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TRUMAMS PAS SAVO SERGANČIA MOTINA
Vatikanas Yra Katalikų Rezistencijos Simbolius;
Popiežius Tiki, Kad Lietuva Atgaus Nepriklausomybę
Rašo

'Draugo"

Bendradarbis

Vyt.

\inlnas

I&NEČA PAŠAUTA SEKRETORIŲ

Gavęs Gydytojo Pranešimą Trumanas
Sėdo į Lėktuvą ir Skrido Pas Motiną

GRANDVIEW, Mo., geg. (darbininkų unijai^ kad ji
18. — Prec. Turmanas šian- j neatnaujins uždaros įmodien pranešė, kad jo moti nes ir duoklių išskaitymo
nos sveikata pagerėjo, ir dėsnius sutarties išsibaigian
kad ji šį rytą tris valandas i čios geg. 31 d. Bendrovė,
pasėdėjo savo mylimam su-1 bandanti sudaryti naują supiklyje. Raporteriam pra- j tartį su unija, pastatė savo
nešta, jog 94 metų amžiaus I reikalavimus eilėje griežtų
Trumanienė atrodo smagi ir kontrareikalavimų į unijos
linksma, kalbėdamasi su reikalavimus algų pakėlisavo trim vaikais.
mams ir įsteigimui pensijos
Gavęs pranešimą iš savo fondo,
asmeninio gydytojo, brig.
Raportuota, kad unija nejgen. Wallace Graham, kad padarė jokio komentaro dėl
•• jo motina. žymiai susilpnė bendrovės reikalavimų, bet
jusi. Prezidentas tuoj sėdo nurodė jog derybos bus tę
reikalauja
i savo privatų lėktuvą ir ne siamos. Unija
žiūrint audros skrido į Kan- 23V2 centų valandai algų pa
Isas iš kur automobiliu tuoj kėlimo iš Fordo, nežiūrint
nuvažiavo į motinos namą to, kad priėmė 15 centų va
šiame mieste. Kelionė į Kan landai pasiūlymus iš Gene
District of Columbia advokatų sąjungos skundų t a r y - | s a g C i t y u W a a h i n g t 0 n o §- ral Motors ir Chrysler bend
bos sekr. George W. Dalzell išnešamas iš miesto teismo | m g k e turias valandas ir 47 rovių.
rūmų Washington, D. C., po to, kai jis buvo pašautas I m į n u t e s
negro advokatūros studento, kuris neišlaikė advokato eg
Ramiai Pamiegojus,
zaminus. Negras Dan Williams nušovė du vyrus ir paSustiprėjo
žeidė trečią. Jis buvo pašautas ir suimtas.
(Acme)

šioje pesimistiškai misi-'
Atsisveikindamas Popie- derėtis su Maskva, jei rusu
teikusioje Europoje, Vatika- žius įteikė asmeniškai minis užimtose teritorijose katalinas dar spindi visu savo di- trui Turauskui Švento Ka-jkas laikomas valstybes prfadingumu.
jzimiero relikvijų
šu Nr. 1.
Kada vizituotojas keliasi
Vaitikano Vaidmuo Pasaulio Popiežius Yra Pasmerkęs
laiptais ir pereina iš salės
Komunizmą ir Nacizmą
l salę, jam atrodo, kad jis
Vatikanas nieko nedaro,
žingsniuoja iš šimtmečio j
Vatikano vaidmuo nėra
šimtmetį. Vienur jis mato lengvas šiuo metu. Kiekvie- kad pasunkinus šį konfliksargybas su graikiškais šal- nas konfliktas, kuris skaldo; tą„ Jis niekad
neieškojo
mais, kitur su napoleonišEuropą, visad atkreipia i kraštitinių priemonių, kad
komis kepurėmis, arba Cle- Popiežiaus didelį
dėmesį, | padarius tam galą. Popiementino salėje marguose nes kartu jis skaldo Bažny- žius niekad nepritarė, kad
rūbuose šveicarų sargybą čios pavaldinių vieningumą, nacių Vokietija vestų karą
primenančią MSchel-Angelo ,' Popiežius bandė sukliudy prieš komunistinę Rusiją.
Bet Vatikanas aiškiai ma
ti 1939 metų karą. Bet vilaikus.
Visi, kurie apsilanko Ro- sos jo pastangos nuėjo nie- to, kad be naujo konflikto
u
moje, nori pamatyti Popie- kais. Niekas nesukliudė na- tikėjimo laisvė už geleži
žių. Kaip tai daroma J Jie ciams paversti Europą, griu- nės uždangos" niekad nebus
turi kreiptis į savo šalies vės*U krūva. Tol kol tęsėsi atstatyta.
ambasadorių, kuris persiun- kautynės, Vatikanas
stenŠiandien Popiežius yra
čia jų prašymą Vatikanui, gėsi laikytis nuošaliai nuo Romoje, bet jei ryt Italija
Ir vieną dieną j jūsų vieš- konflikto, dėdamas visą lai taptų komunistine, jis turebutį ateina iš Vatikano pa- k a . pastangų, kad atstačius tų ieškotis prieglaudos kitosiuntinys, kuris praneša, taiką, arba padšjus niekuo , j e valstybėje, ieškotis naukad Jo Šventenybė tokią die- ' nekaltiems civiliams gyven- jojo Avignono Amerikoje,
w
ną ir valandą sutinka jus tojams,
[Bet jis negalėtų perkelti su
Gydytojas
buvo sakęs,
W A S H l N G T O N , ge*. 17.
priimti.
Bet dabar ant kitų griu- savimi visų Bažnyčios istokad p. Trumanienė "labai
A M KU V — Nacionalinis telefonistų
Vatikane būna privatūs vėsių pradedąs formuotis riškų vertybių. Žinoma, maSU81P
1I k ad beda
T,«.-li-.M uLsJ.ms f . „ k . • »:«« B a J ^ i ; ^ ; °'
l. 3 „
° ^reikas, kuris atrodė einąs
priėmimai i r specialūs. P r i - ' naujas pasaulis. Vienos vals terialiarf niiostoliai jam b*prie šiokio tokio i g a i S k i
vačiame priėmime, iškvies- tybė* liko visai ištrintos iš;tų padengti tikinčiųjų auko
WASHINGTON. geg. 17 | JERUZALE, geg. 17 - jterelfa išvargusiame kūne.
^
vakarą
tasis asmuo paliekamas vie- žemėlapio, kitos praplėtė m i a , bet toks jau P o p i e ž i a u s ^ Pirmininkas Fellows (R., Oficialiai šiandien pranešta, I Prezidento motina nesenai jm o i .rQ b uaži sg7i ml i eo p s ŠJ
n o i o s u :*
Pirmininkas Fellows (R., Oficialiai šiandien pranešta, j Prezidento motina nesenai n a u j 0 u ž s i l i e p s n o j o g u į g a .
nų vienas su Popiežiumi ir savo sienas. Visa tai Vati- vaidmuo, kad jis visad turi M e > } š i a n d i e n s a k § j o a t . • š e š i v s
pasiligojusi, kuomet k
Storinti
telefonu
iliečiai> r a s J b u v o
. ) šiandien sakė jo at- jog šeši U. S. piliečiai, ras- buvo pasiligojusi, kuomet k yy mm Uu s uusst tilp r ri mn tt il telefonų
gali pasikalbėti įvairiais kanui sukelia didelių rūpės- . U kti Romoje.
-• - '
"
— - - —
—«~
P
telefonų
stovų teisių komisija birž. ti sugautam žydų bėglių lai- j krisdama namuose nulaužė įtaisymo darbininkų pikietiklausimais. Jį daugiausiai &U. Ko Bažnyčia nori? Ji Bažnyčia Yra Rezistencijos 4 d. pradės svarstyti įstaty-ive atlydėtam į Haifa uostą ! šlaunkaulį. Ji pagijo, tačiau,
n i n k ų ]inijag
gauna aukštieji dvasiškiai, n o r i visur išlaikyti savo san
mą prašalinimui kai kurių [su 1,000 neteisėtų žydų imi-J ir atrodė gan stipri ir sveiNational Association of
Simboliu
žymūs valstybių vyrai, dip-i tykius ir reikalauja,
kad
kliūčių imigracijai Ameri- grantų, buvo šį vakarą su-,ka iki penktadienio nakties. Communications Equipment
r e
lomatai ar šiaip pasižymė- būtų gerbiama religijos laiŠiandien Bažnyčia yra - j k o n t ^ tikram laikotarpiui laikyti Palestinos policijos; Iki vakar po pietų, tačiau, W o r k e r g a p k a l t į n o Western
sv
ję visuomeniniame gyvenišzistęncgos simboliu. i 0 « i a | T a s l e i s t ų Amerikon įvažiuo apklausinėjimui. Tremtiniai protarpiais ramiai pamiego- Electric bendrovę "atviru
me asmenys. Specialiame pav » t i k a n a s Neveda Jokių padėtis krenta labai ryškiai t į « a t i t i n k a m a d a l į - trem-|buvo tuoj perkelti įj keturis pus, Trumanienė žymiai sus- k a r Q p a s k e i b i m u " ir "unijų
į akis Lenkijoje ir Lietuvo tinių ir pabėgėlių iš Euro- britų laivus i / p e r v e ž t i į tiprėio. Sakyta jos sūnaus sudaužymo" taktikos vartosikalbėjime sušauktieji su
Derybų su Maskva
je. Antirusiškai nusistačiusi DOS kraštu
eina į vieną salę ir ten, PoCipruso salą.
•
j aplankymas žymiai ją pra- j i m u > i r į s a k § g a v o n a r i a m g
Savo laiku buv
piežius priėjęs prie kiekvie-.
o paleisti liaudis grupuojasi apie baž-1
Tuo pat metu, britų vy- i džiugino.
!V§1 pikietuoti ten, kur buvo
no, pasikalba trumpai ir S u - j S a m i a i . k a d Vatikanas vedainyčią ir kunigus, nes tai vie'
^ T / f
T
. " riausybė šiek tiek palengviKartu su Prezidentu prie:beveik visai apleistas pikieteikia palaiminimą. Paga- s u Maskva slaptas derybas.; nintėlis dar liekas būdas pa-1 U-.} s a k ^ atstovų užsienių
no griežtus įsakymus vei motinos šono sėdi jo sesuo, tav'mas.
Bet
tas
ra
reikalu
a
liau yra vieši priėmimai,
y
netiesa, nes dar reikšti manifestaciją dėl neKomitetas * a a nors
ateinančią savaitę
užgirs kiančius Palestinoje po to, Miss* Mary Jane Truman, ir
niek
kur Popiežius bendrai į via d nebuvo vedama to- priklausomybės. Ir už tą
- n - r
- .
bilių įgaliojantį
Ameriką kai girdėta, jog žydų pože- jo brolis Vivian. Į Grandkia
sus kreipiasi.
smarki kova tarp Vati- manifestaciją daugelis kunijOVietillėS
dalyvauti
tarptautinė] mio sluoksniai svarsto apie view kartu su Prezidentu RUSU NON
va
Prieš apleisdami Romą, ki- fkano i r Maskvos, kaip šian- gų dažnai turi užmokėti saĮ%
LI "L
tremtinių šelpimo organiza | paliaubas U. N. tyrimui atvyko* tik jo sekretorius 1/ L"
tą dieną, svečiai gali nusi dieną.
vo gyvybe.
Ross ir Matthew Connelly.
V0KI6CIŲ KeSpUDlIKOS
ei
jo
je,
kuri
perims
UNR
j
vykstant
Palestinoje.
Zagrebo arkivyskupo Mgr ! Jei 1937 metais Popiežius
pirkti "Osservatore Roma
PARYŽIUS, geg, 17. —
Ste
RAos
užduotį
surasti
namus
j
no", kuriame visad yra a t - | P e n a c procesas yra aiš savo laiškuose buvo pasmer
Gandai, kad Kremlių* mano
kiausias
apie
milijonui
tremtinių
p
^
j
p
^
j
,
^
TrUJlllO
spausdinamas sąrašas t ų |
Įrodymas, kad so- kęs nacizmą ir komunizmą,
—
—r • - - , — w
paversti rusų okupacijos zo
amerikiečių
ir
britų
zonose
vietai ieško keliu
v
asmenų, kurie buvo Popiepakenkti tai šiandien, kada vienas
Vokietijoje
ir
Austrijoje.
Vatikano orumui ir sukurti \ dingo, liko dar kitas,
ž i a m priimti.
KANSAS CITY, Mo., geg.;kietijos "sovietinę respubliFellow
sakė
400,000
trem-|
CIUDAD
TRUJILLO,
D
s
k
antikatalikišką akciją.
Tikrumoje moralinis kon17
—
Prezidento
spaudos
a/' gavo paramos šiandien
Mnisteįis Turauskas Pas
tinių
įsileidimo
bilius
kaip,R.,
g
y?
_
Gen.
Rafaei
g
e
Varšuvos,
Bukarešto, fliktas yra jau užsimezgęs
sekr. Charles G. Ross šian-;iš prancūzų žinių agentūros
J. S. Popiežių Pijų XII
dabar
stovi
neturi
šansų
|
Trujillo,
vėl
perrinktas
DoBielgrado ir Budapešto vy- tarpe sovietų ir vakarų.
dien sakė Prezidentas gali I politinio redaktoriaus, cipraeiti,
kadangi
kongrese
yminikos
Respublikos
Prezi
Prieš porą savaičių bebu- riausybės atšaukė savo pa- Dabar lieka klausimas, ar
pasirašyti Graikiios-Turki-: tuojant Prancūzijos užsiera
didelės
opoziciios
prieš
jdentu,
šiandien
sakė
jis
pavodamas Romoje, mūsų mi- siuntinius iš Vatikano. Len- rusai atidarys savo sienas
jos gelbėjimo įstatymą šia- nio reikalų ministeriją,
ši
lengvatas imigrantams.
švęs
savo
penkių
metų
ter
nisteris Turauskas buvo vie-: kija brutališkai sudraskė vakarų frakai, tokiu būdu
me mieste, jei tai būtų rei-1 žinia buvo atspausdinta tuo
miną
išnaikinimui,
komuniz
name iš tokių privačiame konkordatą ir visai nėra Bažnyčia vėl galėtų laisvai
kalinga, kad pasirašyti jį j metu, kai atsinaujino pranmo
čia
ir
kitur
Vakarų
pa
priėmime J. Š. Popiežiaus klausimo, kad būtų pasira- skelbti sav 0 mokslą, arba
bėgyje sekančių 10 dienų, cūzų, britų ir amerikiečių
saulyje.
Pijaus XII priimtas ir savo sytas naujas, šiandien už Rusija visai izoliuosis ir to f
r
Prezidento staigi kelionė derybo* prikalbinti Prancūpasikalbėjime plačiai palie- "geležines uždangos" tiek kiu atveju Bažnyčia taps
prie savo rimtai sergančios į zija. prijungti savo zoną prie
,ran Pra
Lenkijoje, tiek Lietuvoje ti pirmąja šio konflikto auka
te Lietuvos klausimą.
motinos šono privertė atidė- sulietų britų ir amerikiečių
Popiežius yra labai gerai kybos pamokos mokyklose Bet tas jai duos tik trium
ti jo planą pasirašyti įstaty- zonų Vokietijoje.
lahoma,
iškeltas
iš
negilaus
painformuotas apie betuvių yra uždraustos, katalikiškos fą,
mą pirmadienio rytą iškil— _ _
vandeninio
kapo
po
japonų
tautos kančią ir jis labai organizacijos paleistos, višiame konflikte Bažnyčia
TEHRANAS, geg, 17. — mingoje ceremonijoje. PreKAV/^NDORIUS
pasalingos
atakos
ant
Pearl
užjaučiąs, kad lietuviai ne- sur įvesta smarki cenzūra, nebūtų perskirta į dvi pu
Oficialus Tehrano radijas zidentas turi 10 dienų, per| Gegužės 19 d.: šv. Petras
Harbor,
šiandien
nuskendo
gali būti laisvi ir patys vai- siekianti net dvasiškijos ko- ses. Visi tie, kurie bus rusų
šiandien sakė Irano ambasa kurias gali pasirašyti tą bi- Celestinas; senovės: Skaisvidury
Pacifiko
okeano,
540
dytis, bet kaip jis pasakė respondencijos cenzūravimo, pusėje bus jos priešais ir
dorius Maskvoje paprašė Ru lių.
tuolis.
'
mylių
nuo
Honolulu.
ministrui Turauskui, nerei- Vengrijoje ir Jugoslavijoje tokiu būdu pirmą kartą is
siją
atmokėti $20,000,000
Gegužės 20 d.: šv. Ber
Laivas
buvo
velkamas
į
kia nusiminti, nes dar ateis kunigai masėmis buvo suim- torijoje ji suranda aplink
karo meto skolą.
nardas Sienietis; senovės:
San
Francisco,
kur
būtų
bu
valanda, kada Lietuva buslti. Galicijoje trečdalis kuni- save tą vienybę, kurią tu
Augmantė.
vėl laisva ir nepriklausoma,; SPt buvo suimti, dalis buvo rėdavo turkai ar maurai, vęs sunaikintas kaipo be LAHORE, Indija, geg. 17.—
nes Dievas niekad neleis, sušaudyta, o kiti ištremti į savo priešą neapibūdindami vertės
Keturi asmenys buvo užmuš i DETROIT, geg. 17. —
ORAS
kitokiu žodžiu kaip " neti
kad tokia neteisybe viešpa Sibirą.
ti šiandien riaušėse tarpe. Ford Motor Co. šį, vakarą j Giedra ir šilčiau. Saule
tautų žemėje.
[pranešė CIO automobilių j teka 5:29; leidžiasi 8:07.
Tad kaip Vatikanas gali kintis.' '
PLATINKITE DRAUGĄ moslemų, indusų ir sikų,
•

