D R A U G A S

D R A U G A S

Leidžia Lietuvių Kataliku Spaudo*
D ra u rija.
, 2334 So. Oftklej A Y I \ , Chleagw, Dlinois
Tefefonaa Canal 8010-8011.

Tlie liilhunnlan Daily JTrlend
Published by the Litbuanian Calholic
Press Society.
23^1 So. Oaltloy A ve, Ohkajro, Illinois

Vienintelis tautinCs Ir tikybines mlntKs
lletuvly dienraštis pasaulyje.

The most InUuential Uthuanian
in America.

T_HE\LLTHUANIAN
No. 115

%

Price 4 cents

Daily

DAILY \ F R I E N D

Chicago, m., Penktad., Gegužes (May) 16d., 1947m.

Kaina 4 centai

Vol. XXXI

LAUKIAMA MISIJOS GRAIKIJAI PASKYRIMO
GYVENIMAS BOLŠEVIKŲ OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Žmones Viliasi Greito Išvadavimo;
Moralę Sustiprino Trumano Kalba
(DRAUGO Korespondento Vakarų Eicropoje Pranešimas)
.

(Tęsinys)

Kongresas Pasiuntė Graikų Gelbėjimo
įstatymą Prez. Trumanui Pasirašyti

TEIGIA LIGONINĖ DAV£ JIEMS NE JŲ KŪDIKĮ

WASHINGTON, geg. 15.— i koma didžiumoje atsakinga
Kongresas šiandien pasiuntš I už kritišką padėtį dėl mais| Baltuosius Rūmus įstaty-\ to. Taip pat sakyta, kad ka
rną įgaliojantį $400,000,000 reiviai gali daryti' kratas
finansinės ir apribotos mili- vokiečių ūkiuose,
ieškant
tarinės pagalbos p-rogramc maisto, kurį ūkininkai nupravedimą tikslu sutvirtinti slėpė tikslu parduoti juodoj
Graikiją ir Turkiją atšilai- rinkoj,
kyti prieš komunizmą.
VVashingtone, karo sekr.
Atstovai ir senatas greitai Pattersonas sakė daugiau
užgyrė bylių išlyginantį ma- negu 400,000 tonų maisto
zuosius skirtumus tarpe at- bus pasiųsta Vokietijon šį
Mr. ir Mrs. Leonard Sosa, kairėje, Bronx N.Y., užvedi $200,000 bylą prieš New Yor- stovų rūmų ir senato pra mėnesį, tiek pat ateinantį
vestų t>ylių.
mėnesį, ir "net daugiau"
ko miestą, sakydami, kad miesto ligoninė davė jiems berniuką kūdikį, dešinėje, vietoj
liepos mėnesyje.
jų aštuonių dienų amžiau?, mergaitės. Jie teigia pakeitimas buvo padarytas be paaiš
Ragina Užgirti Visą.
kinimo po to, kai jiems buvo išduota gimimo metrikos ištrauka mergaitei.
(Acme)
$350,000,000

<da" visuomet kainuoja 20
kapeikų.
Žmonių Nuotaikom ir
Nors žmonės iš įvairių šal
Rūpesčiai
tinių ir patiria, kad JAV ir
An
Nežiūrint bolševikų tero- &j&
tebepripažįsta Lie
tuv0s
ro, žmones nevengia t r a u k i - .
nepriklausomybę, bet
tuo Ukrai
niuose. restoranuose ir tar«*itikin<>. Paskaipusavio pasikalbėji m u o s e t ę k ' P r a v d a - " Vėliau bolšebolševikus kritikuoti.
i V l k a i s u s i£riebė ir to numeLietuvoje žmonės gyvena r i o P ar davinėjimą Lietuvoje
viltimi, kad greit ateis i š v a - > s u s t a b d § ' N e i " T a r y b ų Lie-j
davimas. Kaip ir kokioje t u v a ' " n e i < < T i e s a " n § ž o d "
formoje
tas
išvadavimas ž i u n e u ž s i m i n ė apie šią žiateis, yra įvairiausių spėlio- m ą ' n o r s t i e d u l a i k r a š č i a i
jimų, bet beveik visų viltvs P a P r a s t a i t § r a ***«*»" t mg
susiveda i greito karo gali- ^ " " n p i n t i vertimai,
mumus. Bažnyčiose žmonės
Gyventojų moralę labai
savo sentimentą išreiškia sustiprino paskutinioji JAV
pakeisdami ir giesmės žod- prezidento Trumano kalba.
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Nauja Valdžia Italijoje
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ROMA, geg. 15.—Prez. De
Nicola šiandien vel ėmėsi

taį^^

SHINGTON-t9m.15.-&

_

'
* ;Che*ter Bovvles šiandien siu- j $350rt000 000 sumą
kurios
Italijos partijų va
dais
band damas
žius. Vietoj • Nuo bado, ma- Neblogą pasisekimą turėjo! LONDONAS, geg. 15. —) Jis pareiškė, "pripažinkime sumažinti kainas 10 nuo-ijį g p r a š ė , sakydamas " p a - !
'
y
įdaryti
Alcid
ro, ugnies ir karo gelbėk ir Višinskio Jungtinių Tautų Atidarydamas dviejų dienų jme Maskvos nepasisekimą... šimčių ir visur priimti 15! šaulio taika gali būti reali- ^ ^
^ ^ ^
* »
asitrauku
mus, Viešpatie!" gieda tik sesijoje, New Yorke, pasą- d e b a t u s užsienių reikalais, dėl sovietų užsispyrimo. ir centu valandai algų pakeli-1 zuota tiktai kuomet žmonės 9*3****
P
s Po jo
" N u o bado, m a r o i r ugnies k y t a kalba, k u r jis kritika-

se r

^-

Bevinas šiandien

p a - | neapgalvoto

nusistatymo."

mus,

kad išvengti tai, ką jis

yra

laiavi

n u 0 bado baimės."

kabineto

atsiataty d i n i m o

gelbėk mas, Viešpatie!"Ka- vo Vakarų sąjungininkus už reiškė parlamentui, kad jis
pavadino i'greit įvyksiantį' Prezidento prašymas buvo antradieny, didžiuma politi
ras, kaip ir per pirmą oku- priglaudimą " p a b ė g ė 1 i ų- k a i t o Keturių Didžiųjų kon L e n k d l , RUS9I P r a k l S D bi znio susmukimą.
pasiųstas drauge su 10-ju nių stebėtojų mano Prezi
dentas
parinks
naujuoju
1
ra
tas
aru tas
paciją, atrodo esąs vieninte- avantiūristų,'' kurių tarpe ferenciją lapkričio mėnesyje
UNRRA
u
premjeru Vittorio Orlando,
lis išsigelbėjimas, todėl ir suminėtos kelios lietuviams \ 9^
svarbiausia pasaulio
miteto i kur? jeina du kiti | j i s pasiekė kongresą tuo 8 7 m ų
amŽi US
pirm j
melstis, kad karo nebūtų, žinomos pavardės. Iš tos istorijoje," nes niekas nega^
15. | buvę OPA viršininkai b u v o ! m e t u kai senato ir a t s t o v ų '
f
*
° °
N E W
YOįkAS
a
žmones nenori.
kalbos lietuviai patyrė, kad lis pranašauti ateities eigą _ _ J u n g t i n i u T a u t u s u v a ž i a . išleistas Americans for Dem J a t s t o v a i bandė išlyginti 8 k i r ^ ^ « ^ o karo premjerą ir
Ir Paleckis, su paskaito- Vakarų Europon patekę lie- pasaulyje jei ji nepasiseks. | v į m a g g k u b ^ p r f e p a b a i e o g ocratic Action, save p a s i v a - ; t u m U g t a r p e j u d v i e j u bylių. p a s k ^ ! V e , r a a ^ ° . ' K e t U "
mis po provincija važinėda- tuviai laikosi, turi komite-Pasėkoje Maskvos konfe-. g D e c i a l i O Q P a l e s t i n o s s e s i i o s jdinusios "liberalų" politinės A t s t o v ų r ū m a i n u b a l s a v o |™* ^^ziųjų,
kurj remia
mas, žmones įspėja: "Nedė-!tu s ir organizuotai kovoja rencijos mes zmome ką su- į š i a n d i e n p Q a t m e t i m o e a l u . j organizacijos, kuriai vado- sumažinti fondą iki * * » , - l 2 « 2 r ^ £ L * K
^
n
k
s
c
l
0
n
i
u
tiksime
sekančiame
kitę vilčių į karą, nes jo ne- už Lietuvos išlaisvinimą,
"
'
" minis" tino sovietų-slavų bandymo i vauia buvęs namų statybos | ooo,000, bet senatas remia ; *
demokratų parbus. Jūs tik tuo save apgauKitas žinių šaltinis — ra- trų suėjime." Bevinas sakė.' įtraukti penkias didžiąsias viršininkas VVilson VVyatt. į teikimą pilnos $350,000,000 J P ^ T
•
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bus
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4
dinėjate. Geriau nesvyruo- dio. Nors oficialiai ir neuž- .„ .'
chi, buvusj prekybos ir pra
" .
.
Zi
valstybes } 11 tautu komisisumos.
dami imkitės tarybinės Lie- drausta klausytis užsienio! vilkinta, tai sunkumai pa- ją, kuri naerinės Palestinos j fcfOfjgfgj IsaiŽė
monės ministrą.
tuvos atstatymo darbo . . . " j stočių, bet už klausymą ne blogės vietoj pagerėti.''
Paskutinis vakar naktį
problemą. Susirinkimas nu
O io motina Rygoje jį patį j vieną suima. Bet užsienio P a t a r i a Ignoruoti Maskvą balsavo, 40 prieš 0, palaikvmatyti
Nicola buvo komunist De
vadas
paklaususi: "Sūneli, sakyk, stočių klauso visi, kas tik
JERUZALE, geg. 15. —
P 0 Bevino kalbėjo Antho ti komisuos narystėje tik
kada bus karas, nes jo taip radio turi.
liatti. kuris sakė: "Padėtis
mažus *'neutralius" kraštus, |r) U britu karininkai buvo
ny
Eden,
kuris
sakė
jei
Va
FRANKFURTAS,
geg.
15.
yra sunki—krizė bus ilga."
laukiam."
Bolševikų Propaganda
po
to
kai
Lenkijos
ir
Rusi,
š
t
i
ir
šeši
kiti
asmenys
|_
okie^čiu
valdimnkailianl
l
2
m
u
V
karų alijantai negali susi
Karui Gi Ruošiamasi
tarti su Rusija dėl Vokieti-,Mos vadovaujama opozicija b uvo sužeisti šiandien ž y d ų j d i e n p a s i ū l § l a i k i n a i . s u m a .
Teisinga • . .
požemio bombardavimo a t a - j ž m t i o f i c i a l i u s m a i s t o daviFaktai gi rodo, kad karui : Žmonės pašiepia, kad bol- jos ^ Austrijos, "tai turime j susmuko.
^
ruošiamasi. Gimnazijose i- ševikai ir teisybę savo pro- v e i k t i be jų. Kolaboravimas, Delegatai tuomet uzgyre j kose, kurios suparaližavo' n į u g b r i t ų i r a m e r i k i e č i ų (
šiaurė. Palestinos geležin- z o n o g e m a i g t o ž i n o v a m s s u .
vestas privalomas karo mok p a g a n d o j e pasako: "Lietu-" lsu sovietais negali tęstis siiilomas
sirinkus n e p a p r a s t a m e
NANKING, geg. 15. —
slas. Universitetuose ne tik v a g ^ į t a i pasivys kitas so- kaipo važiavimas tik Į vieną nėjimo komisijai, 45 prieš 7. j kelių linijas.
Balsavimai įvyko po to kai j Ekstremistų Stern gaujos posėdyje pasitarti dėl mais- Valdžia manevruoja
savo
studentams, bet ir studen-! v i e t i n e s r e s p u b l i k a s " . . . — pusę."
penkios arabui šalys atsisa- prisipažino esančios atsakin- to krizės Vakarų Vokieti jo- * kariuomenę naujai ofensytems privalomas šešios va- skurde.
iva
ke
pritarti
laikinoms
paliaugos
už
terorizavimą.
je.
Berlyne
gauti
raportai
* ^ t r i u š k i n t i komunistus
landos savaitėje karinio ap-; išsišokimų prieš bolševi- čius. "Plechavičininkai" ir
sakė rusai savo zonoje taip Shantung provincijoje. Sumokymo.
kus vengiama, nes po jų se- "ambrazevičininkai''
laiko- boms Šventoje žemėie, kol
pat randa sunkumų teikti j laikytam raporte iš Tsingt*
U ' L "i
Iš sustiprintos prieš J. A. k a pl a tūs areštai ir išveži-|mi didžiausiais bolševikų tyrimo komisija darys nag- •# •
numatytus davinius, n o - s ^ 0 valdžios sluoksniai pra
rinėjimą
šią
vasarą
WtNfl&
K3S
HirOnĮIO
Valstybes ir Angliją propa- m a į
p a nevėži Q gimnazijoj (priešais. Gavęs tokį vardą
Bendrasis susirink i m a s, j T O K Y o , geg. 15.—Boys- padėtis ten nėra tokia kri našauja, kad komunistai to
gandos ir karinių pasiruoši- § m sausio mėn. iš nakties žmogus tuojau yra areštuoje provincijoje bus sutriuštačiau, užgyrė paliaubų įne- t o w n g t e i g ė j a s k u n E d w a r d tiška
mų žmonės daug išvadų pa- buvo rasti suplėšyti Stalino Ijamas.
šimą, arabų valstybėms su J. Flanagan ryt dieną ma-! Valdžios sluoksniai L o n - j k i n t i ^ išsklaidyti per tris
sidaro. Deja, tikrų žinių iš į r k j t ų bolševikų dievukų!
. j tysis su imperatorių Hiro-'done sakė britų kariuome- j savaites,
užsienio labai maža. Net ir p a v e i k s l a i . Buvo pravestas j ! R y t 0 J s k a l tysite šio pra- silaikant.
hito, anot Kyodo žinių agen-1 nė bandysianti sutriuškinti
teisingos žinios dažnai pas- p i a t ų 3 tardymas, kurio pa- n e s i m o t ę s m i ) >
tflros pranešimo šiandien
j didelę juodą rinką, kuri laiPEIPING, geg. 15. — Ki
kęsta gandų jūroje. Žmonės s §koje iš pareigų atleistas
niečių laikraštis
šiandien
dažnai nebesuvokia, kame gimnazijos
direktorius ir
teigė iog kiniečių komunis
gandas, kame teisybė. Nere- i pašalinti keli mokytojai.
tai pradėjo netikėtą puolimą
VVASHINGTON, geg. 15.—
tai žmones tikrų faktų pati;
Tremtiniams Linki Tik
John
L.
Lewis
šiandien
su
Chinwangtao srities pusę.
—Ats.
Hartley
pranašavo,
kad
kongreso
galutinai
užria ir iš bolševikų spaudos.
NEW YORKAS. geg. 15.
tiko derėtis dėl naujos su girtas darbo įstatymas nebeturės draudimo prieš unijų kur U.S. marinai lipa į laiSėkmės
"Pravdoje" buvo į d ė t a s
— Šiandien pranešta, jog
tarties su trim ketvirtada vedamaG derybas visos pramonės vardu.
tvus išplaukimui į Guamą.
straipsnis "Mirusios sielos," Niekas nenori, kad trem- Winstonas Churchillis jau
liais minkštos anglie* pra
—Washingtone laukiama UJS. misijos Graikijai pasky- j Raportas atėjo paskutiniam
kuriame kritikuoiama JAV tiniai grįžtų iš Vokietijos, ir parašė didelę dalį savo at
monės ir kalbos nustatytos rimo. Spėjama, kad ji iki savaites galo jau išvyks.
būriui U.S. marinų pasiekus
vyriausybė už pripažinimą j už pabėgimą niekas jų nes- siminimų ir bus pradėta
pradėti ryt dieną. UMW va
—Nauja banga žydų požemio terorizavimo Palestinoje Chinwangta 0 geležinke 1 i u
Lietuvos nepriklausomybės merkia. Priešingai, net džiau spausdinti juos Life žurnale
do sutikimas, pakeisdamas nurodo, kad nebus paliaubų U.N. nagrinėjimo proga.
kurį komunistai buvo išardę
ir ypatingai už pakvietimą giasi tuo, kad kai kuriems ir New York Times dienrašankstyvesnį nusistatymą, iš
—Winston Churchillis kalbėdamas Škotijoje sakė An-1 antradieny.
Lietuvos ministerio p. Povi-į pavyko nuo bolševikų pa tyie. Kiek žinoma, už teisę
kėlė galimvbę išvengimo pa- glija ir toliau loš vadovaujančią rolę pasaulio arenoje, ta
lo Žadeikio į pokylį Baltuo- įbėgti, nes žino, kad pabėgu pirma atspausdinti
juos
raližuojančio streiko anglių čiau ne tokią svarbią kokią lošdavo pirmiau.
KALENDORIUS
siuose Rūmuose Washingto- j šieji daug dirba Lietuvos iš- Amerikoje, autoriui bus m o
kasyklose kuomet valdžia
—Gen. De Gaulle Prancūzijoje ragino prancūzus vieny- Gegužės 16 d.: Šv. Ubalne. Tas "Pravdos" numeris, laisvinimui. Plačiai žinoma keta virš $1,000,000.
sugrąžins jas savininkams. tfe krašto gerovei, ir perspėjo prieš tuos valdininkus, ku- <jas į g . Jonas Nepam.;
vos pasiekęs Lietuvą, buvo apie VLIKo veiklą.
Atsiminimai sudarys pen
r
v
riems pirmoj vietoj rūpi svetimi reikalai
j senovės: Vitagaris ir Bitė.
ORAS
Spaudoje ir per radio la kis tomus ir jų spausdini
bematant išgrobstytas ir jo
—AFL preza William Green vakar pranašavo, kad AFL
Gegužės 17 d.: Šv. Paskakaina "juodojoj r i n k o j " iš- biausiai puolami ir keikiami mas prasidės sausio mėnesy. Dalinai apsiniaukus ir vė
kilo net iki 40 rublių už ek-'gen. Plechavičius, gen. Ku- Veikalas po to bus išleistas siau. Saulė teka 5:31; lei ir CIO susiviemys vienų metų bėgyje, ir 1948 metų rinki- lis; senovės: Mandagus ir
mų kampanijos metu jau veiks išvien politikoje.
j Gite.
džiasi &: 05.
zempliorių, tuo tarpu "Prav- jbiliūnas ir prof. Ambrazevi-iknygoje.

