

ABELNO VALYMO

Atsišaukite asmeniškai

AMERICAN SPRING &

Kovo mėn. 29 d. įvyko
Dainos” grupės mėnesinis 

susirinkimas p. Grinskienės į 
išsirinko sau gynėją Joną namuose, 38 Robinson St. 
Marozą. Šis žadėjo jas ap !
ginti nuo Rockfordo Susirinkimas buvo skait

lingas, ypatingai tuo, kad 
viena iš mūsų narių, būtent 

ginas pats Jonas įsimylėjo ^UV_US/ daugelį, metų sekre- 
į vieną našlikę ir neužilgo tor® jr ^a^nos_ 8ruPės į

kų valdovo’

žada “šurum-burum” sukel
ti. Našlikės vardo neišdavė, 
bet žadėjo į Šv. Antano Dr- 
jos parengimą atsivesti. Ta
da visi pamatys ir visiems 
praneš kada bus vestuvės. 
Į pabrolius ir vestuves jis 
žada pakviesti net ‘‘dzūkų 
karalių’’ ir visą j0 štabą,.

Rockfordiečiai, pradėkite 
ruoštis, nes bus labai dide
lė veselė. M. Z.

Waukegan prieš OPA
Waukegan’o miesto tary

ba 10 balsais prieš 3 nubal-
, . ,, , , .savo, kad būtų panaikintag.esmes giedojo. Malonu bu-,OpA iš5mus kai kontrol 

vo klausytis. Gražus papro
tys. ir reiktų, kad draugija 
kas met tai darytų. Nuotaikos Maskvoje

Sekantieji pampi jonai y- 
ra sunkiai susirgę: Antanas 
Kuzmickas, 925 Lincoln St. 
Iš paprasto šalčio išsivystė 
plaučių uždegimas. Išvežtas 
į Šv. Teresės ligoninę. Kiek 
žinoma, eina geryn.

Adomas Steponkus, 1013 
— lOth St., ir Anatalija 
Mazrimienė, 913 Prescott 
St., taip pat randas Šv. Te
resės ligoninėj.

★

Ona Gilbertienė gavo te
legramą nuo savo mamytės 
iš Scranton, Pa., kuria pra
nešė liūdną žinią,' kad mirė 
jos senelis (grandfather). 
Su savo sesute Izabele ir 
jos vyra Mykolu tuojau iš
vyko į laidotuves.

★

Mergaičių Nekalto Prasi
dėjimo Draugija rengiasi 
prie metinio šokių vakaro, 
kuris įvyks bal. 27 d., Lie
tuvių svetainėj. Mergaitės 
kviečia visus, atsilankyti. 
Bus gera muzika.

★

Waukegano Moterų Cho
ras, vadovystėj Milleriūtės, 
rengiasi prie koncerto ir ko
medijos, kurią vaidins vien 
moterys. Komedijos vardas 
“Brangus pabučiavimas”. 
Sekančios moterys turi ro
les: Ieva Frazier ir Ona 
Bukantienė loš vyrų roles; 
Izabele Schapalas ir Ona 
Grinius — moterų.

Koncerte piano solo išpil
dys Elsie Mae White ir Do- 
lores Masiliūnas. Ida Pet
kus dainuos solo. Chorui į 
pagalbą ateis ir vyrų Nau
jalio choras, vadovystėj Pra 
no Bujanausko.

Moterys kviečia visas at
silankyti.

Po koncerto bus šokiai. 
Grieš Stanley Wiesner or
kestras. Vakaras įvyks Liuo 
sybės svetainėj, kampas 8th 
ir Adams. Pradžia 6 vai. 
vakare. Pirmininkės koncer-

New York (LAIC) — Iš 
Maskvos neseniai grįžęs as
muo savo įspūdžius papa
sakojo žurnale “Socialisti- 
českii Vestnik”. Esą, karo 
laimėjimo entuziazmas ima 
jau atslūgti, ir vėl stipriau 
jaučiamas kompartijos tero
ras. Žmonės, kurie prieš 6-8 
mėnesius noriai susitikdavo 
su užsieniečiais, dabar jų 
vengia. Masinių areštų dar 
nėra buvę, bet jų pavojus 
nuolat jaučiamas. Kaį kurie 
armijos maršalai žmonėse 
vis labai populiarūs, bet tas 
jiems, sudaro nemažą rūpes
nį ir pavojų... Stalinas, ma
tyt, jų konkurencijos prisi
bijo, nes tokie žymūs vadai 
kaip Mereckov, Vasilevskii 
ir 1.1, nebuvo net kandida
tais į vyriausį sovietą.

★

Ukrainos valstiečiai, net 
ir žiemą, buvo masiniai de
portuojami į Sibirą. Mat, 
jie nėra patikimi. Kalbama, 
kad į ištremtų ukrainiečių 
vietas gabenami Korėjos ir 
Kinijos žmonės. Sutinkama 
nemažai traukinių su mal- 
davais, kazokais, baltgu- 
džiais, ir t.t., kuriuos tre
mia į Tolimus Rytus. Ne 
tik Baltgudijoje, Pabaltyje, 
Lenkijoje, Ukrainoje ir t.t., 
bet ir Rusijos žemėse, kaip 
Leningrado, Pskovo ir Nov
gorodo apylinkėse veikia 
partizanai. Dalis jų tie pa-

steigėja, apleidžia Torontą 
ir išvažiuoja su visa šeima, 
tai yra vyru ir dukrele Rū 
ta, kuri taip pat priklausė 
prie ‘‘Dainos” jaunųjų ra
telio, į Kaliforniją apsigy
venimui. Tat narės susirin
ko paskutinį kartą dalyvau
jant Stasei Batkienei, tarti 
sudie.

Jai dar nesant, pasiūlyta 
nupirkti “Dainos" grupės Į 
vardu dovaną prisiminimui, 
tam visos pritarė. Taip pat 
už jos nuoširdų pasidarba
vimą, nutarta paliktį ją gar
bės nare.

Išduotas iždininkės Užu- 
meckienės raportas, kad gau 
tas pranešimas iš Belgijos 
iš kun. Danausko, jog pini
gai, pasiųsti 6 studentams, 
gauti ir išdalinti.

Taip pat gauti jau iš Bel
gijos iš šešių virš minėtų 
studentų padėkos laiškai už 
pinigus “Dainos" grupei.

Nutarta neatidėliojant pa
pildomai Velykų margu
čiams, pasiųsti į Belgiją 
$100.

Trūkstant ižde pinigų, ten

Stalinas Ir Jo 
Pakalikai

Ir žuvytes sudorot.
Geriu vodka kliunku, kliun-

ku,
Man nuryti ji nesunku. 
Galiu sveikas aš lėbaut,
Nes man sekasi žuvaut.

Tik tuomet aš snausiu, 
snaustu

Kai didžiūnus aš apgausiu. 
Kaį man tautas jie paves, 
Kai vėlu bus, susipras. 

Ant jų sprando josiu, josiu,

pat vietoj narės sudėjo truk- i Bėriu druskos ir pipirų.

(Nauja lietuviškiems bal- 
šavikams polka)

AšStalinas — sukčius, sku- 
čius,

Tautos — žuvys, o aš bučius.
Kaip tik varžą pastatau,
Geras pasekmes matau.
Drumsčiu balą tašku, tašku
Dar paleidžiu ten ir šeškų. .
Jie man padeda tvarkyt, jŲ P“aJ‘< v*s sy'™™. 
žuvis bučiun suvaryt. ^ai t.k duoda vadeles

Bimbaliukas laksto, laksto, Suvaldysiu bobeles.
Ant siūlelio žuvis sagsto.
Jo gyvenimas saldus,
Nes palaižo man batus.

O prūsokas rašo, rašo, .
Visus Sibiran jis prašo.
Tenai gera po galais,
Gausit vodkos su ledais.

Vabaliukas knisa, knisa,
Ir išvilko slieką visą.
Tuoj ant kablio čia-čia-čia,
Bus Stalinui pamačia.
Gi indriukas virba, virba,
Varžus mezga, tinklus dir

ba.
Kas pamerkia tiktai jam,
Jis pagelbsti kiekvienam.

Žuvis skrodžia džyru, džyru,

Žaibas

to yra Uršulė Malalienė
WIRE SPECIALTY CORP A,ice Ambrozunas

816 N. Spaulding
(Chicago Avė. gntveknrls sustoja 

14 bloko nuo mūsų dirbtuvės.)

ir

Po Velykų ir jaunimas 
pradeda judėti, krutėti, kaip 
paukšteliai lizdelius sukti.

Anksčiau buvo “Drauge”
Columbia, Mo. - Įdomus I Roc?tfJordo “dzū-

automobiliai yra geri vii-! įvykis čia buvo šiomis die- . ų vų J19 29
kams atsiginti. Baku srity- nomis. Iš kalėjimo pabėgęs a»V—V? au eSan ir 
je, Milsky stepėse vieno ūki- vienas kalinys, sargų veja- ^ia issinnkti aau karalie- 
ninko arklius buvo užpuolus mas, nubėgo į aerodromą,

paėmė privatų lėktuvą ir pa
kilęs į orą pabėgo. Policija

vilkų ruja. Pamatęs tai ūki
ninkas sėdo į amerikonišką 
jcep ir pasileido Laukais. Iš
sigandę vilkai išbėgiojo.

PRANEŠIMAS

... , Mažai teisingai šeimai reikalingaslėktuvą rado pamestą net I unfnm. apartment arba du kamba- 
1>;«-o4 I bariai MI virtuvės pasinaudojimu,kitoj valstybėj. Primesti 3421 W. 54 St,

štamus $36 ir sudarė visą 
$100, iš kurių skirta $50 pa
bėgėliams — šeimoms ir $50 
— studentams.

Pasibaigus susirinkimui, 
vaišingoji šeimininkė Grins- 
kienė su dukreletnis visus 
pavaišino. Tuo ir užsibaigė 
susirinkimas.

Sekantis susirinkimas i- 
vyks balandžio mėn. 26 d. 
Grubevičienės namuose, 331 
Lawrence W.

Visos narės prašomos da
lyvauti. Ona Narušienė

nauju NKVD jungu.” Ta
čiau, tose apylinkėse vieš
patauja beatodairinis tero
ras. Sugauti vadai šaudomi, 
o įtariamieji išvežami dar
bams. Išvežimai, paprastai, 
daromi masiniu būdu — iš
vežami ištisi kolchozai, ne
paliekant nė gyvos dvasios 
ir netyrinėjant, kas tikrai 
kaltas, kas ne.

Pirmas jūrų švyturys, 400 
pėdų aukščio, pastatytas ant 

tys, kurie kovojo prieš na-1 Pharos salos, Egipto pa
čius. Jie sako: “Ne tam mes 1 kraščiuose, yra žinomas 
kovojome prieš vokiečius, kaip vienas senojo pasaulio 
kad dabar ir vėl kentėti po septynių “stebuklų”

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik 
rodėlius, auksinius ir deimantl 
olus Hadus, rašomas plunksnai

t

I r įvairius kitut 
auksinius *tr si 
iabrlnius daiktui 
už Jumn Prieina 
mas Kalnas t

Be to. turim* 
dideli Ir gerą pa 
sirinkimą Muzik
ai iškų instrumen 
tų. Muzikos Kny 
M* Stygų. Re
kordų ir kitų Mu 
zikalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
VVATCHMAKKR 

JEWELRV — BTUSIO

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE MII

O kaip linksma man girdėt, 
Kuomet pradeda spirgėt.
Kramtant kaulai braška, 

traška,
Pasikviečiu savo mešką, 
Kad padėt man baliavot

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St.

Cicero, UL
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

■Talsom Visų IšdirbysCių 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam iš namų Ir pristatom

PARDUODAME NAUJUS 
RADIOS

Mes turime Rauliu j staką ir 
jums nereikės laukti Ciėl jūsų. 
Nusipirkite ir Pasiimkite su Savim 
Taipgi Pasirinkimas VSllauslų 

Muzikui Rekordų.

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais Iki 8:00 vai.

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Iš Mūsų Dirbtuvės

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus 

Už Prieinamas Kainas!

Ii

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA BR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mus. — 

Prie Progos Paklauskite Jųl

Archer Avenue Fumiture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

MŪSŲ BENDROVĖ 
VETERANŲ

SKIRIA $1,000,000.00 
PASKOLOMS!

fttą pinigų somų KEISTUTO TAUPYMO BENDRO- 
Vft yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Įsigyti 
naujų arba senų namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartlnj savo namą be Ilgo atidėliojimo Ir be 
ISlaldų. pagal O. I. Blll of Rlghts patvarkymus.