1

—

i

—
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.

.
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Komitetas Svarstys
Sueme 6 Amerikiečius , „ . „
Tremfimc ĮterdimrZyo^ Latve Patestmojj j'pavargus širdis senos mo-

Telefonistai iš Naujo
Streikuoja, Pikietuoja
j;

Truman Gal Pasirašys

Kovosis Komunizmį į &*»J*|JKfStSTSSSSS. "

Veiksmas į Honolulu,
0klahoma Nuskendc

g ^ ^ ^ f S J ot

« š° te*K

Atmokėti $20,000,00

Ford Co. Pastatė CIO
Unijai Reikalavimu!

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEONOIS
=

IŠVENGTA DIDELĖS NELAIMES

HiAiKiJų Vardu - Gelbėkite!

JŪSŲ

(Tiri Metropolitan State Bank)
TeL OANal 7329
Tai.: — Kasdien I t lkl 1S; 1 lkl I: T
lkl 9. Befttad. 10 ryto lkl • rak. Sekmadienj l t lkl 11. Trefilad. aMaryta. '

Radio Sugedęs?

Kai pasipriešino

Patarnavimo Prie

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!

RADIO SERVICE CO.

Ch;cago. — Eli Cook, 21
metų, buvo pašautas j pilvą,
kai jis pasipriešino polici
ninkui vaistinėje. Sakoma
jaunuolis kėlė triukšmą.

6244 W. 25th S t
YlMJkM DARBAS
Tmi»om figą

Tik viena porą akiu šauname gy
venimui. Saugokite Jas, leisdami
lfegsamlnuotl Jas moderniakiaualu
metodo, kuria rtctjlmo mokmlai
gaU sutelkti.
87 METAI PATYRIMO
pririnkime akiniu, korte prašalina

QA.RJLMTOOTAM

IMh-bjB&ų

Tl*oklU8 Modelius

Iki gyvos galvos
Theresa Jenkins, 18 me-į
tų, iš Chicagos, aną dieną
bus nuteista kalėjimai! iki
gyvos galvos už nužudymą
nurses.

DYKAIv APKAINAvUiAfl
Paimam II namu tr pristato*
PARDUODAMI NAUJUS
RADIOa

be tėvų yra nedaug ir j a i s i
^
* reikalavimų
tarime Radiju t et*k» Ir
ne ali
Jums nereikės laukti <M1 Jflso.
daugiau rūpinasi amerikie- S
įtenkinti. PabėgėTaipgi Pasirinkimas Vlllauslų
čių įtaigos. Bet yra šimtai ^ai visada gauna tik likuMusJkoe Rekordų.
c ua
našlaičių be tėvo arba be mo * Nusipirkite tr Pasiimkite su
Ta
•
tinos. Dauguma tėvų pabė-|
<* kiek nor s tas spraTELEFONTOKITEs
gę su šeimomis turi daug £as užkišti, mūsų Našlaičių
CICERO 4118
var^o rasti vaikams ne tik Fondas nutarė imtis globoti
Netoli Blythe, Ga., prekinis traukinys nušoko
_ .. nuo be
S*. Loįris. — Mrs. Merlyn|j Atdara Vakarais lkl •:•• raL
ne
ik
drabužį ir maistą bet y p a č |
* našlaičius, bet visus ^
Nuotraukoj matome susikryžiavusius gazolino va-' Muench, 22 metų. pagimdė
aprūpinti tinkamu išauklėji->aikus. Ypatingai norime gonus. Laimei, katastrofoj jie neužsidegė ir neeksplio- tris. mergytės (tripietas)
Ligoninės tarnautojai iškėlė
mu, kad užaugę būtų nau- gelbėti paliegėliams vaikams ^ ^
(Acme-Draugas telephoto)
mintį švęsti Ligoninės Die GYD¥*o*TAS - CHIRURGAS
dingi visuomenei. Sunkumoj ir priešmokyklinio amžiaus
sudaro išlaikyti juos svei-į vaikučiams.
Sostas kreipėsi į visus ragi aiški: pirma ramti mažus, o ną.
4729 So. Ashland A ve.
(2-tros lubos)
kais.
j Aprūpinti 12,400 vaikus a a n t gelbėti karo nukentš tik po jų suaugusius.
Ofiso Telefonas: YARds 0654
Ką tik atvykęs Amerikon! maistu, drabužiu, vaistais ir jusiems mažutėliams. LietuJei neatsiliepia saukite—
Našlaičiams čekius rašyDR.
VAITUSH.
OPT.
Bes. TeL: MIDvray 2880
Lietuvių Raudonojo Kry- mokyklos reikmenimis reik- VOs Vyskupai tremtyje nese-j k i t e U n i t e d Lithuitnia ReOFISO VALANDOS:
LIETUVIS
žiaus atstovas dr. M. Ražai- tų sukelti nemažiau nulijo- n a i atsišaukė į mus ameri
lief Fund vardu pranešant,
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
& pranešė War Relief Ser- no dolerių! Tą gali padaryti, k i e č i u g ypatingai remti šei-lkad pinigai skiriami našiai
vai. popiet; nuo 7 iki 8:30 vai. vak.

trys

DR. CHARLES SEGAL

v i c e s , kad. E>. P . k e m p ė s e raū- k i t i , t i k n e m e s

sų pabėgėlių yra per 70,000,

lietuviai

Kad neįkyrėti visuomenei

o> n e k e m p ė s e e s a m a 1 0 , 0 0 0 . b ė d ų

pranešimais

ir

*

-

-

«

-

minimumo,

ko

bei

vaikučiams.

S e k m a d . n u o 10 iki 1 2 vaL dienu.

Au-

galime

Dr. John J. Smefana
Dr. J. i . Smetona, Jr.
OPTOMETBISTAI

I M I So* Ashland Areno*
•Tempas įb-toe gat.
Telefonas OANAL 0628, Onlcago
OFISO VALANDOS:
Kasdien 8:80 a m. iki 8:80 p. m.
Trečiadieniais uždaryta
Seštad. t:8t a m. Iki 8:tt p. m.
TeL GEO. IMU

Dr. Walter J. Kirstuk
Gydytojas)

8925 VVest 59th Street
TALiNDOB; 1 — 4 popiet, 8:St —
8:11 vakarais. Trettad. pasai sutartL

DR. PETER T. BRAZIS
8 7 5 7 S. W e s t e r n A v e .

LICENSED CHIROPISAC3TOR

STASYS LITWINAS SARO:

Tai
ti r V A R A D
tikėtis iš geraširdžių lietu
Geriausias Laikas Pirkti
tų amžiaus.
Ur\ur\T\
— VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
- Pietų Bavarijoje Ameri- vių. 50,000 dol. nupirks vaisREIKMENIS'
GERAS PASIRINKIMAS:
kos zoaose randasi daugiau tų., riebalų ir šiltesnių draStogams Reikmenys — Insnlaotę Plyta išvaizdos SkUags
17»000 hetuvių. Jų tarpe jau bužių, kurių paprastai ne
— Langę — Dnrų — Tvoroms Mateiiolo — Maliavos —
yra apie 500 džiovininkų, gauni vajaus metu.
Vantiifto — Enametto — Geležinio Namams Reikmenn
(Hardware — Pleisterio — Cemento — Šrato — Visokios
daugiausia vaikų. Nežiūrint
Našlaičių Fondas nesitenIMMBUH Insallacijos Materiolo — Štormo Lango — Kom
kaip Lietuvių Raudonasis kiną tik lietuvių aukomis.
binacijos Doro — Wallboard — Plaster Board — VamsdHų ir Daog Kito Dalylm.
Kryžius nori juos gelbėti, Jis ieško paramos iš kitaAPROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
bet blogos patalpos, menki taučių. Tiek gyvu žodžiu tiek
drabužiai, prastas maistas ir spauda kreipsis į geros vaSTASYS L I T T V I N A S , Preg.
trūkumas vaistų, skina vie- Uos žmones išgelbėti priauCARR MOODY LUMBER CO.
ą po kito ligos. Gydytojų gančią kartą ir paruošti ją
'ri gerų ir pakankamai. Ne- būsimai nepriklausomai Lie3039 S. HALSTED ST.
TEL. VICTOEY 1272
tuii vaistų, maisto ir drabu-Į tuvai. Jei reikės, pratęsime
VALANDOS: Nuo 8-tos vai. ryto iki 6-tos v a i vak.
tių. Tai tik vienoj zonoj!
j vajų kol turėsime užtektinai
L. Raudonasis Kryžius tu- pinigų bent minimaliai vai
ri į 120 skyrių. Lietuviai gy- kams gelbėti,
(rytojai, slauges ir sanitarai
Kviečiame visus Balfo sky
gerai suorganizuoti. Balfas rius gegužės mėnesį a u k a s | \ A / F C T \ A / O O n
I If^l If^D
C T A D t
V ¥ m 9
¥ Y
kiek spėjo aprūpinti vaistais'rinkti ir skirti Našlaičių Pon>
'
V^V-ZL/ U l V ^ v J U ! \ O I V J R t
ir maistu. Pirmoj eilėj grieb dui. Našlaičių vajaus gau-1
2441 West 69th Street Chicago
tąsi gelbėti vaikus. Senimas tieji pinigai yra įskaitomi!
save gali kiek nuo bado ap-|Balfo vajaus sąskaitoje. Kur,
.ginti. Bet kaip ir kur vaikai! nėra skyrių, šaukiamės Ma
susiras maisto, jei kiti ne-j žutėlių vardu — gelbėkite!
duos?
Visos draugijos, ypač mo
Pirmiausia pasistengta su- terų, ir jaunimo draugijos i
organizuoti mokyklas. Jų da-j šio vajaus laiku tesistengia
bar yra apie 120. Jas lanko kiek nors iš savo iždų paauį 9,000 vaikų, kuriuos moki-1 koti arba parinkti aukų. šv.