Palestinos Reikalu .^ p°r ' p ^

*H

raportu.

Vokiečiai Sutinka
Palestinos Gelžkelius
v Sumažinti Davinius

^

P W » ^ Tog

Kiniečiai Paruošia
Ofensyvą Shantunge

Lewisas Sutinka su
Churchillis Jau Paraše
Kasyklomis Derėtis
Dali Savo Afsiminimij

Vėliausiu Žinių Santrauka

Penktadienis, geg. IS, 19?7

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEONOIS
- a —

Scrantono Jauni Lietuviai Kovoja
Del Lietuvos Laisves
(Mūsų korespondento)

Soti po gražiai įrengtą fa
briką ir džiaugtis, kad lietu
viai sugeba patys valdyti
stambias įmones ir jas tin
kamai administruoti. Tačiau,
dar maloniau buvo sužinoti,
kad pas Juozą dirba beveik
yieni lietuviai, o jų susidaro
vijas pusšimtis.

sudegintus namus ir įsblas- viena tautybe iš eiles pirmi.

^

.
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T11"11" tyrinu*
contast stiklai
i Orthoptic Gydymą*. Btiklua Atnaujino*

Dr. Walter J. Swiatek

kyti po visą pasaulį lietu- mnkauja.
viai, ir pastatys Jums — gar
Kiekvienas yra labiau lin
bingi kovotojai už tiesą ir kęs ieškoti to, ką pametė,
laisvę — didžiulį padėkos n e
gu įgyti tai, ko jam stin
paminklą.
ga.
Jei esi kitų draugijoj, ne
sigėdyk teisybes. M. Tupper.

OPTEMETRISTAS

2201 W. CERMAK ROAD
(Tiri Metropolitan State Bank)
TeL CANal 7828
Tai.: — Kasdien l t lkl l t ; 1 lai I; T
lkl t. Sefitad. 10 ryto lkl t vak. Sekmadienj M lkl l t . Trečlad. ntdaryta. i