šios bendrovės vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs Ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
Siame reikale sutelkti patarimus Ir patarnavimą.

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 

ATSILANKYTI PASITARIMUI

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

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y
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DRAUGAS

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois

Published Daily, exccpt Sundays, 
by the

LITHUANIAN CATIIOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Association

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

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

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

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

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

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

Baisi Nelaimė
Prie Naperville miestelio, netoli Chicagos, balandžio 

25 d. įvyko baisi geležinkelio nelaimė. Burlington kom
panijos greitasis traukinys (Exposition Flyer), važia
vęs apie 75 mailes į valandą, įvažiavo į kitą pasažie- 
rinį traukinį (Advance Flyer). Baisiame susidūrime 
suaižė visą eilę vagonų ir žuvo apie 50 žmonių ir virš 
šimtas sužeista.

Ši nelaimė sukrėtė visą kraštą, nes ji palietė daug 
šeimų.

Didžiosios katastrofos priežastys dar galutinai ne
ištirtos. Bet jau vienas dalykas aiškus, kad vienas trau
kinys žymiai pergreit važiavo, o kitas nenumatytu 
laiku buvo sustojęs. Vadinas, nesilaikyta nustatytos 
tvarkos, kuri yra nepaprastai svarbiu dalyku kiek su
sisiekimo srityje, tiek visuose kitiose gyvenimo rei
kaluose. Iškrypimas iš nustatytos tvarkos, stoka at
sargumo ir atsakomybės jausmo sutriuškino tiek daug 
žmonių gyvybių ir dar didesniam skaičiui sveikatą 
pažeidė, neskaitant kompanijos ir kitus medžiaginius 
nuostolius.

Tai yra skaudi pamoka visiems, bet kokius darbus 
dirbantiems, bet kokias pareigas einantiems; atlikti 
darbą sąžiningai, laiku ir sulyg nustatytos tvarkos.

Į katastrofos vietą stebėtinai greitai pribuvo viso
keriopa pagalba: gydytojai, Raudonasis Kryžius, dva
siškiai ir t.t. Greitoji pagalba ne vieno pasažieriaus 
gyvybę išgelbėjo.

Pažymėtinas yra katalikų kunigo Dunston Velesz iš 
Šv. Pranciškaus Kolegijos (Quincy, III.) heroizmas. Ji
sai pats būdamas skaudžiai sužeistas (nulaužta koja) 
aprūpino sužeistųjų ir mirštančiųjų dvasinius reika
lus. Jis tol teikė dvasinį patarnavimą nelaimingiems, 
kol neatvyko katalikų kunigų jį pavaduoti. Tai vyras, 
kuris tikrai supranta savo pareigų svarbą.

★

Ar Jis Yra Komunistas. Ar Tik Pro-rusasi
Prieš kiek laiko rezignavo valstybės departamento 

patarėjas Leo Pasvolsky. šiomis dienomis senatorius 
Wherry išėjo su drąsiu pareiškimu, kad tasai ponas 
esąs komunistas. Jo teigimu, Pasvolsky daręs daug 
komunistinės įtakos į valstybės departamentą, kuris 
santykiuose su Sovietų Rusija skaitęsis su jo nuomone.

Ar Pasvolskis yra komunistas ar ne, dėl to galima 
būtų abejoti. Bet abejonės nėr, kad jis yra rusas ir, 
kaipo toks, valstybės departamentui davė pro-rusiškus 
patarimus.

Kaipo tarptautinių reikalų “ekspertas”, jis turėjo 
daug įtakos. Jisai kredituojamas ir Jungtinių Tautų. 
Organizacijos čarterio su redagavime.

Šen. Wherry teigimams galime tikėti ir galime ne
tikėti. Tačiau nieks negalės užginčyti to fakto, kad 
santykiuose su komunistine ir imperialistine Sovietų 
Rusija mūsų vyriausybė ligšiol tikrai buvo perdaug 
nuolaidi. Ar dėl to buvo kalti ruso Pasvolskio “eksper- 
tiški patarimai ’, ar kas kitas, manome, kad tai netru
kus t urės paaiškėti.

★
Šiemet sueina 20 metų, kai įsteigta atskira bažnytinė 

provincija Lietuvoje ir kai buvo padalinta į penkias 
vyskupijas. Šį didįjį darbų pravedė a. a. arkiv. Jurgis 
Matulevičius, tuo metu buvęs Apaštališkuoju Vizitato
rium Lietuvoje.

___ ___________ AUGĄS. CHICAGO. ILLINOIS

A. A. Konstantas Vencius
Velykų rytą, balandžio 21 d., staiga širdies sukrė

timu mirė Konstantas Vencius, gyvenęs Lavvrence, 
Mass. Paliko žmoną Liudoviką ir sūnų Praną..

Velionis buvo uolus veikėjas visose mūsų idėjinėse 
centralinėse organizacijose. Daug darbuodavosi Lietu
vių R. K. Darbininkų Sąjungoje kiek centro valdyboje, 
tiek vietinėje kuopoje. Per dvidešimtį metų, jisai bu
vo Amerikos Lietuvių R. K. Federacijos Lavvrence, 
Mass., skyriaus pirmininku. Šios organizacijos kongre
suose dažnai užimdavo vietas įvairiose komisijose.

Daug darbo ir širdies velionis yra įdėjęs, į Lietuvių 
R. K. Susivienymą Amerikoj. Per daug metų buvo vie
tinės kuopos valdybos nariu, Bostono apskrities pirmi
ninku. Centro valdybos nariu (iždo globėju) buvo apie 
dešimtį metų. Daug ir nuoširdžiai jisai rūpinosi, kad 
LRKSA čarteris būtų užregistruota,0 Massachusetts 
valstybėj.

A. a. K. Vencius ir lietuvių katalikų spaudą uoliai 
ir nuolat rėmė. Jisai buvo korespondentu veik visų 
lietuvių katalikų laikraščių. Savo laiku buvo “Darbi
ninko” administratorium.

Velionis buvo gimęs Lietuvoje prieš apie 60 metų.
A. a. Venčiaus mirtis mūsų idėjinių organizacijų vei

kime palieka nemažą spragą.
★

Rusų Siautėjimas Vengrijoj
Rusai bolševikai taip stipriai surakino Vengriją, kad 

vietos gyventojai nekomunistai ir pakrutėti negali. Vi
sas kraštas, kaip ir kiti Rusijos okupuotieji, yra ap
statytas geležine siena. Nieko iš jo nebeišleidžia ir 
nieko nebeįsileidžia. Neseniai buvo pranešta, kad net 
iš Amerikos katalikų siunčiamas maistas, medikamen
tai ir kiti reikmenys nebuvo įleisti į, Vengriją.

Prieš pora dienų Associated Press iš Budapešto, 
Vengrijos sostinės, pranešė, kad rusai uždėjo griežtas 
restrikcijas amerikiečiams, anglams ir kitiems preky
bos ir pramonės srityje. Taip pat rusai paskelbė pat
varkymą, kad amerikiečiams ir kitiems griežtai drau
džiama keliauti po Vengriją be specialių leidimų.

Be to, kaip iš visur kitur, taip ir iš Vengrijos rusai 
veža Rusijon viską, ką tik gali įkelti į traukinių va
gonus ar į sunkvežimius

Vienu žodžiu, Vengrijos politinė ir ekonominė būklė 
yra labai sunki. Ar ji kiek palengvės po dabar Pary
žiuje įvykstančios, “keturių didžiųjų” konferencijos, 
sunku pasakyti. Tas daug pareis nuo to, ar amerikie
čių ir anglų diplomatai ir toliau pataikaus Rusijos im
perializmui, ar paims griežtesnę liniją tarptautinėj po
litikoj.

★
Dviveidė Komunistų Politika

Komunistai reikalauja laisvės ir nepriklausomybės 
Anglijos, Prancūzijos ir Olandijos kolonijoms bei jų 
žmonėms, bet nieko nesako apie Rusijos valdomas 
teritorijas ir jų žmones, kurie turi daug mažiau lais
vės ir teisių negu Afrikos ar Azijos kolonistai.

Komunistų ir jų sugulovų sušaukta “Taikos Konfe
rencija” Washingtone užgyrė buvusio Prezidento Roose- 
velto taikos principus, bet nė žodžiu neprisiminė apie 
Atlanto Charterį, kuris smerkia agresijas ir tuos žy
gius, kuriuos dabar vykdo diktatoriška Rusija.

Viena komunistinės konferencijos rezoliucija reika
lauja, kad J. A. V. duotų nepriklausomybę Puerto Rico 
teritorijai, kuri tūkstantį kartų daugiau turi laisvės 
negu Lietuva po rusais-komunistais.

Lietuviai komunistai, kartu su kitais komunistais, 
reikalauja laisvės ir nepriklausomybės Indijai, Indo
nezijai, Indo-Kinijai, Afrikai, ir jų geltoniems, rudiems 
ir juodiems žmonėms, kurių dalis dar tebelaksto pus
nuogiais. O Lietuvai ir jos kultūringiems žmonėms per
ša vergiją ir svetimą hegemoniją. Tas liudija, kr d jie 
yra komunistinės imperijos bernai ir dvasios ubagai: 
juodukams ir indėnams perša laisvę, o lietuviams ne
laisvę, Rusijos imperijos jungą.

Komunistai elgiasi lygiai taip pat, kaip elgdavosi 
naciai: kalba vieną, o daro kitą. Tai yra veidmainių ir 
nedorėlių politika. Tokia politika griauna tvarką ir 
ruošia karą. Kaip praeito karo priežastimi buvo ap
kvaišę naciai, taip prasidedančio karo priežastimi yra 
apkvaišę komunistai. Komunistų žygiai Lietuvoje, Lat
vijoje ir kitur yra nukopijuoti nuo nacių žygių Austri
joje, Čekoslovakijoje ir kitur. Jeigu rusai komunistai 
neprablaivės ir iš svetimų žemių neišsitrauks, tai, be 
jokios abejonės, jie į karą įmarmės ir nacių likimo 
susilauks. Visi abnormalai ir kriminalistai savo dienos 
ir teismo susilaukia. Veteranas

Išvietintieji Leidžia Knygas
Didžiosios Britanijos kariuomenės švietimo reikalų 

skyrius davė leidimą perspausdinti penkiolika lietu
viškų knygų, jų tarpe geografijos vadovėlį, Lietuvos 
istoriją, Domijonaičio lietuvių kalbos gramatiką, lite
ratūros skaitymus ir kt. LAIC pranešimu, netrukus 
britų zonoj pasirodys “Aušrelės” pirma ir antra dalis.

Dviejų dalykų saugokis 
sartykiuose su žmonėmis: 
nepasirodyti juokingais ir 
pasigailėjimo vertais. —
Kllnger.

★
Lietuviškumas, brolišku

mas, mokslas ir darbas — 
yra gairės, žyminčios kelią 
| Tėvynę...
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Kristus - Mūsų Vadas
Neseniai spaudoje pasiro

dė garsaus Trockio knyga 
apie komunizmo tėvą, patį 
Leniną. Jeigu būtų galima 
tikėti kas parašyta, tada iš
vada gana keistoka — tasai 
dievaitis bijojosi kentėjimų, 
pasirinko mirti savo ranka, 
o tame darhe žymiai padėjo 
dėdė Juozas.

Taip reikėtų spręsti iš 
knygos turinio nors žinome, 
kad tikrenybėje labai tenka 
abejoti apie Rojaus laisvės 
sūnų skelbiamas idėjas, mat, 
jes daugiausiai esti lakios 
vaizduotės pasakos. Ar vie
šai knygoje skelbiamos idė
jos turi pagrindo, nežinia, 
nors dėdė Juozas pagarsėjo 
ūmais teismais, staigiu žmo
nių likvidavimu.

★ ★ ★
Kai vadas nesilaiko tei

singumo ir doros įstatymu, 
nereįk laukti, kad pavaldi
niai būtų geresni už vyriau
sią vadą; jie bus linkę da
ryti, sakyti, galvoti taip 
kaip tas, kuris jiems diri
guoja. Valstybės gyvenimas 
labai panašus į didelį orkes
trą; kaip dirigentas nutei
kia muzįkantus, taip jie 
groja, geriau ar prasčiau ir 
sulyg pakištų jiems gaidų.

★ ★ ★
Savo vadais Bažn> .os at

skalūnai turėjo nepavyzdin- 
gus asmenis, užtaigi pasekė
jų nukrypimas pasidarė toks 
tolimas ir svetimas Katali
kų Bažnyčios dvasiai. Enri
kas VIII, Anglijos karalius, 
arba Liuteris, arba Kerula- 
rijus ir jiems panašūs, tik
rai nepasižymėjo šventumu. 
Jeigu tų asmenų darbai peik 
tini, kaip jie gali kitus ves
ti šventumo takais?