(Oflso ir

PHYSICIAN and SUBOEON

J. RIMDZUS, D. C.

nuola-

Šių visų tarpe yra vaikų a- tiniu kolektavimu, mes prapie 12,400 nuo 1 ligi 14 me-, š o m e

•nas s u v a i k a i s . P a r e i g a y r a ] č i a m s

i

Dr. VValfer J. Swiatek

Kreipkitės Elkspertyvo

visl

'•••

l&it

Ckicago. — Dešimt metų I "*•»«• tyrime
contact stiklai
' Ortboptic Gydymu, Stiklu* Atnaujinu*
mergutė Jean Weissman bu
vo sužeista, kai jinai tapo
OPTEMETRISTAS
sutrenkta gatvėkario Roo2201 W. CERMAK ROAD
sevelt gatvėje.

Kun.
Jonas Bailumas,
Našlaičių Fondo iždininkas

ma kaip Lietuvių Našlaičių Įvairios organizacijos, kaip
Fondas, ligi šiol rūpinosi skautų, sporto ir meno, novien našlaičiais. Amerikon! retų duoti progų vaikams
pagelbėjo atvažiuoti 26 naš- naudingai ir sveikai laiką
laičiams. Dar laukiama virsi praleisti, bet visur ta pati
40 našlaičių. Atvykusius naš; kliūtis sutinkama, visoks
laičins fondas globoja ir rū trūkumas medžiagos. Ame
pinasi jų buitimi.
rikos Raudonasis Kryžius ir
bet
Lietuvių našlaičių visiškai! U N R R A k i e k u l b ė j o
ražu

i

kas siųskite Balfo raštinėn:
105 Grand St., Brooklyn, N.
Y.
Nekaltųjų karo aukų varrfu, mūsų visų giminių ma
žutėlių vardu — Gelbėkite!

BemJro Lietuvių šalpos' na 1,400 mokytojų. ProgimFondo Našlaičių Komisijaj nazijų ir gimnazijų yra 27,
paskelbė vajų, kad surinkti | su apie 2,000 mokiniais. Vi50,000 dolerių. Vajus prasi-j sose mokyklose yra didžiaudejo balandžio 15 d. ir baig- j šias nedateklius knygų, sąsis gegužės 31 d.
siuvinių, paišelių ir sporto
Našlaičių komisija, žino reikmenų.

toK

Pirmadienis, gėg. 19,

=

bfiso TeL: HEAfiock 5849
I N STATE OP INDIANA
Rea. TeL: HEMIock 2324
Home calls įn Indiana
#*
Palengvina akių {tempimą, kuria
VALANDOS: Trečiadienį ir Šeš
Phone
Wentworth
2527
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
tadieni pasai susitarimą; kitomis
PHYSIO T H £ R A P Y
svaigimo, akių aptemimo, nervuonuo 2 iki 4 po piet,
936 VVest 63rd Street
tumo, skaudamą akių karštį, ati
7—0 vakare.
taiso trumparegyste ir toliregysHOURS: Daily • to 8 P. M.
te. Prirengia teisingai akinius. Vi
Baturdaji l t A. M. to 8 P. M.
suose atsitikimuose egzaminavimas
daromas su elektra parodančia ma Offa. TeL
VBEL 1886
DANTISTAS
žiausias klaidas. Speciali atyda
atkreipiama 1 mokyklos vaikus.
1446 So. 49th Court, Cicero
Mano 30 metų praktikavimas
yra jūsų garantija.

, DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. AL. RACKUS

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

GYDYTOJAS IR CHIEUEGAS

Jaunuoliai, kurie nepriimami j
4204 Archer Avenue
karo aviacijos skyrius iš priežas U G O N I U S PRIIMA:
ties spalvų neregėjimo — (color
blindness), kreipkitės prie manės. ? _Kasdien
_ - . , nuo0 .2:00 -iki
, 8:00
.. v a i
Apsiimu išgydyti.
f Trečiad. * Sekm. tik suaitarua.
Daugely atsitikimų akys atitaisomoa be akinių* Kainos pigesnės

4144 Archer Avenue

TALAJfDOS; nuo 19 ryto Iki 8 v.
rak. Sekmad. pavai sutarti-

Ofiso TeL LAFayette 3210
Rea. Tel. BEPubUc 0054
Jeigu Neatsiliepiama —
Saukite: KEDzie 2868

Ofiso tel. MONroe 0570.
Resid. teJU OANal 7819.

Dr. Kazimieras E. Fiffz
PHYSICIAN A N D SURGEOM
X-RAY EXAMINATIONb

IR

2420 W. Marąuette Bd.
Ofiso TeL: PROšpect 6446
Rea. TeL: HEMIock 3150

Dr. Aleiander J. iavois
JOVAIŠAS)
*
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 We*t Marąnette Bd.
iDarjąs^ Vaistinės NameX

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—a vaL ^optat
tr nuo 6 M 0 raL Takara,
Tra6iad4onio fakarais Ir taip«J

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

Tai. OANal 6122

Ir

CHIRURGAS

ir fofrtflfĮfenMff
Valandos: 8—8 pofilst.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS

2200 West Germak Boad

GYDYTOJAS

Pirmadieniais, Trečiadieniais

OROvehlll 4020
(Ofiso Ir Residenoijos)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telefonas YARDS 1373

Dr. F. C Winskunas

8147 8. Halsted SU, Chicago

DR. EMILY V. KRUKAS TeL:

kaip pinos.
4712 South Ashland Ave.

VALANDOS:
Kasdien — 1-4; 7-9; Trečlad.
Seštad. nuo 1-4; Sekmad. —
pagal sutartL

A n t r a d i e n i a i Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
VAL:
10-12 ryte; 2-6, 7-0 P.M.

Bes. 6958 So. Talmaa Ave,
Bes. TeL GBOvehili 0617
Offioe TeL UEsUook 4848

DR. B O S

DR. J. J. SIMONAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Bd.

GYDYTOJAS LB CHLBUBGAS

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v.?,
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio
ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA

8241 West 66th PLaoe

VALANDOS:
TeL REPublic 7868
Nuo 2 iki 4 popiet; 6 iki 8 vak.; ir
TeL CANal 0257
Trečiadieniais pagal sutartį.
Bes. TeL: PROšpect 6659

NARIAI

S42sV Weit Marguette Eoa4
OfISO VAULNDOS;
Nuo 2 ik± 4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Trečiad. Ir Nedėliomis susitarus.

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN A N D SUBGEON

DR. A. JENKINS
PHYSICIAN * 8URGBON
(LIETUVIS GYDYTOJAS)

2500 W. 63rd Street

MUTUAL FED-RAL SAVINGS
and Loan Association
Under U. S. Goverament Supervision
2283 U E S T CERMAK I OAD CHICAGO 8, ILL.
John J: Kazanauskaa, Pres. and Mgr.

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
1821 So. Halsted St.
a«jrmttiL, Trečiad. ir Sestad.
Beridenolja; 6600 S. Artesian Ave.
Vakarais—tik pagal sutarti.
V A L A N D O s T l l v. ryto iki 3 p.». Office TeL YARds 4787
N amų TeL PROšpect 1980
6 iki 9 vaL vakare.

DR. V. A. ŠIMKUS
DR. G. StRNER
DIDELIS PASIRINKIMAS VYNO, DEGTINES, A L A U S r
Speciale nuolaida organizacijų parengimams,
v e s t u v ė m s ir p a n a š i e m s į v y k i a m s .

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

AL. ŠIMKŪNAS. Savininkas
TELEFONAS — PROŠPECT 5951

GYDYTOJAS LB CRTBURGAS
IR AKINIUS PRITAIKO

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

744 West 85th Street

16 Metų Patyrimas

Vai.: 11—12; 2—4; ir 6:30—«:30
Pirmadieniais: 2—1 is 6:30—8:30
Šventadieniais: 11—12.

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis
1
Ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtuve:

3401 S. Halsted S t

4645 So. Ashland Avenue

GYDYTOJAS LB CHLBUBGAS

OFISO VALANDOS:
Kasdien nuo 1-4 p.p. ir 7:It t rak
Šeštadieniai* nuo 1-4 popiet
Trečiad. Ir Sekmad. uždaryta.
TeL Y A B ė s 8148
Ofiso TeL — PROšpect S8S8

PLANINGAS TAUPYMAS
Moka Gerus Dividendus
Mūsų Bendrove gelb ti tūkstančiams tau
pytojų sudaryt atsai jas—įsigyt nuosavus
namus—naują auto: įobilį—dėl apsaugos
nuo netikėtu nelaim. Į. Jūsų taupiiuai ap
drausti iki $5,000 p* r Federal Savings &
Loan Insurance Coiporation.
PRADEK
TAUPYTI DABAR. . .

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS LB CHLBUBGAS

Kampas 34th Street
10758 So. Michigan Avenue
VALANDOS: nuo 10 lkl 4 Ir C Iki 8
VALANDOS? nao 2—4 ir 6—8
NedSlioj pagal sutartL
Oflso TeL: P U L U C A N 1198
Narna TeLJ ZVUMA&
88Z2

Ofiso TeL VLBgĮnia 0086
Rezidencijos TeL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS .
GYDYTOJAS LB CHLBUBGAS

4167 Archer A vetrae
Ofiso vaL: 1—3 ir 6—8:30 P. U .
Trečiadieniais pagal sutarta

Dr. A. MoatvicL MJ).
GYDYTOJAS IB CH1BŪBGAS
West Towa State Bank Bldg.

2400 West Madison Street
Ofiso TeL: SEEley 7880
Beeis. TeL: BBUastriek 0597 o
VALANDOS:
i

stao i UJ 8 Bopisi i 6 iki 8 n k u i

Pirmadienis, geg. 19, 1947

CLASSIFIED
*

"D R A U G O"

D A R B Ų

S K Y R I U S

"DRAUGAS" HEI/P WANTED
AD VERTI SI \ G DEPARTMENT
127 No. Dearbom Street
Tel. RANilolph 9488-9489
• K L P YVANTED — VYRAI

REGULIARI DARBAI
*

Gera Proga
VYRAMS

• :

Buvo Be Cukraus, Druskos Ir Bulvių
Komunistai stovi už diktatūrą. Merginos dažos, kad
patekti j Ameriką. Lietuviai jūrininkai vengia savo
taitiečių. Laukiama žymių lietuvių iš Europos. Pir
mieji universitete.
Sydney, Australija* — Syd i salų pakeliui į Ameriką užney pastaruoju laiku buvo suko keletui dienų poilsio Asustreikavę uosto darbinin merikos karo laivai su apie
kai. Sulaikytas iškrovimas 1,000 įgulos. Sydney kalba
iš laivų druskos ir bulvių. ma, kad amerikonai myli
Dėl keturių tūkstančių dar merginas "šviesias'' blondi
bininkų nukentėjo pustrečio nes, o šios nori pagauti ame
milijono žmonių. Druskos rikoną, kad patekti Ameri
trūko per ilgą laiką,. Daug kon ir i Hollywood. Visas
tūkstančių

-

tonų

bulvių

kapitonas

iš p a s t a n g a s deda, k a d t i k įtik

A. Jurjonas,

inž. be nuosavos j ū r ų

T. Bartkus, inž. V. Stanke
vičius, inž. A. Maciūnas, K.
Jonelynas, J. Kulys, dipl.
teis. Bulota, gydyt. Brazys,
dipl. ekonomistas S. Kuz
minskas, kuris čia, būdamas
kartu ir lietuviškos koloni
jos pirmininkas, labai daug
prisidėjo prie šio s mokyklos
organizavimo.

