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STREIKAS STABDO TOLIMA TELEFONAVIMA 
'Duokite Valgyti!' Saukia Vokiečiai; 

Kas Yra Manifestacijų Kurstytojai? 
("Drangjo" Specialaus Korespondento Paryžiuje Pranešimas) 

VERBŲ SEKMADIENIO PROCESIJA PALESTINOJE 

Jau kuris laikas kaip vi
same Ruhro krašte prieš 
anglų administraciją vyks
ta milžiniškos manifestaci
jos, kurios gali išsivystyti ir 
prieš kitų zonų okupantus. 
Tas rodo, kad vokiečiai pir
mą kartą po karo išdrįso 
masiniai išreikšti savo pro
testą ir neužmirši nacišką 
discipliną. 

Daugiau kaip milijonas 
vokiečių darbininkų strei
kavo paskutiniomis dieno
mis, reikalaudami, kad būtų 
pagerintas maistas. Mani
festantai nešdami plakatus, 
kuriuose buvo parašyta 
"Duokit mums valgyti," 
veik kiekviename didesnia
me mieste grupavosi prie 
anglų įstaigų, protestuoda
mi dėl maisto sumažinimo. 

Demonstrantai Degina 
Anglui Automobilius 

Essene ir kituose mies
tuose demonstrantų skai
čius sieke iki 20 tūkstančių, 
tuo tarpu Dusseldorfe ma
nifestantų minia buvo išau
gusi iki 100 tūkstančių ir, 
nežiūrint į karo sargybą, 
stengėsi įsiveržti i anglų 
administracijos užima m u s 
namus. Kada policijai pasi
sekė minią atstumti, tai ji 
j/siutusi pradėjo akmenimis 
daužyti anglų įstaigos lan
gus ir savo pyktį stengėsi 
išlieti ant žurnalistų, kurie 
norėjo padaryti fotografi
jas, išdaužydama jiems iš 
rankų aparatus ir apversda-
ma kely sutiktus anglų au
tomobilius, o kai kuriuos 
net ir padegdama. 

Vietos anglų komendan
tas buvo priverstas šauktis 
kariuomenes pagalbos ir da
bar anglų zonoje didesniuo
se industrijos miestuose pa
truliuoja kariuomenes tan
kai. 

Dortmunde vokiečių dar
bininkų manifestacija praė
jo drausmingiau ir ramiau. 
Cia irgi minia žmonių buvo 
susirinkusi prie anglų įstai
gos, bet vėliau buvo ramiai 
išsiskirstyta. 

Nors Dusseldorfe vėl gri
žo ramybe.: fabrikų darbi
ninkai pradėjo darbą ir ga
tvėse vel pradėjo vaikščioti 
tramvajai, tačiau pora tūk
stančių angliakasių dar te-
bestreikuoja ir atsisako lei
stis į kasyklas, kol nebus 
pagerintas maisto davinys. 
Koelne 80 tūkstančių darbi
ninkų pasiuntė u Keturiems 
Didiesiems" į Maskvą peti
cija prašydami, kad būtų 
atsižvelgta į jų padėtįi ir pa
gerintas maitinimas. 

Maitinimosi padėtis Vo
kietijoje anglų zonoje daro

si kritiška. Vietomis gyven
tojai turi prie kepyklų iš
stovėti ištisą dieną, kad ga
vus nusipirkti gabalėlį juo
dos duonos, daugelis maisto 
krautuvių liko visai uždary
tos ir tik anglų kariuome
nei sumobilizavus transpor
to priemones, buvo pasisku
binta atvežti šviežaus mais-

Kas Yra Tie Kurstytojai? 

Londono nuomone, kad 
visos Ruhro krašte vyks
tančios manifestacijos dėl 
maisto pagerinimo esančios 
nacių darbas. Išsislapstę, 
jie dar turi didelę įtaką į 
vokiečius kaimiečius ir krei 
pdamiesi į jų "patriotišku
mą," ragina nepristatinėti 
maistą į miestus. Daugelis 
iš kaimiečių pritarė tokiam 
'"streikui" ir sustabdė mai
sto siuntimą. Kai kurie vo
kiečiai anglų Įstaigas jau iš 
anksto buvo įspėję apie be
prisiartinančią audrą. 

Pagal "Manchester GuarT 
• 

dian" visos šios manifesta
cijos buvo suorganizuotos 
tam, kad pastačius Anglijos 
vyriausybę į keblia padėtį. 
Reikia pastebėti, kad anglų 
zonoje vokiečiai jau senai 
nepatenkinti anglų vedama 
politika. Kada anglai užve
dė anketą, norėdami sužino
ti, kas stovi viso šio judėji
mo priešaky, tai pamatė, 
kad labai daug nagus yra 
prikišę komunistai, bet ne
atsiliko ir naciai, kurie tuo 
panorėjo sukiršinti žmones 
prieš okupantus. 

Vienas aukštas anglų ka
rininkas pareiškė, kad jis 
turįs rimtų priežasčių ma
nyti, kad visi neramumai 
Ruhro krašte yra ne kieno 
kito kaip vokiečių komunis
tų darbas, kad padarius įta
kos, į Maskvos konferenciją. 

Kokia nebūtu ŠH manife
stacijų kilmė, ji jau turėio 
atgarsį Maskvoje. Višinskis 
pagelbinšje komisijoje pa
sakė, kad reikia padaryti 
galą anglų kontrolei Ruhro 
krašte. 

Iš viso šios manifestaci
jos dar tik pradžia ir pake
lia uždangą į artimiausią 
ateitį, iš kurios reikia lauk
ti dar blogesnė* padėties. 

Vyt. Arūnas 

Telefonistai Atmetė Valdžios Siūlymą; 
Reikalauja Pakelti Algas $12 Savaitei 

«• v . Amerikos telefonistes vakar rytą ištraukė šniūre
lius, ir tolimo telefanavimo balsas n:^krito iki šnibždėjimo 

Streikan išėjo 340,000 unijistų darbininku, 12,000 ją 
Chicagoje ir atrodė, kad U.S. valdžios pastangos vienaip 
ar kitaip užbaigti streiką nuėjo niekais. 

Chicagoje telefoninis pa
tarnavimas buvo beveik nor Darbo sek r Schwellenbacho 
malus, be sutrukdymų, bet I paskutinio momento pasiū 
vien tik esant svarbiam rei
kalui tegalima pašaukti 
priemiestį ar tolimesnę vie
tą. 

Pikietninkai ir pikietnin-
kės apsupo kiekvieną telefo
nų bendrovės pastatą Chi-
cagos mieste. Šešios Chica-
gos srities unijos dalyvau
jančio? streike bandė pa
veikti vietinį patelefonavi-

lymas paskelbti 24 ar 48 va
landų paliaubas buvo unijų 
atmestas kaipo per vėlai pa
darytas, neduodąs jokio pa
dėties palengvinimo, ir nie
ko nereiškiąs. 

Unijos reikalavimu? virši
ja $12 savaitei pakėlimas. 
Valdžios statistika parodo, 
jog paprastas telefonų dar
bininką? uždirba $43.19 į 

Minios žiūrovų stovi prie kelio Jeruzallje stebėti šių metų Verbų sekmadienio 
procesiją, einant Kristaus tradiciniu keliu iš Betanijos į Jeruzalę. Vaizde matosi Do
mininkonų Bažnyčia, Paternoster vienuolynas, ir Alyvų Kalnas. (Acme Telephotc). 

mą, bet Mrs. Emma I. Jas- savaitę. Taip pat reikalau-
cot! nestreikuojančios uni- \ jama uždaros įmonės ir uni
jos prezidente, sakė jos or- jos duoklių išskaitymo; su-
ganizacija nepr i p a ž \ s t a mažinimas skirtumų už pa-

v * •» % ^ • J A -

New Jersev Paėmė Gromyko Puolė Amerika už Graikija; 
Reikalauja Panaikinti T Bombas 

w 

LAKE SUCCESS, N. Y., Į manymus. Jis sakė tuo bū-
bal. 7.—Sovietų delegatas du būtų išvengta diktatū-
UN saugumo taryboje šian- | ros, anarchijos ar "valsty- i šiandien paėmė savo žinion 

Telefonu Įstaigas 
NEWARK N.J.. bal 7!— 

3treiko. 
» 

Atmetė Schwellenbach 
Pasiūlymą 

Telefonistų streikas pra-

Pildant gub. Driscoll įsaky-

našius darbus kituose mies
tuose; sumažinti laiką gau
ti paaukštinimą; iki keturių 
savaičių atostogų po 20 me
tų tarnybos; pensijų — ma
žiausiai po $100 mėnesiui. sidėjo 6 vai. ryte vakar, 

kuomet buvo gautas žodis B£ §HJ nacionalii? reikalą 
iš VVashingtono, kur vyko j vimų, vietinės unijos stato 

mą, valstybės darbo komisi- j derybos, kad streikas įvyks. Į dar ir savo reikalavimus 
jonierius Harry C. Harner 

bes nepriklausomybės" nūdien užsipuolė ant Ameri
kos už tai, kad ji savo pla
nu padėti Graikijai ir Tur
kijai '* pažeidžia Jungtinių grjjžimo į politinę galią, ir 
Tautų autoritetą/' Jis sakė padarytas tik dieną po to, 
Amerikos teigimas, kad tuo i kai jis pareiškė, kad jeigu 
būdu sustiprinama U.N. yra nauja Uranija gręstų pasau-
neteisingas, o pagelbėjimas I lhii. 'J . A. Valstybės, ir Pran 
Graikijos ir Turkijos yra icūzija stos kartu jai prie-

visas New Jersey Bell Tele-

tik kišimasis į tų valstybių 
vidaus reikalus. 

Pirm to, Gromyko pakar
tojo Rusijos reikalavimą, 
kad Amerika tuojau sunai-

vertimo. Tai buvo jo aiš- phone Co. bendrovės nuosa
kiausias pasisakymas dėl jyybes, ir tuoj atsišaukė į 

24,000 streikuojančių dar
bininkų sugrįžti į darbą kai
po valstybės samdiniai. 

Driscoll sakė jei darbinin
kai atsisakys grįžti, jis pra
šys stipresnio įstatymo nu
matant bausmes. Unijos at
stovai anksčiau nurodė, jog 
jų nariai nedirbs* valstybei. 

sintis." 
Kai kurie klau s y t o j a i 

įskaitė pareiškime apie 'Pi
raniją" komunizmą, ir nuro
dymą, jog jeigu jis grįžtų į 

kintų savo turimų atominių | g a l i ą j i s tampriai jungtų 
bombų sankrovą, teigdamas j pr a n cūziją au Vakarų vals-
jog toks žygis, drauge su i tybėmis. 
bendru ginklų sumažinimu, 

Bevin Sako 'Nieko Neatlikome'; 
Sutikta Grąžinti Žydams Jų Turtą 

MASKVA, bal. 7.—Po tri- vis labiau plinta žodis, kad 
jų ir pusę valandų posėdžio \ Rusijos užsienių min. Molo-
šiandien, Anglijos užsienio , tovas paruošia naują puoli-

Atmetė Prašymą 
Grunerio Gyvybei 

"prašalintų bendrą nepasi
tikėjimą." 

Sako Nereikia Saugumo 
Pasakydamas ilgai lauktą 

sovietų politikos kalbą gin
klų komisijai, Gromyko at
metė Vakarų valstybių pa
reiškimus, kad pirm negu 
bus nusiginkluota turi būti 
įsteigta tarptautinis saugu
mas. 

Pasak Gromyko, bendrojo 
U.N. suėjimo reikalavimas 
nusiginklavimo nenurodė jo
kio reikalingumo tokių sau
gumo priemonių. 

270 Partizanai Žuvo 
ATĖNAI, bal. 7. —Spau

dos raportų pranešimu, 270 
partizanų buvo užmušta ir 
114 suimta susirėmimuose 
tarpe valdžios kariuomenės 
ir kairiųjų gaujų šiaurės, 
rytų ir centralinėj Graikijo
je per praeitas dvi paras. 

Gen. DeGaulle Prašo 
Prancūzu Paramos 

STRASBOURG, Prancū
zija, bal. 7.—Gen. Charles 
de Gaulle šiandien atsišau
kė į Prancūzijos gyventojus 
susiorganizuoti į sambūrį, 
kuris faktinai būtų politinė 
partija remianti jį ir jo su-

Angliakasiai Vykdo 
'Saugumo Streiką' 

Tūkstančiai Illinois ang
liakasių vakar prisidėjo prie 
John L. Lewiso uniios "sau
gumo streiko'' valdžios ope
ruojamose minkštos anglies 
kasyklose. "Streikas" pra
sidėjo oficialiai užsibaigus 
šešių idiems liūdesio laikui už 
111 Centralia aukų,. Iš j vai
rių šaltinių darosi vaizdas, 
jog arde pusė krašto 400,000 
minkštos anglies kalėjų ne
dirba. 

Federalinės valdžios ins
pektoriai vakar skubiai ap
žiūrėjo 518 anglies kasyklų, 
kurias vidaus reikalu sekr. 
Krugas praeitą savaitę už
darė už pavojus angliakasių 
gyvybėms. 

ORAS 
Apsiniaukus ir šilčiau. 

Saulė teka 5:23; leidžiasi 
6:24. 

reikalų sekr. Bevinas pa
reiškė užsienių ministrų ta
rybai: "Mes esame čia jau 
keturios savaitės, o visai 
nieko nesame atlikę." 

