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PER PUSE MAŽINS TRAUKINIU VAZINĖJIMA
Ši Karta 'Keturi Didieji' Turi Aiškiai Pasisakyti... 

Ministrai Negali Susitarti Dėl Pačių Didžiųjų Reikalų
(“Draugo” Specialaus Korespon

dento Paryžiuje Pranešimas).

Reikia turėti viltį, kad šį 
kartą ‘‘Keturi Didieji" aiš-’ 
kiai pasisakys, be jokių iš
sisukinėjimų ir atidėliojimų, j 
ar jie nori taikos ar ne. Pa
saulis nori žinoti, ką diplo- Į 
matai mano toliau daryti, 
kad žmonija galėtų atsibus
ti iš to “košmaro,” kuriame 
dar ir šiandien miega, kad 
galėtų išsivaduoti iš tos per
sekiojimo baimės, kuri dar 
ir šiandien siaučia Europo
je, kad žmonės vėl galėtų 
ramiai ir laisvai meilėje gy
venti.

Tačiau “keturių” konfe
rencijos eiga publikai mažai 
tėra žinoma ir “keturi” sten
giasi savo nepasisekimus 
pridengti skraiste.
Be Austrijos Nespręs Nei 

Ruhro. Klausimo
Pirmas dalykas ką tenka 

per pirmuosius posėdžius pa
stebėti, tai savotiškas Mo
lotovo pasikeitimas. Pary
žiuj esantis Molotovas yra 
visai kitoks, negu anas Mo
lotovas, kuris buvo San 
Francisce, Londone ar Mas
kvoje, kada negalima buvo 
prieiti prie susitarimo. Ką 
sugalvojo “naujas” Moloto
vas? Kas slepiasi už to jo 
švelnumo? Ar Rusija neruo
šia paskutiniam momentui 
kokio siurprizo?

Šį kartą Molotovas atro
dė sukalbamesnis. Svarstant 
Italijos klausimą, nei kiek 
nesipriešino dėl Prancūzijos 
įsileidimo į, visus posėdžius, 
nieko nesakė dėl Vokietijos 
klausimo įrašymo į dieno
tvarkę. Tik pasipriešino Au
strijos klausimo sprendimui.

—Austrai neverti nepri
klausomybės, nes jie dar 
nenutraukė santykius siu na
ciais.

Molotovas kalba taip dėl 
to, kad komunistai neturi 
jokio pasisekimo Austrijoje, 
ir jei austrams būtų duota 
nepriklausomybė, tai jie 
prarastų “tramplyną” iš ku
rio labai patogu permesti 
kariuomenę į Atlanto pak
raščius.

—Jei nebus svarstomas 
Austrijos klausimas, tad 
mums nėra ko svarstyti nei 
Ruhro krašto klausimą, — 
atkirto jam Bevinas.

Ir jis kalba visai teisin
gai. Kodėl anglai-saksai tu- 
ti pasitraukti iš Vakarų Vo
kietijos, jei rusaį visai to 
nemano padaryti Rytuos?. 
Triestas, Koloni jos Tebėra

Jaudinantys Taškai
Atidėję Austrijos ir Vo

kietijos problemų sprendi
mą ateičiai, ministrai ėmėsi 
už Italijos klausimo nagri
nėjimo, bet palikdami patį 
branduolį: Triestą ir koloni
jas nuošalyje.

Amerika nori, kad Tries
to miestas liktų prie Itali
jos, o jo uostas būtų pada-

NESIMATO SUSITARIMO 
DĖL TAIKOS SUTARČIŲ

Paryžius, geg. 3.—Dele
gatai “Keturių” ministro 
konferencijoje par e i š k e 
nuomonę, jog nėra didelė:, 
vilties susitarti dėl taikos 
sutarčių šiame suėjime 
Konferencija veikiausiai 
baigsis ateinančią savai
tę, be teigiamų rezultatų.

Maskvos radijas pareiš
kė, kad Rusija neužgiria 
Byrnes’o pasiūlymo suda
ryti keturių valstybių 25 
metų sutarti tikslu palai
kyti taiką ir neleisti Vo
kietijai iš naujo apsigin
kluoti.

rytas tarptautiniu, gi liku
sioji dalis pusiausalio galė
tų būti atiduoti Jugoslavijai 
ir Trumano linija galėtų 
būti pravesta apytikriai pa
gal senąją Wilsono liniją.

Italijos sienos su Prancū
zija peržiūrėjimą nutarta 
palikti ateičiai kol bus su
rinkta visa medžiaga. Mat 
italai aiškina, kad toj vietoj 
yra didelės elektros stotys, 
kuries duoda elektros ener
giją visai šiaurės Italijai. 
Atiduodami tas sritis Pran
cūzijai jie netektų elektros 
energijos. Amerikiečiai pa
laiko italų pasiaiškinimą ir 
norėtų palikti italams šį že
mės gabalą.

Dėl laivyno keturi minis
trai susitarė. Rusai, kurie 
iki šiam laikui priešinosi, 
kad italams būtų paliktas 
karo laivynas, dabar nusilei
do iki to, kad italams palik
ta keturi kreiseriai. Kiti 
laivai bus padalinti tarp 
Amerikos, Anglijos, Rusi
jos ir Prancūzijos. Bevinas 
išsiderėjo graikams vieną 
kreiserį, vietoj jų paskandi
ntojo “Heilas” kovoje su 
italais. Visi povandeniniai 
italų laivai bus paskandin
ti, išskyrus kelis, kurie bus 
palikti moksliškiems bandy
mams.

Molotovas ‘ Pasiduoda ’ 
Bevinui

Kada šeštadienį Bevinas 
pasiūlė sekmadienį neposė
džiauti, nes jis norįs grįžti 
į Londoną dvidešimt ketu
riom valandom, Molotovas 
pastebėjo, kad jis nė tam 
skrido keletą tūkstančių ki
lometrų, kad konferencijos 
darbai užsitęstų, bet kada 
prancūzų ministras irgi pri
tarė Bevinui, nes jis pats 
norėjo sekmadieniu pasinau
doti pasakymui keletą prieš 
rinkiminių kalbų, Molotovas 
iškėlė rankas į viršų ir pa
sakė angliškai:

—I surrender (Aš pasi
duodu )!

Grįžęs iš Londono, Bevi
nas atsivežė plačių įgalioji
mų iš vyriausybės ginti Vi
duržemio jūrą ir neužleisti

jokiu būdu Tripolitaino ru
sams. Taip pat jis atsivežė 
portfely keletą projektų dėl 
įtakos zonų pasidalinimo Pa- 
cifikc vandenyne.

Konferencija padidėjo dar 
keliais naujais nariais. Tai 
italų delegacija, kuri pakvie
sta duoti kai kurių paaiški
nimų Italijos klausimu.
Amerika Ne’eis S ’so’ i nti 

Europos
Kai kurie žmonės, susiža

vėję Rusijos kariškais žy
giais, visai nepastebi, koks 
tikras pavojus gręsia Va
karų valstybėms. “Geležinė 
uždanga,” kuri dabar yra 
nutiesta nuo Stetino iki Tri
esto gali kiekvienu metu 
persikelti ant Atlanto van
denyno krantų.

Ir kada pasakoma tiesa, 
kada norima atverti akis 
tiems “lunatikams,” kurie 
Stalino raminančiais paža
dais užmigdyti vaikšto, jie 
sako kad visa tai netiesa, 
kad tai grynai propagandi
nis prasimanymas.

Jei tas netiesa, kodėl ame
rikiečių žurnalistai neįsilei- 
džiami į rusų okupuotus 
kraštus, kodėl neleidžiama 
tų kraštų gyventojams lais
vai susisiekti su vakarų val
stybėmis nei telefonu, nei 
laiškais nei laikraščiais, ko
dėl jie stengiasi prievarta 
grąžinti sovietų piliečius į 
savo “rojų.” Tik į peklą 
žmonės nenori eiti, gi į rojų 
visi turėtų veržtis...

Amerika niekad neleis, 
kad rusai susovietintų Eu
ropą ir kad šis amžius va
dintųsi “rusų amžiumi.” Jei 
norima pasiekti taikos, tai 
neturi būti jokių “geležinių 
uždangų,” kurios skirtų vie
ną pasaulio dalį nuo kitos.

Prieš šimtmetį preziden
tas Monroe pasakė pasau
liui :

—Nesikiškite į mūsų rei
kalus. Jie rūpi tik mums 
patiems.

Prieš dvidešimt aštuonis 
metus per prezidento Wilso- 
no lūpas Amerika išsireiš
kė:

—Jokia problema mums 
| nėra svetima. Reikalinga, 
j kad teisybė viešpatautų tarp 
j didžiųjų ir mažųjų.

Rusija Nesiskaito Su 
Sąjungininkais

Prieš penkis metus per 
prezidento Roosevelto lūpas 

! Amerika paskelbė, kad ji 
1 stojanti į šventą karą prieš 
fašizmą ir nacizmą. Tehra- 
ne ir Jaltoj “bolševikiška” 
Rusija posėdžiavo šalia “ka
pitalistinės” Amerikos...

Bet viskas įvyko kitaip 
negu buvo numatyta. Po ka
ro Rusija pradėjo nebesi
skaityti su savo sąjunginin
kais ir plėšti grobį, kur tik 
jos ilgos rankos pasiekdavo. 
Europos kraštuose vokiečių 
okupacija buvo pakeista so
vietiška.

Amerika imdamasi inici-

PASIDUOKITE ARBA ŽAKITE!

Iš oro padaryta nuotrauka Alcatraz kalėjimo, kuriame 
kaliniai per parą kovojo su sargybiniais. Toje saloje iš
kelta U.S. marinai ir daugiau policijos. Suvarius kaltuo
sius kriminalistu? į kampą, jiems įsakyta pasiduoti, ki-' 
taip jie bus užmušti. Du kalėjimo tarnautojai buvo nušau
ti ir 14 kitų pašauti. (Acme Telephoto.)

Arabai Demonstravo Prieš Angliją 
Ir Ameriką, Maršavo Per Jeruzalę

JERUZALE, geg. 3.—Pen
kiolika tūkstančių arabų 
šiandien maršavo per Jeru
zalę šaukdami “šalin su 
anglais ir amerikiečiais,” ir 
“Gėda Attlee ir Trumanui.”

Tai buvo pirma didelė 
demonstracija didžiojo 1,- 
000,000 arabų bendro strei
ko protestui prieš siūlomą 
įleidimą 100,000 žydų į Pa
lestiną. Arabų vadai ragina- 
no viso pasaulio moslemus 
jungtis “šventam karui" 
prieš Angliją ir Ameriką.

Uždarė Damasko Vartus
Policija ir britai kariai 

bandė išsklaidyti demons
trantus, kuriuos lydėjo ara
bų vadas Jamal Husseini.

atyvos sušaukti šią “Ketu
rių” konferenciją norėjo, 
kad pagaliau vieną kartą 
visam laikui būtų pasakyta 
tiesa ir aiškiai tartas pas
kutinis žodis. Byrnes atva
žiuodamas Paryžiun pasakė, 
kad jis norįs būti išklausy
tas, o ne kaž kokiems nusi
leidimams atvykęs. Buvimas 
šalia jo tokių žmonių kaip 
senatorių Connally ir Van- 
denberg rodo, kad už Byr
nes pečių stovi visa Ameri
ka ir tai kas bus pasakyta 
konferencijoje, bus pasaky
ta visos Amerikos vardu.

Vyt. Arūnas.

Vėliausių Žinių Santrauka •
—Tojo ir 27 kiti japonai buvo teisme formaliai apkal

tinti karo pradėjimu ir kitais karo kriminalais.
—Illinois bedarbės kompensacijos biuras sakė bus mo

kama darbininkams, kurie neteks darbo iš priežasties 
elektros jėgos suvaržymo dėl didelio anglies trūkumo.

—Briggs Mannfacturing Co. darbininkai nebalsavo 
streikuoti. Jų streikas ilgainiui reikš, kad Packard ir 
Chrysler darbininkai taipgi bus atleisti iš darbų.

—Palestinos žydų radijas sakė žydai neatiduos savo 
ginklų. Arabų vadai sako žydų įleidimas reikš atakas ani 
žydų, kurias negalės sustabdyti nei britai.

—Austrijos užsienių; reikalų ministras pareiškė, kad 
Pietų Tirolis taps dideliu galvosūkiu Europoje, bet Aus
trija nieko nedarys iki galutinio nuosprendžio.

—Nuerenberg teisme Schacht iškoliojo Hermanu Goer- 
ing, kuris tuomet atsilygino—parodė jam špygą.

—Šen. Barkley atakavo OPA “beribinj delsimą,’’o šen. 
VVagncr sakė OPA perdaug sukomplikuota.

Armija pasiuntė dalinius 
prie visų senojo miesto var
tų bandant uždaryti juos 
pirm negu atvyks demons
trantai.

Vienoj vietoj britų karei- 
' vis buvo sužeistas arabų 
.mėtomų akmenų. Arabas 
berniukas ir keli kiti arabai 
buvo sužeisti susirėmime 
pirm negu Damasko vartai 
buvo uždarytu

Kinijos Komunistai 
Smarkiau Atakuoja

ŠANGHAJUS, geg. 3. — 
Raportuojama jog kinai ko
munistai didina savo atakas 
pagal Peiping-Mukden gele
žinkelį. Traukinių važinėji
mas tuo 90 mylių ilgio ke
liu tarpe Tientsin ir Peiping 
buvo pakartotinai nutrauk
tas, nacionalinei kariuome
nei bandant sutaisyti tiltą 
rytuose nuo Šanghajaus, ku
rį komunistai buvo sunaiki
nę.

Raportas iš Sian citavo 
Chiang Kai-shek štabo narį 
pareiškimą, kuris sakė išsi
vystymai Mandžurijoje pri
klausys nuo kinų komunis
tų atsakymo į generolo Mar- 
shall pasiūlymą jiems ati
duoti sostinę Changchun 
centrinei vyriausybei, pirm 

, negu kels kitus klausimus.

Traukiniai Deginą Anglis Turės Per
Pusę Sumažinti Keleivių Vežiojimą

WASHINGTON, geg. 3.—Office of Defense Transpor
tation šiandien įsakė geležinkeliams nuo gegužės 15 d. 
sumažinti 50 nuošimčių važinėjimą anglis vartojančiais 
traukiniais. Pildant vakar dienos įsakymą, toks patarna
vimas turi būti sumažintas 25 nuošimčius.

CHICAGO, geg. 3.—Commonvvealth Edison Co. rapor
tavo, kad jau, šį rytą buvo 15 nuošimčių sumažėjimas elek
tros vartojime. Bendif.nė sakė tas nuošimtis didėja ir iki 
ryt dienos gali pasiekti pageidaujamą 40 nuošimčių.

2,000 Illinois Kepėju 
Balsuoja Dėl Streiko

SPRINGFIELD, III., geg. 
3.—Apie 2,000 darbininkų 
37-se Illinois kepyklose šian
dien turėjo “šventę” balsa
vimui dėl streiko. J. V/. 
Cross, AFL kepyklų ir sal
dainių darbininkų unijos at
stovas, sakė balsavimas ga
li sustabdyti 80 nuošimčių 
viso duonos kepimo piev: ė- 
je valstybės dalyje.

3 Gelžkeliečiu Uni ios 
Prašo Nauju Pakėlimu
Trys geležinkelių unijos, 

turinčios 300,000 narių, va
kar pranešė, kad jos stato 
reikalavimus geležinkeliams 
pakelti darbininkų algas 
$1.20 dienai daugiau arbi- 
tracijos tarybos rekomenda- 
duotą $1.28 dienai.

Šis pranešimas padarytas 
po užvakar dienos praneši
mo dviejų kitų gelžkeliečiu 
unijų pranešimo, kad jų 
200,000 narių veikiausiai su
streikuos gegužės 18 d.’

Neleidžia Darbininku i 
Allis-Chalmers Fabriką

MILWAUKEE, Wis., geg. 
3.—Allis Chalmers Manu- 
facturing Co. oficialas W. 
C. Van Cleaf sakė pikiet- 
ninkai neįleido didžiumą 
nestreikuojančių darbininkų 
į fabriką. Unija reikalauja, 
kad visi ne-gamybos darbi
ninkai parodytų atpažinimo 
ženklelius.