transporto

organizacijos, kai tauta yra
Tasmanijos ir iš kitur gulė ti. Tad prieš atplauksiant Apajūryje. Kitu atveju tautai
jo uoste ir gedo. Vienas kal merikos karo laivams, Kings
OPERATORIAUS
priseina nuo pajūrio pasi
bėtojas Sydney parke para Cross mergaites pasidarė
IŠMATŲ
PEGINTOJŲ
traukti, o tai savo keliu
gino žmones organizuotis ir blondines. Vietoj gražių, pa
VALYMUI VYRŲ
reiškia jei ir ne staigų žu
reikalingus
produktus
iš
liko
baidykles:
juodos
akys,
PARKING LOT VYRO
vimą, tai bent lėtą dusimą.
krauti. Jis buvo užpultas o plaukai šviesiai geltoni.
STOCK V Y R Ų
Kovoje už mūsų tautos iš
kelių streikierių. Įvyko muš Dabar vel girdėt, jog atplau-j
laisvinimą šios mokyklos
tynęs. Policija įsikišo ir ko-j kia kiti laivai iš Pacifiko su
mokiniai ir lektoriai kala ne
munistams už muštynes teis' 7,000 amerikonų. Tad bus
5 dienos į savaitę
įveikiamą ginklą: žinojimą
Tas
organizavimas
b'jvo
mas
paskirs
keletą
mėnesių
dar
didesnis
judėjimas.
Šį
Liberali nuolaida
ir profesinį pasirengimą ir
nelengvas ir taip pat ne
patupėti, ne s Australijoj y- kartą girdėt, jog ameriko
Mizeriška veido išraiška šios pikietininkes Bell Tele- lengvas buvo pradžioje dar atkakliai dirbdami bei glau
ra
laisvas
žodis,
ir
niekas
nai
myli
"ginger",
tad
mer
Atsišaukite į
džiai bendradarbiaudami su
bas,
kol
mokykla
apsitvarkė
phone
Co.,
Cleveland,
Ohio.
Del
neramumų,
iš
kurių
iš
negali trukdyti kalbėti. Mat, ginoms priseis virti "gin
bendro likimo broliais lat
ir apsirūpino pačiomis reikilo
net
muštynes
tarpe
streikuojančių
telefono
operato
viais ir estais, tiki į netoli
komunistai stovi už diktatu ger". Sydney tikrai būtų di
r
3
mokymo
^ ^ ^ f ^
mą mūsų kraštų laisvę ir jos
ra
t
! I delis skandalas, jei dažų fa rių ir streiklaužių, ji buvo policijos suimta. (Acme-Draupriemonėmis.
Nelengvas
jis
gas telephoto)
siekia savo darbais bei
brikas
sustreikuotų.
yra
ir
šiandieną
ir
reikalau
63rd ir Green
mokslu.
ja didelio valios įtempimo ne
Tarpe Amerikos kariškių
Sydney miesto dalis — randasi ir lietuvių. Kitų tau
M-ka.
tik iš lektorių, bet ir iš mo
H E L P AVANTED — MOTKKYS
King s Crosa yra įvykių kam tų jūrininkai, atvykę į Syd
kinių. Reikia tik žinoti, ko
kios sunkios yra čia išsilai
pelis. Jis yra pietų pusėj, la ney, susiranda ir aplanko
Apylinkes
Pačiame
šiauriniame
Voj
kančių
jaunuolių
skaičiui
sukymo sąlygos, kai toks aš
bai puikioj vietoj, geras su savo tautiečius. Amerikos
kietijos kampe, kur tarp teikia rimtos profesijos prad trus maisto trūkumas, kai
RED
sisiekimas, arti uostas, pa- lietuviai kaž kodėl to vengia,
Danijos ir Vokietijos giliai
negalima papildyti susidė
CROSS
ranku turistams ir žinomas A g m a n a u H 1 Q t a u t i e a ų w . sausumon įsiskverbia Balti menis.
!
FUND
Mokykla susideda iš dvie vinčių rūbų ir kai visa ap
jūrininkams
(sailors).
Prieš)
tiprintų
sitikimas labiau
sus
jos jūros fijordas, giliame jų skyriųc navigatorių — linkuma nerodo jokių gerėji
Bendriems Dirbtuves
keletą savaičių, iš Piciflkoj m o r a J ę i r tautiškumą. Žino slėnyje, prie fijordo prisi paruošianti laivams vado mo žymių. Tačiau visa tai
Darbams
ma, mes, Australijos lietu gūžęs yra Flensburgio mies vus, ir mechanikų — paruo šios mokyklos mokinių iki
Gera mokestis
viai, esame jauni emigran- tas. Savo padėtimi šis mies šianti laivų mašinų specia- šiol nepalaužė, ir yra nusisMAŽAI KOPIJŲ TELIKO
tas labai
tai, neturime puošnių klubų,
FRANK G. KARG
Kauną, o Vokietijoj šiuo
didelių biznių, bankų ir t.t., metu jis žymus tuo, kad nuo listus. Mokslas tęsiasi trejis
1029 YVest 47th Str«et
bet mes turime didelę lietu karo beveik vĮsai nenuken metus, tačiau jau pirmąjį
viuką širdį. Tad kiekvienas tėjęs ir kad čia įvyko Vo kursą baigę gauna žemes
REATJ R S T A T I :
niųjų laivų karininkų diplo
DEGTINES
GIN
Amerikos, ar kito pasaulio kietijos oficiali kapituliacimus
ir,
jei
turi
pakankamai
BRANDAS
PARDAVIMUI WESTSID£J dvie- ^ * « - Paražfi OWEN J. C. NOREM lietuvis, atvykęs į Australi- ja. Čia įsisteigė Baltų Jūrų
VYNO
jų keturių kambarių fletų namas.
praktikos, tuoj gali laivuose
BUM*0
KORDIALŲ
Žemėlapiai, paveikslai. S00 pusL
ją, kiek aplinkybės leidžia Mokykla. Tikrumoje tai yra
miegamas kambarys atike, 2 karų
užimti atitinkamas vietas:
•
KRUPNIKO
KAINA: $2.00
garažas, reikia pataisymų.
trys mokyklos: lietuviška,
suraskit mus ir užsukite.
III-jo laipsnio
šturmano
$3.300 ant išmokėjimo. 2302 VV. i:įsakymus siųskite J —
Bus Parduodama
latviška
ir
estiška,
nes
kiek
23nl St.
(mažesniuose laivuose II-jo
Bal. 13 d. įvyko E. L. D.
viena grupė dirba atskirai
D R A U G A S
metinis susirinkimas. Valdy- savo tautinėje kalboje ir šturmano) kai baigia I-ją
SPECIALEMIS KAINOMIS
2334 S. Oakley Ave,
Nesikelk į puikybę ką
navigacijos
klasę,
Ir
III-jo
bon įėjo sekanti: pirm. An tvarkosi atskirai savų inte
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas
nors laimėjęs, nes gali ne
Chicago 8, Illinois
tanas Baužė, sekretorius L. resų ribose, sueidamos į krū mechaniko, kai baigia pirma
ują mechanikos skyriaus kla
tikėtai nupulti.
Pleasft send me postpald
Marcinkevičius, iždininkas J. vą visais atvejais, kai reikia sę. Baigę antrąją šios mo
copies of your book — TIMELESS
Kelertas, revizijon Ant. Vie- aptarti ir apginti visiems kyklas klasę, gauna jau
Tas, kas nei šioks, nei UTHUANIA.
Enciosed you wui
drinaitis, J. Plaušinis ir B. bendirus reikalus.
aukštesnius laipsnius ir bai
toks, negali turėti draugų, flnd $
Kisielius. Puikūs lietuviai
Mokykla pradėjo savo vei gę trečiąją klasę gali būti
Nftm
Nors ir vagį sugausi, bet
«
pasiryžę veikti draugijos ir klą praeitų metų rugsėjo kapitonais arba mašinų vir
nelabų jo palinkimų neišrau- . **<£**
savo brangių tautiečių tar mėnesio gale ir šių metų ba šininkais, tik, žinoma, pri
landžio mėnesio viduryje už valo prieš tai būti plaukio
pe.
3529 So. Halsted St.
baigia pirmuosius mokslo ję žemesniųjų karininkų pa
NATHAN
metus. Tie vieni mokslo me reigose įstatymais numaty
*
KAOTEK
tą
laiką.
j
i
*)
"i
Phone: YARDS 6054
"LdetuviSkiM
Girdėt, rengiasi atvažiuo tai gan dideliam čia besimoŽydukas"
Pirmoje klasėje gali mo
ti Australijon žymūs, lietu
kytis turį nemažiau išsi
viai iš Šveicarijos ir Pran lietuviais ir nepamiršti sa mokslinimo kaip šešias gim
cūzijos: dr. A. Gerutis ,su vo puikiai skambančios lie nazijos klases. Lietuviškame
skyriuje turime beveik visus:
žmona, buvęs ilgus metus tuvių kalbos.
baigusius gimnaziją, todėl
prie Tautų Sąjungos GeneA n t a n a s B a u ž ė p r o g r a m a gali būti išeinama
voj; inžinierius I. Bogušas
ir teisininkas dr. A. Kairelis su žmona. Pastarajam Jr
p
Gerų ir Tvirtų Seklyčioms Setų
pasiųstas ir "landing per;sa&*
mit". Gauta žinia, kad dr.
WATCH SAVINGS GR0W! \\
IŠDIRBĖTAI
5
10
15
20
Kairelis su žmona dėl įvai
Yr*. Yr*. * « . Yra.
$3 mo. $300 $800 $900 $1200
rių priežasčių išvyko Argen
Mūsų Hgų\ metų patyri
10 mo. 600 1200 1800 2400
tinon, bet jis rengias atva
mas rakandų išdirbime
Wmm 1500 3000 4500 6000
FOR
THAT
HOME
60 mo. 3000 6000 9000 12000
žiuoti Australijon ir apsigy
įgyjo nuo pirkėjų pilną
Y I H tarnlngš Pmid mt Smvinf 1
patenkinimą.
venti. Mes, Australijos lie
ALL Y O i m OWN
O M flso Dirbtu v *
" ^
tuviai, savo tarpe tokių mo
Turime didelį ir pilną pasirinkimą gražių, gerų ir
kytų lietuvių neturime ir lin
Y o a ' l l N e e J .Mo»ey;>«r'th«D©wfrfrdym*ftfj
9 JEIGU N O R U I PASKOLOl ANY NAMO
Vėliausios mados SEPLYCIOMS SETŲ.
kime jiems laimingai atva
PIRMIAU MATYKITE MŪSŲ DIRBTUVĘ
• JEIGU NORIT! FASDOtTI TAUPINOfUI
Many'ambitious couples^aresaving here^to become
žiuoti. Sulaukę jų galėsime
Pas Mus Perkant — Nupirksite Daug Pigiau!
fucure home-owners, soon as they*ve accumulated the
• JEIGU NORITE GAUTI 1% — K S U M J l l t f
pasididžiuoti
ir
prieš
jus,
adown payment needed. \ Any convenient amount opens
GARANTUOTA MEDŽIAGA IB DABBAS TEIKIAMA
your insured savings account at tfais Associacion. The
merikiečius.
v
cha r r will show you how_much you need to save.j
VI LABAI PRIEINAMAS KAINAS!
Sydney universitetan įsto
Tūkstančiai Pibiai Patenkinta Pirkėjų Išgarsina Mos. —
jo du lietuviai: Irena Bau
KEISTUTO SAVINGS AND
Prie Progos Paklauskite Jų.
žaitė — Faculty of Arts, ir
LOAN ASSOCIATION
Jonas Kelertas — dentistry.
Abu priklauso A. L. D. Drau
JOS. M. MOZERIS, Scc'y
gijai. Tai pirmutiniai lietu
' 3236 South Halsted Street
1739 So. Halsted St. Tel. HAY 3317
— P A B L O B SUITE IŠDIRBĖJAI —
viai įstoję Australijos uni
Jūsų indėlių saugumui apdrausti per Federal Savings
TEL. CALUMET 4118
versitetan. Linkime jiems pa
4140 Archer Ave.
Chicago 32,11L
and Loan Insurance Corporation.
sisekimo moksle, studentų ir
Telefonas — EAFayette 8516
Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 6 vakaro, Ketvirtadieniai!
SAVE VVITH A PURPOSE - SAVE ON A PLAN
profesorių tarpe skelbti mū
nuo 9 ryto iki 8 vak., šeštad. nuo 9 ryto iki 1 popietų.
Savininką* — JOB KAZTK—KAZTKAma
sų tautos vardą, būti gerais
FREIGHT

:

išsamiau ir plačiau. Baigę j tatymas sekančius mokslo
pirmąją klasę visi tuojau metus ištesėti dar su didesgaus praktiką laivuose. Ta- niu intensyvumu.
taį atitinkamų įstaigų jau
Suprantama, kad ši mo
pažadėta ir tuo rūpinamasi. kykla mums lietuviams yra
Šių metų gegužės mėn. labai svarbi institucija ir tu
pradžioje pradedami nauji ri reikšmės ne vien kaip
mokslo metai. Lietuviškoji tremtinių mokykla. Jos lan
mokykla turi labai daug kytojai įgyja profesiją, tau
kandidatų, tik, deja, ne vi ta gauna specialistų, kurių
jai labai trūko, o visi kartu
sus gali patenkinti dėl apri
turime moralinį pasitenkini
boto vietų skaičiaus.
m e jog ir mes šioje srityje
Mokyklos lektoriai yra: nemažesni už kitas jūriškas
jūrų kapitonas Dr. P. Ma tautas, nežiūrint nacių ir
žeika — direktorius, laivų Ittaj pastangų mus nuo pajū
mašinų inž. J. Dijokas — rio nustumti ir mums suinspektorius, fregatos kapi trukdytį normalų ūkini išsi
tonas T. Daukantas, jūrų) plėtosimą, kuris neįmanomas

NULIŪDUS PIKIETININKĖ

Sydney Gyventojai
*
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Jungt. Valstybėse, bet ne Chk»«oje:
$8.00
Metams
.......
8.68
Pusei Metu

Užsieniuose:
Metams . . . . ^ %
*8.8t
Hubacrtption Ratas:
Pusei
Metu
8.88
$«.()• per year outsrtde of CMcaffo:
I T . i t per year in Cbica*o & Cicero: PlBlCOS reikia siųsti PaSto Money
4 cente per copy
Orderiu su užsakymais.
ir Skelbimų kainos bua prisiunčiamos
tuojaus, gavus prašymą.
$7.tt
'... 4.0# SKELBKITfiS DIBN. "DRAUGE

Prenumeratos kaina ChJcagoJe
Ctceroje per paita:
ketams
Puset Metų

Prekrtą J. Macfejauski Amžinatvėn Palydėjus
Gegužės meti. 14 d. 2 vai. popiet apleido šį pasaulį
brangus mums vyras Prelatas Julius Maciejauskas, bu
vęs Švėkšnos dekanas, sulaukęs beveik pilnus 79 metus,
kunigu įšventintas prieš 56 metus (1891), pastatęs di
džiulę Švėkšnos bažnyčią (1906 m.), gimnaziją ir prie
glaudą vargšams.
Prieš antrą pasaulinį karą a. a. kun. Prelatas atvyko
Amerikon, ogi 1940 m. jis jau pradėjo organizuoti ma
žutę Los Angeles lietuvių katalikų parapiją, 1941 m.
nupirko namus, kuriuose ir dabar tebėra Šv. Kazimiero
koplyčia; 1946 m. vasarą jis pasikvietė talkon kun. J.
Kučinską iš Vokietijos ir kun. J. Tamulį iš Australijos.
Tuojau suskato rinkti fondą naujai bažnyčiai, nes dau
giau žmonių atvyksta iš tolimų lietuviškų kolonijų ir
nuolat didina naują Šv. Kazimiero parapiją, dabar jau
pasiekusią per 200 suaugusių, narių.
'