Komitetas paruošimui Au
strijos sutarties projekto 
šiandien susitarė dei punkto 
sakančio, kad Austrija turi 
sugrąžinti žydams ir ki
tiems vokiečių atimtų turtų 

mĄ ant Amerikos k* Angli
jos už jų nusistatymą dėl 
reparacijų iš Vokietijos. 

Raportuoja Kiniečiai 
Okupavo Kitą Tvirtovę 
NANKING, bal. 7.—Kini

jos spauda šiandien rapor
tavo, jog valdžios kariuo-
nenė užėmė Suiteh, pasku-JERUZALfi, bal. 7.—Pa 

lestinos vyriausias teismas j savininkams visas nuosavy- I ^ ^ d ^ l t o i i i ^ ^ l r 
šiandien atmetė prašymą ; b e s , kurios buvo atimtos iš ! t o v e š i a Urės Shensi provin-
panaikmti mirties bausmę | j u d § 1 r a s i n i U i a r religinių c i j o j e ^ a r š i ų k a u t y n i ų . 
Dov Bla Gruneriui, nuteis- priežasčių. Taip pat susitar- j Raportuota, jog didžiausio-
tam žydų, požemio nariui. I t a , kad kur turtą negalima U d a l i s k o munistų kariuo-
Prašymą pridavė Tel Aviv | sugrąžinti, būtų už jį savi-
žydų kolonija po to, kai ninkams atlyginta, 
aukščiausias Anglijos teis 
mas atsisakė svarstyti Gru
nerio dėdės patiektą apelia
ciją. 

Laukia Kito Molotovo 
Puolimo 

Vakarų diplomatų tarpe 

menes jau yra Shensi pro
vincijoje, kur veikia Linh-
sien srityje po gėn. Chu 
Ten, kuris vadovauja nau
jos bazės įsteigimui. 

Vėliausių Žinių Santrauka 
—Senatas vakar sutiko pravesti balsavimą Lilienthal 

nominacijos reikalu iki trečiadienio, popiečio. Pranašauja
ma, kad Lilienthal bus užgirtas. 

-Pretendentas į Ispanijos sostą Don Juan Lisabonoje k e l t i klausimą išleidimo vi-
sakė jis nieko bendro neturįs su gen. Franco pasiūlymu £ 1 d a v i m ° i 0 ^ ! ^ f £ z ? 
atsteigti monarchiją, pasiliekant save galioje. 

Prašys išleisti Ruses 
MASKVA, bal. 7. — Šian

dien sužinota iš patikimų 
šaltinių, jog U.S. valstybės 
^ekr. Marshallas mano iš-

—•Filmų viršininkas Eric Johnston pranešė Prez. Tn> n o m s . 
manui, kad nuo karo pabaigos Rusija įsileido tik šešias 

tems, U.S. piliečių , žmo-
1 »"***»» kuomet sueis tartis 

U.S. filmas, o 1946 metais nepriėmė nė vienos. • KALENDORIUS 
—Didelis sprogimas sukrėtė Tel Aviv miestą Palestino- Balandžio 8 d.: Sv. Diomi-

je. Britai nušovė vieną ir sužeidė kitą žydą, kurie atsisa- zijus; senovės: Staugirdas. 
ke paklausyti įsakymo sustoti, ir pasileido beigti. Balandžio 9 d.: Šv. Marija 

—Prez. Trumanas vakar nominavo bankininką George Kleopą; senovės: Dalė ir 
A. Garrett būti U.S. ministru Airijoje, vieton David Gray. Rasa. 

\ 
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ne visi jie sugrįžo. 
Bet tikro karo, visų jo bai-

JOS F. BUDRIK, Inc. 
Didele Krauutve 

R A K A N D A I , RADIO 
LR J E W E L R \ 

Visi departamentai patalpinti 
viename baltame name 

1947 metų Radios, nuo $20.00 
iki $450 00. 

TELEVISION setai, po $275. 
ir aukščiau. 

Elektrikiniai dulkių valytuvai, 
elektrikiniai šaldytuvai, skalbi
mo mamšinos, elektrikiniai pe
čiai, aliejiniai pečiai, gaafriiafr 
pečiai, rašomos mašinėlės. 

Krautuve atdara kiekviena 
dieną ir vakarais: pirmadieni, 
ketvirtadieni ir šeštadieni iki 
9 vai. vak. 

r 
. Budrlko leidžiamos Rsdlo valan-
landos kas *« kmadtenj, i i WCFL 
(1000 kil.) radlo stoties, $:30 va
landą vak., o ketvirtai, vak. i& 
VVHFC (1450 kil.) 7 vai. vakaro. 

JOS F. BUDRIK, Inc. 
3241 S. Halsted St. 

. Chicago 8, Illinois 
TEL. CALUMET 7287 

Lietuvos Vyskupų, Esančių Tremtyje, 
Laiškas Broliams Lietuviams Amerikoj 

GARBE JĖZUI KRISTUI! 
MYLIMIEJI KRISTUJE, 
AMERIKOS LIETUVIAI: 
T Ė V A I IR MOTINOS, 
BROLIAI IR S E S E R Y S , 
D A R B I N I N K A I IR DARBININKES, 
K I L N U S I S JAUNIME, 
VYČIAI IR KITŲ GARBINGŲ ORG-CIJŲ NARIAI, , 
KOLEGIJŲ IR VISŲ KITŲ MOKYK. AUKLĖTINIAI. 

Jūs visi gerai žinote, kad senybių, v isų ne la imia ku-
visai neseniai yra buvęs pa- rių j ie atnešė žmonijai, Jūs 
saulinis karas, nes apie jį nematėte ir vargiai tegalite 
visi kalbėjo ir^visi rašė. I ka- j visa tai įsivaizduoti. Ant Jū
rą buvo šaukiama ir daugy- j aų galvų neūže šimtai bom-
be Amerikos piliečių ir ne- banešių, kurie s i v o bombo-
maža buvo pašaukta Jūsų \ mi s griovė didžiausius E i -
brolių lietuvių. Toli gražu | ropos miestus, griuvėsiais 

vertė gražiausius jų pasta
tus ir vertingiausia? jų šven 
toves bei laidojo griuvėsiuo
se š imtus ir tūkstančius jų 
gyventojų. 

Jūs negirdėjote tūkstan
čių patrankų gaudimo, ku
rios griovė karinius įtvirti
nimus ir skleidė baimę ir 
mirt į visur, kur jo s siekė. 

Jūs negalite įsivaizduoti 
kulkosvaidžių ir kitokių ka-1 
ro pabūklų tratėj imo k a r o , 
laukuose. Dievo Apvaizda ! 
saugojo Jus nuo to siaubo j 
ir tų vaizdų, kuriuos pergy- ( 

veno Europos kraštai , ku
riuos iškentėjo ir mūsų ne
laimingoji Tėvyne — jos gy
ventojai: nemaža jų dalis, 
bėgdama nuo šūvių, ieškojo 
sau prieglaudos ten, kur 
t ikros prieglaudos nebebuvo 
ir kur nevienas i š jų turėjo 
atiduoti savo gyvybę, kaip 
auką viską naikinančiam ka
ro Molokui. 

Tų nelaimingų lietuvių 
vardu, kuriuos karas išsklai 
dė vokiečių gyvenamuose 
kraštuose, kreipiamės mes 
čia į Jus, Mylimieji Kriatu-
je. 

Nekartą Jūs esate girdė
ję apie juos, nekartą jau 
buvo kreiptasi į Jus, besi
šaukiant Jūsų paramos ir 
pagelbos l ietuvių tremti-

VVATERBURIO LIETUVIAI MI NI VASARIO 16 D I E N 4 Dr. Walfer J. Svriafek 
OPTEMETRISTAS 

2201 W. CERMAK ROAD 
(Viri Metropolitan State Bank) 

TeL OANal 7829 
Tai.: — Kasdien 10 lkl 1S; 1 lkl I: T 
iki 9. fiefttad. 10 irto iki • rak. Sek
madieni l t iki 11. Trečiad. uždaryta. 

Waterburio lietuviai labai iškilmingai minėjo Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo dieną. Vasario 16-tą die
ną, j ie surinko ir pasiuntė Amerikos Lietuvių Tarybai $4,000.00. Iš kairės į dešinę sėdi: F. Arantienė, Beatriče 
Dumša, M. Karinauskienė, K. Pranulienė, Nell Jenušaitis, M. Zailskienė, M. Kašėtaitė, P. Jokubauskas, adv. F. J. 
Bagočius, kun. J. Balkūnas, Mayor John S: Monagan, kun. J. Valantiejus, Tarnas Matas, J. Jenkins, komp. A. 
J. Aleksis, Stefanija Sapranas, Helen Lauryn, B. Petraus kas, , A. Barkauskas, Joan Gluodenis, U. Liutkevičienė ir 
Ann Dulski?. Kairėje stovi A. šambaris , J. Paluakas ir A. Dereškevičius. 

niams, vadinamiems pabėgę- ligonis, ir jūs mane aplan- ga i š tų geriausiai aprūpinti 
l iams. Daug tos paramos iš kete; buvau kalėjime, ir jūs 
Jūsų jau susilaukta, bet atėjote pas mane". 
daug dar jos reikia ir ilgai K k u | | i a m a | ! ( k a d a Š € l p i a n . 
dar jos reikės. 

Jūs buvote Kviečiami J 
šalpos fondo vajų, kurį yra 
užgyrę Jūsų Vyskupai. UI 

tieji tai jam padarę, a t sakė: 
' K i e k kartų jūs tai padarė
te vienam šitų mano ma
žiausiųjų brolių, man pada-

tai mes esame be ga lo d«. ^ ^ ( M a t ^ ^ ^ ^ 
kingi Jūsų Garbingiausiems | R e i š k U | ^ š d p i a a t a k i r a i 

savo artimą, tas pasitarnau
ja pačiam Išganytojui ypa
tingu būdu. 

Mes tad norėtume, kad 

Ganytojams. Jie, įvertinda 
mi kilnias Jūsų pastangas, 
kurias Jūs šelpimo reikalais 
esate atlikę tūkstančių Lie
tuvos kenčiančių žmonių ir 
vaikų kančioms ir sunku- | J ū s ' Mylimieji Kristuje, sei
mams palengvinti, ir toliau P i m o "*** dalyvautumėte 
kviečia Jus remti nelaimėje * * * • J ° k i o s l ž l m t i * s . 

Mes kviečiame Tėvus ir 

savo vaikus, kurių yra ir di
desnių ir visai mažučių. Mes 
norėtume, kad Jūs tarsi pa
sidalintumėte tarp savęs vi
sas mūsų tremtinių šeimas. 
Taip pasidalinus savo tarpe 
tas šeimas po vieną bus ge
riausiai gal ima joms padėti 
tame, ką Jūs patys gero pa
darote savo namiškiams, sa
vo šeimoms, o ko negali pa-

osancius: 
Mes tikimės, kad vajus at 

neš gausių aukų bendriems 
tremtinių reikalams aprū-
pinU. 

To nežiūrėdami, Mes, U e -

Motinas pažvelgti tiek kiek 
tai galima, kad ir vandeny
nu atskirtiems, į) atskirų lie
tuvių tremtinių — tėvų ir 
motinų skurdą ir ašaras. Te-

Dr. F. C. Winskunas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Bfarųuette Rd. 
Ofiso TeL: PROspect 6446 

TeL: HEMlock 8150 

daryti saviesiems tremtiniai, 
atsiradę svetimoje šalyje. 

(Bus daugiau) 

j. RIMDZUS, D. c. 
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Heme calls įn Indiana 

Phone Wentworth 2527 
PHYSIO THERAPY 

936 West 63rd Street -
HOURS: Daily 6 to f P. M. 

8aturdays 10 A. M. to 8 P. M. 

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS! 

Tik vieną pora aklu gauname gj-
renimuL Saugokite jas, leisdami 
lsegzamlnuoti Jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
guli sutelkti. 

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akiniu,, kurie prašalina 

•tsa •kJi HwanjSan> 

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas lb-toe gat. 
Telefonas OANAL 0528, Chicago 

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

Trečiadieniais uždaryta 
Seštad. 9:St a. m. iki C:08 p. m. 

B 

y» 

ITlARGl)TfJ* 
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINI8 
RADK) LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAJL. U i , 1033. 

WHFC -1450 kilocycles 
SEKMADIENIAIS: u o l -moe 

iki 2-ros valandos p o p i e t -— 
KITOMIS DIENOMIS: nao 9:80 

valandos vakare. 
E X T R A PROGRAMAS: Penk
tadieniais nuo 7 iki 8 v. vak. 

MARGUČIO Ofiso Adresas; 

6755 So. VVestern A ve., Chicago, I1L 
Telefonas — GROvehill 2242 

s^ 

ĮZ ^ 

I 
7& 

vas geriausiai supras, ko 
tuvos Vyskupai, e s a n t y s reik.a š e i m o a k a d 

taip pat tremtyje kreipia- ^ . ^ ^ 
mės į Jus dar atskirai ir . „ . . . ~~. «.A«;»(,1-;«; „* , , - , . . . . „ , lama; motina geriausiai at-
štai kodėl: kiekviena pašai . . ,. . . ,. 