ir tikras patrijotas, gyvenąs
vien tik lietuviška veikla.
Tai visų. simpatiją ir pagaiv
Juozas Kveragas daro tik
Š. m. vasario men. 9-3 6
1
bą užsitarnavęs Joną® Stir
Būkit
Malonūa
rai malonų įspūdį. Visuomet
dd., Scrantono lietuvių su
Kovo
men.
26-27
dienomis
na.
galvojąs apie lietuvišką veik Stuttgarte įvykQ amerikiečių GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
organizuotas Lietuvos ir lie
SAVO AKIMS!
Jonas atvažiavo j Amerilą jis ją remia ir savo dar ir prancūzų zonų tremtinių
tuvių gelbėjimo vajus nu2420 W. Marąuette Rd.
Tik viena porą. aklu gauname gy
Ofiso TeL: PROspect 6446 '
skambejo po visą Ameriką, ką pas savo tėvą 1921 m.
bu ir savo kapitalu. Kuomet atstovų suvažiavimą?, kuria
venimui. Saugokite jas, leisdami
l&agzamlnuotl ja* moderniškiausių
Rez. TeL: HEMlock 3150
Prelato J. V. Miliausko rū- būdamas vos 16 metų amŠv. Juozapo parapijos cho me vadovaują organai pada
metodu, kuri* ragijlmo moirilM
gali sutelkti
VALANDOS:
pėsčiu buvo sudarytas vio-jžiaus. Jo tėvas buvo pagarrui reikėjo finansinės para re išsamius pranešimus apie
17 METAI PATYRIMO
Nuo
2
iki
4
popiet;
6
iki
8
vak.;
tr
tinių veikėjų komitetas, ku- sėjęs visoj Amerikoj atletas
mos, Juozas nedvejodamas 1946 m. atlikt is darbus. Bu
pririnkime akinių, kurie prašalina
Trečiadieniais
pagal
sutartį.
visa akių Įtempimą.
Jonas Stirna
paskyrė 1,000 dolerių. Pana vo plačiai išdiskutuoti trem
ris nesvyruodamas pasista — sunkaus svorio ristikas,
šiom samom ji? remia ir vi tiniams rūpimi klausimai ir Oflso tel. MONroe 0570.
tė sau uždaviniu išeiti į ko gi kartu ir karštas lietuvis.
Resld. tel. CANal 7811.
vą už Lietuvos išvadavimą 1908 m. jis įsteigė svetainę tinęs ir ekonomines proble są kitą lietuvišką veiklą. Tai vienbalsiai priimtos rezoliu
iš bolševikinio teroro įtrau- Scrantone (toj .pačioj Vietoj, mas ir 9 Jono padėjėjus — gražus pavyzdys, kitiems cijos. Suvažiavimas buvo ge~
kiant visą vietinę visuome- kur kitais metais 1948, mv- visus malonius ir mandagius stambiems lietuviams biznde rai suorganizuotas, gausu? PHYSICIAN AND SURGEON
OPTOMETBISTAI
oę nežiūrint jų kilmės ir r > sų Jonas švęs 40 metų su- lietuvius, kaip ir pats Jonas. riams, kurie dažnai su tur-' dalyviais ir praėjo rimtoje
1801 So. Ashland Avenue
X-RAY EXAMINATIONb
?
¥wmpaa lh-toe gat.
ligijos. Atsimenant, kad bc - kaktuves). Tačiau tuo pačiu Stirna.
to prieaugliu pamiršta, kad i r darbingoje nuotaikoj.
2200 VVest Cermak Boad
Telefonas OANAL 0628, Gbicago
ševikų naudojami teroro m -įmetu senasis Stirna nuolrl KITAS ŽYMUS
yra lietuviai. Juozas anaip-'
VALANDOS:
OFISO TALANDOS:
Kasdien
—
1-4;
7-9;
Trečiad.
Ir
Kasdien
9:80 a. m. iki 8:80 p. m.
todai pavergtuose kraštuo e pasirodydavo ringe ir laik 31 BIZNIERIUS
tol — kuo jo finansinė pa
fiestad. nuo 1-4; Sekmad. —
Trečiadieniais uždaryta
pa^al sutartL
ftestad. »:8f a m. lkl f:0« p. m.
yra pasmerkti viso kult i- i ilgesnį laiką Pennsylvanijc s Kitas veiklus lietuvis, pas dėtis gerėjo tuo daugiau jis
ringojo pasaulio, šis liet i- čempijonatą.
kur;'; aš turėjau progą pra skiria lietuviškam reikalui.
TeL OBO. 1800 (Ofiao Ir namu.)
vių pasiryžimas Scrantona
Čia reikia pridurti, kad
Mūsų Jonas, tačiau, nepr- leisti keletą malonių valan
Kovo men. 29 d. Augsbur
susilaukė visuotines para sirodė ringe, bet visą save dų yra Juozas Kveragas — tiek Jono Stirnos tiek JuoGYDY^aAS
oHIBUBGAS
ge
įvyko
metinis
Tarptauti
mos. Šio vajaus rėmėjais bu energiją paskyrė lietuvišk i 137 Franklin Ave., Scran- zo Kverago vaikučiai priklau
472d So. Ashland Ave.
PHYSICIAN
nio
Biuro
narių
posėdis,
ku
(2-tros luboa)
vo miesto mayoras T. Han- v e i k l a i i r l i e t u v i š k o s s ą m - - ton. Silver Lake Packing Co. so lietuviškom organizacijom
(Uetuvia Gydytojam)
Oftoo Telefonas: YARds 0654
lon, vyskupas W. J. Hafe % nes gaivinimui. Būdamas a.) valdytojas ir savininkas. Taiį ir yra auginami gražioj ne riame buvo padarytas išsa
Jei neatsiliepia šaukite—
8935 W est 59: h Street
kongresmonas James P. Sk »- t y y i u v i s u c 3 e lietuviškuos^ jaunas ir energingas lietu- tuviškoj dvasioj. Jie abu y- mus pranešimas apie 1946
Res. TeL: MH>way 2880
•ALAHDOl: I — 4 popiet, • : • • —
m. veiklą, aptarti einamieji
OFISO V ALANDUS:
• :tt vakarais. Trafitad. pagal •utartt
blick ir kiti. Bankieto me* u subūrimuose ir organizaci] vis biznierius ir veikėjas, ra įrašę savo sūnus ir dukreikalai (Belgijon darbinin Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Iki 4
jie viai pasmerkė bolševi;- l g e J o n a g y r a a t g i e k e s šic] - Kaip jau aukščiau buvau mi j teris į LRKSA paimdami
popiet; nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
kų verbavimas, įkurdinimo vaL
Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL dieną.
mą ir pažadėjo savo visok - g r į t y g r a ž i ų rezultatų.
nėjęs, tas vyras šaltai kai- Įstambiausius policies.
reikalai, etc.) ir išrinktas
riopą paramą kovoje dėl Li > Jonas Stirna, 1947 m. p? - kuliuoja ir šaltai veikia, ta- R I T I VEIKLŪS
PHYSICIAN and SURGEON
naujas Tarptautinio Biuro J. R1MDZUS, D. a
tuvos išvadavimo.
8757 S. Western Ave.
šventė visą savo energiją si - čiau savo lietuviškam entu- j fJETUVIAI
pirmininkas, Pirmin i n k a s U C E N S E D CHIROPRACTOR
ziazme yra nepakeičiamai
Ofiso TeL: HEMlock 584d
Praėjusią savaitę man t >- stiprinimui "Tauro'' Klub >.
Būtų tikslu šia pačia pro- renkamas pusmečiui. KiekIN STATE OF INDIANA
Bez. TeL: HEMlock 2324
kietas.
Kada
vajaus
metu
kuris
buvo
įsteigtas
^1927
me
ko aplankyti Scrantoną ir
Home calls įn Indiana
ga aprašyti ir kitus jaunus
VALANDOS: Trečiadieni ir SeS**
Phone Wentworth 2527 tadienį pagal susitarimą; kitomii
pasikalbėti su keletą j aurų tais jo tėvo ir kitų vietinių vienas svetimtautis israse lietuvius veikėjus Scrantone
b
PHYSIO THEKAPY
ą—^Į
nuo 2 iki 4 90 piet,
vyru, kurių pavardės, gal-lietuvių veikėjų. Laikui
^ ^
986
VVest
63rd
Street
7—9 vakare.
«būt retai buvo minimos v,-] gant, klubas buvo truputei, draskė J £ J a i U£į ™ ^ { , ^ ^ i ^
J į , Juozą
PHYSICIAN A 81 RGBON
HOURS: Daily « to 8 P. M.
jaus metu, bet kurie atliko susilpnėjęs ir jo narių skai- ^ J J J j ^ ^ S
Noreiką, F r u k Cooper, fiim
(LJKTUVI8 GYDYTOJAS)
Saturdays lft A M. to 8 P. M.
would
ruin
your
reputation."
didžiulį technikinį darbą. Pa čkis sumažėjęs. Tačiau j SI
2500 W. 63rd Street
Ofta. TeL
VIB. 1880
kienę,
A.
Visockį,
ir
kitas
su
VALANDOS:
DANTIŠKAS
sikalbejus su jais nors rr klubą atkreipė savo dėme'j Ir svetimtautis parašė 4 kar kuriais aš turėjau progą su Kaadlen OFISO
nuo 1-4 p.p. Ir 7:St-t rak.
1446 80. 49th Court Cioerg
trumpą laiką, aš gavau jsp :-l jaunasis Jonas, įžiūredamss tus didesnį.
Šeštadieniai* nuo 1-4 popiet
sitikti Scrantone ir pasige- Tre^lad.
Ir Sekmad. atdaryta.
IE OHIEUEaAB
ftTDYT0JAS
Antradieniais, Ketvirtadieniais
dį, kad šie vyrai nedaryd^-'jame Metuviškos veiklos t v r Juozas Kveragas yra me
ir Penktadieniai
bet ofiso TeL — FBO*MK* ssss
0 ^ Ki,r,,H^ -M,^ IOQI m -n* reti jų ' patriotiškumu,
4204
Archer
Avenue
S4»t
mi sau jokios reklamos š tovę. 1947 m. pradžioje Jc- sos biznyje. Nuo ly«5i m. jis
J
VAL.:
10-12 ryte; H
7-0 P . 1 L
B«. ^72-rnBgM.
U G O N I U S PRIIMA:
dėl vietos
m* ^ stokos tegu būna
savo visuomeninės veiklus' nas Stirna buvo išrinku-.s valdė mėsos krautuvę, tačiau
&147 8. Halflted St^ COiicago
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
leista
man
pasakyti
—
Jū
Trečiad. ir Sekm. tik susitarus.
Pirmadieniais, Trečiadieniais
yra tikri pavyzdžiai jauni- klubo prezidentu. Tuoj p£t 1940 m. jis perėjo į gamybą. sų veikla, brangūs Scrantoir Šeštadieniais
Keletą
mylių
nuo
Scrantono
jai lietuvių kartai Amerik> prasidijo energinga veikla
Valandos:
8—8 pofifet
niečiai, neša l a i s v e mūsųj n ^ ^ ASIŲ
GrDraaAS
ie Pagrindinis bruožas pas su g r a ž i a u s i a i s planais 'Prie Silver Lake Juozas nu- brangiai Tėvynei-Lietuvai! j
„ MHų p a t y r i m a GBOvebill 4020
>s visur yra — ne kalbėti, Trumpa praktika rodo Jono P i r k o stambų ūkį ir tenai
GYDYTOJAS Ifi CHIEUKGAS TeL:(Ofise
ir ftesidenoijos)
Ateis diena, kad dėka Jū
Tel.
Yards
1829
pastatė
modernišką
skerdyk
4146 Archer Avenue
i veikti! O jeigu veikti, vadovybėje, kad planai greit
Pritaiko Akinius.
sų pastangoms grįš % savo
lą.
Buvo
tikrai
malonu
vatfeš
Ofiso TeL LAFayette 8210
Kreivas A k i s
tai veikti plačiu maštabr.. virsta gražia realybe. Šian
< K
Bez. TeL BEPubUc 0054
Ištaiso.
(JOVAIAAS)
Kaip Juozas Kvera.gas man dien klubas turi apie 80 naJeigu Neatsiliepiama —
GYDYTOJAS IR CHUtURGAS
Ofisas ir akinių dirbtuve:
Saukite: KEDzie 2868
pasakė: ''Lietuvių yra per rių, arba teisingiau pasakius,
2423 We«t Marqnette fid.
3401 S. Halsted BL
VALANDOS:
maža kad jie galėtų išva- šiandien į klubą priklauso
iPvtfm Vaistines Name)
Kampas 34th Street
Kasdien nuo 1—9 vai.
piet
O n i O TULAJTDOS.
duoti Lietuvą. Į šį darbą tu-1 visi vietiniai lietuviai biznie••LANDOS: nuo 10 lkl 4 Ir • lkl 8
ir nuo 6 Iki 9 vmL
Kasdien nuo 1 iki 4 vsi. p.p. ir
Nedeiloj pa«al sutartL
Trečiadienio vmkanis tr tslpgi
ri būti įjungta visi ameri- riai, kurie gali prisidėti prie
2441 West 69th Street, Chicago
7 iki 9 vak. Trečiad. pagal sutarti,
artnmfltflnltff pseai ffntvU*
kiečiai!" Ir Scrantono lietu-j Lietuvos gelbėjimo ne tik
viai parodė, kad taip padą- darbi, bet ir pinigu, jeigu
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
tas tik reikalinga.
ryti galima.
Res. 6858 So. Talman Ave,
Tet CANsi 8122
Didelė Krauatvė
Jeigu Jūs kada busite
Bes. TeL GROvehill 0617
81S TAS APIE
Offlos
TeL HEMlock 4848
RAKANDAI, RADIO
Scrantone, nepamirškite už
JON£ s r IKN V
IR JEVVELRY
eiti pas Joną Stirną. Jo puiGYDYTOJAS IR CH1KUROA8
Scrantone, 120 W# Market kioje svetainėje surasite ne
2201 W. Cermak Bd.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
S t , yra graži svetaine. Jos tik lietuvišką nuoširdumą,
Valandos: 1—3 popiet ir 7 — 8 v . v .
S42S We»t Marąuette Eoa^
savininkas yra lietuvis ne bet ir visus vietinius lietu
Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio
vakarais ofisas uždarytas,
tik gu lietuviška pavarde, bet vius bediskutuojančius poliOFISO VALANDOS:
REZIDENCIJA
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
8241 VVest 66th Plaee
Trečiad. ir Nedaliomis susitarus.
H O M E MORfiTGAGE
LOANS
TeL KEPnblic 7868
VIENINGO DARBO
PASEKMES

Tremtiniu Suvažia
vimas Stuttgerfe

Dr. F. C. Winskunas

Dr. John 1 Snetana
Dr. Kazimieras E. Fitz Dr. J. J. Smetana, Jr.

Tarptautinio Biuro
Posėdis

DR. CHARLES SEGAL

Dr. Walter J. Kirsfuk

L

DR. PETER T. BRAZIS (

DR. A. JENKINS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. AL. RACKUS

• •

s

DR. 6 . StRNER

DR. EMILY V. KRUKA5

j *

m

m
i

td

Dr. Alexander J. Javois

WESTWOOD LIQUOR STORE

JOS F. BUDRIK, Inc.

DR. BIEŽIS

•

m

DR. J. J . SIMONAITIS

TeL CANaJ 0257
Beau TeL: PROspect 6659

lt

DR. P. Z. ZALATORIS

< r "

VVANT

v*

HOME?
*Wė can help you finan
or build. Tbis friendly,
helpful service and exp
you own that home irt
direct-reduetion mortgag

Visi departamentai patalpinti
viename baltame name

m
*m

e the home you want to buy
iocal institution offers prompt,
n guidance ail. the way until
»-and-clear. Learn about our
• plan. Come in now.

DIDELIS PASIRINKIMAS VYNO, DEGTINES, ALAUS!
Speciale nuolakla organizacija parengimams,
vestuvėms ir panašiems Įvykiams.

1947 metų Radios, nuo $20.00
iki $450.00.
TELEVTSION setai, po $275.
ir aukščiau.
Elektrikiniai dulkių valytuvai,
elektrikiniai šaldytuvai, skalbi
mo mamšinos, elektrikiniai pe
čiai, aliejiniai pečiai, gasiniai
pečiai, rašomos mašinėles.
Krautuve atdara kiekviena
dieną ir vakarais: pirmadienį,
ketvirtadieni i r šeštadieni iki
9 vai. vak.
Budrlko leidžiamos Radio valanlandos kas sekmadienį, 16 W C F L
(1000 kll.) radio stoties, 9:30 va
landą vak., o ketvirtad. vak. iš
W H F C (1450 kll.) 7 vai. vakaro.

ST. ANTHCNY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Taipgi pristatome į namus geriausios rūšies alų —
buteliais, dėžėmis ir statinėmis.

15XH) South 49th Court, Cicero 50, IH.

AL. ŠIMKŪNAS, Savininkas

3241 S. Halsted St.

TELEFONAS — PROSPECT 5951

Chicago 8, Illinois
TEL. CALUMET 7387

PHONE — OLYMPIC 412

PHYSICIAN A N D SURGEON

4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak,
1821 So. Halsted St.
Sekmad., Trečiad. ir Seštad.
Vakarais—tik
pagal sutarti.
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ave.
Office TeL YARds 4787
VALANDOS: 11 v. ryto iki 8p.p. Namu TeL PROspect 1080
6 iki 0 vaL vakare.
GYDYTOJAS IE CHIBUEGA8

MONEY
FORĄ

DR. STRIKOL'IS

/

JOS F. BUDRIK, Inc.

TeL YARds 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IR AKINIUS PRITAIKO

744 VVest 85th Street
Vai.: 11—12; 2 — 4 ; ir 6:30—8:30
Pirmadieniais: 2 — i is 6:30—^3:30
Šventadieniais: 11—12.

DR. I. E. MAKAR

Ofiso TeL VIRginia 0086
Rezidencijos TeL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '

4157
Ofiso vaL: 1—3 ir 6—8:80 P. ii,
Trečiadieniais pagal sutartį.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

10758 So. Michigan Avenue 2400 West Madison Street
VALANDOS: nuo 2—4 Ir «—S
Ofiso TeL: PULLMAN 1198
Narna T e U CULLMLAN 8 9 2

Ofiso TeL: SEEley 7880
BRUnsvrtck 4BI7
VALANDOS:
U) 8 p o n i * ; 8 m 8

UMI

Penktadienis, geg, 18, 1947

DIENRASTTS DRAUGAS, CHICAGO, IEEirtOlS

CLASSIFIED

ADS

CLEVELAND ŽINIOS

W#t>ii|i>>»|#>#|l|i>l>li»<#įi>|#>|#>»W

* "D R A U G O" *
DARBŲ
SKYRIUS
"DRAUGAS" HFT.P W A X T E D
ADVTCRTISING D E P A i m r E N T
121 No. Dearborn Street
Tel. RANilolph 9488-9489
HELP WV\TED —

VYRAI

REIKIA VYRŲ
PRIE DARBŲ
KAPINĖSE
UNIJOS MOKESTIS
DARBAI LAUKE

•

Atsišaukite į

CONCORDIA CEMETERY
7900 Madison Street
Forest Park, Illinois
P U I K I

P R O G A !
Patyrusiems vaeuum
valytuvu
pardavėiams dirbti vidun ir iš
lauko dėl south side krautuves.
Alga ir komisas. Nereikia ieškoti
pirkėjų.
SAUKITE MR. PRINZ

WABash 4600
Extensfon 334
Sears Roebuck & Co.