VYRAS, KURS NEBUVO PRATĘS PASIDUOTI
Ak daug seniau bent tris kartus kiti kunigai bandė
Los Angeles suorganizuoti lietuvišką parapiją, bet dėl
mažo katalikų skaičiaus jiems tai nepavyko. Los An
geles miestas su artimais priemiesčiais užima plotą
lygų kuriai didesnei Lietuvos apskričiai: turi ilgumo
ir platumo apie 50-40 mylių. Tad pabandyk tokiame
plote surankioti kelis tuzinus išbarstytų lietuvių kata
likų. Bet Prelatas Maciejauskas nepratęs pasiduoti: jis
imasi šito sunkaus ir nedėkingo darbo su tikra apaš
tališka kantrybe. Jis nugali daugybę visokių kliūčių.
Jis pats dirba paprasčiausius fizinius darbus, važinėja
ir renka piknikams proviziją, dažnai ruošia parapijos
pietus ir sueigas.
—

JI

DIDIS PATRIOTAS
Gal dar tvirčiau prisiminsime kun. Prelato ne tik
uoliausią maldingumą, bet lygiai didelį patriotingumą.
Nebuvo čia ligonio, kurio jis neaplankė. Jis nuolat tais
ar kitais parapijos ir Lietuvos reikalais kur nors va
žinėjo ir Vargo. Nebuv 0 pamokslo, kuriame jis būt ne
prisiminęs Lietuvos nelaimių ir tremtinių skurdo. Prieš
jo koplyčią nuolat kabo stambus garsinimas aukoti
lietuviams tremtiniams rūbus. Prie kiekvienos progos
jis graudingai ragino šelpti nuskriaustą lietuvių tautą.
Tik jo pastangomis mažutė Los Angeles parapija pra
lenkė visokiomis aukomis daugumą didelių liet. para
pijų Rytuose. Vien tremtiniams kunigams jis parūpi
no per $4,000. Rūbus jis pats rinkdavo pas savus ir
svetimtaučius, vis veždamas į parapijos sandėliuką,
pats juos pakuodamas.
PASKU* INfcS KILNIŲ PASTANGŲ VALANDOS
Ir jt> gahnga sveikata jam dar gerai tarnavo iki 77
metų, ogi per paskutinius jo didžios kelionės metus Jis
jau būdavo dažnai išsekęs, pavargęs. Turėjo porą šir
dies priepuolių. Bet *jis vis nemažino savo nuostabaus
uolumo ir darbštumo. Parapijonai kalbėdavosi, kad mūs
klebonas mirs kur nors kelionėje arba bedirbdamas:
žolę daržely kirpdamas ar automobilį plaudamas, arba
nugrius prie altoriaus laike pamaldų.
Kovo 2 d. rytą rado jį iškritusį iš lovos ir paraližuotą. Daugiau jis nebepakilo.
Vasario 16 d. jis ypatingai smarkiai kalbėjo per iš
kilmių pietus, ragindamas gausiai aukoti Lietuvos lais
vės reikalams. Per tuos pietus juk surinkta $662 iš 200
žmonių. Prieš pietus mūsų Prelatas Los Angeles ka
tedroje giedojo už Lietuvą paskutines iškilmingas mi
šias, dalyvaujant arkivyskupui Cantwell, skambant
Pulkim Ant Ke4rų ir Lietuva Tėvynė Mūsų gerai pripil
dytoje didžiulėje bažnyčioje. Prelatas jausdavosi lai
mingas), kuomet jis melsdavosi Gerajam Dievui ir dirb
davo nuskriaustai Lietuvai. Ir Vasario 16 d. jis per
gyveno paskutines valandas savo kilniųjų pastangų.
LIETUVOS PILGRIMAS
Prel. Maciejauskas buvo baigęs Žemaičių Dvasinę
Seminariją. Aukštųjų akademijos ar universiteto moks
lų nėjęs. Bet jis iš gyvenimo buvo daug išmokęs, o ir
vartytų knygų nepamiršęs. Jis gerai kalbėjo lotyniš
kai, lenkiškai, vokiškai ir rusiškai, po mažiau vartojo
dar keletą kitų kalbų. Klaipėdos protestantai buvo jį
praminę " viešpačiu''; gal dėl jo kilnių gyvenimo ma
nierų. Jis buvo džentelmenas, niekur nieko šiurkščiu
žodžiu neįžeisdavo. Labai jį gerbdavo žydai ir protes-
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tantai. Žydai dažnai jį sušelpdavo. Ir jis niekam ne
atsisakydavo pagelbėti bėdoje. Jis buvo 19-to amžiaus,
t. y. švelnesnės gadynės žmogus: tikras, senovinis krikš
čioniškas humanistas, kokių mes vis labiau pasiilgsime žiaurioje technikos gadynėje, kada žmogus ir ma
žos tautos naikinamos karingojo materializmo vardu.
Jis gynė silpnojo teises Dievo vardu.
Apie jo gyvenimą galvodamas, prisimindamas tuzi
nus jo kelionių keturiuose kontinentuose, kelionių su
kilniais religiniais ar patriotiniais tikslais, norėčiau jį
vadinti Lietuvos pilgrmu su dideliais statybiniais pa
linkimais: statyti bažnyčias, mokyklas, prieglaudas, t.
y. pastovias tikybos ir kultūros institucijas. Tebūnie
lengva jam Kalifornijos saulėtoji žemė. Dr. K. Pakštas

•

Ispanės Laiškas Tiems, Kurie Netiki i Dievą
— Pasiūlymą^ redaguoti
— Dienraščiuose ir per
marksiste, aš krikščionė.
nos ir neįkeitė idėjų už
Ispaniją.

slaptą marksistų laikrašti.
radiją, paskelbia: aš nebe
— Nepardavė savo plunks
pinigą.. — Ką ji rašo apie

(Pabaiga)
Išleista iš Franko kalėjimo rašytoja Regina Garcia
turėjo sunkias dienas: pastovų darbą buvo sunku rasti,
o čia ėmė sirgti vaikai, maisto stigo ir jai, ir mažiešiems.
Buvusieji jos draugai — marksistai — pasiūlė jai
redaguoti slaptą laikraštį, garantuodami gerą atlygi
nimą, bet ji atsisakė:
— Kaip gi galėjau sutikti, jei nebejaučiau nei entu
ziazmo, nei susidomėjimo marksistinėmis idėjomis. Jau
čiau, kad būčiau padariusi išdavystę prieš save pačią,
bendradarbiaudama su jais (Yo he sido marxista, p.
363).
•
ATŠAUKIA ANKSTYBESNĘ KOV£ PRIEŠ RELIGIJA
Gerą širdį jai parodė buvęs kalėjimo kapelionas Collado, surasdamas vietą vienuolių vedamoj įstaigoj.
1942 metais rašytoja susipažino su Evangelijų sąjū
džio įkūrėju katalikų kunigu D. H. Vera. Tas švento
gyvenimo gilus mąstytojas padarė jai didelį įspūdį. Su
juo pasitarusi ji nusprendė: toliau nebenorinti užsiimti
nei žurnalizmu, nei politika. Kadangi jos materialisti
nės bedieviškos idėjos ir ankstybesnis veikimas buvo
viešas relijnios įžeidimas, tai ir atitaisymas turės būti
viešas:
— 1942 m. vasario 24 d. Santanderio (miesto vardas)
spaudoje, — pasakojasi ji pati (p. 363), — paskelbiau
''Atvirą laišką tiems, kurie netiki į Dievą", kur at
šaukiau savo ankstybesnį (marksistinį) veikimą ir pa
reiškiau kad dabar esu krikščionė. Tas laiškas buvo
perspausdintas daugelyje įvairių Ispanijos dienraščių
ir praneštas per radiją...
Pagaliau, aš pasijutau visiškai nusiraminusi. Nuo da
bar man atrodė, kad esu taikoje kaip su Dievu, taip
ir su savo sąžine... (p. 363-4).
MOTINOS AŠAROS
Atsiliepimų į tą laišką buvo daug ir įvairių, bet di
džiausią įspūdį padarė rašytojos motina: kai rašytoja
ją aplanke, mamytė tik apsikabino ją verkdama iš su
sijaudinimo, negalėdama ištarti nė žodžio. Tai buvo didžiausis paskutinis mamytės džiaugsmas, nes ji sun
kiai susirgusi neužilgo ir mirė.
Rašytojos gyvenimas buvo sunkus. Ji dirbo tai vieš
bučio raštinėj, tai apdraudos įstaigoj, tegaudama tik
skurdžiam pragyvenimui būtifiiausius centus. Bet širdy
buvo pasitenkinimas. Prisimindama Prancūzijos valdo
vo Pranciškaus žodžius: "Viskas pražuvo, išskyrus
garbę", ji savo užrašuose atžymėjo:
— Garbė išgelbėta, nes niekas negalės pasakyti, kad
pardaviau plunksną ar, gerai apmokėta, įkeičiau savo
idėjas tiems, kurie laimėjo Ispanijos civilinį karą (p.
376).
JOS NUOMONĖ APIE ISPANIJĄ
Nors atėjusi iš marksistų liogerio ir perėjusi Franko
kalėjimą, ji turėjo drąsos pripažinti, kad Ispanijoje,
nors nėra pilnos demokratijos, bet visgi yra kitokia
sistema negu italų fašizmas, vokiečių nacizmas ar ru
sų komunizmas. Rūpinamasi socialinėmis reformomis
ir ispanų darbininkas yra sulaukęs eilės pagerinimų,
kaip algos pakėlimas, švenčių priedai, apmokamos atos
togos, vaikų priedai, nemokamas mokslas neturtingie
siems, nemokama mediciniška pagelba varguomenei ir
kt. (p. 340-1). Nors civilinio karo padariniai dar jau
čiami ir krašte gyvenimas nelengvas.
DIEVUI IR TĖVYNEI
Minėtą knygą: "Yo he sido marxsista" ji rašė tik
lyg savo dienoraštį, ne dabarties laikams, o kaip me
džiagą ateities kartų istorikams. Tik vėliau ji buvo
įtikinta, kad geriau būtų šią savo atsivertimo ir civili
nio Ispanijos karo istoriją paskelbus spaudoje.
Girdėdama apie šmeižtus, ypač paeinančius iš sovie
tų, prieš Ispaniją, ji pagaliau pasiryžo savo jėgas pa
švęsti religijos ir tėvynės tarnybai ir minėtąjį veikalą
baigia šūkiu.
— Dievui ir Ispanijai!
Dr. J, Prunskis
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Iš Šen Bei Ten
Rašo Tadaušas Dūdelė
Stalino saulės garbintojai
Amerikoje, išsigandę, kad
nebūtų uždaryta komunistų
partija, tarnaujanti tik Ru
sijos interesams, gvoltu pra
dėjo rėkti, jog yra pavojus
visų žmonių laisvei, jei ko
munistams tikrai būtų už
drausta veikti.
Tas jtį "argumentas" tu
ri tiek pat logikos, kiek, sa
kysim, tvirtinimas, kad visi
žmonės gali būti susodinti
į kalėjimus, jei kalėjiman
bus uždarytas, vagis, apga
vikas ar žmogžudys.
• •
•
Kitas, jų labai "stiprus''
argumentas — komunistų
partijos uždarymas būtų
Konstitucijos laužymas. O
kaži, tavorščiai, ar Ameri
ka sulaužė savo Konstituci
ją, uždarydama nacių parti
ją ir pasiųsdama jos vadą
Fritz Kuhn geležinkelių va
gonų Vokietijoje pakrovinėti ?
fl
Komunistai yra toki pat
demokratijos ir Amerikos
laisvės priešai, kokie buvo
naciai. Jie knisa Amerikos
laisvės ir demokratijos pa
matus, kaip kiaulės ūkinin
ko bulves. Tokias kiaules
ūkininkas uždaro į tvartą
arba įveria dcatą į snukį. Ir
Dėdės Šamas protingiausiai
pasielgtų, jei visus rauHonsnukius kur nors vienoj vie
toj uždarytų arba bent dratą į jų snukius įvertų, kad
jie nebegalėtų savo griau
namojo darbo dirbti.
• •
•
"Tarbinės" Lietuvos vadi
namąją aukščiausią tarybą
sudaro 180 atstovų. Jie visi
buvo ; 'vienbalsiai" išrinkti.
Norit sužinoti, kokia tos
aukščiausios tarybos sudė
tis? "V" iš Vilniaus prane
ša šią žinią:
"...pirmuoju Lietuvos TSR
Aukščiausios Tarybos depu
tatu buvo vieningai išrink
tas didysis tautų vadas, ge
riausias lietuvių tautos drau
gas ir mokytojas draugas
Stalinas".

# •

•

Į tą pačią tarybą išrinkti
ir "Stalino bendražygiai —
drg Molotovas ir drg. Ždanovas .
Aš nežinau, ar pasaulyje
kur nors kitur yra tokių ko*

medijų: į valdžią renkami "to
kie žmonės, kurie niekad nė
ra tame krašte buvę, jo vi
siškai nepažįsta, nėra to
krašto piliečiai. Ką pasaky
tų 'amerikiečiai, jei jiems
kas nors pasiūlytų išrinkti
į Kongresą Meksikos prezi
dentą Aleman arba Argen
tinos prezidentą Peron? Bet
bolševikams viskas galima.
*.

*

*

Ne tik Stalinas "atsto
vauja" Lietuvos liaudį toje
aukščiausioje taryboje, bet
taip pat dar kelios dešimtys
rusų bolševikų, kurie iki šiol
taip pat Lietuvoje nėra bu
vę ir nieko bendra su tais
žmonėmis neturi, kurie bu(Nukelta \ 5 pusi.)