_^ . . . * J a u * motinos sirdj, kaip ji 
pa yra artimo meilės pasi
reiškimą*, bet tobulesne yra 
ta art imo meile, kada gelbs-
tanti ranka t iesiog ištiesia
ma tam, kuriam pagelbos 
reikia. Išganytojas sako: 
"Aš buvau išalkęs, ir jūs 
mane pavalgydinote; buvau 
ištroškęs, ir jūs mane pagir
dėte; buvau svečias, ir jūs 
mane priėmėte; buvau nuo
gas, ir jūs mane pridengėte: l 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4729 8o. Ashland A v a 
(2-troa lubos) 

Oflao Telefonas: YARds 0504 
Jei ĮasUsfcįfc saukite— 

Res. Td.: MIDway 2880 
OFISO VALANDOS: 

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

nuo 10 iki 12 vai. diena 

VALANDOS: 
Nuo ? iki 4 popiet; 6 iki S vak.; ir 

Trečiadieniais papai sutartį. 
Ofiso tel . MOTTroe 0570. 

tcl. OANal 7 8 l t . 

Ofto. TeL VIR. 1886 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IE CHIEUEGA8 

4204 Archer Avenue 

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

Dr. Kazimieras E. Filz DR. EMILY V. KRUKA5 
PHY8ICIAN AND SURGEON 

X-RAY EXAMINATIONS 
2200 West Cermak Road 

VALANPOS: 
Kasdien — 1-4: 7-9; Trečlad. Ir 

Sestad. nuo 1-4: Sekmad. — 
pa^al sutarti. 

Dr. Vincent E. Zopel 
DENTIST 

2421 West 63rd Street 
Valandos — Telephone — 
Pagal sntartį. GROvehill 7813 

DR. A. JENKINS 

JT • '• 

. O ' , v 0 Q > > ^ C 0 

STASYS LITVVINAS SAKO: 

u r \ A D A D T a i Geriausias Laikas Pirkti 
U / \ D / \ I \ — VISOKIOS RŪdIES NAMAMS 

REIKMENIS". 4 E B A S PASIRINKIMAS: 

stogam* »i*tkiwnT« -*- lnsalaotę Plyta išvaizdos Sidinjr* 
- l.aug^ —- JDuru — Tvorom* Materiolo — Maliavos — 

Varnlsio — fe'namelio — Geležiniu Namams Reikmenų 
(Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rnaies Insoliacijos Materiolo — Šturmo Langų — 8.om-
MsmeUos Durų — Wallboard — Pftaster Board — Varna-
dilų be Daug Kitų Dalykų. 

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
S T A S Y S LITVVINAS, Pre#. 

CARR MCX)DY LUMBER CO. 
S039 S. H A L S T E D ST. TEL- VICTORY 1272 

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

1 

t mdV NOMTB P AS KOLOf AMT lt AMO 
0 JkIGU NOR1T1 PASIDfTI TAUPLN1MUI 
0 JEIGU NORITE GAUTI 1% — KBUPKITtf t 

LI\IVCRSAIr 
Saviogs and LoaiAssociation 

1789 So. Halsted S t TeL CANal 8500 

PHTSIOIAN A 8CRGEON 
(UBTUVIS OYDTTOJAfl) 
2500 W. 63rd Street 

OFISO TAULNI>08: 
ĮTamTlT nuo 1-4 p.p. Ir 7 : i l - f vak 

šeštadieniais nuo 1-4 popiet. 
Trečlad. Ir tekmad. uždaryta. 

Oflao Te l . — PROspect aft jg 
y M — VTRsr**tta «4«« 

GYDYTOJAS IE CHIRURGAS 
4146 Archer Avenue 

Ofiso TeL LAFayette 8210 
Rez. TeL REPubUc 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—3 vaL noniet 

Ir nuo 6 iki 0 vai. vakare. 
kr taiojd 

TeL GRO. 1800 (Oflao ir namu.) 

Dr. VYalter J. Kirstuk 
PHYSICIAM and SURGMOl 

(Lietuvis Gydytojas) 
8925 West 59th Street 

VAXJLbfDOS: 1 — 4 popiet, • : ! • — 
f ! • rakarals. Tračlad. pacal sutarti 

DR. PETER T. BRAZIS 
PHYSICIAN and SURGEON 

6757 S. VVestern A ve. 
Ofiso TeL: HEMlock 5849 
Rez. TeL: HEMlock 2324 
VALANDOS: Trečiadieni ir Šeš
tadieni pagal susitarimą; kitomis 
dienomis nuo 2 iki 4 po piet, 

7—9 vakare. 

DR. P . ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniala, Ketvirtadieniais 

ir ^pMr^friT^H 
VAL: 10-12 ryte; 2-6, 7-9 P. si. 
3147 8 . Hsiflted St^ Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir flaittdifniiii 

Vaiandos; 3—^ portet 

TeL: GROvekm 4090 
(Ofiso ir Rezidencijos) 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIfiAS) 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
2423 tVett Marąuette £ d . 

^Dargia Vaistines Name) 
o m u YALAMDOfe 

Kasdien nuo 1 iki 4 vai. p.p. ir 
7 iki 9 vak. Trečiad. pagal sutarti. 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 
— ™ > » 

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Mano 28 metu praktikavimas 
jftsv garantavimas 

Palengvina akių Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo-
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegyste ir toliregys-
tę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma-
'iausiaa klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama i mokyklos vaikus. 
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS 

Jaunuoliai, kurie nepriimami 1 
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregejimo — (color 
bllndnsss). kreipkitės Dile manės. 
Apsiimu išgydyti . 
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnes 

kaip pirma. 
4712 South Ashland Ave. 

Telefonas YARDS 1278 
TALAJCDOS; nuo l t ryto lkl t •. 

vak. Setoaad. pagal sutarti. 

TeL OANal 6122 

DR. BIE2I5 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas užd&rytaa. 
REZIDENCIJA 

8241 West 66th Place 
TeL REPablic 7868 

TeL OANal 0267 
Res. TeL: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6600 & Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 v. ryto lkl 3p.p. 

6 iki 9 vai vakare. 

TeL YARds 8146 

DR. v. A. imms 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 85th Street 

Vai.: 11—12; 2—4; ir 6:30—8:30 
Pirmadieniais: 2—i is &:30—8:30 

Šventadieniais: 11—12. 

DR. L E* M AK AR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: 

Ofiso TeL; 
Namų TeL: 

nuo 2—4 Ir 6—8 
PULLMAN 1192 
PUIJLMAN 8277 

Res. 6058 So. Talman Ave, 
Res. TeL GROvehill 0617 
Office TeL H£Mlock 4848 

DR. J. J . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Koa^ 

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

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

OFISO VALANDOS: 
N u o 2 i k i 4 i r n u o 6 i k i 8 v a L vak. 

Sekmad., Trečiad. ir Seetad. 
Vakarais—tik pagal sutartį. 

Office Tel. YARds 4787 
Namu TeL PROspect 1930 

Ofiso TeL VIRginia 0086 
Bezidencijos Tel.: BJCVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 

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

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

2400 West Atadison Street 
Ofiso TeL: SEEley 7830 
Reais. TeL: BRUnsvrick 0597 

VALANDOS: 
Nuo i Iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare 

•N 
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f "D K A D O (T M 
DARBŲ SKYRIUS %g 

•ooooooooooooooooooooooooo* 
"DRAUGAS" HELP WANTED 

ADVERTISING DEPARTMENT 
127 No. Dearbom Street 
TeL RANdolph 9488-9489 

p>m>#— p̂#—»*e»*i*i*i*<*e>*e>e*»ji*>*#*#i 
HELP WANTED — VYRAI 

RĖKIA 

JOURNEYMEN 
LINEMEN 
Pirtį) Kalifornijoj 

Mokestis $2 į Vai. 
Turi turėti IBEW kortele ir ap
siimti k ̂ 1'auti į Kalifornijos apy
linkes. Išlaidos sąryšyje su dar
bu apmokamos geriems darbi
ninkams. 
Midland Constructors, Inc. 

211 W. Wacker Drive 
CHICAGO 6, 1LL. 

PORTERIŲ 
PILNAM LAIKUI 

LIBERALI NUOLAIDA 
APDRAUDA VELTUI 

APMOKAMOS ATOSTOGOS 
Matykite Miss Rtcrens 

PERSOVNET/ DEPT. 
Tarp 9 r>to iki 12 pietų 

MORRIS B. SACHS. INC. 
6638 S. HALSTED 

CHASER PRIE SLUSH MOLDS 
Patyrusio. Naftijoj dirbtuvėje prie 
Grand ir Ogrden. Daug- viršlaikio. 
Atsišaukite antradienį t a rp 2-tros Ir 
5-tos valandos popiet. 

DEARBORN MACHINE PRODUCTS 
213 No. Desplaines 

R E I K I A 

DARBININKŲ 
Sash ir Door dirbtuvėje — prie 
lentų darbo. 

ATSIŠAUKITE 

NIELSEN BROS. MFG. Co. 
220 N. Springfieid Ave. 

HELP WANTED — MOTERYS 

THE BEST RAKIO PLACE IM TOWV 

NEEDS 

100 GIRLS 
FOB 

WIRING—SOLDERING 

WITH EXPERIENCE, 94c 

AUTOMATIC IN'CREASES TO 

HELP WANTED — MOTERYS 

WANTED 
GIRLS - WOMEN 

Packing 
BORDEN'S 

Ice Cream 

72 to 80 cents per hour, and 
time and one-half over 40 hrs. 

Steady Work 
See Mr. Phelps 
or Mr. Posęy 

2235 W. VAN BUREN ST. 
TWO YOUNG LADIES 

FOR GENERAL OFFICE WORK 
Mušt know how to type. 40 hour 
week, ideal working conditions. 

If you are dependable and 
looking for permanent position 
with many ben^efits, it will pay 
you to investigate this opportu-
nity. 

CATX OR SEE MR. JTDI> 
SPECTOR MOTORS 

600 W. 25th ST. V1C 0123 

WANTED 
STENO — CLERK 

40 HOUR WEEK 
GOOD SALARY 

Evcellent worldng conditions. 

SPECTOR MOTORS 
600 W. 25th ST. 

VlCtory 0123 Mr. Judd. 

Salesladies 
EXPERIENCED ONLY 

FOR READY TO WEAR 
LIBKRAL DISCOUNT 
FREE INSURANCE 
PAID VACATIONS 

See Miss Stevens 
PersonneI Dept. 

Betweea 9 a. m. And 12 noon 

MORRIS B. SACHS, INC. 
6638 S. Halsted St. 

NORI SURASTI SPROGIMO PRIEŽASTĮ 

• ••PHIHBBHH 
Roy Capps, iš U. S. Bureau of Minės, nuodugniai tiria kiekvieną daiktą Centra-

lia, 111., anglių kasykloj, kur, kaip žinome, sprogime žuvo 111 angliakasių. Jis yra vie
nas federalės vyriausybes investigatorių š i o s katastrofos. (Acme-Draugas telephoto) 

NAUJOSIOS ANGLIJOS 2INI0S 
Vėl Ruošias 
Pasižymėti 

$1.04 
WE TRAIN INEXPERIENCED GIRLS. 

STARTINO RATE 83c. 

MOTOROLA 
4545 W. AJTGrSTA BLVD. 

EARN UP TO $54 
PER WEEK 

GIRLS — 18 TO 35 YEARS 
START AT $34.00 

FOR 40 HOUR WEEK 

Iaght Work 
MODERN FOOD PLANT 

PAID VACATIONS 
FREE UNIFORMS 

STEADY WORK 
DAYS OR NIGHTS 

VERIFINE FOODS, INC. 
710 W. RANDOLPH ST. 

Mayoras dalyvavo 
Velykų pamaldose 

Asheville, N. C. — Naujai 
išrinktas Chicagos mayoras 
Martin H. Kennelly prieš 
Velykų šventes buvo nuvy
kęs į Asheville, N. C. Vely
kų dieną jis buvo nuvykęs į 
šv. Lauryno bažnyčią daly
vauti šv. mišk]) aukoje. 

Balandžio 15 dieną naujai 
išrinktas mayoras Kennelly 
pradės eiti pareigas. Jis pla
nuoja kogreičiausia pašalin
ti gyvenamų namų trukumą 
Chicagoje. 

Kas eina i bažnyčią blo
gu tikslu, tas i Dievo namą 
eina siunčiamas šėtono. 

Lowell, Mass. — šiomis 
dienomis vietinis BALF sky 
rius turėjo metinį susirinki
mą, kuriame išrinko naują 
valdybą 1947 metams: gar
bes pirmininkas kun. F. Stra 
kauskas, pirmininkas V. Pau 
lauskas, vice pirmininkai J. 
Kasparas, M. Milienė, rašti
ninkas V. Ramanauskas, fi
nansų raštininkas P. Sauli-
nas ir iždininkas S. Kundro
tas. 

Nutar ta surengti didžiulį 
vajų tam reikalui. Paskirti 
rinkėjai, kurie rinks aukas 
per namus. Tad, mielas tau
tieti, paskirk savo auką tam 
kilniam darbui. Vėliau nu
tar ta turėti kelis parengi
mus tam tikslui. Be abejo, 
kad Lowellio kolonija vėl 
pasirodys daugiausia aukų 
surinkusi, taip kaip mes su
rinkome ALT. 

Be abejo, mūsų vietinės 
draugijos ir klubas prisidės 
finansiniai. Stokim darban, 
loveliečiai! 

Jau nutarta surengti lie
tuviškų kino paveikslų va
karą, kur bus rodomos bro
lių Motuzų filmos. Bus ge
gužės 4 d., D. L. K. Vytauto 
Klubo salėje. Tad, visi eiki
me pamatyti tų įdomių fil
mų. Tikietas 50 centų. 