H E L P WANTKD —

VYRAI

Šiurpi Tragedija

VYRO

Pastaromis dienomis lie
tuvių tarpe įvyko šiurpi tra
Dirbti Naktimis
gedija. Wm. Nevulis, 40 me
Porterio Darbas
tų, * w . 1571 E 45 St.,% vie
Patyrimo nereikia. Geros darbo
nu šūviu nužudė savo žmona
sąlygos ir mokestis.
Edith. 36 met'\ ir pats nusi
Atsišaukite asmeniškai
žudė. Tracediios priežastis,
sakoma, buvo žmonos noras
Sears Roebuck & Co išsiskirti-divo^suotis.
6153 S. WESTERN
Nelaimingieji tėvai paliko
našlaite septvniu metų dukPersonnel Ofisan — 3-čiam Auk.
rele Lindą,, kuriai tėvas pavedea visa savo turtą, sie
DARBININKŲ REIKIA
kianti $37.000. Apskrities, la
D I R B T I
voninėi policiia pas Wm. NeStructuraJ Steel Dirbtuvėje
vulį rado laišką, adresuotą
Gera mokestis ir viršlaikis
j o broliui Alex Nevuliui.
ATSIŠAUKITE
Laiške rašoma: Mano noras
UNITED IRON &
yra, kad paimtum globoti
WIRE CO.
3715 S. St. Louis Ave.
mergaitę iki ji sueis į pilnus
metus. Apdraudos, bonai, į2 BURNERS ir WELDERS vairūs investmentai ir šutau
fhj kiek tai patyrimo. T i ^ r a pro#a pos bankuose siekia iki $37,išmokti lny-out Ir assemblv. C.era
mokest'a ir darbo Fą'ygoi, pastovu 000."
mas,
dienomis, laikas ir pusė už
suvirs 40 valandųWm. Nevulis dirbo mecha
KREIPKIS PRIE JACK ELDER niku White Motor Co., o jo
Calumet Iron & Supulv Co. žmona General Electric Co.
175 W. CHICAGO AVE.
Tragedijos metu mergaitė
East Chicago, Indiana
su savo bobute (grandmother) miegojo viename kam
OPERATORIAUS
bary. Du šūviai jas pažadi
Dirbti prie 3 inch bar horizontai
n o . Išbėgusios pamatė šiur
boring dirbtuvėje.
!»
pų vaizdą.
HOWE ICE MACHINE CO

H

MIRGA - MARGA 15 ROCKFORD, ILL.

Gegužes 11 d. sodalietes
'Gražios dainos pavasarėlio'
ir " Anksti rytą aušra švi labai gražiai pagerbė savo
to". Akomp. Ad. Miliauskai motinas. Pasipuošusios gėlė
mis jos ėjo prie šv. Komu
te.
Skaitymas laiško motinos nijos kiekviena su savo mo
Lietuvoj likusiai motinai, la tina. Per mišias vaikų cho
bai reikšmingas: skaitė vak. ras .gražiai giedojo Marijos
giesmes.
vedėjas J. Grinkevičius.
Po mišių parapijos salėj
"Maironio" vyru. kvarte
tas: A. Kunigiškis, M. Dro- įvyko bendri pusryčiai.
sutis,'S. Saldauskas ir J. Alekna, akomp. A. MiliauskaiGegužės 7 d Elena Matei, padainavo tris daina3.:i kauskienė ir Jonas Milašius
"Močiutė mane barė". "Ver-| šventė gimtadienius. Kadanda boba kukulius" ir "Mo gi* abu yra taverno biznie
tus motuže mano".
riai, tad savo kostumerius
Vaizdelį) ' 'Vaikų konkur ta proga šauniai pavaišino.
sas" išpildė Jaunimo, Rate
Jonas Milašius yra pavyz
lis. Čia vėl prijuokino visus dingas katalikas. Per daug
iki ašarų. Dar priedui Juozo metų buvo parapijos komi
Grinkevičiaus parašytas eilė teto nariu-trustisu.
E. Makauskienė taipgi pa
rastis apie vietos lietuvių
padėjimą, gyvavimą ir Lie vyzdinga katalikė, ūkininkų
tuvių salės lingavimą, taipgi duktė. Jos tėvai, Juozas ir
Marijona Puračkai, turi ūkį
visus patenkino.
Garbė mamytėms ir di Minnesota valstybėj ir yra
džiausia garbė jaunuoliams nuolatiniai "Draugo" skai
už tokį mūsų palinksmini tytojai.
Ilgiausių metų abiems pa
mą.
M. D.
vyzdingiems lietuviams!

•

•

Ūkininkai Antanas ir Ju
lijona Paniuškiai žada greit
palikti savo ūkį. žemę ir vi
są inventorių jau pardavė.
Žada apsigyventi Rockforde.
Sako, sutvarkę visus reika
lus iškelsime farmerską puo
tą. Nepamiršime ir kores
pondento.

•
Daugelis rockfordiečių dabar kalba, kur reikės praleisti

atostogas,

Freeman Paleistas,
Sako Liudys už May

kurių

Sarah Varakojienė, su duk
terim Darata, gegužės 9 d.,
buvo išvykusios į Milwaukee,
Wis., pas savo sūnų Edvar
dą, kurs lanko Marąuette uni versi tetą, naujos draugijos
Sigma Pi Sigma atidarymo
ir valdybos instaliacijos pro
ga. Edvardas yra tos drau
gijos pirmininkas, visų stu
dentų labai gerbiamas. Ge
gužės 11 d. jis buvo parvykęs namo, kad pasveikinus

gau- j savo motiną

Motinų

na po dvi savaites. Kai ku-' proga.

Dienos

Koresp

PLANINGAS TAUPYMAS
Moka Gerus Dividendus

•

Šv. Jurgio parapijoj yra
Gegužės 11 d. buvo links
gražus
bendradarbiavimas
P O R T E R I Ų
raa diena visiems. Visi vai
tarpe klebono ir komitetų
8 vai. ryto iki 4.30 vai. popiet
Balandžio 13 d klebono kun. š i n o s a v ° m o t i n a s . Andriaus
85e į vai. ir viršlaikis
V. Vilkutaičio' iniciatyva į;- i r T e o f i l § s * k e m ų ū k y j e ***
vyko puikiausios vaišės ko- g i b u v o d i d e l i s s k i e t a s , kuCHICAGO ROTOPRINT CO.
2825 W. Montrose
Šv. Jurgio parapijos sa mitetui ir bendradarbiams r i a m e d a l y v a v ° ^ u g moti4601 W. Belmont
lėj moterų Aušriečių Drau daugiausiai triūso padėju-i nų - I r m a n t e k o s y k i u P asi "
R E A L ESTATE
20 Concrete Darbininkų
gijos Motinų Diena visais šiems bazaro laiku. ŠeimininTT~T
' '. ' !
PARDAVIMUI VTESTSIDftJ dvie
ir
~ .
» . - . , » .
Visiems
darbuotojams
MASSEY CONCRETE
jų keturių kambarių fletų namas, atžvilgiais pavyko. Aušrie- ,
aukotojam^ ačiū. Ypač kle
miegamas kambarys atike, 2 karų tės veik visados turi geras kavo G. Amužiene. K. Liutbonui kun. V. Vilkutaičiui
garažas, reikia pataisymų.
PRODUCTS CO.
$3.300 ant išmokėjimo. 2302 W. pasekmes. Šį sykį išėjo taip,
už svetainę*
23rd St.
6601 So. Major Ave.
kad geriau nei negalima. kiene ir M. Samiene.
Vėliau bus paskelbta auŽodžiu, programa poros va
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kitus
kaltininkus.
parap. BALF su R. K. Kom.;ko s ir visa eiga. Tėmykite.
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tikrai
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May ir Garssonų advoka
Darbas yra ištisai merus
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Gegužės
4 d.party"
Šv. Jurgio
įvairi.
tai prašė panaikinti bylą
ko, nors smarkus lietus darug
Šokiai šv. Jurgio parap.
Draugijos
pirm.
Alroskiei
-prieš jų klijentus, bet teisėžmonių sulaikė.
naudai įvyks gegužės 31 d.
jas atsisakė tai padaryti. [ nė atidarė programą, pasvei- Čia noriu pažymėti stam Pradžia 8 vai. Grieš Al NeTeisėjas sake jis paleidęs kino nares, motinas, daly besnius biznierius, kurie pa manio orkestrą. Visos drau
vius ir perstatė vakaro ve aukojo dovanų: Jonas Bra
gijos kviečiamos prisidėt*. ĮWASHINGTON, geg. 1 5 . - I F r e e m a n a u ž tai, kad byloje
dėju
neseniai
iš
Vokietijos
zys, Izidorius Šamas (laik žanga 75c. Visus kviečia 613
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'neparodyta, kad jis butų ziT
atvykusį
Juozą
Grinkevičių
Joseph F Freeman, mumci-» -Į _ *
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rodininkas).
CWV Post.
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bonas kun. V. Vilkutaitis.
jos agentas Garssonų fir. _.
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Jpapirkimus,
STASYS LITWINAS SAKO:
Šv. Jurgio mokyklos vai
bams
pasišvenčia,
kurį,
geri
mai, buvo vakar dieną pa
kučiai keliais atvejais padai
II H A D u
AD
Tai Geriausias Laikas Pirkti
papirkimų,
už | myli, o blogi nekenčia.
leistas
nuo byloje
teisimo,liudys
ir šian
navo ir padeklamavo.
L^/^VD^MV — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
dien sakė jis May-Garsson
V. Zumbliauskas padekla
REIKMENIS".
GERAS PASIRINKIMAS:
• ^
tr
mavo.
Stogams Reikmenys — In šalnotu Piytę išvaizdos Sldlngs
—
Langu — Duro — Tvoroms Matertolo — Maliavos —
M. Geldikienė padainavo
SAVĘS TIME... SAVĘS STEPS... SAVĘS ENERGY I
VarnHIo — Enaraello — Geležiniu Namams Reikmeno
žavejančių dainelių. Akomp.
(Hardware — PMsterlo — Cemento — SmtŲ — Visokios
RfiSto*
InsolIadJoaJHatertolo — Šturmo Langą — Kom
jos dukrelė Abraitienė.
binacijos Dar* « W a l l b o a r d — Plaster Board — VamzVaizdelis "Klaida" visus
džhj ir Daag Kito Dalyko,
kartais prajuokino, kartai*
APROKAVTMA3 IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
pravirkdė. Jį išpildė M. TraiSTASYS LITWINAS> Pres.
nauskaitė ir Kostas Savic-

rie žada net Kalifornijoj at
sidurti, pavyzdžiui P. Petrėnas.

Mūsų Bendrove gelbsti tūkstančiams tau
pytojų sudaryt atsargas—įsigyt nuosavus
namus—naują automobilį—del apsaugos
nuo netikėtų nelaimių. Jūsų taupiniai ap
drausti iki $5,000 per Federal Savings &
Loan Insurance Corporation.
PRADEK
TAUPYTI DABAR. . .

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association
Under U. S. Government Supervision
2202 VVEST CEBMAK BOAD CHICAGO 8, ILL.
John J: Kazanauskas, Pres. and Mgr.

10,000

BONKŲ
.

DEGTINES
OEN
BRANDES
VYNO
RIMO
KORDIALŲ
• KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS

J

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH
LICUOR
STORE
MATHAN
KANlluR
••Lietui įSkas
žydukas"

•

3529 So. Halsted St.
Phone: YARDS 6054

CARR MOODY LUMBER CO.

Baritonas V. Yurgelis pa
S0S9 S. HALSTED ST.
TEL. VICTORY 1272
dainavo "čiūčia-liūlia" ir
VALANDOS: Nuo 8-tos vaL ryto iki 6-tos vaL rak.
"Mamyte' \ Akomp. J. Jan
kauskaitė.
Gitaromis skambino Al.' J}
Macijauskaitė su draruge.
Gerų ir Tvirtų Seklyčioms Setą
Jonas Alekna su dukrele
Florence išpildė "Gegužinė",
IŠDIRBĖTAI

Vv^stin^iouse
COMBINATION KITCHEN * LAUNDRY

JŪSŲ

New, streamline arrangemenl for
the working heart of the house
No more dashing from room to room, floor to floor,
wearing yourself out with unnecessary footvvork. With
this revolutionary new arrangsment, everything you
need for the two major homemaking jobs is right at
your finger tips. On the right, is a completely eąuipped
electric kitchen. On the left, is a vvonderful modern
laundry. Start planning now to build a Combination
Kitchen and Laundry likę this in your own home.

1

m t.
*tf

r-< 1

RADIO SERVICE CO.
5244 W. t«th M
CSssra, nt
•nAJ DARBAI OAiujrrnoTAa
TUaom Vl«q Udlrbraflll}
Vtaoklua Modelluj

COMPUMENTARY FOLDER GIVES
COMPLETE DČTAILS FOR BUILDING

DYKAI

Patmam U iuuntj Ir pristato*

Everything you . . . or your builder . . . will
nėed is given. Floor plans, wiring diagram,
necessary eąuiprr.ent. A copy is your* for the
aaking. Come in tomorrow.

1800 W. 47 th St. (kampas Wood St.)
-

Telefonas — LAFayette 7771

Ugų metų patyri
mas rakandų išdirbime
fgyjo nuo pirkėjų pilną
patenkinimą.
I* Mflso Dtrhtavfe

^~

Turime didel} ir pilną pasirinkimą gražių, gerų ir
vėliausio* mados SEPLYČIOMS SETŲ.
PIRMIAU MATYKITE MŪSŲ DIRBTUVĘ
Pas Mus Perkant — Nupirksite Daug Pigiau!

t

lankti

I

dėl

TaJpffl Pasirinkimu rsilatudii
Mnatkos Rekordtj.
fftMipirkfte tr Pa*itn*lt« i

S JEIGU NORITB GAUTI t% — KBHPKITM f

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR D A R B A S TEIKIAMA
Vt LABAI PRIEINAMAS K A I N A S !

