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Sako Amerika Tam
Prieš Velykas Maskvoj konferenciją suprato, tai,
girdėjosi patrankų šūviai, kad anglo-saksai visai nebeParuošia Savo Zoną
bet tai nebuvo konferenci- linkę toliau daryti nusileijon suvažiavusių ministrų dimų ir j naują sovietų eksMASKVA, ba*. 11.—Ame
pagerbimui, nei
pergalės pansiją, Amerika visad atrikon valstybės sekr. Marparodymas, bet paprasčiau- sakysianti kirčiu. Trumano
shallas šiandien ra,gino Ru
šiai norima buvo susprog- kalba jiem s buvo geriausiu
siją bendradarbiauti su J.A.
dinti prie Maskvos tiltų 3U- perspėjimu. Jei rusai banValstybėmis atstatyme Ko
sigrūdusius !edus.
dy
plėsti
pasaulyje
savo
;
s
rėjos nepriklausomybes taip
Tuo laiku kaip tik "Ke- marksistinę propagandą, tai
greit kaip galima. Jis per
turi" posėdžiavo aviacijos amerikiečisd atsakys ekonospėjo, kad tuo pat metu
rūmuose ir keisti garsai mišką akcija, kaip kad buAmerika mano vykdyti ne
juos suinteresavo. Kai ku- jvo padaryta su Graikija ir
priklausomybės žygius savo
rie juokais paklausė, gal Turkija.
zonoje.
prezidentas Trumanas nu- - r . . . . . . ~_
. ~ Marshallas paskelbė laiš
. . .
Vokietijoj
Prarasta Puse
mete atominę bombą, bet
-~rm J
. . .
ką rašytą Molotovui, kuria
Milijono Tonu Anglui
Molotovas paėmė
dalyką
me patiekė du žygius, ku
Nežiūrint visų perspėji
rimtai ir paaiškino tikrąją
riuose jis prašė Rusijos ko
mų,
prašymų
ir
grasinimų
priežastį šių garsu.
operacijos. Jie buvo: 1) kad
O aš maniau, kad tai praeitą savaitę
ketvirtis
Rusija ir Amerika sutiktų
mūsų ekspertai užbaigė dar milijono vokiečių angliaka
vėl sušaukti bendrą komisi
sių
anglų
zonoje
streikavo.
bą! — pasakė juokdamasis
ją Korėjoje "gerbimo demo
Tuo
buvo
suduotas
vienas
Bevinas.
kratinės nuomonės laisvės
iš stipriausių smūgių Vokie
—O ne! Jie Dūtų padarę
Ši nuotrauka padaryta iš lėktuvo parodo ką tornadas viesulo paliertas miestas. Iš jo 5,500 gyventojų, 100 asme teisės pagrindu," ir 2) kad
tijos industrijai.
didesnį triukšmą, — atkirto
praūžęs per Texas ir Oklahoma valstybes padarė Wood- j nų buvo užmušta, ir apie 800 buvo sužeista. Apie pusė butų nustatyta diena 1947
kitas atstovas.
" Tačiau Koelno angliakasiai I ward mieste, Oklahomoje. Woodward buvo smarkiausiai, visų pastatų buvo sužaloti.
(Acme Telephoto) m. vasaroje, Washingtonui
atsisakė klausyti sindikato I
'
ir Maskvai padaryti komisi
Šitas mažutis [vykis rodo,
direktyvų ir tą dieną ne
jos darbo apžvalgą
kad nors niekas iš konfe
Sovietai
Priešinasi
Apsupa
Partizanus
streikavo. Kai kuriuose ki
Rrsai Atmetė "Bidaolt
rencijos nesitiki
sulaukti
tuose miestuose
anglams
Pasaulinei Policijai
Reikalavimą
Graikijos ĮCalnuose
pasisekimo, bet per daug
pasisekė prikalbinti darbi
U.N. SALE,. N.Y., bal. 11.
tragiškai neima j galvą ir
ATĖNAI, bal 11.—NeofiPačioje konferen c i j o j e
ninkus leistis į kasyklas.
—Slaptoji
militarinių
štabų
nenusimena, jei teks konfecialūs sluoksniai šiandien šiandien nieko nebuvo at
Per šį streiką skaitoma, j komisija, kuriai pavesta su- NEW YORKAS, bal. 11. timo anglų-amerikiečių ben spėjo, kad nuo 10,000 iki
renciią kuriam laikui atidė
likta. Vienintelis reikšmin
ti. Ministrai žino. kad jei ir kad.buvo prarasta virš.pusę; organizuoti tarptautinę po- —Winston ChurchilHs šian dradarbiavimo.
12,000 partizanų yra Piridus gesnis žygi biuro Molotovo
s
nesusitartų, vis vien už ke milijono tonų anglių ir vi liciją, paruošia pirmą ra- dien sakė, copyrighted strai
kalnų srityje tarpe Tesali atmetimas Prancūzijos už
lių mėnesių kur nors kitur sas Vokietijos atstatymo portą U.N. saugumo tary- ! psnyje Life žurnale ir New Kremlius Atakuoja
jos ir Epirus. kur juos da sienio min.. Bidaulto reikapianas
yra
atsidūręs
keblio
bai. Patikimi šaltiniai sakė j York Times, kad jei jis nesusitiks, o tas leis jiems ge
bar apsupa valdžiom kariuo-'7 V ~ ~" V
• ~ T. į
U.S.
Transliacijas
je
padėty
ir
pasilieka
tik
penkių didžiųjų valstybių-|būtų davęs įsakymą. 1944m..
riau
apsvarstyti
padėti
" *
. jlavimo tuoj prijungti Saaro
menė,
ofensyvoje
pradėtoje
_ . Prancūzijos.
- ..
J
J
J
0 m
,
J; . n k a.ii s n t...
] prie
klausimai geriau pribręs ir paprastu popieriaus lakštu. balsavimas tuo reikalu bus I gruodžio 6 d. šaudyti į ko- MASKVA, bal. 11. — Iki trečiadienyje.
v .'
Viršini
Ministrų pavaduotojų po
Bet kas svarbiausiai, kad , 4 p r i e š t kadangi Rusija munistų partizanų gaujas šiol tylėjusi apie U.S. rusų
jie patvs geriau galės užsi
raportavo sugavę radijo pra
sėdyje, U.S. delegatas Muršio streiko pasekmėj, ang viena priešinasi kitiems dėl Graikijoje, komunistai būtų kalbos transliacijas taiko
kabinti už pozicijų.
nešimą, kuriuo partizanai
lai nebegalės duoti Europos dviejų punktų.
užvaldę Graikiją. Jis sakė mas Rusijon, Rusijos spau reikalavę greitos pagalbos phy pasiūlė pakviesti suvirs
Anglai Jau Pareikalavo
kraštams, kaip buvo paža
komunistų perversmo nuga da pradėjo puolimą, pava ir sakė turės pasiduoti jei 50 tautų į galutiną taikos
Sakoma
tik
punktai
yra:
Traukini
konferenciją, įleidžiant vi
dėję 100.000 tonų anglių 1) Rusija reikalauja, kad lėjimas buvęs reikalingas dindama jas i4ne Amerikos
ji neateis.
sus kraštus paskelbusius
Anglų delegacija jau pa- * daugiau, jei gegužės mėnesy v i s 0 g to"g p o l i c i j o s j g g 0 s bū _ tam, kad užtikrinti laisvus žmonių balsas, bet aidas re
karą nacinei Vokietijai.
reikalavo atsiųsti i Maskvą kasdieninė anglių produkci-j t ų s i ų s t o g n a m o t u o j p o rinkimus Graikijoje.
akcionierių balsų." Straips
specialų traukinį, kad gale- ja būsianti pasiekta iki ket- j p r a š a i i n i m 0 pavojaus tainyje Kultūros ir Gyvenimo Girdima Gandy Apie
ChurchilHs rašė, kad ko
tų balandžio 13 dieną sugrį-, virčio milijono. Sumažinti k a i k a g ^ 1 ^ k a d R u s i
žurnale, Ilya Ehrenburg sa
munistų pavojus buvo pri
žti. Gi amerikiečiai mano 1 produkciją yra visad leng- jos kariuomenė pasiliktų
kė "sovietai išgelbėjo pa Sukilimą Venezueloje j Mirė Nuo Badavimo,
pažintas didžiausiu visam
!
Maskvą apleisti net 12 die- va, bet ją pakelti sunkiau viena Bajkanų srityje; ir2)
saulį, kartu ir programo
CARACAS, Venezuela, bal.
pasauliui, bet jau paimta
rengėjus New Yorke, nuo
ną. Prancūzai irgi galvoja, ir reikalauja daug laika ir Rusija nori, kad visi penki
Paliko $140,000 Turto
eilė stiprių žygių sustabdyti
kad konferencijos
atidėji- jėgų.
didieji paskirtų "lygius" tolimesnį Rusijos plėtimąsi ;nacizmo,, ir tai yra keistas» 11.—Sostinėje šiandien pas-1 Daugiau negu $100,000
b ū d a s R J8ijai
atsid§koti
klido gandaiR o apie
sąmokslą
| pinigais ir akcijomis buvo
mas kokiems dviems mene
Vokiečiai Šantažuoja
dalinius tai jėgai, o kitos Europoje ir Azijoje, irPrez. , T
p r i e š Prez
mul
Betan
*
°
" vakar surasta bankinėj dėprastu b ū d u r u s a i sakotos
siams būtų geras dalykas.
valstybės sako vieni turėtų Trumano reikšmingas parei
Europą
s m e i i i a ' court rėžimą. Laikinoji vy- ,žėj August Richter, 79, ir jo
Mažiausiai iš visų skuba
pristatyti daugiau kareivių, škimas pranešė, jog U. S. transliacijos
riausybė bandė išgauti iš sesers, 89. Richter buvo rasPo šio streiko vokiečiai
apleisti Maskvą Bevinas,
o kiti daugiau lėktuvų ir tt. valdžia neleis Amerikos in juos.
steigiamojo seimo nepapra- tas bemirštąs nuo bado\l>ukuris tikėjosi sugrįžti i Lon~ (Pamatė, kad jie dar yra gastą galią užgniaužti "kiek- te 2548 E. 109th st. Spihteresams būti kenkiamiems
KALENDORIUS
doną su anglų-sovietų su-,' « * * ir priverčia okupantus
Paskyrė U.S. Vyskupe vieną pavojų gręsiantį vie- toje namuose rasta kitas
Balandžio 12 d.: Šv. Juli Rytų Viduržemyje.
tarties pratęsimu gi dabar .skaitytis. Jei prie Hitlerio
VATIKANAS, bal. 11. - i šąją ramybę ir socialinį pa- $40,000 pinigais ir vertybiatrodo, kad dalykai nekaip J ie neišdrįso parodyti viešą jus Popiežius; senovės: GiJo Kalba Išteisinta
,,
niais popieriais.
sukasi. Ką nori rusai, sun- nepasitenkinimą ir išeiti su rulis ir Jūratė.
Buvęs Anglijos ministras Popiežius Pijus XII šian stovumą.
ku atspėti, nes jie niekad i plakatais į gatvę, rėkdami,
Balandžio 13 d.: ATVE pirmininkas nurodė, kad šis dien paskyrė vyskupo padė
paremia jo jėją Leon Dvvorshaką nau
nepasako, ką tikrai mano. kad nori duonos ir sviesto, LYKIS; šv. Teodora ir Šv. nusistatymas
tai dabar matydami, kad Hermenegildas; s e n o v ė s : padarytus pareiškimus gin juoju Fargo diocezijos Vys
Iš viso yra labai sunku v a k a r u
—Henry Wallace Londone sakė Prez. Trumano vajus
čytinoje kalboje pasakytoje kupu.
žinoti iki kokio punkto ru- |
demokratijos niekad Strutis ir Aga.
prieš komunizmą ves tik prie komunistinių revoliucijų.
sai laikysis ir kokia bus jų nepanaudos Hitlerio perseBalandžio 14 d.: Šv. Justi Fulton, Mo. 1946 m. kovo 5
HELSINKI, bal. 11. — Jis ragino Angliją neimti pusių nei su Rusija, nei su UJS.
politika ateity. Tačiau, k a i P ; k i o J i m o m e t o d u - d r i s t a i m - nas ir šv. Valerijonas; se d., kuomet jis įspėjo prieš
—Amerika pasiuntė Jugoslavijai notą protestuojant
Suomijos vyriausybė šian
rusų ekspansiją ir prašė arnovės: Visvaldis.
korespondentams teko išsi- t j s šantažo.
dien atsistatydino ir Prez. italų turtų išplėšimą iš laisvo* Triesto teritorijos.
kalbėti su kai kuriais sovieJei streikai nesiliaus, an- Jr
—U.S. kariuomenė prašė Lenkijos viršininkų1 tuoj at
Paasikivi tuoj įgaliojo prem
tų diplomatais, tai šie ne- j glai žada į Vokietiją pasiųKO NORI SOVIETŲ RUSIJA: KARO AR TAIKOS?
jerą Pekkala eiti pareigas šaukti lenkų liaizono skyriaus Frankfurte viršininką už
slepia nerimo, kad tretysis j sti naujus kariuomenės būkol bus sudarytas naujas tai, kad jis viešai kalbąs prieš U.S. ir jos politiką,
Greit jus skaitysite DRAUGE įdomų ir didelį
pasaulinis karas neišvengia- j rius, kad apsisaugojus prieš
kabinetas. Ūkininkų parti
—Paryžiuje pranešta, kad sukilimas Madagaskare didė
raportažą iš sovietų Rusijos gyvenimo
mas, bet jie bandys daryti j visokius netikėtumus, tajos nariai priklausą kabine ja, ir kad Prancūzija siunčia ten daugiau lėktuvu.
viską, kad tik išlaikius tai-1 čiau manoma, kad išdavus
tui išstojo.
—Atstovu; darbo komitetas vakar užgyrė griežtą darbo
"STALINO
RUSIJA".
ką.
papildomą maisto normą,
ir unijų kontroliavimo bylių. Spėjama kad šiandien ir pir
ORAS
kurį
paruošė
mūsų/
bendradarbis
Vyt.
Arūnas
iš
gyvenimas grįšiąs į norma
madieny bus pradėti debatai atstovų rūmuose.
Į Rusų Ekspansiją U.S.
Giedra
ir
po
pietų
šilčiau.
pasikalbėjimų
su
grįžusiais
iš
Maskvos
konferencijos
lias vėžes.
Vyt. Arūnas
Atsakys Kirčiu
—Telefonų streike nesimato taikos. Visos laikinos su
Saulė teka 5:16; leidžiasi
pranzūzų žurnalistais.

ChurchilHs Sako Komunistai Beveik
Užėmė Graikija; Jo Kalba Išteisinta

Vėliausiu Žinių Santrauka

Viena ką rusai per

šią

PLATINKITE DRAUGĄ

^ :

A* 16:29.

tartys atšauktos, o naujos dar nėra sudarytos.

Šeštadienis, baland. 15, 1W7

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

2

VISO MIESTELIO PAGERBTAS

KAS GIRDĖT WAUKEGAN'E

prie Milwaukės. Šiuo laiku
sunkiau serga.
Islandijoj pradėjo veikti
Hekla ugniakalnis, kurio pas
kutinis išsiveržimas
buvo
prieš 102 metus. Daugelis
tą ugniakalnį skaitė jau vi
siškai užgesusiu.

Kun. Juozapas Čužauskas
Šv. Velykų proga visus pa
rapijomis sveikino ir dėko
jo už gausias aukas papuo
šimui altorių Didžiąją Savai
tę ir per Velykas: dėkojo ir
seselėms Kazimierietėms už
pastanga? primosime vaiku
čių procesijai i r išpuošimą
bažnyčios; taipgi dėkojo giedoriams, kurie per visą nak
tį giedojo ir meldėsi prie
Kristaus " k a r s t o " . Tikrai! n a u J ° s a n ū k g * V***0 ***
gražus paprotys, ir visiems, linksmesnis.
* * •
kurie per visą naktį budėjo
Kun. J. ShauKs, MIC, sve
bažnyčioje.
čias per Velykas mūs baž
Kiek girdH, šįmet Vely- nyčioj pasakė gražų pamoks
kose aukų surinkta apie $1,- lą Did. šeštadienį ir Velykų Į
400. Parapijonai, ifitikrųjų, dieną. Jo mylima mamytė
buvo labai duoanūfl.
gyvena mūsų puikiame mies
• •
•
tely.

•
•
•
•
•

m i

*

•

i,

•

•

• i i. •

Offsss) Tel. —

kurie

JOS F. SUDRIK, Inc.
3241 S. Halsted St.
C h i c a g o 8, I l l i n o i s

TEL.

GALVMm

7237

Iki pasimatymo sekmadienj

Rengėjos

Terre Uaute. — John D.
Hartman, 26 metų, nušovė
savo persiskyrusią žmoną
Barborą, 22 metų, ir paskui
sau paleido kulką... ir dvi
mirtis....

i Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!
Tik vieną pora aki g irau name g y 
venimui. Saugokite jas, leisdami
l š e g s a m i n u o t i Jas moderniškiausių
metodu, kuria rtffBJimo m o k s l a i
gali sutelkti.
• 7 MOTAI P A T Y R I M O
pririnkime akinių, k u r i e prašalina
visa akiu Įtempimą.

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

PBOapeoC

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

1801 So. Ashland A venue
Kampas lb-toe gat.
Tesefonas GANAJL 0538. Chicago
OFISO V A I J U ^ P O S :
Kasdien 9:80 a. m. iki 8:30 p. m.
Trečiadieniais uždaryta
fiestad. 8:1* a. m. lkl 6:0i p. m.