• • • 
Šv. Juozapo Draugija, ku

ri jau 40 metų kaip gyvuoja, 
rengiasi sukaktį paminėti iš
kilmingai. Iškilmingas ban-

kietas bus balandžio 27 d., 
D. L. K. Vytauto Klube. Pra 
sidės 4:30 p. p. Prašome gau 
ti tikietus pas P. Sauliną. 

V. Ramanauskas 

Atvyko 24 Lietuviai 
Iš Vokietijos 

Balandžio 1 dieną iš Ply-
mouth, Anglijos, atplauku
siu MARINE MARLIN at
vyko 24 lietuviai. Jie origi
naliai išplaukė iš Bremerha-
ven, Vokietijos, laivu ER-
NIE PYLE, kuris buvo aud
rų sugadintas ir turėjo su
stoti Plymouth kelionės ne
baigęs. Čia keleiviai buvo 
persodinti į MARINE MAR
LIN. Atvykusieji išvažinėjo 
į įvairius miestus pas gimi
nes bei pažįstamus: 

Domą ir Sofija Adomai
čiai, apsistojo pas seserį A. 
Nenis, 1583 Hayes St., Ga-
ry, Ind. Domas Adomaitis 
yra chemikas inžinierius, o 
Sofija Adomaitienė viena iš 
geriausių jaunesniosios kar
tos Kauno ir Vilniaus ope
ros solisčių, kuri su dideliu 
pasisekimu koncertavo įvai
riuose Vokietijos miestuose 
amerikiečių ir britų kariams. 
Jos pasirodymai įvairių tau
tų meno kritikų buvo labai 
palankiai vertinami. Ji tiki
si savo srityje dirbti ir A-
merikos lietuvių visuomenei. 

Liudmila Ciplijauskienė, 
J. A. V. pilietė su dukrele 
Liuda apsistojo pas tetą G. 
Bagdonienę, 282 Cooper St., 

Brooklyn, N. Y. 
Liuda Jagelaviėifite atvy

ko pas gimines, bet adreso 
pasitikusiam neteko patirti. 

Anatolijus Kairys apsigy
veno pas gimines: 2426 W. 
34th Place, Chicago, 111. 

Martynas ir Dora Kubiliai 
giminių tuo tarpu nėra su
siradę ir laikinai globojami 
Amer. Christian Committee 
for Refugees. 

Petras Rūkštelė apsistojo 
pas gimines: 8685 Elmira A-
venue, Detroit, Mich. 

Apolonija SaviČienė apsi
stojo pas gimines: 4511 So. 
Hermitage Av., Chicago, 111. 

Kun. Adolfas Stasys apsi
stojo pas draugą Kriščiūną: 
2259 W. 13th St., Chicago, 
111. 

Joanna Steponavičienė, J. 
A. V. pilietė, apsistojo pas 
gimines: 21 Norman Ave., 
Pennsgrove, N. J. 

Jonas Šalamskas, J. A. V. 
pilietis, išvyko į Čikagą ži
nomo automobilių prekybi
ninko Dan Kuraičio žinion, 
kurio firmoje jis tikisi dirb
ti. 

Antanas Ščiuka, J. A. V. 
pilietis, apsistojo pas tetą 
Laukaitienę: 812 Hollins St., 
Baltimore, Md. 

Konstancija Štarienė, J. A. 
V. pilietė, su dukrele Elvira 
apsistojo pas tetą Uršulę Šu
kienę, 77 Fox St., VVorcester 
4, Mass. * 

Marijona Talalienė apsi
stojo pas sūnų A. F. Sarapą, 
96 Bowdoin St., Medford, 
Mass . j j % 

L. G. K. 

Po svietą pasidairius 
Nežinau, tavorščiai, a r e-

sate girdėję tokią "true sto
r y " : 

Iš Lietuvos į Ameriką at
važiavo dzūkas. Eina Bruk-
lyno strytu ir, štai, iš kaž 
kur išlindęs šunelis jį užpuo
lė. Neturėdamas nieko ran
kose, jis pasilenkė paimti 
akmenį šuniui. Griebia už 
vieno, griebia už kito, bet 
nei pajudinti iš vietos. Šiaip 
taip nusivijęs šunelį dzūkas 
sako: 

— Cik ir stebėtinas šis 
krajus: šunes palaidzi, o ak
menys pririšci. 

šis atsitikimas, tavorščiai, 
man prisiminė, kai randu 
gazietose korespondencijas, 
kad vienur, kitur ant stry
tu pasirodo lietuviški balša-
vikų lapeliai. Seniau, kaip 
atsimenate, būdavo kitaip: 
lapeliai būdavo "pririšci", o 
balšavikai palaidzi. Jie ne 
tik pavieniui, ale ištisom 
gengėm puldavo kitus; ne 
tik puldavo, ale strytais 
maršuodavo, net į VVashing-
toną pėsti eidavo, taip sa
kant, ' 'pratrystuoti ' ' prieš 
kapitališką parėdką, kuria
me jie jau nebegalį gyventi. 
E, šiandie... Visi lenda į beis-
mentus ir jau tik lapeliais 
au, au, au! 

Tikrai šem balšavikams. 
Jei Prez. Trumanas jiems iš
dėstė švakas rokundas, tai 
tegul ne lapelius kaišioja 
ant strytų, ale patys išeina 
su šitokiom sainėm: "šalin 
su Prezidentu Trumanu!" 
"Šalin su kapitalistine Ame
rikos valdžia!" " D u o k i t 
mums Staliną!" ir panašio
mis. 

• • • 
Aną dien prasikalto Onos 

Šnairienės sūnus. Motina už 
diržo ir jau išdirbs vaikui 

kailį. Vaikas į bedruimj, 
šmukšt į palovę ir guli. Dik-
ta motina jokiu būdu nega
li palysti, kad išsitrauktų 
vaiką. Pagalios grasina. Sa
ko: 

— Palauk, palauk, pareis 
iš darbo tėvas ir tu vis tiek 
savo atsiimsi. 

Tėvui parėjus iš darbo, 
Šnairienė skundžias sūnum. 
Tėvas supyko, greit į bed-
ruimį ir lenda į palovę, kad 
ištrauktų vaiką. Pamatęs tė
vą lendant į palovę vaikas 
prašneko: 

— Pap, ar ir tave mama 
čia atvijo?... 

Šiomis dienomis patirta, 
kad siena aplink Vatikaną 
vienoj vietoj gresia sugrio
vimu. Pakviesti inžinieriai, 
kad paruoštų planą sienai 
sustiprinti, ši siena pastaty
ta prieš 1,000 metų. 

Memphis, Tenn., gyvena į-
domus žmogus. Dienomis j is 
yra mokslininkas, laikraščio 
leidėjas ir redaktorius, o 
naktimis — taksi šoferis. 

JŪSŲ Radio Sugedęs? 
KretpKit&B EacspeiTyro 

Patarnavimo Prto 

RADIO SERVICE CO. 
6244 W. 25th S t 

Cleere. VI 
YIMAM DARBAI OARAUTOOTAl 

Tal*om Tlaq IMlrtoraSm 
TUokiu* Įfodoltn* 

DYKAI APKAINA VTMAS 
Paimam Ii namo tr prl*tatom 

PARDUODAME NAU/TO 
RADIO* 

Me* tarime Radiju j i 
meikt i lankti AM 

Talpai Pasirinkimą* Tiliauaių 
Ifuatkot Rekordų. 

Noatpfrkite Ir Paattmktte m 

TELEFONUOKITBl 
CICERO 4111 

Atdara Vakarai* Iki t : t t taL 

^ 

PLATINKITE • 'DRAUGĄ* ^ 

WE5TW00D LIOUOR STORE 
2441 West B9th Street 

* 

DIDELIS PASIRINKIMAS 

VYNO* DEGTINES IR ALAUS 

* • • 
pristatome j narnos: 

Geriausių rūšių alų 

bateliais, dėžėmis Ir 

statinėmis. 

• * * 
ŠIMKŪNAS 

Savininkas f. 
Telefonas PROspect 5951 

^ 

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

Mūsų ilgų metų patyri
mas rakandų iŠdirbime 
tgyjo nu° pirkėjų pilną 
patenkinimą. 

I i MA«o Dtrbtovfci ^ 
Turime didelį ir pilną pasirinkimą gražių, gerų ir 

vėliausios mados SEPLYČIOMS SETŲ. 
PIRMIAU MATYKITE MŪSŲ DIRBTUVĘ 

Pas Mus Perkant — Nupirksite Daug Pigiau! 
GARANTUOTA MEDŽIAGA EB DARBAS TEIKIAMA 

U* LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mus, — 
Prie Progos Paklauskite Jų. 

Archer Avenue Fumiture Co. 
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI — 

4140 Archer Ave* Chicago 32* 111. 
Telefonas — EAFayette 8518 

4a vtninkaa — JOB KAZIK—KAZTKATTI8 
^ : 

WAICH SAVINGS GR0WI 
S 10 1* » 

Tra, Yra. Yra. tn. 
»•». 
l t M . 
ZSm. 
M M . 

$300 
#80 

1600 
1000 

$•00 
1200 
9000 
•000 

$•00 
1800 
4500 
•000 

$1200 
2400 
•000 

12000 FOR THAT HOME 
ALL YOUR OWN 

^ 

Y o a ' l l N e e d M o n e y forrh*o«wn 

Many ambitioos couple* are saving hcrt to becocat 
ruture home-owner$, soda u diey*ve accumulated thš 
down payment needed. . Any convenient amount opens 
yoor insured savings aocouoi at dils AssodatUML iho. 
charr will show 70a how mnch 700 oeed to **r%. 

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

JOS. M. MOZERIS, Sec'y 

3236 South Halsted Street 

SAVE VVITH 

TEL. CALUMET 4118 

A P U R P O S E - SAVE ON A PLAN 
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Prezidento Trumano Kalba 
NEMINI SAVO KANDIDATŪROS 

Velykų išvakarėse pasakytoji Prezidento Trumano 
kalba demokratų partijos lyderiams yra svarbi ir reikš
minga. Jis kalbėjo bankiete, suruoštam Vašingtone 
Jefferson dienos minėjimo proga. 

Prezidentas visą savo kalbą pavedė aktualiesiems 
tarptautiniams ir vietos reikalams. Apie partinę poli
tiką ar savo kandidatūrą 1948 m. prezidentiniuose rin
kimuose jis nė vienu žodžiu neužsiminė. Ir, reikia pa
sakyti, tai jo prestyžių, kaipo Prezidentą ir partijos 
lyderį dar labiau pakėlė. Tuo tarpu gerokai susiskal
džiusiai opozicijai nebus lengva ' 'atsigriebti' \ 

DABARTINIAI IR JEFFERSONO LAIKAI 
Kalbėdamas apie užsienių politiką, Prez. Trumanas 

pažymėjo, kad dabar, kaip ir anais prezidento Jeffer-
sono laikais, yra pažeidžiamos tairtrų teisės gyventi 
laisvu ir nepriklausomu gyvenimu. Kaip anais laikais, 
taip ir šiais Amerika turi protestuoti, veikti ir pagel
bėti tiems žmonėms, kurių laisvė atsiranda pavojuje. 

"Mes turime daryti pozityvų žygį" — Prezidentas 
sake. "Jau nebeužtenka pasakyti, kad 'mes nenorime 
karo'. Mes turime veikti laiku — prieš laiką — kad 
sulaikyti bet kokio konflikto besireiškiančią pradžias 
kuris grasintų praplisti po visą pasaulį-" 

m » ii 

U. S. ATSAKOMYBĖ 

Jungtinių Valstybių atsakomybė šiandien yra dides
nė negu ji buvo Jeffersono ir Monroe laikais. Dėl to 
Prezidentas nurodo reikalą stipriai palaikyti Jungtines 
Tautas, kaipo tarptautine taikos organizaciją. Anot 
Prezidento, pagelbėdami tautoms išlaikyti laisvę, mes 
tuo pačiu stipriname Jungtines Tautas. Tai sakyda
mas jis turėjo galvoje proponuojamą $400,000,000' pa
skolą Graikijai ir Turkijai. 

Prezidentas apeliavo į politinių partijų lyderius, kad 
"nesudaužyti užsienių politiką į partyviškumo uolas". 
Jis džiaugiasi tais respublikonų ir demokratų politi
kais, kurie ranka rankon dirba užsienių politikoj. 
NEMAŽINTI BIUDŽETO 

Ta pačia proga Prezidentas apeliavo į senato ir kon?-
greso narius, kad nekapotų biudžeto, nes viskas b u w 
taip apskaičiuota, kad patenkinti visus valstybinius 
reikalavimus. 

Bet, nepaisant to, respublikonai yra užsimoję valL 

stybės išlaidas nukirsti nuo 20 iki 30 procentų. Mat, 
prieš kongresinius rinkimus davė balsuotojams tokį 
pažadėjimą. Jei jo neištesėtų, blogai į juos atsilieptų 
1948 metų rinkimuose. 