UNIIVIEIRSAL

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mos. —
Prie Progos Paklauskite Jų.

TELETON (JOKITE J
OIGERO 411S
Atdara TakaralS Iki f:tf vai.

Savings and Loan Association

Archer Avenue Fumifure Co.

1739 So. Halsted St. Tel. HA Y 3317

— P AKLO B SUITE UDIRBfiJAI —

4140 Archer Ave.

JEIGU KOBITI rASKOLOS ANT NAMO

• JUGU NOKITI PASmrn TAUPDOMUI

PARDUODAM* N AUJTJB
RADIOS
I

TOWN OF LAKE UTILITIES

APKAINA VTMAfl

^

MŪSŲ

Radio Sugedęs!?

Kreipkitės Ekspertyvo
Patarnavimo Prfa

:

Chicago 32, I1L

Jūsų indelių saugumui apdrausti per Federal Savings
and Loan Insurance Corporation.
)
Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 6 vakaro, Ketvirtadieniala
nuo 9 ryto iki 8 vak., SeStad. nuo 9 ryto iki 1 popietų.

Telefonas — JDAFayette 8516
Savininkas — JOK KAZTK—KAZIKAms
^

^

i
s

s

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
.i

DRAUGAS
JunjrC Valstybėje, bet ne CbJcajzoje:
Metama
$900
Puael Matu
»••

Subscrtptlcm Rates:
Metama
S8.09
M.0« fctr y«ar ouuride of Chlcago; Puaei Matu
4.89
$7.§0 par year m CMcajro & Cicero: Pl»t*ua reikia siųsti Pašto Money
4 oenta per copy.
Orderiu su užsakymais.
Prepumeratoe kaina Chicagoje ir Skelbimų kainos bus priaiunčiaraos
Otoeroje per padt«:
tuojaus, *avus 'prašymą.
$7 00
4.09 dKELBKITSS DIBN. "DRAUGE"
? V * tfefcj

A. A. Prel. Julius Maciejauskas
ŽYMŲJĮ ORGANIZATORIŲ LAIDOJANT
Rytoj iš Los Angeles arkidiecezijos katedros bus palaidotas a. a.
prelatas Julius Maciejauskas, mi
rusia gegužės men. 14 d.
Velionis gana sunkiai sirgo per
keletą mėnesių. Prieš keletą savai
čių ligos buv G priverstas pasitrauk
ti iš klebono pareigų, kurias užė
mė jo atkviestas iš Europos Ame
rikon kun. Jonas Kučinskas.
Los Angeles lietuvių patrįotiškajai visuomenei Prelato mirtis yra didelis smūgis* nes jis ją suorganizavo ir per keletą
metų jai garbingai vadovavo. Daug kartų buvo mėgi
nimų tame tolimame nuo didžiųjų lietuvių centrų mies
te suorganizuoti lietuvių parapiją, bet iš tų mėginimų
nieko neišeidavo. Būdavo įvairių pasiteisinimų: permaža lietuvių ir tie patys išsisklaidę po didįjį miestą ir
jo apylinkes. Be to, dauguma jų tai sulaisvamanėję,
tai sukomunistėję.
J I S N U G A U VT&AS KLIŪTIS
Bet a. a. prel. Maciejauskas parapiją suorganizavo ir
laikinas patalpas bažnyčiai nupirko. Tai galėjo padary
ti tik velionis, kuris iš pat savo jaunų dienų pasižy
mėjo nepaprasta energija ir ryžtingumu. Los Angeles
parapijos, organizavimui ir jos išlaikymui velionis ne
paprastai daug darbo įdėjo. I r nepaisant sunkiausių
sąlygų, savo siekiamo tikslo pasiekė.
Šiandien ne tik Los Angeles, bet visos Kalifornijos
valstybės lietuvių gyvenimas įgavo visai kitokį vaizdą.
Prie naujos parapijos susidarė gyvas veikimo centras,
iš kurio iniciatyva plaukia po visą tą kraštą. Ten ir
lietuvaitės vienuolės lietuvių vaikams^ mokyti partrauk
tos, ir lietuvių katalikų, spauda praplito, ir lietuvių or
ganizacijų skyriai susiorganizavo ir pasilaiko, ir Lie
tuvos išlaisvinimu bei tremtinių šelpimu yra gyvai rū
pinamasi.
Tai neužginčijami velionies Prelato nuopelnai.
VELIONIES RYŠIAI SU AMERIKIEČIAIS
Su Amerikos lietuvių gyvenimu velionis veik iš pat
savo jaunų dienų buvo susirišęs, nors pastoviai čia
apsigyventi tik prieš antrąjį, pasaulio karą teatvyko.
J i s čia keliais atvejais važinėjo su misijomis. Kai jo
statomai gražiai Švėkšnos bažnyčiai pritrūko lėšų, jis
amerikiečių paprašė pagelbos ir ją gavo. Steigė Švėkš
noje gimnaziją, statė jai rūmus, jis ir vėl lankėsi pas
mus ir rado čia savo darbui paramos.
Sudegė miestas ir vėl jis pas mu?. atsirado, pagelbos
prašė ir ją surado. Kai kuriais atvejais net Lietuvos
žydai, gyvenanti Amerikoj, jo darbams Švėkšnoje pa
ramą suteikdavo.
ŠVĖKŠNOS KLEBONAS
Iš to, kas jau pasakyta apie a. a. p>el. Maciejausko
ryšius su amerikiečiais, galime numanyti, kaip daug
ir nuoširdžiai jis rūpinosi savo vadovaujamos Švėkš
nos parapijos ne tik religiniu, bet ir kultūriniu gyve
nimu. Jis ten įsteigė ne tik pradžios parapijines mo
kyklas, bet ir gimnaziją,, kuri ir mokslo ir kitais at
žvilgiais buvo aukštai pastatyta. Be to, parapijoj už
laikė ir našlaičių ir senelių prieglaudas.
Ne be reikalo Šventasis Tėvas pakėlė velionį savo
namų prelatu, ne be reikalo ir Lietuvos prezidentas
buvo apdovanojęs aukštu Gedimino ordinu.
Taigi, jo nuopelnai ir Bažnyčiai, it Lietuvai, ir, pa
galiau, Amerikos, lietuviams yra pažymėtinai stambūs.
A. a. prel. Maciejauskas gimė prieš 79* metus Pane
vėžio apskrityje. Vadinas, sulaukė gilioa senatvės ir
tik prieš keletą mėnesių nustojo dirbęs Bažnyčiai ir
tautai ir rūpinęsis visu tuo, kas yra gražu ir kilnu.
Fajrfield College, Fairfield, Conn., nuo rudens pra
deda veikti kaipo katalikų universitetas. Jam vadovaus
Tėvai Jėzuitai. Tuo būdu ir Connecticut katalikai turės nuosavą universitetą.

•
Tėvų Jėzuitų vadovaujamas Katalikų Universitetas
Tokio, Japonijos sostinėj, jau ir vėl pradėjo veikti.

Kai Franko daliniai užėmė Madridą, rašytoja Regina
Garcia redagavo dienraštį "La Voz". Jai buvo keletas
gerų progų pabėgti, bet ji pasiryžro liktis su dauguma
ispanų darbininkų tėvynėje: su jais iš vien kovojo, su
jais buvo pasiryžusi pakelti vienokį ar kitokį likimą.
Tačiau pavojų ji jautė, vienintelė jos viltis buvo —
Dangaus globa:
— Aš pasitraukdavau į miegamąjį melstis prie kojų
Kristaus, kurio kryžių motina man buvo dovanojusi
mano atsivertimo naktyje.
Greit jos namus aplankė karo policija, paskirdama
jai namų areštą ir įsakydama kasdieną registruotis pom •

•

•

•

licijoj.

Vienas Argentinos laikraštininkas buvo atsilankęs su
pasiūlymu slėptis jo patalpose, bet rašytoja atsisakė,
"pasitikėdama draugų užtarymu, Dievo gailestingumu
ir pasiryžusi vesti tykų gyvenimą, atsiduodama savo
vaikų auklėjimui" (p. 302).
MOTERŲ KALĖJIME
Vieną rytą policija išsivežė ją tardymui, o 1939 m.
gegužės 28 d. uždarė ją į moterų kalėjimą. Jos padėtis
komplikavosi.
— Mano širdis kraujavo jaučiantis esant neribotam
laikui atskirtai nuo savo vaikų ir visa savo siela pasivedžiau Dievui, —- pasakojasi rašytoja (p. 303).
Franco kalėjime rašytoją kalinės sutiko rankų plo
jimu, atsimindamos jos vestą propagandą ir jausdamos
simpatijas, kad ji pasiliko su visais, pakelti nežinomą
rytojų, neieškodama sau patogaus gyvenimo užsienyje.
Kalėjimo tarnautojai nepasižymėjo dideliu manda
gumu, bet rašytojai susirgus, rūpestingai ją gydė ka
lėjimo daktaras.
VIENOJ KAMEROJ SU MOTINOS KANKINTOJA
Tokia jau buvo likimo lemtis, kad rašytoja pateko
į tą pačią kamerą, kur buvo kalinama ir madridietė
Palmira, ta $ati, kuri mirtinai mušdama buvo tam
piusi už kasų rašytojos motiną. Už nežmoniškus žiau
rumus jai gręsė mirties bausme. Norėdama sušvelninti
savo padėtį, ji* dabar meldė rašytojos ir ypač jos mo
tinos, kad jai atleistų. Abidvi jos parodė nepaprastą
širdies kilnumą, atleisdamos Palmirai, ir motina net
užtarė už ją prieš teismo organus, bet šie atrado dau
giau kalčių Palmiroje ir ji negalėjo išsigelbėti.
Moterų kalėjime komunistės kažkaip buvo pateku
sios į vyresnes iš kalinių tarpo ir jos labai skriaudė
kitų pažiūrų moteris. Tas buvo pranešta administraci
jai, komunistės buvo nušalintos, o rašytoja Garcia per
kelta į mokytojų skyrių.
Rašytoja būdama kalėjime galėjo kalbėtis su drau
gėmis, skaityt, rašyt. Nuo namiškių ji gaudavo maisto
siuntinius. Vieną dieną sužinojo apie mirtį savo buvu
sios ištikimos tarnaitės Angelės:
— Meldžiausi daug už ją ir užprašiau Mišias už am
žiną jos sielos atilsį, prašydama jos, kad jei randasi
atitinkamoje vietoje, melstųsi už mus, kurie buvome
reikalingi užtarymo (p. 318).
VISUOTINĖ IŠPAŽINTIS
,
Kalėjimo koplyčioj katalikams šventadieniais buvo
Mišios, o po jų Katalikų Akcijos mergaitės dėstė reli
gijos mokslą. Tarp šių buvo ir viena rašytojos mokslo
draugė, bendrai studijavusi mokytojų seminarijoje.
Rašytoja susidomėjo tomis religijos pamokomis;
— Lankiausi į pamokas, kurias mums davė kun. Juo
zapas Collado. Vieną rytą, kalbant jam apie atgailos
sakramentą, pajutau tokį gilų įspūdį paliktą to kunigo
žodžių, kad naktį; praleidžiau medituodama. .Sekantį
šeštadienį atlikau išpažintį iš viso gyvenimo, prie Vieš
paties kojų sudėjau visas savo klaidas ir nupuolimus.
Sekmadienį priėmiau Viešpatį Eucharistijos sakramen
te. Mano išpažintis įvyko 1939 m. liepos 22 dieną., šv.
Marijos Magdalenos dieną; sekančią naktį praleidau
bemeti tuodama apie tą supuolimą...
ĮSPŪDŽIAI PO KOMUNIJOS
Po Komunijos viskas pasikeitė manyje... Aš jaučiau,
kad buvau niekas prieš tą Viską, kurį priėmiau. Nors
bandžiau, bet negalėjau išreikšti, kas dėjosi manyje.
Lyg saulė man sužybėjo, pripildydama mano buitį savo
spinduliais. Pergyvenau neišreiškiamus^ jausmus. Jau
čiausi pilna, pilna Kažko neaprėpiamo, Kažko nemedžiagiško, bet drauge — labai jaučiamo. Jaučiau Die
vą savyje ir mano susijaudinimas buvo toksai, kad netvėriau iš džiaugsmo. Verkiau, verkiau — nežinodama
ko. Meluočiau, jei sakyčiau, kad verkiau dėl savo gau
sių nuodėmių, neg tuo momentu negalvojau nei apie
nuodėmes, nei apie save, nei apie nieką, tik jaučiau
kad Dievas yra manyje, Jam save pavedžiau, ir dau
giau nieko, — taip rašytoja R. Garcia aprašo savo
išpažintį ir komuniją, atliktą po daugelio, daugelio me
tų pertraukos (p. 320).
Dr. J. Prunskis

Penktadienis, geg, 16, 1957
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— Kodėl ji nebėgo. — Drauge su. komunistėmis, —
— Palmira, kuri buvo beužmušanti jos motiną. —
Rašytoja ir motina atleidžia kankintojai. —• Jautri
išpažintis šv. Magdalenos dienoje. — Kaip rašytoja
nusako savo įspūdžius po daugelio revoliucinės veik
los metų priėmusi Komuniją.