Browderis Nuvyko i
Suomiją ir 'Pradingo'
HELSINKI,* Suomija, geg. 

3.—Suomijos valdininkai sa 
kė jie nežino kur yra Earl 
Browderis, buvęs U. S. ko
munistų partijos viršinin 
kas, kuris atvyko anksčiau 
šią savaitę. Komunistų šta
bas taip pat sakė nieko ne
girdėjęs iš Browderio.

Kaipo svetimšalis Brow- 
deris turi bėgyje trijų dienų 
užsiregistruoti pas policiją 
—ir tos trys dienos baigiasi 
šiandien.

OWASIIINGTON, geg. Ii 
Prez. Trumanas konferenci
joje vakar nurodė, kad Ame
rika yra pasiryžusi toliau 
vesti nagrinėjimą raportuo
to rusų grobimo japonų ka
ro pramonių Mandžurijoje, 
kurių vertė, sakoma, siekia 
apie $100,000,000.

Paaiškina Anglies 
Streiko

K. C. Adams, John L. Le- 
wis padėjėjas, vakar paaiš
kino, kad angliakasių unija 
dėlto nekalba apie algas ir 
valandas, nes yra kitų da
lykų, kurie turi būti pirm to 
išaiškinti: ,

1. Įsteigimas sveikatos ir 
gerbūvio kasos.

2. Pripažinimas kasyklų 
užvaizdų teisės įsirašyti į 
uniją.

3. Kasyklų garantija pri
silaikyti valstybės ir fede
ralinės valdžios inspektorių 
rekomendacijų.

Transporto Streikas 
Ištiko Los Angeles

LOS ANGELES, Calif., 
geg. 3.—Viešas transportas 
šiame mieste buvo beveik 
suparaližuotas šiandien, kuo 
met maždaug 4,000 gatvėka- 
rių tarnautojų ir autobusų 
vairuotojų sustreikavo dėl 
aukštesnių algų. Mayoras 
buvo pakvietęs unijos ir 
bendrovės atstovus, bet sa
kė negalėjęs streiko išveng
ti.

Wheeler Sako Neduoti 
Paskolos D. Britanijai
WASHINGTON, geg. 3.— 

Šen. Wheeler (Dem., Mont.) 
pavadino paskolą Anglijai 
“ekonominiu abzurdu” ir 
reikalavo moratoriumo re
paracijoms, kad sustabdyti 
sužalojimą Europos pramo
ninės jėgos. Senatorius sa
kė paskola “neturėtų pro
gos,” jeigu nebūtų buvę dėl 
propagandos, kad kreditas 
esąs reikalingas “išgelbėti 
Angliją iš Rusijos nagų.”

Wheeler sakė jis turįs ži
nių jog “bent vienas svar
bus iždo valdininkas bubni- 
ja” už $1,000,000,000 pasko
lą Rusijai tokiom pat sąly
gom.

KALENDORIUS
Gegužės 4 d.: Šv. Monika, 

našlė; senovės: Beržas ir 
Mintautė.

Gegužės 5 d.: Antras Sek- 
mad. po Velykų, Šv. Pijus, 
popiežius; sertovės: Neris ir 
Girgžduta.

Gegužės 6 d.: Šv. Jonas 
apašt. aliejuje virint., seno
vės: Baltuolis ir Sauvartė.

ORAS
Ūkanota. Nebus didelės 

atmainos. Saulė teka 5:45; 
leidžiasi 7:51.
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Vietoj mažyčio namelio, da
bar turi naują gražią klebo
niją ir daug žymių pageri

nt’. Vardo Draugija jai nimų bažnyčioj. Gerbiamas 
pilnai prisiruošusi ,lStag svečias pasidžiaugė sheboy- 
Smoker” geg. 8 d., parapijos ganiečių padaryta ptžar.ga
salėje. Viskas bus dykai. _________

Jo Ekscelencija vyskupą? Sekmadienį, gegužės 12 
Petras Būčys, TT. Marijor" pas mus atvyksta kun. dr. 

_ , . .. Generolas, buvo atvykęs į j Prunskis, iš Chicago, duo
Sv. Gabrieliaus parapija Į Milwaukee aplankyti TT. ti paskaitą Lietuvos rei- 

tikrai yra laiminga siais me- Marijonų vedamą Šv. Gab- iaįs. šią pramogą leug 
tais, nes susilaukia A. R. K. rieĮįaus parapiją.

WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
Milwaukee Žinios

Švč. Sakramento adoracijos ; Būsi ‘ Draugo” bičiulis, jei Tel. — YARds 5557.
atlaidai. Atlaidams vadovau 
ti atvyksta kun. Adomas 
Morkūnas, MIC. T. P.

gausi naują skaitytoją

VVISCONSINO KUOPOS 
RENKASI PAS MUS

šv. Gabrieliaus 
parapija laiminga

RENDUOJAME GRINDŲ 
TRINIMO MAŠINAS —

Lietuvių Susivienymo dele
gatų iš viso Wisconsino kuo
pų pirmame po karo meti
niame seimelyje. Visi dele
gatai renkasi rytoj parapi- 
jos salėn, tuojau po sumos,
10:30 vai. ryto.

Šios parapijos kuopa tik
rai iškilmingai tikisi priim- j mag 
ti delegatus iš apylinkės j 
miestų.

Konferencija prasidės su
ma 10:30 vai. (C. S. T.); po 
šv. Mišių bus iškilmingi pie
tūs kad pagerbti delegatus 
ir Susivienymo prez. Leo
nardą Šimutį, kuris atvyks
ta su savo žmona. Apie 1 
vai. prasidės seimelis. Bus 
tariamasi apie bendrą veik
lą Wisconsino lietuvių tar
pe, aiškinami nauji Susivie-

Bendro Lietuvos Šaipas Pu - 
Cliicag : Vyčių atvykim u do 118 skalus. Yra viltie 

į Milvvaukee koncertuoti su kad visi Sheboygmc lietu 
siorganizavęs komitetas jau viai pasinaudos šia progr 
daro planus tinkamai ir pa- — sueis išgirsti įd įių ž 
gal “Milwaukee style” pri- nių apie Lietuvą ir sykiu 
imti svečius. Prie tos prie- daugelis iš jų taps nariai: 
mimo bus pridėta lietuviš- šios organizacijos. N ari ; 
kas sumanumas ir vaišingu- mokestis tik vienas doleris 

XXX metams. Draugystėms $5.00 
-------------------- į metus. Malonu pranešti,

Kenosha Žinios kad Sv Juozapo ir šv Ka
Gegužės mėnuo — Mari

jos mėnuo. Kaip pilnai atsi
gaivinęs pavasaris duoda že
mei tam tikrą šilumą, šva
rumą, meilumą, taip ir Ma
rija teikia mūsų sielai rei
kalingų dorybių. Gegužinės

zimiero draugystės jau įsto-
1 jo į, šią organizaciją. Pas
kaita įvyks 4 vai. popiet.

Gegužės 5 d. Šv. Vardo 
Draugystė rengia sočiai pa
rapijos svetainėj. Prasidės 
4 vai. ir tęsis iki vėlumos.

nymo planai ir daromi nu- l

pamaldos pas mus trečia- Bus įvairių žaidimų, užkan- 
dienių ir penktadienių va- džių, alaus, kurio net ir 
karais, 7:30 vai. Kitomis die Wisconsine sunku yra gau-

tarimai.
PAŽINKITE LAKESIDE 
HOTEL

į nomig po 8 vai. šv. Mišių, ti, ir kitokių pamarginimų.

Veteranų pagerbimas įr Motinų dienoj mūsų so- 
vyksta sekmadienį lygiai dalietės vėl rengia pagerbti
12:30 pietumis ir programa, 
šeštadienį, žuvusių veteranų 
intencija buvo atlaikytos ge
dulingos šv. Mišios. Sekma-

Šiandien ir rytoj bus ati
darymas (Grand Opening) 
nupirkto Lakeside Hotel, ku
rio savininkas yra Pranas .
Bastis, gerai žinomas Chi- dl“l P8r sun;« bus laikon!a 
cago biznierius. Lakeside Ho “>tencija tų, kurie jau grjzę 
tel randasi ant kranto Lake
Pewaukee, prie Pewaukee, 
V is. miesto, kuris yra apie 
23 mylias nuc Milwaukee.

Sakoma, rad suvažiuos 
nemažai Chicago laikrašti-

ir kurie dar tebetarnauja, 
Iš visko matoma, kad šis 
įvykis bus labai sėkmingas. 
Komisija, kuri rūpinasi val
giais, užsakė keletą šimtų 
svarų kalakutų. Veteranai ir 
jų žmonos į salę įeis dykai.

ninku ir gerai žinomų sve- Kiu gi mok5s $150; vaikai
čių tam dideliam atidary- 
mui. Bus teniso, golfo žai
dimai ir iškilmingas medžių 
sodinimas. (Man teko būti, 
ir sunku išmanyti, kur ga
lės gražesnių medžių paso
dinti. Ten yra begalo daug

Parapijos choras stropiai 
rengiasi prie savo metinio 
koncerto. Tai vienas dides
niųjų įvykių mūsų parapi-

v. ... „ joj. Per šv. Velykas mūsų
gražių medžių ir Įvažiavimas choras ištikrųjų Sauniai pa. 
{ patį rezortą tikrai klasiš- sirodė. Visi

visas parapijos motinėles. 
Tuoj po 8 vai. šv. Mišių bus 
prirengti svetainėj pusry
čiai ir programa. Viskas dy
kai visoms motinėlėms ir 
sodalietėms. Parengimas tik
tai joms.

Mcii oš Gerosios Patarė
jos. jaunųjų moterų, drau- 

’ gystė turėjo valdybos rin
kimą. Išrinktos: Ona An- 
zich, pirm., Marijona Dau
girdienė, vice-pirm., Ona 
Rammer, rast., Ona Jocienė, 
iždininkė. Draugystė nutarė 
eiti bendrai prie šv. Komu
nijos gegužės 19 d. Per 40 
valandų atlaidus turės Šv. 
Valandą penktadienį nuo 2 
iki 3 popiet.

paraprjonai ir 
svetimtaučiai gėrisi giedoji
mu.

kas, iš abiejų pusių nusags
tytas puikiais medžiais, ar 
tik nebus klevai).
APLINK MUS 
MILVVAUKfiJE

Ona Jurkienė, iš So. Mil- 
vvaukee, sunkiai serga. Gy
dytojai rimtai susirūpinę jo
sios padėtimi.

Ona Judišienė jau pilnai 
pasveiko, nes pradėjo lan
kytis į bažnytėlę ir dalyvau
ti parengimuose.

Maldos Apaštalystės Dr- 
ja surengė tikrai sėkmingą
kortavimo dieną praeitą sek-} Balandžio 26 d. pas mūsų 
madienį. Buvo daug žmonių,. ,kleboną buvo atsįlankęs gar- 
Cynl Berendt laimėjo dova- bingas svečias __ Jo Eksc2.

Sutvirtinimo Sakramentą 
priėmė 44 vaikai — mergai
tės ir keletas suaugusių. Sa
kramentą suteikė J. E. vys
kupas Francis W. Cotton. 
D.D., iš Owenboro, Kentu- 
cky. Iš Milwaukee kancelia
rijos jį palydėjo kun. Leo
nas Brust. Į apeigas buvo 
atvykę 16 vietinių kunigų.

Sheboygan

Šio mėnesio 25 d. mūsų 
bažnyčioj įvyksta 40 vai.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

ną.
Neuman Club persiorga

nizavo ir dabar bu? žinomas, 
kaipo St. Gabriel’s Young 
Peoples Club ir renkasi kas 
antrą ketvirtadienį. Rytoj 
priims šv. Komuniją bendrai 
per sumą.

Nevartok 'Svaigalu’
Dėl pakibo® nuo “Ntigarskau- 

sinų'’, • ,” Ir
“Muskulų Skausmų”.

. Vartokite . . .
HEALTH KESOKT MINĖK A L

BATH DRUSKA
1 malšiikas užtenka lt 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00 

Prašykite Jos vietinėj vaistinėj, 
o Jeigu Jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog J —

Bath Products Co.
Labnratorimi — Chicago, IU.
flouthSAldiečIal, kreipkitės 1 fiHIM- 
KU9 DRUG8. 3201 8. tlalfltėd St.

lencija vyskupas Pranas Bū
čys, MIČ. Sykiu su juo bu
vo atvažiavę: kun. dr. Juo
zas Pauliukonis, Kenosha 
lietuvių klebonas, ir kun. 
Petras Cinikas, Milwaukee 
lietuvių klebonas. Jo Eks. 
vyskupas yra čia klebona
vęs 1917-18 metais. Šį kar
tą atvykęs rado parapijoj 
didelį skirtumą. Pati para
pija žymiai išaugo. Vietoj 
vieno kunigo, dabar turi du.

Mano 22 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

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

Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS; nuo 10 ryto iki 8 v. 

vak. Sekmad. pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.
4712 South Ashland Avė. 

Telefonas YARDS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

PRANEŠIMAS
DR. JOHN J. ŠIMKUS

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

Kad Vėl Sugrįžęs Vesti Privatinę Praktiką.
OFISE ADRESU

6322 S. Weštern Avė
Tel. — PROspert 1012

VALANDOS PAGAL SUTARTĮ

NOM1NHOKIT IK IsRINKIT 
ANTRAM TERMUI

TMOMAS

C L U N E 46-A
Ui CALUMET TOWNSHIP, IND.

ASSESSOR
DEMOCRATIC PRIMARY:

Gegužės 7 d., 1946.

TIKTAI

$150
Į DIENĄ

DR. FRANK C. KW!HN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:

Nuo 1 Iki 4 op. ir 7 iki 8:10 rak.

I. RIMDZUS. D. C.
L1CENSED CHIROPRACTCk

LN STATE OF INDIANA 
Home dalia lb Indiana—

Phone WENtwortb

PHYS1O TU^RAPY

936 VVest 63rd St.
HOURS: Daily I—S F. M. 
Saturdays 9 A M. to 8 P. M

Sukit Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik vienų porų akių gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurių regėjimo mokslas 
guli suteikti.

SI įlETAI PATYRIMO 
prirink t m* * akinių, kurie prašalina 

vi.-g akių Įtempimų.

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

OITOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
telefonas: CASAL 0523, Chicago 

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

Trečiai!, ir Seštad. 8:30 a. m.
iki 7:00 p. m.

SKELBKITES “DRAUGE’

GAL
GERIAUSIA 

Išorinė Maliava

Unltlzed Plaunamą 
numažinta kaina.

Sienoms Poplera 
Apkai poina dykai.

VISŲ SPALVŲ

Vir-SANITAS—Klijonkės (Oil Cloth). 
tuvėnis ir Maudyklėms.

NORMAN BERLAND
NAUJOJ VIETOJ

3544-46 W. 26th ST.
Near Drake Avė.

Opposite Lurie Bros. Store
Lawndale 0104

Mes Galim Rekomenduoti Atsakoniln- 
gus Maliavotojus ir Popieruotojus.

Tel. VIR 0980 (oifice Ir Namu.)

Dr. Walter J. Kirsfuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

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

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

šeštadieniais nuo 2-4 pp. 
Trečiad. ir Sekmad. uždaryta.

DR. V. P. SLEP1KAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

* • •
68(3 W. Cermak Road 

BERWTN, ILUNOIS

Ofiso Tek — Berwyn 8828 

Rez. Tel. — Lafayette 5151

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Bcrwyn 6200

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

Chicago 36, IU.

Mes K-uini- AGENTAI Dėl 
BENJA.MIN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNISŲ, taipgi — 
MARTIN SENOl'R MALIAVŲ 

I.R VARNISŲ, Ir — 
KEM-TONE VALSPAR.

Turime Gražų Pasirinkimų 
lDillni. SIENINftS POPIEROS 

Duodame 20% Nuolaidų!

“IMAROUETTE 
PAINT & HARDV/ARE

2547 VVest 63rd Street
Tel.: — IIEMlock 8262

Tikslus Tyrimas 
Ojthoptic Gydymas

Contuct Stiklai 
Stiklus Atnuujinam

DR. VVALTER J. SVVIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 VVEST CERMAK RD.
(VirS Metropolitan etate Bankos)

Te): — CANAL 7329
Vai.: — Kasdien — 10 -Iki 12, 1 iki 5, 7 
iki 9 — Seštad. — 10 ryte iki 6 vak. Sek- 
mad. — 10 iki pietų. — Trečiad. uždaryta.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS (K CHIRURGAS

1729 St* i&otand Avė.
<2-u-oe tūbos)

Orttou Telefonas: l’ARds 0554 
Jei neatsiliepia Saukite—
Bes. Tel.: MlDway 2880

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

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 6

Ofiso Tel.: GROvehlIl 5213 
Res. Tek: PROspect 9475 

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

Trečiadieniais pagal »utartį.