AMUNAI PRIEŠINTIS T1RANUAI 

Baigdamas kalbą prez. Tmmanas teisingai pasakė, 
kad neramus pasaulis laukė Amerikos vadovybes. Iš 
tos atsakomybės būtų pavojinga išsisukinėti. Ameri
kiečių tradicija: ne tik patiems džiaugtis laisve ir ją 
ginti, jei reikia ir savo gyvybėmis, bet žiūrėti, kad ir 
kiti žmonės ir tautos galėtų gyventi laisvu' gyvenimu. 
Prezidentas baigė svarbią kalbą prezidento Jefferson© 
žodžiais — k*Aš prisiekiau prieš Dievo altoriui amžioad 
priešintis visokiai tiranijos formai"... 

Nėra abejonės, kad Sovietų Rusijos pavergtos ir do
minuojamos tautos džiaugsis, kad! Jungtinių; Valstybių 
Prezidentas visu griežtumu stovi už jų teises į laisvą, 
nepriklausomą ir demokratinį gyvenimą. 

Telefonu Svarba Ir Streikai 
Pramonėj, bizny, valstybiniame ir šiaip jau privati

niame žmonių gyvenime telefonas vaidina svarbų vaid*-
menį. Kaip, iš tikro, tas vaidmuo yra svarbus paju
sime sustreikavus keliems šimtams tūkstančių telefo
nininkų. 

Prezidentas turi teisę telefonininkui streiką likviduoti, 
nes tai tiesioginiai* liečia ne tik visuomenės, kaipo to
kios, bet ir pačios valstybės gerovę. 

Galima sau įsivaizduoti, kas atsitiktų su telefoninin
kais Sovietų Rusijoj, jei jie užsimanytų sustreikuoti. 
Jie visi patektų į kalėjimus, o vadai būfcty sušaudyti. 
Diktatorius Stalinas streikuoto griežčiausiai draudžia. 

Sederavičius — Slaptąja Lietuvos Failo 
Viršininkas 

— KUN. MILUKO, ISTORIKO TOTORAIČIO IR 
PROT BIRŽIŠKOS XICDYMAI. — 40 METŲ N l O 
JO MIRTIES. — KAIP JISAI IŠ PIEMENftLIO AN-
GRABAITf PADARĖ KNYGNEŠIU — SLAPTA IŠ
LEIDO m VEIKALŲ IR IŠPLATINO F*> LIETUVA. 
— PRITRUKĘS LftŠŲ, ATSIKLAUPĘS PRAŠĖ SU
SIRINKUSIUS. 

— Kun. Sederavičius nu© 1874 metų, kada palifeo Su
dargo klebonu^ trisdešimta metų buvo vyriausias viso 
Lietuvos paslapta pašto viršininkas, — skaitome di
džiojo Lietuvos mylėtojo A. Mifok<* knygoje ("Spaudos5 

laisves... sukaktuves,'' p. 90). > 

Lietuvos istorikas *r. Jonae* Totoraitis tadp apibūdi
na tą knygnešių tėvą kun. Martyną Sederevičiųj. 

— Jis iš visų po 1863 metų buvusiųjų švietėjų buvo 
ir yra didžiausias... Jis pastatė pamatą, prie kurio, kaip 
maža plytele prisidėjo vėliau visų žinomoji ir garbina
moji "Aušra" ir kiti p® jos ėjusieji Prūsuose laikraš
čiai. Tie liaikraščiai, kaipo mažas priedelis prie jo leis
tųjų knygų, buvo vežiojami po Lietuvą jo išlavintųjų 
karabetninkų,. pardavinėjusių škaplierius, rožančius, pa
veikslus ir knygas" ("Lietuvos Atgijimas^, p. 107}. 

Ir pats prof. V. Biržiška liudija: 
— Martynaa Sederevičius — vienas veikliausiųjų 

draudimo meto knygų platintojų; ("Liet. Rašytojų Ka
lendorius", p: 65). 

VALGI IŠMAINYDAVO I RAŠYMO PRIEMONES 
Martynas Sederevičius, vadinamasai knygnešių tė

vas, gimė 1829- m., o mirė 1907 m. kovo mėnesyje, taigi 
šiemet sueina 40 m. nuo to didžiojo lietuvio mirties. 
Kaip ir visi senosios kartos Lietuvos gaivintojai, jisai 
augo neturte. Neturėjo net už ką popieriaus nusipirkti, 
kai mokėsi ganydamas. Už tat šeimininkę prašydavo, 
kad jam skirtus valgyti kiaušinius duotų nevirtus, kad 
juos pardavęs turėtų už ką nusipirkti rašomosios me
džiagos. 

# 

Baigęs seminariją Seinuose, kunigu buvo įšventintas 
1858 m., paties vysk. Valančiaus ir nuo tada pradėjo 
savo švietimo ir knygų platinimo darbą, taigi ištisus 
15 metų prieš pirmojo lietuviško laikraščio — "Aušros" 
pasirodymą, 

LIAUDIES ŠVIETĖJAS * 
Jis keliaudavo po kaimus, prisiviliodavo piemenukas 

ir šiaip vaikus riestainiais, obuoliais, įduodavo jiems 
lietuvišką knygelę ir ragindavo mokintis. Į apylinkės 
kaimus pasiųsdavo "daraktorius", o gabiausius vai
kus pasiimdavo pas save, kur jiems savo lėšomis buvo 
pastatęs mokyklą. Iš jų ir iš kitų ryžtingesnių lietuvių 
jisai sudarė1 ištisą knygnešių tinklą. Štai kaip savo 
istoriją nupasakoja garsusis knygnešis Angrabaitis: 

— Vieną sykį, ia75 metais, kunigas Martynas Sede
revičius, važiuodamas per girią, užtimijo mane skai
tant iš knygos... Neatleisdamas ištyrė, kieno tas vaik
palaikis, ganydamas bandą, nešiojasi knygas ir skai
to? Pašaukęs mano tėvą ir motiną klausė: ar neno
rėtų leisti mane išmokinti knygas aptaisyti..." 

Padengdamas visas mokymosi išlaidas Sederevičius 
padare Angrabaitį knygrišiu ir knygnešiu'. 

Ir tokių jisai surado dešimtimis, gal net šimtais į-
traukė į slaptą knygų platinimą. 

30 KNYGŲ.SLAPTA IŠLEIDO PRCSTJOSff 
Tais sunkiais spaudos draudimo laikais, kada už lie

tuvišką knygą gręse Sibiras, kun. Sederevičius Prū
suose slapta išleido arti 30 lietuviškų knygų ir tūks
tančius egzempliorių paskleidė po Suvalkiją, net Vrl1-
niją ir kitas Lietuvos dklis. Visas savo- lėšas į tą slaptą 
knygų leidimą buvo sukišęs. Kartais slapta jį? pašelp-
davo vysk. Valančius 

VIENAS NUOTYKIS , 

— 1880 metais per šv. Onos* atlaidus Slavikuose kun. 
Sederevičius parėjo iš bažnyčios labai susirūpinęs. Vie
nam kitam kunigui su Šypsena patamijus, bene kokia 
nauja nelaimė patikus kun. Martyną, šis pradėjo vi
siems verkdamas skųstis, kokiame varge jis atsiradęs. 
Gavęs iš Prūsų grontatą, kurioje spaustuvininkas griež
tai reikaJJauja didelės sumos pinigų, o jis nieko- netu
rįs ir nežinąs, kur g-autr. Besiskusdamas senelis kuni
gas (tuomet kokių 50 metų) parpuolė ant kelių prieš 
bepietaujančius kunigus iar vardan visų šventenybių 
ėmė prašyti jųj, kad pagelbėtų- jam tas knygas išpirkti... 
Gausiai apdovaaetas senelis Sederevičius, susigraudi
nęs pradėjo net rankas bučiuoti ir padėkojo po šimtą 
kartų- (kun. Milukas,, p. 89). 

Taip jam buyo brangios lietuviškos knygos. Jis pat
sai, įsitaisęs dviemisi dugnais vežimą,, kur vidun pri
kraudavo knygų* o viršuje, kad "užmaskuotų", pri
dėdavo džiovintų sūrių, naktimis pasileisdavo po Su
valkiją, net Vilniuje prie Aušros Vartų slaptą lietu
viškų knygų platinimą buvo. suorganizavęs. Jo suor
ganizuotas kąygnešių tinklas gerai pasitarnavo "Auš
ros" platinimui. *. 

Dr. & Prunskis 

Bronė Našlaite 

NKVD SPĄSTUOSE 

=*s 

B Šen Bet Ten 
R*šo Tadianšas Mdelė 

Bolševikų partijos laikraš
ti* "Pravdla"; i š e i n a n t i s 
Maskvoje, neseniai pranešė, 
kad šių metų; pradžioje jų 
okupuotoje zonoje Vokietijo
je buvo f,TJ» "iS-vietinti" as
menys (gramozdišku "išvie-
tiniftų" vardu kai' kas vadi
na t r e m t i n i u s ) . Ta pati 
"Pravria" praneša, kad 1944 
m. rugsėjo mėn. jų zonoje 
buvo 367,594 "išvietinti", bet 
jie visi grįžo į savo tėvynes. 

• • • 
Šis pranešimas vertas gan 

didelio susidomėjimo. "Prav-
da" netiesioginiai pasako, 
kad bolševikai likvidavo ar
ba išgabeno į koncentraci
jos stovyklas apie 360,000 
tremtinių bei pabėgėlių. Bol
ševikai užėmė Rytprūsius ir 
Pomeraniją, kur buvo labai 
daug lietuvių pabėgėlių, ne
spėjusių pasprukti nuo grei
tai einančių bolševikų į va
karus. Apskaičiuojama, kad 
bolševikams į nagus pateko 
labai didelis skaičius lietu
vių, virš 100,000, gal net dau 
giau. Dabar gi jų Rytprū
siuose ir Pbmeranijoj nebė
ra. Nėra jų ir i Lietuvoje. 
Reiškia, jie atsidūrė koncen
tracijos stovyklose Rusijoj 
arba buvo nužudyti. 

• • * 
Tą spėjimą patvirtina ir 

vienas laiškas iš Lietuvos, 
paskelbtas prieš kiek laiko 
"V". iFen rašoma: 

"Karui pasibaigus, Ona 
Gabriūnienė ir jos šeima nu
sitarė grįžti namo. Iš sykio 
juos išgabeno Rusijon, o iš 
Rusijos nuvežė Lietuvon..." 

• * * 
Kas čia tokio? Išgabeno 

Rusijon, bet vistiek Lietu
von grąžino..., Pažiūrėkim 
truputį arčiau. Iš to laiško 
aiškėja, kad minima mote
ris buvo vokiečių pačiupta 
darbams. Ji ir jos vaikai tu
rėjo labai sunkiai dirbti, kas 
ti apkasus. Maisto gi gavo 
tik tiek, kad truputį kojas 
pavilktų-. Vienas jos sūnus, 
17 metų, nuo bado ir išvar-
gimo prie sunkaus darbo ir 
mirė*. 

o. 

Ateina "išvaduotojai ru
sai. Moteris su likusia šei
ma turi grįžti namo į Lie
tuvą, nes anglų ar amerikie-, 
čių zonos pasiekti negalėjo. 
Rusai susodina ją ir kitus 
sugaudytus pabėgėlius į gy
vulinius vagonus, vagonus 
užblombuoja ir veža 'namo'. 
uTžblombuotas ir enkavedis
tui saugomas traukinys per
važiuoja Lietuvą* (kelias iš 
Vokietijos į Rusiją eina per 
Lietuvą), bet Lietuvoje ne
sustoja. Moteris, atskirta 
nuo likusios šeteos, su dau
geliu kitų "išvaduotųjų" pa
tenka iš nacių koncentraci
jos stovyklos į bolševikų 
koncentracijos stovyklą. Vo
kietijoj ji kasė apkasus, o 
dabar turi kasti anglis Var-
kutoj ar kirsti mišką, tiesti 
kelius Sibire. Ji tačiau ilgai 
nebegali ištverti. Matydami, 
kad iš jos darbinio arklio 

(Nukelta j 5- pusi.)' 

K 
ŠTtJRPŪS LIETUVAITES PERGYVENIMAI 

BOLŠEVIKŲ KALĖJIMUOSE 

(Tęsinys) 

"Atėjo manęs sušaudyti. Dar valandėlė, ir aš išnyk
siu iš šio pasaulio. Bet kodėl aš tokia rami f Kodėl ne
trokštu prailginti savo gyvenimo? Kodėl iš mano lūpų 
nesiveržia maldos ir atgailos žodžiai? Turiu prašyti 
jų pasigailėjimo? Ne! Mirsiu, bet be klyksmo, be gar
so, kuo- tyliausiai ir ramiausiai... Padėk man, Dieve!" 

Tyla trunka keletą minučių: jie stebi mane ir ste
bisi mano šaltumu ir ramumu. 

— Pasiimk savo daiktus ir einam! — įsako vienas 
iš keturių vyrų. 

Ramiai nusiritu nuo sofos, apsimaunu kaliošus, pa-
sikišu po pažastimi rankinuką, skarelę į rankas pa
siimu ir nueinu koridorium, lydima šešių ginkluotų 
kareivių ir keturių eivilių. Nulipam į pirmą aukštą. 
Čia mane įveda į tamsų koridorių ir liepia nusigręžti 
į sieną. Aš dairaus aplink ir klausiu; 

— Ką su manim darysite? 

— Tylėk! Kalbėti draudžiama! Stokis čia prie šios 
sienos ir atgal nežiūrėk! — sudraudžia balsai iš tam
sumos. 

*-<i 'Dabar tai jau tikrai mane sušaudys šiame tamsia
me koridoriuje", galvoju, bet baimės nejaučiu. 