Unter«<J ma Second-Claas Matter March 81, 1916 at Chicago. Illinois.
Under t i e Act of March 8, 1879.
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Rašytoja Garcia Franco Kalėjime
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Iš Šen Bei Ten
Rašo Tadaušas Dūdelė
Prie kokių nesąmonių pro
pagandos apglušinta minia
gali prieiti, parodo atsitiki
mas su dainininke Kirsten
Flagstad. Nesenai ši žymi
dainininkė dainavo Philadelphijoj. Kažkieno sukurstyti,
susirinko prie Muzikos Aka
demijos bastūnai, kurie ne
leido publikos į salę. Publi
ka į salę vistiek susirinko.
Tada kai kurie bastūnai su
lindo ir į salę ir čia pradėjo
trukšmą kelti. Tačiau nieko
iš to neišėjo: dainininkė į
trukšmą jokio dėmesio ne
kreipė ir koncertą baigė.
• •
•
Kame priežastis to kvailo
elgesio/ O štai kame: jos vy
ras, norvegas, buvo įtaria
mas turėjęs ryšių su Quislingo valdžia Norvegijoj. Jis
buvo suimtas, bet kalėjime
dar prieš teismą mirė. O^ ji
pati kaltinama tuo, kad dai
navo vienam koncerte, ku*
riame dalyvavo Goeringas.
• •
*
Ar prisimena kurstytojai
ir tie, kurie sukvailinti truks
mą k šie, kad dar nelabai se
nais laikais Molotovas drau
giškiausiai spaudė r a n k ą
Ribbentropui ? Ribbentropas
jau pakartas, o Molotovas
kol kas dar ne. Kodėl jie ne
bėga pikietuoti New York o
uosto, kai tas Molotovas, na
cių draugas, atvažiuoja į
1
'taikos " pasitarimus ? Juk
jis tikrai didesnis nusikaltė
lis už tą dainininkę, !:uri dai
navo koncerte, kuriam buvc
Goeringas.
Arba kodėl nekursto "V",
sakysim, prieš Kiprą Pet
rauską, kuris net trejus me
tus Kaune dainavo Hitlerio
komisarams Rentelnui, Crameriui, Lentzenui ir viso
kiems gestapininkams ? Ar
ba kodėl niekas neina kelti
trukšmo į Paul Robeson kon-«
certus? O tas negras daini
ninkas ne tik dainuoja, bet
ir skleidžia komunistines ir
dejas, priešingas Amerikai.
Kartais kai kurie žmonės
tikrai yra sukvailinami.
• • •
*
Atidarant "tarnų" Lietu
vos aukščiausios tarybos po
sėdžius, kalbėjo Pranas Ma
žylis. Jis tarp daugybėj dur
nysčių pasakš šią didžiausią
durnystę:
"1938 metų kovo mėnesį...
buržuazinės Lietuvos valdo
vai gėdingai išsižadėjo Vil
niaus. Metais vėliau, 1939
m. kovo mėnesį, toji pati
buržuazinė valdžia išsižadė
jo Klaipėdos krašto ir mies
to".
• • *
Tas,, rodos, suaugęs žmo
gus kalba irgi suaugusiems
tos tarybos ''atstovams" (ką
jie atstovauja?) tokias pa
sakas, kokių m negimusiam
vaikui sakyti negalima, ži
noma, ir pats* Mažylis žino,
kad ji* meluoja, U visi "at
stovai '' tą melą . mato, bet
niekas ne žodžio prieš. Jie
visi dar nori gyventi...
(Nukelta l 7 pusi)

^ ,

T. ANGELAITIS
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(Tęsinys)
Nustatytą valandą gimnazijos salėn rinkosi moki
niai. Klasių auklėtojai vėl buvo įpareigoti visus mo
kinius patikrinti. Neatvykusieji turėjo būti smarkiai
nubausti.
i
Scenoje buvo raudona su kūju ir piautuvu vėliava
ir didelis Stalino paveikslas. Lietuviško ženklo jokio.
Salės pasieniai nukaišioti mažomis raudonomis vėliar
vėlėmis.
Į sceną ],lipo pats direktorius. Plojimu davęs ženklą,
nutilti, pradėjo:
— Susirinkom nepapraston šventėn — revoliucijos
dieną paminėti. Kviečiu sąžiningai ir drausmingai šven
tėje dalyvauti. Nekelkit triukšmo! Nurimkit! Nesikalbėkit! Turiu pažymėti, jog šiandien mūsų mokykla blo
gai aikštėje pasirodė. Kaltuosius mes žinom. Nubau
sim. Turite žinoti, jog negali būti jokio prieš veikimo.
Kaltieji neverti būti mokykloje. Taigi, šventę pradedu.
Tegyvuoja tautų mokytojas draugas Stalinas!
— Valio! — sušuko Joskė, Mišką ir dar keli. Visi
kiti tylėjo. Mokiniai direktoriaus grasinimų nebijojo.
Vadinami kaltieji buvo visi, o "nekaltieji" — ištikimi
sovietų šnipai buvo tik keli.N
Šventės rengėjai — mokyklos vadovybė ir komjau
nuoliai nervinosi, kad dar ir dabar mokiniai atžagareiviškai elgiasi, kur reikia neploją, nešaukia "valio".
Į sceną sulipo choristai. Kelias savaites choras mo
kinosi internacijonalą. Muzikos mokytojas nors bolše
vikams ir nesimpatizavo, tačiau šiek tiek pataikavo.
Tai buv 0 lengvo būdo, gyvas, tačiau be stipresnių prin
cipų žmogus. Dabar jis darė nuolaidų, kai kur per
daug pribijodamas netekti mokytojo vietos, o dar la
biau suėmimo. Gražiai apsirengęs, kaip pridera maes
tro, atsistojęs prieš chorą, padavęs visiems balsams
toną, mostelėjo, duodamas ženklą, pradėti. Tuo pačiu
metu ir pats pradėjo. Tačiau choristai tik Išsižiojo,
bet nė balselio. Pats maestro, padainavęs vieną posmą,
sustojo ir nutarė vėl pradėti. Subaręs salėj pradėju
sius juoktis mokinius, vėl davė chorui ženklą ir—visa
salė užtraukė "Lietuva, Tėvyne mūsų". Dabar giedojo
ir choristai. Inspektorius mėgino raminti. Bet šimtų
iš karto nenutildysi, o ypač kai jie nenori tylėti. Prie
kurio mokinio inspektorius pribėgdavo, tas aptildavo.
Bet visi kiti giedojo. Direktorius ir keletas mokytojų
u
susiorientavo''
atsisėsti.
Baigę giedoti himną, mokiniai susikaupę laukė, kas
bus toliau.
Iš pykčio dėl nepasisekimų pabalęs, išėjo kalbėti
Mišką.
— Draugai! Jūs manote pakeisti esamą tvarką? Jūs
manote, kad dar grįš seni buvę laikai?! Apsirinkate
ir kitus apgaudinėjate, žinokit, kad buvęs rėžimas ir
buvusioji tvarka nebegrįš. Dabar prasideda nauja era,
nauji laikai. Visi, kurie neprisitaikinsite, būsite sutrin
ti. Apsigalvokite. Supusite kalėjimuos, nieko nepada
rysite! Šimtai ir tūkstančiai tokių jau senai sutvar
kyti.
(Bus daugiau)
*mr

WATCH SAYINGS GR0W!
5
Yrs.

10
Yrs.

16
20
Yrt. Yr«.
$5 mo. $300 $600 $900 $1200
10 mo. 600 1200 1800 2400
25 mo. 1500 3000 4500 6000
60 mo. 3000 6000 9000 12000
Plui l a m i n g i Pold on Savingj

You'll

|

FOR THAT HOME
ALL YOUR OWK

Nee«l M o n e y

FortheDownPay»ent-*

Many ambitiods couples'afesaving here'to become
future home-owners, soon as they've accumulated thd
down payment needed. . Any convenient amount opens
your insured savings account at this Assocįatioa. The)
chart will show you how tnuch you need to savai

KEISTUTO SAVINGS AND
LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, Sec'y

3236 $outb Halsted Street
TEL. CALUMET 4118
SAVE VVITH A PURPOSE - SAVE ON A PLAN
• • ••

•
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CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA

Ūkiškos akcijos nariais. Įžanga 75c.
Koresp. Jenas A. Skelly

Kas, Kada Ir Kur

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS

pavyktų ne tik socialiai,
tetįJĮ-i^-įk
V - IfcįUj
ir pindgiškai, nes visas P H J ^ Į Į ? •
.
rengimo pelnas skiriamas SCStOtfidliO YakSTSIS?
tremtinių gelbėjimui Europo
BUS ŠOKIAI — B U F F E T je. Rengimo komisija susi- TAD KVIEČIAME l VYČIŲ
SUPPER — DOVANOS. — deda iš sekančių narių: So- *ŠUBATOS VAKARĖLIUS"
Šį sekmadienį, geg. 18 d.,
PELNAS SKIRIAMAS
phia Kelia (pirmininke), Am
Ar žinote, kad Chicagoje 50 L. Vyčių organizacijos
TREMTINIŲ GELBĖJI
brose, Gilmore, Kezea, Kaza- yra jauki vieta, kur tarp sa jaunuomenės rinksis 4 Scheu
M U EUROPOJE.
nauskas, Kutchins, S i \ Kut- vųjų gahma praleisti valan narnėsi's Bowling Alley, AsnŠį mėnesį; užsibaigs beveik chins, JrM Lapinskas, Rudis dėlę, kitą pasilinksminimui? land Ave. ir Van Buren &t.,
visi parengimai salėse, nes Vizgard, Woidat ir i a y n o r Tai L. Vyčių namas, 2453 W 1-mą vai. popiet, kad persi
prasideda piknikų, išvažiavi- vadovaujant klubo pirminin- 47th St. (Brighton Parke) tikrinti, kas iš jų yra geriau
mų sezonas. Sekanti sekma-įkei L- Vanagadtienei.
kur kas šeštadienio vakarą si boviininkai L. Vyčių Chidienį, gegužės 18 d., Chicašokiai prasidės 7 vai. va jvyksta kas nors naujo* — eagos Apskrities pirmame
gos Lietuvių Moterų Klubas karo. — LL.
Žais
šeimy n i š k o j e nuotaikoje boVling turnam i t e .
irgi užbaigs savo veiklos seŠiuose vakarėliuose yra pro vaikinai ir merginos kartu.
•
gos pasimatyti su draugais Laimėtojams bus dalinama
zoną su smagiu parengimu,
pakortuoti, bingo arba Čeke- gražios dovanos.
— su šokiais ir vėlyva už
riais palošti, pašokti p r i e
kanda (Buffet Supper). Pa
Po turnamento visi daly
smagios muzikos, pasivaišin
rengimas bus Evergreen Gol
Prieš keletą dienų Chica- ti; bendrai sakant, — pasi viai, ir visi vyčiai, rinksis į
fo Klubo salėje, prie 91st ir
savo namą pasilinksminti.
goje lankėsi garsi lietuvaitė linksminti.
Western Ave. Salė dabar yj Bus vaišės, muzika šokiams,
dainininkė Anna Kaskas. Ji
na naujai išdekoruota, per
Šiuos "Subatos vakarė-1 pakortavimas, čekeriais pataisyta ir labai tinka pava- &* *> uv0 atvykusi repeticihus" rengia L. Vyčių namo įlosimas ir 1.1. Tad, ištikrųjų.
sariniams socialiams paren- Joms su Alice Stephen Sing. ers choru, kuris ruošia kon- i komisija ir visas pelnas ei- bus kas nepaprasto. Tai vy
gimams. Atsilankiusieji pra-:
čių sportininkų balius!
na namo fondan.
cert
leis kelias valandas tikrai |
* * * * * * 26 d., OrchesVisi kviečiami atsilankyti.
jaukioj vietoj ir draugiškoj ** Hali salėj, Michigan prie
Koresp,
nuotaikoj. Jono Byansko or Monroe
Anna K a s k a s dalyvaus
kestras linksmins visus su
mėgiamom suktutem, aguo koncerte kaipo soliste. Išpil
STUTTGART, Vokietija,
nėle, noriu miego, smagiais dys kelis solo numerius ir
Knights oi Columbus Car geg. 15.—Vokiečių denacifii keletą dainų kartu su choru.
valcais
ir
Anna Kaskas ir Alice Step- dinal Mundelein kuopa ren kavimo taryba šiandien nu
4
'swingais". Apie 10-tą va
hens, Alice Stephens Sing- gia pirmą šokių vakarą ge teisė Dr Hjalmar Schacht,
#
landą bus užkanda ir kiti
ers choro vedėja, yra jaunų gužės 16 d., 8 vai., Father 67, buvusį nacių ekonomijos
vakaro paįvairinimai. Taipgi
jPerez salėje, prie 6710 So ministerf,
bus labai gražių ir vertingų I dienų draugės.
aštuonis
metus
M
st
Visi
šiam koncertui Alice Ste- * y kviečiami atsi kalėti t ir įsakė l'onfiškuoti
dovanų išlaimėjimui, kurias
parūpina ir aukoja pačios phens ruošia platų lietuviš lankyti smagiam vakaro pra beveik visą jo asmeninį turklubo nares: vice-pirmininkf' kų ir kitokių dainų progra leidimui. Jūsų dalyvavimas ta
Schacht, kuris sulopė vo
Della Kuraitienė, Podžiūnie- mą. Dainininkės išpildys ir parems šią katalikišką kuo
pą
ir
susipažinsite
su
katakiečių ekonomiją po Hitle
nė ir H. Statkienė. Piikias kelias stambias naujenybes
rio įsigalėjimo, buvo ištei
dovanas aukoja taipgi visos kurių solo dalis atliks Anna
sintas Nuernbergo teisme
Rengimo Komisijos narės ir Kaskas.
B. A . L A C H A W I C Z
praeitą spalių, 1 d.
klubo valdyba.
Bilietus šiam parengimui
Laidotuvių Direktorius
Klubietės rūpestingai dar- galima gauti nuo choro naROSELANDE
buojasi, kad jų parengimasj rių arba šaukiant Harrison
KOPLYČIA RANDASI:
_ _
2303. Bilietų kainos: $1.20,
10756 So. Michigan Ave.
$1.80 ir $2.40. Buvo bilietų TeL PUL. 1270 arba CAN. 2515
už $3.60, bet visi jau yra iš R a . teL — COMmodore 5766
parduoti.
Koresp.
(Atkelta iš 4 pusi.)