★ ★ ★
Veikti iš vien su tautomis 

kurių vadai savuosius veda 
prie neteisingumo, melo, es
ti bergždžias darbas. Gerai 
sako patarlė: neik su vel
niu riešutauti, nes pats ne
teksi riešutų bet ir kašės. 
Argi tas neįvyko Amerikai 
Teherane, Yaltoje, Potsda
me.

★ ★
Sau už vadą katalikai y- 

ra pasirinkę Jėzų Kr'istų, 
pasaulio Išganytoją. Jam 
pilnai pasitiki, žinodami, 
kad darbais parodė, kaip 
dera gyventi su artimu ir su 
prieš u, gailestingumo ir mei
lės principais pasiremiant. 
Kristui kitas vadas negali 
prilygti, nes Jis kartu Die
vas, pasaulio valdovas, ku
riam rūpi pavaldinių amži
na laimė.

Su dideliu atsargumu de
ra kiekvienam dėtis prie 
partijų, draugijų ir kitų su
eigų. Pirma sužinok, kokie 
vadai, ko moko, kaip gyve
na, nes, kartą patekęs į grei 
tai važi jojantį traukinį bus 
sunku išlipti kur ir kada 
panorėsi; ne keleivi? valdo 
traukinį, bet inžinierius.

A.B.C.J.

Laiko Laiptais
ROMANAS
* IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

(Tęsinys)
— Ar tu tikras, Feodo- 

rai, kad jie jūsų taip ir liks, 
kai patys pasidalysit? O tai, 
ką aš savo ranka atiduosiu, 
bus visuomet tavo. Be to. 
Jeigu apystovos vėl pasikeis 
tų, ponai bus tavo draugais 
ir aš..., ką gali žinoti, kaip 
savo dėkingumą išreikščiau,
— koketiškai mirktelėjo me
rgaitė...

— Na, bet kaip aš galė
čiau... — susimąstė vežėjas:
— Jau kad ponia gera, tai 
gera. “Ar tau nešalta, ar tu 
pavalgęs” — nuolat paklaus 
davo ji, jei reikdavo kiek jų 
palaukti. Hm... — numykė 
vežėjas, greit skubindamas 
susiorijentuoti: — Na, žiū
rėsim. Gal pasiseks perkal
bėti, kad jas gražiuoju iš
leistų. Ak, mūsiškiai jų ir 
taip nenuskriaus, bet tie a- 
gentai atvažiavę. Anie čia 
visą tvarką daro.

— Kas anie ? — išsigando 
Onutė: — Kokią tvarką?

— Nagi, atvažiavo dvarą 
biedniems išdalyti, — išpa
sakojo vežėjas, o tai lig šiol 
ir nuo Onutės buvo slepia
ma.

— Viešpatie! Feodorai, o 
tu dar nenori sutikti jas iš
vežti !

— Na bėk, panele, namo
— sušalsi. Aš nueisiu pas 
savuosius ir paagituosiu, 
kad ponias leistų išvežti. Kai 
mūsiškiai atsispirs, anie nu
sileis. Kas jiems galvoj.

— Tai rytoj, gerai? Tu 
tai padarysi, aš žinau. Tu 
juk geras, doras žmogus. Tu 
paimk pas save vieną mūsų 
čemodaną, jeigu kartais ne
norėtų duoti išsivežti...

Ir plekštelėjusi Feodorui į 
neskustą veidą, kaip pete
liškė, pakėlė sparnelius ir 
nuskrido.

Parbėgusi be kvapo ji puo 
lė pas ponias:

— Gerbiamos ponios, ką 
tik buvo Usupovo tarnas ir 
pranešė, kad jų ponas, grei
čiausia, ir mūsų abu ponai, 
išvažiavo į Paryžių. Prašė 
ir perspėjo, kad mes ko grei
čiausia apleistume Rusiją ir 
bėgtume pas juos. Feodoras 
žadėjo mus rytoj nuvežti 
į, stotį. Ponios lai pasiima, 
kas brangiausio. Aš bėgu 
sudėti, kiek tilps į čemoda
nus. Pasirūpinkit susirinkti 
brangenybes, kad jos čia ne
pasiliktų, nes kas liks, ka
žin ar rasime, — visa tai 
labai skubindama išrėžė Ci
nu tė ir nubėgo kraustyti va

lizų.
šita jos nuotaika nugąs

dino ponias galutinai.
— Kas tik čia aplinkui 

ir darosi? Man už tai taip 
ir sunku, kad aš čia nieko 
nesuprantu! — blaškėsi se
noji ponia ir piktai paskam
bino skambutį. Intėjo tar
naitė ir visai ne tokiu pa
klusniu tonu, kaip visuomet, 
paklausė, ko jį nori.

— Pašauk čia ūkvedį! — 
įsakė senovišku būdu buvu
sioji dvaro valdovė.

— Ūkvedžio jau trečia die
na nėra, ponia.

— Gerai! — užbaigė po
nia ir nusisuko. Ji suprato 
visą momento svarbumą. Su
prato Onutės susijaudinimo 
priežastį. Elena Vladimirov-

na pasijuto silpna ir nuvir* 
to ant sofos. Motina, kad 
įleistų gryno oro, atidarė 
langą.

“Atsisakom ' nuo senojo 
svieto

Ir sugriausim tvirtybę 
mes jo —

Mums nereikia auksinių 
dievaičių,

Nereik caro, nė rūmų 
mums jo.

Susipraskim, sukilkim ir 
ženkim pirmyn”..

Aidėjo pro atdarą langą 
minios dainuojama daina. 
Pasviro ir senoji ponia. Abi, 
kaip sugautos paukštės, ne
žinojo ką daryti. Onutė iš
girdusi triukšmaujančią sve
timą minią, vėl puolė prie 
vežėjo

— Sunešk daikaus į par
ką ir paslėpk po alyvom. 
Ruošk greit ponias, ir bėg
sim! — riktelėjo prabėgda
mas su kirviu rankoj vežė
jas: — Aš su arkliais būsiu 
parke. Atbėkit čia, kaip ga
lite, greičiau. Aš bėgu pa
sidaryti pro sodo tvorą ke
lią.

Minutės bėgo. Minios džiū
gavimai ir dainos vis artė
jo. Į

Veltui skambino visais 
skambučiais dvaro valdovės. 
Niekas neatėjo, niekas ne
pasirodė. Nusigando vienu
mos ir, kad išsiaiškintų būk
lę, senoji ponia nusileido į 
pirmąjį aukštą. Apėjo visus 
kambarius. Niekur nieko.

— Mes esame vienos vi
suose rūmuose! — sudeja
vo senoji.

— Nejau ir Anuška mumi 
apleido? Nejau ir ji? — 
liūdnai nuleido galvą gro- 
vienė.

Tuo tarpu minia jau buvo 
prie priešakinio įėjimo ir 
liepė atidaryti duris:

— Gana prigėrėt mūsų 
kraujo: viskas mūsų. Mes 
viską čia uždirbom! — šau
kė už durų įniršusi minia.

Įbėgo Onutė.
— Bėkim! Parke mus lau

kia arkliai ir Feodoras! — 
traukė ji už rankos visai 
susimaišiusią ir be valios 
atsirėmusią kamino grovie- 
nę.

Senoji ponia pradarė lan
gą ir bandė kalbėti į minią. 
Durys vis krutėjo, dunksė
jo.

— Žmonės, ką aš su savo 
dukterim jumiem blogo pa
darėm? Ką jūs puolat mus 
dvi moteris, kaip didžiausius 
piktadarius?

Savieji žmonės, ypač mo
terys, nuleido galvas ir no
rėjo trauktis.

Minioj prasidėjo dvejoji
mas. Ji kiek suminkštėjo. 
Atvažiavęs agentas, supra
tęs, kad šiaip dalykai ge
ruoju gali baigtis, ištraukė 
revolverį ir, iššovęs į gene- 
rolienę, suriko:

— Draugai- mus jau šau
do! Ginkimės!

Senoji ponia nuvirto nuo 
lango ir visu ilgu sausu kū
nu išsitiesė ant grindų. Duk
tė puolė prie jos. Onutė gi 
traukė ją vis ragindama. 
_____ (Bus daugiau)

New York gyventojai kas
dien sunaudoja daugiau kai 
50 milionų kvortų šviežio 
pieno ir Smetonos.

r
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[domus Raportažas

Iš Jungi. Tautų Org-cijos Posėdžio
SU OVERAUZĖMIS Į SALĘ — 24 VIETOS INVA
LIDAMS. — TRIUBELIAI SU GROMYKO IR RU
SIŠKA KALBA. — NE “TOVARIŠC , BET COS- 
PODIN". — AUSTRALIJOS ATSTOVAS NEGIRDĖ
JĘS LIETUVOS. — KUO PRANCŪZAI LAIKO JTO 
POSĖDŽIUS.

IŠSIRŪPINTA LEIDIMAI

New York (LAIC) — LA 
IC aptarnaujamai spaudai 
UN posėdžiuose atstovauti, 
ALT išsirūpino LAIC di
rektoriui adv. K. R. Jurgė- 
lai nuolatinį leidimą Saugu
mo Tarybos posėdžiams lan 
kyti.

Analoginį leidimą yra ga
vusi ir LAIC štabo M. M. 
Kižytė, kuri ten atstovauja 
dienraštį “Draugą”.

Be to, atskirą atstovybę 
turi ir dienraštis “Naujie
nos". Čia duodame specia
laus korespondento adv. K. 
R. Jurgėlos pirmą praneši
mą.

“Lietuviškoji visuomenė 
apie Saugumo Tarybos dar
bus yra informuojama per 
spaudos agentūras, didžiuo
sius dienraščius ir radio. 
Betgi, tiesioginis stebėjimas 
UN posėdžių salėje duoda 
šio to naujo, ko skaitytojas 
laikraščiuose neranda.
TARYBOS POSĖDŽIUS 
GALI STEBĖTI APIE 
650 ŽMONIŲ

Jų tarpe. 45 vietos rezer

kai kas turi savo atskiras 
“vadovietes", kur gyveni
mas nuolatos verda.

Posėdžių salėje priešaki
nės trys sekcijos užpildy
tos stebėtojų, visos užpaka
linės eilės ir dvi galerijos 
(aukštai, iš abiejų šonų) 

pilnos korespondentų. Stebė
tojų tarpe neretai matosi 
aukštų karininkų ir “dide
lių pavardžių savininkų". 
Retkarčiais lankosį trys ar 
keturi išdidžiai atrodą ru
sai — su kietais, auksu spin
dinčiais “pogonais”, plačiom 
generolų juostomis — vie
ninteliai ornamentuoti žmo
nės, nes amerikiečiai mažai 
blizgučių turi ir “paradinė
mis” rodytis nemėgsta uni
formomis.
LAIKRAŠČIŲ LEIDĖJAI, 
KOLUMNISTAI

KAI) VISK.} PAMIRŠTŲ USA Rusijos Kasdienio gyveninio paslaptys

Frankfurto, Vokietijoj, gyventojai pirmą syk;, nuo karo pradžios susilaukė cukraus, 
kuris, kad ir suvargusius, nukentėjusius nuo karo linksmai nuteikė ir padėjo užmirš
ti kasdieninius nedateklius. (Acme-Drauga"'

to, Gromyko “dušil" buvo 
išversta “attempted to des- 
troy”. Rusiškai kalbėdamas, 
Gromyko daug šiurkščiau 
kvalifikuoja Stettinių, Cado- 
gan ir van Kleffens, negu 
vertėjai paprastai išverčia. 
Jis mėgsta (kas yra tipin
ga rusams) vartoti tokius
kategoriškus išsireiškimus 
kaip — “beprasmiai", “tuč
tuojau”, “nelogiškai”, “prie 
šingaį sveikam protui”, net 
nevengdamas užgaulioti ki
tus atstovus, k. a. van Klef- 
fensą vadindamas “gabiu fi-