įsiviešpatauja visiška tyla. Stoviu nusigręžusi į sie
ną ir laukiu, kada mane sušaudys, bet visiškai nieko 
nebijau. Po kelių minučių suskamba raktai ir atsidaro 
durys. Jose pasirodo du vyrai: vienas aukštas, liek
nas, puikia lietuviškos karininkų medžiagos uniforma 
apsivilkęs, su rusiška knyga rankoje. Kitas gi vidu
tinio amžiaus, stambus, juodais, aukštyn sušukuotais 
plaukais, su dideliais juoduose rėmuose akiniais, ap
sivilkęs rusiška karininko uriiforma. Palydovai įveda 
mane į tą kambarį ir perduoda jiems. Antrasis vyras 
prabylia į mane lietuviškai, parodydamas kampe kėdę 
ir liepdamas joje atsisėsti. Besėdint vėl pradeda už-
mirti mano kojos. 

Tardymas tęsiasi nuo 4 valandas vakaro iki 6 va
landos ryto. Aš kalbu ir kalbu, atsakinėdama į įvai
riausius klausimus apie smulkmenas iš mano gyveni
mo, kuriuos turiu bent po kelis sykius pakartoti. Taip 
pat daug klausinėja apie mano šeimą, o ypač apie ma
no brolį Vytą, kurį apibudinu kaipo didelį avantiūris
tą, sportininką, buvojusį daugelyje Europos valstybių, 
nė kiek nenujausdama, kad jis viso to bandė išsiginti, 
ir nežinodama, kad žmones, buvę užsienyje, skaitomi 
pikčiausiais SSSR priešais. Tai buvo vienintelė mano 
padaryta klaida, už kurią ji« smarkiai nukentėjo, ban
dydamas užsiginti buvęs užsieny, kada aš maniau, jog 
jo avantiūriški prigimtis pateisina dabartinį jo "nu
sikaltimą", apie kurį nudaviau neturinti nė mažiau
sio supratimo. t f l l i 

Tarp kitų klausimų dažnai klausia: • 
— Kada paskutinį kartą matei Vytą? Kur jis dabar 

yra? — ir nuolat rėkia: 
— Meluoji! Meluoji! 
Rėkdamas tardytojas prisiartina prie manęs, rūs

čiai žiūri į veidą, net seilėmis jį aptaškydamas. 
Tokiais atvejais atsakau: 
— Jei tamsta netiki — nebeatsakinėsiu! 

(Bus daugiau) 

• *M 

PLANINGAS 
- « * 

MOKA GERUS DIVIDENDUS 
gelbsti tūkstančiams taupytoja 

*»—tstfyti nuosavus namus—* 
MitomobOf—d ei apsaugot nuo neperma* 
—'-*-** Klekvien* taupiu lai apdrausti 

FfcderaJ Saviofs and Loan Insa« 
G0*|V I*BADftS TATTPYTI D AB A B . . , 

MUTUAL FEDERAL SAYING3 
AND 

IOAN ASSOCIATION 0 * CTOCAGCr 
M * mUR CBEMAK RD. O D O M * % H & 

IOHM I. sUIANAŪtKAl , P m . aad M * 
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CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA 
Pamatykite Nepa
prastą parodą 

Del Rožančiaus Vajaus 
Prieš Lietuvos G l o b f e j o 

Šventę Chicagos tikinčiųjų 
tarpe prasidėjo Rožančiaus 
kalbėjimo vajus J šv. Kazi
mierą už lietuvių tremtinių 
grįžimą į laisvą Tėvynę. Po 
kiek laiko buvo paskelbtas 
atsišaukimas į kat. visuome
nę ir spaudą. Perskaičius 
kiekvienam katalikui patiko 
ir mielai prie tos maldoa pri
sijungė. Reikia iš to džiaug
tis, kad, pagaliau, mes su
pratome tikrą kelią pasirink 
ti Lietuvos prikėlimai! Tas 
Dievui, be abejo, labiausiai 
patiks ir, per šv. Kazimiero 
užtarymą bei išprašymą, pa-
gelba mūsų kraštui nuo Vi
sagalio veikiausiai ateis. Bet 
iŠ mūaų puses sąlyga turi 

Daugelis Amerikos lietu
vių nėra nei matę, kokie bu
vo pirmieji Lietuvos pašto 
ženklai ir po to išleisti įvai
riems paminėjimams, kaip 
antai: Vasario 16, Steigia-

Prieš kiek laiko Chicago mojo Seimo, De Jure, Klai-
lietuviai filatelistai (pašto pėdos prijungimo prie Lie-
ženklų rinkėjai) įsteigė drau tuvos, Dr. J, Basanavičiaus 

DĖMESIO! 
Federacijos Chicago Aps

krities susirinkimas ivyks 
trečiadienį, balandžio 9 d., 8 
vai. vakare, Lietuvos Vyčių 
name, 2451 W. 47th St. Su
sirinkimas svarbus. Bus ra-

giją "Lithuania" Philatelic 
Society, kuri bajandžio 12 ir 
13 dienomis, Lietuvos Vyčių 
salėj, 2453 West 47 St., ren
gia pirmą Lietuvos, ir kitų 
kraštų, pašto ženklų parodą. 

Si paroda, pirmoji tos rū
šies tarp lietuvių ne Ūk Chi-
ca.goj, bet ir visoj Amerikoj, 
tikrai bus nepaprastas ir į-
domi ne tik filatelistams, 
bet ir kiekvienam lietuviui. 

Parodoj bus išstatyta a-
pie pusantro šimto rėmų, t 
kuriuos bus įdėta arti ketu
rių tūkstančių įvairių paš-

pbrtai ir pasitarimai, kaip 
mirties paminėjimo, Vytau- I įvykdyti buvusios konferen-
to 500 metų mirties paminė- j "J0* nutarimus. Tad, drau-
jimo ir XX. Visa tai bus ga- &M atstovai ir veikėjai pra-
lima čia pamatyti; ne t i k l š o m i atsilankyti į susirinki-
pamatyti, bet norintieji ga- m*< Valdyba 
lės ir nusipirkti tų ženklų, 

Brighton Park. Moterų 
Sąjungos 20 kuopos susinn-
kimas įvyks balandžio 8 d., 

atsilankyti. Labai svarbūs 
reikalai r e i k ė s svarstyti. 
Kaip žinome, mūs parapijoj 
gegužes mėnesį bus Moterų 
Sąjungos vakarinių valsty
bių konferencija ir Motinų 
Dienos paminėjimo iškilmės. 
Visos nares prašomos atsi
lankyti. Valdyba 

nes parodoje bus net kelio
lika prekiautojų pašto ženk
lais. 

Paroda bus atdara sekan-

Šį vakarą, balandžio 8 d., 
7 valandą į fcalsių namus, 
4355 S. Artesian A ve., rink
sis Nekalto Prasidėjimo Se
serų Gildos atstovai iš visų 
Chicago ir apylinkės koloni
jų svarbiam priešseiminiam 
pasitarimui Malonėkite šia
me susirinkime visos ir visi 

būti išpildyta: Visi kalbėki- ^ ^ ^ d i d ž h i m o j e U e t u -
me rožančių taip d a ž n a i , v o g Klaipėdos Krašto, "Cen 
kiek aplinkybės leidžia; pri- t r i n § s Lietuvos" (Vilniaus 
minkime vieni kitiems tai Krašto), pastarosios Lietu-
daryti visomis progomis ir v o s okup&cijos — ptrmiau-

7:30 vakare, parapijos mo 
čiai: šeštadienį nuo 10 vai. jkyklos kambary, šis susirin- j dalyvauti, kam tik rūpi Gil-
ryto iki 11 vai. vakaro. Sek-! kimas šaukiamas tikslu, kad j dos šių dienų parengimų rei-
madienį nuo 12 vai. ryto iki visos narė* pasitartumem a- kalai ir patsai seimas, ku
l i vai. vakaro. 

Įžanga į parodą 15c. 
Filatelistas 

visur: bažnyčiose, mitinguo
se, susitikus ir per telefoną; 
kiekvienas būkime rožan
čiaus kalbėjimo apaštalu ir 
padarykime tą vajų visuo
tinu. Labiausiai gali padėti 
dvasiški j a iš bažnyčių. 

Supraskime link Tėvynes 
savo pareigas ir pradėkime 
nuo savęs! Vajaus dalyvis 

TRUMPAI 

Kas, Kada Ir Kur 
Town of Lakte. — Bal. 13 

d., 6 vai. vak., parapijos sa
lėj įvyks vakaras (Card and 
Bunco Party), kurio visas 
pelnas eis Lietuvos našlaičių 
naudai. Be kortavimo ir kau 

pilni komplektai. Be to, bus | l i u k a i s ^ ^ b u s i r t r u m 

išstatyti pilni komplektai p a j v a i r i pr0grama. Pade-
pašto ženklų — perspausdin- k l a m u o s £ u našlaičiai nesė
tų ir naujų Darius-Girėno ir n i a i a t v y k e i g E ^ o p ^ . Kal-
Vaitkaus transatlantiniam b ą pasakys J. Daužvardienė 
skridimui paminėti. 

šiai komunistų, paskui na
cių, po to vėl komunistų ir 
išvietintųjų lietuvių stovyk
lų Vokietijoj pašto ženklų 

Be paprastųjų ir oro paš-
Vakaro rengėja B. Piva-

riūnienė su komisija kviečia 

lai išleisti su klaidomis, taip 
gi visa eilė falsifikatų ir ki
tokių įdomybių. Bendrai, šio
je parodoje bus pilna Lietu
vos pašto ženklų enciklope-

'Mažinsime Išlaidas/ 
Taftas Prezidentui 

(Atkelta iš 4 pusi.) 
jau nebus, bolševikai grąži
na ją į Lietuvą numirti. 

• • * 
Toks visų tų "išvietintų" 

likimas, tų 360,000 vargšų ^ 
žmonių, kuriuos pačiupo bol' 
ševikai. Daugelis iš jų net 
numirti nebus grąžinti į sa
vo tėvynę. 

Nenuostabu, kad tremti
niai neturi jokio noro grįž- WASHINGTON, bal 7.— 
ti bolševikų valdomon Lietu- g e n T a f t ( R 0 h i o ) š i a n „ 
von. Ių nebaidytų skurdas 1 ^ s a k g , i | H j ) f t n i l vai. 
ir vargas, kuris dabar siau- d o m a g k o n g r e g a s nežiūrės 
čia Lietuvoje. Bet jie žino, P p e z TrumSino < ( g r y n a i ^ 
kad Lietuvos nematys. u t i n i o p ^ , ^ ^ , i r ^ 

vien mažins, taksus ir val
džios išlaidas šiais metais. 
Jis turėjo galvoje Preziden
to kalbą šeštadieny Jeffer-
son day bari k ie te, kurioje 
Trumanas sakė republiko-
nai eina į *'netikrą ekono
mija.' ' 

Tarpe kitko, Prezidentas 
savo kalboje davė suprasti, 
jog jis apsiima būti demo
kratų partijos kandidatu 
prezidentus 1948 metais. 

• « ' 

PLATINKITE ''DRAUGĄ" 

to ženklų, bus išstatyta įvai- [visus atsilankyti. Bus gerų 
rios retenybės, tai yra ženk- ir naudingų dovanų vyrams 

ir moterims. Rap. 

Lengva yra nupeikti ko 
negalima pasiekti. 

DRAUGE racite visas vė
liausias žinias. 

Šiomis dienomis visoj I-
talijoj buvo paskelbtas 30 
minutų streikas prieš kylan
čias pragyvenimo kainas. 

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
EB ODOS IAB EB EMAMS 

KTifllunttAjl nuo aeay. a tdanj 
ir skaudžių ftaiadu, i lno 
kn yra ramiai paaAdetl. Ir kajp 
nakties metu n e f a l i n * gmnd tfM-
mlefot. Kuomet lalados pradeda 
niojt ir akaudfi-
ti — uitepktte 
LEOITLO Oint-
ment palengvi
nimui skausmo 
ir nieaėjlmo tų 
MO') , atdaru ir 
skaudžiu taiadų. 
Jo 
(Uos ir akauama 
praiallnaaeio* T-
patybfe sutelk* 
Jums t inkama 
nakties poilaj ir 
pagelbSB išgydyt 
šapas, atda
ras tr ikau-

A. A. 
ADOLFAS MILASZIfcYVICZ 

Gyv.: 5539 S. Aberdeen 8t. 
Mirė Bal. 6d., 1947m.. 2:-

45 v. popiet, sulaukęs senatvės. 
Gimė Lietuvoje. KUo M 

aisulių apskr.. Amerikoje iš
gyveno 87 metfus. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
žmoną Teodorą (po tėvais Or
d a ) ; 2 dukteris Sara Sinnard 
ir l en ta Myrle. ir Helen Pen
ney; anūkę Dolorea Penney ir 
ki tas gimines Lietuvoje pa
liko daug giminių. 