Tel. — IIEMlock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O’Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

2408 West 63rd Street
▼AL.: nuo 7 Iki 9 kas vakaras. 

Dienomis tik pagal sutartį.

DR. JOHN G. MULAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neseniai Sugrįžęs iš Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Saukite: BERWYN 6200 

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

IBARCŲTU'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRA8TIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11. 1933

WHFC - 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nuo 7 iki 8 vai. vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas:

6755 So. Westem Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso Tel..........VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3219 
Rez. Tel. REPubUc 0054 
Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: KEDzic 2868 

VALANDOS;
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Rd.
Ofiso Tek: PROspect 6446 
Res. Tek: IIEMlock 8150 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Conrt, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Ualsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marųuette Rd. 

(Dargis Vaistinės Name)
OFISO VALANDOS:

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

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

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue 

VALANDOS: nuo S-4 Ir 7-9 kasdien
išskirtam trečiad. ir sakmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Tel. CANaJ 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Kd. 
Valandos. 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
Sekmad., Trečiad. Ir šeštadieni..

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tek REPublio 7868

Tek CANaJ 0257

Rez. Tel.. PROspect 6650

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

6 iki 9 vai. vakare.

Rsa. 6968 So. Taln/an Avė 
Re*. Tel. GKOvehili 0617 
Offtcr T«1 HKMlocb 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 VVest Marųuette Boad
OFISO VALANDOS:

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

DR. STRIKOL’IS
VUYS1CIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue

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

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

Oifice Tek YARds 4787 

Namų Tek PROspect 1930

Tel. YARds 8146

DR. Y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

Vai.: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:3(1
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais—11-12.

Tel. _ LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL.

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

2mogua be tikėjimo, kaip 
arklys be žaboklių.

Bitės nėra vienintelis va
balas. kurs aplanko gėlės; 
bet yra vienintelis, kurs iš jų 
medų ištraukia. — O. S. Mar- 
den.

CJ2SISAKYKIT “DRAUGĄ”

Ofiso Tek VIRginia 0036 '
R«iidencijos Tek: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHUtURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

10758 So. Michigan Avenue 
VAL\NDOS: nuo 2—4 ir 6—8

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Namo Tai.- PITI.I.If A TV R?TJ

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

West Town Bldg.
2400 VVest Madison Street
Ofiso Tel.: SEEley 7330
Kės. Tek: BRUnswlck 0597 

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare

BUK “DRAUGO’ DRAUGU 
PATARK SAVO KAIMY
NUI UŽSIPRENUMERUO
TI “DRAUGĄ”

Būk šviestis, 
‘Draugą”.

skaityk



šeštadienis, ereg. 4 d., 1946

HELP WA N T E D
DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS n

%

“D R A U O O” 
DARBŲ SKYRIUS 8

“DltAI’GAS” HELP WAXTED 
ADVE.ItTISING DEPARTMENT 

127 No, Dearbom Street 
Tel. KANdolph UI88-UI8U

m l r WA\TED - VYRAI

Medžio Išdirbėjų
"Dilime keletą gerų (laibi, vyninis 

operuoti.

Circle Piūklus 
Routers

Didesnius Beit Sandei
Ir vyrui linini kiek patyrimo prie 

rūbinei inakirg. 
ATSISUKITE

1025 W. LILL AVĖ. 
LAKEVIEW 1166 

REIKIA 
VYRŲ

MAŽIAUSIA RATA 
8814c. T VAU. 

atsišaukite

UNITED STATES 
COLD STORAGE CORP.

2101 W Pershing Rd
(3»th Street)

HELP AVANTED — MOTERYS

REIKALINGA Mergina arba jnuna 
Moteris prie abrleii ramu darbu. 
Gyventi ant vietos. M-iža šeima. Pa
šaukite—PROspert 4303.

REIKIA MOTERIŲ
Virti kavą ir kepti sanvičiams val
gį. Nuo 6 ryto iki 2:30 pp. Gera 
mokestis ir darbo sąlygos.

INTERNATIONAL HOUSE 
_______ 1414 E. 59th St.

PATYRUSIŲ

Kirpėjų ir Siuvėjų
Dirbti seniai įsteigtoj matrasų ir 
sofa-bed kompanijoje. Gera mo
kestis, viršlaikis, pastovumas pui
kios darbo sąlygos.

INLAND BED CO.
3921 S. Michigan

VVANTED TYPIST AND
BILLING CLERK

Good pay, steady pos’tion. Exce- 
llent working conditions.

ALSTON LUCAS CO.
7701 W. 47th St. ROC 3262

Klebonijoje Sontli S'de reikalinga 
<lvi skalbėjos nuo Pirinadenio iki 
I’enktadii nio. V algis duodamas, RRO- 
s,M-et 3015.

VYRAI IR MOTERYS

NAUJOS DIRBTUVĖS 
CAFETERIJOJE

REIKIA

Vyro ar Moters
Plauti puodus ir bliūdus. Nuo 
7:30 ryto iki 3:30 pp. Puikios 

darbo sąlygos. Atsišaukite

JOHNSON & JOHNSON
4949 W. 65th ST. ' 
I’ORTSMOUTH 0400

REIKIA
JAUNO VYRO AR MOTERS

Prie fountain darbo. Nuo 7:30 iki 
10:30 vakaro. Maloni vieta
INTERNATIONAL HOUSE 

1414 E. 59th St.

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi { Mūsų Įstaigą!

Čia rasite suvirš 200 Puikių 
paminklų ir galėsite lengvai 
išsiriūktl toki. kuris patiks.

CmDumu yra pilnai 
W tinkinti tai* mtnv iuborou.

vadi^br-m* iiimi

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų

Prie pirmos progos atvyldt 
I mflsų didįjį ofisą ir dirh-
Hiv© sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
811 NO WE8TEBN AVĖ. TEI..: SF.FI.EY «10S

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

HELP WANTED — MOTERYS

'iii
MERGINU

R A D I O
ŠVIESUS, ŠVARUS IR 
LENGVAS DARBAS

PASTOVŪS DARBAI 
Trumpas 4 Sav. Pamokos Laikas 

71c — 76c
Patyrusios Merginos Pradeda nuo 

83 CENTŲ

Automatiškas Pakėlimas iki

94 CENTŲ

Motorola
GALVIN MFG. CORP. 

4545 Augusta Blvd.
1000 North, arti Cicero Avenue
Darbininkems galima pirkti radio 

su nuolaida.

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ

DEL

DŽENITORKŲ
UŽDARBIS 72|4 J VAL. PRADŽIAI 

77 y, J VAL. PO 3 Mf:X.
82 >4 I VAL. PO « MftN.

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE MIESTO KRAŠTUOSE

VAI-: ■5:30 VAK. IKI 12 NAKTĮ

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL
TELEPHONE CO.

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS 

STREET FLOOR

369 W. WASHINGTON ST.
VYRAI IR MOTERYS

Reikia
VETERANŲ

VYRU IR MOTERIŲ
Lengviems Dirbtuvės Darbams

PAKUOTI
ASSEMBLY
SHIPPINO

GERA PRADINE MOKESTIS 
BONAI

APMOKAMAI ATOSTOGOS 
Mums reikia tiktai sąžiningų ir 
pastovių žmonių. Bosas yra karo 
veteranas.

BEACON
L1GHTING PRODUCTS CO. 

118 S. Clinton St.
(5th FLOOR)

PLATINKITE “DRAUGĄ”

KAS GIRDĖT WAUKEGANE
Šv. Baltramiejaus parapi-1 proga. Linkiu sveikoms il- 

jos choras ruošia įdomų vai- i gus, ilgus metus gyventi, 
dinimą “Valkata”, gegužės ★
5 d., 6 vai. vakare, Lietuvių Gentrūda Karašauskienė
svetainėj. Sekantieji asme
nys dalyvaus vaidinime: Ta
rnas Karašauskas, Antanina 
Bačkys, Mikalina Zavaskis,
Elena Petraitis, Pranas A-1 
lekna, Stanislovas Akusevi- 
čius ir Povilas Karaliūnas.
Veikalą režisuoja Stanislo
vas Žylius.

Choras kviečia visus pa
matyti gražų vaidinimą.

Visas šio vakaro pelnas 
eis į fondą naujiems vargo
nams pirkti.

★
Waukegano lietuviai ren

giasi prie pagerbimo sugrį
žusių kareivių. Puota įvyks 
birželio . 2 d. Komisija ren
kama iš visų draugijų. Su
sirinkimas šaukiamas gegu
žės 8 d., tuoja” do pamal
dų. Kurie yra apsiėmę dar
buotis, prašomi ateiti į su
sirinkimą. Yra svarbių klau
simų aptarimui.

★
Gegužės mėnuo yra pa-j Sekantieji iš šv. Baltra- 

švęstas Marijos garbei. Mūs mieja-ug parapijos randas 
bažnyčioj pamaldos bus kas | šv. Teresės ligoninėj: Jonas 
vakaras. Visi prašomi rink- Grinius, 423 McAlister Avė.;
tis į pamaldas ir prašyti Ma
rijos malonių sau ir užta
rymo Lietuvos laisvės rei
kaluose.

★

Gegužės 2 dieną prasidėjo 
vajus rinkimo valgomųjų da
lykų nukentėjusiems nuo ka
ro. Klebonas ir vikaras per 
pamokslus prašė žmonių pa
aukoti kiek kas gali. Pir- 
mesniam vajuj buvo surink
ta ir sunešta labai daug ir 
gerų daiktų. Manoma, kad 
ir dabar žmonės taip pat 
bus duosnūs.

Taipgi tęsiama rinkimas 
drabužių. Prašoma žmonių
aukoti ir atnešti. Nors jauį namo. Jis yra sūnus Kazi- 
daug yra sunešta, bet dar j miero ir Elzbietos Stulgins- 
labai daug reikalinga iki pil- j kų, 537 Powell Avė. Alber- 
nos kvotos. Aukojamus dra- tas, sako, buvo pagerbtas
bužius galima nešti į Lie
tuvių svetainę.

★

Sveikinu Moniką žekienę, 
Moniką Žičkienę bei visas 
kitas Monikas jų vardinių

Truman Apie Maistą:
Priklauso Nuo Žmonių
WASHINGTON, geg. 3,—

Prez. Trumanas, sakydamas 
jis pravedė visus maisto su
varžymus, kuriuos buvo ga
limi, sakė dabar priklausys 
nuo amerikiečių susilaikymo 
ir duosnumo, kad panaikin
ti bado grąsinimą užsienyje.,
Prezidentas pakartojo, kad na^U augintojas John Wea- 
nėra užtektinai laiko nuo 
dabar iki rugpiūčio pravedi- 

i mui racijonavimo.

Labai suklys tas, kurs sau 
draugo ieško puikiuose rū 
muose arba puotose. — Se- 
neca.
SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
<94 Ifl METAMS

$500.00 OVDYMO
POLISAS

$4.00 "ETAMS
J. A. Shulmistras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
Tel. - CALumet 4118 3236 S. Halsted St., Chieago 8,11L

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y

ir Veronika Gustienė su sa
vo vyru Mykolu išvažiavo 
savaitei atostogų į Northern 
Wisconsin pas savo tetą.

★
Nekalto Prasidėjimo Mer

gaičių Draugijos šokių va
karas buvo labai sėkmingas. 
Daug uždirbo ir už tai vi
siems dėkoja.

Kitą balių draugija nusi
tarė ruošti birželio 7 d., Lie
tuvių svetainėj.

★
Waukegano Moterų Chore 

koncertas puikiaį išėjo. Cho
ras pasirodo puikiai išlavin
tas vedėjos J. Milleriūtės. 
Vieno akto komedija irgi 
buvo puikiai sulošta, žmo
nių atsilankė labaį daug ir 
visi buvo patenkinti. Po kon
certo buvo šokiai. Choro na
rės visus vaišino skaniu val
giu, taipgi dykai davė lie
tuviško sūrio.

Marijona Elzberg, 837 Pres- 
cott St.; A. Didjurgis, 832 
Victory St.; Kazimieras Če
paitis, 1026 Lincoln St.; Ma
rijona Smith, 909 — 8th St.; 
L. Bagdonas, 30 S. Lewis 
Avė.; Bronislava Savage; 
Anelė Mickus, 714 S. Jack- 
son; Dar tebeserga Anata- 
lija Mazrimienė.

Visiems linkime -jreit pa
sveikti.

★

Aibei t.'..- Stulginskis pa
darė surpryzą namiškiams: 
parvažiavo iš kariuomenės, 
kurioje cuvo suvirš du me
tus ir pirmą kartą parvyko

visų savo draugų Pacifike. 
Džiaugias sugrįžęs namo

Ypatingai, sako, labai buv: 
išsiilgęs lietuviškos kalbos. 
Bet suėjęs su savo draugais 
ir pažįstamais labai puikia, 
lietuviškai kalbėjo. Sako. 
nors lietuviškos kalbos ne
buvau girdėjęs per du me
tus, bet vis tik jos neužmir
šau.

Kalba yra brangus daik
tas. M. Z.

Aukojo puspenkto 
akro špinakų

Jacksonville, Fla. — Špi-

ver, atjausdamas Europos 
gyventojų padėtį, pranešė 
paaukojus puspenkto akro 
špinakų. Greit atsirado liuos- 
norių moterų, kurios pradė
jo skinti špinakus ir prezer- 
vuoti persiuntimui į Europą.

MŪSŲ BENDROVĖ SKIRIA $1,000,000.00 
VETERANŲ PASKOLOMS!

Gelbėkime Lietuvą, Tėvy
nę nuo pražūties!

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
*1000.00 roi 'SAS

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00

Lietuvos Konsulato 
Chicagoj Paieškojimai

1038 »!• gy-

tipskr.,

52 m. 
-bijoję.
Ona (jos

NOMINUOKIT BALSUOK DEMOCRATIC

Dabur tarnaujA kaipo
< I1IKF DKPITY

I’alubeekienė Ona 
veno Bostone.

I’iiplaiiskas Antanas, 
l’aulikas, iš Mažeikių 

gyveno (’hieugojt*.
l’avilonis Jonan, apie 

amž., gyveno l’hiiatk 
I ’ėein ienė- ša u k a i t y t ė 

levas iš Vilkaviškio).
I’ečiukėnns Juozas, gyvena t'hi- 

eagoje.
l’cčiukaitytė Stanislava, gyvena 
So. Bostone.

Petrulis Alfonsas, sūnus Zig
mo, iš Rokiškio, gyvena Chicagoj.

Pikelienė-Budriūtė Valerija, gy 
vena Bostone.

Plioplis arba Plioplienė, iš Al
kilų apskr.

Podėlis Jonas, sūnus Pelikso, 
gyvena Bostone.

Povilionienė-f'epaitė Antanina, 
gyvena Pliiladelphijoje.

Pralgituskai, Antanas, Juozas 
ir Aleksandras, gyv. Bostone.

Pu’,eikis Antanas, gyvena Chi- 
eagoje.

Pumputis (Pitevski) Kazimie
ras, iš Šiaulių.

l’upalaigis Kazys, gyvena l’ills- 
ton, Pa.

Pūras Mikas, gyvena Boston 
arba Lowell, Mass.

Purvinis Nikodemas, gyvena 
Naslma, N. IT.

Raehimienė Marė, iš Utenos 
gyveno Bostone ar Brooklyne.

Radzevičienė-Dzetaveekaitė Ro
žė, duktė Kazio ir Kast ės.

Radzevičius Jonas, sūnus Fe
likso, gyveno Brooklyne.

Rakš telio-1 )zeta veeka i t ė M a rt a, 
duktė Kazio ir Kast ės.

Radzevičius Jonas, sūnus Pe
likso, gyveno Brooklyne.

Rakšienė-illzeta veeka it ė Ala rt a. 
duktė Kazio ir Kastės.

Ramonas Feliksas, sūnus Sta
sio, gyveno Benlenvillo (Bcnson- 
vilie?).