Dr. F. C Winskunas
GYDYTOJAS IB

CHIRURGAS

2420 W. Marąuette Bd.

TeL GRO. 1800

Ofiso Tel.: PROspect 6446
Rez. Tel.: HEMlock 3150

Trečiadieniais
•

^

—

^

B

^

^

^

^

m

m

—

pagal
^

^

-

m

^

PHYSICLAN and BURGI
(Lietuvia Gydytoja*)

sutarti.
^

M

M

S

S

S

B

8925 West 59ch Street

>

J. RIMDZUS, D. C

• A L A N D O a : 1 — 4 popiet, 1:1* —
• : ! • Takarala. Tračlad. p a « a l sutarti

LICENSED CHIROPRACTOR
IN STATE OF INDIANA
Home calls in Indiana
Phone Wentworth 2527

DR. PETER T. BRAZIS
PHYSICIAN and SURGEON

6757 S. Western Ave.

PHYSIO THERAP Y

Oflao TeL: HEBDock 5849
Rez. TeL: HEMIock 2324

996 West 63rd Street
H O U R S : DaUy 6 t o 8 P . M.
8aturdaya 10 JL II. t o 8 P. M.

Ofto.

TeL

VIR. 1886

VALANDOS: Trečiadieni ir Šeš
tadienį pagal susitarimą; kitomis
nuo 2 iki 4 po piet,
7—9 vakare.

DR. AL. RACKUS

DR. P. ATKOČIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIEURGAS

DANTISTAS

4201 Archer A venue

1446 So. 49th Court, Cicero

An tradienlaie, Ket virtadieniaii
ir Penktadieniaia
LIGONIUS PRIIMA:
KaBdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL VAL.: 10-12 ryte; 2-6, 7-0 P. M.
Trečiad. ir Sekm. tik ousitarus. 8147 S. H a l s t e d St*, C h i c a g o
PirmadieniaiB, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
Valandos; 8 - 4 poniet

DR. EMILY V. KRUKA5
4146 Archer A venue

Dr. Aieiander J. Javots

Ofiso TeL LAFayette 8210
Roz. TeL REPublic 0054
Jeigu Neatailiepiama —
Saukite: KEDzie 2868

(JOVAIŠAS)
GYD\TOJAS IR CHIRURGAS

Kasdien nuo 1—3 vai. popiet
b nuo 6 iki 0 vaL vakarą.
Trečiadienio vakarėli Ir taipgi
fltsr^s^iyiūu pagal patarti.

OFISO TAJLAMDOJI:

Kasdien nuo 1 iki 4 vel p.p. ir
7 iki 0 vak. Trečiad. pagal sutarti

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
TeL OANal 6L22

Rea. 6958 So. Talman Ave.
Rea. TeL GROvehill 6617
OfOee TeL HEBUook 4848

Į

DR. B1E2IS

DR. J. J. SIMONAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Bd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7 — 8 T . V .
Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio
vakarais ofisas uždarytas.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

242S VVest Marguette B*m#
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare.

8241 West t36th Place
LIETUVIS

2423 We»t Marquette Bd.
iDargis Vaistinei Name)

VALANDOS:

REZIDENCIJA

DR. VAITUSH. OPI.

TeL: GROYefeill 4000
(Ofiso Ir Rezidencijos)

GYDYTOJAS DR CHIRURGAS

Si

a»S8

(Ofiso Ir narna.)

Dr. VValter J. Kirstuk

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

•

DR. A. JENKINS

išpildys rinktiniai artistai.
Bus vaidinimas "BARBfi ir
• VINCAS''; k i t i programm
dalis bn3 muzikaline.

S u d r i k o leidžiamo* Radlo v a l a n l a u d o s kjte »«kai»dlenj. is WGFLi
(10i>0 kil.) radio stoties. 9:30 vatanA* vak.. o kt-tvirtad. vak. Ii
W H F C ( 1 4 6 0 U I . ) 7 vaL vakaro.

DR. CHARLES SEGAL

Dr. Vincent E. Zopel

JOS F. BUDRIK, Inc.

Ir

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

įsigykite Dr. Peter's daug meta
išmėginto Gomoio.
Daugiau negu
liuos^iotojas, jia taipgi yra vidurių
stiprintojas, sudarytas ii 18 pa
čio* Camtoe gyduolių Šaknų žiedų ir
augmenų.
G o n o i o duoda neran
giom žarnom veikti ir pagelbsti
ioraa švelniai ir sklandžiai paša
linti
užkietėjusias
išmatas;
pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazus,
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmą.
Jei jūs vel norite jausti
džiaugsmą malonios paelbos nuo užietejimo var
ginimą ir t u o
Cat laiku pamgvinti j ū s ų
skilvį, įsigykite
G o m o s o šian
dien. Persergė
jimas t
vartok
taip kaip nuro
dyto.

Msconsino žinios

Programos rengėjos užtik
rina visus, jog kas tik atsi
lankys pasidžiaugs gražia ir
turininga programa.

VALANDOS:
K a s d i e n — 1-4: 7-9; Trečiad.
Šešta d. n u o 1-4; S e k m a d . —
narai nutarti

Rea. TeL: MIDway 2880

i IISJĮSJMUI—•

Tįsi departamentai patalpinti
viename baltame name
1947 metų Radios, nuo $96.06
iki $450.00.
TELEVISION setai,, po $275,
ir aukščiau.
Elektrikiniai dulkių valytuvai,
elektxikmiai šaldytuvai, skalbi
mo mamšinos, elektrikiniai pe
čiai, aliejiniai pečiai, gasiniai
pečiai, rašomos mašinėlės. —
Krautuve atdara kiekviena
dieną ir vakarais: pirmadieni,
ketvirtadieni ir šeštadienį iki
O vai. vak.

2200 VVest Cermak Road

TeL OANal 7829
Tai.: — Kasdien 14 lkl 1 1 ; 1 Iki I ; T
Iki 9. fiefttad. 10 rjrto lkl 4 r a k . a»kmadlenj 14 lkl 1S. Trečiad. uždaryta.

(2-tros lubos)
Ofiso Telefonas: YARds 0654
Jei neatsiliepia šaukite—

Veiksminio
Užkietėjimo?

•SSTJML

Tarp žymesnių artistų da
lyvaus žinomas ir gabus Chi j
cago Operos baritonas Al
girdas Rrazfa. Kenoshos Mo
tinų ir Dukterų Chora»>f žy
mus Holy Rosary oktetas i i
Kenosha žvaigžde, daininin
kė" Genovaite Klevickas. Bra
zis ir Klevickaite' padainuos
keliolika duetų.

PHYSICIAN AND SURGEON
X-RAY EKAMINATIONS

( V i r i Metropolitan State B a n k )

4720 80. Ashland Aro.

Galvos Skaudėjimo,
Vidurių Suirimo,
Nervų,
Nemigio,
G a z ų ir I š p ū t i m o —
i i priežasties

•

7819.

Dr. Kazimieras E. Fitz

NUO

Milvvaukee

SHOW",

!0r.WalferJ.5wiatek
2201 W. CERMAK ROAD

Ofiso tel. MONroe 0570.
Resid. tel. OANal

Kam Kentėti

Flora, 111., miestelis šiomis dienomis pagerbė E. D.
• * *
8v. Onos Moterų ir MerYeck, organizatorių miestelio ugniagesių, jo 90 metų
gaičių Draugija laikys mė- j šv. Baltramiejaus mokyk- Į ^ ^ ^ s u k a k t i e a proga. Ugniagesių viršininku jis išnesinj susirinkimą balandžio los vaikučiai tarnaują šv. b u v Q 2 7 m e t u g (Acme-Draugas telephoto)
13, 12:30 vai. popiet, Lietu- Mišioms Velykų rytą buvo
vk? svetainėj. Narės kviečia- pasipuošė naujais sutanais.
ninio gyvenimo. Žada pa E
mos atsilankyti. Yra labai'Didelė garbė Juozapui Gilkviesti ne vieną iš Milwausvarbių dalykų svarstymui, bertui ' ir Feliksui Rajūnui d A L T O K O S , BET
kės } nepaprastas iškilmes
• • •
I už surinkimą pinigų nupir- GRAŽIOS VELYKOS
savo mieste.
Jimmy Rumšą, 802 — 8th kimui naujų sutanų.
Harvey ir Aldona Holton
Milwaukeje,
kaip
ir
kitur,
St., su K. Vasiliu, Jr., 8071
*. *
#
iš Pewaukee, Wis., susilaukė
Velykos
buvo
šaltokos,
vėjo
George Ave., praeita savai- j Bal. 6 d. didelis vėjas lajūs negalite nusipirkti savo apylin
sūnų praeitą mėnesi. Aldo kėj,Jeigu
siuskit
prašymą dcl mūsų "susipažini
te su 09 studentais iš Wau- bai daug nuostolių pridarė, blaškomos ir be saulės, bet na yra duktė Prano Basčio, mui" pasiūlymo Gomoso ir gausite —
60c verte*
kegan Township High School ypatingai didelėms krautu- savaip malonios.
savininko
Lakęs
i
de
Hotel,
PRIEDO Bandymui Bonkutes
buvo išvažiavę į New York, ! vėms, nes daug langų išneParapijas bažnyčioje pa prie Lake Pewaukee.
DR. PBTERS OLEJO LINIMENT —
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
kad apžiūrėti istoriškas vie- še. Labai daug ir medžių is- maldos buvo nepaprastai
•ia>m« nuo reumatiikų ir neurslgiškt)
gteHa Markunienė Vely
skausmu, musVulimo ougarsksusmo, sustin
tas. Abu labai džiaugias to-1 vertė. Sakoma, nuostolių bus gražiai atliktos ir bažnyčia koms labai gražiai priruošė gusiu ir skaudžiu muskulu, patempimu ii
nykstclejimuDR. PETER'S MAGOLO — alkalinas —
kia proga. Velykų rytą, sa- tūkstančiai dolerių.
kupina maldininkų. Pamai tikybos pamokų vaikučius palengvina
laikinai nekartuos skausmingu!
skMvio
sutrikimus
kaip pavyzdžiui rūkšties
ko buvo Šv. Patriko katedMontgomery vVard Co. ka Į dos iš ryto 6 valandą jspū- procesijai.
•evirskinirrus ir rėmuo.
roje. Ta pačia proga pasi- miną nuvertus, darbininkai j dingai atliktos su rezurekMarijona B rtait" gegu
Siuskit iį "Special Pasiū
matė ir su savo pusbroliu pirmadienį turėjo dirbti be j c ija, procesija, giedotomis
lymo" Kuponą — Dabar
žės 10 d. išteka už Stepono
Q
įdėtas $1.00. Atsiuskit man apmo
V. Brazausku, kuris gyvena šilumos, kol kaminą sutaisė. I Mišiomis.
kėtą regulerl II uncijų f 1.00
Andrejczek mūsų parapijos
vertės
Donką Gomoso ir ekstra
New*Yorke. Kelyje buvo su-! Seniai yra buvus tokia vėt—60* vertės — bandymui
šiais metais vėl pasirodė, bažnyčioje.
kūtes Olsjo Ir Magei*. ,
stoje trumpai Niagara Falls.j^a šioje apylinkėj.
M. Z.
Q C O. D. (IiUidos prtd*tos). e>
^ # ^
[tikybos pamoka p a i k u č i a i ; Kim. Joną* >etrauskas,
• •
•
Dr Jonas 1 žekas su žmona P r o c e s i J ° J e labai gražiai pa- MIC, kuris yra apsigyvenęs
Sekančios šeimynos susi0
ku iai
Adreess
balandžio
8
d
išvyko
dviem!
^
P
"
^
*
P
p y k i n i * fev. Gabrieliaus parapijoje ir
laukS naujų piliečių:
Pssto Ofisss
savaitėm atostogų j New Or- V™"*- Pe*_ V*™1***
^ čia pagelbsti parapijos dar
VTadag ir Virginia ButDR. PETER FAHRNEY & SONS C0.
mokslus sake klebonas ir be, Velykomg biivo išvykęs
leang ir į Floridą.
r
D«P«. 671-33 A
kun. Albinas Shepita, MIC. pas kun. T. ShJiką Sheboykiai, 308 ak % St., — sūnaus.
f$01 Wa*hlBftesi Bhd., Chicago ii. IU. .
SM Itanlsv St. Winnio«a. Man.. Can.
Uršule Butkiene- yra labai
Per visas psnkerias Mišias g a n e , pagelbėti dvasiniam
linksma, nes, sako, anūkais
bažnytėle buvo pilna.
darbe.
turtingejanti. Jai didžiau
APLINK MUS
* Pirmai parapijos piknikas
sias malonumas esti, kuomet j KefJOSlia KrOfllkS
MILWAUKĖJE
bus birželio S dieną, M apie
visi anūkai susirenka. Vla
DENTIST
GRAŽUS PARENGIMAS
Grove. Parapijos komitetaB
*
Antanas
Jankauskas,
iš
das yra vienas jauniausių
2421 VVest 63rd Street
daro
planus
šiam
parengi
Valandos —
Telephone —
Sekmadienį, balandžio 18 Sologa, Mich., buvo apsilan
Pagal sutartį.
GBOvehill 781S
d , Sv. P?tro parapijonai, ir kęs pas mus. Pasakoja, kad mui.
*
kiti, k u r k atsilankys, turės yra keletas dešimtis šeimų
Petras Maculevičius, Pirtikrą Hreat'ą", kokis šioj pa iietuvių jo apylinkėje. Anta- j mojo Pasaulinio Karo vetenui Jankauskui ir jo žmonai • ranas, vis dar tebeguli VeteDidele Krauutve
rapijoj retai pasitaiko.
PHYSICIAN A
BURGBON
(
U
B
T
U
V
1
S
G
Y
D
YTOJAS)
vasarą
sueis
30
metų
vedy-1
ranų
ligoninėje,
VViods,
Wis.,
RAKANDAI, RADIO
Tą dieną, 4 vai. popiet, Šv.
2500 W. 63rd Street
IK JEVVELRY
Petro parapijos salėje, Šv.
OFISO VALANDOS:
K i t d l — n u o 1-4 p.p. Ir 7 : l t - t rak
?
Onos Draugija rengia įdo
•s4sta<llwlals nuo t-A popiet.
Tredtsvd.
|r lekmad.
uidarytamų |<vairenybių
pramogf
"VARIETY

*£•?*•

geriausias

OPTEMETRISTAS

sūnų, buvęs Dėdės Šamo, tar
nyboj.
Domininkas ir Myra Bur
bai, 1303 Adams St., susilau
ks sūnų. Jie jau augina vie
ną sūnų. Domininką Burbie
nė taip pat yra turtinga anūkais, bet, sako, juo dau
giau, tuo dar maloniau.
Petras ir Agnieška Kuz- I
mickai, 1315 Adams S t , su- Į
šliaukė dukrelę.
Nors Juozapas Kuzmickas
yra jau papratęs būti "grand
pa", bet visvien sulaukęs

Trumpai Iš Mūs
Kolonijos

yra

Trečiad. ir Nedėliomis

susitarus.

TeL REPublic 7868
————^——..___________^_^.^

DR. STRIKOL'iS

TeL CANal 0257
Rea. TeL: PROspect 6650

PHYSICIAN AND SURGEON
4645 So. Ashland A venue
OFISO VALANDOS:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Nuo 2 i k i 4 i r n u o 6 i k i 8 v a l . vak.
1821 8o. Halsted St.
Sekmad., Trečiad. ir Seėtad.
Vakarais—tik pagal sutarti
Rezidencija: 6660 a Artesian Ave.
Office TeL YARds 4787
VALANDOS: U v. ryto iki 5p4K Namu TeL PROspect 1986
6 iki 0 vaL vakare.
Ofiso TeL VIRginia 6036
VaL YARds 8146
Rezidencijos TeL: BEVerą? 6244

DR. P. Z. ZALATORIS

i

JEIGU NORITE P A S K O L O f

ANT

9

JEIGU N O R I T ! PA8IDATI

9

JEIGU NORITE G A U T I f % — KREIPKITĖS

Mano 22 meta praktikavimas
JOau garantavimas
Palengvina akių {tempimą, kuris
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, aklu aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegyste ir toliregyste. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas
daromas su elektra parodančia ma
giausias klaidas. Speciale atyda
Atkreipiama i mokyklos veikos.

IfAMO

TAUFINIMU1
}

ERSAL
lavfaifi and

fltl • r a k a r a K e t v i r t a d i e n i a i s vm
t r r t # lkl 1 p o p i e t *

" «'

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

744 West S5th Street

4157 Archer A venue
Ofiso vaL: 1—3 ir 6—«:30 P. i i .
Trečiadieniais pagal sutarti.

Or. A. Montvid, M.D.

DR. L E. M AK AR

•a.

mmtamm Corporati

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IR AKINIUS PRITAIKO

Vai.: 11—12; 2-^4; ir 6:30-^8:30
Jaunuoliai, kurie nepriimami ) Pirmadieniais: 2—4 is 6:30—8:30
karo aviacijos skyrius ifi priežas
Šventadieniais: 11—12.
ties spalvų peregejimo — (color
blindnees), kreipkitės prie manės.
Apsiimu išgydyti.
Daugely atsitikimu akys atitaiso
mas £ • akinių. Rainos pigesnes GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
kaip pirma.

TeL CANal 8500

ederal
Jūsų IndeUų saugumui apdrausti per Frefla

DR. T. DUNDULIS

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

Savings anlLiaOssocialion
1739 So. Hairted St *

DR. V. A. ŠIMKUS

4712 Soeth Ashland A v a
•

P

Telefonas Y A R D S 1378
VALANDOS.- n u o l t ryto iki • v.
vak. S e k m a d . pagal sutarti.

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
West Town State Bank Bldg.