Spaudos atstovų eilėse pa
stebimi tiek didieji “kolum- 
nistai”, laikraščių leidėjai 
(pav. Arthur Hays Sulzber- 
ger), tiek paprasti “repor
teriai’ ’. Aukščiau spaudos 
kėdžių įrengtos “kameros”
veik visos stiklu dengtos, iš nansininku ’, bei ‘ ‘tokius 
kur kyšo televizijos ir kino žmones kaip gaspadin Stet- 

vuotos “publikai" iš šalies, aparatų “patrankos”, nutai- j tinius ir Aleksandr Kado- 
ir apie 24 vietos sužeistiems kytos į pusračiu išlenktą San”.
invalidams, kuriuos į posė- stalą, už kurio sėdi 11 ta- ★
džius atveža iš ligoninių. Vi- rybos narių ir du sekreto- 
sas kitas vietas užima arba riai (Norvegas Trigvie Lie 
UN sekretoriato svečiai, ar- ir rusas Arkadij Sobolev). Į dineje spaudoje 
ba korespondentai bei ak- j Kiekvieno delegato užpaka- įspūdis, kad tie “žmonės 
redituotų organizacijų skir- ly pristatytos po dvi kėdes! Yra. nelyginant tie pusgal- 
ti stebėtojai. Paprastai, po- svarbiausiems patarėjams 

atsisėsti, trečioje eilėje dau
giau kėdžių pristatyta — 
bet ne visos delegacijos tas 
kėdes sunaudoja. Pav. JAV 
atstovas Stettinius, papras
tai, lydimas 3-5 patarėjų; 
kai posėdžiuose dalyvavo 
valstybės sekretorius J. F.
Byrnes, būdavo dar pora ^ma akinius ir atsilošia, gi 
žmonių; gi rusų atstovą pa-

Klaūsant rusiškai — ir, 
aišku, skaitant Maskvos val- 

susidaro

KĄ KORESPONDENTAI 
MĖGSTA

Korespondentai mėgsta 
Kinijos atstovą dr. Quo Tai- 
Chi, vadinamą “Kvo”, ku
ris posėdžių pradžioje, už
klydęs į klaidingai nurody
tą posėdžiui kambarį Wal-

žino, kad jis neseniai atsi
sakė JAV pilietybės, ir ta 
aplinkybė daug kenkia tai 
vokiško sąskambio pavar 
dei. Olandijos atstovas, kaip 
paprastai, pasižymi rimtu
mu, bet turi nuryti ruso to
lydžių! jam daromus pri-

New York (LAIC) — SS 
SR ir jos okupuotos sritys 
yra vienintelė šalis pasau
lyje, kuri varžo užsienio ko
respondentų judėjimo lais
vę. Tačiau, kartkartėmis ir 
Maskvos laikraščių skiltyse 
prasiveržia viena kita pas
laptis iš Rusijos kasdienio 
gyvenimo. Antai, “Izviesti- 
ja" Nr. 44 praneša, kad Tū
los apylinkėse negalima ga i- 
ti net tokių kasdienio var
tojimo dalykų, kaip kibirų, 
dubenių (bliūdų), geldų, puo 
dų, keptuvių (petelnių), ne
kalbant jau apie lovas. To 
rajono pramonės vedėjas tą 
aiškina mašinų ir žaliavų I
trūkumu. Tuo tarpu. pasi-Į 
teiravus, atrasta, kad kai 
kurios iš pačių reikalingiau
sių mašinų yra išgabentos į 
kaimyninius fabrikus ir ten, 
kaip nereikalingos, išmestos 
rūdyja sniege. Gyventojai 
labai pasigenda užraktų 
(spynų), bet fabrikas kurs 
anksčiau juos gamino, da

bar jų nebegamina ir nesi
rengia gaminti.

Fabrikai skundžiasi speci
alistų stoka, o jų parengimu 
nesirūpina. Kaip pavyzdį 
laikraštis nurodo, kad “Tū
los” artelėje yra tik vienas 
mokinys. “Jasnoj Polianoj” 
buvo baldų fabrikas, dabar 
jis beišdirba tik nedažytas 
taburetes ir tiek blogas, kad 
ilgiau 2 mėnesių jos nebe
išlaiko. Indų fabrikas išdir
ba tiktai šaukštus kurie į 
2-rą dieną pajuoduoja. Gi 
tų gaminių brangumas — 
neišpasakytas. Už peilį ir 
šakutę prašo 25 rublius (a- 
pie 5 dolerius), už papras- 
čiausį puodą 6 rubliai. Pa
klausti dėl ko taip brangu, 
fabrikų vedėjai aiškinasi, 
kad dalis medžiagų jiems 
tenka pirkti laisvoje rinko
je, o čia kainos labai aukš
tos. Pavyzdžiui, už kilogra
mą (2'/2 svarų) medžio an
glių tenka mokėti 10 rublių 
(apie 2 doleriu).

dorf Astoria viešbuty, tu- kaišiojimus. Meksikietis daž

sėdžių pradžioje tuščių vie
tų nėra, bet, posėdžiui įpu
sėjus, ištuštėja ligi pusės ir 
daugiau. Kai kurie kores
pondentai mėgsta pasitrauk 
ti į “press lounge" posėdžio 
“krypčiai bei atmosferai” 
paaiškėjus. Press lounge y- 
ra įrengtas “rūsy”. Ten y- 
ra įtaisyti du televizijos a- 
paratai su garsiakalbiais, ir 
posėdžių eigą galima stebė
ti ir iš ten, berūkant ir be
gurkšnojant — ko negalima 
daryti posėdžių salėje. 
ĮVAIRI PUBLIKA

Ankstyvą rytą prie įėji
mo renkasi “publika” — pa
siryžusi laimėti 45 jai re 
servuotas vietas. Publikos 
tarpe netrūksta jaunuolių — 
high gchool moksleivių, ir 
dargi jaunesnių. Vienu me
tu mokyklų inspektoriai a- 
tėjo tikrinti kodėl šie “tarp
tautinės politikos ekspertai" 
nesilanko mokyklose. Prieš 
pat posėdžius — prieš 11 
arba 3 vai. pp. pora para
dinėmis uniformomis apsi
rėdžiusių marynų laiminguo 
sius nulydi į posėdžių salę, 
susodina salės kairiame šc- 
ne, iš kur jie gali artimai 
stebėti JAV atstovą, jo pa
tarėjus, ir kitus posėdžio 
dalyvius, ši “publika” įvai
riai apsirengusi: vieni išei
ginėmis drapanomis, kiti 
vienmarškiniai, treti su “o- 
verauzėm”. Kai kas šių smal 
šuolių vėliau pataiko susi
rasti ir “rūsį", kur pamato 
kaip a eikia informacijos te-

viai, kuriems sveikas pro
tas, logika, padorumas ir 
net teisingumas yra visai 
svetimi.

★

Įdomu stebėti dailaus JAV

nai tariasi su savo kaimy
nu — prancūzu.
KAIP PRANCŪZAI 
SUPRANTA POSĖDŽIUS

Visi prancūzai gerai su
pranta, kad viešieji posė
džiai yra tik spektaklis, tam 
tikras teatras, kur parink
ti artistai vaidina savo ro
les. Tikroji politika užsimez
ga ir vystosi užkulisy, slap
tuose “neformaliuose pasi
tarimuose”, prieš kuriuos 
australietis viešai protestą-

ncil”, “revelaišen - revela-j ™ ir ,Yien5 kart^ net^’ 
tion”), nuolat gina mažųjų s^no išeiti. Todėl korespon- 
tautų teises, reikalaudamas dentaį tiek prieš, tiek po po- 
“faktų" ir “teisingumo”, sėdžių, delegatus ir delega- 
Jūsų korespondentui jį sa- ici^ Paturėjus gaudyte gau- 
tikus, net tris sykius reikė- do- Vienintelis rusas kores- 
jo kartoti “Lithuania" kol Pondentų šalinasi, 
australietis suprato apie ko-

rėjo ilgai aiškintis, kad jia 
nėra skalbyklos pasiuntinys 
kad ne būtinai visi kiniečiai 
yra “landrimenai”, kad, f ak 
tinai, jis esąs Saugumo Ta
rybos pirmininkas. Tas jam 
pavyko tik po ilgesnio aiš
kinimosi — bet korespon
dentai pamėgo jo jumorą, ir 
nuoširdumą. Betgi daugiau
siai mėgiamas yra austra
lietis, kuris, savo “cockney” 
dialektu (“kais-case", “Nai- 
šens-Nations”, ‘plais-place’.

“kiansil-cou-“naim-name”

atstovo reagavimą į Gromy- kįą pasaulįo kal£ama/ REMKITE IR PLATINKITE
kos storžieviškumą. Savą CATALIKIŠKĄ SPAUDĄ
pavardę nugirdęs, jis nusi-,* MAŽAI KALBĄS--------------------------------------

; ATSTOVAS ---------------------------------------------
Charles E. Bohnen. “rusr

staruoju metu lydi tik du reikalams ekspertas", čia 
patarėjai, vienas jų B. Stein. Pat verčia. Retkarčiais Stet-
VISOS KALBOS VER
ČIAMOS f PRANCŪZŲ 
IR ANGLŲ KALBAS

Roof.ng- Siding
(STOGŲ DENGIMAS IR SIENŲ APKALIMAS)

Kainos nebrangios ir darbas garantuotas
Medžiagos ir darbo apskaičiavimus gausite nemokamai, 
Dabar pats geriausias laikas atnaujinti jūsų namus!

GUST LANG
1904 SO. CICERO, AVĖ Tel. Olympic (Cicero) 1130 
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Kodėl Pasilikti 

Sergančiu?
ANKSTŲ, PŪSLES, SOCIALES 

LTGOS PASEKMINGAI
IŠGYDYMOS. SU PENIC1LLTN 

Me» Jau pagelbėjome tUK»uwmMiJ, 
kurie Kentėjo dėl NKRVttKUMO, OD
OS. KRAUJO, 14 AUKŲ. IK PRIVATI 
NTTJ LIGŲ. Gydome Slnplnlmo knnm< 
sunegalavimus, nutekėjimus, pertankų 
vertimą, tuštinti pūslę, u uu latrai Kėlimą 
■n nakčia iš lovos.

FIZINE TR FIA’OROSKOI’ISKA 
MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO IK 

SUAFĮMO IŠTYRIMAS
VISKAS TIK UŽ $3.00 

PILĖS (Hemoroidai)
IŠGYDOMA Ml'SV HAI'MII MKTOm 

KR OI’KRACIJOS

X-RAY EGZAMINACIJA
RB SKAUSMO

BE PIOVIMO. FB DEGINIMO. 
Didžiumoje atvėjų palengvina nuo 3

Iki 6 dienų laikotarpyje.
Gydymo knatai prieinami kiekvienam

darbininkui.
PATENKINIMAS O A RANTUOJAMAM 

KIEKVIENAM KUKI PAIMAM GYDYTI 
dirbančiųjų patarnavimui 

ATVIRA VAKARAIS

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

Kampas Adams—šeštame Aukšte 
VALANDOS: Nul 9 ryto Iki 8 Vakare 

?ov»vin«Hcnlais nuo 10 Iki 1.

Naujasis pirmininkas, e- 
giptietis, atrodo kukliai ir 
tuo tarpu, mažai kalbąs, 

i Brazilietis nesibijo pažymė-
v C(, ... . ,U savo religingutno. Bal. 16žodžiu, Stettinius praktiko- „ Gromyko pareišk5,

koma, kad penktadienį bus

tinius iš nuostabumo išsi
žioja ir į rusą pasižiūri —

je susipažįsta su Maskvinės 
JAV, Anglijos, Kinijos, E- veislės ypatumais, 

gipto, Olandijos, Australijos ★ % '
ir “Lenkijos" atstovai vi-į Sunku pasakyti ar Sir Ca- 
suomet kalba angliškai. Pa- dogan supranta rusiškai ar 
žymėtina, kad Australijos ne. Jis mažiau tariasi su 
atstovas pik. Įeit. Hodgson savo patarėjais, kurių, daž- 
kalba savotišku akcentu ir niausiai, būna tik vienas ar- 
jo “anglų kalba" ryškiai ba du, ir atydžiai klausosi 
skiriasi nuo kitų. Prancūzi- visų kalbų, netgi rusiškai, 
jos atstovas visuomet kai- J Savo asmeniškos reakcijos 
ba prancūziškai. Rusijos at-, neparodo. Betgi kai kyla rei- 
stovas viešai kalba tik ru-, kalas, šis singlas moka la- 
siškai, nors seniau, kai sė-'bai aiškiai savo mintį pa-
dėdavo arti JAV atstovo 
(juodu skyrė flegmatiškas 
anglas Sir Cadogan), kuž
dėdavo ir angliškai. Gromy
ko, rusų tarme aiškioje balt- 
gudiškos tarmės įtakoje — 
pav., jis taria “Saviet", “Sa- 
vietskoje pravitelstvo”, “u 
uvsiom”, “u paviestkie” 
mėgsta sakyti “siejcas". Jis 
dažnai mėgsta taisyti anglų 
kalbos vertėją: sekdamas 
rusišką originalą, tolydžiui 
nutraukia vertėją, siūlyda
mas °avo interpretaciją. Kai 
tekstas didelio skirtumo ne-

chnika: prie rašomųjų ma- sudaro, Gromyko apsilenki- 
šinėlių sėdi pora šimtų ko- mus praleidžia. Pav., bal. 15 
respondentų, tarška tele- d. jo žodžiai “Formaliai, — 
printerių raktai, skuba fo- pakartoju: formaliai — is- 
tcgrafai. AP, UP, INS, Reu-t panija nedalyvavo kare”, 
terš, France, N. Y. Times, buvo išversti “Spain did nol 
N. Y. hcrald Tribūne ir dar j officially enter the war”; be

reikšti — kai kada be žo
džių — ir to iš spaudos ne-

kažkokia šventė’’ (gavoriat. 
čt0 u piatnicu kakoj to praz- 
dnik). Brazilietis vienu at
veju pastebėjo, kad jo ir 
kitų jo delegacijos narių re
liginiai įsitikinimai neleidžia 
posėdžiauti Didįjį Penkta
dienį. “Lenkijos atstovas", 
Gromyko “čali Makarti”, 
kalba nenuoširdžiu tonu (ru 
sas sakytų “podlizos bal
su”) ir, kalba dažnai. Jis 
jau spėjo suruošti kelias 
spaudos konferencijas, kur

H

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais

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

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

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

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

šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.