•*^*»m^m+*-m^*+*^

(Tęsinys)
— Kas čia? Ko tamstai? — pasigirdo moteriškas
balsas.
— Ar ponas mokytojas yra namie?
— Nežinau. O kas jį prašo? — paklausė seimininkė,
gerai apžiūrėdama vyruką.
Su lankytojais šeimininkė jau turėjo savo metodą.
Tas metodas buvo ir mokytojo pripažintas geru. "Ne
žinau, pažiūrėsiu" — pasakydavo. Jeigu būtų milicija
ar koks kitas įtartinas asmuo mokytojo ielkotų, tai
šeimininkė mokytojui praneštų. Mokytojas tada pro
užpakalines duris pranyktų ir jo nebūtų namie. Dabar
gi šeimininkė, pamačiusi gimnazistą, rodos, kad pas
mokytoją kadaise buvusį], paklausė: "O kas prašo?"
— Jo mokinys Jurgis. ,
Šeimininkė dar kartą pažiūrėjo ir, matyt, įsitikinusi,
jog tai tikrai Jurgis, ramiai pasakė:
— Palauk čia. Pažiūrėsiu
Jurgiui ilgai laukti neteko. Greit pasirodė ir pats
mokytojas.
— Pone mokytojau, aš norėčiau truputi *u jumis
pasikalbėti, — springstančiu balsu tarė Jurgis.
— Gerai, gerai. Eikš čia.
Mokytojas nusivedė Jurgį į savo darbo kambarį, kuris dabar buvo drauge ir miegamasis, ir salionas. Nau
joji valdžia buvo teleidusi vienam asmeniui tik vieną
kambarį. Išimtys buvo daromos pareigūnams komu
nistams, kurie turėjo puikiausius butu« su puikiau
siais baldais.
— Na, Jurgi, kas gi? — mėgino pradėti mokytojas.
Jurgis dar tylėjo. Veide žymėjo pabalimas.
— Ar kas nutiko?
— Nutiko, — atsakė jaunuolis.
— Kas gi?
— Aš... aš žmogų užmušiau.
Mokytojas išplėtė akis. Jis Jurgį paiiito kaip gerą
jaunuolį,. Argi dabar?
— Aš... — vėl nedrąsiai mėgino pradėti Jurgis.
Mokytojas matė, kad Jurgiui labai sunku kalbėti.
Tad nutarė jam pagelbėti.
— Kada, ar šiandie?
'
— Šiandie. Tik ką nesenai.
— Ar buvai gimnazijoj minėjime? — paktarusė mo
kytojas, nors gerai prisiminė, kad buvo.
— Buvau, — Jurgis, kiek atsigavės, drąsiau kalbėjo.
— Po minėjimo mane pagavo žydas ir vedės į NKVD
namus. Prospekte apsidairiau, nieko nebuvo, griebiau
tą žydą ir surangęs nuleidau krantine į vandenį.
— Ką tu jam darei?
— Ką tik spėjau: smaugiau, mušiau.
— Ar jis buvo jau nebegyvas?
— Nežinau. Nepastebėjau. Pradžioje abu rungemės.
Vėliau aš nugalėjau ir paleidau į upę.
— O gal jis atsigavo?
— Gal, nežinauT, Bet vėliau aš jo balso nebegirdėjau.
Mokytojas, matydamas Jurgio susirūpinimą Ir bai
mę, stengėsi jį suraminti.
— Bet tu kitaip ir nebūtum išsilaisvinęs. Kito kebo
nebuvo. Jis būtų tave nušovęs.
— Taip. Aš išmušiau iš jo rankų ginklą. O kad ne
rėktų, truputį pasmaugiau. Paskui ir paleidau
— Tai ką dabar bepadarysi. Ta gelbėjai savo gyvy
bę. Jei būtum nebėgęs, būtum *aves kalėjime, susira
mink. Be to, dar neaišku, ar «a» enkavedistą* ^ a t s i 
gavo. Tik saugokis! Dabar jei pagauta nefeeistruktum.
— Tai ką dabar man daryti?
— Tik slapstykis.
-— O mokykla?
— Nesirodyk! Tiek to. Gyvybe svarbesne tfž mokslą.
O ir toks mokslas dabar. Kiek Sinau, turi 'Naujasodėje
giminių. Nuvyk ten ir pasislapstyk. Saugokis. Vėliau
matysime, ar tavęs ieškos, ar ne. J«fi tas enkavedistas
atsigavo, tai greit būsi ieškomas.. Jei ne — vistiek rei
kia saugotis. O aš gal sužinosiu apie to enkavedisto
likimą.
— Ačiū, pone mokytojau.
Jurgis išėjo ir tą patį vakarą, pranešęs savo namiš
kiams, kad Jam reikia pasisaugoti, i&jo į kaimą.
Mokytojas, išleidęs Jurgį,, ilgai rymojo prie stalą Tai
atėjo laikai. Tai auklėjimas. Mokiniai tam kovoti su
mirtimi, saugotis ka&jjuao, milicijos. Mokytojai jverčiam* veidmainiauti. Greit apšaukiami kaip didžiausi ^
žmonijos priešai. Blogiausieji mokiniai, tie, kurie kan
didatavo būti pašalintais iš gimnazijos, daibar atsisto
jo visų priešakyje. Jie saugoja visus kitus mokinius,
kontroliuoja mokytojus. O geriausi mokiniai dabar lai
komi paskutiniaisiais. Genimo ir blogumo sąvokos ta
po sukeistos. Kas pirma buvo gera, pedagogiška, da
bar buvo niekais verčiama. O kas buvo bloga, šlykštu,
dabar buvo reklamuojama kaip aukščiausias gėris. Jei
taip tęsis ilgai, tai b«s febai tofoagai: vioai patas, kiti
žus, o blogis triumfuos.
(Bus daugiau)
.._"
****
---"
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Ką vagis patarė ūkininkui?

CHICAGOJE
Iš Rėmėju 3 Skyriaus
Susirinkimo

•

JIS PALIKO JAUT? IR TELYČIĄ, O KITAS KARVES
'NUKNIAUKĖ".

Žymus vyras

Dvi sukaktys

Londonas. — Kun. Gerald
Wann, O. P. vienas iš žymiausių britų katalikų galvotojų, atvyks
keturiems
mėnesiams į Jungtines Amerikos
valstybes. Jis čia
skaitys paskaitas, sakys pa
mokslus ir duos rekolekci
jas.
Jis atvyks į New York
rugpiūčio mėnesį.

Antverpenas, Belgija. —
Arkivyskupas
Ferdmand
P^ier, S. J., iš Calentos, Indi
J°«, k u r i s š i a i s m e t a j s
švenčia 50 metų sukaktį
kai
P ° jėzuitas ir 25 metus
kapio vyskupas, atvyko į
savo gimtąjį miestą Ant
verpeną.

Oklahomoje buvo keistas rėsi pieno, įei tu karves laiatsitikimas. Vagis atėjo į kyši algai barnėje. Vakare'
Town of Lake. — Švento ūkininko barnę ir pavogė atidaryk langą, kad įeitų*
Pranciškaus Vienuolyno Re- karvee, bet jam paliko jautį šviežio oro, nes tai ypač
mėjų 3 skyriaus skaitlingas | i r telyčią. Ir ant barnes du- gerai telyčiai "veikia. Well,
susirinkimas įvyko gegužės ruj paliko pakabintą raštč- Mr. ūkininke, good luck"
12 d. Pranešta, kad serga lį. Ir tame raštuke vagis taip (gero pasisekimo).
*
veiklios nares: Ona Landie- parašė: "Aš palieku tau pra
4
Tai
matai,
ne
tik vagis
nė ir Valerija Bučnienė. Ki- dėti naują karvių bandą,
karves
New York. — Mary Ma"nukniaukė", bet dar
tos narės nutarė jas aplan Būk žmogus, palik k a r v e s ,
yers, 14 metų, kuri buvo ak
ilgiau ganykloje. Ir duok | ir pasijuokė iš ūkininko. Tai
kyti.
Londonas. — Lord Pa- la nuo gimimo, dabar jau
Skaitytas laiškas-kvieti- joms gerų grūdų. Tu netū-ljau perdaug!
kenham, 42 metų amžiaus, mato. Jai buvo padaryta o
mas į AKD seimą. Kvietimas
Darbo partijos narys lordų peracija.
priimtas, paskirta aukų. Iš
Kai buvo nuimta bandažai
rūmuose, buvo paskirtas mirinkta atstovės: V. Maslausnuo akių, mergaitė tarė: "aš
kienė ir Beneta Cicėnienė. KEISTAS [VYKIS SU SENYVA MOTERIMI, KURI PIR- nisteriu Vokietijoje britų
viską aiškiai matau. Aš
okupacinėje zonoje.
RALF irgi paskirta auka $5.
Mį KARTA SKRIDO LĖKTUVU.
Lord Pakenham yra atsi-(-matau šviesą, kaip gražu."
Ė. Cicėnienė pakvietė rė
Buvo prastas žiemos va- čia sugrįžk ir aš tavo ranką vertes į Katalikų Bažnyčią.
mėjas i Chicago apskrities karas. Į Atlanta Candler vėl palaikysiu."
SKAITYKITE ••DRAUGĄ"
išvažiavimą birželio 15 d. aerodromą atvyko sena mote
.
—
B. A . L A C H A W I C Z
Ryans Woods, prie 87-tos iri ria i r j į ^ į prisistatė lėktuLaidotuvių Direktorius
Western Ave.
San Jose, Calif. — LonV o tarnautojui (steward) ir
ROSELANDE
Chicago. — Vagys įsilau nie Louis Higden, 28 metų,
Kugelio vakaras įvyks rug jaa* prisipažino, kad pirmą
KOPLYČIA RANDASI:
piūčio mėnesį., pirm. Elenos kartą lėktuvu skrenda. Tai žė Longfellow pradžios mo prekybininkas, buvo nušau10756 So. Michigan Ave.
Gedvilienės namuose.
buvo prastas vakaras pir- kyklą, 1901 West 35th str., tas savo name. Ir policija
Dabartiniu laiku rėmėjos loci&m skridimui, lietus mai- ir pavogė karo štampų už I pareiškė, jog žmona prisipa- TeL PUL. 1270 arba CAN. 2515
Re*. teL — COMmodore 5765
žino, kad ji nužudė vyrą
platina dovanų knygutes. Vi- š ė s s u s n i e ^ k a i lėktuvas $108 ir pinigais $17.50.
kad jis ją bardavęs.
sas pelnas eis seimui pasvei- b a n d § P a k i l t i S e n a m o t e n s
kinti.
Rėmėja buvo susirūpinusi ir liūdnai
atrodė. Lėktuvo tarnautojas
SENOMS, ATDAROMS,
Chicago. — Iš Mrs. Agnės
sulaužė griežtą taisyklę, at
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
m ODOS IŠBĖRIMAMS
rišo diržą nuo savo sėdynės j Clavey automobilio buvo patr nuėjo prie senos moters vogta už $1,200 brangakmeKsnčlantiejl nuo semų, atdarų
ir
skaudžių iaisdų, žino kaip sun
atsisėsti, kad jinai jaustųsi j nic.
ku yra ramiai pasidėti Ir kaip
(Atkelta ič 4 pusi.)
nakties metu negalima gerai išsi
drąsiau kylant į orą. Jis pa,
vo priversti juos "rinkti".
miegot. Kuomet
ėmė jos šaltą ranką. Jinai
Chicago. — Aukštas vyiaiados pradeda
LEONARDAS
Prie didžiausio visų laikų
niežt ir skaudė
URBONAVICrCS (URBA)
spaudė lėktuvo tarnautojo ras apiplėšė saldainių krauti — užtepkite
bandito Stalino, jo draugų ranką ir stipriai laikės jo tuvę, 68 W. Randolph str.
Gyv. ; 7124 S. Artesian Ave.
LEGULO Olnt— tel. KEi". 3378.
ment palengvi
Molotovo ir ždanovo~bei vi rankos.
Mirė Geg. 18d., 1947m., 5:15
nimui skausmo
Banditas pačiupo $50. Apivai. ryte, sulaukęs pusės amž.
ir niežėjimo tų
sos gaujos burliokų pridėk * Po "to,'kai lėktuvas pakilo plėšimas įvyko dienos metu.
Gimė Lietuvoje. Kliu iš Tel
seo'4, atdarų ir
šių apskr., TrišKių par., Pataskaudžių iaisdų.
dar keletą arkliavagių, žmog į orą, lėktuvo tarnautojas
kalnės kaimo.
Jo atgaivinan
Paliko dideliame nuliūdime:
žudžių, vagių, girtuoklių, — grįžo į savo sėdynę, ir tada
čios ir skausmą
Chicago. — Mrs. Elizabeth
MMTj Sofija. Vaičienę (\Vhite)
prašalinančios j ir jos jlukterį Sophie: bi-olj
ir turėsi pilną vaizdą, kas sena moteris tarė: "Sūnau, Ruhnke, 40 metų, suklupo
patybifi sutelks
Pranciškų (Argentinoje); IVJums
tinkamą
troit,
Mieh.
paliao
sekančius
—
dabar sudaro Lietuvos val jei tu turėsi baimę, kai mes namie ir susižeidė galvą,
nakties polis} ir
p&issesvrę Helen ('unis; pus
pagelbės išgydyt
džią.
brolį Jose p h Šnaras ir jų šei
leisimės žemėn, tu tuojau Neužilgo mirė ligoninėje.
senas, atda-

Jau mato

Aukšta vieta

visaip pasitaiko...