2 4 0 0 VVest M a d i s o n S t r e e t
Ofiso TeL: SEEley 7330
VALANDOS: nuo 2 — i ir 6—8
Reale. TeL: RRUasvdck 0697
Ofiso TeL: PULLMAK 1193
VALANDOS:
Namų TeL* PULLMAN 6277
tfuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare

10758 So. Bflchigan Avenne

SM
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C L A S S I F I E D A D S Profesorius - Altoriaus Garbėje

sąlygos neleido Ferrinio pas
tangoms tapti kūnu. Jisai
&OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
1902 m. spalių 17 dieną mi
HELP
WANTEP
—
VYRAI
Šiais
metais
per
Atvelykį,
j
Po
trijų
metų
Ferrini
iŠ
T)BAUOO"
rė. Bet Ferrinio pastangos
balandžio
13
d.,
šv.
Petro
Berlyno
sugrįžo
savo
t§višPRIE ODOS DIRBftJŲ"
DARBŲ SKYRIUS
įkurti kat. universitetą ne
Bazilikoje Romoje, bus ne-,ken. Tuoj jis buvo pakvies- nuėjo niekais. Ferrinio vien
•ooooooooooooooooooooooooo*
PATYRUSIŲ VYRŲ
«DRACOAS»» H E L P WANTED
Dirbti Mažoj Dirbtuvėje
paprastos iškilmes. Pasauli- tas profesoriauti į Pavijos minčių pastangomis ir jo ga
ADVERTISEVO DEPARTMKNT
Ttiri turėti gabumų išdirbti ir nio masto mokslininkas, tei universitetą, dėstyti romėnų lingu užtarymu iš Dangaus,
197 N o . Dearborn Street
pataisyti visokios rūšies odinius sininkas, universiteto profe teisę.
Tel. RANdolpti »488-»489
Nuo tada prasidėjo 1922 metais universitetas bu
krepšius
ir valizus. Pastovumas,
>|fW<#OOS*S—f*—#»—>»»#<##if»####į
sorius, d r. Kontardo Ferrini Ferrini mokslinė veikla. Be vo įsteigtas.
geros darbo sąlygos.
HEXP WANTED — VYRAI
bus paskelbtas palaimintuo- to, jis dar profesoriavo MiMAX BEHNKE
ši mokslo įstaiga nuostaPas Genę ir Paulių PasREIKIA
ju. Taip pat nemažesnės iš- lane Modenoje ir vel Pavi- ^ mgo ^ ^ . ^
^
705 N. CICERO
jkendusius neseniai buvo ba
joj. Per savo 43-ius amžiaus
kilmės
bus
Milane,
Jėzaus
JOURNEYMEN
metais kartu su Kontardo
STIPRAUS VYRO
Pašlovintasis Profesoriau, lius vedybų sukakčiai pami
metus Ferrini parašė- 214
Širdies
universitete,
kario
PRIE VIDUJE PIENINĖJE
Ferrini palaimintuoju pas prašau balso. Pasistanavijau nėti. Po vakarienės, kaip pa
LINEMEN
DARBŲ
koplyčioje ilsis šio Didžiojo moksliniu; veikalų, kuriuos kelbimu Milano Jėzaus Šir
1
svietą
apznaimyti apie kele prastai būna, svečiai pradė
Pietų Kalifornijoj
Vyro mirtingieji palaikai. Pavijos universitetas nese dies universitetas švenčcia
PATYRIMO NEREIKIA'
te didžiausių svieto tinksų. jo' sukaktuvininkams sakyti
PASTOVUMAS
Mat, Kontardo Ferrini buvo niai išleido iriuose didžiuo 24-rių metų jubiliejų. Jis
r Mokestis $2 į Vai.
panegirikas. Po visų kalbų
Labai gera mokestis geram
Svietas nežino, kas buvo
vienas iš šio universiteto se tomuose. Garsusis Berly šiandien turi t fakultetus,
toastmasteris kviečia vyrą
Turi turėti IBEW kortele ir ap darbininkui, kuris nebijo darbo. steigimo sumanytoja ir karš no universiteto profesorius
didžiausias piršlys, kas bu
114 profesorių, apie 8,000
siimti keliauti j Kalifornijos apy
pakalbėti. Šis atsistojęs vy
S a m L e r n o r & S o n s . I n c . tas tos idėjos rėmėjas.
Teodoras
Memmsen
apie
savo didžiausias jaunavedis,
linkes. Išlaidos sąryšyje su dar
studentų, su 350,000 tomų
ras sako:
1057 W. 14th ST.
bu apmokamos geriems darbi
Ferrini gimė Italijoj, 18591 vo buv. mokinį Ferrinį aakas buvo didžiausia nuota
biblioteka, ir universitetas
ninkams.
— Gerbiamieji sveteliai.
m. Jo tėvas buvo Milano Po- kydavo, kad jisai romėnų tei
ka, kas gavo didžiausią panuo pat savo pradžios yra
Midland Constructors, tne.
liteknikumo profesorius. Mo ses studijomis iš Vokietijos išdavęs 5571 daktaro laipsnį sogą, kokia buvo didžiausia Nieko neturiu pasakyti. Ves
211 W. Wacker Drive
KIMŠftJŲ
veselė, koks buvo fainiau- tu vės yra meilės kapas, o
tina — didžios sielos ir aukš šios srities mokslo primatą arba baigimo diplomą.
CHICAGO 6, ILL.
RIŠĖJŲ
sias medaus mėnuo ir galop žmona — kryžius ant jo.
tos kultūros moteris. Kon- j paveržė Italijai. To paties
Taigi Kontardo Ferrini už
RŪKYTOJŲ
PORTERIŲ
tardo nuo pat savo jaunys profesoriaus tvirtinimu, kad, m a n y m a s n e b u y o t u š č i a g koks buvo didžiausias divorCASING
DARBININKŲ
PILNAM LAIKUI
tės pasižymėjo didžiais ga 20 amžiaus romanistikos stu Jisai atnešė, kaip matome, sas.
DEŠRŲ DIRBĖJŲ
LIBERALI NUOLAIDA
APDRAUDA VELTUI
bumais, išmintimi ir retu pa dijos reiksią pavadinti Kon nuostabių vaisių, šiandien
Visi turi būti patyrę.
Didžiausias piršlys — na- JŪSŲ
APMOKAMOS ATOSTOGOS
tardo Ferrini vardu.
maldumu.
Milano Jėzaus Širdies Uni bašninkas Ruzveltas, didžiau
Matykite Miss S t e r e a s
Kntpldt&i Ekspertyvo
Garsusis geologas Ant.
RKRSONNKTi D E P T .
Ferrini buvo ne tik moks versitetas tapo visos Italijos šias jaunikis — Dėde Šamas,
Patarnavimo Prta
Geros Darbo Sąlygos
Tarp 9 r y t o iki 12 p l e t «
Stoppani Ferrini vadindavo lininkas, bet ir religininkas, katalikų pasididžiavimas ir didžiausia nuotaka — Sovie
1018 W. S7th S t
MORRIS B. SACHS. INC.
labiausiai išsilavinusiu jau pilnutinis žmogus, krikščio naujojo palaimintojo prof. tų Rusija, didžiausia paso6688 S. HALSTEP
HELP WANTED — MOTERY8
nuoliu visoje Italijoj. Jisai, niška prasme — antžmogis. Kontardo Ferrini nemiršti- ga — tai Ruzvelto duotoji
5244 W. 2 5 t h 8 t
RAKANDU FINISHERS
YOUNG LADY
dar
gimnazijoj
būdamas,
jau
O M N I HL
Jisai meistriškai m o k ė j o na garbė žemėje.
Sovietų Rusijai, didžiausia
KABINETU DIRBĖJU
GENERAL OFFICE
mokėjo hebrajų, sirų, grai aukštybes suderinti su reli
Turi būti patyrė. Labai gera mo
J. Padaubietis veselė — Dėdei Šamui ve VHAI DARBAS OABAjrruoTA*
SWITCHBOARD
kestis, geros darbo sąlygos. At 35 hours a week, paid vacation, kų, sanskritų ir lotynų kal
Tmiaom Vl*n IMlrbyafitTj
gijos tiesomis. Tarp mokslo Los Angeles, 1947.111^7.
dant Sovietų Rusiją, sal
sišaukite tuoiaus.
YlaokhM Modeliu*
good salary.
JOHN M. SMYTH CO.
bas. 21-sius metus eidamas, ir religijos, anot prof. Fer
džiausias medaus mėnuo —
INDUSTRIAL COATINGS CORP.
703 H . MadLson
DYKAI APKAINA VTMAfl
gavo Pavijos universitete tei rini, nebuvo jokio prieštara
Dėdės Samo-Sovietų Rusijos,
VICTORY 4828
Paimam U namu Ir prlstaton
sių
mokslų
daktaro
laipsnį.
vimo, — tik darni ir vieni
galop didžiausias divorsas,
VYRŲ
PARDUODAM* NAŪJTJa
TYPIST —
Los
Angeles.
—
Keturių
RADIOS
Ferrini savo daktarato dar janti harmonija. Jojo tikėji
divorsinė byla — skiriantis
DICTAPHONE OPERATOR
Prie Visokiu Bendru
Mm tarime Radiją | ataka k
bą parašė g r a i k ų kalba mas buvo pagrįstas giliu įsi metų amžiaus vyras Nor- Dėdei Šamui ir Sovietų Ru < tnm»
nereik£fl laukti <MI jAso.
Prefer t r u c k i n g o r rail experience.
Dirbtuvės Darbu.
man
Kinsbursky
nuėjo
į
sa
Good salary.
" Graikiškai parašyta, — ne tikinimu, vidiniu gyvenimu,
Talpai Pasirinkimą* Tfllau«du
sijai.
Gera mokestis.
Mualkaa Rekordu
HIGHWAY MOTOR REVISION suprantu", burbtelėjo pro visur šviečiąs išoriniu pa vo draugo gimtadienio balių.
irualp«rklte
Ir
Viršlaikis po 40 Valandų.
BUREAU
Tinksai aiškūs, kaip ant
fesorius, pažiūrėjęs į Ferri vyzdžiu. Ferrini buvo kas- Balius jam nusibodo, jis įsi
norėjo miego, todėl nutarė delno padėti.
Vartls 5100
AMERICAN VARNISH Co. S466 S. HaJsted
TELEFONUOKITKf
ni darbą. Tada jisai savo
Lni aamą. raaa jisai savo ^^j^
komunijos ėmėjas, grįžti namo. Nieko tėvams
CICERO 4118
1126-40 N. North Branch _ —
Atdara Takarala iki • : • • vai.
Dėdė Karą vojus
TWO YOUNG LADIES j darbą išvertė į lotynų kai- u o l u s tį k ejimo tiesų mąsty. nesakęs, jis išėjo iš draugo
HEIJP WANTED — MOTERYS
namų visiškai vienas ir pa
FOR GENERAL OFFICE WORK bą.
tojas
i r pat raukliai pamalMušt know how to type. 40 hour
Jaunasis mokslo dakta-jdus. Išbuvo visą savo gyve- rėjo į savo namus, iš viso
week, ideal \vorking conditions.
25 MERGINŲ
ras, laimėjęs u* savo darbą ' n i m ą nevedęs. Savo jėgas ir 2 mylias.
STASYS LITWINAS SAKO:
Reikia išmokti Power siuvimo ma
Įf you are dependable and i universiteto stiteendiją, iš- skaistų g y v e n i m ą skyrė
Tėvai vaiko greitai pasiTa!
šinų operavimą — siūnaivt vyrų looking for permanent position
,.
,
"
D
A
R
Ą
D
Geriaonias Laikas Pirkti
! €do i r
kelnes.
užaliarmavo policiwith many benefits, it will pay|vyko į Berlyną toliau tobu- mokslui ir~Dievo garbei. Fer S
L / n D A I \ — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
kuri ieško
you
to
investigate
this
opportu^
^
ksle.
Čia
tuoj
Untis
mo
rini gyvenimo biografai 114-' fc
J ° *> P° visą
A L B E R T G I V E N MFG. Co.
REIKMENIS'
OERAS PASIRINKIMAS:
miestą.
Pagaliau,
niekur
jo
I
save
atkreipė
visų
profeso
Iš EAST CHICAGO, IND.
dija, kad jisai turėjęs labai
CALL O R S E E MR. JUDD
Stogams Reikmenys — Insnlaoto Plyta išvaizdos Sidmgs
nerasdami, tėvai grįžo nusi
DIDINA SAVO P R A M O N Ę
rių dėmesį
švelnų
būdą.
Iš
jo
vidaus
—•
LangŲ - ^ Dnrn — Tvoroms Matertolo — MaHavos
SPECTOR MOTORS
minę namo ir rado vaiką ra
I r p a d ė s j u s tfuojau prie- švaraus
VarnlUo — Enamelio — Gefeifofu Namams R>fkm«nQ
dvelkęs kažkokia sielos di miai bemiegantį.
m a l o n a u s darbo, k u r galėsite už 600 W. 25th ST.
VIC 012S
(Hardware — Pleisterio — Cemento — Srota — Visokios
dirbti pieco work iki $1.10 j vai.
—————————————^——^——^—
RfiSIes
Insnlladjos Materiolo — Štormo Lango
Kom
dybė,
grožis
ir
patrauklu
.Iri neturite patyrimo, m e s išmo
- Paklaustas, kaip jis sura
binacijom Doro — Wallboard — Plaater Board — Varna,
kinsime Jus mūsų kaštu.
mas. Ferrini draugystėje vi do namus, vaikas atsake,
dfic Ir Daog Kttą Dalyk*.
ŠTAI K E L E T Ą N A U D Ų :
Chicago. — Miss Florence siem pasidarydavę jaukiau*
kad tai labai paprasta: jis
APROKA'VTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI?
Experienee not necessary
40 valandų j savaite.
Engers,
27
metų,
pinigų
kei
smagiau...
if
able
to
type
1 .ai kas ir puse už viralaikj.
ėjo žiūrėdamas į gatvėkario
STASYS UTWINAS, Pres.
timo įstaigos klerkė, tikrai
Pastovius idtisai m e t u s darbas.
bėgius.
A p m o k a m o s atostogos.
WILL TRAIN
buvo sumani, kai Mrs. MaŠventės apmokamos.
Be to, Kontardo Fėrtini
CARR MOODY LUMBER CO.
5 DAY, 40 HOUR WEEK
rian Somehs įeio iškeisti ne
Veltui gyvybės ir sveikatos a p d r a u d a .
buvo aktyvuB krikščionybės
Veltui ligoninės a o d r a u d a .
tikrą
čekį
į
Wilson
BroadApply
30S9 S. HALSTED ST,
TEL. VICTORY 1272
Liberalus bonu. pienas.
tipas.
Jisai
nuoširdžiai
sie
N a u d a pensijos ir pelno pasidalinimo
way pinigų keitimo įstaigą.
PERSONNEL DEPT.
Hollywood. — Pasirodys
plėny,
VALANDOS: Nuo 8-tos vai. ryto iki 6-tos vai. vak.
Miss Florence
Engers lojosi visais Bažnyčios ak*
švari, sveika vieta.
įdomi iSImlt * (knitami pa
THE BRUNSWICKMuzika p e r garsakalbius bedirbant.
tuojau paspaudė migtuką ir tualiais reikalais, o ypačiai
BALKE-COLLENDER CO. duris užsišovė, o paskui ji savo tėvynės Italijos kata veikslai), kuri pavadinta:
Galėsite rasti
nekuriu, virftminėtn
naudu, bet n e visu, kitose dirbtuvėse
623 S. H ABASH
Calumet rajone.
nai pašaukė policiją, ir nelikų likimu. Ferrini svajojo "Geležinė uždanga" (The
WANTED
tikro Čekio savininkė buvo ir planavo steigti Katalikų Iron Curtain). šioje filmoje
ALBERT GIVEN MFG. Co.
bus parodyta rusų šnipų
S T E N O — CLERK
nugabenta
į
policijos
stotį.
Universitetą,
kuris
gamintų
1301 W. Chicago
veikla Jungtinėse Amerikos i
40 HOUR VVEEK
susipratusius,
išsimokslinuEAST CHICAGO, IND.
valstybėse ir Kanadoje.
GOOD SALARY
Niekados netikėk draugui, sius ir apaštališka dvasia
Darryl F. Sianuck 20th
Excellent working conditions.
kurs apleidžia nelsimėje.
degančius inteligentus kata- Century-Lox studio s virši
T H E BEST RADIO PLACE IN TOWN
S P E C T O R MOTORS
-..flikus. Tačiau to laiko finan- ninkas pranešė balandžio 10
NEEDS
600 W. 25th ST.
HEXP WANTED - MOTERYS j s i m a i t r ū k u m a i į r politinės dieną.
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Epistolija Ketvirta

.

PRIE DEŠRŲ DARBAI

Radio Sugedęs?

AUKŠTA MOKESTIS

RADIO SERVICE CO.

Mieste nepaklydo

Graphotype Operator

Smarki mergaite
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Raudoni šnipai

100 GIRLS
FOR

W I T H E N P E R I E N C E , 94c
INCREA8E3 TO

INEXPERIENCED

8TARTINO

GIRL&

RATE S3c.

MOTOROLA
4545 W. AUGUSTA BLVD.
REIK PATYRUSIU
Prie

Darbinių

Salesladies
FOR READY TO WEAR
LIBERAL DISCOUNT
FREE INSURANCE
PAID VACATIONS
See Misa Stevens
Persoiinel Dept.
Betoreea 9 a. m. and 12 noon

$1.04
W E TRAIN

Mr. Jndd.

EXPERIENCED ONLY

W1RING—SOLDERING

AUTOMATIC

VICtory 0123

OPERATORIŲ
Pirštinių

CHOICE M F G . CO.
2557 W. North Ave.

PATYRUSIOS SKUDURŲ
SKIRSTYTOJOS
Malonios darbo sąlygos,
pastovumas, gera mokestis.
CORTLAND WASTE
MATERIAL
1946 W. Cortland S t HTM. 1S40

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

FILE SORTERS
$34.56 PER WEEK
Holidays and vacations paid.
Permanent. Pleasant working
conditions.

National Carloading
Corporation
411 W. KINZIE

$40.50 PER WEEK

Apply

National Carloading
Corporation
411 W. Kinzie *
PLATINKITE DRAUGĄ

PERSONNEL

WATCH UVINGS GI0W!
M
H
•
n
Yfe Yra.
m.
tra.
'n-*-. $m tm 9M0 S12N

2441 West 69lh StraaL

Hm-.

-u* DIDELIS

TTmZ
MM.

PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINES IR ALAUS

Geriausia rūsio nlų

623 S. WABASH
PARDAVIMUI
PARDAVIMUI — Oxford Univereal
gaao pečtus, parlor setas Iš 3 šmo
tų, i r d u kaurai. Atsišaukite adreIsu; 3442 S. E M E B A L D AVENUE.

statinėmis.