Kūnas pašarvotas John P« 
Eudeikio koplyčioj, 4605 So. 
Hermltage Avę, Laidotuvės J-
vyka ketvirtad.. Bal. 10d. H 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas j 9v. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioj ivyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas j šv. Kaaimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visue 
Rimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę—: *mona, .Dukterys, 
Žentas, Anūkė ir k. Gimines. 

lAld. direkt.: John F . Eu-
deikls, tel. YAKds 1741. 

daa. Tartoklte J| irgi skaodiems 
oudstimams, taftų ir sutrOkimu 
prasalinlmul. ir kad palengvinti 
Psoriasis alatejima. Atvsdiaa va
dinama Atfilete's Foot degimą ir 

IDteldjlma. ms tabdo Jo plėtimąsi. 
roialko nuo odos uodUŪTimo Ir 
•ut rūs imo tarp pirštų; geras Ir 
•LUSOS. trūkstsadios odos ttUMJt-

1 

oiui, aųo darbo i šber imami tr ki 
toms odos nagalimi t i lanko pa* 

LKGULO OINTMBNT panrtduo-
te po $1.11 ir po SI *• 

Blųskite Jftsų Money Orderi tte-

LBGULO, D E P T ^ - D . 
4*47 W. Uth Street 

OKKBO 50. ILLINOIS 

1 0 , 0 0 0 BONKŲ 
• DEGTINES 
• BRANDES 
• BUMO 

GIN 
VYNO 
KORDIALŲ 

• KRUPNIKO 

Bos Parduodama 

SPECIALEMIS KAINOMIS 
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas 

M O N A R C H 
L I Q U O R 
STORE 

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054 

NAT&AN 

pie parapijos vakarienę, ku
rioje mes sutikome būti šei
mininkėmis. Kad tas darbas 
būtų gerai atliktas, reikia 
visų, bendro sutarimo nepa
likim tes naštos tik komisi
jai ar kitoms nargms dirbti. 
Juk parapijos reikalai tai 
mūs visų reikalai. Valdyba 

ris įvyks balandžio 27 dieną. 
Valdyba 

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį jūsų giminėms, drau
gams ar pažįstamiems. 

West Side. — Moterų Są
jungos 55-tos kuopos labai 
svarbus susirinkimas įvyks 
š | vakarą, balandžio 8 d., pa
rapijos mokykloj, 8 vai. va
kare. Visos narės prašomos 

A. 
MARIJONA 

A . 

K O C U M E i \ £ 

( p o lt"vHi« K i i l k a t i - k u t t r ) 
Mir6 Bal. 5d., 1947m.. U : -

10 vai. vak.,*- Kulnukutj pust-s 
aj i i ž i a u ^ . 

Oim* Lii-tuvoje. Kilo iš 
Panevėžio upskr., Ramygalio 
parap., l 'advurny kaimo. Ame
rikoje iSg>Tvena 34 niutua. 

Paliko dideliame nuliQdiiru>: 
vyra Juozapa; 2 dukteris Ve-
ronica Newnian ir Žentą Ho-
l)«-rt, ir Anna Wiencek ir žen
tą i 'eter; 2 sūnus Antaną ir 
PranciSkų; anūkus Pet.*r ir 
Wanda ir k iUs gimines, drau
gus ir pažįstamus. 

Priklausė prie Kareivių Mo
tinų draugijos. 

Kūnas pašarvotas namuose: 
1435 8. 50th Ave., Cicero, III. 

Laidotuves įvyks ketvirtad., 
Bal. 10d. I i namų 8:80 vaj. ry
to bus atlydėta į Sv. Antano 
par. bažnyčią, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už vetio-
n5s sielą. Po pamaldųt bus nu
lydėta į Sv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę:— Vyras, Dukterys. 
Sūnūs, žentas, Anūkai ir visos 
kit<»s Gimines. 

L*iid. direkt.: Ant. B. Pet
kus, tel. Tovvnhall 2109. 

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

ROSELANDE 
KOPLYČIA RANDASI: 

10756 8o. Michigan Ave. 
TeL PUL. 1270 arba CAN. 251fi 
ftes. tel — COMmodore 5766 

^ » * * * - ^ ! 

A. A . 

K O N S T A N C I J A 
G E D M I N I E N f : 

(|K> t ė \ a i s .Mažeikaitė) 

•Gyv s? 5341 «. Paulina* »t. 
Mir6 Ual. 6d., l»47m. . t;-

20 vai. ryte, sulaukus wcnat-
vės. 

Velionė gimė Lietuvoj*?. 
Amerikoje išgyveno 37 m. 
Paliko dideliame nuliūdinu-: 

3 duktoris Vincentą Kaimurs-
ki« nę ir žentą Aieksandrų, Ho-
phia Eidintiene ir žentą Leo
nardą. Eleną Skrodenis ir žen
tą Pranciškų; 2 sūnus Feliksą 
ir Stanislovą Gedminus; 7 anū
kus ir kitus gimines, draugus 
ir paž j štamus. 

Priklausė prie Tretininkų, 
Apaštalystės Maldos draugijų 
ir amžina narė TT. Marijonų 
Rėmėju draugijos. 

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioj, 4605 So. 
Hermitage Ave. Laidotuvės )-
vyks antrad., Bal. 8d., 1947m. 

Iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėta i šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kurioj jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų btos nu
lydėta j 8v. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę:— Dukterys, Kūnai, 
Žentai, Aukai ir k. Gimines. 

Laid. direkt.: Jorn F . 
deikis, tel. YARds 1741. 

Eu-

UQD£SIO VALANDOJ 
šaukite 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

*845 SOL W«ftam AV*. 
PROspect 0099 

• b s. . • _ S * * 

9319 Llrvonic« Av%. 
YARds 1138-1139 

koplyfit *t&A\i jtoą acaif 

«? | *' 

" «MUMM)(MMM 
• 

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MB. NELSON 

— IMMMS — 

Sf. Casimir Monument 
Company 

3914 West l l lth St 
Vienas Blokas nuo Kapiniu 

Tiesiog Ten, Kur 
Sustoja. 

Telefonas: CEDARCREST 63 35 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DDEN4 IR NAKTf 

4605-07 S. Hermitage 
Avenue 

Y a r d s 1741-2 

433044 S. Colifornia 
Avenue 

Lafayette 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 

Radio Programai WGES 
0390 k.) 

DABAR KAS ŠEŠTADIENI 
nuo 9:15 Iki 9:80 v. ryte. 

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

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kūnai žuvusių ar mirusia veteranų — jūsų mylimųjų, 
bus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks 
{ jūsų namus ir sutelks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Sutelkiamas pilnas militarinis laidojimas. 

NULIŪDIMO ^ | | p VALANDOJE 
KREIPKITĖS P R I E • 

ANTHONY B, 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

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

6812 So. Western Ave., Chicago, 111. 
Telefonas — GROVEHILL 0142 

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansn patarna
vimas yra teikiamas 
dieną ir naktį. Rei
kale, saukite mus. 

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir 
Koselando dalyse ir 
tuojau patarnaujant* 

IGNACAS J. ZOLP 
1646 VVEST 46th ST. Phone: YARds 0781 

LACHAWICZ ir ŠONAI 
2814 W. 23rd PLĄCE 
10756 S. MICHIGAN 

Phones — CANaJ 2515 
COM 5765; PUL 1270 

MAŽEIKA ir EVANS 
3319 LITUANICA AVE. 
6845 S. \VE8TERN AVE. 

Phones: YARDS 1138-39 
PROspect 0099 

LEONARDAS L BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Phone: PULIman 9661 

" ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 S. LITUANICA AVE. Phoii?: YARds 4908 

JULIUS LIULEVIČIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Phone LAFayette 3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 & HALSTED ST. 710 VV. 18th STREET 

Telephone: YARds 1419 

file:///VE8TERN
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

Kas ieško tiesos - randa ja 

Garsus muzikas, jo žmona atsivertė 
« * 

FRITZ KREISLER IR JO ŽMONA TAPO KATALIKAIS 
DfiKA MSGR. SHEEN, KURIS JUOS ATVEDĖ \ KATA
LIKŲ BAŽNYČIA. 

YVashington. — Fritz Fritz Kreisler yra gimęs 
Kreisler, pasaulinio garso j Vienoje, 1875 m., garsaus 
kompozitorius ir violinistas, gydytojo sūnus. Pirmą kon

certą jis atliko, kai turėjo 
septynis metus amžiaus ir į 

POTVYNIS PADARE MILŽINIŠKUS NUOSTOLIUS 
•Mr i taMMMki 

"Antradienis, bafand. 8, 194? '«-« 

kartu su savo žmona atliko 
tikėjimo išpažinimą Katali
kų Bažnyčioje ir priėmė šv. j Ameriką atvyko koncertuoti, 
Komuniją sekmadienį, New kai tur§jo 13 metų. 
York. 

Mr. Kreisler ir jo žmona, 
buvusi Harriet Lies, iš New 
York City, per tris mėnesius 
gilinos į tikėjimo klausimus. 

ANTRAS DEBIUTAS 
Jis paliko savo karjerą 

vienuolikai metų, kai jis 
susirišo su Vienos philhar-
monikos orkestru, bet atli-Jiems tikeymo atrakc i jas k s a v Q a d e b f ^ 

davė Msgr. Fulton J Sheen, ^ l g 9 9 ^ fc *&rod-
garsus pamokshmnkas ir ^ s a g e b ė j i m ą

J aJolinoa 

griežime, ir iki šiai dienai 
jis yra garsenybė šioje mu
zikos srityje. Jis sukūrė žy-

katalikų universiteto profe 
šorius. 

Nelaimės.., 
Coumb;a City. — Buvo 

sužeista keleivių, kai praeitą 
pirmadienį Pennsylvania ge
ležinkelio traukinys, einantis 
iš Chicagos į New York, nu
šoko nuo bėgių. 

Granger, Wyo. — Vienuo
lika keleivių buvo lengvai 
sužeista balandžio 6 dieną, tte, taipgi savininkas Hard-
kai prekinis traukinys su- Ware Store 2714 West 47 St., 

i mus 
X J. ir M. Mikšiai, savi

ninkai Hardware Store, 3990 
Archer Av., ir Vincas Paukš 

trenkė Chicago-Union Paci
fic traukinį, keturi vagonai 
nuėjo nuo bėgių. Tarp su
žeistųjų buvo du cbicagie-
ciai. 

Mirė darbe 

GILUS STUDENTAS 
Monsienor Sheen aoibū- m * ų m u z ^ o s veikalų. Jis < Iš oro padaryta nuotrauka Chicago pietinis dalies priemiesčio, kuris apsemtas nuo 

dindamas garsų muziką lai- A m e r i k o s P ieč iu tapo gegu- iškritusio lietaus Didžiojo Penktadienio naktį. Panašiai nukentėjo visa eilė kitų mies-
ke instrukcijų, pasakė, jog ^° m ^ n e s i - ^ 4 3 m. telių ir pačios Chicago pietvakarinė dalis. Chicagoj potvynis įvyko del senų" vandeniui 
jis buvo gilus studentas ir Mrs. Kreisler, kurią jis nubėgti požeminių vamzdžių, kurie, spaudžiami vandens vietomis sugedo ir vanduo 
noriai skaitė knygas apie vedė New York City, 1902 pradėjo užlieti namų rūsius ir visas žemesnes vietas. (Acme-Draugas telephoto) 

pastarame susirinkime įsi
rašė į Lietuvos Vyčių senio-
rus. Ši vyčių veteranų, kuo
pa dabar yra didžiausia Chi 
cagoj vyčių kuopa. 

Bažnyčią, ne tik anglų kal
ba, bet ir kitomis kalbomis 
parašytas knygas. Laike in
strukcijų Mr. Kreisler skai-

metais, buvo Liuterio tikėji
mo. 

O dabar Mr. ir Mrs. Kreis
ler yra katalikai. Jie ieško

te ir studijavo Naują Testą- jo tiesos — ir ją rado kata-
mentą graikui kalboje. likų Bažnyčioje. 

Keistas atsitikimas ~"Ęf 

Karvės ir avys gere degtinę...ir pa... 

X Virginia Kvietkus, duk
tė senų Brighton Park vei-

Chicago. — Harry Stan- k g . p t . P e t r o n ė l § g 
ton; 60 metų, 6048 South ™™\,?° }V ™romlea 
n 7 • • i. i • • .; Kvietkų, šiomis dienomis su-
Peona, prekinio traukimo! .v. , ' 
inžinerius, aną dieną mirė | Slziedav<> s " jaunuoliu lietu-
nuo širdies atakos, kai dirbo I v i u i š t o s Pa č i°s kolonijos, 
prie 69th str. ir Central ave. Į Albertu Rempsch, kuris šiuo 

metu tarnauja U. S. laivyne 
Netikėtai žuvo 

ŠKOTIJOJE, MORAYSHIRE, DEGTINĖS — WHISKY 
UŽ $20,000 VERTES NUTEKĖJO I UPELį 

Edinburgh, Škotija, —Kar ir 800 galonų geriausios deg-
vės ir avys ėmė Š3k;nėti ir 
bėgioti Rothers ganykloje, 
Morayshire, po to, kai jos 
atsigėrė vandens iš upelio. 
Tikrai karvės ir avys keis
tai atrodė. Piemenys ėmė 
tirinėti, ir pasirodė, jog kar
vės ir avy s buvo pasigėru
sios, girtos. 

Nu, kaip gi karvės galėjo 
pasigerti? Buvo taip! 

Coleburn degtinės varyk
loje darbininkai pasuko ne 

tinęs (whisky) nubėgo į 
upelį, vietoje kad patektų į 
bačkas. 

Karvės ir avys atėjo prie 
upelio, kuriame jau buvo 
pritekėjusios degtinės, ėmė 
gerti.... ir pasigėrė nuo 
"haibolo". 