Chk. Lietuvių Moterų
Klubo Pareagimas

LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS

Sportininku Diena
jskmadieni

ANTANAS SASINAS
Gyv.: 1231 S. 50th Ave., Ci
cero, Illinois.
Mirė Geg-. 13d., 1947m., 12:30 vai. popiet, Bulaukęe pus€s
amžiaus.
Gimė Liefeuvoje.
Kilo iš
Telšių apskr., Eigirdžių parap.,
Laukstenų kaimo.
Amerikoje
išgyveno 45 metus.
Paliko dideliame nuliūdime:
seserį Sofija Šaulienę ir švogerį Julijona; brolį Mykolą;
sesers dnkterį Kastanciją Venskienę ir jo« vyrą Stanislovą
ir jų dukterį Kastanciją Ka
minskienę ir jos vyrą Danielių
Ir kitas gimines, draugus ir
pažįstamus.
Priklausė prie Šv.
draugijos Ciceroje.

Chicafeje
Anna Kaskas

Kūnas pašarvotas Ant. B.
Petkaus koplyčioje, 1410 So.
50th Ave.. Cicero, 111. Laido
tuvės įvyks šeštad., Geg. 17d.
18 koplyčios 8:30 vai. ryto bus
atlydėtas į šv. Antano panap
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už
velionio
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines
Nuoširdžiai kviečiame visus J
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Schacht Nuteistas
8 Metus Kalėti

Sofai

švo-

Laid. direkt.: Ant. B.
kus, tel. Townhall 2109.

Pet

Kandantieji nuo senų, atdarų
xr skaudžių ftalsdų, žino kaip šun
ini yra ramiai pasidėti, tr kaip
nakties metu negalima serai Išsi
miegot. Kuomet
Žalsdos pradeda
niežt Ir skaudė
ti — užtepkite
LEOULO Ointment palengvi
nimui skausmo
tr niežėjimo tų
sea'j, atdarų Ir
skaudžių taiadų.
Jo
atgalTlnančlos Ir skausmą
prašalinančios ypatybec suteiks
Jums
tinkama
nakties poilsį ir
pagelbše Išgydyt
senas, atda
Ir
daa. Vartokite JJ irgi skaudlems
nudegimams, l a š ų ir sutrukimų
prašalinimul. Ir kad palengvinti
Psorlusls niežėjimą. Atvedina va
dinamą Atklete's Foot degimą Ir,
atešljlmą, sustabdo jo plėtimąsi,
nulaiko nuo odos undžiOvlmo Ir
nitrūkimo tarp plrSt^; geras ir
tausos, trnkstan&ios odos niežėji
mai, nuo darbo išbėrimams Ir kioiiu odos negalams Iš lanko pu-

•
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LBGULO OINTMENT parsiduo
ta po »1 16 Ir po $X.5S.

Specialis Pavasarinis Išpardavimas

Siųskite JOsų Money Orderi tie*>« I

-

LEGULO, DEPT.—D.
Jei gali nusiųsk Care pa
ketėlį
lietuviams
tremti
niams, Europoje esantiems.

t?

T I E S I O G IŠ DJRBTUVĖS

4330-34 S. California
Avenue
Lafayette 0727
Koplyčios VELTUI Visose
Chlcagos Dalyse
Radio Programai WGES
(1390 k.)
DABAR KAS ŠEŠTADIENI
nuo 9:16 lkl 8:30 v. ryte.

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

NULIŪDIMO W J V VALANDOJE
K R E l F K i f f i S PRIE
ANTHONT B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

659 W. lBth Street
iy2

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

6812 So. Western Ave^ Chicago, I1L
Telefonas — GROVEHILL 0142
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir
jūsų finansiškam stoviui prieinamas!

AIR-CONDITIONED

Tel. SEEley 5711

bloko j rytus nuo Halsted. Pietų gatves pusėje.

Ambulansu pa tarną-,
v imas yra teikiamas j
dieną ir naktį. Rei-I
kale, saukite mus.

IGNACAS J. ZOLP

U O D Č S I O VALAMDOJ
Šaukite

1646 VVEST 46th ST.

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIAI
m^

t » 9 Lltvenlea Avav

^^

YARd* 1138-1139

knrit gy*mm kito** m**M)» auftt gwnniM ropfyof arSao įtitą tutatį

PIRKITE TIESIOG

NUO

JVEUSOA

Works

2314 W. 28rd PLACE
10756 S. MICHIGAN

3938 W. l l l t h STREET — Xel. BEVerly 0005
Pirmoji paminklų dirbtuve nuo Šv. Kazimiero kap. vartų.

Ji

10821 S. MICHIGAN AVE.

Phone: PUUnum

g g

ANTANAS M PHILLIPS

3914 West lllth St

4348 S. CALIFORNIA AVE.

Telefonas: CEDAROREST € 3 3 5

Phones: YARDS 1138-89
PBOspect 0099

LEONARDAS L BUKAUSKAS

3307 S. LITUANICA AVE.

Tiesiog Ten, Kur Bosai
Sosto ja.

Phones — CANal 2S15
COM 5 7 6 5 ; P U L 1270

MAŽEIKA ir EVANS

Sf. Casimlr Monumenf
Company
Vienas Blokas nuo Kapinių

Pitone: YARds 0781

LACHAWICZ ir SŪNAI

3319 LITUANICA AVE.
6845 S. WESTERN AVE.

BITIINandKAMENSKY

Mes turime koplyčias
I visose Ohicagos ir
ttosclando dalyse tr
! tuojau patarnaujam.

'J.DJ-

TMMM

Aplankykrte mus ir pamatykite mūsų darbo pavyz
džius. Dirbtuve yra atdara visomis dienomis ir visovalandomis.

j

CICERO 60, ILLINOIS

MŪSŲ KOPLYČIA YRA

PROtpect0099

Nuo akmens šlifikavimo iki raidžių iškalimo ir
paveikslų įstatymo — BITTIN Ir KAMENSKY ekspertyvis darbas yra paremtas 45 metų patyrimu.

*"

4847 W. 14th Street

Paminklus pristatome i 'visas kapines arti ar toli

Monumenf

4605-07 S. Hermitage
Avenue
Yards 1741-2

PETcR Pe GURSKIS DIREKTORIUS

#845 Sa Wes»eni A**
Užsisakykite gražų paminklą ant savo mylimo as
mens kapo — tiesiog iš šios vienintelės lietuviškos pa
minklų dirbtuves.

LATOOTUV1Ų DIREKTORIUS
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

METROPOLITAN LIQUOR STORE

KAPŲ PAMINKLAI

\ii!iū<lV: Sesno, BmH>,
gėris ir kitos Giminės.

SENOMS, ATDAROMS,
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Iš Šen Bei Ten

Pagal "logiškus" suaugu
•
sio vaiko Mažylio išvedžioji <f
METROPOLITAN LIQl OK KRAUTUVES
m u s išeina, kad ir Čekoslo
vakija ge r u o j u išsižada jo
laisves, ir Lenkija, ir Pran
Siauras HI-GRADK California gamybos Vy
cūzija, ir Graikija, ir dešim
nas, 20%
$ 3 . 4 9 už galioną.
tys kitų Europos valstybių,
CREAM <*F KENTUOKY Degtine, 86
—
dabar parduodama
$ 3 . 3 7 u£ ffiffth.
kurias buvo ginklu ar kitu
5 METŲ KENTUCKY Degtine, 86% — pasi
būdu pagrobęs karb metu
naudokite proga
.$1.89 u* pint'e.
Hitleris. Visiems dar labai
SEAGRAM - SCHENLEY - CALVEBT ir kitų
gerai žinoma, kokiu būdu
žinomų rūšių už labai žemas kainas ant keisų.
Lietuva ^išsižadėjo" Klaipė
GIN — turime stoką gerai žinomos rūšies —
dos, todėl aiškinti neverta.
įsigykite dabar
$ 2 . 9 8 «* « « " •
Dar durnesnė kalba apie Vii- r.
"WEEK-END" SPECIALUS ALUS, 24 bonkų
niaus išsiže dėjimą.
keisais, nuo
$ 2 . 3 9 *r suvirs.
Gaila, kad, rooos, buvęs
Stambi nuolaida duodama užsakant vestuvėms,
parengimams arba piknikams.
rimtas ir suaugęs žmogus
NUVEŽIMAS TEIKIAMAS VELTUI.
taip leidžiasi prievartauja
mas, skaitydamas kokio ru
so ar žydo komunisto para
2145 W. CERMAK K »
TEL. CANAL 2927
šytą kalbą.

Vardo

John F. Eudeikis

Phone: YABds 4908

JULIUS UULEVICIUS
Phone LAFayette 3572

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

8

Baltijos tautų Kryžiaus keliai...
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IŠ KUMŠTININKO — RISTIKAS

Komunistai bijo tiesos ir šviesos

ŽYMUS KANADOS PROFESORIUS RAŠO APIE BALTI
JOS TAUTŲ BAISIA PADĖTĮ. JIS GINA TŲ KRAŠ
TŲ TEISES.

JUGOSLAVIJOJE BUVO NUŽUDYTAS KUNIGAS TIK
TODĖL, KAD JIS ĮRODĖ, KAD KOMUNISTŲ KA
REIVIAI NETEISĖTAI PAĖMĖ KVIEČIUS IŠ
ŪKININKŲ.