JOS. BL MOZERIS, Sec'y

. • *+

3236 South Halsted Street

AL. ŠIMKŪNAS
Savininkas

TEL. CALUMET 4118

Telefonas PROspect 5951
—...,

FOR THAT HOME
ALL YOUR OWN

KEISTUTO SAVINGS AND
LOAN ASSOCIATION

bateliais, dėžtois Ir

THE BRUNSWICKBALKE-COLLENDER CO.

1200 1000 MM
1500 3000 4900 MM
3000 0000 •000 12000

Many ambidoos cooplet art stvfng bert to becomt
ruturt home-owner$, soon as thefr* accumalaced mt
dowo paymeor needed.. Anjr coovenieat amounc opens
vour insured savings accooat tt dus Associstioa. Tht
diarr wilJ sbow vou bov modi joa -

pristatome | Barnus:

DEPT.

m

Yo«,ll Need MoieyNrii

• • •

Opportunity to work into
secretarial position
5 DAY, 40 HOUR WEEK

•» • •

WESIW00D LI0U0R STORE

STENOGRAPHER

TYPISTS
Holidays and vacations paid.
Permanent. Pleasant working
conditions.

J

SAVE VVITtf A PURTOSE

£

SAVE ON A PLAN

•

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

DRAUGAS
THE LTTHUANIAN DAILY FRIEND
Entered aa Second-Class Matter March I I , 1111 at Cbicafo,
Under the Act of March t, 1171.
Pttblished daily, eoccept Sundaya
by tHe
Lithuanian CathoHo Prcea Soctoty.
Member of Uis Catbolic Press Ass*n

Illinola

Ivaagt. Valstybėse, bet ne Chicsgoje:
Metame
$0.00
Pusei Metu
>•• 1-50

Metama

IS.00

Sobscrtption Rates:
Pusei Met Q
4.S0
$6.01 per y ©ar outside of Chicsjro:
IT.00 per year In Clilca«o & Cicero: Pinigas reikia siųsti PaSto Money
Orderiu są uisakymala
4 centą per oopy.
Prenumeratos kaina ChJcagoje Ir Skelbimų kainos bus prisiunčiamos
tuojaua, garus prašymą.
Clceroje per paštą:
Metams
$7.00
Pusei Metų
4.00 SKEIBKITBS DIBN. "DRAUGE"

Lietuvių Filatelistų Paroda
Šiandien ir rytoj L. Vyčių name lietuviai filatelistai,
neseniai susiorganizavę j draugiją, turi parodą. Tai
pirmas toks jįvykis Amerikos lietuvių istorijoj, kuris,
neabejojame, praeis dideliu pasisekimu.
Gautomis žiniomis, paroda bus turtinga ekspona
tais — įvairiausiais Lietuvos pašto ženklais.
Pasirodo, kad lietuvių filatelistų tarpe yra gana daug
patyrusių toje srityje žmonių, specialistų. Jų keletas
turi veik pilnas Lietuvos pašto ženklų kolekcijas, su
tvarkytas laikantis visų filatelijos reikalavimų. Žodžiu,
paroda nebus amatoriška. Ja galės pasigerėti ne tik
" lietuviai, bet ir kitataučiai filatelistai, kurie tokias pa
rodas gausingai lanko.
Lietuvių filatelistų pastangas reikia pagirti. Jos ne
ša keleriopą naudą. Juos pačius verčia sistematingai
kolekcijas tvarkyti, ženklų istoriją studijuoti ir tuo
pačiu giliau pažinti Lietuvos istoriją. Be to, būdami
organizuoti, lietuviai filatelistai turės žymiai daugiau
progų garsinti lietuvių tautos vardą viso pasaulio fi
latelistų tarpe, kiek jų žurnaluose, tiek dalyvaudami
tarptautinėse filatelistų parodose.
Tos pastangos turėtų susilaukti paramos. Praktiš
kiausia mūsų parama — šiandien ir ryt atsilankyti į
lietuvių filatelistų parodą.

Rengiantis Buv. Lietuvos Prezidentą Pagerbti
Prieš keletą savaičių Chicagoje apsigyveno dr. Ka
zys Grinius, buvęs Lietuvos prezidentas ir ministrų
pirmininkas. Ji s turi nuopelnų Lietuvai ir kaipo poli
tikas, veikėjas ir kaipo rašytojas. Ją amžiaus veikėjų
tik keletas bėra gyvųjų t a r p e 1 ^ buvfcsių Lietuvos pre
zidentų tik jis vienas bėra gyvas. Pirmasis prezidentas
— Antanas Smetona mirė Amerikoje, antrasis — Alek
sandras Stulginskas ištrėmime, Sibire.
Chicagos lietuvių visuomene, reikšdama pasitenkini
mą, kad dr. Grinius jos tarpe apsigyveno, pirmoje vie
toje turi su juo arčiau susipažinti ir tinkamu būdu
jį pagerbti.
Dr. K. Griniui pagerbti ir su juo bei su jo šoima su
sipažinti chicagiečiai ir apylinkių lietuviai turės pro
gos šeštadienį balandžio 19 d., kurioj įvyks bankietas puošniame Palmer House viešbutyje.
Šis bankietas, aišku, bus svarbus daugeliu atžvilgių.
Jis duos progos plačiau iškelti Lietuvos laisves ir ne
priklausomybės bylą. Tad, dalyvauti jame yra svarbu.

•
Katastrofų Laikai
šių dienų įvykiai žmonėse neramumus kelia. Skai
tant laikraščius, klausant žinių per radiją, atrodo, lyg
ir prie pasaulio pabaigos artinamės. Potvyniai, viesu
lai, užgriuvimai kasyklose, geležinkelių ir lėktuvų ne
laimės, gaisrai ir daug kitų panašių įvykių atima daug
žmonių gyvybių. Jei prie to pridėti keblią ir taikai
pavojingą tarptautinę padėtį, ištik r o neramu darosi.
Tokiais, mat, gyvename laikais, kurie reikalauja iš
žmonių šaltumo, susikaupimo ir ėjimo prie tam tik
rų išvadų.
Ne už viską žmogus yra atsakomingas. Su daugeliu
dalykų, ypač su gamtos reiškiniais jis yra bejėgis ko
voti. Bet jis gali išvengti daug nelaimių, jei bus atsar
gus, jei gyvens taip, kaip yra paties Dievo nurodyta
ir įsakyta gyventi, jei ne tik savo, bet ir kitų žmonių
gyvybę brangins ir lygiai visų gerove rūpinsis.

•
Kad Maskvai nepatinka griežta ir teisinga TrumanoMarshallo užsienių politika, aišku ir iš to, kad Stalinas
ligšiol dar nepriėmė privačiam pasikalbėjimui gen.
Marshallo, tačiau matė reikalo priimti Stasseną (prorusą respublikonų kandidatą į prezidentus). Tai yra
aiškus afrontas ne tik gen. Marshallui, bet ir prezi
dentui Trumanui.

Dėl Maskvos Žaidimo
Kaip po ano karo Europą bandė išgelbėti nuo "žmo
gaus su peiliu dantyse" prezidentas Hooveris, taip
šiandien prezidentas Trumanas stengiasi išgelbėti hu
maniškumą. Amerikiečių diplomatai pamatė, kad geri
sentimentai veda į blogą politiką. Jei "dėdė" Stalinas
užsidėjo senos bobutės skarelę, tai tik tam kad geriau

I

prarijus "Raudonąją Kepuraitę", kad tpliau prastumus
savo kariškas bazes.
Graikijos gynime nereikia ieškoti didelių sentimen
tų. Tai labiau strategiškas punktas. Ji kontroliuoja vi
są rytinę Viduržemio jūros dalį. Jei Graikija pasida
rytų komunistine, tai Turkija pasijustų politiškai izo
liuota ir nebegalėtų toliau laikytis prieš stiprų sovie
tų propagandos spaudimą.
Gi Amerikai yra svarbu išlaikyti savo pozicijas Ar
timuose Rytuose, nes šioje zonoje randasi Arabija,
kuri turi naftos daugiau kaip visi Amerikos rezervua
rai.
K 4 EUROPA TURI PASIRINKTI?
Europos tautos šiandien turi pasirinkti arba ameri
kiečių globą, arba pasiduoti sovietų įtakon. Komunis
tinė spauda šaukia, kad Amerika norinti užkrauti Eu
ropos tautoms savo dolerio diktatūrą. Bet tas nėra
taip bloga,* nes Trumanas neatima Europos tautoms
laisves. Priešingai, jei pripažinti Maskvos valdžią, tai
reiškia susipažinti su sovietišku "Gestapu" ir žudymo
stovyklomis, tai reiškia sutikti, kad visa Europa būtų
paversta į 'milžinišką kalėjimą, kad žmonės turėtų pa
siduoti vergystėn.
Sakyti, kad Trumano įsikišimas veda pasaulį, į karą,
tai tik melagystė. Vienintelis dalykas, kuris veda į
karą, tai pasidavimo politika, prie kurios mes pripra
tome po šio karo.
Ar komunistų vedama propaganda visuose kraštuo
se ir įsteigimas penktųjų kolonų, kurios šnipinėja ir
kursto gyventojus, kurios laužo valstybių suverenumą
ir stengiasi paversti Maskvos vasalais, ar noras pa
versti pusę Europos tcamplinu, kad geriau užpuolus
kitą pusę, ar visi žudymai ir deportacijos, plėšimai ir
prievartavimai ir tas šėtoniškas teroras kuris siaučia
ne tik sovietų užimtose teritorijose, bet ir neutraliuo
se kraštuose, ar neveda pasaulį į karą? Jis veda dar
toliau, prie visiško humanizmo sunaikinimo.
Tokiu būdu pasaulis šiandien pažino tikrąjį "Dėdę
šėtoną" kuris sėdi Kremliuje...
KAD NUGALĖJUS VIEN4 TIRANA, BUVO
SUSIDĖTA SU KITU
Pasaulis kovojo prieš nacizmą ir fašizmą. Jis buvo
sutriuškintas dėka milijonų kritusių žmonių, bet da
bar už "geležinės uždangos" siaučia kitas fašizmas
taip pat kruvinas kaip ir Hitlerio. Teisingai šveicarų
laikraštis "Neue Zuricher Zeitung" rašo, jog Amerika,
kad nugalėjus vieną tiraną suėjo į sąjungą su kitu
tiranu ir kuris pasirodė esąs stipresnis ir žiauresnis
už pirmąjį... , ,
.e,
šiandien jaerefl^t^d^g dėti vilties ji UNO ir viso
kias konferencijas. Jos niekad nesureguliuos pasaulio
likimo. Prieš patrankas reikia atstatyti patrankomis
ir į antausius reikia atsakyti kojos smūgiu į užpakalį...
Trumano kalba Europos valstybėms buvo kaip tyro
oro įleidimas į ne vėdintą kambarį. Per aštuoniolika
mėnesių Sovietų Rusija vykdė savo ekspansiją, gra
sindama Europos tautoms. Ji nebuvo patenkinta savo
karo grobiu, kokio nei viena iš valstybių neturėjo. Po
karo jai dar pasisekė uždėti kontrolę ant Lenkijos,
Rumunijos, Bulgarijos, Jugoslavijos ir Albanijos, ne
skaitant Čekoslovakijos ir Vengrijos. Visur šiose val
stybėse ji pasodino savo "pantuplines" vyriausybes,
kurios lenkiasi kiekvienam Kremliaus norui.
Šiandien Stalinas, girdėdamas Trumano žodžius, ne
begalėjo suklysti, nes visa Europa girdėjo, kad buvo
aiškiai pasakyta:
"Aš aiškiai matau jūsų žaidimą ir padarysiu jam
galą!"
Vyt. Arūnas

•
Dešimts Metų Kaip Nebeturim Miko Petrausko
(Tęsinys)
Jis daug domėjosi lietuviškomis dainomis, apie ku
rias rašė:
— Turėdami tokį gausų turtą muzikos srityje, kaip
mūsų daina, turime ją palaikyti. Tegul muzikai renka,
užrašinėja dainas nuo žmonių ir apvelka tas melodijas
harmonijos rūbu, apdabina jas savo vaidentuvės gin
tarais ir įvairiais žemčiūgais, o visuomenė tegul jas
maloniai priima ir dainuoja kaip kas gali, — pavie
niui ir būreliais, ir visa minia.
Tų minčių vedamas jis ir parašė dainų rinkinius: 1)
22 dainos,- Tananevičiaus išleistos pavieniui, Ž) Lietu
viškos dainos, 3) 5 metų kanklės, 4) Lietuviškos dainos.
Be to — išleistos jo knygelės: "Iš muzikos srities"
ir *'Mažas muzikos žodynėlis".
LIETUVIŠKOS MUZIKOS flENIJUS
Opera, šešiolika operečių;, penki dainų rinkiniai, vai
kų teatrui kūrinėlis, dvi knygos — daro jį mūsų lie
tuviškos muzikos genijumi ir mes jam galime pritai
kyti jo paties rašytus žodžius ("Iš muzikos srities, p.
4):
— Tegu gema pas mus genijus, tegul jis būna daina
liūliuojamas; jis, prisiklausęs josios, pagamins lipšnią
ir malonią mūsų širdžiai muziką, tai graudžią, tai links
mą, kuri stiprina dvasią, silpnam priduoda drąsos ir
stiprumo atlikti kiltus darbus, kokius jo vaidentuvė
gali pasiekti pagerinimui žmonijos ir kėlimui jos iš
to apžavėto snaudulio, kuris ją slegia kūniškai ir dva
siškai."
Dr. J. Prunskis

šeštadienis, baland. 12, 11947

<f

Brone Našlaite

NKVD SPĄSTUOSE
ftlURPCS LIETUVAITĖS PERGYVENIMAI
BOLŠEVIKŲ KALĖJIMUOSE

Iš Šen Bei Ten
Rašo Tadaušas Dūdelė
"V" paduoda iš Lietuvos
tokią žinią:
Į "Kottoną" atgabentos
milijoninės vertės sudėtin
gos mezgimo mašinos. Se
nais laikais šio tipo maši
nas temontavo cechų ir an
glų meisteriai. Dabar jų pagelbos niekas nelaukė: lietu
viai mechanikai Gedvilą, Ju
revičius, Kačerauskas stojo
1 darbą be brėžiniu, be pro
jekto..."
* * •
Nežinau, kas seniau Lie
tuvoje tokias mašinas mon
tuodavo. Gal čekai su an
glais, o gal ir lietuviai inži
nieriai. Patyrusių inžinierių
sumontuotos mašinos; savai
me aišku, gerai veikdavo ir
gamindavo gerą prekę.
Dabar bolševikai Lietuvos
inžinierius sugaudė, išvežė į
Sibirą ar nužudė, o kiti pa
bėgo į kitus kraštus nuo tų
žmogžudiškų bolševikų gau
jų. Todėl dabar ir reikia
dirbti prie mašinų, jas tai
syti ir naujas sumontuoti
neišmanėliams, kurie dirba
be brėžinių, be projekto...
*

*

*

Kaip tokia mašina veikia,
nesunku atspėti. Kitoj ko
respondencijoj iš Lietuvos
pranešama, kad Kaune yra
metalo apdirbimo fabrikas
«Pergalė". Ką gi tas fabri
kas padaro? Nesijuokit tik
tai: jis padaro kasdien po
1,500 akėtvirbalių... Mat, ir
to fabriko "mechanikai" dir
ba prie mašinų be brėžinių
ir projektų, todėl ir mašinos
greitai atsisako dirbti. O ta
da — nukala darbininkas
per dieną keletą akėtvirba
lių su plaktuku ar kūju.
* •
•
Vienas Stalino davatka,
pamatęs V. Belecko filmą iš
tremtinių gyvenimo, labai
nepatenkintas, kad tremti
niai tvarkingai apsirengę,
kad vyrai su kelnėm... Jam
nepatinka, kad ' 'mergaitės
plaukais sutaisytais".
O apie atvykusius į Ame
riką tremtinius jis sako:
"Man teko daug būti vasa
rą parkuose ir piknikuose,
tai ten tie bėgliai rodos gra
žiau apsirengę, negu ameri
kiečiai."
* • *
Tam tavorščiui geriau pa
tiktų, jei tremtiniai Euro
poje nuogi vaikščiotų, mer
ginos susivėlusiais plaukais
raganas primintų. Matai, tavorščiau, toki nuogi ir su
sivėlę žmonės vaikšto Sta
lino karalystėj. O tremtiniai,
nors jie daug ką prarado,
beveik viską, tačiau jie nep r a r a d o kultūringumo ir
tvarkingumo.

* * •,

.
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Tavorščius nori, kad atvy
kę į Ameriką tremtiniai gat
vėse cigarečių galiukus rink
tų, valgyti išmatų bačkose
ieškotų ir išsikastuose ur
vuose gyventų, kaip kai ku
rie iš "komunistų", svajo
jančių sulyginti pasaulį, da
ro. Tačiau tremtiniai nori,
moka ir gali dirbti.