. . . . D v , J •• korespondentams mėgina į- pastebesi. Pav. bal. 18 d. lis i t- /,f .... , ... ,, . tikti gėrimais. Jis tolydžiuikalbėjo Ispanijos klausimu: j_i?„„ • ; .(T, J. . . “ . ~ , dalina įvairius leidimus apie Be abejones, tarė Cadogan,: ,,KT . T «<i^nVn t ‘Naują Lenkiją”. NesFranko tuomet buvo įsitik 
rinęs, kad Hitleris Europą 
nugalėsiąs. Iš to jis norėjo 
laimėti savo kraštui didžiau 
3ios naudos. Jis nebuvo vie
nintelis šią klaidą padaręs" 
— ir, valandėlei stabtelėjęs, 
pro akinių viršų aiškiai pa
sižiūrėjo į Rusijos atstovą. 
Nors Gromyko ir nepajudė
jo, bet publikoje kai kas nū- 
3ijuokė... Anglas aiškiai už
akcentavo, kam ši pastaba 
buvo taikoma... ryškiai pa
brėždamas Ribbentropo-Mo- 
lotovo 1939-1941 m. dalinin- 
lįavimą ir “krauju sucemen
tuotą draugiškumą"...

VIS'

Automobiliams

APDRAUDA
Pradedant nuo

10 metaMs 

$500.00
POLISAS

$4.00

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
*1000.00 POI,SAS

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00

STASYS LITWINAS SAKO:

"DABAR -
REIKMENIS”. ----

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
- GERAS PASIRINKIMAS:

n

4. A. Shulrr.istras
NOTARY PUBLIC * MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:— LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL. |

Stogams Reikmenys — Insnluotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materialo — Maliavos — 
Vnrnlšlo — Ennmello — Geležinių Namams Reikmenų
Hardware — Plelsterin — Cemento — Srutų — Visokios 

Rfišles Insnliaeijos Materialo — ftlnrmo Langų — Kom
binacijos Durt) — IVallboard — Plaster Roard — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.

* 3E

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

-------- --------------- 4- ' j u .1..-;-.
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CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA
rnams, pasilinksminimams, 
kurie įvyk? parapijos pik
nike. Be to. netruks nei už-

So. Chicagos žinutės
VELYKŲ) ĮSPŪDŽIAI

Sočikagiečiai Velykų šven kandžio, nei gaivinančio gė

les praleido kuo gražiausiai, rimo ir dovanų. Rezervuo-' 
Bažnyčioje įvyko įspūdingos kitę tą dieną praleisti su so-! 
pamaldos, per visą Didžiąją Čikagiečiais

Kviečiame Katalikų Visuomenę į Iškilmės Sv. Jurgio

Nekalto Prasid. Seserų Gildos Seimą Bažnyčioje
PRASIDĖS 10-tą VALANDA IŠKILMINGOMIS ŠV 
MIŠIOMIS IR PAMOKSLU. — 12-tą VALANDA 
DALYVIAMS PIETŪS. — 2-trą V AL. POSĖDŽIAI?

Skaudžias dienas gyvena
Savaitę. Altoriai mūsų sese- SESELftS MOKYTOJOS 
lių tavo puikiai išpuošti, y-1 triūsęs 
patingai Didįjį Ketvirtadie
nį ir Kristaus karstas. Ve- Mūsų darbščios seselės 
lykų diena paliko neišdildo- mokytojos per šventes ilgaf 
mų atsiminimų. Prisikėlimo valandas dirbo bažnyčioje 
šv. Mišios įvyko 6 vai. ry- puošdamos altorius. Dabai

tą dieną šaukiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų Gildos 
seimas, Aušros Vartų para
pijos salėje, 2327 W. 23rd 
Place Chicago, III., kuris 
prasidės 10 vai. iškilmingo
mis šv. Mišiomis ir pamoks-

te. Vaikučių procesija trau
kė kiekvieno akį. Choro pui-

jos rengia vaikučius pirmai 
šv. Komunijai, o birželio m..

kus giedojimas visus žavė- mokslo metų užbaigimo pro 
jo. Pirmą kartą teko išgirs- grama. Duok Dieve sveika- 
ti naujų balsų, duetą ir so- tos ir ištvermės joms jų dat 
lo. Garbė mūsų varg. L. Sa- Įruošė.
oonienei. Naujų vargonų bal TRIŪSIAS 
sai tikrai žadina ir kelia ATSAKYMAS 
žmogaus jausmus. PARAPIJONUI
DRAUGIJŲ PARENGIMAI Gaila, kad mūsų tarpe at-

Apaštalystės Maldos bei ?iranda "Parapijonų’' rašan 
Tretininkių Dr-jos rengtas e1^ laisvamanių spaudai. Vie 
vakaras pasisekė. Pelną sky toi skandalus kelti, dirbki- 
rė parapijos naudai. Daug darbą. Jis nusiskundžia, 
tame vakare pasidarbavo ltad ne3iranda parapijoje vei
mūsų uolūs parapijonai S. 
B. Vasiliauskai, D. Gudaitis.

Šv. Vardo Dr-jos šokių 
vakaras Velykų vakare irgi 
gražiai pasisekė. Liks pel
no dr-jos reikalams. Daug 
veikė vakaro pasisekimui 
dr-jos pirm. F. VVinkler ir 
kiti komisijos nariai. 
SVEIKSTA

Mūsų klebonijos tarnau
toja bei šeimininkė, P. Tu

kimo bei dr-jų. “Parapijo
ne”, pasirodyk viešai ir im
kis darbo. Vienas ar du ne
gali parapijoje visko apžio
ti. Visiems turėtų rūpėki 
Lietuvos reikalai, bažnyčios, 
dr-jų ir organizacijų gyva
vimas. Jei ateiviai lietuviai 
rinkas ramiai sudėję laikys, 
tai ko galima tikėtis iš vai
kų. Jauni ima pavyzdį iš se
nesniųjų. Taigi, organizuo- 
kitės ir veikite. Mūsų para
pijoje gali gyvuoti Labda-

būtis, pergyveno sunkią 0- rik SjPga> Federacijos skyr.,

mūsų tauta. Kelis sykius 
praūžusi per Lietuvą karo 
audra ir tris sykius pasikei
tusi okupacija nualino visą 
kraštą, daugelis žmonių liko 
be pastogės ir be duonos
kąsnio, tačiau už visą tą su- lu. 12 vai. seimo dalyviams 
naikinimą dar baisesnis da- j bus paruošti karališki pie- 
lykas yra, kad šio karo me- j tūs. 2-trą valandą prasidės 
tu šimtai tūkstančių lietu- j seimo posėdžiai, 
vių buvo prievarta išgaben
ti arba turėjo bėgti iš savo Būtų labai malonu maty-
, „a „ . , ti, kad kuo skaitlingiausiaikrašto jų semtos buvo .s- d vjaos chi
draskytos ir .sblaskytos, ir jr jog dalyvautų
dėl tebesitęsiančios Lietuvoj , kurios 
je bolševikų okupacijos Jie , bū,e„,
ir karui pasibaigus negali ' , va,and anksiiau. Ma. 
grįžti namo. lonėkite įgitgmyti.

Šis seimas mums teikiaTarp tų benamių ir beda
lių žmonių yra ir astuonios nepaprasto džiaugsmo ir
Nekalto Prasidėjimo Sese-j malonumo, kad jame sutiko 
rys. Karo audros atblokštos dalyvauti garbingi svečiai: 
į Vokietiją, jos nebeturi jo- Jo Ekscelencija Vyskupus P.
kio ryšio su Lietuvoje liku
siomis seserimis. Krikščio
niška artimo meilė reikalau
ja jas sušelpti įr padėti joms 
atvykti čia į Ameriką, į jų 
vienuolijos namus, kad jos 
galėtų grįžti į normalų vie
nuolišką gyvenimą.

Nekalto Prasidėjimo Švč. 
Panos Marijos Seserų Gildą, 
užjausdama skaudžią trem-

Būčys, MIC., kun. prof. J. 
Vaitkevičius, MIC., ir kiti.

Užtat mes labai kviečia
me Jus dalyvauti seime. Jū
sų pritarimas ir prisidėji
mas mums tikrai yra reika
lingi. Bet jei Jūs negalėtu
mėt dalyvauti seime, pra
šom atsiųsti savo patarimus 
ir, jei galite kokią auką se
selėms. Mes ir jos būsime

Sekmadienį, balandžio 28 
dieną, sulyg naujo laiko 
(Day light saving time) Šv. 
Jurgio parapija iškilmingai 
minės savo bažnyčios glo
bėjo dieną. Tą dieną per vi
sas šv. Mišias chorai giedos 
specialę giesmę į šv. Jurgi, 
o žmonės yra raginami gau
siai eiti prie šv. Komunijos.

11-tą valandą iškilmingą 
sumą su asista giedos kun. 
F. Lukošius; diakonu bus 
kun. J. Grinius, o subdiako- 
nu — kun. dr. J. Prunskis. 
Pritaikintą minėjimui pa 
mokslą sakys įžymus kalbė
tojas, prof. kun. Vaitkevi
čius.

Choras ir skaitlingas or
kestras A. S. Pociaus veda
mas pildys J. Gruberio ju
biliejines mišias, o per ofer- 
toriją giedos Kreckelio “Tei 
ra Tremuit”. Per palaimi 
nimą Šv. Sakramentu bus 
giedama B. Klein “O Salu- 
taris” ir L. Perosi “Tantum 
Ergo”. Pamaldos baigsis 
šv. Jurgio giesme: “Garbin
gas Dievas savo šventuose”.

Įvertinant choristų ir or
kestrantų nuopelnus parapi
jos naudai, klebonas prela
tas M. L. Krušas įvedė pa
protį per šv. Jurgio iškil
mes pavaišinti giesmininkus 
ir orkestrantus. Laikantis 
tos tradicijos, tuoj po su
mos prelato pavaduotojas, 
kun. Fų Lukošius patieks

Straus), — parapijos chorai B,|fk:Ln Da/IJn 
vadovystėj K. Sabonio. DlIOlIRO KlHlIU

8. “Alice blue gown”, šo
kis — Steve Lachawicz su 
Janice Glaser, Mary Jo Ap- šį sekmadienį, bal. 28 d., 
ple ir Marlene Winkleman? bu9 girdima nuolatinė Bud-

9. Kalba — klebonas kun. riko radio programa per di-
Juozas Šaulinskas. džiąją stotį WCFL-1000-k„

10. “Now you see it, now kaip 9:30 valandą vakare
you don’t’ — adv. Alfred Chicagos laiku (vieną va- 
E. Shapkus. landą vėliau rytų valstijo-

11. Acrobatic šokis — Ja- se). Programoj dalyvaus L.
nice Glaser. Vyčių choras ir solistai. Bus

12. Šv. Vardo pirmininkas gražių dainų ir smagios mu-

Programa

J. Smulkis.
13. American Legion com- 

mander.

zikos Budriko garsios radio 
orkestros.

, i Kita puiki programa yra
’. ° 18 ŪC a*1 leidžiama kas ketvirtadieniowicz ir Joanne Ambrosino.

15. Veterans of Foreign 
Wars commander.

16. “Jaunimo giesmė” (J. 
Naujalio), “Kur) giria ža
liuoja” (J. Gudaičio) — pa
rapijos choras, vadovystėje 
K. Sabonio.