Rasėiar.skai, Kazys ir Henrikas, 
iš Kėdainių, gyveno New Yorke.

Raudonaitis Juozas, sūnus Jo
no, iš Vilkaviškio.

Rimkienė-Bražinskaitė K a Dil i
na, gyveno netoli New ’i orko.

Rimkus Nikodemas ii1 Petras, 
sūnūs Antano, gyvena Chicagoje.

Rimša Vladas, iš Rokiškio ap., 
gvven. Bostone, Uhieago ar Brook 
lyn.

Rudaičiai, Jonas ir Pranas. 
1910 m. atvyko į Chioagą.

Rudaičiai, Juozas, Simonas ir 
Tadas, ,Simono ir Onos vaikai, 
gyveno New Yorke.

Rudavičius Vladas, sūnūs An
tano, ir jo žmona Mažeikaitė, gy
vena Chicagoje. . .

Rudokai, Antanas ir Jlominin- 
kas ir Domininko vaikai Petras 
ir Meldra, gyvena Cliieagojc.

Rubis J liūs, pramonininkas, gy
vena New A orke.

Samalevičius Jonas.
Samkus Stasys, sūnus Mykolo, 

iš Raseinių apskr.
Samulis Antanas, gyveno Ci

cero, III.
Šaulyte Ona, vienuolė, buvus: 

Marijampolės Vargdienių Seselių 
vienuolyne.

Scbast i Jonienė Marta, gyvena 
Chicagoje.

Šimaitis Aleksandras ar Stasys, 
gyveno Bostone.

Šimkienė-Bražinskaitė Marijona 
gyveno prie New Yorko.

Šiurkus ir Šiurkaitė. iš Šiau
lių apskr.

Skridu'iis Stasys ir Skridulytė 
Liucija, gyvena Chicagoje.

Smaliukas Jurgis ir Marija, 
prekybininkai Philadelpbijoje.

Consulate of Lithuania 
30 North La Šalie St. 
Chieago 2, Illinois
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Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

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

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

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

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

šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ'/f

Tiesiogjųm 
Mūšį Dh-btuvės

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas!

Ii

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS 1

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mos. — 

Prie Progos Paklauskite Jųl

Archer Avenue Fumifure Co.
— PAKLOK STJITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę!

fltą pinigą sumą KEISTUTO TAUPYMO BENDRO
VE yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Jsigytl 
naują, arba seną namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartinj savo namą be ilgo atidėliojimo tr be 
ISlaldų. pagal O. I. Bill of Rlglits patvarkymus.

šios bendrovBs vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
Siame reikale suteikti patarimus ir patarnavimą.

r
VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 

ATSILANKYTI PASITARIMUI
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FBIEND 

2334 South Oakley Avė. Chicago, DUnob
Published Daily, except Sundays, 

by the
LITHUANIAN CATHOUC PRESS SOCIETY 
A member of the Catbolic Prese Aseociation 

$6.00 per year outside of Chlcago; >7.00 per year in Chlcago fe
Cicero; 3c per copy.

Advertteing in ‘Draugas*’ brings best resulta.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaba Chieagoje ir Cicero paštu;
Metams .................  >7.00
Pusei metų .............................................................................. 4.00
Trims mėnesiams ........................................................... 2.00
Dviem mėnesiams ............................................  1.50
Vienam mėnesiui .................................................................' .75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chieagoje:
Metams .......................................................................... >6.00
Pusei metų ........................................................................... 3.50
Trinas mėnesiams ...........................   1.75
Dviem mėnesiams .......................................................... 1.25
Vienam mėnesiui .......................................................... .75

Ušaieaiaose:
Metams ........................................................................... >8.00
Pusei metų ....................................   4.50
Trims mėnesiams ........................................................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrąžiname, Jei neprašo

ma tai padaryti ir neprlsiunčiama tom tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau t£isę taisyti Ir trumpinti visus prisiųstus raštus Ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos lalkraštin nededamos.

Entered as second-Clasa Matter March 31, 1916 at Chicago, HL 
Under the Aet of March 3, 1879.

Beribis Bolševikų Gobšumas
BYRNES SUSIKIRTIMAS SU MOLOTOVU
Sovietų Rusijos agresinė politika ir jos gobšumas, 

privedė Jungtinių Valstybių sekretorių Byrnes prie 
susikirtimo su Rusijos užsienių reikalų komisaru Mo
lotovu.

Kalbant apie Italijos karo reparacijų klausimą, Mo
lotovas pareikalavo iš Italijos 300,000,000 dolerių. Sekr. 
Byrnes griežtai ir atvirai pasisakė prieš tą reikalavi
mą, nes, anot jo, Rusija gausianti keletą didelių Ita
lijos laivų, kurių kiekvienas kainuoja po 100 milijonų 
dolerių. Atsakydamas į tai Molotovas pastebėjo, kad 
tie laivai, girdi, yra karo grobis, bet ne atlyginimas 
už karo nuostolius. Bet čia p. Byrnes atšovė, kad ne 
rusai Italiją išlaisvino ir ne rusai tą grobį (Italijos 
laivyną) paėmė.
RUSAI PLĖŠIA, O AMERIKA NUSKRIAUSTUOSIUS 
ŠELPIA

Iš to susikirtimo matyt, kad Maskva norėtų ir Ita
liją taip apiplėšti, kaip ji apiplėšia tuos kraštus, į ku
riuos jos kariuomenė koją įkėlė. Bet amerikiečiai ir 
anglai elgiasi kitaip. Jie aiškiai žino, kad ekonomiškai 
visiškai parbloškus Italiją ar kitą kraštą, jis niekuo
met negalės atsistatyti ir savo žmonių pagrindinius 
reikalus aprūpinti. Tuo atveju tie kraštai per daug 
metų reikėtų šelpti. Ir kas gi juos šelptų ir šelpia, 
jei ne Amerika?

Sekr. Byrnes priminė Molotovui, kad Jungtinės Val
stybės jau j,dėjo į Italijos'šelpimą 500 milijonų dolerių, 
neskaitant tų milžiniškų sumų, kurias Amerika išlei
džia per UNRRA.

Rusų bolševikų akiplėšiškumas ir gruoboniškumas 
taip toli eina, kad jie visus Europos ir Azijos kraštus 
norėtų apiplėšti, jų turtą Rusijon išgabenti, juos uha- 
gynais paversti, o jų žmonių šelpimą, jų gyvybės gel
bėjimą pavesti Amerikai. Vadinas, rusai plėš, vogs, 
savo kraštą turtins, o amerikiečiai jų nuskriaustuo
sius šelps. Tai tokį partnerį Amerika turi. Tai šitaip 
Stalinas kooperuoja pokarinio pasaulio atstatymo dar
buose.

Gal būt dabar dar labiau atsidarys akys pro-rusiš- 
kam elementui Amerikoje, kuris vis dar tikėjo, kad 
Stalinas “ateis į protą”. Jei kas bent kiek sveikiau 
galvoja ir aiškiau mato, dabar tikrai turėtų įsitikinti, 
kad bendradarbiauti su diktatorium yra lygiai tas pats, 
kaip eiti su velniu obuoliauti.

★
Badas Rusų Zonose

Rusai bolševikai savo valdomas zonas Vokietijoj ir 
Austrijoj tiek apiplėšė ir tiek turto iš tų kraštų iš
gabeno, kad dabar ten siaučia badas, užkrečiamų ligų 
epidemijos. Spaudos ir kitais pranešimais, ten žmo
nių mirtingumas yra nepaprastai didelis.

Amerika, aišku, norėtų rusų zonos badaujančius 
žmones sušelpti, bet jie neįsileidžia jokių šalpos or
ganizacijų atstovų. Tiesa, rusai priima pašalpą, bet 
nieks negarantuoja, kur kam toji pašalpa nueina.

Diktatorių valdomose valstybėse su žmonėms elgia
masi blogiau negu su gyvuliais. Ten žmogus jokios 
vertybės neturi — tai tik totalitarinės mašinos da
lelė. Jis yra beteisis ir belaisvis. Diktatorius Stalinas 
savo krašto milijonus žmonių išmarino badu ir kito
kiais būdais, tai kodėl jis rūpinsis vokiečiais ar aus
trais.

Streikai Ir Krašto Būklė
Anglies kasyklų streikai pradeda paraližuoti viso 

krašto pramonę, susisiekimą ir miestų gyvenimą. An
glis suka pramonės., susisiekimo ir elektros jėgos ra
tus. Anglies pritrūkus, prieinama prie racionavimo, 
kuris gana skaudžiai paliečia krašto ekonominį, so
cialinį ir kultūrinį, gyvenimą.

Ir jei dar ilgiau užsitęs mainierių streikai, padėtis 
susidarys tikrai kebli, krūtinga. Iš tos priežasties daug 
dirbtuvių užsidarys ir milijonai darbininkų neteks dar
bo. Daug kam atrodo keista — vieni darbininkai, rei
kalaudami geresnių gyvenimo sąlygų, streikuoja, bet 
kiti iš jų priežasties netenka darbo. Tie dalykai, žino
ma, nėra išvengiami.

Visiškai rimtas dalykas susidaro, kai streikai pa
liečia viso krašto, visos visuomenės gerovę. Čia jau 
yra daugiau negu kova tarp darbo ir kapitalo, dau
giau negu siekimas priversti darbdavius kelti atly
ginimą, gerinti darbo sąlygas etc. Tai paliečia krašto 
ir visuomenės gerovę ne vienu, bet daugeliu atžvilgių.

Tuo atveju vyriausybė turi energingai ir sumaniai 
veikti. Ji turi būti išmintinga tarpininkė tarp darbo 
ir kapitalo. Gaila, kad ligšiol mūsų vyriausybė šitokį 
tarpininkavimo vaidmenį per silpnai atlieka. Paviršu
tiniškai žiūrint, atrodo, kad ji per mažai rodo ener
gijos ir net sumanumo, kad didėjančią darbo krizę 
pašalinti. Tiesa, yra daug kalbų, straksinėjimų, tačiau 
nepakankamai rimtų pastangų. Kas, jei ne vyriausy
bė turi rūpintis pašalinimu tokios būklės, kuri pažei
džia krašto gyvybinius reikalus. Pati visuomenė to
kiais atsitikimais pasidaro bejėgė.

APŽVALGA
Ispanijos Klausimo Pavojingumas

Jungtinių Tautų Organizacijos saugumo taryba su
darė komisiją, kuri tyrinės Lenkijos paduotą skundą 
prieš Ispanijos diktatorių gen. Franco. Kokios bus to 
tyrinėjimo pasekmės sunku yra pasakyti.

“Darbininkas” savo editoriale visai teisingai rašo, 
kad šiuo momentu Ispanijos klausimas taikai yra pats 
pavojingiausias. Tarp kitko pasakyta:

“Franco kaltinamas bendradarbiavimu su Hitleriu. 
Prastas tai buvo bendradarbiavimas, jei jis neleido 
Hitlerio kariuomenei pereiti per Ispanijos teritoriją, 
kad galėtų pulti britų tvirtovę Gibraltarą, už ką Chur- 
chillis viešai jį išgyrė. Jeigu alijantų vadas pagyrė 
Franco už suteiktą Alijantams patarnavimą, tai reiš
kia, kad Franco daugiau bendradarbiavo su Alijantais, 
negu su Hitleriu. Stalinas kaip tik priešingai, buvo pa
daręs su Hitleriu tamprią sutartį, kurią laikė, kol Hit
leris pats jį užpuolė. Ar dar reikia geresnio bendra
darbiavimo? Ir Stalinas, pats nusikaltęs tuo, kuo kal
tina Ispanijos vadą, nori būti jo teisėju! Tektų gar
džiai iš to pasijuokti, jeigu čia neglūdėtų baisi trage
dija: noras pražudyti ne tik Franco, bet ir visą ispanų 
tautą, stumiant ją į bolševikų nelaisvę.

“Bet daleiskime, kad Franco būtų pašalintas. Kam 
ir kokia iš to būtų nauda ? Ispanų tautai? Pažiūrėkime. 
Dešimt metų atgal, kai buvo nuverstas nuo sosto Al
fonsas XIII ir Ispanija paskelbta respublika, naujos 
vyriausybės rinkimuose dalyvavo 30 partijų. Imant 
dėmesin karštą ispanų kraują ir jų nepasiruošimą prie 
demokratinės tvarkos, galima įsivaizduoti, kiek ten 
buvo sąmyšio ir susikirtimų. Bolševikai, kaip visados, 
ta suirute pasinaudojo ir įsibrovė į vadovybę. Paleis
tieji iš kalėjimų kriminalistai buvo panaudoti “revo
liucijai pagyvinti”. Prasidėjo deginimai bažnyčių, plė
šimai, žudymai dvasiškijos ir tikinčiųjų žmonių. Fran
co su kai kuriais armijos daliniais pasiryžo nuvalyti 
Ispaniją nuo kriminalinių gaivalų. Kilo naminis karas, 
nuo kurio baisių pasekmių Ispanija iki šiol dar ne visai 
atsitaisė. Ir dabar ta pačia kryptimi einama. Istorija 
gali pasikartoti, dar su pridėčku. Vien naminiu karu 
nebus baigta, nes Anglija labai susidomėjus Ispanijos 
likimu ir trukdys Rusijos pastangas ją pavergti. Ispa
nijos klausimas pats pavojingiausias, nes iš jo gali iš
sivystyti žūt-būtinė kova už Viduržemio jūrą. Tai, jau 
pasaulio maštabo varžytinės. Lengva atspėti į kokį 
susirėmimą jos gali įtraukti.”

: T R U M PA I :
Rašo Nolėčiy Vidikas

Su pasibaisėjimu pasaulis skaito laikraščiuose re
portažus apie tai kaip japonai ir azijatai kankino A* 
merikos kareivius patekusius į jų nelaisvę, kaip jie 
žvėriškai su nelaisviais elgėsi.

O ar Sovietų Rusija žmoniškiau elgėsi su jai pate
kusiais belaisviais? Gal dar bestijališkiau bolševikai 
elgėsi su lenkais, lietuviais, latviais ir estais.

Japonų kriminalistai yra nubausti. Bet kas nubaus 
rusiškus kriminalistus, kurie kankino ir žudė ir dar 
tebekankina tūkstančius lietuvių, latvių, estų, lenkų?

Rimties
VALANDĖLEI™

Pagalba Vargstantiems
Vakar Bažnyčia minėjo 

Kristaus Kryžiaus Išaukšti
nimo Šventę. Kryžius, kuris 
pagonims vaizdavo skau
džiausią bausmę taikomą 
tiktai vergams, didžiausiems 
prasikaltėliams. Kr i s t a u s 
krauju ir mirtimi įgijo nau
ją prasmę — pergalę vaiz
davo. Kryžiaus ženklas šian
dien ne panieką, bet žmoni
jos išganymą mums visiems 
primena.

Teisingai pasakyta, kad 
tiktai tas geriau supranta 
gyvenimą, kuris daug ken
tėjęs arba vargo matęs. Nie
kur nerasime tokio Švento
jo, kuriam neteko ragauti 
kartybių ir nemalonumų; 
kaip tik priešingai — jų sun
kenybių našta nepavydėtina, 
nuo jos kiekvienas šalinosi.

★ ★ ★
Jaunas vyrukas, atsirė

męs į, tvorą, su šypsena ir 
pasityčiojimu žiūrėjo į su
sikūprinusį senuką einantį 
gatve lazdelės pagalba. “Ei 
seni, gal norėtum šnapsuko, 
tuojau pagyvėtumei, nerei
kėtų lazdelės”, sušuko jau
nuolis. Senelis su liūdesiu 
atsakė jaunuoliui, “neduok 
Dieve tau sulaukti mano da
lelės”, ir nieko kito nesa
kęs, retais žingsniais nuke
liavo.

Kristui kybojančiam ant 
kryžiaus žmonių minia šau
kė, “jeigu esi Dievo Sūnus, 
nužengk nuo kryžiaus”. Ty
čiojosi iš Jo vienas pikta
darių draug prikaltų ant kry 
žiaus. Antrasis latras drau
dė savo draugą, prašė Jė
zaus pasigailėjimo, vietelės 
būsimoje Jo žadėtoje kara
lystėje.