\

(Tęsinys)
— Bet aš noriu tave išvaduoti... Ar supranti, išva
duoti?! Dirbk mums ir eik tuojau namo. štai lapas
popieriaus.. Imk ir parašyk pareiškimą, kad sutinki,
o jei ne — tai laisvės išsižadėk!
— Nepasirašysiu! Ir pirmieji tardytojai man tą patį
siūlė, bet aš jiems aiškiai pasakiau, ką pasirinkau.
Tipelis pradeda aiškinti, kad. jeigu aš pasirašysiu
pasižadėjimą su jais bendradarbiauti, galėsiu jų pini
gais nuvažiuoti į Maskvą ir į Kaukazą. Aš tik turiu
pasakyti, kur slapstosi brolis Yytas.
Vėl esu suklaidinta ir tikrai nežinau, ar Vytas lais
vas, ar suimtas. Kuriems galams jie taip klausinėja,
kur jis slapstosi, jei čia pat giriasi, kad jis už sienos
sėdi?
i
Nieko neišgavęs, tas tipelis ir drambliškas enkave
distas išeina. Lieka tik tamsusis karininkas. Su juo
vėl pradedame kalbėtis apie švietimą Lietuvoje ir Lie
tuvos kalėjimuose. Papasakoju jam, jog iš Lietuvos
kalėjimų visiški beraščiai išeidavo su viduriniuoju
mokslu. Jis klausosi ir prislėgtai sako:
— Sovietų kalėjimuose dar didesnio išsilavinimo ga
lima pasiekti, žmonės ten pasiekia ir profesorių laips
nio.
Jis pirmą kartą man pameluoja ir savo akis įbeda
į grindis. Aš gi jam linksmai sakau:
— Tai gerai! Jei manęs nesušaudys, tai po 10-15 me
tų iš kalėjimo išeisiu žila profesore... Laisvėje to pa
siekti negalėčiau, nes studijoms vis trūkdavo lėšų.
Jis tik atsidūsta ir pasiūlo man pailsėti, nes naktį
aš vėl neturėsianti poilsio.
— Gal ves mane sušaudyti? — juokauju.
Jis ir vėl nieko neatsako, tik nervingai žingsniuoja
po kambarį, nepakeldamas galvos.
Atsigulu, bet užmigti negaliu. Vėl tarp mudviejų užsimezga pasikalbėjimas apie buvusią nepriklausomą
Lietuvą. Jis domisi buvusiu Lietuvos gyvenimu ir visai
negiria sovietų santvarkos, kaip paprastai kiekvienas
Rusijos gyventojas* privalo darytf!
w*
Temstant pasirodo NKVD viršininkas su keliais pa
lydovais ir perskaito man raštą, kad, remiantis bau
džiamojo statuto 56-58 paragrafu, aš turiu būti areš
tuota, o kad nepabėgčiau ir nepasislėpčiau, uždaroma
į kalėjimą, kol bus įrodytas mano nusikaltimas, kuris
turi būti man pareikštas per 14 dienų nuo suėmimo, t.
y. nuo gegužės f. Tačiau aš to mano ''nusikaltimo" įro
dymo ir dabar tebelaukiu...
Ramiai išklausau pranešimą — įsakymą. Nors ši
žinia man gan nemaloni, bet aš vistiek nusišypsau ir
sakau:
— Dėkui! Tai pradžia profesūrai gauti!
Jie nustebę pažvelgia vienas į kitą, bet greitai iš
eina. Bandau juos sulaikyti ir prašau paaiškinti, kas
tai per paragrafai, kurjais aš esu kaltinama, bet atsa
kymo negaunu.
Neužilgo ateina žydė enkavediste, kuri dar kartą
surašo mano gyvenimo istoriją.
Apie 12 valandą nakties ateina aukšto ūgio, storu
lis plikagalvis milžinas, kuris pareiškia:
— Turiu įsakymą padaryti jums asmens kratą, bet
nuo to atsisakau, kadangi jūs esate moteris. Jus pa
vesiu apžiūrėti kalėjimo tarnautojai.
Prie jo prisistato aukštas raudonplaukis žydas su
įsakymu patalpinti mane kalėjimo kameroje Nr. 2.
Linktelėjusi galva simpatiškajam karininkui, atsisvei
kinu su juo. Jis tik liūdnai į mane tepažvelgia. Iš jo
žvilgsnio suprantu, kad išeiti į laisvę man nebėra vil
ties.
Žydas nuveda mane į pusrūsį plytelėmis grįstą kambarą, kuriame stovi sena medinė sofa, seifas, rašoma
sis stalas, ūgiui matuoti matas ir keletas kėdžių. Man
įsako sėstis į vieną iš tų kėdžių. Rankas susidėjusi ant
atramos, drąsiai ir linksmai stebiu plikagalvį milžiną,
mane atvedusį žydą ir dar kitą mažiuką ir storą enka- *
vedistą, beskaičiuojančius daugybę pinigų. Ant stalo
taip pat nemažai nosinių, tarp kurių pastebiu vieną,
labai panašią į mano dovanotą Vytui, bet iš to didelių
išvadų nedarau: ir kiti gali turėti panašių nosinių.
— Ar daug turi pinigų? — klausia vyrai.
— 13 rublių, — atsakau.
— Tiek galėsi vežtis į kalėjimą: mums toki maži pi
nigai nereikalingi, o jums pravers...
Po trumpos valandėlės vėl sako:
— Jūs retas egzempliorius.
— Kodėl? — klausiu.
— Tokių tipų šiose patalpose retai pasitaiko.
—- Kas jus stebina?
*
— Jūsų rami ir linksma nuotaika.
(Bus daugiau)
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P. Turaasonis

Sveiki, grįžę sakalai!
Sveiki, mieli sakalėliai, lankę mūs Tėvynę,
Kur jūs esate ištyrę barbarų gadynę.
Čia malonu mums išgirsti, kaip jūs ten stebėję,
Ką jūs esat tenai matę ir ką jūs girdėję.
Mes aplankėm jūs Tėvynę, sakalai atsako,
Ir jos plotus apžvalgyti laiko mums užteko,
Mes nepaisėme pavojų, kokie prieš mus kilo.
Geri žmonės jūs vienginčiai mus karštai pamilo.
Kuone visur mus įspėjo atsargiesiems būti,
Nes lengvai čekos naguosna galima pakliūti.
Kaip sakėme, mes nepaisėm, vykom kur norėjom,
Visur barbarų raudoną netvarką stebėjom.
Skaudu reikšti, jūs Tėvynė jau be žavingumo,
Žmonių tarpe ir gamtoje nejauti linksmumo.
Kaip tik žiaurūs azijatai jūs šalin įsuko,
Jūsų gražios, skambios dainos ten tuojau nutrūko.
O tos dainos ir dainelės ten plačiai skambėjo,
Per laukus, miškus žaliuosius griausmingai aidėjo.
Vienos linksmos, kitos graudžios, godomis būdingos,
Tėvų žemės meilės pilnos ir visos žavingos.
Lietuvoje jūs tautiečių skaičius vis mažėja,
Gi atsiunčiamų kacapų gaujos ten didėja.
Kaip seniau, taip nūn budeliai lietuvius medžioja,
Vienus žudo, kitus tremia, likusius niekoja.
Pastaruosiuosius išbando — baudžiavon įtraukia
Ir iš jųjų vergiškojo raudonumo laukia.
Vergams tenka sunkus darbas, jų jėgos menkėja,
Nes neturi gana duonos ir dažnai badėja.
Mes girdėjom, kad čekistai Kremliui raportuoja:
"Lietuva ir josios žmonės sparčiau raudonuoja".
Sako, judai ten jiems gelbsti kurti Kremliaus "rojų > «
Ir kada jie įpusėsią, neliks tų dvikojų.
Jei jie savo tautai niekšai — priešai sovietijai.
Sako, bus jie likviduoti kaip kokia galvijai.

&

Gerų ir Tvirtų Seklyčioms Setą
IŠDIRBĖJAI
Mūsų ilgų metų patyri
mas rakandų išdirbime
fgyjo nuo pirkėjų pilną
patenkinimą.
Turime didelj ir pilną pasirinkimą gražių, gerų ir
vėliausios mados SEPLYCIOMS SETŲ.
PIRMIAU MATYKITE MŪSŲ DIRBTUVĘ
Pas Mus Perkant — Nupirksi te Daug Pigiau!
GARANTUOTA MEDŽIAGA LB DARBAS TEIKIAMA
Ut LABAI PRIEINAMAS KAINAS!
Tūkstančiai Pilnai Patenkintu Pirkėju Išgarsina Mus.
Prie Progos Paklauskite Ju.

Archer Avenue Furniture Co.
- PAKLOR SUITB I6DOLBBJA1 —

4140 Archer Ave.

I

Chicago 32, IU.

Telefonas — I AFayette 8516
«nninlra» - JOS KAZJK—KA2DCAITIS
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JEIGU DAR NETURIT, TAI ISIGYKIT
Vėliausią Anglišką-Lietuvišką
Lietuvišką-Anglišką

ŽODYNĄ
Nebūkite be Marlborough's
UTHUANIAN DICTIONARY

Kaina

$6.00

gis vėliausias žodynas yra labai praktiškas ne tik
tiems, kurie pradeda mokintis Lietuvių kalbos, bet
ir tiems, kurie nors ir moka, bet galėtų labiau pa
sitobulinti jos vartojimu ar tai kalboje ar rašyboje.

^
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MCSŲ VYTIS
Vienoj Nemuno pakrantėj radom pušynėli,
Ten trobelėj begyvenant žilą senutėli.
Ta trobelė dviem langeliai*, visa apkerpėjus,
Aišku, ji senai statyta, daug visko regėjus.
Stagarais aptvirtas daržas, kur keli medeliai,
Vienam šone, tos tvorelės siauručiai varteliai.
Mums, sakalams, stebint kraštą ten teko ilsėtis —
Nemunėlio vandenėlio sriaunumu gėrėtis.
Su seneliu mums susieiti buvo malonumo,
Nes kalbus jis, išmintingas, veide daug lipšnumo.
Jis atrodė kaip ir žinius, sermėgėlė milo,
Darže sėdęs ant suolelio jis i mus prabilo:
"Sakalai, sveteliai mieli, iš toli siųstieji,
Jūs atskridot savanoriai, išeivių kviestieji.
Sis garbingas jflsų žygis nėra pareiginis,
Visais amžiais mūsų tautai tas bus istorinis.
Te pasaulis aiškiai žino, kokį "rojų" turim,
Klanai kraujo, kapai stūkso, kurlink tik pažiūrim.
štai, išilgai Nemunėlio kaimai sunaikinti.
Žmonių šimtai išžudyta, kiti išdanginti.
Kai barbarų driskių bangos mūsų kraštą liejo,
Iš sostinės raudonosios įsakas atėjo.
Cekos gaujoms įsakyta tuoj suimti Vytį,
Jį apkaus&ua ir daboklėj aklai uždaryti.
Ir subruzdo čekos gaujos, bet Vyčio nerado,
Nors visur kratas jos vykdė, nors lakstė be žado.
(Dar ir šiandie Vyčio ieško, apie tai jos kliedą.
Aišku budelių galvose vien gaidukai gieda).
Azijatams besiveržiant Vytis tai stebėjo,
Jis netrukus žaibo greičiu Kaunan nudundėjo.
Nuo narsaus žirgo nusėdęs giliai susikaupė,
Ten tautos Atsikėlimo šventovėj jis klaupė.
Pasimeldęs žirgan sėdo ir sumojo ginklu,
Ties Nežinomo karžygio sustojo paminklu.
Ties paminklu ilgiau truko ant žirgo sėdėjo,
Apie didvyrius jis mąstė, padanges stebėjo.
Vyčio žirgas, šarvai, balnas, viskas baltutėliai,
Taip kaip mėlynoj padangėj giedros debesėliai,
Vytis mūs tūtos simbolis, vienybės kamienas,
Tautos sargas ir gajumas, tvirtas kaipo plienas.
Visur pirmas, ar tai karas, ar susibūrimas,
Tautos laimėj, ar varguose, jis mums įkvėpimas.
Jam bemąstant mūs narsuoliai šoko ginti šalį,
Ginklais nešini žygiavo, skubėjo kiek gali.
Visi burės- aplink Vytį, minios tik bangavo,
'Priešas veržias Kauno linkon!' Vytis žinią gavo.
Vyčio mąstymas nutruko. Skardžiai jis prabilo:
Tėvynainiai! Žiaurus priešas, štai prieš mus pakilo!
Per Tėvynę gaujos veržias, žudo mūsų Žmones,
Mes iš niekur nesulaukiam menkiausios malonės.
Žiaurus ir klastingas priešas, nors nėra galingas,
Bet jis yra nacių sėbras ir didžiai ga/usingas.
To nepaisant, laisvę ginsim, priešui nevergausim,
Partizanais susibūrę grumtis nepaliausim.
Mums Tėvynę Dievas skyrė. Dievas — mūs globėjas,
Jis šviesiausias mūs rytojus, mūsų geradėjas.
Kazimieras karalaitis, patronas šventasis,
Mums gelbės šiose kovose iki laisvė rasis.
Laisvei tedraugaus tikyba, ir viltis gyvoji,
Ir trečioji jų sesutė — meilė amžinoji.
Ties šiuo karžygio paminklu įkvėpimo imkim
Ir kovoti už Tėvynę niekad nenurimkim,
Čia griežtai mes pasisakom priešą tvojus tvoti.
Dievas padės mūsų tautai laisvę atkovoti!
Aš su jumis visur būsiu, visur jums draugausiu
Ir kovose už Tėvynę visur jums vadausiu!
Vytis, baigęs pareiškimą, padangėn iškilo
Ir, apžvalgęs Kauno pilį, dausose išdilo.
Bet jis simboliu širdyse lietuvių gyvuoja,
Dėl to mūsų partizanai priešą vis tarkuoja.
Kovos vyksta už teisybę, kovos žūtbūtinės,
Ir jos mums nėra pirmosios ir ne paskutinės.
Ilgus šimtmečius kovota prieš mūs pavergimą,
Bet šį kartą kovos vyksta už tautos likimą.
Azijatai pasiryžę mūs tautą praryti,
Tad ir griebės mūsų žmones planingai žudyti.
O pasaulis įi tai žiūri ir nebyliu dedas,
Nors širdis jo dar plasnoja, bet šalta lyg ledas.
Su barbarais bičiuliauja, kalbas apie taiką,
O juk barbarus palaužti gali tik nagaika.''
Senutėlis čia nutilo, veidas surimtėjo,
Nes anapus pušynėlio šūviai sutratėjo.
Dar pasakė: "Partizanai priešų gaujas tvoja,
Už Tėvynę, brangią laisvę jie tenai kovoja.''
Nusisukom į tą pusę, kur kova ta vyko
Ir nematėm kaip senelis, trobele išnyko.
Tik padangėj debesėliai pilkieji krutėjo
Ir tarp jųjų balto Vyčio atspindis mirgėjo.
MES LAIMĖSIM

Siųskite Jūsų Užsakymus Sekančiai:—

"DRAUGAS"
• 2334 South Oakley Avenue
CHICAGO 8, ILLINOIS
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Nemunėlio vandenėlis sriauniai plaukęs plaukia,
Mūs Tėvyne šviesaus ryto 4&1" vis nesulaukia.
• Laukia laisvės lyg aušrinės namie pavergtieji
Ir atlaisvintos Tėvynės šaukias ištremtieji.
Laukia laisvės, kaip tas buvo valdovų žadėta,

:•

Kai pasauly plačiai skelbta, kad bus ištesėta.
Karo metu jie žadėjo pasauliui, saviesiems,
Kad bus laisvė sugrąžinta visiems pavergtiesiems.
Juk už laisvę, teisingumą karo liepsnos plito,
Tautos žiedas — mūs jaunuoliai, kits po kito krito.
Savo kaulais lyg žimčiūgais žemynus, nuklojo,
Viską, kas yra brangiausio, už laisvę aukojo.
Štai, po karo. Raudonieji taikos jau nepaiso,
Kitoms tautoms, kaip ir spėta, savo spąstus taiso.
Apie kraštus užgrobtuosius nenori girdėti,
žmonėms laisvę sugrąžinti? Kas gali norėti.
Sako, kraštų jie negrobę. Ten žmonės subrendę,
Girdi, patys pavergtaisiais būti apsisprendę.
Na, ir ką gi? Mūs valdovai Kremliui pataikauja,
Su budeliais glamonėjas, patys jiems vergauja.
Jei dalykai šitaip klosis, nebus gera laukti,
Partizanams teks kentėti, kovų nenutraukti.
O laimėti bus laimėta, nėra abejonės,
Te budeliai negalvoja, kad tas tik svajones.
Ateis laikas, pavergtieji supurtys žemynus,
Susprogdinę raudonųjų visus termitynus.
Visi žino, kas įvyko su naciais didikais,
Įvyks tas pat su raudonais žmonių kraugerikais.
Su barbarais raudonaisiais kruvinosios kovos
Bus laimėtos. Tik mes dirbkim visi be paliovos.
Susiburkim ir vieningai lyg banga jūrinė
Išskalaukim purviniausią valdovų sąžinę.
Taip įvykus, raudonieji tuoj bus pažaboti,
Ištrenkti kur už Uralu ir ten pašarvoti.
Tada išnyks tas klastingas raudonųjų "rojus",
Mūs Tėvynei ir pasauliui grįš laisvės rytojus.

Kas kaltas

Iš maišo $35,000

Pirmiau yra buvusiu
va kokiu audru
Washington. — Amerikos
Raudonojo Kryžiaus štabas
balandžio 10 dieną nurodė
šias buvusias dideles audras
pastaraisiais metais.
Balandžio 12, 1945 metais
siautė tornadą Kansag ir
Oklahomoje; 110 asmenų žu
vo ir 676 sužeista.
Birželio 23, 1941 metais
Pennsylvania — West Virginia audra užmušė 107 as
menis ir 142 sužeidė.
Pavasarį, 1936 m. — Piet>
nyčiuese šešios audros už
mušė 352 asmenis ir apie
400 sužeidė.
Kovo mėnesį, 1932 m. —
Pietuose dvi tornadas, abi
tęsusios po kelias valandas,
užmušė 372 asmenis.
Kovo 18, 1925 m. — Missouri, Illinois ir Indiana
siautusi audra užmušė 796
asmenis.

Buvo susikirtimas
Madridas. — Aną dieną
monarchistai (karaliaus ša
lininkai )
ir
f alangistai
(Franco šalininkai) jaunuo
liai susikirto
Castellana
ave., ir susirėmimas tęsės
25 minutes.
Monarchsitai
šaukė: "Tegyvuoja kara
lius", o f alangistai šaukė
"Franco, Franco".