17. Malda.
18. Šokiai.

J. Smulkis, pirm.

vakarą, kaip 7 vai., iš Cicero 
stoties WHFC-1450-k. čia 
girdima vėliausios žinios, 
juokai, pranešimai ir smagi 
muzika.

BALF skyr. ir kitos dr-jos. 
Į darbą gerb. “Parapijone”. 
Pritarėjų jums bus. Vietoj 
tūgoti ir išmėtinėti, kvie
čiame darbą pradėti ir jį 
tęsti. Rap.

Velykų Atgarsiai
Cicero. — Didžioji Savai-

peraciją. Dabar sveiksta Šv.
Kryžiaus ligoninėje (kamb.
309). Linkime Paulinai greit 
sustiprėti ir gręžti į savo 
pareigas. Ją pavaduoja K.
Jonelienė.
SUMAINYS ŽIEDUS

Mūsų gabus jaunuolis, So 
Chicagoje plačiai žinomas,
choro narys, komiteto bei tė ir Velykų šventės šv. An- 
Šv. Vardo dr-jes narys J. į tano bažnyčioje buvo įspū- 
Stanaitis priims moterystės dingos, 
sakramentą su V. Unikaus- Pradedant Didžiuoju Ket- 
kas, iš North Side. Vestuvės virtadieniu, per tris naktis 
įvyks geg. 4 d., šv. Mykolo Šv. Vardo Draugijos nariai 
bažnyčioje. Linkime mūsų pasikeisdami budėje prie 
Juozui, žinomam spaudos 
bendradarbiui “Nemuno Sū
nui” daug laimės ir saulėtų 
dienų naujame luome.
PARAP. PIKNIKAS

Kristaus “kalėjimo” ir
' “karsto”.

šeštadienį popiet ir vaka
ro kunigai ilgas valandas 
klausė išpažinčių. žmonės 
skaitlingai lankė bažnyčią 

įvyks geg. 26 d., Vytauto ir meldėsi iki 5 vai. ryto.
parke. Klebonas kun. V. Čer- Prisikėlimo apeigos buvo 
nauskas ir komitetas jau 5 vai. ryto. Žmonių priėjo 
turi planus įvairiems žaid:- pilna bažnyčia.

HE

PASKOLOS DAROMOS
Ant Pirmų Morgičių 

UŽ 4-TĄ NUOŠIMTĮ

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CIIICAGO 

L’NDF.R r. s. GOVE11XMENT KITURVISION

2202 W. Cermak Rd. - Tel. CAN 8887
JO* \r J. KAZANAIJSKAS President & Manager

Office h-.urs: Daily 9A.M.-5P.M.; Thursdays 9A. M.-7P. M.
Wednesday 9 A. M. - 12 Noon

5

Lietuvos Nepriklausomybei - tam aukokimės!

,. . .... - . , labai, labai dėkingos. Visostinių seselių padėti rūpina-į v. b , .. 1 stos vienuolijos seseles bet
sį suteikti joms skubią pa-1 ypač tremtinės niekad ne-1 choristams skanius pietus 
galbą ir kviečia visus prie j užmirš Jūsų savo maldose, 
to prisidėti. Jums dėkinga —

Sekmadienį, balandžio 28- Nek. Pras. Seserų Gildą

Šv. Mišias laikė pats kle- 7. Labdarių fondą, kurį 
bonas asistoje kun. dr. Rėk- palaiko vien tiktai nariai, 
laičio, MIC., ir kun. dr. Ge- naudoti išimtinai narių-varg 
čio. Pamokslą sakė kun. S. šų naudai — paramai, o ne 
Gaučias. rėmimui įvairių įstaigų:

Po šv. Mišių klebonas Ve- , mokslo, labdaros, švietimo 
lykų proga sveikino para- ir t.t. 
pijonus ir dėkojo už gausų

Siūlo Tarptautinį 
Universitetą

Bernard P. Taylor, Illinois
Technologijos Instituto vice 
prezidentas, iškėlė sumany
mą. kad mirusios Tautų Ly
gos Rūmuose, Geneva, švei-

lankymą bažnyčios per nak
tis.

Velykų rytą taip skait
lingai žmonės ėjo prie šv.
Komunijos, kad, spėjama, 
išdalinta virš du tūkstan
čiai komunijų.

Aukomis parapijonai taip 
pat pasirodė duesnūs, nes ...... . .
aukų sudėta virš keturi i canL°3.' Įteigtas Tarp-
tūkstančiai dol.

A. Valančius

LRKSA Chicago Kuopų 
Įnešimai Seimui

tautinis Universitetas.
Šį sumanymą Taylor pa

siuntė Ed. R. Stettiniui, U. 
S.atstovui Jungtinių Tautų 
Organizacijoj.

Kas pasiryžo laimėti, ar
1. Kad centro valdyba |ŽOti' tas retai būna nugali- 

mas. — Corneille.samdytų, o ne seimas rinktų 
organo “Garsas” redakto
rių.

2. Suretinti “Garso” leidi
mą, pakeičiant jį, trijų mė
nesių bertaininiu leidiniu, 
kur būtų dedami raštai vien 
tiktai Susivienymo reika
lais, atskaitos, centro val
dybe® protokolai ir t.t.

3. Panaikinti seimo ren
kamą prie centro valdybos 
kontrolės komisiją. Centro 
finansiniems reikalams už
tenka auditoriaus.

4. Pakelti centro sekreto
riui algą lyginant maž daug 
su didumų kitų fraternalių 
organizacijų.

5. Pertaisyti, pertvarkyti 
naujų narių aplikaciją ir į- 
vairias ligonių blankas, ku 
riose yra tokių klausimų 
kuopų sekretoriams, į ku
riuos gali tik pats narys, 
ligonis arba daktaras atsa
kyti.

6. Seimą laikyti kas trys 
I metai.

Roselando Žinios
Roseland. — Visų Šven

tųjų parapij.'O Šv. Vardo 
valdybos komisija pastaram 
susirinkime nustatė vakaro 
programą pagerbimui sugrį
žusių karių. Vakaras įvyks 
sekmadienį, gegužės 5 d. 
Stanislovas Kernagis bus 
vakaro programos vedėjas. 
Programa eis sekančiai:

1. Įnešimas vėliavų — A- 
merican Legion Roseland 
Post.

2. Star Spangled Banner.
3. Malda — kun. Bruno 

Grinis, draugijos dvasios 
vadas.

4. Perstatymas vakaro ve
dėjo — Jonas Meskis, va
karo komisijos pirmininkas.

5. Perstatymas sugrįžusių 
karių.

6. Valandėlė tylos ir ‘taps’ 
— American Legion Bugler.

7. “Laisvės Daina” (G. 
Klemm), “Myliu šią mano 
šalelę” ir “My Hero” iš i 
“Chocolate Soldier” (A.1

Su Margučiais Į 
Margučiu Vakarą

Draugystės Palaimintos 
Lietuvos “Margučių Vaka
ras” įvyks balandžio 28 d., 
Chicagos Lietuvių Auditori
joj, mažesnėj svetainėj. Pra 
džia 4:30 vai. popiet. Įžan
ga 25c.

Už gražiausius numargin
tus margučius bus duoda
ma viso dešimts dovanų. 
Pirma tų dovanų $30.00 ver
tės radio, kurį aukojo Frank 
Micklin, draugijos finansų 
raštininkas. Kitos dovanos 
“cash”. Teisėjai bus pas
kirti vakare iš atsilankusių 
svečių.

‘ ‘Mėlsvakiūtė”

r?

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINES IR ALAUS

★ ★ ★
Geriausių rūšių alų 

pristatome j namus: 

buteliais, dėžėmis ir

statinėmis.

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas

★ ★ *

Telefonas PROspect 5951

RENDUOJAME GRINDŲ 
TRINIMO MAŠINAS —

TIKTAI

$150

Į DIENĄ

Mes E«ame AGENTAI Dėl 
BF.NJA-MIN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNIšŲ, taip-ji —
.MARTIN SENOVR MALIAVŲ 

IR VARNlftŲ, Ir —
KEM-TONE VALSPAR.

Tinime Gražų Pasirinkimą 
ItMni. SIENINES POPIEROS

Duodame 20% Nuolaidą!

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMIock 8262

FLORENCE KOKS AK Soprano

Gegužės 1 d., 1946

Kimball Hali
306 So. Wabash Avė. 
Pradžia: 8:20 vai. vak.

Įžanga 90c.. $1.20 ir $1.80 
su taksais

ALENANDER ASTER
prie piano

BERTHA OTT
Concert Management

KONCERTAS

Upytės Draugiškas Kliubas
rengia

ŠOKIUS SU PAMARGINIMU 
Balandžio (April) 28, 1946

Pradžia 4:30

HGLLYW00D INN,
2417 W. 43rd St.

Įžanga 29c.; Tax 6c.; Viso 35c.
J

%

NEIAUKITE-
Rvfoj Jau Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namas, baldas, automobilius,
«** 5laln ks apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų joms polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus. neturėsite jokią nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O’MAllEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALINIAI AGENTAI Alfl Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICinGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX ENDEMNITY COMPANY

------ -------V

t



šeštadienis, baland. 27, 1946 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Pranešimai
Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų Dr-jos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, balandžio 
28 d., šv. Kazimiero akade
mijoje, 2 vai. popiet. Skyrių 
prašoma atsiųsti atstoves 
susirinkiman. Turime kelis 
naujus sumanymus aptarti, 
taipgi rengtis prie ARD 27- 
tojo seimo, kuris įvyks geg. 
26 dieną.

A. Nausėdienė, ARD pirm.

Bridgeport. — Šv. Vardo t 
Draugija rbngia šokius 
(Spring Frolic and Dance) 
parapijos salėje prie 32-ros 
ir Lituar.ica, šeštad., bal. 27 
d. Pradžia 8 vai. vak. Grieš 
garsį Bob Phillips orkestrą. 
Dainuos ir solistas. “Door 
Prizes” bus duodami kelio
lika radio setai. Visiems už
tikrinta smagus laikas. Ka
dangi šio parengimo pelno 
dalis eis paremti parapijos 
jaunimo sporto reikalus, at- 
silankusieji irgi prisidės 
prie gražaus darbo.

Tovvn of Lake. — Balan
džio 28 d., 7:30 vai. vakare 
parapijos žemutinėje salėje 
įvyks svarbus susirinkimas, 
kurį šaukia Labdarių Są-gos 
1 kuopa. Į šį susirinkimą 
kviečiami: visi vyrai, mote
rys ir jaunimas. Susirinki
mas bus nepaprastas, nes 
‘Chicago Herald-American’ 
koresp., Stasys Pieža pra
neš įdomių dalykų apie Eu
ropos dabartinį gyvenimą. 
S. Pieža neseniai grįžo iš 
Romos. Kalbės ir kun. Kaz. 
Barauskas, kuris rūpinasi 
vakaro pasisekimu.

Įžangos ir aukų rinkimo 
nebus. Labdarys

Lietuvių Piliečių Darbiniu 
kų Pašalpos Klubo susirin-į 
kimas įvyks balandžio 28 j 
d., 1 vai. popiet, J. Budos 
West Side svet., 2242 West 
23rd PI. Visi nariai ir na
rės kviečiami dalyvauti.

James R. Cherry, rašt.

taipgi Marijonai klierikai ir 
studentai. Atsisveikinimo žo 
dį ištars žinomas Tėvų Ma
rijonų misijonierius Kun. J. 
Jakaitis, M. I. C.

Apeigų vedėju bus Maria- 
napolio profesorius Kun. dr. 
V. Andruška, M. I. C.

Po pamaldų, kūnas bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Užkvietimas

a. a. Bro. Jono giminės, 
pažįstami, pr rateliai. Tėvų 
Marijonų Bendradarbiai ir 
visi Chicagos lietuviai nuo
širdžiai kviečiami laidotuvė
se dalyvauti ir šiam kilnios 
širdies jaunuoliui suteikti 
paskutinį patarnavimą.

A. A. Bro. Paulaičio, 
M. I. C. Laidotuvių 

Tvarka

Barberiams pakelta
Arbitratoriaus iš U. S. 

Darbo Department pasidar
bavimu, prieita prie susita
rimo tarpe barbernių savi
ninkų ir barberių unijos. 
Nauja sutartim, barberiai 
gaus $2.80 daugiau į savai
tę ir priede 60 nuoš. viso, ką 
bus uždirbę virš $50 bėgiu 
savaitės.

BŪK “DRAUGO” DRAUGU 
PATARK SAVO KAIMY
NUI UŽSIPRENUMERUO 
TI “DRAUGĄ”

PLATINKITE “DRAUGĄ”

VIENŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

A. A.
MARIJONA

KARECKIENĖ

Jau sukako vieni metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą, žmoną, ir 
motinėlę Marijoną Kareekienę.