Kaip keista

Apvogė mokyklą

Už $1,200

H Šen Bei Ten
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•

—
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•
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Byrnes Mano Kliūtis

laikai Nugalėsime
WASHINGTON, geg, 17.
— Buvęs valstybės sekr. Ja
mes F. Byrnes tiki, jog "mes
gahme nugalėti tas kliū
tis", kurios kenkia taikai,
kad Rusijoje ir Amerikoje
yra u per daug kalbų apie
karą ir permažai kalbų apie
taiką." Jis ragino Rusiją ir
Ameriką suprasti, kad nė
viena jų negali taikos są
lygas diktuoti.
Byrnesas kalbėjo Variety
Clubs International susirin
kime, kuriame jis buvo at
žymėtas dovana skiriama
asmeniui, kuris yra <k padė
jęs padaryti pasaulį gerespasauliu."
Mb

•

Jei esi kitų draugijoj, ne
sigėdyk teisybės. M. Tupper.

f

A.
A.
StMONAS RANCEVICIUS
Gyv.: n 7 E. lOSra PK, tol.
COM. 7286.
_,
\0
Mirė Gcgr. 18d., 1947m„ 8-tą
vai. ryto, sulaukęs pusės amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo ift Ra
seinių apskr., Kražių par., šapėnų kaimo. Amerikoje išgyve
no 37 mctius.
Paliko dideliame nuliūdime:
2 seseris Josephine Kvetkauskienę ir jos vyrą Valerijoną ir
šeimą, ir Frances Misiūnienę ir
jos vyrą Mykolą ir šeimą; 4
brolius: Ignacą Ir jo žmoną Oną,
Joną ir ja žmoną Mortą, Kazi
mierą ir Benediktą ir jo žmo
ną Joaną ir šeim;j. Lietuvoj pa
liko seserį Joaną Lukošefvičie>nc ir jos vyrą Vineentą.
Kūnas pašarvotas Lachawica
koplyčioje, 10736 S. Michigan
Ave. Laidotuvės įvyks trečiad.,
Geg. 21d. fš koplyčios 8:30 vai.
ryto bus atlydėtas j Visų išvėntu. par. bažnyčią, kurioj įvyks
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visu*
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti aiosr luidotruvėse.
Nuliūdę: SuštMįt, žentai, Bro
liai, Marčios ir jų šeiiuos ii»
Kito* Giminė*.
Laid. direkt. Lachavvicz ir
sfinai, t ei. CANal 2515.

— — — •

MATEUŠAS JANUSH
Gyv.: 5722 S. Aberde*m Ht.
Mirė penktad.. Geg. 16d., 1947 m., 11:15 vai. vak., sulau
kės 53 metų amžiaus.
Gimė Lh-tuvoje.
Kilo iš
Bir/.ų apsKr., Papiltų purap.,
Žvirblių kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterį Antoinette. 2 dukteris
.Dorothy ir Vlviar, trolį Petrą
Jenusevičių ir jo moterį Anelę
ir jų 2 dukteris Olgą ir krikš
to dukterį Mary ir sūnų Petrą;
pusbrolį Pfetvą Ga lenas t iš
Brooklyn, N. Y.»; uošvius Jo.seph ir Anna. Malovies ir ki
tas gimine*, draugus ir pažįs
tamus.
Kūnas pašarvotas P. Kidiko
koplyčioje, 3554 S. Halsted St.
Laidotulvės įvyks antrad., Ge
gužes 20d. IŠ koplyčios 8:30 vai.
ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio
parap. basnyčią, kurioj įvyksta
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kupinės.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti, šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Moteris Dukterys,
Brolfe ir šeima, Pusbrolis, t o s vlal. Giminės ir Draugai. •
Laid. direkt. John"W. Satala,
tel. LAFayette 9046.

mas; 2 dėdienes Domicėlę l*rbonienę ir Oną Radviliene ir
jų šeimas; tetą Kazimierą White
ir joa šeimą. Lietuvoje paliko
seserį Agniešką Sprindienę; 2
brolius Joną ir Kazimierą ir jų
šeimas ir daug kitų giminių,
d ra ugnį ir paž/štamų.
Priklausė prie SLA 122 kp.
Kūnas pašarvotas Mažeika ir
Bvan 9 koplyčioj 6845 S. Western Ave. Laidotuvės įvyks tre
čiadienį, Geg. 21d. Iš koplyčios
8 vai. ryto bus atlydėtas J Gi
mimo Panelės švenčiausios pa
rapijos bažnyčią, kurioj jjvyks
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
.N n 11 fu Iv: Sesuo, Diuktė. Bro
lis, Pussesere, Pusbrolis, Dė
dienes, Teta ir jų šeimos ir
visos
Kitos Giminės.
1
l Laidotuvių direkt.: Mažeika
ir Evans, tel. PROspect 0099.

Aplankykite mus k pamatykite mūaų darbo pavyz-i
džius. Dirbtuve yra atdara visomis dienomis ir viso
mis valandomis.,

Radio Programai WGE3
(1390 k.)
DABAR KAS ŠEŠTADIENĮ,
nuo 9:15 iki »:30 v. ryts.

Veteranų Perlaidojimo Reikale
Kreipkitės prie ANTANO B. PETKAUS, Laidotuvių Direk
toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums
norint, kūnai žuvusių ar mirusiu veteranų — jūsų mylimųjų,
bus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite k* p. Petkos atvyks
i jūsų namus ir sutelks jums visas perlaidojimo mformaei
jas. Suteikiamas pilnas mslitarinls laidojimas.

NULIŪDIMO S j V VALANDOJE
KREIPKITĖS PRIE
ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

': i
m

M

fe^^-

PM YARdt 1138-1139
1

Telefonas TOWNHALL 2169

Ambulansu patarna- m į
vimas yra teikiamas j
dieną ir naktį. Rei-|
kate, gaukite mus.

m\
>-M

Mes turime koplyčias
visose Chicagos Ir
Košt lando dalyse •?
tuojau patarnaujant

IGNACAS J. ZOLP
1646 YVEST 46th ST.

Phone: YARds 0781

LACHAWICZ ir ŠONAI
2314 W. 23rd PLACE
10756 S. MICHIGAN

Phones — CANal 251$
COM 5765; PUL 127#

MAŽEIKA ir EVANS

^ * T T ^ # ^ * ^ V ^™*"**^a ^^ss^p

ITBKITE TIESIOG NUO —
MB. NE1SON
— lavtalak* —

M821 S. MKTBBGAN AVE.

3914 West lllth St

4848 S. CALIFOBNM AVE.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 35

Phone: P U I A B M 9 « t

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUANICA AVE.

Tiesiog Ten, Kur Busti
Sustoja.

Phones: YARDS 1138-39
PROspect 0099

LEONARDAS L. BUKAUSKAS

Sf. Casimir Monumenl
Company
Vienas Blokas nuo Kapinių
.^CMP*****^^^*^^^

w*r

1410 So. 50th Ave., Cicero, 111.

3319 LITUANICA AVE.
6845 S. WESTERN AVE.

Works

3938 W. l l l t h S T R E E T — TeL BEVerly 6605
Pirmoji paminklų dirbtuvė nuo šv. Kazimiero kap. vartų.

TeL SEEley 5711

ddr»

BITTIKandKAMEKSKY
M©r>ument

Koplyčios VELTUI Visose
Chicagos Dalyse

DIREKTORIUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PROspect 0099

Užsisakykite gražų paminklą ant savo mylimo as
mens kapo — tiesiog iš šios vieninteles lietuviškos pa
minklų dirbtuves.
Paminklus pristatome 1 visas kapines arti ar toH.

4330-34 S. California
Avenue
Lafayette 0727

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

UGDĖSIO VALANDOJ
Šankiu

4845 Sa Wesfom Hm,

4605-07 S. Hermitage
Avenue
Yards 1741-2'

484? W. 14th Street
CICERO 50, ILLINOIS

MAŽEIKA « EVANS
f^

— • •

Telefonas — GROVESELL 0142
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir
jūsų finansiškam stovini prieinamas!

iy2 bloko | rytus nuo Hfilsted. Pietų gatves pusėje.

K A P Ų P A M I N K L A I T I E S I O G IŠ DIRBTUVĖS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
AMBULANCE DBEN4 DEC NAKTĮ

81ųsklte jOsų Money Orderi tie
siog J —

LEGULO, DEPT—D.

659 W. 18th Street

s

John F. Eudeikis

6812 So. Western Ave., Chicago, I1L

MCSŲ KOPLYČIA YRA AIR-CONOITIONED

**3r-

LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS

LBGULO OINTMENT parsiduol a po $1.11 Ir po $S.oi.

PETER P. G U R S K I S

•

Nuo akmens šlifikavimo iki raidžių iškalimo $r
paveikslų įstatymo — BITTIN Ir KAMENSKY ekspertyvis darbas yra paremtas 45 metę patyrimu.

daa Tartoklte j} irgi skaudlems
nudegimams, šašų ir sutrūkimų
prašalinimul, ir kad palengvinti
Psorlasla nisiėjlmą. Atvėdina va
dinamą Athlete's Foot degimą Ir
uiežijimą, sustabdo jo plėtimąsi
sulaiko nuo odos uudž!Qvimo ir
•utruklmo tarp piritų; geras Ir
sausos, trokštančios odos niežėji
mui nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalima iš lauko pu-

• •:

•

* .

ir skau-

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS

Phoaej YARds 4908

JULIUS LIULEVIČIUS
Paent LAFayette 8872

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

o

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEEINOIS

^#

Vaiko akis atiduota moteriai
JO AKIS BUVO NUGABENTA Į LOS ANGELES, KAI
JIS MIRĖ. VAIKO AKIS PERSODINTA Į MOTERS
AKĮ.
Los Angeles. —
San jaunystes.
Francisco mirė vienas vai
Dr. George P. Landegger,
kas. Kai jis mirė, po dtvide- kuris atliko operaciją "peršimt minučių viena jo a k i s ' sodindamas" akį, pareiškė,
buvo atgabenta į Los Ange-1 jog moteris jaučiasi gerai,
les ir mirusio vaiko akies j Bet j i s pareiškė, jog reikecornea buvo persodinta ] 28 j sią dviejų ar daugiau savaimetų moters akį. ši moteris i čiųi, kad nustatyti ar jinai
buvo akla nuo ankstybos i atgaus pilną akies regėjimą.

VAIRIO
DOMIO
2INIO
Kaip gražu
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Pirmadienis, geg. 19, 1947

i Iš Indijos gyvenimo

Ten dabar yra b,

katalikų

INDIJA NAUJOJE KONSTITUCIJOJE
PRIPAŽĮSTA
SĄŽINES, RELIGIJOS LAISVĘ.
POPIEŽIAUS
LEONO XIII NUOPELNAI.