Sedaiia, Mo. — Du vyrai
Greeasboro, N. C. — Herbuvo užmušti ir trys kiti su man Moose prisipažino, kad
žeisti, kai ginklai buvo pa jis paėmė iš registruoto paš
leisti į darbą. Kodėl mušty to maišo $35,000. Ir jis bu
nės čia. kilo? Policija ma vo pabėgęs su taxicab. Bet
nanti, jog nesusipratimas Moose buvo areštuotas AlbeKai policija atvyko, jau
tarp vyrų kilo dėl gembli- 1 marlėje po kelių' valandų,
nuoliai išbėgiojo, vieni čia,
nimo.
!kai buvo pavogti pinigai.
kiti ten.
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PILNI
STIKLAI TIKRO'
KRANINIO
ALAUS...

ŠIOJE

DIDELĖJE

PUS-GALIONO
BONKOJE
Pristatomas jums tiesiog iš bravaiy)
skiepo, su visu originaliu bravaro sko
niu ir aroma — tai puikiausias kraninis alus ką esate ragavę — paruoš
tas vartojimui jūsų pačių namuose. Įsi
gyk bonka nuo savo pardavėjo šiądien.

F0X
DE1UXE
Extra Pale Alus
Maišyta su Importuotais Bohemijos Apiniais

C J G U n G m C t S regularinėae 12-oz bonkose; 12 oz. steinies;
pilnose 32-OE. kvortose ir % gal. draft bonkose.
Peter Fox Bre\vlng Co., Chicago

SeStadienis, baland. 12,19*?
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kurs. Tad jei kas turite virš nupigintomis kainomis. Pa
minėtų dalykų, prašome at tartina juo pasinaudoti.
sišaukti pas E. Samienę 3442
Kaimynas
S. Union A ve., arba pašauk
ti telefonu Yards 3962, o bus
nurodyta reikalingoji šeima,

PUSE SULYGINTA SU ŽEME

Tremtiniai

Dėkoja Ir Sykiu Rūpinasi
SU BAIME IR VILTIMI ŽIŪRI J ATEITĮ. — ESANT
DABARTINEI PAIMLIAI, NEI VIENAS NEGRĮŠ
Į SAVO TĖVYNĘ...
Pirmoj eilėj noriu pasvei-, ru, esant dabartinei padekinti Jus Nauiųjų Metų p r o j čiai, negrįš i tėvynę, nors ir
g a ir palinkėti kuo daugiau • j labiausiai

josios

yra

išsiil-

Už $1,900 pavogė

Chicago. — Iš Louis Polokoff automobilio buvo pa
vogta kailinių už $1,900
vertės. Automobilis buvo
pastatytas prie 3037 Milšį sekmadienį nepamirški
te pasiklausyti geros radio vvaukee ave.
programos iš stoties "flįCFL,
1000 kil. nuo 9:30 v. vak. SKAITYKITE "DRAUGĄ"
Girdėsite gražių dainų ir or
kestrą. Šias programas per
daug metų leidžia savo lė
KEUMATIŠKI
šomis Juozas Budrikas, ku
S K A U S M A I
ris užlaiko Chicagoje didžiu D p k s n i o G a l i n g a M o s t i s . rtidaryta
g s k i r t i n g g e l e m e n t u , turi s a 
lę namų rakandų, radijų ir iŠv y j ed a ug-alingą
šilima. Šildydama gaR e u m a t ' s k u s sk?
skausunKiii,
į
s
i
a
r
p
i
n
Nuotrauka Higgins miestelio, Texas vai., vidurmiesčio, pro kurį praėjo tornadas. auksinių daiktų krautuvę ad m u s . r a n k u , k os j ų u esuk ma uadt ė jsku.s
lr
i m ą it t i r p i m ą , d i e g l i u s , š a l t j . D a u g e l i u i žim o Pušų miestelio sulyginta su žeme. 27 asme nys žuvo ir 60 sužeistų. (Acme-Draugas te- resu 3241 S. Halsted St.
n i ų p a g e l b ė j o , ir t a m s t a i
p a gg ee ll bbėėss..
N e l a u k i l g i a u , * e t t u o j a u , j ss:g"yk
i g y k -—
Prie progos reikia paste HD KK KK KK NN '' HH OO II NN TT M
lephoto)
ME
EN
NT
T ..
anrh:i
r b a Mr *a šW
y .
kite j dirbtuvę. K a i n a 2-oz. $1.00;
bėti, kad Budriko krautuvėj 4-oz. $ 2 . 0 0 . E k s t r a d i d e l ė d ė ž « —
dabar eina didelis pavasari 16 oz. | 5 . 0 0 .
IHSKEN'K
OINTMEVT
nis išpardavimas specialiai P . O. B o t 6 0 6
Neuark, N. J.

Budriko Radio
Programa

sia sėkmes Jūsų sunkiame j ges! Ar negeriau mus vidarbe. Mūsų vi*ų išvarau- sus likviduoti vietoje ten
šios ir išbadėjusios akys nu- kur e?ame, negu pasmerkti
kreiptos į Jus. Ar bus Ubtirc j ilgoms kančioms. Mes esatas balsas tyruose šaukian- me viskam pasiryžę! Mūsų
čiųjų ?!
vargšė Lietuvi niekad nebu
vo tokia nedraugiška ir ne
Me« taip džiaugiamės, gau
vaišinga svetimšalių, o ypa
darni Jūsų laikraštį"! Jis ytingai Austrijos piliečių at
ra tikras mūsų draugas ir
žvilgiu, ką dabar mes sutin
suramintojas mūsų taiD kar
kame čia. Mes išmokame eičiame likime. Ar gali ki3
Įnant gatve žiūrėti pirmyn
nors įsivaizduoti ir supras
įšaltu nenugalimu žvilgsniu,
ti mūsų tikrąją padėtį. Pa
nes kitaip austrijokai savo
dėti benamio, be te;?ių žmo
akimis sunaikintų mus. Jųgaus! Kažkur, kažkas spren
ių kasdieninė malda mus
džia mūsų tūkstančių liki
*
0
kuo greičiausiai repatrijuo
n
mą ir vienos plunksnos pa
j y^% sako: "Rėmėm visuoti, ko jie ir siekia visur DncolanrJn l i n i n e
Chicagoje randasi jau ne
brėžimu nutaria: "priversti
KOSeiailUO LiniOS
| m e t go čikagiečius, dabar irkreipdamiesi.
Todėl
ir
žiūri
mažai iš Europos atvykusių
gr'fžti*'. O ką tai reiškia, ži
Velykos
pas
mus
buvo
laj
padėsime
jiems
pasistag
i
me mes į šiuos naujuosius
lietuvių tremtinių šeimų, ku
nome tik mes!
bai
įspūdingai
atšvęstos.
Kle
j
t y t i erdviu* Dievo namus",
metus su baime ir viltimi.
rios čia atvyko be pinigų,
bonas su vikarais t u r ė j o j
šiandien gavome laikrašti
tik su mažu rišulėliu ranko
Be to, širdingai dėkojame daug darbo, nes minios žmo
iš gruodžio 18 d. 1946 m.,
je. Jiems reikalinga ne tik
visiems tiems lietuviams, nių ėjo išpažinties.
kuriame, tarp kitko, teko
butas, bet namų baldai —
kurie remia ši Spaudos Fon
Mokytojos-sesutės
gražiai
skaityti straipsni ''Pavojin
pečiai, lovos, stalai, kėdės,
dą, kurių dėka mes svetimoj priruošė vaikučius procesi
ga tremtinių būklė"! Liūd
spintelės ir kiti namų reik
šaly gauname lietuvišką žo jai ir išpuošė altorius. Pa
na ir skaudu pasidarė. Ar
Nekartą esame matę naš- menys. Daug kas iš jūsų tu
dį, taip mums brangių žinių rapijos komitetas taip pat
dėl to mes ryžomės palikti
iš tėvynės, o kas svarbiau
v
Jaiti verkiantį prie motinos rite atliekamų bei nevarto
T
savo kraštą ir ar dėl to, štai
jamų baldų, vienas gal turi
sia suramina mus. Šiandie turėjo daugiau darbo. Jam'
*
, L
*jau treji metai, kenčiame al ną, būdami taip bejėgiai, padėjo Šv. Vardo Dr-jos vy
' kapo, nekartą matėme kaip te pečių, kitas lovą, dar ki
kį ir įvairiausius pažemini silpni, jaučiame, kad toli už rai.
jis glaudėsi prie tos širdies, tas kėdę ir 1.1., kuriuos ga
mus? Nejaugi pas didžiuo jūry mūs broliai lietuviai re
lėtumėt dovanoti tremtinių
Velykos buvo švenčiamos kuri ištiesė jam pagelbos
sius demokratus taipogi šir mia mus!
šeimai ar bent paskolinti per
Vytautas S.
Lietuvos papročiu: per nak ranką. Didžiausieji našlai
dys suakmenėjo? Sakykite,
tam tikrą laiką, kol tremti
tį "kareiviai" budėjo prie čiai šiuo laiku, yra Lietuvos niai patys užsidirbs bei įsirašykite visam pasauliui,
kad nei vienas DP's savo no-! PLATINKITE 4'DRAUGĄ" Kristaus karsto, o giedoriai tremtinių vaikai, kurie yra
ne tik savo tėvų, bet
giedojo irgi per naktį).
*netekę
tuvos.
ir savo krašto tėvynės LiePrisikėlimo ir. Mišias lai-j J & u 2 2 ^
M | w a i Į
Kodėl Pasilikti
ke pats kleb. kun. J. šau- j ^
nti
Jiems
ISGYDTMOS. SU PENICILLIN >
1
hnskas ir gražų pamokslą
išlaikymą duoda BALF, ku
Sergančiu?
pasakė. Parapijos choras, ge
ris turi tam ir atskirą fon- j INKSTŲ, PŪSLES, SOCIALE8
rai varg. K. Sabonio išlavin- 1
LIGOS PASEKMINGAI
dą. Tų našlaičių pagelbai, y- I
MM
J M pavelbajoma
takatanMama
tas, gražiai ir balsingai gie ra ruošiama šauni "Bunco t kart*
kentėjo d*l NERVIŠKUMO, OD
OS. KRAUJO, LIAUKŲ. IR PRIVATI
dojo.
Party" šį sekmadienį, balan NIŲ LIOŲ Ordom* ilapJnlmo kanale

Prašymas Chicagos
Lietuviams

CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA

Lietuvos Našlaičiu
Vakaras Chicagoje

NEIAUKITERytoj Jau Gali Būti Pervėlu!
Jei norite užsitikrinti nno ugnies, namas, baldas, automobilius,
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad
jis parūpintu joms polisą per mūsa kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite Jokia nemalonumu.
"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters"

O'MALLEY and McKAY, Inc.
222 W. Adams St.

Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALINIAI AGENTAI ftifi Kompanijų:
COLUMBIA rNSURANCE COMPANY
IAfPERIAL ASSURANCE COMPANY
LUMBERMEN'Š INSURANCE COMPANY
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO.
J S S S ^ ^ F m E A** 0 MARINE INSURANCE COMPANY
PHOENDC INDEMNITY COMPANY
^
—•

r'vstfS

•uneaulavlmna. nutakajlmua. partanko
rartlma tuštinti pū«la. nuolatini kalima
•t naktla Ii lovoa
FEKnrc IR
FLUOROAKOPTKKA

Left t o right: N e l l i e Fredeen,
supervisor of tęst kitehens, 1 2 2
S. M i c h i g a n A v e . , Alfreda Z u kowski, supervisor of the H o m e

Service office
St., Marilyn
of the H o m e
846 W . 63rd

at 1 6 0 8 Larrabee
MilJer, supervisor
Service o f f i c e at
St.

Šį mėnesį sukanka 25 metai Peoples Gas Home
Service. Kompanijos Home Service skyrius buvo
įsteigtas 1922 metais ir manoma, kad jis buvo pir
mas šios rūšies skyrius namų ekonomijoj.
Martha Holmes, Peoples Gas Home Service di
rektore, ir aštuoniolika ekonomisčių, kurios suda
ro jos štabą, šį mėnesį pradeda minėti šį įvykį jų
darbo eigoje.
Peoples Gas Home Service darbai šiandien, ži
noma, yra daug platesnies apimties, negu jie buvo
pradžioje prieš ketvirtį šimtmečio. Atsakinėjimas
į telefoninius virimo informacijos užklausimus ir
virimo mokyklos vis dar tebėra svarbi štabo dar
bų dalis, tačiau visiškai modernizuotoj ir daug
platesnėj skalėj. Šimtai tūkstančių receptų lapų
išduodama paprašius kasmet, tūkstančiai kitų vi
rimo klausimų yra atsakoma.
Peoples Gas Home Service turi didelę auditori
ją 122 South Michigan Avenue, telefono kambarį,
rūpestingai paruoštą informacinę medžiagą, ban
domąsias virtuves ir daug pilno dydžio modelinių
virtuvių. Kiekvienais metais jas aplanko tūkstan
čiai Chicagos moterų.
•

Lietuva turi ve! būti Nepriklausoma Valstybe!
Skaitykite ir Platinkite

"Draugą"!

Žmonių per Prisikėlimo a- džio 13 d. 6 vai. vakare, šv.
peigas buvo pilna bažnyčia. Kryžiaus parapijos salėje,
X-RA Y EGZAMIN ACM A
Town of Lake. Ten bus gra
M I K R O S K O P I Š K A S K R A U J O TR
ŠLAPIMO IŠTYRIMAS
Šįmet per Velykas rose- žių dovanų, kalbės Lietuvos
VISKAS TIK UŽ $3.00
landiečiai pasirodė nepapras konsulo žmona, J. DaužvarPELES (Hemoroidai)
tai duosnūs bažnyčios reika dienė, deklamuos neseniai iš I M T D O H a MV8Ų SAUSIU MRTTOOU
lams. Aukų sudėta viso $2,- Europos atvykę d J jauni
ua SKAUSMO
BR
PIOVIMO.
BR DROUriMO.
057. Klebonas visiems nuo tremtiniai vaikučiai.
Dldllumoje atvėjy palanrvlna nno I
Iki « dienu laikotarpyj*.
širdžiai dėkoja.
Oydymo kaitai prieinami Uaknanam
Visus našlaičių prietelius inrbtninknL
HATJBNKINIMA8 GARANTUOJAMAS
KURI PAIMAM GYDYTI
kviečiame atsilankyti į šią *TKKV1HNAM
niRBANOTŲJŲ PATAKNAV1MUI
Balandžio 20 d., parapijos
ATVIRA VAKARAIS
"Bunco Party'' ir paremti
salėj bus nepaprastas vaka
kilnų tikslą. Įžanga 50c.
DRE. E. Culp
ras, kurio programą išpildys
Laisvu i ė DR. A. E. Kroening
parapijos choras, vedamas
202 SOUTH STATE STREET
muz. K. Sabonio. Mes jau ži
Kampan Adams—Saitam* Aukšta
Melagy z tS yra purvina de- j V AL..:
nome, kad kokį tik vakarą
kasdien nuo t ryto Iki I vakarą
RnkmMdipnlata
nždarvt*
I
K. Sabonis, rengia, progra me žmoguje.
ma visuomet visus patenki
na. Tai bus ir šį sykį. Tad,
nepamirškime to vakaro.
.

*

Kovo 31 d. iškilmingai pa
laidotas a. a. Antanas An
driuškevičius, buvęs pavyz
dingas parapijonas. Egzek- j
vijas giedojo ir šv. Mišias ,
laikė trys kunigai. Kun. J.
Paškauskas pasakė gražų j
pamokslą. Varg. K. Sabonis |
su žmona gražiai .giedojo per
Mišias. Palydovų buvo pilna
bažnyčia.
•
Verbų sekmadienį šv. Onos Draugija bendrai ėjo
prie šv. Komunijos. Gražus
pavyzdys kitoms draugi
joms.
"
•
Daugelis roselandiečių, iš
girdę, kad So. Chicago lietu
vių šv. Juozapo parapija, su
savo klebonu kun. V. Černausku, planuoja naują baž-

f*

Mūsų Bendrovi gelbsti tūkstančiams taupytoją
sudaryti mts*rt*a—įsigyti aassavus namusJ
MUaJą automobill-dėl apsaures nse nspsrsas«
Imą neUimJn, Kist viens taaplnisJ apdrausti
• d Ifl.OŪf per PedersJ Savlngs and Losn Insat
•HMt Corp, PEABBK TAUPYTI DABA*..?,

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
ftftft

IOAS
um mm

ASSOCIATION OF CHICAGO
CIKBIAK UV

OHTOAOO % na

Jtmr i. sUBAMAtmuą nm. «si i ^

SPAULX)S VAJUS
Būtinai Užsisakykite ir Platinkite
Amerikos Lietuvių labiausiai skaitomą mėnesinj, religinį, pat
riotinį ir gausiai paveiksluotą laikraštį
l4

ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELĮ"
LETDŽIA

Lietuvos Pranciškonai
MOUNT ST. FRANCIS

GREENE, M A I N E

"Varpelyje"
Spausdinami gražūs apraSymai, pavyzdžiai ir trumpi straipsne
liai įvairiais klausimais. Talpinamos naujausios žinios iš Kata
likų gyvenimo Amerikoje ir kituose kraštuose. Aprašomos Lie
tuvių kančios komunistų okupuotoje Lietuvoje ir ištrėmime.