Gyventojai pareiškė, jog 
per tris mylias upelis atsi
davė degtinės kvapu. 

Į upę nutekėjo už $20,-

Prieš Velykas lietus, 
o per šventę vėjas 

Chicagoje ir jos apylin
kėse ketvirtadienį, penkta
dieni ir dar šeštadienį buvo 
smarkus lietus. O Velykų 
šventėje siautė didelis vė
jas. 

Chicago ir jos apylinkė 
nuo lietaus ir vėjo gerokai 
nukentėjo, daug nuostolių 
sukelta. Kai kuriose Chica-
go s gatvės buvo pilna van
dens. Teko matyti kaip au
tomobilis buvo pasinėręs 
vandenyje net iki stogo. 

Iš misijų gyvenimo 

Kasmet 800,000 žmonių atsiverčia 
JIE PAŽĮSTA IR PAMILSTA KRISTŲ DĖKA MISIJO-

NIERIŲ PASIŠVENTIMO. MISIJONIERIAI NEŠA 
ŠVIESA IR TIESĄ. 

Misijonierių darbai dideli,; namų priglaudžia milijonus 

— 

tą kraną balandžio 6 d eną 000 vertės degtinės. 

80,000,0001 bačkų alaus išgėrė 
New York. — Balandžio 

6 dieną suėjo keturiolika 
metų, kai vėl buvo legali
zuota alaus pardavimas. 
Per 14 metų alaus gėrikai 
daugiau kaip penkis bilijo
nus dolerių sUpylė taksomis 
į Amerikos iždą. Apie tai 
pranešė E. V. Lahey, naujai 
išrinktas U. S. Brewers 
Foundation prezidentas. 

1933 metais alaus gamin
tojai apskaičiavo, jog kas
met žmones išgers apie 40,-
000,000 bačkų alaus. 

Praeitais metais amerikie
čiai išgurkšniavo beveik 80,-
000,000 bačkų alaus. 

Jei kas galite 
Chicago. — Jei ka s galite 

— paaukokite dėvėtus rūbus 
ir batus* lietuviams tremti
niams, esantiems Europoje. 
Minimus daiktus galite nu
nešti į BALF sandelį, 4716 
So. Marshfield. 

SKAITYKITE "DRAUGĄ" 

nes jų pastangomis kiek
vienais metais į Bažnyčią 
priimama 800,000 žmonių. 
Apie tai praneša šventoji 
Kongregacija Tikėjimui pla
tinti. 

Kiti daviniai rodo, kad 

vaikų; 76.000 bažnyčių ir 
koplyčių; 4000 seminarijų. 

Karo metu kai kuriose 
vietose misijų darbas buvo 
sutrukdytas, nes kai kur bu
vo nutraukta susisiekimas, 
kai kur misijonieriai buvo 

Higfolamd, N. Y. — Mrs. 
R. Kirk, 55 metų, našlė buvo 
užmušta ir jos trys vaikai 
buvo sunkiai sužeisti, kai 
dinamitas sprogo jų ūkio | t § j e s faiškas i š R0mos nuo 
n a m e ' *'• • Į Ant. Juškos. Taip pat redak-

i cijon yra atėjęs laiškas ša-

ir randasi Panama Canal. 
Virginia yra L. Vyčių orga
nizacijos pasišventusi narė. 

X Antanui Urbonui dienr. 
"Draugo'' redakcijoj yra a-

New Yorke šilta 
New Yorke ir jo apylin

kėje balandžio 6 dieną, 4 

kių Apskrities Klubui nuo 
šakiečių iš vienos tremtinių 
stovykloj. Adresatai prašo-

misijų apylinkėse dirba 22,- nužudyti ar į kalėjimą į-
000 kunige 9,000 brolių, 53.-
000 vienuolių, 76,000 moky
tojų, 92,000 katekistų ir 33.-
000 kitų pagelbininkų. 

Misijų apylinkėse yra 97,-

Pirma karta. 
Paryžius. — Pirmą kartą 

per tris metus įsigalios šį 
mėnesį siūlų racionavimo 000 mokyklų, kurias lanko | taus darbui, kad žmonės pa 
kortelės, ir prancūzė3 gilės į daugiau kaip 5,000.000 vai- Į žintų Tikrą Tiesą ir pagal 
pirkti dfvi špūles goveln©3|kų; 1,000 ligoninių, su 75,-j ją gyventoj. 

mesti. 
Dabar prasidėjo atsista

tymo metas. Misijonieriai 
vėl siunčiami į įvairias pa
saulio vietas dideliam Kris-

šilko ir linų siūlus. Dešimt 
centų kaštuos špulė siūlų. 

• • Nauji namai 
St. Louis. — Mary Ca-

therine Reardon, 14 metų, 
kuri buvo išteisinta tėvo 
nužudlymo byloje, išvyka į 
Los Angeles. Jinai tenai gy
vens. Jauna mergaitė buvo 
kaltniama, kad jinai nušovė 
tėvą, bet teisme paaiškėjo, 
jog ji yra nekalta. Jos tė
vą nušovė jaunos mergaitės 
draugas. 

000 Jovu, 3,000 dispensarijųį j Remkime misijcnierių dar-
kuriose pagelbstama 30,000,-1 bus ne tik malda, bet ir sa-
000 žmonių; 2,000 našlaičių vo darbu. 

Kaip ir juokas, kaip ir ne 

Kaip šeima susirado naują butą? 
\ 

GUDRI ŽMONA SUMANIAI ATSAKE NAMO SAVININ
KUI, KURIS NENORĖJO PRIIMTI I SAVO NAMĄ 
ŠEIMOS, KURI TURI VAIKŲ. 

You Can Get 
COLE'S "5000" 

LONG-LIFE 
PHONOGRAPH 

NEEDLE 
FOR ONLY 

TOWN OF LAKE UTILITIES 
^ 

Vienas namo savininkas 
nenorėjo, kad jo name apsi
gyventų šeima su vaikais. Ir 
vieną dieną pas jį ateina vy
ras ir žmona, ir jie klausia: 

— Ai* mes galime gauti 
pas jus butą išnuomuoti ? 

— Ar turite vaikų? — 
klaus:"?, šeimininkas. 

— Taip, — atsako iškil
to direktorius, Cincinnati, mingai žmona, — šešis vai-
balandžio 7 dieną gavo^kus turime, bet visi jie yra 

1947 mėty medalis 
Windsor, Ont. — Dr. Geor

ge S. Sperti, garsus išradė
jas, vėžio ligos žymus tyri
nėtojas ir Šv. Tomo institu-

"Mes Parduodame Tiktai Geriausius" 

Pilnas Pasirinkimas Namų Reikmenų 
'CUSTOM BUILT' SEKLYČIOMS SETAI PADAROMI 

PAGAL JŪSŲ ASMENIŠKĄ UŽSAKYMĄ — 
SU DEŠIMTS (10) METŲ GARANTIJA. 

Skalbimai Mašinos 
Šaldytuvai 
Gilanms Šalčio — Dideli 'Air 

Conditionere' 
20 iki 50 Pėdų Komerciniai 

Šaldytuvai 

Televizijos Aparatai 
Visokiausi Namams Rakandai 
Kaurai ir Visokiu Išdirbysčin 

Šildymui ir Kepimui Pečių 
F. M. Fonografai ir taipgi 

Visokį Elektros Reikmenys 

KREIPKITĖS PAS MUS SU VIRŠMINCTA1S REIKALAIS 

TOWN OF LAKE UTILITIES 
1800 W. 47th St. (kampas Wood St.) 

Telefonas — LAFayette 1771 
^ 

krikščioniškos kultūros pa
sižymėjimo medalį iš As-
sumption kolegijos. 

Medalis yra suteikiamas 
kiekvienais metais asmeniui, 
kuris rūpinasi krikščioniš
kais idealais. 

kapuose. 
— Geriausia ten jiems 

vieta, — taria sau po nose 
namo šeimininkas, ir pa
tenkintas paduoda pasirašy
ti kambarių išnuomavimo 
sutartį. Tik žibt žibt ir su
tartis pasirašyta. 

Ir va, netrukus vaikai su
grįžta iš kapynių, kur jie 
buvo nuvykę aplankyti save 
senelių kapą, bet jau buvo 
vėlu panaikinti sutartis... Ir 
šeima atsikėlė gyventi pas 
namo savininką, kuris ne
mėgo vaikų. 

^ 

Vežė žmones 
Cedar Rapids, Ia. — Au

tobusų streikininkai čia su
tiko Velykose vežti žmones į 
bažnyčią. Streikininkai ne
mokamai vežė žmones į baž
nyčias. Tai buvo Velykose 
streiko paliaubos. 

Kai susidūrė 
Springfield. — Eben D. 

Colburn, iš Laomi, UI., buvo 
užmuštas aną dieną, kai jo 
automobilis ir Alton trauki
nys susidūrė pietuose nuo 
Springfield. 

Suteikta pagelba 

Daugiau kaip už 4 milijonus doleriu 
Per tris pastaruosius mė

nesius The War Relief 
Serviceg of the National Ca-
tholic Conference (Amerikos 
katalikų veikimo organiza
cija) pasiuntė į dvidešimt 
Europos ir Azijos kraštus 
daugiau kaip keturis ir pu
sė milijono svarų maisto, 
vaistų ir kitų daiktų. Mini
mi daiktai turėjo daugiau 
kaip keturis milijonus dole
rių vertės. 

Maistu ir kitais daiktais 
pagalbą gavo Lenkija, Če
koslovakija, Vokietija, Itali

ja, Vengrija, Austrija, Bel
gija, Prancūzija, Grakija, 
Olandija, Japonija, Indija ir 
kiti kraštai. 

Amerikos katalikai vi
siems teikia pagalbą. Tai 
gražios širdies žmones. 

Dabar vyksta Bendrojo 
Amerikos Lietuvių Šelpimo 
Fondo vajus. Pasistenkime, 
kad j i s gražiai pavyktų. Bū
kime duosnūs lietuvių trem
tinių reikalams. 

PLATINKITE DRAUGĄ 

Money Baok Guarantee 

•̂ r Each needle packed in a 
beautiful Lucite case. 

•jfc- Made by skilled engineers 
to the finest precision and 
care. . . Each needle is 
checked and inspected. 

' it This needle ig fitted with 
a spocial OSMIUM POINT 
— a. metai alloy designed 
to give extra long life 
and a finer tonai ąualily 
with a minimum of sur-
face noise. 

ic T H E R E ' S NOTHTNG 
F I N E R IN P E R F O R -
MANCE AT ANY PRICE. 

MAIL OOi:i*OX and $1.Q0 to 
E. H. Ellison Corapany 

127 N. Dearborn St. 
CHICAGO 2, II,L. — DEPT 614 D 

vai. po pietų, Velykose buvo mi atsiimti laiškus, arba at-
76 laipsniai šilumos, o Chi-! siųsti 3c pašto ženklą ir ad-
cagoje ir jos apylinkėje bu- r e Są persiuntimui, 
vo gana šalta, didelis iri 
žiaurus vejas siautė. Chica-i X Sylvia Sabonis-McEl-
goje nėra buvę per 53 metus roy, viena žymiausių lietu-
tokio vėjo, koks siautė ba- j vių pianisčių, balandžio 9 d., 
landžio 6 dieną. Conservatory Hali Room 

617, Kimball Building, prie 
SKAITYKITE -DRAUGĄ" W a b a i ? h i r J a c k s o n , r e ngia 

piano recital. Programoj bus 
Scarlatti, Beethoven, Cho-

pin, Brahms, Shostakovitck 
Debusy ir Ravel veikalai? 
Koncerto pradžia 8:20. 

X Pas EI. Motekaitiene, 
Ciceroj, balandžio 20 d., bus 
Lietuvos Vyčių seniorų po
būvis, į kurį kviečiami ir ne 
nariai. Visa iš pobūvio nau
da bus paskirta L. Vyčių na
mo remontui. E. Motekaitie
ne yra žinoma kaipo viena 
sumaningiausių ir geriausių 
šeimininkių. 

X Ed. Kancevičius, žino
mas Roseland jaunosios kar 
tos veikėjas, ir LRKSA jau
nimo komisijos narys, yra 
pasiryžęs suorganizuoti Chi 
cagoj jaunimo, Susivienymo 
narių, sporto rinktinę ir ją 
paruošti rungtynėms su N. 
Anglijos tokia pat rinktine 
per būsimą LRKSA seimą. 

X C. Wayland Brooks, Il
linois valstybes senatorius, 
atsiuntė gražų laišką-pade-
ką ALRK Vakarinių Valsty
bių Konferencijai už pareikš 
tą jam pasveikinimą del jo 
kalbos, pasakytos senate 
vasario 16, Lietuvos Nepri
klausomybės šventės proga. 
R.ašo, jam linksma, kad jo 
pastangos susilaukė didelio 
lietuvių įvertinimo. 

X Dauters iš Town of 
Lake susilaukė sūnaus^ ku
ris Velykų pirmą dieną, Šv. 
Kryžiaus bažnyčioj pakrikš
tytas Dennis-Charles var
dais. "Grandma" tapo Meš-
kėniene, o dėdė Vincas Meš
kenas, kuris lanko kunigų 
seminariją, St. Louis, Mo. 
Krikštynų puotoj dalyvavo 
daug giminių, draugų, ir pa
žįstamųjų. 

NAME 

ADKRESS 

CITY STATE. 

AGENTS-DEALERS — 
Write for Special 

Money Making Proposition. 
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