Netekome savo mylimos Bal. 
25 d„ 194'5 m.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailest.ngas Dievas 
suteikia jai amžiną atilsj.

Mes, atmndami jos liūdną 
prasišalinimą iš n,ūsų tarpo, 
užprašėme gedulingas šv. Mi
šias (su egzekvijomis) Pirmad. 
Bal., 29 d., 1946 m. šv. Myko. 
lo parapijios bažnyčioje, 8-tą 
vai., ryto.

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

Nuliūdę: Vyra-, Duktė, Sū
nui ir k.to- Giminės.

CHICAGO, ILL.... Šįryt Gi
mimo P. Švč. parapijos baž
nyčioje įvyksta a. a„ Bro 
Paulaičio, M. I. C. laidotuvės.

Pamaldos bažnyčioje pra
sidės 9:30 vai. Apie 9 vai,, iš 
pp Paulaičių namų 7019 So. 
California Avė. kūnas bus
išlydėtas į bažnyčią.

Laidotuvėms vadovaus d. 
g. Tėvų Marijonų Provinci
jolas Amerikoje, Kun. J. 
Jančius, M. I. C. Jam asis
tuos Marijonų Naujokyno 
vedėjas (buvęs irgi a. a. Bro. 
Jono magistras) Kun. P. Ba
rauskas dijakonu, ir Aušros 
Vartų par. asistentas Kun. 
Bulovas, M. I. C. subdijako- 
niu. Prie šoninių altorių Šv. 
Mišias laikys Marianapolio 
.namo viršininkas Kun. J. 
Kuprevičius, M. I. C. ir Mari- 
anapolic Kolegijos rektorius 
Kun. dr. J. Vaškas, M. I. C.

Pamaldų metu giedos Tė
vų Marijonų semnarijos klie
rikų choras. Karstą neš ir 
kitur šermenims patarnaus ,

DVIEJŲ METŲ MIR
TIES SUKAKTUVĖS

JOZEFĄ GATELIS

Jau-sukako du metai, kai ne
gailestinga, mirtis atskyrė iš 
mūsų tarįjo mylimą žmoną ir 
motiną.

Netekome savo mylimos Ba
landžio JO, 1944.

.Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jos niekados negalėsimo už
miršti. Eai faile-tingus Dievas 
suteikia jai amžiną atilsį,.

Mes, atirftndami jos liūdną 
’ įprasi šidinkmąi išn mūšiu , tarpo, 
užprašėme gedulingas šv. Mi
šias Balandžio 30 d., Nekalto 
Prasidėjimo Paneles švč. pa
rapijos bažnyčioje, 8 vai., ryto.

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

Nubudę:
Duktė.

Vyras, Suims ir

VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

SENOMS, ATDAROMS,
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Keičiamieji nuo senų, atdarų 
Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti. Ir kaip 
nakties metu negalima gerai Išsi
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
uležtl Ir skaudė
ti — Užtepkite 
LEOULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų, atdarų Ir 
skaudžių žatadų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybės sutelks 
Jums tinkamu 
nakties poilsį ir 
pagelbės išgydy1 

senas, atda- 
ras ir skau 
džtas

daa. Vartokite J) Irgi skaudlems 
nudegimams, Sąšų ir sutrūklmų 
prašaiinimul, ir kad palengvinti 
Peorlasls niežėjimą. Atvėdlna va
dinamą Athlete’s Foot degimą Ir 
niežėjimą, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
sutrūkimo tarp pirštų; geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo Išbėrimams ir ki
toms odos negalėms iš lauko pu

žais
ii

A. A.
ANTANAS BUKANTAS

Jau sukako vieni metai, kai negailestinga, mirtis 
atskyrė iš mūsų tarpo mylimą Vyrą ir Tėvelį An
taną Bukantą.

Netekome savo mylimo Balandžio 29 d , 1945 m.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalė

sime užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam 
amžiną atilsį.

Mes, atmindami jo liūdną prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, užprašėme gedulingas šv. Mišias Bal., 28 d., 
Charles parap., Bažnyčioje, Melrose Park, III. 11 
vai., ryte, kitos šv. Mišias Gegužio 5 d., 9:30 vai., 
ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su 
mumis pasimelsti už a. a. Antano Bukanto sielą.

Nuliūdę: Moteris Ona, Sūnus Kazimieras ir Ki
tos Giminės.

LBOUUO OINTMENT parsi
duoda po »t.00, 1.75, Ir «.0O.

Rlųsklte Jūsų Money Orderi tie
siog į: —

L E G U L O
1941 No. Pulaski Rd. 

Itapt. I). Chicago 39, III.

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių .

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

The Missintį Counlries
Lcndonas (LAIC) — Ang

lijoje yra susikūrusi British 
League for E .ropean Free- 
dom. Sąjungos pavadinimas 
rodo, kda ji yra susikūrusi 
Europos pavergtoms tau- 

: toms padėti laisvę atgauti. 
Jos priešakyje stojo kuni
gaikštienė Athlone. Sąjunga 
tolydžiui leidžia informaci
nio turinio brošiūras, atsi
šaukimus, rengia paskaitas 
pranešimus ir t. t.

British League for Euro- 
pean Freedom paskaitos vi
suomet gausiai lankomos, 
nes tiek jos idėja, tiek ten 
girdimi pranešimai anglų 
publikai yia patraukus ir jai 
ideologiniai artimi.

Prieš akis turime tes są
jungos trumpą spausdintą 
lapelį No. 19. Jis pavadintas 
The Missing Countries. Ne
sunku atspėti, apie kokias 
“Missing Countries”, čia 
kalbama: tai Lietuvą, Esti
ją ir Latviją.

Aštuonių puslapių brošiū
rėlėje pasakojama, kas nuo 
1940 metų vasaros nutiko 
Lietuvą, Latviją ir Estiją 
Kiek smulkiau pranešama a- 
pie dabar tinę padėtį tuose 

s kraštuose. Užinteresuoti Są
jungos reikalais asmenys y- 
ra prašomi kreiptis: The 
British League for Euro

pean Freedom. Secretary, 66 
Elizabeth Street London, S. 
W. 1, Englaud.

. . San Francisco, Calif. —I
Polyclinic Hospital operacijai 
iš moters sveriančios 280 
svarų tapo išimtas tumoras 
97 svarų. Moteris 51 metų 
amžiaus.

Greit augantis miestas
Sao Paulo, Brazilija. — 

Šis miestas, sakoma, yra 
greičiausiai augantis miestas 
visam pasaulyje. Jei visą lai
ką augs, kaip dabar auga, 
tai 1960 metais turės netoli 

i trijų milionų gyventojų. Sao 
Paulo yra ir lietuvių koloni
ja.

Pro žiūroną į erdves
Dr. Olive J. Lee, direkto

rius Northwestern Universi
teto observatorijos direkto
rius. praneša, kad kiekvieną 
pradedant ateinančiu penk
tadieniu, kiekvieną giedrą 
penktadienį, nuo 8:30 iki 
10:30 vai. observatorija bus 
atdara publikai pažiūrėti, 
kaip pro teleskopą atrodo 
berybės erdvės. Observatori 
ja randasi prie minėto uni
versiteto, Evanstone.

Būk šviesus, skaityk 
‘Draugą”.

ZEIKA'EVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

Naują Koplyčią

Marquet+e Park

6845 S. YVestern Avė. - Pro. 0099t

ANTRA
Koplyčia kaip ir buvus

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

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ {STAIGIOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ .

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 

Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais Ir Ketvirtai. 
8 vai. vak.

Illinois "Motina"
Mrs. Helen G. Hines, iš 

Springfield, III., Illinois 
State Mothers Association 
tapo išrinkta Iilinois **Moti- 
na 1946”. Ji yra motina de
šimties vaikų, iš kurių devy
ni tarnavo pastarojo karo 
ginkluotose jėgose. Ji yra 
vienatinė moteris Spring- 
field’o mokyklų taryboj.

New York, N. Y. — Ap
skaitoma, kad ekonominiai 
nuostoliai dėl tiafiko nelai
mių mieste 1945 m. siekia 
pusantro biliono doi.

Šio pasaulio įstatymai ne- Į 
atsimaino, kol jų kas nors j 
neatmaino. — Garfield.

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

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.
— Tai Padarysit© Tiesiog 
Kreipdamiesi J Mūsų Įstaigą!

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

Dam/elū tMisvią pro pilnai 
patenkinti tait mene iederrats, 
kuriuot mm padirbame jiem*.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

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

VENETIAN MONUMENT COMPANY
627 NO. WBSTEKN AVĖ. TEL.: 8EELEY 6108 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue) 

NULIŪDIMO

v” • •
< 4/ VALANDOTE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

Mflgų patarnavimas yra greitas, mandagus. Ir 
jftsų finanslfikam stoviui prieinamas!

NARIAI:
O h I e a g o ■

Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

Asociacijos

AMBULANCU 
Patarnaujam 
dieną ir naktį

Mes Turime
Koplyčias

Visame
Mieste.

J. LIULEVICIUS
1348 S. CALIFORNIA AVĖ, Tel. LAK 3572

P. J. RIDIKAS
3334 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Telephone YARds 1419

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th St_________ Phone YARds 0781

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

Phones: YARds 1138-39 
I’RO. 0099

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

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4008

Lietuvos Nepriklausomybei - tam aukokimės!
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1 Nekalto Prasidėjimo
I SEKMAD, BAL-APRIL 28, 1946 

i AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SVETAINĖJE 

| 2327 West 23rd Place. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois

Gildos IV-sis Seim a s iii •
SEIMO TVARKA |

10:00 V AL., RYTO..................................IŠKILMINGOS MIŠIOS IR PAMOKSLAS,
(Pagal naują laiką, Vieną Valandą Anksčiau). (’l

12:00 V AL., PIETŲ ..................................... BENDRI DALYVIAMS PIETŪS, m
(Kalukutieną ir šinką-ham). vi

2:00 VAL., POPIET......................... ............................................ SEIMO POSĖDŽIAI. į|

Nekalto Prasidėjimo Seserą Gildą ir Seimo Rengimo Komisija. |Nuoširdžiai užprašome visus kuoskaitlingiausiai dalyvauti šiame Seime

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS CHORAS

SUŽAVI FINALISTUS, TEISĖJUS IR PUBLIKA
SEDIME MINKŠTOSE KEDESE. FINALISTAI PUIKIAI 

PASIRUOŠĘ. LAIMĖTOJAI — KATALIKIŠKŲ MO
KYKLŲ STUDENTAI. FINALE — LIETUVIŲ ME
NO PAŽIBA.

RENKAMĖS J TARYBOS 
RŪMUS

Šių metų, balandžio 23 
dieną, Chicagos miesto ta
rybos rūmuose, (Council 
chambers, City Hali) įvyko 
Chicago Herald - American 
įtakingo dienraščio suruoš
tas prieš paskutinis vakari
nių valstijų zonos iškalbumo 
kontestas, temoje: “Andrevv 
Jackson”, •

Kontestu rūpinosi ir visą 
tvarką vedė mūsų tautietis, 
to dienraščio religijos sky
riaus redaktorius, Stasys 
Pieža. Konteste dalyvavo 
dvi grupės po penkis rinkti
nius kalbėtojus, išsijotus iš 
tūkstančio Pittsburgh, Mil- 
waukee, Detroit, Texas ir 
Chicago’s aukštesnių moky
klų (High Schools) ir kole
gijų (College) auklėtinių. 
Teisėjais buvo penki įžymūs 
Chicagos universitetų ir 
aukštesnių mokyklų iškalbos 
ir dramos mokytojai.

FINALISTAI KONTES- 
TININKAI.

Atgiedojus Amerikos him
ną, įžanginę kalbą pasakė 
Stasys Pieža, oratorių kon- 
testo tvarkytojas ir persta
tė Cook county superinten
dentą Noble J. Puffer vesti 
kontestą.

Rašančiam, draugijoj ar
tisto Justo Kudirkos, pirmą 
kartą teko būti puošniuose 
Chicago miesto tarybos rū
muose ir besėdint minkštose 
aldermonų kėdėse klausytis 
rūpestingai paruoštų kon- 
testantų kalbų. Oratoriai ne
sijaudinant, drąsiai atpasa
kojo Andrew Jackson pavyz
dingą gyvenimą, jo uolumą, 
energiją, ryžtingumą ir nuo
širdų darbo žmonių globoji
mą. Kaikurie, baigiant kal
bas, linkėjo dabartiniems 
tautų valdimierams, svars
tant valstijų reikalus ir ban
dant įgyvendinti pasaulyje 
pastovią taiką, eiti pavyzdin-

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDŪS
• RŪMO

• GIN
• VYNO
• ‘KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS

MATHAN 
RANTER 

“Lietu vIškM
Žydukas”

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH

LIQUOR

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

gaiš septintojo Suvienytų 
Valstijų prezidento, Andrevv 
Jackson takais. Jų kalbos 
tinkamai paįvairintos balso 
pakėlimais ir rankų gestiku
liacijomis taip gražiai atpa
sakotos, kad vienas iš teisė
jų taip pareiškė: “Jus visi 
esate laimėtojais”.