i mus

•••

New Delhi, Indija.
- ,
Sakoma, kad dabar Indi- Ą X ^S^
5^
f?
pne
D
aUg
B
Londonas. — Kun. John
Indijos konstitucinis susi- jjoje yra 6,000,000 katalikų. J ? .
. !" °
*2?traC1JOs
laukia
€rasirdziu
Heenan, vienas iš vadovau
rinkimas garantavo r e l i g i - | P e r 60 metų Indijoje paau
S
jančią britų radio kalbėtojų,
i
i.
vi
1
•
aukų,
kad
atnaujinus
prenujoms laisvę. Tuo reikalu yra go 4,000,000 katalikų, kai
\
.. . . \
f.
Anglijos ir Wales vvskupų
palankūs,paragrafai. Vienas rv^w;rtxi„« T -.
VTTT T J- • meratas lietuvių stovykloms
buvo paskritas Katalikų Mi
Vokietijoj.
popiežius
XIII herarIndi- Tr
. . A.. . _Kad, .ir nedidelės
,., ,.
paragrafas sako: "Visi as joje
įsteigėLeonas
katalikų
sijų Draugijos vyresniuoju.
menys turi sąžinės laisvę ir chiją, 1886 m. Pirmiau ten aukos, jei bus daug, susida
Jis vadovaus dvasiškių ir
turi teisę laisvai išpažinti ir buvo apaštališki vikarai.
rys pakankamos sumos tam
pasauliečių grupei, kuri yra
skleisti religiją". Kitas pa
reikalui.
Prieš
1886
m.
ten
nebuvo
pasišventusi atversti Brita
ragrafas garantuoja religijų
X Vakar Cįuigley semina
niją į katalikų tikėjimą.
bendruomenėms veikti savo vyskupijų ir nebuvo vietos rijoj, Chicagoj, įspūdingose
religijos srityje ir valdyti (native) vyskupų. Šiandien iškilmėse Vysk. B. Sheil,
New York. — Kas ieško madienį buvo priimtas į Ka- Grįžo darban
turtus labdarybės ir religi Indijoje 17 vyskupų yra ten D.D. įšventino šešis naujus
tiesos — tag ją randa. Tai talikif Bažnyčią,
gimę, trys iš jų arkivysku kunigus, kurių tarpe buvo
jos tikslams.
patvirtina vel nauja s atsi.
...
......
T.
pai. Ten dabar yra 3,850 vie ir trys Marijonai: Kun. B.
• •
•
New Orleans. — Kun.
J l s k a t a h k ų t l k e j i m o ina
vertimas į Katalikų Bažny Itrukeijas eme iš Msgr. F u"l - į J a m e w - Courtney, S. J.,
Indijos vyskupai mano, tos kunigų (Indijoje gimu Uždavinis, Kun. B. Vaišno
s
čią.
ras ir Kun. V. Brazauskas.
ton J. Sheen, Amerikos Ka-; kuris buvo subadytas, kai
Naotrauka buvusio kon- kad tie paragrafai padarys siai), o 1884 metais jų buvo Visi trys ateinantį sekma
Austin
Brockenbraugh
talikų universiteto profeso-1 dalino šv. Komuniją šv. P. I gresmano Andrew J. May, Bažnyčios padėtį aiškesnę. 11,450.
dienį laikys primicijas savo
Mitchell buvo dešimt metų
M.
Nekalto
Prasidėjimo
kuomet jis atvyko į Washgimtinėse parapijose.
protestantų episkopalų mi- naus.
bažnyčioje, jau pasveiko ir ington, D. C.,, liudyti apie
Atsivertimai
į katalikų
nisteriu. Jis ieškojo tiesos
X S. Mickūniene, darbšti
grįžo prie darbo.
savo santykius su $78,000,ir ją rado katalikų Bažny Bažnyčią teparagina mus
veikėja, yra pasišventusiai
000 Garsonnų municijoa im
labiau branginti katalikų ti
čioje.
pavyzdinga moteris. Beveik
Dr. Wu sūnus
perija. (Acme-Draugas tele- R E I K I A GRAŽINTI ŽMONĖMS IŠPLĖŠTA
Austin Mitchell aną sek- kėjimą.
LAISVĘ.
viena ji prižiūri B ALF rūbų
photo)
K A I P ILGAI POLITIKAI P A K Ę S
BOLŠEVIKŲ
sandėlį, tvarko, taiso ir pa
Vatikane
VERGIJA?
kuoja suvežtus ten rūbus. Už
Roma. — Kardinolas TeStookholm. — Jungtinių; džiama rašyti laiškai savo ^ j jį negauna nei algos nei
deschini, Šventos KongregaChicago. — Pranas Pocius, Tautų čarteris dėl žmogaus giminėms į Slovakiją, ir ce- atlyginimo Tikrai verta pa
TARES
cijos prefektas,
palaimino šv. Kryžiaus lietuvių para teisių bus tik graži kalba, kų komunistinė vyriausybė p a r D O S #
LAIMINO
Paryžius. — Katalikes Edward
Wu ir Elizabeth pijos narys, gegužes 15 die migdanti žmonijos sąžinę Pragoję visai nerodo susiRoma. — Popiežius Pijus
X Anna Kaskas-Stephens
katalikišką moterys buvo susirinkusios Liang moterystes ryšdu s šv. ną vel paaukojo $10 lietuvių taip ilgai, kol pasaulio žmo domėjimo dėl tų žmonių) pa
XII
laimino
r
*1 Singers koncertas Orchestra
spaudą, J03 darbininkus ir aptarti tarptautinio kongre Petro Bazilikoje.
tremtinių spaudos fondui, nės praktiškai negalės turė dėties.
Edward Wu yra John C. kad tremtiniams būtų siun ti savo teisių ir laisvės, —
Hali, gegužės 26 dieną, triso planus, kuris įvyks Ro
skaitytojus.
H. Wu, Kinijos ministerio čiamas "Draugas".
moje nuo rugsėjo 7-11 d.
umfališkai užbaigs vieną gypareiškė
Slovakų Akcijos Trys žuvo, kai
*
*
*
prie švento Sosto, sūnus.
• •
•
viausių-judriausių žiemos ir
LAIMĖJO
Pranas Pocius jau yra komitetas.
Dr. Wu yra pirmas kata- aukojęs Lietuvių Tremtinių
DISPENSA
programų sezonų Chicagos
Slovakų Akcijos komite traukinys trenkė
Boston. — Rep. Mary T.
likas kuris atstovauja savo !
^
tonM
d a u ^ a u tas protestuoja
lietuvi j oje.
dėl 20,000
Norton iš New Jersey gavo j Kardinolas Samuel Stritch,
kraštą
Vatikane.
J
i
yra
s
Praeitą penktadienį trys
slovakų kurie buvo sovietų
kaip šimtą dolerių.
Siena
medalį
1947 m., Chicagos arkivyskupas, ga
X Federacijos Chicago
žymus mokslininkas ir pasi
asmenys
užmušti,
kai
auto
vęs
leidimą
iš
popežiaus
rusų išgabenti į vergišką
švenčiant 600 metų sukaktį,
apskritis pastarame susirin
žymėjo
Kinijos
naujos
konmobilis,
kuriame
jie
važiavo
Pijaus
XII,
atleidžia
Chica
darbą.
Ištremtiems
nėra
leikai gimė šv. Kotryna iš
kime iš savo iždo aukų pa
...
.
UMIIMAI*
IALIIIIIII^
gos
arkivyskupijos
katalikus
buvo
sutrenktas
Chicago
ir,
Sienos.
nuo pasniko (fast ir absti- stitucrjos sudaryme, kuri
Mexico City. -^- Prie pietų
TVT 4.u iir *
1 v. , u j skyrė sekančiai: Lietuvos
• •
•
Vyčių Chicago apskr. sei
buvo
priimta
1946
metais.
nence)
penktadineį,
gegužes
rubežiaus
narkotikų
šmugelNorth
VVestern
geležinkelio
%.
traukinio
prie
Main
str.,
•v
KALBĖJOS
meliui
$10, Šv. Kazimiero
Anglijoje
yra
pagamintas
30
dieną,
Decoration
Day.
ninkai
"sumodernėjo"
ir
Cary
skerskelyje,
McHenry
statyYra
nusistatė
N
a
u
j
o
s
Akademijos
Vatikanas. — Gen. Mark
radio pečius, kuris" išverda
kaunteje. Automobilis buvo j b o s F o n d u i $ 2 5 ir BALF
naudoja mažus l ė k t u v u ^ kad, p i l n ą y a l g . ^
p e n k i a g mį.
W. Clark, buvęs U. S. oku
velkamas daugiau kaip my vajui $25.
Mobile. — Dvasiškiai ir
pacinių jėgų Austrijoje va BALF vajus
nutes, o kartais net greilios ketvirtadalį: Paskui au
pasauliečiai, iš Mobile vys-! Amerikos valstybių krautu I V
das, buvo priimtas šv. Tėvo
.
X Darius-Girenas Postas
Dabar vyksta Bendrojo kūpijos,
ciau.
planuoja
sukelti | vėmis.
tomobilis buvo nublokštas j
Pijaus XII privačioje audien
271, American Legion, jau
Amerikos Lietuvių Šalpos $750,000, kad vyskupas Thošalį.
sijoje.
prieme planą ištaisymui ir
Care pakeliai
Fondo (BALF) vajus. Prisi mas J. Toolen galėtų tęsti
Gen. Clark atsilankė pas
įrengimui aikštes-loto, kuris
Jei kas galite — pasiųski Didelis vajus
popežių grįžtant į Jungtines dėkite darbu ir pinigais prie gerinimus vyskupijos gyve
randasi sale posto namo. Vi
šio vajaus. Jūsų doleris ir nime.
James K. Phillpis, 67 me te lietuviams tremtiniams į
Amerikos valstybes.
darbas palengvins lietuvių
sas darbas atseis virš $1,500.
tų, ii Chicagos, buvo nu Europą care pakelį. Tremti• •
•
Montreal. — Arkivysku
tremtinių sunkią padėtį.
Darius-Girenas postas savo
teistas kalejiman mėnesiui niai bus dėkingi.
pas Joseph Charbonneau, iš
Pas popiežių
IŠRINKO
ir duota 11 mėnesių bandyMontreal, kaipo Montreal nuosavybėmis stovi pirmoje
Lahore, Indija. — Vy
Montreal. — Msgr. Henri
Vatikanas.
Popežius i
už 10 metų mergaites PLATINKITE "DRAUGĄ" universiteto kancleris, pas- v i e t o 3 visoj Illinois valstyJeannotte, 67 metų, buvo iš riausybė pranešė, kad devy Pijus XII prieme privačioje m a s
vedimo iš tikrojo kelio.
kelbe vaiu, kad būtų sukel-1 b g J. V i s t a * d g k a pirmojo
rinktas Sulpicijų provincio- ni asmenys žuvo riaušėse, audiencijoje Fulton Oursler
ta $10,000.000. Tie p i n t e ! k a r 0 veteranų sumanumui ir
gegužės 16 dieną.
lu Montreal.
ir jo žmoną. Oursler yra at
norima sukelti, kad pastatv- darbui.
—————
sivertęs į katalikų tikėjimą
ti studentams salę, poilsio
X Veikėjos E. Samienes
Didele Krauutve
Chicagoje 1933 metais bu
ir yra The Readers Digest
centrą, konlvčią, nur«iu na dvynukes dukreles, Bernade
vo pranešta, kad pavogta
vyresniuoju redaktoriumi.
RAKANDAI, RADIO
rna, baieti įrengei 500 lovų ta ir Teresa, duoda gražų
27,891 automobilis. 1934 me
IR JEWELRY
universiteto lieoninę. Taip pavyzdį jaunimui ir senimui:
tais tokių pranešimų buvo
Pareiškė dėkų!
pat norima įvesti profeso po dienos darbo valandų, pa
12,9993. 1944 metais vagys
riams pensiių fondą.
Dalyvauja
Roma.
Danijos karą- pačiupo 3,310 automobilių,
švenčia vakarus lietuvybei.
liūs Frederick DC pasiuntė! ir 3,941 automobilį 1945 meJos šoka "Ateitįs" šokėjų
popežiui Pijui XII padėkos | tais. 1946 metais buvo paSunkiai sužeidė
grupėje ir dalyvauja parenC!T T
OU
telegramą už užuojautą dėl]vogta 3.384 automobiliai,
Chicago. - Joseph Teller, ^ m u o s e P e r P ^ t a r a a i a s eajo tėvo karaliaus Christian /
26 metų, artistas, buvo sun- v a i t e s J o s d a u & v a k a r u l a 
mirties.
U'»š
kiai sužeistas, kai elektrinis Į š v e n t g i r B A L F v a J M S d a r "
ORCHESTRA HALL
laikrodis, kurį jis tik ką bu- |"U1*
Washington.
-^Karo
de
Prie upes. . .
vo gavęs per paštą, exploViktoras Yodelis, žino
partamentas g€jgfužes 15 die
x
GEG.(MAY) 26 D., 1947
—
8:15 VAL. VAK.
. į
davo.
visuomenes veikėjas,
mas
Leopoldville. *-— Belgijos ną įteikė medalį Phillip'ui
Tikietas su Taksais $1.80 & $1.20
daugiausiai laiko pašvenčia
labai Murray, CIO prezidentui, už Visi departamentai patalpinti
jy Congo misijonieriai
remontui Lietuvos Vyčių na
Kaip keista
viename baltame name
gražiai veikia. Jie pastate jo tarnybą darJ>o lauke an
1947 metų Radios, nuo $20.00
me. Jo pastangomis bus pa
koplyčią ir mokyklą Shinda- trojo pasaulinio,,karo metu.
iki $450.00.
x
Chicago. — Banditas atėjo gaminti geri sandeliai įvai
ni miestelyje, prie Ituri upes.
TELEVISION setai, po $275.
į likerių krautuvę, 1119 E. riems daiktams sudėti. Vy
ir aukščiau.
Elektrikiniai dulkių valytuvai, 43rd str., ir krautuves savi čiai už tai labai jam dėkinVIEmNTBLTS AMKRUCOS LIETUVIŲ KASDIENINIS
Žuvo
gaisre
elektrikiniai
šaldytuvai, skalbi
Mexico City. — Vincent
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11d., 1033.
mo mamšinos, elektrikiniai pe ninką uždare į ice box. I r
Spokane, Washu — Jimmy Lombardo Toledano pranešė čiai, aliejiniai pečiai, gasiniai banditas iš kasos pasiėmė
X Cecelia Vaznis ir Paul
$71. Paskui plėšikas išėjo iš
Campbell, 3 metų, žuvo gais aną dieną, kad bus steigia pečiai, rašomos mašinėlės.
Krautuve atdara kiekviena krautuves. Policininkas sto Norkus, graži Town of Lake
re, kai jis bandė gelbėti sa ma nauja politine partija dieną
ir vakarais: pirmadienį,
SEKMADIENIAIS: n n o 1-mot
Meksikoje.
ketvirtadieni ir šeštadienį iki vėjo šaligatveje ir visai ne pora, neužilgo darys ekskur
vo žaislą.
9 vai. vak.
* Iki 2-ros valandos popiet —
įtarė, kad tai esąs pleSikas. siją prie altoriaus moterys
Budriko leidžiamos Radio valantes sakramentui. Būsimi)
KITOMIS DIENOMIS: nuo 9:80
landos kas sekmadieni, iš WCFL
Prisiminti
valandos vakare.
(1000 kll.) radio stoties. 9:30 va
jaunavedžių tėvai yra pla
Atvyko
~^
landa vak., o ketvirtad. vak. iš
Kažkas sako, kad Afrika WHFC (1450 kll.) 7 vai. vakaro.
Vengrija. — Our Lady of
čiai žinomi kaipo veikėjai ir
EXTRA PROGRAMAS: Penk
Paryžius. — Linda Dar- rėmėjai kilnių lietuvių rei
Victory bažnyčioje, Pragos yra tamsus kontinentas. Bet
tadieniais nuo 7 Iki 8 v. vak.
nell, filmui vaidintoja, atvy kalų. M. Vaznis per daugelį
mieste, buvo pastatyta "Ne ūkininkai ten dabar naudoja
MARGUČIO Ofiso Adresas; <
ko lėktuvu iš Jungtinių A- metų darbuojas parapijos
žinomam Kūdikiui" statula, specialius lėktuvus, kad nu
3241
S.
Halsted
St.
merikos valstybių į Pary komitete
6755 So. Western A ve., Chicago, 111. kuri didikuota prisiminti ne gabenti savo vaikus į mo
Chicago 8, Illinois
žių. Ji mananti paskui vyk
kaltus vaikus, kurie buvo kyklą, kartais net 100 myTelefonas — OROvehill 2242
TEL. CALUMET 7237
liu
SKAITYKITE "DRAUGĄ'
ti į Šveicariją.
J
karo
aukomis.
k
l
,£

Episkopalų ministeris atsivertė

20,000 Slovaku Rusijoj vergijoje

Štai kas girdėti pasaulyje

Spaudos prietelius

Naudoja lėktuvus

Kaip patogu

>

Nevesk iš kelio

K$ sako skaičiai

JOS FTBŪDRIK, Inc.

ANNA KASKAS ? E
KONCERTE

ALICE STEPHENS SINGERS

sm

1

mARGUTU

įteikė medalį •

ft

Nauja partija

WHFC -1450 kilocycles

Argi tamsus

JOS F. 6UDRIK, Inc.

UJ

•
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