"Varpelio"
Kaina metams — $2.00.
Visi "Varpelio" Skaitytojai gauna kasmet gražų, spalvuotą,
Sieninį Kalendorių.
PLATINTOJAI, Surinkę tris naujas "Varpelio" prenumeratas,
ketvirtą prenumeratą gauna veltui.
Platintojų pavardes bus
skelbiamos "Varpelyje."
KIEKVIENOJE AMERIKOS LIETUVIO ŠEIMOJE
TESKAMBA LIETUVIŠKAS

"VARPELIS"
į

PLANINGAS TAU1
MOKA GERUS DlVTOENDUsI

Kreipkitės adresu:
FRANCISCAN
Mount St. Francis

FATHERS
Greene, Maine

TOVVN OF LAKE UTILITIES
"Mes Parduodame Tiktai Geriausius"

Pilnas Pasirinkimas Namų Reikmenų
'CUSTOM BUILT SEKLYČIOMS SETAI PADAROMI
PAGAL JŪSŲ ASMENIŠKĄ UŽSAKYMĄ —
SU DEŠIMTS (10) METŲ GARANTIJA.
Skalbimui Mašinos
Šaldytuvai

Televizijos Aparatai

Gilaums Šalčio — Dideli 'Air
Conditioners'

Visokiausi Namams Rakandai
Kaurai ir Visokiu Išdirbysčhj
Šildymui ir Kepimui Pečių

20 iki 50 Pėdu Komerciniai
Šaldytuvai

F. M. Fonografai ir taipgi
Visokį Elektros Reikmenys

KREIPKITĖS PAS MUS SU VTRSMINBTAIS REIKALAIS

TOV/N OF LAKE UTILITIES
1800 W. 47th St. (kampos Wood St.) '
Telefonas — LAFayette 7771

1

u

»
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Rengimo komisija: Mari
Brighton Park. — SusivieParemkite Šias
Bronius Būdomas
jona Melkienė, Ona Jackie- nymo 160 kuopa laikys su
ne A. Leščinskienė, J. Pu-sirinkimą balandžio 13 d.,
Praves BALF Vaju
Gildos Pramogas
kelien§ ir A. Juškienė deda 1-mą vai. popiet, mokyklos
Jau vyksta didysis BALF
Rytoj p balandžio 13 dieną,
pastangas, ka4 pramogėlė kambary. Visi nariai priva
vajus tremtinių sušelpiami. Nekalto Prasidėjimo Seserų
pavyktų. Bus gražių dovanų lo atsilankyti ir atsivesti
Didžiausia ir turtingiausia j Gildą turės pramogas sekanir visiems užtikrintas sma naujų narių, nes dabar SuAmeriko j e kolonija, Chicago į čiose kolonijose :
gus, vakaras.
Barbutė jsivienymas #aug pagerėjo:
šiame darbe yra gerokai, paMarąuette Park — GUdos
duoda dvigubą pomirtinę ir
* lyginamai, atsilikus nuo ki nariai parapijos salėj, 3:30
neima duoklių nuo sergan
vai. popiet, tur€s "bunco
tų.
čių. Taigi, ateikite ir suži
Turime visą eilę veikėjų, party". Rengimo komisija
nokite apie naujus "polisus"
politikierių, turtingų biznie pilnai prisirengus, ir lauks
Brigttton Park. — ARD 6-— .certifikatus.
rių, bet į tremtinių reikalus gausių svečių su įvairiomis
to skyriaus mėnesinis s osidaugelis pro pirštus pažiūri. ir gražiomis dovanomis ir
rinkimas įvyks sekmadienį, J. K. Eneheris Fieldworker
Didįjį BALF'o darbą atlieka vaišėmis.
balandžio 13 d., 3 vai. popiet,
William G, Fuller, iš New parapijos mokykloj. Visos
Cicėno. — g v. Antano Pa
moterys.
West Side — Gildos nariai
Teko nugirsti, kad reika parapijos salej, 6 vai. vak., Orleans, La., pateko į FBI narės prašomos atsilankyti, rapijos Namų Savininkų Klū
lai greitu laiku pasikeis, — rengia "bingo party". Ko rankas. Pas jį rasta penkių nes yra keletas svarbių rei bo susirinkimas bus baland.
BALF'o Chicagoje ir visoje misija, kuri taip stropiai metų mergaitė, kuri prieš kalų svarstymui.
Valdyba 16 d., 7:30 vai. vakare, pa
rapijos svetainėj. Išgirsime
Illinois valstijoje yra suti darbavosi, turi pririnkus porą metų buvo pagrobta iš
Cicero. — Visų šventųjų pranešimą iš klubo parengi
kęs pravesti Bromus Budgi- gausybę gražių dovanų, taip vienų slaugojimo namų Chinas. Tai jaunosios kartos e- pat ruošia ir šaunias vaišes, Jcagoj. (Acme-Draugas tele- Draugystės svarbus susirin mo. Taipgi bus daug kalba
kimas, įvyks sekmadienį, ba ma namų savininkų reika
nergingas veikėjas dėl Lie ir pasitiki, kad susilauks ir photo)
landžio 13 d., 1 vai. popiet. lais. Bus pranešimų ir iš
tuvos laisvės. Pats daug sun gražios paramos.
Taigi, malonūs lietuviai PASKUTINIS KVIETjtMAS Prašom visų narių dalyvau miesto valdybos veikimo. Vi
kių ir skaudžių dienų pergy
Rast. E. W. Mikutis sus namų savininkus prašom
venęs geriausiai supranta katalikai, kaip vietiniai šių
Town of Lake. — Sekma ti
dalyvauti.
savo Tėvynės ir nelaimės . kolonijų, taip ir svečiai iš
dienį, bal. 13 d.,.6 vai. va"
kitur, visi kviečiami ir lau
Brighton Park. — šv. Ka
draugų* likimą.
kare, parapijos svetainėje įAnastazas Valančius
kiami
atsilankyti
ir
parem
zimiero
Draugija
laikys
su
Bronius Budginas jau dau
vyks šaunus vakaras (bunti
rengėjų
pastangas,
nes
šių
sirinkimą sekmadienį balan
geliui Amerikos lietuvių yco-card party). Visas pra
ra pažįstamas iš jo užde pramogų pelnas skiriamas mogos pelnas eis sušelpimui džio 13 d., Lietuvos Vyčių Hurley Sako Byrnesas
svetainėje, 2453 W. 47th S t ,
gančių patriotizmu prakalbų. Nekalto Prasidėjimo Seserų
Gildos seimui sveikinti, ku- *****
tremtinių našlaičių, 2 vai. popiet. Nariai kvie
Pataikavo Sovietams
Jis dar tik keletas mėne
Nuoširdžiai kviečiami visi čiami laiku susirinkti, nes
CINCINNATI, bal. 11. —
sių, kaip yra atvažiavęs į ris įvyks baUndžio 27 dieną,
Ameriką iš Vokietijos. Su Aušros Vartų) parapijoj. K. atsilankyti ir paremti pra yra svarbių reikalų svarsty Maj. gen. Patrick J. Hurley,
mogą.
mui.
Valdyba buvęs karo sekretorius, kal
didžiausiu pasisekimu daly
boje čia vakar sakė buvęs
Vakaro rengėja Brolė Pivavo ALT vajuje Lietuvos
Byrnesas
Marąuette Park. — ARD 8 valstybės sekr.
variūnienė daug širdies yra
laisvei ginti. Apvažinėjo lie
tuvių kolonijas Amerikoje ir ŠĮ VAKARE DRAUGIJOS įdėjusi, kad pramoga pavyk skyr. susirinkimas įvyks ne- pataikavo Rusijai. Pasak
tų. Bus trumpa įvairi prog dėlioj, bal. 13 d., 2 vai. po Hurley, kuris tarnavo kaipo
Kanadoje. Mums malonu, LIETUVOS ŪKININKAS
Kinijai po
rama. Kalbės J. Daužvardie- piet, parapijos salėje. Malo ambasadorius
kad šis energingas ir sim- BALIUS
Byrnesu, nuo to laiko kai
nė, padeklamuos du našlai nėkite dalyvauti.
patiškas tremtims aukoja
Byrnesas nuvyko į Jaltos
Draugija Lietuvos ūkinin čiai, neseniai atvykę iš Eu
savo asmeninius reikalus
E. Andreliūnas
konferenciją iki jo atsista
Lietuvos gelbėjimo ir trem kas šį vakarą rengia vieną ropos.
Netiesk pinklių paukš tydinimo, Rusija išgavo ką
Lauksim visuomenės skait
tinių sušelpimo darbams. didžiausių parengimų dar pa
tik norėjo
tarptautinėje
Pasibaigus ALT vajui stoja minėjimui draugijos 40 me- lingai atsilankant.
Rap. čiams matant.
n*
arenoje išskiriant atominės
į šalpos darbą.
}** sukaktuvių. 6 i s balius į• •
u v
bombos kontrolę.
Jau iš anksto galima p a - , ^ * * ^ u a ^ i r ž n a . svetai- KVIEČIAME VISUS
imas
Bridgeport. — Prašome
sakyti, kad Bronius Budgi- ^ v ^ L ! f ^ ^ J £ *
Tarp daugelio nelaimingų
nas išjudins BALF vajų. _ Vakaro komitetas, susidedąs visų s e i l i ų .Dri^el^ų įsįt^ lietuvių tremtinių, gyvenanAteikime visi jam į talką iš žymiausių draugijos na myti dieną balandžio 20-tą. i &ų Vokietijoje šiuomi laiku,
\U
\
CLOUDY, «,ith
prisidėdami kuo kas galime. rių: Dorothy Crlaz, Dominik Lygiai 2 vai. popiet, Sv. Jur- r a n d a s i i r Vladislovas JauteNeatsisakykime jei mūsų B. Alis ir ĄĮ joslin, deda pas gio parap. mokyklos salėj į- K į Sf k u r į s labai ^reikalingas
prašys ir darbu prisidėti. tangų pavaišinimui atsilan- vyks Nekalto Prasidėjimo i pagelbos. Jis norėtų susiSeserų Gildos "bingo par-t siekti su jo broliu, Bronisla> Reikia manyti, kad ir mūsų kusių.
vu
ty"
KvieCiame
visus
seselių
i
Jautakiu
(Bronislaw
surambėjusiom širdim biz
Gries viena populiariausių
Jawtok), kuris gyveno Chinieriai prisidės savo dole orkestrų. Pradžia 8 vai. ' L.' remėj>us į šią pramogėlę.
cagoje tarp 1013 ir 1914 m.
riais pagelbėti nelaimingus
Pirmame pasauliniame kare,
mūsų brolius už Atlanto.
jis liuosnoriai pasidavė ka
—•
iŠ
riuomenėn ir buvo paskirtas
Laikas būtų ir mūsų pro
**4
į "3rd Field Artiliery Battefesionalams pasirodyti lie
ry'\ kur ištarnavo 15 ar 18
tuviškame šalpos darbe.
VIENINTELIS AMERIKOS LHCTUVTTJ KASDIENINIS
m. Vėliau apsivedė, bet ne
RADIO LAIKRAŠTIS. - ĮSTEIGTAS BAL. 11d., 1933.
J. Jankauskas
i
žinoma, kur apsigyveno. Jei B. A. L A C H A W I C Z
Laidotuvių Direktorius
gu kas nors žino jo dabar
Niekados netikėk saldlie
ROSELANDE
tinį adresą, malonėkite pra
nešti Walter Nutow, 2200 W.
žuviais.
KOPLYČIA RANDASI:
SEKMADIENIAIS: n a o 1-mos
87th St., Chicago arba tele10756 So. Michigan A ve.
iki 2-ros valandos popiet. —
fonuokite LAFayette 6008.
TeL PUL. 1270 arba CAN. 2515
SENOMS, ATDAROMS,
KITOMIS DIENOMIS: nao 9:30
Rez. teU — COMmodore 5766
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
valandos vakare.
SKAITYKITE "DRAUGĄ"
IR ODOS KĮBliRIMAMS
EXTRA PROGRAMAS: PenkJ tadieoiais Ano 7 iki 8 v. vak.
Kenčiamieji nuo —»n* *tfl*HĮ
PATEKO Į BtX>į

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Pranešimai

sJMj ,'m i i i — • •

'i

Kas, kur ir

fllARGUTif

i

WHFC -1430 kilocycles

ir skaudžių ialsdų. « n o
ka ym ramiai MMfctėtt. Ir kaip
nakties metu negalima garai UMmlefot. Kuomet
talsdoa pradeda
miett ir akaudeti — užtapkite
LEOULO Ointment palengvi
nimui skausmo
Ir aleiėjimo tų
mt*\'Į, atdaru Ir
riraiMltlu žaiadų.
Jo atsalrlnan«o« Ir akausma
praiallnaAčioe ypatybea suteiks
Jums
tinkamą
nakties poilsį Ir
pacelots Išgydyt
senas, atda
ras Ir
MM
d u TaHoklU JI tar«l eiutadlemj
nudeclmamą tąSų Ir atitrūkimi}
prUaiiolmttl, ir k*d paleof-rtoti
PsorUsia niežėjimą. Atvfidina va• t a i ete'e Foot dejira* •»
nleMJimf> sustabdo jo plėtimą*!,
julalko nuo odos oudilOTimo tar
futrflkimo tarp piritų; geras Ir
mošos, trOkstanCIo* odos nleitjltnul, nuo darbo išbėrimams Ir ki
toms odos a e g s i l m s H lauko pu-

y.

Telefonas - - GBOvehill 2242

1 0 , 0 0 0 BONKŲ
DEGTINES
GIN
BRANDfiS
VYNO
BUM'O
• KORDIAJLŲ
• KRUPNIKO

LEGULO, DEPT.—D.
CIC£SO

W M P #

•m

•'

HATHAN

5 0 . IUJLNOIS
"

rdukas*

3529 So. Halsted St.
Phone: YARDS 6054

Koplyčios VELTUI Visose
Chicagos Dalyse
Radio Programai WGES
(1390 k.)
DABAR KAS ŠEŠTADIENI,
nuo 9:15 iki 9:30 v. ryte.

Veteranų Perlaidojimo Reikale
Kreipkitės prie ANTANO B. PETKAUS, Laidotuvių Direk
toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums
norint, kūnai žuvusių ar mirusių veteranų — jūsų mylimųjų,
bus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks
| jūsų namus ir suteiks juras visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas.

^^^^ii^^^^^^HpM|Ks^2^*w^ii^2^2

NULIŪDIMO

ttflP

VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE
ANTHONT B.

PETKUS
fc-SWSBBSSSSfc--——rfBSB»av--*S«BSS**SBBMBS«BSBJBSBta.^BSBBSSSaS»--^SB

LAJDDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

6812 So. Western Ave., Chicago, 111.
Telefonas — GROVEHILL 0142
Mūsą patarnavimas yra greitas, mandagus ir
jūsų finansiškam stovini prieinamas!

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mes turime koplyčias
visose Chicagos ir
Koselando dalyse ir
tuojau patarnaujam.

Ambulansu patarna
vimas yra teikiamas 1
dieną ir naktį. Bai
kale, šaukite
•

IGNACAS J. ZOLP

MAŽEIKA « EVANS
LAlDOTUViŲ

DIREKTORIAI

«845 Sa W«ten> Av».

S319 lltgonlco A * « .

PROspect 0099

YARdt 1138-1139
koplyfif srfisu

JDMJ

1646 WEST 46th ST.

Phone; YARds 0781

LACHAV/ICZ ir ŠONAI
Phones — CANal 2515
COM 5765; PUL 1270

2314 W. 23rd PLACE
10756 S. MICHIGAN

MAŽEIKA ir EVANS

osssf

3319 LITUANICA AVE,
6845 S. WESTERN AVE.
nBKITE TIESIOG SVO —
MB. NELSON

Phones: YARDS 1138-89
PROspect 0099

LEONARDAS L BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVE.

MONARCH
L!QUOR
STORE

Lafayette 0727

šaukite

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

Siųskite JCUnj Money Orderi tl©1 —

4847 W. 14th Street

\-r~m~r,

SPECIALEMIS KAINOMIS

UBOLTLO OINTMENT fanrfduopo $1 16 ir po f t . M .

4330-34 S.
Avenue

U O D Ė S I O VALANDOJ

Bus Parduodama

I

vs\<

'JJ-U--

MARGUČIO Ofiso Adresas.

6755 SOe Western A ve., Chicago, 111.

4605-07 1 Hermifage
Avenue
Y a r d s 1741-2

^6BBįoc^3^

lW3w

St Casimir K
Company
3914 West lllth St
Vienas Blokas nuo Kapinių
Tiesiog Ten, Kur Bosai
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

^—•^•^S^— •^^••
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Minu •

•
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Phone: PULlman 9661
W'V • i

» •••

'•

I •

• ••

• I1 Į ^ „ ^ — ^ ^ ^ ^ m ^ m *

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUANICA AVE.

Phoce; YABdg 4908

JULIUS LIULEVICIUS
4S48 S. C A U F O B N I A A V E .

Phone LAFayette 3572

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST.
710 W. 18th STREET
Telephone: YARds 1419

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Aklas studentas

STEBUKLINGAI IŠLIKO GYVAS

Mato gražios žmonos akimis...

Šeštadienis, baland. 12, 1947

Ten bus dideles iškilmės
INDIJOS MISIJONIERIUS PASKIRTAS VYSKUPU.
KONSEKRACIJA ĮVYKS BALANDŽIO 23 DIEN£
Notre Da m e, Ind. — Kun. dabar Buffalo vyskupas, su
L. Graner, C. S. C, švento teiks naujai paskirtam vys
Kryžiaus misijonierius, buvo kupui konsekraciją.
paskirtas Dacca vyskupijos
Naujai paskirtas vysku
vyskupu, Indijoje.
pas Graner, kuris
buvo
Naujai paskirtas vysku Dacca vyskupijos Vicar Ge
pas L. Graner bus konsek neral nuo 1937, užims vys
ruotas vyskupu balandžio kupo Timothy Crowley, C.
23 dieną, Notre Dame uni
S. C. vietą, kuris mirė Dacversiteto Jėzaus Širdies baž• Tu •
*T * « coje, spalių 2 d., 1945.
J
r
nycioje. Jis yra baigęs Notre
*
'
Dame universitetą.
Vyskupas Graner yra giVyskupas John F. O'Hara, męs Franklin, Pa., ir į InC. S. C, buvęs Notre Dame diją nuvyko kaipo misijonouni versite to prezidentas, o rius 1928 metais.