★ ★ ★
Amerika, paskutiniais me

tais mažai vargo tematė. Su
prantama, kodėl nėr greita 
teikti pagalbą vargstantiems 
Europoje, juo labiau, kad 
ji buvo tiek kartų suvedžio
ta. Daugelis apsimeta rai
šais, paliegėliais, aklais ir 
gauna išmaldas. Kai tikrai 
reikalingas pagalbos žmo
gus prašo, negauna, nes ap
simetėlis nepasitikėjimą pa
sėjo.

★ ★ ★
Dėl to kad vienu ar kitu 

atveju geraširdis žmogus 
buvo apgautas ar reikėtų 
visus pasmerkti. Kai šuo ar 
katė šeimininkei nematant 
pasivagia mėsos gabaląi, mo 
teris vistiek neišmuša visas 
kates ar šunis, žino, kad tie 
sutvėrimėliai ieško geresnio 
kąsnelio, kartais griebia kas 
nesaugojama.

★ ★ ★
Nors patsai žmogus iš 

Viešpaties tyčiojasi, Jį kei
kia, bet taip pat prašo pa
galbos, Dievas greit nesmer
kia žmogaus, jo pasigaili, 
teikia malonės. Kristaus bai
si mirtis, garbingas prisikė
limas, žavėtinas Dangun Už
žengimas, nuolatinis malo
nių teikimas nurodo, kokios 
minties privalėtum būti, kad 
Jam būtumėm labiau pana
šūs. Ištieskime ranką vargs
tantiems. A.B.C.J.

9 , c
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Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IS PIRMOJO PASAULINE KARO ★

(Tęsinys)
10.

Vienu iš pirmutinių Lie
tuvos valdžios rūpesčiui buvo 
— traginga lietuvių trem
tinių būklė Rusijoje. Tam 
tikslui pasiskubinta įsteig
ti Maskvoje atstovybė, ku
ri rūpinosi juos grąžinti.

Kai tik bado iškamuoti 
tremtiniai sužinojo, kad ga
li grįžti namo, tuoj apgulė 
lietuvių atstovybės duris. 
Daug moralės paspirties da
vė jiems Lietuvos apsispren
dimas: dabar jie nebe bol
ševikų pavaldiniai, ne koki 
inordosai (kitatučiai), kaip 
kalmikai ir kirgyzai. Jie 
svetimšaliai, nepriklauso
mos laisvos šalies piliečiai! 
Jie jautė globėju savo at
stovą. Jie pasijuto stovi 
nuošaliai nuo suirutės So
vietų respublikoj.

Danutė sėdėjo prie lango 
savo kambaryje ir adė vy
rui kojines. Darbas tačiau 
krito iš rankų. Bandė atsi
gulti, bet galėdama dar dau
giau kentėjo. Geriau jau 
vaikščioti ar pasiimti kokį 
darbą, kad bent kiek užsi
mirštų. Užsimirštų, kas sle
gia dvasią, užsimirštų savo 
nesveikatą.

Danutė jautėsi ligoniu, ku 
ris neturi kuo pasiskųsti: 
nieko neskauda, ir tempe
ratūra nekyla. Tik dieną 
naktį vis negera ir negera; 
be paliovos, be pasilsio. Ta
tai tokia bjauri savijauta, 
kurią gali suprasti tik toji 
moteriškė, kuri taį pergy
veno.

Danutė sumenko, išbalo. 
Svarbiausia, pasidarė labai 
įspūdinga, jautri ir liguis> 
tai rūpestinga. O rūpintis 
buvo ko: Marytės vyras ne
grįžta ir negrįžta. Tėvai

vargsta nualintoj tėvynėj, o 
čia jos vienintinis, be sesers, 
artimas žmogus — jos vy
ras nuo jos kaskart atšąla, 
vis tolsta. O dabar, kaip tik 
dabar, jai taip būtų reika
lingas jo prielankumas, švel
numas. Keli meilės žodžiai, 
pilni paguodos, sustiprintų 
suvargusią jos sielą, kuri, 
kaip pergreit išdygęs mede
lis, neturi užtenkamai atspa
rumo, kad per audrą, vėjo 
lankstomas galėtų be para
mos atsilaikyti.

Kad taip tėvynėj prie tė
vų, ar bent prie laimingos 
sesers su švogeriu, ji nesi
jaustų taip viena ir apleis
ta. Nuo gimnazijos laikų į- 
pratusi savo ateitį vaizduo
tis savo taip mylinčio Mo
tiejaus globojama, Danutė 
neišmoko savarankiai gyven 
ti. Dabar jai baisu ir pagal
voti, kaip galėtų likti be Mo
tiejaus, kurį ji dabar taip 
karštai myli, kaip anksčiau 
jis ją kad mylėjo.

Dirbdama norėjo nusira
minti ir, prisėdusi prie sta
lo, uoliai adė kojinę.

Suskambino skambutis. 
Danutė dirstelėjo į laikrodį.

— Jau Matelis iš ligoni
nės pareina. —

Išgirdus jo žingsnius prieš 
kambaryj, šiurpas perbėgo 
Danutei per kūną labiau, ne
gu kad Motiejui, kuris, kai 
dar nevedęs išgirsdavo Da
nutės rūbų šlamėjimą. Da
nutė pašoko nuo kėdės. Ap
sitvarkė kambarį, pasitaisė 
plaukus.

— Kokios bus jo akys? 
Koks žvilgsnis? Gal vėl, kaip 
anksčiau, meilus, švelnus, 
geras...

(Bus daugiau)

Draugauk su “Draugu”.

<? -...

HJUDGE
Endorsuotas Darbininkų Unijos ir Veteranų. 
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PASKOLOS DAROMOS

Ant Pirmų Morgičių 

UŽ 4-TĄ NUOŠIMTĮ
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Nėra žmogaus, kurio Lai
mė nebūtų nei karto neap
lankius; bet jei patiria, kad 
tas žmogus nėra prisirengęs 
jos priimti, pro duris įeina, 
o pro langą išeina.

Mutual Tedarai Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

VM)ER*V. S. OOVER.VMEMT St PEUVISION

2202 W. Cermak Rd. - Tel. CAN 8887
JOHN J. KAZANAUSKAS Preeident & Manager

Office houra: Daily 9 A. M.-5 P. M.; Thursdays 9 A. M.-7 P. M. 
■ Wednesday 9 A. M. - 12 Noon
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Komunistinė Propaganda Didelis DdrbininklĮ

Lietuvai Iš Po Karo Audros Atstatyti
KĄ KOMUNISTAI ŽADA PENKMEČIO PLANU, 
LAISVOJI LIETUVA BUVO PASIEKUS. NEPAI
SANT ĮVAIRIŲ PENKMEČIO PLANŲ, SOV. RU
SIJOS GYVENTOJAS KOKS BUVO NUSKURĘS 
1920 M., TOKS TEBUVO IR 1940 M.

New York (LAIC) — Ry
šium su Vyriausiojo Sovie
to posėdžiais Maskvoje, or
ganizuojama Lietuvoje, va
dinamosios “socialia tinęs 
lenktynės”. Be to, tokias 
“lenktynes” spiria daryti

Nevv York (LAIC) — So-| ir neskaitant Klaipėdos kraš g^jnkus pusbadžio gyvenimas 
vietų prezidentas H. Šver- to ir lenkų okupuoto Vii- miestuose. Lietuvoje, kaip ir 
nik ir vyriausio SSSR sovie- niaus. 1939 metais elektros
to prezidiumo sekretorius A. gamyba siekė 12,588,000 Ii- 
Gorkin pasirašė įstatymą, tų vertės, miško ir medžio 
pagal kurį (‘‘Pravda” Nr. apdirbimo pramonėje dirbo 
68), Lietuvoje 1950 metais 238 įmonės ir medžio gami- 
nonma pasiekti: elektros e- nių vertė siekė 14 mil. litų. 
nergijos 190 milijonų kilo- Nef vilniaus krašt«,

1938 metais į, užsienį eks
portavo 17’/j tūkstančių to
nų sviesto.

1938 metais Lietuvoje (be 
Vilniaus krašto) buvo pri- 
skaitoma 558,000 arklių, 1,-

vat-valandų, durpių 822,000 
tonų, langų stiklo 700 kub. 
metrų, medžių eksportui 3,- 
000,000 kubinių metrų (Liet. 
miškų naikinimas!), popie
riaus gamybą davaryti iki
17,000 tonui, sviesto — 12,-
000 tonų. mėsos - 28,000 į ir 1241000 avi

tonų, smulkaus cukraus —
25,000 tonų, spirito 500,000;

193,000 raguočių, 1,249,000

Vadinasi, per artimiausius
dekalitrų, žuvų - 15,000 to-! 5 met?s- Lietu™s okupantai
nų ir 1.1. 1946-1950 m. pa yra užsimoję karu nualintą

Išvidinių Žurnalistu 
Protestas

New York (LAIC) — Ba
landžio 24 d. Londone da
tuota žinia, The Nevv York 
Times praneša, kad išvietin- 
tų Lietuvos žurnalistų ko
mitetas atsišaukė į pasau
lio sąžinę reikalaujant at
skleisti tiesą apie padėtį 
Lietuvoje.

Trumpai nupasakoję? kas 
atsitiko su Lietuva nuo pir
mojo bolševikų įsiveržimo, 
atsišaukimas primena dabar 
okupanto vykdomą terorą. 
Aklinai užleistos geležinės 
skraistės priedangoje, Lie
tuvoje vyksta neregėto 
žiaurumo drama, toliau tę
sia atsišaukimas.

Joks laisvojo pasaulio 
spaudos atstovas nebuvo į-; 
sileistas į Lietuvą...

Pasaulis begėdiškai tebe- 
maitinamas milžiniško so
vietų propagandos melo a- 
parato, visiškai deformuo
jant tikrą lietuviškos pade-' 
ties vaizdą...

“Mes kreipiamės į Jus. 
demokratinio pasaulio laik
raštininkai, prašydami ne
slėpti tiesos apie pasibaisė
jimo vertą padėtį Lietuvoje. 
Tuo jūs tiesioginiai padėsi
te niekinamai ir terorizuo
jamai Lietuvai...”

gos: skaityk pats ir rink 
kuodaugiausiai “Draugui” 
naujų skaitytojų.

Nevada-atomo taikinys
YVashington, D. C. — U. 

S. karo laivas Nevada, 30 
metų senumo, bus centras 
taikinio atomo bombai per 
išbandymą Bikini Atolyje. 
Visas laivas nudažytas švie
sia oranžine spalva.

Nieko negalima žmogui, 
kurs moka norėti. Mirabeau.

Įtakingas Savaitraštis 
Apie Išvietintus

New York (LAIC). Nevv 
Yorke leidžiamas savaitraš
tis “America” smarkiai už
sistoja išvietintus. Rodakci- 
niame straipsnyje pavadin
tame “Europos liūdniausia 
žmonių problema” laikraš- 
tio užstoja tremtinius prieš 
rusiškų repatrijavimo ko
misijų sauvaliavimą, reika
lauja iš stovyklų išėjusiems j 
suteikti visokeriopą para
mą, išvietintus aprūpinti 
tarptautiniais pasais ir pla- ! 
čiai jiems atidaryti emigra
cinius vartus.

Budriko radio 
programa ,

Šį sekmadienį, kaip ir nuo
latos, bus girdima Budriko 
radio programa per didžią
ją WCFL-1000-k. radio sto
tį, kaip 9:30 vai. vakare Chi- 
cago laiku (vieną valandą 
vėliau rytų valstijose). Pro
gramoj dalyvauja gėrį dai
nininkai ir didžiulė Budriko 
radio orkestrą. Bus gražių 
liaudies dainelių ir smagios 
muzikos.

Ketvirtadienio vakarais 
kaip 7 vai. girdisi kita Eud- 
riko programa per Cicero 
stotį WHFC-1450-k. Trans
liuojama vėliausios žinios, ir 
smagi muzikalė programa.

Leidėjai šių įdomių lietu
viškų programų Juozo Bud
riko gerų rakandų ir auksi
nių daiktų krautuvė, 3241 
S. Halsted St., kviečia visus 
pasiklausyti. Pranešėjas

visoje Rusijoje, pragyveni
mas, palyginus su tuo, ką 
darbininkas normaliai už
dirba, yra nepaprastai bran
gus. Gelbėdamiesi nuo alkio, 
darbininkai turi stengtis iš
dirbti “virš normos”, kuri 
ir taip nėra maža. Pav. “E- 
lektriko’ ’ fabriko darbinin
kų kolektyvas priėmė nuta
rimą, jų pusmečio planą iš
pildyti iki gegužės 1 d., gi 
“stachanoviečiai”, Vyr. So
vieto posėdžio dienų metu, 
išdirba 2, 3 ir 4 normas. 
Tas reiškia, kad darbininkai 
kartais verčiami dirbti už 
du, tris ir net keturis žmo
nes.

Daugelyje vietų vyresniai
siais pastatyti rusai. Jie tai

Lietuvos ūkį atvesti prie
1533“mU.'7ubiių,'tame‘'škaT' maž-daųg tokiųpat standar-
čiuje atstatymo darbams ™ lietuviua ir 8Faudžia. Pav.
660 mil. Durpių kasimą no- Pneskanniais laikais, t. y., vietoi lietuviu eelž-
rima sumechanizuoti, elekt- Prle standarto, kuris susi- vienui v.eto, lietuviu aelz 
ros stočių tinklą praplėsti 1 darė.,PasekoJe dvidešimties
iki bendro 83 kilov. galingu- i nenuilstamo nepriklausomos

. u. u ,• _ u. i • -i- Lietuvos žmonių darbo — mo, atstatyti metalo ir ūkio *
mašinų fabrikus, vilnonių! met4L

Tiesa, atstatymo darbas 
šį kartą būtų neabejotinai 
lengvesnis, nes visose srity
se (vienur daugiau, kitur

grindiniams darbams skirta

audinių, verpyklas, odų fa
brikus, mėsos kombinatą ir 
šaldytuvus; sviesto ir sūrio 
gamybos įmones ir t.t. Ypač 
numatoma plėsti valstybės 
kontroliuojamas gamybos į- 
mones.
ŽEMES CKYJE

1950 m. pasėlių užsimota 
turėti 2,5 mil. hektarų, ta
me skaičiuje — grūdų 1,6 
mil. hektarų, vaisių ir bul
vių 234,000 hektarų. Plane

vienoj vietoj lietuvių gelž- 
keliečiams vadovauja Dia- 
kov (Izvestija Nr. 64).

Maskvos Radio Apie 
Klaipėdos Uostą

Farmerių skaičius 
suga

Washington, D. C. — Vy
riausybės cenzas rodo, kad 
praeitais metais Amerikos 
Jungt. Valstybėse farmerių 
skaičius paaugo 800,000. Gy
ventojų fanuose sausio mė
nesį, 1945, buvo 25,190,000, 
o šių metų sausio menėsį 
jau buvo 25,990,000. 1944 m. 
farmerių skaičius buvo su
mažėjęs 33,000.

“Draugo” bičiuli! Neuž
miršk savo pirmaeilės parei

No. 28-A
NOMINUOKITE 

TIKIES DEMOKRATĘ 

L. B. “BARNEY”

CLAYTON
Už

SHERIFF
Of LAKE COUNTY, IND.

Primary Geg. 7,194S!W

10,000 BONKŲ

Žmogų labiau patraukia 
pavyzdys, o ne žodis. Savo, 
kaipo kataliko, darbuose vi
suomet būk pavyzdžiu ki
tiems

• DEGTINES
• 3RANPES
• RŪMO

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

• GIN
VYNO

• KORDIALŲ

SPECIALĖMIS KAINOMIS
mg Pirmaii, \iė|u> Pirmas Patarnavimas

New York (LAIC). Mask-, 
mažiau), yra užsilikęs prieš- j vos radio praneša esą Klai- , 

ir pramonės ! pėdos uostas bus paverstas 
“vienu iš didžiausių Sovietų J 
Rusijos uostų”. Girdi, jo 
metinis talpumas bus padi
dintas iki 4,200,000 tonų.