Nekantriai belaukiant tei
sėjų sprendimo, įdomu buvo 
patirti, kad šio kontesto lai
mėtojais išėjo katalikų įs
taigų auklėtiniai. Kolegijos 
skyriuje, Milvvaukee, Mar- 
ąuette Universiteto, Joseph 
Schwartz, aukštesnes moky
klos skyriuje, Chicago, De 
La Šalie, William G. Ehler. 
MŪS PAŽIBA PASIRODO

Šį kontestą paįvairino ir 
klausytojams suteikė daug 
malonumo sesers M. Bernar- 
dos vadovaujamas Šv. Kazi
miero Akademijos A. Capel- 
la choras. Rinktinė publika 
atydžiai klausėsi ir kiekvie
ną choro dainą lydėjo gau
siu rankų plojimu.

Muzikalė dalis pradėta 
Arderson’o “Madonna’s Pra- 
yer”. Vėliau sekė grupė lie
tuviškų liaudies dainų: A. S. 
Pociaus “Oi džium, džium”, 
“Beauštanti aušrelė” ir se
sers M. Bernardos “O pasa
kyk, saulužėlė”.
Solo Romberg’o “One Kiss” 

be palydėjimo pianu daina
vo Jonės Comm. High 
School auklėtinė Marion La 
Badie. Antroj dalyj choras 
išpildė Palestrina “Gloria 
Patri” ir Adams “Bells of 
St. Mary’s”. Programa baig
ta N. Cain “America My 
Own” daina.

Besiklausant choro daina
vimo, buvo aiškiai jaučiama 
disciplinuota patyrusios ve
dėjos įtaka, nes ir žodžių ta
rsena suprantama ir kurinių 
frazavimas taisyklingas. Y- 
patingo malonumo klausyto
jui teikė, kai dainininkės 
įsmeigusios akutes į vedėją 
klusniai sekė kiekvieną jos 
rankų judesį ir dėl to su pil
nu pasitikėjimu pildė kūri
nius.

kunigas tei
kė paskutini patar

navimą
Išleido gyvus, 
rado lavonus

Alfred Willey, 6324 So. 
Lavergne Avė., linksmai at
sisveikino stotyje su savo 
žmona ir dviem vaikais, ku
rie vyko į Burlington, Iovva, 
atostogų pas gimines. Grį
žęs namo už 60 minutų iš
girdo apie traukinių katas
trofą, Naperville, III. Nubė
gęs pas draugą sėdo į auto
mobilių ir galvotrūkčiais nu
siskubino į nelaimės vietą.

Nuvykęs vienoj lavoninėj 
pažino tris lavonus: savo 
žmonos ir dviejų vaikų.

Įvairios Įdomios
W ŽINIOS

Lietuviška giesmė

Z_p,

Federalis teisėjas vieniems 
metams ir vienai dienai ka
lėjimo nubaudė Lee Phillips, 
3300 Osaga Avė, kuris nu
davė agentu federalio Tei
singumo Departmento.

$42,500 už sužeidimą
Oru susisiekimo istorijoj 

pirmas atsitikimas, kad bū
tų pripažinta tokia pinigų 
suma už sužeidimą lėktuvo 
katastrofoj.

TWA linijos atstovai įtei
kė seaman John Ror.ey, iš 
Indianapolis, Ind., advokatui 
$42,500 už sužeidimą lėktu
vo katastrofoj gruodžio 1, 
1944 m., Van Nuys, Califor- 
nia. Katastrofo žuvo 17 ke
leivių, o sužeista 15. Minė
tas jūrininkas ligoninėj išgu
lėjo 16 mėnesių.

"atYdIT
Taisome

REFRIGERATORIUS
SKALBIAMAS MAŠINAS IR

DULKIŲ VALYTUVUS —
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

6528 S. Ashland Avė.
GROvehill 1983 - TRIangle 0073

.. ,1,.....

■ ‘ ■

-...i..

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

Tortas Vlrft 117,500,000. — Atsargos Fondas Viri 11,800,000

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

Office hours daily: 9 A. M. to 4 P. M. — VVednesdaya: 9 A. M. to 
12 Noon. — Thursdays 9 A. M. to 8 P. M.

i

NORtU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Formas

Automobilius

ii. C. ALlfN
(Aleiauskas)

Del Susitarimo šauk:

Republic 6051

i mus
X Dr. G. A. Wiltrakis, de- 

New York (LAIC) — Gau- pūty direktorius Viešosios 
ta žinių iš vieno kaimo Sibi-1 Gerovės Departamento Illi-
ro gilumoje, kur gyvena as
tuonios lietuvių tremtinių 

: šeimos. Vieni jų verčiami

Traukinių katastrofoj, Na- 
perville, III., tarpe sužeistų S jblTG 
keleivių buvo ir kun. Duns-1 
ton Velesz, pranciškonas, iš 
Quincy, III. Nepaisydamas 
savo sulaužytos kojos, jis at
sisakė nuo vežimo į ligoninę 
ir išimtiems iš vagonų
ir mirštantiems teikė pasku-idkbti prie kolchozinio ūkio, 
tinį patarnavimą. Tik atvy- kiti dirba miškuose. Visi 
kus kitiems kunigams iš Na-: kenčia nuo maisto stokos, 
perville, jis buvo paimtas į nes ir duo?os mažai _tema; 
ambulansą ir nuveštas į St. Bažnyčios neturėdami, 
Charles Hospital. šventadieniais renkasi tai į

vienus, tai į kitus namus, 
gieda giesmes ir kalba tėvy
nėje išmoktas maldas.Vidurvakaruose

nois valstybėje, bus svar
biausiu kalbėtoju Lietuvių 
Vaizbos Buto bankiete, atei
nantį sekmadienį, balandžio 
28 d., Evergreen Club, 9140 
S. Western Avė. Norintieji 
dalyvauti bankiete turi re
zervuoti vietas telefonu Vir- 
ginia 1515.

X Dievo Apvaizdos para
pijoj linksmiausia diena bus 
gegužės 5-ji. Tą dieną kleb. 
kun. A. Martinkus atlaikys 
iškilmingą sumą, per kurią 
bus dėkojama Dievuį už vi-

Traukinių katastrofa, įvy-; KaitūlliZBCijOS dslfl 
kusi balandžio 25 d., Naper-' Vatikanas. — Liepos 7 d 
ville, III., yra viena didžiau- Paskirta kanonizacijai Moti- sas malones. 3 vai. popiet, 
šių vidurvakarų valstybėse, i na^ France3 Xavier Cabrini.! mokyklos kieme bus degina- 
Didžiausia katastrofa buvo 1 Ji bus Pirmoji Amerikos ! mi parapijos skolos mortgi
1900 metais ties Ivanhoe 
Ind., (tarpe Gary ir Ham-
mond), kurioj žuvo 68 asme- j XI įskaitė palaimintųjų skai 
nys. j i čium, mirė Chicagoj 1917 m.

šventoji. Motina Cabrini, ku- j čiai. Šioms iškilmėms visa 
rią 1936 m. šv. Tėvas Pijus parapija stropiai ruošias.

X Žurnalistas Stasys Pie-

44 skundai
Į valstybės gynėjo ofisą 

atvyko net 44 asmenys su 
skundu ant Mrs. Mildred 
Burke, vadą trijų realestate 
firmų, apie kurias vakar 
buvo plačiai “Drauge” rašy
ta. Tuo tarpu išduotas va- 
rantas Mrs. M. Burke suim
ti ir policija jos ieško.

Mrs. M. Burke, sakoma, 
yra apie 40 metų, juodbru
vė, dėvinti juodą skrybėlę, 
kadi pritiktų prie jos juodo 
Cadilac firmos automobi- 
liaus.

Apskaitoma, kad rankpini
giais už parduodamus na
mus ji bus susišlavus iki 
$50,000.

ža sekmadienio rytą išskren 
___________________ _  da lėktuvu į Boston, Mas s.,
Miestelis be oolici-1• tuose iš aukštesniųjų mo«jos. be teismo kyklų išrinktų geriausių kal- 

' -įbėtojų galutinis kontestas.
Drauge su juo išvyksta vi
durinėse vakarų valstybėse 
išrinktas kontestininkas — 
La Šalie, katalikų High 
School, mokinys. St. Pieži 
žada aplankyti ir Bostono 
lietuvių įstaigas bei veikė
jus.

X A. a. brolio Jono Pau- 
laičio, MIC., laidotuvės įvyk 
sta šiandie, 9:30 vai. ryto, 

i iš Gimimo Šv. Panos Mari
jos parapijos bažnyčios,. Lai
dotuvėse dalyvaus daug Chi
cago lietuvių dvasiškijos ir 
visuomenės. Yra atvykusių 
net iš Naujosios Anglijos. 
Per gedulo pamaldas giedos 
Tėvų Marijonų Seminarijos 
klierikų choras. Po pamal
dų kūnas bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapus. Velio
nį, pašarvotą namuose, žmo
nės per visas dienas lankė 
dienomis ir naktimis.

Monroe City, Mo. — Neto
li šio miesto randasi mieste
lis vardu Indian Creek. Gy
ventojai išimtinai katalikai. 
Pažymėtina, kad miestely 
nėra nei vieno policininko, 
nei teismo. Į pastarąjį karą 
iš miestelio buvo pašaukta 
50 jaunuolių, iš kurių tiktai 
vienas negrįžo.

Nenamirškife laik
rodžio oasukti

Dešimttūkstantinė 
žmona

New York, N. Y. — Mrs 
Winifred Lily Perry pasta
rame Amerikos kareivių 
žmonų transporte, kuris at
plaukė į New York laivu 
Queen Mary, Karo Depart
mento rekorduose pažymėta

Balandžio 28 dlieną prasi-Į numeriu 10,000. Vadinas, 
deda dienos šviesos taupy- i vien tik iš Anglijos atvyko 
mas. šeštadienio naktį, dvy- į Ameriką 10,000 kareivių 
liktai išmušus, visiems reikia žmonų.
pasukti laikrodžius vieną va
landą pirmyn.

Konferencija vaikų 
klausimais

Kariuomenė nai
kina ŽUVĮ

Prieš kiek laiko žuvingam 
Painsett ežere, S. Dakota

Birželio 14 d. Chicagoj bus vai., dėl nežinomos priežas- 
sušaukta konferercija vaikų ties pradėjo gaišti žuvvs,
klausimams svarstyti Kon
ferencijoj dalyvaus visa ei
lė švietėjų, viešosios sveika
tos atstovų, mokyklų admi
nistratorių ir socialių veikė
jų.

Konferenciją šaukia Illi
nois Commission for Handi- 
capped Children.

ypatingai karpęs ir buffalo. 
Apskaitoma, kad apie 16 
milionų svarų išgaišusios žu
vies vanduo išmetė į krantą. 
Kad nekiltų kokia epidemija, 
pašaukta kariuomenė, kuri 
iš lėktuvų tam tikromis bom
bomis degina.

Warszawa. — Pranešama, 
kad Lenkija pati gaminsis 
nepaprastą vaistą Penicillin. 
Fabrikas tam vaistui ga-

Trafiko tesimas peržiūrė
damas suimtųjų dėl greito 
važiavimo automobiliais by
las, atėmė šoferio leidimus■ minti pargabentas iš Kana- 
šešiems asmenims. I dos.

X Red. L. šimutis vakar 
išvyko į Vašingtoną atsto- 
vautį Amerikos Lietuvių R. 
K. Federaciją National Cou
ncil of Catholic Men direk
torių tarybos suvažiavime, 
kuris įvyksta šiandien ir ry
toj. NCCM direktorių tary- 
bon nuo ALRKF įeina L. Ši
mutis ir J. B. Laučka. NC
CM yra National Catholic 
Welfare Conference vyrų 
skyrius. Ši organizacija, duo 
danti kas sekmadienį radijo 
programą — Catholic Hour, 
užlaikanti stiprią spaudos a- 
gentūrą, stipriai remia Lie
tuvos žmonių teises į laisvą 
ir nepriklausomą gyvenimą.

Kas stoja į kovą su savo 
silpnybėmis, visuomet lai
mi.