•ŽMONA PADEDA RUOŠTIS SAVO VYRUI PRIE PA
MOKŲ. JIE RUOŠIASI PRIE TEISIŲ MOKSLO
LAIPSNIO.
Allan Stouder, 22 metų, tai. Abu gauna aukščiau5400 Greenwood ave., aklas | sius pažymėjimus,
teisių studentas, mato pa- j Namie Marian skaito Almokose per savo gražios lan'ui, kai jis rengia pasžmcnos akis. Ji yra Marian, kaitas. Kai ateina egzaminų
22 metų. O jis lanko John i laikas, Marian klausinėja
Marshall teisių mokyklą. 315 jo ryto metu, o po pietų) Allan'ui perskaito klausimus
Plymouth et.
.Marian sutiko Allan, kai ir mašinėle perrašo jo atsajie abu lankė Chicagos uni- ! kymus.
versitetą, ir abu apsivedė.
Abu ruošiasi egzaminams,
Jinai irgi yra teisių moky-kad gautų teisę praktikuoti
klos studentė.
I teisių srityje. Jie abu nori
Jinai sėdi šalia savo vyro gauti teisių mokslo laipsnį,
per pamokas ir jam skaito, j "Ne regėjimas duoda su
si kombinacija yra sek-1 prasti teisių problemas", —
minga, abu yra geri studen- pareiškė Allan,

i mus
Tėvų Marijonui Ameri
kos Provincijos vyresnieji
praleidę Velykas tėviškam
name ir atlaikę posėdį kon
gregacijos ir "Draugo" rei
kalais, vakar išsiskirstė sa
vo pareigoms, nuo kurių bu
vo porai savaičių pasitrau
kę.

X šiandie ir rytoj, Lietu
vos Vyčių salėj, 2453 VVest
47 St., bus įdomi Lietuvos
Armijos raportas sako:
pašto ženklų paroda, kurioj
dalyvauja žymiausi Chicago
ir kitų miestų filatelistai.
Parodoj be paprastų ženklų,
Washington. — 11,367,- dabar 7,784; iš Wisconsin bus visa eile retų, su klai
989 vyrai ir moterys tarnavo buvo — 221,000, o dabar 5,- domis atspausdintų ir falsi
fikatų, bolševikų ir nacių oarmijoje tarp lapkričio 1 d., 611.
1940 m. ir liepos 31 d., 1946
kupacinių ir t. p.
m. Apie tai paskelbė karo
departamentas balandžio 10
X Federacijos Chicago aps
dieną.
Edward Cantwell, 23 metų, kritis pastarame susirinkime
Sakoma, jog tai "galuti
nutarė per Lietuvių Tremti
nis" raportas skaitant asme 2328 Lincoln Park West,
nis,
gyvenusius valstijose buvo užmuštas aną dieną, nių Spaudos Fondą užprenu
karo periodu. Ir pranešimas kai jo automobilis paslydo, meruoti "Draugą" vienai
sako, kad praeitais liepos kuriame jis važiavo. Auto lietuvių stovyklų Vokietijoj,
31 dieną armijos stiprumas mobilis įkrito "į ravą. Ne o vasarą to fondo naudai su
susidėjo iš 1,799,102 asme- laimė įvyko U. S. Highway ruošti išvažiavimą. Į komi
nų. 9,568,887 asmeny s buvo 41, šiaurės
rytuose nuo siją išrinkta Ig. Sakalas, B
paleisti iš kariškos tarny- Waukegan.
Nenartonis ir V. Balanda.
bos.
Tomui J. Povvell, 31 metų,
X Kantatos "Broliai" ge
Kai buvo didelė kariuo- iš Milwaukee, kuris važiavo
menė ir dabartinė valstybė- su Cantwell, buvo nulaužta neraline repeticija šaukia
abi kojos automobilio ne ma sekmadienį, balandžio 13
mis taip atrodo.
Iš Illinois valstijos buvo laimėje.
d., lygiai 4 vai. popiet, šv.
— 647,000, o dabar —- 13,Jurgio parapijos muzikos
224;
iš Indianos buvo —
( kambaryje. Visi Sasnausko
276,000, o dabar 4,410; iš
j choro, taipgi visi dalyvaują
Michigan buvo — 429,000, o
Vienas vyras buvo užmuš iš parapijų chorų, būtinai
tas, o kitas liko sunkiai su
žeistas, kai Jų automobilis turi suvažiuoti. Dainų šven
susidaužė į pastatyto troko te įvyks balandžio 27 d., Daužpakalį, nelaime įvyko prie rius-Girenas salėj.
6941 So. Western ave.
X Sylvia McElroy (SaboCOLE'S "5000"
Nelaimėje žuvo Rcbert J.
nyte) savo piano "recital"
Lobinski, 26 metų, o jo
ILGO-LAIKO
draugas Bernard Finan, ku Kimball koncertinėj salėje,
riam galva buvo sudaužyta praeitą trečiadienį, dar sykį
FONOGRAFUI ir kairioji koja nulaužta, bu susirinkusiems muzikams ir
vo nugabentas į šv. Kry muzikos medėjams pademon
ADATĄ
žiaus ligonine.
stravo aukštą techniką iš
UŽ TIKTAI
pildyme sunkiausių piano
veikalų. Lietuvių tarpe ne
abejotinai ji yra "prima don
Bombay. — The Times of na'' pianiste.
VIENA
India pranešė balandžio 10
X Kap. P. Labanauskas
dieną, jog didelis gaisras
DABAR!
siautė tris dienas, kai ugnis porai dienų buvo atvykęs i
paliete Agra tvirtovę, Taj Chicago ir ta proga aplan
Mahal mieste. Gaisras sunai ke mūs redakciją. Pažymė
kino daug krautuvių. Sako tina, kad šiomis dienomis jis
ma, jog ugnis šukele už ke
patapo Amerikos Jungtinių
lis milijonus dolerių nuos
Valstybių piliečiu.
tolių.

11,367,989 mate karišką tarnybą

Ateik, pamatyk ir džiaukis

Užėjus tornadui ant Higgins miestelio, Texas valst, šis
•
vaikutis buvo sūkurio pagautas ir pro sieną iš namų iš
Chicago. — Rytoj, balan- Vaznis, Mrs. Bučnis, Mrs.
neštas. Pasirodė, kad tik rankutė buvo sužeista. Tokie
džio 13 dieną, 6 vai. vaka- Z. Mickūnas, Mrs. Čepulis ir
viesulai padaro kartais nepaprastus triukus. (Acme-Draure, Šv. Kryžiaus lietuvių kitos.
/
parapijos salėje, bus didešiame parengime bus la- gas telephoto)
lės ir nepaprastas parengi- j bai įdbmių dalykų. Būtinai
mas TTetuviams našlaičiams atvyk ir kitus pakviesk. Sa
vo atsilankymu
paremsi
pagelbėti.
Šį parengimą ruošia Town našlaičius. Įžanga tik 50
of Lake B ALF skyrius, ku centui
Rytoj pasimatysime šv. DAUG ŽUVO ^GYVENTOJŲ AUDROS METU. DAUG
riame daug dirba Mrs. B.
NAMŲ SUGRIOVĖ TORNADO.
Pivariūnas, Mrs. B. Cicėnas. Kryžiaus parapijos salėje.
Woodward. Okla. — Jau , te, kuriame yra 5,500 gyMrs.
J. Gedvilas, Mrs. O. Turėsite gražų laiką.
buvo rašyta vakar apie bai ventojų.
* % , sią audrą, kuri siautė Texas
Audra nesnaudė ir kitose
j
šiaurės rytuose ir Oklaho- vietose, kur irgi padaryta
mos vakaruose. 2iauri aud nuostolių.
ra dūko ir nuostolius kėlė
Po audros sekė giasrai.
šimto mylių kelyje, balan- Siautusi audra Texas ir Okdžio 9 dienos vakare. N e p a - . . .
...
la omo
J valstijose atnese
LIETUVIAI TREMTINIAI RAŠYTOJAI IR MUZIKAI prasta audra (tornado) pa- *
VOKIETIJOJE STIPRINA LIETUVIŲ DVASIA KO lietė turtingą kviečiais ir j ™ ' ^ ™ * *>!«•»» nuostolių.
Manoma, jog audlros me
gyvuliais apylinkę.
VOJE UŽ LIETUVOS LAISVĘ.
Žiauriausiai audra siautė tu žuvo apie 200 žmonių, ir
Šių metų vasario mėn. 15 tremties literatūros būklę ir
Woodward'e, Okla., kur a-1 apie 1,000 sužeista.
d. Tuebingene įvyko litera- premijų prasmę,
Nukentėjusioms
vietoms
pie šimtas žmonių neteko
turos šventė, kurios metu
Garb§g prezidiliman
buvo
atėjo tuojau -J pagelbon įvai
buvo jteiktos keturios lite- p a k v i e g t r v i s i i a u r e a t a i , me- gyvybes, ir tarp 800 ir 1,- rios įstaigos bei pavieniai
000 sužeista. Apie 100 blokų
raturos premijos^ Lietuvių, cen&ud
ir Vykdomosios Ta-, namų buvo sugriauta mies-' asmenys
rašytojams a i jgeriausius jų
^ atgtovag
f ,
Bra
kurinius, iki 1947 m. sausio, „„:+,i J •«! • J.
J.
•
zaiiis.
1 d. išleistus tremtyje.
Vykdomosios Tarybos at
BRAZDŽIONIS LAIMĖJO
stovas pranešė, kad Vykdo
DIDŽIAUSIA PREMIJA
moji Taryba nutarė skirti
Pirmąją ir didžiausią šių premijas tokiems meniniams NAMAS IR ŽMOGUS LIKO NUBLOKŠTAS MYLIOS
KETVERTI, KAI AUDRA EMfi DŪKTI JIS LIKO
metų premįią, skirtą Lietu vienetams, kurie stengiasi
NESUŽEISTAS
vių" Tremtinių Bendruome lietuvių vardą garsinti ir
Glazier, Tex. — Clint buvo įblokšta į kambarį.
nės Švietimo Valdybes, su tremtinių dvasią gaivinti.
moje 5,000 markių, laimėjo Lietuvai Vaduoti Sąjunga, Wright išliko gyvas audrai Jis pačiupo lempą. Bet tuopoetas R3n!ardiiS Brazdžio per savo atstovą Vokieti siaučiant. Jis beveik stebu- jau lempa, namas ir jis pats
nis už lyrikos rinkinį "Sve joj, irgi skiria 5,000 markių klingu būdįii Išvengė mftr- pakilo į orą. Audra namą,
dovaną geriausiam chorui. ties. Balandžio 10 dieną jis j lempą ir ji patį nešė tolyn,
timi Kalnai".
Abi ©ias premijas šįmet lai papasakojo nepaprastą is-, Namas, žmogus ir lempa už
Antrąją premiją, kurią mėjo Čiurlionie3 . vardo an t oriją.
mylios ketverčio atsirado
paskyrė BALF (3,000 mar- samblis, vedamas Alf. MiJis sėdėjo FZVO namo j nuo pirmykščios viates. Bet
kių),
laimėjo debiutantas! kulskio. Lietuvai Vaduoti kambaryje, Glagier'e, kai j i s lempos nepaleido iš ranpoetas Alfonsas Nyka-Ny-1 Sąjungos atstovas Amerikos tornado ėmė siausti.
v kų.
liūnas už eilėraščių rinkinį lietuvių vardu sveikina di
Deganti kerosinos lempa
Wright nebuvo sužeistas.
M
Praradimo
simfonijos". rigentą Alf. Mikulskį ir M.
Premijos paskyrimo akte Baronaitę ir įteikia jiems
sakoma: "Jaunasis auto skirtus pinigus.
rius praturtino lietuvių li
teratūrą filosofine lvrika, REIKŠMINGOS KALBOS
Woodward, Okla. — AudS jlefono komp^nijes darbinin
giliau pažvelgdamas į XX-o
Po to skaitomi sveikini
amžiaus
žmogaus
sielą, mai laureatams. Poetas B. ra šėlo. Mirtis ir sunaikini ko heroizmą.
Visos susisiekimo vielos
drauge neužmiršdamas ir Brazdžionis, visų laureatų mas atėjo, kai tornado nu
tremtinio dalies, visa tai iš vardu, atsako į sveikinimus siaubė Woodward. Pirmas (dratos) buvo nutrauktos.
žodis apie tai atėjo per teL. L. Aureli. Woodward
reikšdamas nuotaikinga ir ir dėkjja mecenatams.
telefono viršininkas, įlipo
meniška forma".
Čiurlion iečių vardu jau
į stulpą ir laikė nutrauktus
Trečioji premija paskirta triais žodžiais kalba Alf.
vielos galus.
poetui Kaziui Bradūnui už Mikulskis. Tarp kitko jis
MinookO), Pa. — Giminės
Elektros jėga buvo su
rinkinį "Svetimoji duona". sako: "Aš prašau perduoti pasakė balandžio 11 dieną,
jungta ir pagelbos prašymas
Šiame rinkiny autorius jau- broliams lietuviams Ameri
jog 19 metų amžiaus Joseph pasiųsta telefonu.
triai perduoda poeto-ūkinin- koje mūsų padėką ir tvirtą
Tomaczewski,
jauniausias
Baisus lietus ir žaibai
ko, netekusio žemės ir atsi patikinimą, kad šitos dova
vyras užmuštas Exeter, Pa., siautė. Telefono pareigūnai
dūrusio tremtyje, jausmus, nos mus dar labiau sutvir
anglių kasyklos sprogime, nurodė, kad Aureli rizikavo
Šią premiją skyrė Lietuvos tins nelengvame mūsų dar
buvo nusistatęs nebedirbti savo gyvybę.
Raudonasis Kryžius sumoje be. Mes esame pasiryžę eiti
kasyklose nuo praeito ket
Audra jo paties namą su
3,000 markių.
į visas pasaulio šalis bei virtadienio, kai jo "šiftas"
Ketvirtą
premija davė tautas ir skelbti, kad lietu turėjo baigtis. Bet ketvirta griovė, bet jo šeima nubėgo
knygų leidykla 'Tątria", vių tauta yra gyva, nors ir dienį, balandžio 10 dieną, į basmentą ir išvengė sužei
dimų.
3,000 markių. Šią premiją neteko laisvės."
jis žuvo anglių kasyklos
gavo poetas Henrika* NaPo iškilmingojo akto įvy sprogime.
gys už pirmaii lyrikos rin
ko literatūros vakaras, kur
kinį "Eilėraščiai".
Arthur Heuer, 53 metų,
laureatai skaitė savo kūri
IŠKILMIŲ AKTAS
3501 Elmv/ood ave., Bernius, o Čiurlionies ansam
Iškilmingas premijų įtei blis davė koncertą.
Chicago Surface Lines aną wyn, automobilių krautuvės
Po literatūros vakaro įvy dieną paleido į darbą naujos savininkas, mirė nuo širdies
kimo aktas buvo pradėtas
Lietuvių Rašytojui Draugi ko kukli arbatėlė rašyto serijos gatvėkarius. Vėliau atakos aną dieną, kai lankės
jos pirmininko St. Santvaro jams ir svečiams pagerbti. bus daugiau naujų gatvė- pas draugą, 1322 W. 18th
A. K. ' karig.
Str,
kalba, kuria jis nušvietė i

Audra sukėlė milijonus nuostoliu

LITERATŪRA, MENAS
IR M U Z I K A

Ką jis pergyveno tornadai kilus?

Abi kojas sulaužė

, . •

Kai trenkė į froką

Galfte Gauti

oo

$1

Kaip buvo pranešta apie tragediją?

Jo paskutinė diena

Mirė svečiuose

Paleido darban

I —i «.

Tris drenas degė

X Amerikos Lietuvių Ka
talikų Kongreso Darbai —
tokia antrašte redakcija ga
vo ALRK Federacijos sekreSu magneto pagelba *«voJtortato iUeistą broUUrą, ku
išimta adata is 1b metų' rioj sudėta
__. buvusių
.
._..__ ™_j
Federa
mergaites gerkles.
cijos 28-to ir 29-to kongresų
Pittsburgh. — šešiolikos nutarimai. Brošiūra gražiai
metų mergaite baladnžio 7 išleista. Spausdino "Ameri
dieną buvo netikėtai prari kos1' spaustuve, Brooklync
jusi dviejų colių siuvamą
adatą, bet šiandieną jau
X Anna Borchert, žmona
adata pašalinta. Mergaite
žinomo namų* statytojo ir re
jaučiasi gerai.
Adata buvo išimta su mag montuotojo, šiomis dienomis
neto pagelba be jokio skaus gavo laišką iš Berlyno nuo
brolienes. Laiške įdomu štai
mo.
Trijų colių magnetas pa kas: Berlin yra padalintas j
kabintas ant šniūrelio, buvo zonas ir valdomas keturių onuleistas į mergaites gerklę kupacinių valdžių. Pereiti iš
ir adata liko ištraukta.
vienos zonos į kitą nėra leng
Mergaite, kurios pavarde va, ypatingai pereiti rusų
nepranešta, randasi VVester
State Psychiatric Institute, l z o n ^ Pastatytos stiprios sar
gybos. Sugautieji sodinami į
Pittsburgh.
kalėjimą. Gyvenimas sun
Medikai pasakė, jog ope kus. Ji jau pardavusi pasku
racija mergaitei nebuvo }tinį žiedą. Dar turinti šliūmanoma daryti, nes ji turi
cukrinę ligą. Todėl buvo pa binį, bet, rašo, ir tas priseis
vartota kita priemone išim parduoti. Visi laukia iš Ati aciata^ m
j , merikos maisto.
B

Prarija adatą...

Pinigų Grąžinimo Garantija
•^

Kiekviena a d a t a yra įdėta
J gražią Lucite dSžutę.

'jf

P a d a r y t a grabtų inžinierių
atsargiai iki puikiausio ti
krumo... Kiekviena a d a t a
pilnai patikrinta.

•^

ši a d a t a pritaikyta tfu speciale OSMIUM GALUKU
% metalo alloy paruošta var
tojimui ekstra ilgesniam
laikui, priduodant puikesnj toną su mažiausią vir
šutiniu flžim;u.

+

N I E K O NftR PUIKESNIO
MUZIKOS KORINIAMS
ATLIKTI UŽ B E T
KOKIĄ KAINĄ.

SIUSKITE K U P O N E ir $100 f

E. H. Ellison Company
127 No. Dcni'horn St.
CHICAGO 2, I I X . — D E P T . 614 D
VARDAS
ADRESAS
MIESTAS

,
VAL..

Agentai - Krautuvininkai —
Rašykite klausdami
Cpecialaus Pelno Sąlygą.

«