Apie Sovietų Rusijos ga
limybes užsieninės prekybos 
srityje ateičiai pakalbėsime 
kita proga.

karinis ūkio 
grobias.
PROPAGANDA

Vienok, Sovietų praktika 
□asiremiant, galime būt tik- 
i, kad aukščiau minėtame 

sovietų penkmečio plane, 
kaip ir kituose, iki šiol, so-

numatoma 1950F metais Lie- i ™tų skelbtuose penkme- 
tuvoje turėti 490.000 arklių, šiuose, yra didele doza pro- 
1,055,000 raguočių 630,000 ,>agandos, melo ir bluffo. 
avių, ir ožkų, 1,100,000 kiau- I»dividiniu piliečio gerbu- 

viu reikalus matuojant, mes 
žinome, kad 3 penkmečių ir 
triukšmingų pažadų nepai
sant, sovietų pilietis kaip 
buvo 1920 metais nuskuręs, 
taip ir 1940 m. liko tokiu 
pat nuskurėliu.

Daugiau, dėka amerikoniš 
kajam Lend-Lease, kai ku
riais atžvilgiais, sovietų pi
lietis buvo geriau aprūpin
tas, karo metu, nei prieška
riniais metais.

Faktinai, visi 3 sovietų 
penkmečiai, veik išimtinai, 
buvo orientuoti naujai karo 
;ramonei kurti.

Taigi, sovietine praktika 
pasiremiant ir žinant kokia
me begaliniame skurde so-

PADĖKONĖ

Bro. J. Paulaitis, MIC.

‘Mk i
MONARCH

LIQUOR
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

lių.
SVEIKATOS
REIKALUOSE

Tais pačiais metais mo
kyklų skaičių davaryti iki 
3,369 su 390,000 mokinių, 
lovų ligoninėse 9,000, mies
tuose gyvenamųjų grindų 
plotą — 697,000 kvadr. met
rų.
MIESTŲ ATSTATYME

Atstatant miestus, pirmo
je eilėje bus kreipiama dė
mesio į Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos, Šiaulių ir Pane
vėžio atstatymą.

Tokie tai planai. Tačiau, 
iš Rusijos patyrimo žinome, 
kad labai dažnai popieriuje 
būna viepaip, o gyvenime — 
visai kitaip.
KAIP BUVO LAISVOJE 
LIETUVOJE?

Pravartu priminti, kad 
karu nenualintoje Lietuvoje

Jūsų Radio Sugedęs!
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St

Cicero, III.
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Talsom Visų ISdlrbyafiiij 
Visokius Modeliu*

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam iš namų Ir pristatom

PARDUODAME NAUJUS 
RADIOS

Mos turimo Radijų | stoką Ir 
Jums nereikės lai ktl dėl jūsų. 
Nusipirkite ir Pasiiinkllo su Savim
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Muziko. Rekordų.

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai

vietija gyvena šiandien, ga- • 1 ■ ■ ____
II.   __ _ _ _ J _ A. 2 J 1 — T Sime neabejoti kad ir Lietu
vos penkmečio įstatymas y- 
ra Maskvos eilinis bliofas. 
Viena ranka Maskva pasira
šinėja daug žadamus dekre
tus,, kita — plėšia ir vagia 
ką tik ir kur tik gali.

Roofing - Siding
(STOGŲ DENGIMAS IR SIENŲ APKALIMAS)

i PATAISYKIT SAVO NAMO 
j STOGĄ ir UŽDEKIT
| MCRINIUS SIDINOUS

ROUU KOOITNO —
KO Iii. —— 2 nd R'ill ....
Hrlck Slil lig — R'ill ..........
Hcaiy Hrlck Kdiug ............

Ketviitolnė pėda.
TURIM PILNA PASIRINKIMĄ 

A-l

I rūs tis rinko — I,eiitų Ir Nniiiuins 
į Materiolo.

MES BRISI RENGŲ 
PATARNAUTI!

KREIPKITĖS
ŠIANDIEN!

I

s i ,«o 
82.1 S 
88.115

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

GUST LA NG
1994 SO. CICERO, AVĖ Tel. Olymplc (Cicero) 1130

| Kam reikalinga namų taisyti. Mes 
Į dedam laiiR’iiN ir duris Ir apkalam 
’ namus su Insul Hrlck popierių, 
j Turim Visokius Maliavos Namams
. Mes turim gerų lietui | karpenterĮ

AUHERT LUMRER & Si PPLY 
COMPANV

38110 SO. UESTERN AVĖ. 
Tel. LAFAYEITE 2101

Kuris mirė Balandžio 22 d., Putnam, Conn. ir palai
dotas, Balandžio 27 d., Šv. Kazimiero kapinėse, Chicago, 
III., negalėdamas atsidėkoti tiems, kurie suteikė jam 
paskutini patarnavimą ir palydėjo jį į amžino atilsio vietą.

Mes, atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš 
mūsų tarpo, norime padėkoti visiems kurie kokiu nors 
būdu prisidėjo prie šermenų.

Dėkojame gerbiamiems Tėvams Marijonams už jų
jų užuojautos žodžius ir visokiausi patarnavimą a. a. 
Bro. Jono ligos ir šermenų metu; d. g. Provincijolui 
Kun. Jonui Jančiui, M. I. C. už vadovavimą pamaldoms, 
paguodą ir už ištartą padėkos žodi kapinėse; asistai — 
Kun. P. Barauskui, M. I. C., ir Kun. P. Bulovai, M. I.C.; 
pamokslininkui Kun. J. Jakaičiui, M. I. C.; Marijonų Se
minarijos chorui, varg. p. A. Giedraičiui ir dain. R. 
Juškai už gražų giedojimą laidotuvėms; klierikams už 
asistą ir už dažnų lankymąsi namuose paršavojimo metu.

Dėkojame Marianapolio Kolegijos vyresnybei už 
nuoširdų rūpinimąsi Bro. Joną prieš mirtį; ypatingą pa
dėkos žodį Marianapolio Kolegijos vyresnybei, studen
tams ir namiškiams už gražų pašarvojimą Marianapo- 
lyje ir įspūdingas pamaldas Kolegijos koplyčioje prieš 
išvežant į Chicagą; dėkojame Kun. dr. V. Andruškai, 
M. I. C. už kūno ir pp. Paulaičių atlydėjimą į Chicagą; 
Kun. J. Kuprevičiui, M. I. C. ir Kun. dr. J. Vaškui, 
M. I. C. ir Marijonams studentams už atvykimą iš Ma
rianapolio į laidotuves ir šiedviem kunigam už atlaiky
tas Mišias laidotuvių metų.

Dėkojame Gimimo P. Švč. par. klebonui Kun. Jur
giui Paškauskui už leidimą parapijos bažnyčioje turėti 
tokias įspūdingas laidotuves, ir jam ir vikarui Kun. A. 
Zakarauskui ir Šv. Jurgio par. asistentui Kun. P. Luko
šiui už apsilankymą namuose; kunigams P. Juškevičiui, 
J. Reikui ir B. Urbai už dalyvavimą laidotuvėse; Šv. Ka
zimiero ir Nekalto Prasidėjimo P. Švč. Seserų apsilan
kymą namuose, dalyvavimą laidotuvėse ir maldas bei 
užuojautą.

Dėkojame Šv. Mišųi ir gėlių aukotojams.
Dėkojame g,raboriui p. Dirsai (Worcester, Mass.) 

ir p. Antanui Petkui, Chicago, III. kurie savo geru ir 
mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo a. a. Bro. 
Joną į amžinastį, o mums palengvino perkęsti nuliūdi
mą ir rūpesčius.

Dėkojame grabnešiams Marijonų klierikams ir stu
dentams ir visiems kurie paguodė mus nuliūdimo valan
doje ir visiems laidotuvėse dalyvavusiems žmonėms.

Lai Dievulis Jums atlyginą, o savo meilėje ir gai- 
liaširdystėje, karts nuo karto pasimelskite už a. a. Bro. 
Jono sjelą.

Nuliūdę: Tėvai, Dėdė, Teta, Giminės ir Pažįstama.

MATHAN 
KANTER 

“Įlietu vlSkasžydukas”

STASYS LITWINAS SAKO:
1 'R A D A D Tai Geriausias Laikas Pirkti 

UADAM\ — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
REIKMENIS”.

iii

S

GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — I n su luotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardware — Pieisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies Insnliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durti — IValiboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS [R PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITVINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
<939 S. HALSTED ST TEL. VICTORY 1272

VALANDOS: Nuo 7-tos vai ryto iki 5:30 vai. popiet-

WESTWOOD LIŪUOR STORI
2441 West 69th Street.

------- *-------
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINĖS IR ALAUS

★ ★ ★
Geriausių rūšių alų 
pristatome į namus: 
buteliais, dėžėmis ir

statinėmis.

★ ★ ★
AL. ŠIMKŪNAS 

Savininkas

Telefonas PROspect 5951
J?



(i DTENRASTO DRAUGAS, CTTTCaGO, ILLINOIS
---- :--------r“—~r r-;;— — : šeštadienis, geg. 4 d., 1940

MIRGA - MARGA IS ROCKFORD, ILL.
Sodai iečių Draugija labai 

gražiai darbuojas. Dabar ji 
ruošias Motinų Dienai, k iri 
bus gegužės 12. Per šv. Mi
šias eis bendrai su savo mo
tinomis prie šv. Komunijos. 
Po visam bus bendri pusry
čiai, o vakare — rinkimas 
“Gegužės Karalienės'*. Gir-1 
dėjau, kad šįmet tuo titulu 
bus apvainikuota Dorothy, 
Gaubiukė.

Po visam bus vaišės ir šo
kiai.

*
Velykos Rockforde lietu

vių katalikų tarpe buvo ne
labai linksmios ir skirtin
gos nuo praeiti} metų Vely
kų. Nors bažnyčia buvo la
bai gražiai Didžiąją Savaitę 
ir Velykoms papuošta, bet 
Velykųi naktį, buvo uždary
ta, ir vieną syk tik apie baž
nyčią eita. Žmonės nelinks
mus prisiminę praeitį, kuo
met viskas kitaip būdavo.

*
Balandžio 27 d. Rockfor- 

do lietuviai jaunikaičiaį tu
rėjo skaitlingą susirinkimą 
Makausko-Milašiaus salėje. 
Dalyvavo ir “dzūkų kara
lius". Susirinkime keli jau
nikaičiai pranešė jau susi
radę sau “šonkaulius“ ir ga
lėtų išpildyti naujų metų re
zoliuciją. Laukiame.

*
Atnaujino “Draugo’’ pre

numeratą Marijona Aštikiū- 
tė savo tėvams. Pernai ji 
padarė savo tėvams, tokį ma
lonumą. Tėvai Apolinaras ir 
Emilija džiaugiasi, nes la
bai mėgsta skaityti “Drau
gą”, kuriame viskas rašo
ma įdomiai ir lengva lietu
vių kalba. Sykiu džiaugias 
savo pavyzdinga dukterim, 
mylinčia Bažnyčią ir savo 
tautą. Sako, jie niekuomet 
nepraleidžia Mirga-Marga 
skyriaus ir norėtų jį kuo 
dažniausiai matyti “Drau
ge”. Ne kitokios nuomonės 
ir visi kiti čia “Draugo” 
skaitytojai.

*
Beloit, Wis., balandžio 28 

d. Juozas ir Kazimiera Psi- 
goski minėjo 42 metų vedy
binio ir 30 metų kaip čia 
gyvena sukaktis. Į jubilieji
nę puotą daug ir rockfor- 
diečių buvo nuvykę. Svečius

labai gražiai priėmė jubilia
tų sūnus Vytautas ir marti 
Marijona. Bankietas buvo 
tikrai karališkas.

Jubiliatas Juozas Psigovs- 
kis yra žymus dailydė-sta- 
iius Savo namuose turi įsi
rengęs dirbtuvę su moder
niškomis mašinomis. Dirba 
radio “kabinetus", dėžes 
dailydės įrankiams ir ki
tiems daiktams ir t. p. Sa
ko, “nėra ant svieto tokio 
daikto, kurio aš negalėčiau 
padaryti”. Sūnus irgi seka 
tėvo pėdomis.

Garbė tokiems lietuviams! 
*

Povilas Petrėnas išvyko i 
Detroit, Mich., aplankyti pa
žo motiną, gimines ir drau
gus, o sykiu ir pasilsėti.

P. Petrėnas į, Rockfordą 
atvažiavo visai dar jaunas 
ir kuomet čia mažai lietu
vių buvo ir tie patys vieni 
litų nepažino. Pamatęs to
kia,. padėtį P. Petrėnas, su
siradęs talkos, ėmėsi orga
nizuoti parapiją. Po metų 
ntensyvaus darbo, jau sto
jos bažnyčia ir pirmutiniu 
klebonu buvo paskirtas kun. 
Malinauskas.

Po to P. Petrėnas stojo į 
katalikiškos-tautiškos spau
dos dirvą: ne tik rašė žinias 
oasislėpęs Agnieškutės švo- 
geriu, bet sykiu tą spaudą 
platino tarpe savųjų.

Kai kurį laiką jis buvo 
nusikėlęs gyventi į Detroit 
ir ten buvo įsteigęs spaus
tuvę. Kadangi jam tas a- 
matas yna gerai žinomas, 
tad, sako, grįžęs į Rockfor
dą įsteigs čia nuosavą spaus 
tuvę, kad patarnautų lietu
viams. įvairiuose spaudos 
darbuose.

P. Petrėnas yra pavyzdin
gas lietuvis patriotas ir 
daug yra nuveikęs Lietuves 
laisvės reikalais. Veikia ir 
dabar, kad Lietuvą išlais
vinus iš naujos vergijos.

*
Mirė Leonas Smogis. Ve

lionis buvo nevedęs, biznie
rius., plačiai Rockforde ži
nomas drūtuolis. Jis galėda
vo kilnoti sunkų svorį. Bu
vo geras atletas.

Palaidotas Kenosha, Wis.
Korespondentas

PASILSĖJĘS VĖL IMSIS VEIKIMO CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
North Side Žinutės

Povilas Petrėnas, plačiai žinomas Rockfordo lietuvių 
veikėjas, šiuo metu išvykęs į Detroit poilsio. Plačiau 
apie jį rašoma Mirga-Marga (Rockfordo) žiniose.

MOŠŲ DVASINIS GYVENIMAS

OHIO LIETUVIŲ ŽINIOS
Cleveland

Šv. Jurgio parapijos jau
nuoliai veteranai pasižymi. 
Balandžio 25 d. įvykusiame 
baliuje pasirodė, kad ir vi
suomenė juos atjaučia.

Bravo, jaunuoliai! Dirbki
te, o mes. seniai, jums pa
dėsime!

*
lst C. Mechanic Air Craft, 

Alf. Mudrauskas garbingai 
paliuosuotas iš tarnybos 
Daugiausiai išbuvo Pacific 
vandenyne. Viso tarnavo 36 
mėnesius.

*
Pasibaisėtiną laišką iš 

Lietuvos gavo S. M. Laiške 
rašoma, kad vienos šeimos 
yra žuvę: 2 seserys, 3 bro
liai, motina, 2 švogeriai ir 
trys brolių vaikai. Iš turėtų 
dailių narni}, likusieji gyve
na sulūžusoje šaltoje grįte- 
lėje. Dėl tam tikrų sumeti
mui pavardžių negalima iš
duoti.

Kat. Mot. Labdarybės Dr- 
ja eis prie šv. Komunijos 
gegužės 5 d. Visos narės

orašomos dalyvauti. Po Mi
šių bus trumpas mėnesi' lis 
sus-mas.

★

Namų Savininkų mėnesi
nis susirinkimas įvyks ge
gužės 8 d., 7:30 vai., Lie u- 
vių salėje. Kiek teko i u- 
girsti, valdyba turi daug į- 
vairenybiv. pranešti. Visi 
prašomi atsilankyti.

*
Naujos parapijos svetai

nėje praeitą sekmadienį M. 
S. 36 kp. balius pavyko, nors 
publikos galėjo būt daugiau. 
Vaidinimas “Nesipriešink“, 
pasidėkojant režisieriui Jo
nui Yurgeliui, pavyko gerai. 
Lošėjais buvo Tėvo rolėj M. 
Drosutis, Dukters — Bar- 
borėlės V. Mikeliniūtė, Tar
no Adomo — V. Nevarskis, 
Tarnaitės Agotos — R. M. 
Trainauskutė, Saliunčiko Ba 
landžio — P. Janušaitis, Mo
tinos — R. V. Katkauskie- 
nė.