i mus

New York. — Pasaulinio I nešimų ir tose zonose nese
vardo katalikų veikėjas, įta nai keliavusių žmonių pa
Amsterdam. — JugoslaviPer
pastaruosius
du
X "Drauge'' Aplink mus
kingas publicistas, kanadie reiškimų, bet ir iš asmeniš
f jos komunistai persekioja mėnesius Zagrebe arkivystis universiteto prof. Thomas kų pasikalbėjimų su esankunigus ir pasauliečius. Ko kupijos devyni kunigai buvo ižinutėse buvo parašyta, kad.
k
A
P o d
vargoninin
Greenwood nesenai paskelbė f čiais tremtyje baltų katalimunistai nenori, kad jų areštuoti; kiti buvo privers- L
.
* T
. , *
jautrų straipsnį apie Balti- kais — jų kraštus rusai pa
žiaurus darbai pasiektų už t< n . n u i
..
ko pareigose Sv Jurgio bazjos kraštų, likimą.
j verte tikromis koncentracisienį.
ti palikti savo parapijas.
. , A «. .
vr .
Straipsnis įdėtas prancū- j jos stovyklomis,
Vienas kunigas buvo M > n y c i o j pavaduoja dr. A. StulYRA ĮSPĖTI
ziškam Ottawoje leidžiamam Į N £ R A DŽIAUGSMO
žudytas todėl, kad jis įrodė, * * T u 1 * * 0 b ū t i d a i n - A - G i e "
"Le Droit" (1947 m. balan-'
Katalikai yra įspėti, kad jog
komunistų
ne draitis.
teisėtai
paėmė kareiviai
iš ūkininkų
X Gerdvainių name, 7250
diio-men, 19 d.).
"Sibiro baime ten yra
jjie negali eiti pas kunigus kviečius.
S. Washtenaw Ave., gegu
ir neleidžiama dvasiškiams
Paduodame bent keletą iš visų širdyse. Laisvą džiaug
BAISIOS ŽIEMOS
žės 18 d. bus nepaprasta gelankytis katalikų namuose.
traukų iš to ilgo ir turiningo smą, kurio tiek daug turėjo
kurią
tos sveikos tautos, šiandien
straipsnio:
Žmonės, kurie užkalbina ku
Katalikai iš vienos apy jgužinė,
.
•»••»- rengia ARD
« i8
nigą gatvėje, yra persekio linkės buvo priversti i * * - 1 * * * * 1S Marąuette Park.
"Baltijos tautų kalvarija pakeitė melancholija, nevil
jami diktatoriaus Tito slap- kraustyti kitur. Baisios žie- Gegužinė prasidės 3 vai. poprasidfejo 1940 m., kai rusų tis ir gal rezignacija. O vis
kieta
rezistencija
Tony Galento, kuris prieš kiek laiko kumščiavos! su Joe| tosios pohcijos.
mos metu motinos buvo pri- P ie tpatrankos jau privertė tap- dėlto
ti SSSR dalimi pasėkoje su- j * * * o k u p a n t ą
nesiliau j a. Louis pasaulinio čempiono vardui, dabar pasidarė ristiku.i Vyriausybė uždėjo nepa- verstos nešti savo kūdikius j x ^ R D seimas šįmet įtarties, sudarytos tarp Mas tautinė ugnis dega ir atei Nuotrauka padaryta jam ritantis su Irish Ryan, New prastai dideles taxas bažny dešimtimis mylių per snie-1 k g g e g U žės 25 d. Dėl kun.
Yorke. (Acme-Draugas telephoto)
čioms, kad jos negalėtų gą, einant į nurodytą vietą. J B p V a i š n o r o s M I C , prikvos ir Berlyno prieš pat čiai gaivina.
.
veikti.
% • Ištremti katalikai dabar gy- micijų, seimo posėdžiai įvyks
šiam karui prasidedant."
"Didžiosios demokratijos
Nors konstitucija garan vena prastose> palapinėse.
tas tautas apleido ir baisią
ne Gimimo šv. Marijos pa
NEGALĖJO NIEKO
Dirbkime
visomis
jėgo-,
__
neteisybę toleruoja. Su gituoja tikybos dėstymo lais
sale
b e t šv
Kazi
ĮTIKINTI
mis, kad komunizmas būtų " ^ i N
J>
"
m
i
e
r
o
vę,
bet
tikybos
(religijos)
pašalintas iš pasaulio, nes
Akademijos auditon" A r taikos ^
pri-llS ^
S
^ l ' A ^ « ! ? J L ? ^ ^
TAVERNO PAGROBĖ
$55 IR JIS JIEMS į KALĖJIME PASIUNTĖ STEIKO mokymas diena iš dienos sun komunizmas neša baisų gy- joj. Visų prašoma tai įsidėpažins šią neteisybę? Rusai ! k y lančio iš žiauriausio karo
PIETUS.
kėja.
yenimą visur.
j mėti ir skaitlingai seime da
apie tai nekalba, tartum tai į g r į u v e s i u . Ar būtų priemolyvauti.
būtų baigtas reikalas... Pa- j n i ų t ų t a u t ų l i k i m ą s u š v e l .
ChScago. — Robertas Pot"jie
yra
kaip
vai
re,
saulis pastatytas prieš įvy ninti ir pamintą teisybę at ter, 28 metų, ir jo žmona
X Edvardas Varekojis, su
kai."
kusį faktą (fai t accompli). statyti ? Pasaulio opinijai Rita, 19 metų, aną dieną tanus Rockford veikėjos Sarah
• •
•
Iš anksto Kremliaus sure ir diplomatijai iškvla parei verne įvykdė "holdapą", nu
New York. — Frank Se-,kad daktarai Bellevue ligo- Varakojienės, lankąs MarPolicija
pareiškė, kad
ir gavo steiko pietus.
žisuoti plebiscitai siekiant
ga susirūpinti Baltijos kraš
Steiko pietus jiems pa- Potters įėjo į Schwartz ta well yra aklas, ir per aš-1 ninėje gali padaryti cperaci- i ąuette univ e r s i t e t ą, yra
pasauliui
parodytų,
kad
tų likimu."
siuntė i noliHina ««v^ vi verną• dienos metu ir rpaėmė
metus i ją, kuri jam grąžins regėji- | " c h a r t e r member" ir prezi( tuonis pastaruosius
Baltų tautos laisvai atsisa
kaSOS $55
ketuns
is buvo
liot Schvvartz C e r n o J * ?
' **!J
vedžiojamas savo mą, bus Cornea (raginė) i d e n t a s s t u d e n t ų fizikų naukė nepriklausomybes, nega NIEKO DAR
iiot. &cnwartz,
taverno •avi-ii.kostiumeris
, ,u
J " draugijos Sigma Pi Signnuvarė
i l v a r A ij „,..„_
.
prau lištikimo šunies Jackie. Šuo |persodinta.
NEPADARYTA
lėjo nieko įtikinti. O vis dėl
jį vedžiodavo Anniston mies j Sewell, 42 metų, linksmas
ninkas, kuris pirmiau prieš Lykla
ma. Gegužės 9 d., gražiam
to, jei valstybių kanceliari
te,
Ala.
,<TN
jauną porą
buvo iškėlęs
atvyko
su
savo
vyresniu
sū
Jie buvo sučiupti namie
v
jas i r viešąją opiniją nervi
Bet prieš kelis mėnesius numi į La Guardia aredro- Medford viešbutyje valdybos
"Dar nieko nėra padary-1 g k u n d ą
per taxi vairuotoją, kuris Sewell
sužinojo, kad jo šuo, mą, ir tuojau nuvažiavo į įvesdinimo (installation) ban
na kai kurių kraštų, virtusių ta Baltijos kraštų juridiniam , „ ^
_
juos
pirmiau
atvežė
į
taver
J
dabar 9 metui, irgi netenka j ligoninę.
! kietas.
Maskvos teritorinių apetitų tatyti
tautų šeimoje
statusui
nus- ' J j $ —
Pasaulis
anuomet,
y r a | j |•c r a s
ną.
Sewell neteko
regėjimo . X Dievo Apvaizdos parapatenkinimo auka, likimas, iškilmingais ir oficiahniais
•
Schwartz pareiškęs, kad regėjimo.
tai oficiališkai
dar nieko aktais pripažino jų nepriAną dieną Sewell nuskri prieš/ aštuonis metu s troko p i j o j p a s t a r o m i s dienomis įDenver. — 70 metų senu- nekels bylos prieš Potters.
nepareikšta del Baltijos kraš klausomybę. Lygiai tokiais j k * s Frederick Rudclph aną
'
'steigtas Sodalicijos skyrius.
"Dievas geras man", — do į New York, ir jis tikisi, nelaimeje.
tų likimo.
aktais turėtų apspręsti da- i dieną įtikinėjo, kad tai buvo jis pareiškė: "Kodėl man
Valdybon išrinkta: A. Di"Tuo tarpu, vakarų vals bartinį jų likimą, plačiuose ! žali a šviesa. Ir jis buvo tik- nepadaryti jiems ką nors
džiulytė — pirm., dain. M.
r
tybes turėjo normalius dip tarptautinio teisingumo re- i a s , kad j i s teisingas ir nu- gero."
Pukšmis — vice pirm., ArGal jo gerumas privers
lomatinius santykius su tais muose" — šiais žodžiais ėjo dviem dienom į kalėji
Chicago. — Dr. Jlobert S.
Grįžti namo iš pokerio ar m 0 n a i t ė — sekr. ir SauliBaltų kraštais iki pat karo./| apeliuodamas į pasaulio są mą, nes nenorėjo mokėti vie jauną porą giliau apsimąs- I Berghof f, Mercy ligoninės kitokio lošimo ir esi susi jau- k a i t g
iždin. Iš syk įsiraIr tautų šeima juos buvo žinę, baigia savo nuoširdų no dolerio pabaudos už va tyti ir ateityje tokių dalykų širdies specialistas, aną die- dinęs, kad laimėjai. Bėt tik- ^ v i r š p o r 0 s desėtkų narių,
priėmusi į visas tarptauti ir turiningą straipsnį žymu žiavimą pro raudoną šviesą. jie nebandys d-ryti.
|ną aiškiai pasakė, kad loši-jrumoje esi pralošęs, kai ei- G i r d ė t , daroma pastangų at"Šviesa
buvo
žalia",
—
jis
\
nes organizacijos Ženevoje. sis prof. Greenwood.
mas kortomis kenkia šir- ini į lovą, nes miegas nėra- g a i v m į m u į į r L. V 4-tos kuo
tarė
teisėjui,
—
"aš
nesu
džiai.
mus. Kitą dieną esi išvargęs.
"Sprendžiant ne tik iš
kurį sayo laiku y r a vai.
Jeigu perdaug kortomis
Kodėl tas nuovargis? Po- [ ^
Jabai gvarbią rolę jau.
baltų požemio sąjūdžių pra- SKAITYKITE "DRAUGĄ" kaltas."
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, . ,. . , .„ ,_
Tokyo. — Kunigas Edward losi, o ypač iš pinigų, yra keno žaidimo susijaudiniJ
„
ij.,v.
.
v ,
v. j ; .
.
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7 . nimo, ir bendrai lietuvių kaT „,
v . ,.
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J. Flanagan, Boystown js- didžiausia priežastis širdies mai prikrauna sirdj. Ir tai i
"
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ų veikime
"DOROTHY LAMOUR YRA MANO
teigėjas, kuris dabar lanko- jatakų>
•
(atsitinka su laimėtoju. Nors
MYLIMA BRUNETE,
kišeniuje yra pinigų, bet
x Mrs. Lorraine Slyka3
si Japonijoje jaunimo reika-1
,
O CHESTERFIELD YRA
širdyje tuštuma ir nuovar- 'šiomis dienomis turėjo dvi
lais, atsilankys gegužės 16 C™ L,. l r o m # i n i a m c
MANO MĖGIAMI CIGARETAI"
dieną pas imperatorių Hiro- jVdlUU IlClf?IiniClllli
"suprise showers". Viena
gis.
buvo Mrs. J. Schultz namuo
hito. Apie tai pranešė Kvo-1 Primename visiems pasini-..
...
se, 8115 S. Justine St. "Hosdo žinių agentūra, gegužės tiniu metu iš Europos atvy- Į16IK6 f a S I į
15 dieną.
1 kusiems tremtiniams, kad I Wash.?ngfc»n. — Paul V. tesses" buvo Mrs. J. Schultz
ClTtKENTLY
STAKRINCi
IN
šeštadienį, gegužes 17 d., iMcNutt, pirmas Jungtinių i r Mrs. Kardelis. Kitą panaPAKAMOI trra
KOMA.NTK
IOMBDY
"MY FAVORITE BRUNETTE"
lygial 7 v a i vak. ' *SANDA-1 Amerikos Valstybių amba-išią puotą buvo suruošusios
ROS" svetainėje (840 West j sadorius naujai Pilipinų res-|Mrs. I. Gudenas ir Mrs. J.
Atlanta. — Ir vėl baisi ne 33rd Street) įvyksta svar- jpublikai, įteikė raštą prezi- Remaks. Per abi puotas bulaimė. Mrs. Paul R. Refoule, j b u s susirinkimas organizaci dentui Trumanui, kad jis j s į m o j i motina gausiai apdo31 metų, prancūzų artisto j „jems reikalams aptarti.
pasitraukia
iš ambasado vanota. Lorraine Slykas yra
žmonos, lavonas buvo rastas j visi tremtiniai kviečiami riams pareigų.
duktė žinomų Marąuette Pk.
prie upės. Kažkas ja. nužudė, i dalyvauti.
veikėjų Phillips'ų, gyv. 6955
Šeimas nariai pareiškė, |
Laikinasis Komitetas,
S. Maplewood Ave.
jog Mrs. Refoule mėgdavo
X Matas Zizas, 7139 So.
rinkti gėles prie upės.
lv*l SUSIflaUZe
New York. — Arnold TurŠešiasdešimt keleiviu bu- ner, 25 metų, buvo areštuo- Mozart St., senas namų statytojas, šioje srityje yra tik
vo sukrėsta, kai Aurora ir f tas. Jis yra įtartas, kad nu ras čempijonas. Kiek teko
Elsrin traukinvs susidaužė žudęs 5 metų mergytę. Jis
Chicago. — Raišas žmo i Garfield Park " L " trauki gyveno susimetęs su kokia girdėti, šįmet jis pastatys
arti 100 naujų namų vaka
gus bandė išgelbėti savo nį, prie Laramie ave.
tai moterimi.
rinėj ir pietvakarinėj mies
žmoną Mrs. Josephine Hru3
•=•&-•
to dalyse. Nei vienas konban, 77 metų, iš liepsnų, kai 9 ^
traktorių nebus padaręs to
jos rūbai užsidegė nuo ang
kio rekordo. Nežiūrint tiek
lies pečiaus žiežirbų.
*
darbo, Matas dar randa laiVIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS
Jos vyras Juozapas, 80
RADTO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS* BAL. 11d.. 1933.
įko ir organizacijų veiklai.
metų, miegojęs kitame kam
Jis yra L. Vyčių namo trusbaryje, išlipo iš lovos, liejo
tisas ir veiklus L. Vyčių sevandenį ir šaukės pagelbos.
niorų kuopoj. Zizų dukterys
Mrs. Hruban mirė nuo
SEKMADIENIAIS: n n o 1-mos
nudegimo.
iki 2-ros valandos popiet. —
eina aukštus mokslus ir vei
kia jaunimo — vyčių orga
KITOMIS DIENOMIS: nno 9:80
valandos vakare.
nizacijoj. Zizai yra taipgi
f
nuoširdūs ' 'Draugo" rėmė
Washington. — Balandžio
EXTRA PROGRAMAS: Penk
tadieniais nuo 7 iki 8 v. vak.
mėnesį buvo 56,700,000 dar
jai.
bininkų, pakilo
dirbančių
• •
•
MARGUČIO Ofiso Adresas;
600,000. Pakilo
dirbančių
nereikia pamirš
skaičius ryšiumi su ūkio dar
6755 So. Western Ave., Chicago, 111. ti, Niekados
kad ir juoda diena gali
bais. 48,000,000 dirbančių
Telefonas — GROvehiil 2242
Cofytgi*
I randasi ne ūkio srityse.
38 ateiti.

Nukentėjęs pasiuntė steiko pietus...

Gal Pranas atgaus regėjimą..

Kortos yra širdies priešas...

Atsilankys

Prie upės mirtis

įtartą areštavo

Negalėjo išgelbėti

mAPGUTi:r

ffi

WHFC -1450 kilocycles

56,700 Wda7be
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