Vyri} kvartetas — A. Bu- 
knis, A. Kunigiškis, S. Ne- 
manis ir M. Drosutis, akom
panuojant Al. Nemaniui, pa
dainavo tris daineles. Duetą

Keturdešimtės
Atlaidai

West Side. — šitą sek
madienį, gegužės 5 d., per 
sumą 10 vai. iš ryto prasi
dės Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje Keturiasdešimts 
Valandų atlaidai. Bus iškil
mingos šv. Mišios ir prece
sija su Švenčiausiu.

Per tris dienas rožančius 
ir litanija bus kalbami 3 
vai. popiet, o iškilminsri miš
parai su pamokslu 7:30 vai. 
zakare.

Pirmadienį ir antradienį 
šv. Komunija bus dalinama 
-5:30 vai. iš ryto. Po to Mi
šios bus 6, 7:45 ir 9 vai. Po 
paskutinių Mišių bus pa
mokslas..

Sekmadienio ryte pamoks 
lą sakys kun. Antanas Mi- 
ciūnas, MIC.; vakare gi sa
kys kun. Kazimieras Baraus
kas.

Pirmadienio ryte pamoks
lą sako kun. Stanislovas Jo
nelis, o vakare kun. Juozas 
Prunskis.

Antradienį iš ryto pamoks 
lą sakys kun. Walter Urba, 
o vakare sakys kun. Petras 
Katauskas.

Visi Aušros Vartų para
pijiečiai yra raginami pasi-

Jonas Alekna, su savo duk
rele padainavo porą daine
lių. Vėliau ėjo vaišės ir šo
kiai.

Kleb. kun. J. F. Ange’ai- 
tis vakare pasakė įžanginę 
kalbą. M. D.

naudoti šiais atlaidais, ypač 
atliekant savo velykinę. 

Kun. M. Jodka, MIC., kleb

Šv. Antano Gyvenimas 
Paveiksluose

Bridgeport. — Parapijos 
salėje, sekmadieni, gegužės 
5 d., 7 vai. bus rodoma labai 
įdomūs šv. Antano gyveni
mo judomi ir kalbami pa
veikslai anglų kalboje. Kas 
tuos paveikslus yra matęs 
sykį, norės dar sykį pama
tyti. Be to, ne vienas yra 
patyręs ir stebuklų per šv. 
Antano užtarymą.

Vakarą rengia Federaci-

Atėjus pavasariui, parapi- 
jonai su savo klebonu kun. 
P. Gasiūnu užsibriežė dide
lius darbus atlikti. Pirmiau
sia nauja vielos tvora bus 
aptvertas parapijos daržas. 
Darbas jau pradėtas; sena 
tvora nugriauta ir visa me
džiaga naujai jau atvežta.

★
Gegužės 10 d. parapijos 

darže prasidės karnivalas, 
kuris tęsis 10 dienų. Čia bus 
gera proga North Side lie
tuviams linksmai vakarus 
praleisti ir pasimatyti su sa
vo draugais.

★
Kalbama, kad bažnyčioje 

sakykla reikėtų, atremontuo
ti. Būtų gera ir tą darbą 
atlikus, sakykla yra reika
linga remonto.

★
North Side neužmiršta ir 

pasilinksminti. Balandžio 28 
d. suruošta margučių vaka
ras. Jaunimo ir senesniųjų 
atsilankė gana daug. Vaka
ras buvo labaį įvairus: jau
ni linksminos šokiais, o se
nesnieji prisimindami Vely
kas Lietuvoj.

Apie 10 vai. įvyko mar
gučių kontestas. Mergaitės 
ir moterys sunešė ant estra
dos ir sudėjo ant stalo įvai
riaspalvių margučių; už gra 
žiausią margutį gavo dova
ną Ona Deksnienė. Kita da
lis kontesto buvo — daužy
mas margučių. Dvi eilės iš
ilgai svetainės po porą iš
sirikiavo ir daužė viens ki
to margučius iii paskuti

nio. Pasirodė, kad Unikaus- 
kaitė turėjo tvirčiausį mar
gutį ir ji gavo dovaną.

Abu jaunuoliai yra veik
lūs lietuvių jaunimo rate
liuose. Jonas Šimkus (jau
nasis) darbuojasį L. Vyčių 
organizacijoj. Ketvertą me- 

I tų tarnavo U. S. kariuome-
* nėj seržanto rangoj. Ilgai

Gegužės 5 d. draugija Šv. ! išbuvo Pacifiko karo fron- 
Juozapo rengia ‘ Pinochle te j0 abu tėvai neseniai mi- 
Contest”. Konteste galės da
lyvauti vyrai, moterys, mer
ginos ir vaikinai, kas tik 
mėgsta lošti.

Už didžiausį “score” gaus 
dovanas — vieną moteris, 
kitą vyras. Kaip girdėjau, 
kontestui jau yra užsiregis
travę apie 12 grupių. Ketu
ri asmenys sudaro vieną

jos 26-sis skyrius parapijos 
naudai.

Įžanga augusiems 50c., 
vaikams 25c. Rengėjai

ATYDA
Taisome

REFRIGERATORIUS
SKALBIAMAS MAŠINAS IR 

DULKTŲ VALYTUVUS —
Visokios Isdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTA8

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

6528 5. Ashland Avė.
GROvehlll 1983-TRIangle 0073

re.
Jaunosios tėvai Precin- 

Prečinauskai daug metų iš
buvo fotografavimo bizny, 
kuriame turėjo gerą pasi
sekimą. Aleksandras Preči- 
nauskas (Precin) yra dir
bęs “Draugo“ spaustuvėje, 
priklausęs prie Šv. Kryžiaus 
par. choro, darbavęsis Lab- 

ir kitomsgrupę. i . . „ .
Įžangos į, svetainę nebus. ! dariU Sąjungai 

Stalai bus paruošti 3 vai. katalikų organizaci-
popiet. Kontestas prasidės j°ms- Darbuojasi ir dabar, 
6:30 vai. vakare. Čia irgi Priklausydamas prie L. Vy- 
bus įdomu, kas laimės čem- čiy Draugovės ir remdamas 
pijonatą. P. S. visus &erus darbus. Preči-

____________ nauskai gyvena nuosavoj re-
»i. ■ ■ zidencijoj Beverly Hills.

Geraldine Precin ir snaiiškis

J. Šimkus Kuria 
Šeimos Židinį

Marųuette Park. — šeš
tadienį, gegužės 4 d., 3 vai. 
popiet, Švč. Panelės Gimimo 
par. bažnyčioj susituokia du 
žinomi (ir plačiai žinomų tė
vų) jaunuoliai — Geraldine 
Precin (Prečinauskaitė) su 
Jonu Šimkum. Šliūbo iškil
mių metu pamergėmis bus:
Margaret Ashmus (Maid of 
honor), Elaine Precin, Su- 
zanne Yakas ir Lenore Za- 
’eska. Pabroliais: Stanley 
Šūkis (best man), Alfred 
Kress, Eugene Precin ir Ray 
Kalin.

Vestuvių iškilmės bus 
Southmoor Hotel. Po visam 
jaunieji išvyks poraį savai
čių į Excelsior Springs, Mis- 
souri.

PRANEŠIMAS
Town of Lake. — Moterų 

Sąjungos 21 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks sek
madienį, gegužės 5 d., 1 vai. 
popiet, parapijos mokyklos 
kambary. Visos sąjungietės 
prašomos susirinkti.

Valdyba

Marųuette Park. — šv. 
Kazimiero Akad. Rėmėjų 8 
skyriaus susirinkimas įvyks 
geg. 5 d., parapijos salėje, 
2 vai. popiet. Malonėkite vi
sos narės dalyvauti, nes rei
kia rengtis prie ARD seimo, 
kuris įvyks geg. 26 d.

E. Andreliūnas, pirm.

Esti valandos, kurios turi 
didesnę vertę, kaip keli me
tai. — Alford.

Kodėl Pasilikti 
Sergančiu?

TVKSTTT. RUPLĖS. SOCTALES 
T TCOS PA^EKMTNrn AT

TSGYDYMOS. STT PENICIETUN 
Wen Inu pagelbėlome rflkP'HnMfimp 
Vurle VptUAIo <1*1 MFB VTftRFMO OD 
O R. KR ATT JO. TJAFKTT. T R FRTVATT 
NTTT LTGTT Gydom'’ Sinnlnlmo Vfnon 
PunogalavlmuH, nutekėjimus, pertanky 
vertima tufitlntl pftalę. nuolM’-nl kėlimą

nnkčin ifi lovon
IT7TVP ra VTIOROSROPT5KA
MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO TP 

ST.APTMO TSTYRTMAS

VISKAS TIK TT« S3.00 
PILĖS (Hemoroidai)

IfttlTHOMA HAI'fllF MKTOHI
BR OPRHACTJO«

X-RAY EGZAMINACIJA
RR SKAUSMO

HE PJOVIMO. FR nBGTNlMO. 
Didžiumoje atvėjy palenirvlna nuo J

Iki 6 dieny laikotarpyje
Gvdvmo kaštai prieinami kiekvienam

darbininkui.
I’ITENKINTMAR GARANTUOJAMAS 

KIEKVIENAM KURT PAIMAM GYDYTI 
DTRBANCIT.TJŲ PAT ARN * VTMUT 

ATVTRA VAKARAIS

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

Kampan Adama—Mtame Aukšte 
VALANDOS- Nul 9 ryto Iki 8 Vakare 

Rekmadlenlaln nuo 10 Iki 1

Didžiciusia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, tau 
-odėliua, auksinius ir deimanti 
dus tiedu® rnMma- nlupkapR-

i

I r įvairius kitu? 
auksinius ir si 
dabrinius daiktu? 
už Jums Prieina 
tn»~ Ralnim i

Be to, turime 
dideli ir gerą pa
sirinkimą Muak- 
aližkų instrumen 
tu Muzikos Kny 
£U> Stygų, Re 
kordų ir kitų Mu 
rikaliu daiktu

Taipgi taisome laikrodžius b 
laikrodžius žiedus Plunksnas 
’ ■’riinkalūi* ‘nstnimentns.

JOHN A. KASS
WATCTTMAKER 

«rWEI RV _ MTTJSIC 

m* ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE MII

NELAUKITE-
Ryfoj Jau Gali Būti Penčių!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namas, baldus, automobilius, 
ar šiaip ka apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters"

OMALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALINIAI AGENTAI Aiū Kompanijų:

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

DALYVAUKITE
GIEDOTŲ ŠV. MIŠIŲ 

IŠKILMINGOJE 
NOVENOJE

Pradedant
MOTINŲ DIENOJ 

Šventovėse 

mūsų sniegines
PANELĖS ŠVENČIAUSIOS

Aukokite šią No veną 
Mūsų Dangišką jai Motinai 

Jūsų Intencijoms.

• DALYVAUKITE IŠKILMIN
GU ŠV. MIŠIŲ NOVENOJE 
PRADEDANT MOTINU DIE
NOJE, GEGUŽĖS 12,-dvasiškai 
motinai visos žmonijos.

Jei reikia jums dvasinės arba materialės malonės 
neabejokite kreiptis prie mūsų Dvasiško Motinos. Jei 
jūsų pasitikėjimas į ją yra tvirtas, jei jūsų meilė jai 
yra nuoširdi ir tikra, ji neatsakys išklausyti jūsų pra
šymo, jei ne priešingas jūsų išganymui.

šv. Alfonsas yra pasakęs: “Kaip motina nejaučia 
nesmagumo, aptaisant ronas savo vaiko, taip, Marija, 
dangišką slaugė, niekados neatsisako padėti nusidėje- 
lams kurie kreipiasi prie jos’’.

r"1"*' MOTIW< I’IKNOS NOVKNĄ inienrlj.,1 motinėlė.,
!..? L i «MOTBNV HIENOS pasveikinimo kortelę pr.me5i.nl 
; ' 4 ,oUn.| Hienos Novenu jos muilini yra aukojama Mflsų Snieginės Panelės
svenėlnasios Šventovėje.

1 Prašymai:

' 1................ 13 M
. I

1 2........................................................................................................................ |

I Vardas  ..................................... .. ............................................................... |

| Gatvė arba R. R....................................................................t.................I

I Miestas............................................. Zona........... Valst................... |
I SIŲSKITE Į |
I Shrlne of Our Lady of the Snows, Oblate Fathers, Belleville, III. ,

pr.me5i.nl


I

šeštadienis, geg. 4 d., 1946 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

"Magdalenos" Rolėje Ryloj Didelės Iškilmės
Dievo Apvaizdos parapija.

— Gegužės 5 d. mūs para-
ranessmai lankyti ir pas rėmėjas pa- į 

viešėti. J. R.

pi jos gyvenime bus svar
biausia, linksmiausia ir isto
rinė diena.

Sekmadienį, geg. 5 d., ly
giai 2:30 vai. popiet, Šv. An
tano parap. mokyklos kam
baryje, 14th Ct. ir 15th St.,

Tą dieną ant parapijos Cicėroje, įvyks svarbus L. 
mokyklos kiemo, 19th St. ir Vyčių) Chicagos Apskrities
So. Union Avė., 3 vai. po
piet, parapija degins visus

susirinkimas. Visi kuopų at
stovai ir pavieniai nariai,

savo parapijos skolos mor- malonėkite kuo skaitlingiau-
gičius ir ten pat jų pelenus 
palaidos.

šeštadienio vakare, geg. 4

šiai susirinkti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti; bū
tent, galutinis prisirengimas į

Konstancija Skelly, daly
vauja dramoje “‘Gatvių Vai
kai”. Vaidina ‘Magdalenos’ 
rolę.

K. Skelly, kaipo vaidinto
ja, visuomenei yra gerai ži-l 
noma. Ji yra vaidinusi pir
maeiles roles dramose ir o- 
peretėse, būtent “Poncija”, 
“Liurdo Stebuklai”, “Ner
vai” ir kituose; operetėse: 
“Kornevilio Varpai” (Žer- 
minos), “O Daktare” (Rū
tos ir Rožės), “Sylvia” (Syl- 
vijos).

Taigi, nėra abejonės, kad 
ir šioj dramoje kuo puikiau
siai išpildys savo rolę. Kiti 
veikėjai yra šie:

Tamulionis, profesorius — 
J. J. Zolp, Garbšas, profeso
riaus draugas — W. Stra- 
kalaitis, Liudas, Garbšo sū
nus — Ch. Birgelis, Ona, 
Magdalenos draugė — S. Ci- 
bauskis, Tarnas, Onos sūnus 
— J. Rachunas, Šilutė, Jo
nukas ir Juozukas, gatvių 
vaikai — Teresė Raštutis, 
T. Lenkart ir F. šrupša, Plo- 
žys, Šilutės senelis — Ed. 
Norbut, autorius ir režiso- 
rius — J. J. Zolp.

d., mokyklos salėje bus sko- Į Vyčių. ^oro koncertui,^ te- 
lų dievaitis pašarvotas 
įdėtas į grabą.

Sekmadienio rytą, 10 vai., 
bažnyčioje iškilmingos šv.
Mišios, kurias laikys pats 
klebonas, kun. A. C. Mar- 
tinkus, o pamokslą sakys 
žinomas pamokslininkas, 
kun. A. Briška.

Iškilmėse dalyvaus

ir atrui ir šokiams, geg. 19 d.. 
Vyčių namo reikalu, Vyčių 
dienos (liepos 4) reikalai ir 
t.t. Po susirinkimo į,vyks 
‘‘sočiai”, kuriam šeiminin
kaus L. Vyčių Cicero 14-tos 
kuopos nariai. Bus progos 
pasivaišinti ir praleisti links 
mą valandėlę.

V. Ed. Pavis, apskr. pirm.visi
parapijonai ir daug svečių 
iš visur.

★

Kun. A. C. Martinkus. kle-

Brighton Park. — ARD 6- 
to skyr. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, geg. 5 d., 2 vai. 

bonaudamas Dievo Apvaiz-' pp., mokyklos kambary. Pra
dos parapijoje per 5 metus, 
parapijos skolos atmokėjo: 
$61,850.00. Ekstra skolos at
mokėjo — $3,446.77. Nuo
šimčių už parapijos skolą 
atmokėjo per 5 metus $7,- 
447.00. Parapijos namų tai
symai, gražinimai ir nauji 
įrengimai per 5 metus kai
navo $22,115.82. Viso, sko- , salėje, 
los, nuošimčių ir taisymams 
nuo 1940 m. iki 1946 m. at
mokėjo — $94,859.59.

šome nares skaitlingai susi
rinkti. Šis susirinkimas yra 
priešseiminis, tad kurios už- 
silikusios s,u metiniais mo
kesčiais, prašomos užsimo
kėti per susirinkimą. Reiks 
išduoti pilną skyriaus ra
portą seime. geg. 26 d., Gi
mimo Panelės šv. parapijos

Šių metų mūsų parapijos 
piknikai Vytauto parke bus 
birželio (June) 2 d., ir rug- 
piūčio (Aug.) 4 d. Koresp.

Mieto Klubas (City Club) 
pakilo darbuotis, kad suma
žinus tavernų skaičių. Klu
bas randa, kad šiuo metu 

Rakandus scenai paskoli- i perdaug yra tavernų: 366
no Roosevelt Furniture Co. 
(savininkai Jovarauskas ir 
Bertulis).

Vakaro komisiją sudaro: 
Roy Yerkes, A. Phillip, A. 
Oškeliūnas, J. Skelly ir C. 
Maleck.

Vakarą rengia Šv. Vardo 
Draugystė, Marąuette Park, 
geyužės 5 d., 6:30 vai., pa
rapijos salėje. Koresp.

gyventojams
tavernas.

išpuola vienas

Tojo Teigia Japonija 
Kovojo 'Save Apginti’
TOKYO, geg. x. -Rašyta

me pasikalbėjime, Hideki 
Tojo iš savo kalėjimo kame
ros šiandien teigė, kad Ja-

Prigimtis paskyrė mus pil
dyti kokią nors pareigą, tu
rinčią ryšį su žmogaus gyve 
nimu — O. S. Marden.

SENOMS, ATDAROMS,

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

EB ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčiamieji nuo senu, atdaru 
tr skaudžių žaizdų, žino Kaip sun
ku yra ramiai sūdėtl, Ir kaip 
nakties metu negalima gerai Išsi
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų, atdarų Ir 
skaudžiu žaizdų.
Jo atgalvinan- 
dos Ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybšs sutelks 
Jums tinkamą 
nakties poilsi tr 
pagelbls Išgydyt 

■enaa. atda- 
ras Ir skau- ‘
džlas žals 
das. Vartokite JJ Irgi skaudlems 
nudegimams, fiąšų Ir sutrflklmų 
prašallnlmul, Ir kad palengvinti 
Psorlasis niežėjimą. AtvSdina va
dinamą Atblete’s Foot degimą Ir 
niežėjimą, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
nutrūkimo tarp pirštų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo Išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms lš lauko pu
sės

LEGULO OINTMENT parsi
duoda po fl.OO, 1.7R, Ir k.OO.

Siųskite Jūsų Moaey Orderi tls- 
slog J: —

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

Dept. D. Chicago 39, IU.

M

Bridgeport. — šv. Pran-j 
ciškaus Vienuolyno Rėmėjų
1 skyriaus susirinkimas į- i 
vyks sekmadienį, gegužės 5 
d., parapijos mažoje salėj,
2 valandą popiet. Narės ma
lonėkite atsilankyti. Turime 
svarbių reikalų aptarti ir iš
rinkti komisiją išvažiavimui, 
kurįs įvyks liepos 7 d., Dan 
Ryans Woods, (No. 25) se
selių naujos koplyčios fon
dui. Valdyba

Simano Daukanto Draugi
jos mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, gegužės 5 
d., 12 vai., Chicagos Lietu
vių Auditorijos salėj. Ran
dasi svarbių klausimų svars-

Skyriaus “būneo party’ 
įvyks geg. 19 d., Rimkienės 
namuose, kad sudarius do
vaną seimui. Kviečiame vi
sus seselių prietelius atsi-

ponija kovojo ‘‘savęs apsau
gojimo karą,” ir nurodė, 
kad jis stos teisman nejaus
damas jokios atgailos,.

Tojo pripažino, kad jis 
kalbėjęs prieš Japonijos pa
sidavimą, bet užginčijo jog 
jis dalyvavęs bandyme su
laikyti imperatoriaus pasi
davimo įsakymo. Jis pakar
tojo Japonijos mėgiamiau
sią propagandą apie Azijos 
gerbūvio sferą, ir nurodė, 
kad jis ginsis pasiremdamas 
Japonijos kariavimo “teisė
tumu.”

Rekomenduoja
Alaus gamybai sumažėjus, Į 

nesvaiginarčių gėrimų fir
mos plačiai pradėjo garsinti 
įvairias vaisių sunkas, ku
rios, sako, ypatingai vasarą 
yra labai sveika gerti.

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

Si. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6335*

tymui, todėl kiekvienas na
rys privalo būtinai atsilan
kyti. P. K., sekr.

Brighton Park. — Susi- 
vienymo LRKA 160 kp. »u- 
sirinkimas įvyks gegužės 5 
d., 1 vai. popiet, mokyklos 
kambary. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti ir atsivesti 
naujų narių. Taipgi prašo
ma grąžinti tikietus ir pini
gus parengimo bal. 7 d.

J. K. Enčeris, pirm.

Šv. Pranciškaus Vienuolynas 
25 m. sukakties proga. Rė
mėjų 3 skyrius nuoširdžiai 
kviečia visus susirinkti.

Valdyba

Town of Lake. — Visos 
rėmėjos ir rėmėjai, amžinie
ji nariai ir buv. veikėjos, 
kviečiami gegužės 5 d., 2:30 
vai, popiet, atsilankyti į Kle- 
her studio, 1645 W. 47th St. 
nusifotografavimui jubilie
jaus knygai, kurią leidžia

VIENŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

1

Šv. Petronėlės Dr-jos su
sirinkimas įvyks gegužės 6 
d., 7:30, Šv. Jurgio parap. 
mokyklos kambary.

Valdyba

MAZEIKA’EVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
A T I D A R &

Naują Koplyčią

Marąuette Park

6845 S. Western Avė. - Pro. 0099
ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

3319 Lituanica Avė. - Yar. 1138-1139

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVU:
3241 So. Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
Tel. CALomet 7237

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

Mūsų Jewelry skyriuje rasite 
Auksinių Žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
VVaterproof Laikrodėlių ir .t L 
Šiuos dalykus galite Įsigyti ant

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL, 1000 k. Nedėlios vak. 0:30 
WHFC 1450 k. Ketvergo vak. 7:00

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

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

A. A.
T SGT. JUOZAPAS A. RUDŽIUS

(U. S. Air Corps).
Jau sukako vienerį metai, kai negailestinga mirtis atsky- 

kyre iš mūsų tarpo mylimą sūnų ir brolį, kuris žuvo karo 
laukuose Vokietijoje orlaiviu skrendant mūšiuose, vos sulau
kęs 31 metų amžiaus.

Netekome svo mylimo Bal. 17 d., 1945 m.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už

miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiiną atilsį.
Mes atmindami jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, 

užprašėme 2 gedulingas šv. Mišias vienos Gegužės 6 d., 1946 
m. Blessed Agnės parap., bažnyčioje, 27th ir Central Park, 
8 vai., ryto, antros Gegužės 7 d., 1946 m. Dievo Apvaizdos 
parapijos bažnyčioje, su egzekvijomis 7:45 vai., ryto.

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

Nuliūdę: Motiną Paulina; Seserys Valeria, Lueija Ir 
Ona; Broliai Stanislovas, Jurgis, Kazimieras ir Leonardas ir 
Kitos Giminės.

=2*2

Tiems, kurie gyvenate kitose miesto dalyse ir mies
to apylinkėse parūpinam koplyčias arčiau prie namų 
kiek galima.

NULIŪDIMO valandoje

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

NORIU PIRKTI 

UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Dėl Susitarimo Šauk:

Republic 6051

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330*34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai 
8 vai. vak.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th Avė., Cicero, I1L
Telefonas TOWNHALL 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago, 1L
Telefonas — GROVEHILL 0142

Mflaų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 

jūsų flnanslžkam stovM prieinama* 1

NARIAI:

C h I o a g o a 

L I e t a v i ų 

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

A MBULANCD 
Patarnau jam 
dieną ir nakt|

Mes Turim* 
Koplyčia* 

Visame 
Mieste.

J. LIULEVICIUS
4848 S, CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 8813

P. f. RIDIKAS
3394 S. HALSTED ST. 110 W. 18th STREET 

Telephone YARds 1419

I. I. ZOLP
1646 WEST 46th St._________ Phone YARds 0781

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

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 0099

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

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

.PULlman 1270

L. L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULlman 9B61

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

Lietuvos Nepriklausomybei - tam aukokimės!
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PIKNIKAS
Rengia:- ŠV. PETRO IR POVILO PARAPIJA - IŠ WEST PULLMAN, ILL. 
Rytoj, Gegužės (May) 5 d., 1946 m. - Vytauto Parke, 115th SU arta Pulask:_R£

’A.
Nuoširdžiai kviečiame visus lietuvius iš West Pullman, 

Roseland, Chicagos, Cicero, Chicago Heights ir kitų apielinkčs
miestų dalyvauti šiame mūsų Piknike. Bus 
gių ir gėrymų, muzika šokiams ir daug kitų

labai skanių val- 
piknikui pritai

kintų įdomybių. Pradžia 12 v. pietų. Įžanga dykai. Lauksime! 
KLEB. KUN. ŠVARLYS, KOMITETAI ir PARAPIJIEČ IAI

Kas butų pasaulyje

Jei kiaulė jaučio ragus turčiuj
BE ATOMO BOMBOS KOMUNISTAI JAUČIAS, KAIP 

DEGLOJI BE RAGŲ

Nuo to laiko, kaip sutirpo 
Hiroshima ir Nagasaki ir 
Sov Rusijos diktatoriui tiek 
pačirškino padus, kad, metęs 
meškeriojimą su Japonijos 
imperatorium, šoko “gelbė
ti” MacArthur’ui padiktuoti 
japonams besąlyginį pasida
vimą, atomo bomba komu
nistams pasidarė didžiausias 
krislas akyje. Ar nuo išgąs
čio, ar nuo ko kito — bala 
ten žino; gana to, kad ko
munistai dabar gula, kelia 
ir nuolatos ant liežuvio 
atomo bomba. Ak, tiesa, ko
munistai yra revoliucionie
riai. Ne revoliucinis gyveni
mas pas juos neįmanomas. 
Teroras, skerdynės, trėmi
mai, žiauriausioji diktatūra 
— tai komunistų aureolė. 
Be bombos čia neapseisi. 
Tuščiomis rankomis žmonių 
kraujo nepraliesi. Va, delko

Nominuokite 47-B

John J. (JACK)

Q UINN
DEMOKRATŲ KANDIDATAS Už 

CALUMET TOWNSHIP, IND.

ASSESSOR 
Primary Geg 7,1946

f

PASKOLOS ANT MORGICIŲ - 4%
BE KOMISINO

Turtas Virt $17,500,000. — Atsargos Fondas Viri $1,800,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVI9ION

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

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

St.................... - -............. .............................. ...................

komunistai ir dienomis al
suoja ir naktimis sapnuoja 
apie atomo bombas.
VAJE, VAJE...

Vadinamoj “darbininkų 
dienoj” ir būrys Chicago 
komunistų pašlifavo gatves 
ir paskui suėjo į Ashland 
Auditorium savus reikalavi
mus Amerikai padiktuoti 
Na, ir diktavo. Svarbiausiu 
reikalavimu buvo, kuriuo 
kalbėtojai skerečiojosi, o 
susirinkusieji plojo, reika
lauti panaikinti monopolį 
atomo bombos kontrolei. Ki
taip suprantant, kad Ameri
ka atomo bombos paslaptis 
vėjais paleistų, o komunistai 
jas pasigautų ir su jomis 
į Kremlių nugarmėtų. Kito
kio būdo atomo bombos pas
laptims gauti jie nesuranda. 
Antai, Kanados komunistai 
buvo pasiėmę paprasto va
gies rolę — norėjo pavogti 
dalį paslapčių. Žygis baigėsi 
liūdnai ir vienas, vagių pa
pirktas britų mokslininkas - 
fizikas, jau atsisėdo į kalė
jimą ilgiems metams. Atsi
sės ir daugiau jam panašių 
lengvabūdžių.

Kadangi atomo bomba 
taip griaužia komunistams 
akį, negalima įsivaizduoti, 
kas šiandie būtų, jei komu
nistai būt buvę “smart” to
kią bombą išrasti. Visam 
pasauliui, gal, jau būt buvę 
įsakyta klauptis prieš Stali
ną.

Bet laimė, kad gyvenime 
niekad da nebuvo, jog kiau
lė ragus turėtų.

Žurnalai kelia kainas
Philadelphia, Pa. — Čia 

išeinąs žurnalas “Ladies 
Home Journal'’ pakėlė pre
numeratą nuo 2 iki 3 dol. 
metams.

LAIMĖJUSIOS RINKIMUS

Parlamento rinkimuose Japonijoj šįmet balsuota ame
rikonišku būdu — demokratiškai, tai yra ir moterys ga
lėjo kandidatūras statyti ir balsuoti, šioj nuotraukoj dvi 
japonės laimėjusios rinkimus. Kairėje Shigeyo Takeuchi, 
liberalų partijos, ir medicinos daktarė, o kairėje Shizue 
Yamaguchi, iš socialdemokratų partijos. (Acme-Draugas)

Kas Girdėt*^ 

Chicago} e ♦

Naujas kaoelionas
Kun. Fr. Laurence H. Kea- 

ting, buvęs Šv. Petro para
pijos, Chicagoj, klebonas, 
paskirtas nuolatiniu kape
lionu karių-veteranų ligoni
nėj, Dovvney, III

Kare metu jis buvo kape
lionu Amerikos kariuomenėj, 
Europoj ir už pasižymėji
mus apdovanotas Purple 
Heart ir Bronze Star ordi
nais.

Brookfield zoo 
pralurtėjo

R. Marlin Perkins, Brook
field žvėryno viršininkas, 
praneša, kad pastaromis die
nomis žvėrynas praturtėjo 
naujais tvariniais: nepapras
tais krebsais, milžiniškomis 
varlėmis ir penkiais šimtais 
gyvačių, kurių kitos net še
šių pėdų ilgio.

Pavoota radio 
už $50,000

Admiral Radio Corp. pra
nešė policijai, kad iš jos san
delio adresu 3814 Fullerton 
Avė., pavogta radio už 
$50,000.

Nori mažiau tavernų
Englevvood, Citizens Com- 

mittee pastarame susirinki
me nutarė pasiųsti Miesto 
Tarybai rekomendaciją, kad 
išleistų ordinansą, kuris nu- 

' statytų skaičių tavernų Chi
cago mieste. Norima tavernų 
skaičių sumažinti iki 5.000. 

• Dabar tavernų yra 9,276.

ieško Burke's

Valstybės gynėjo policija 
ieško asmens, kurs, sakoma, 
buvo padėjėjas Mrs. Mildred 
Burke vadovaujančioj South- 
vvay Realty Co., 2850 West 
63 St., ir kuris už sukčiavi
mus pardavinėjant “stok’ą”, 
yra baustas kalėjimu.

Burke vis da yra pasislė
pus.

Atvyko požemio vadas
Iš London’o į Chicago at

vyko gen. Tadeusz Bor-Ko- 
morowski, kurs karo minėtu, 
naziams okupavus Lenkiją, 
buvo patriotingų lenkų pože
minio veikimo vadas. Jis čia 
kalbės sekmadienį Humboldt 
parke per lenkų tautinės 
šventės, Gegužės 3-čio3, pa
minėjimą.

Electric Klubo suruoštam 
Community and War Fund 

, vajaus vedėjų bankiete, dvi
dešimts šeši savanoriai, dau- 

1 giausiai pasidarbavę vajaus 
metu darbuotojai atžymėti 
fondo emblema — raudona 
plunksna.

Gegužės 2-3 dienomis Chi
cagoj buvo pirmas Ameri
can Veterans of World War 
II Illinois valstybėj suvažia
vimas. Dalyvavo virš 200 at
stovų.

Pakraščių sargyba pradėjo 
ieškoti dviejų dingusių vai
kų: A. Liczkowski 8 m. ir C. 
Lisniewski 9 m. Abu praeitą 
pirmadienį išėjo į paežerį ir 
negrįžo.

Prie Oakton ir Dodge gat
vių, Evanstone, miesto 
“dumpynėj” rasta apdegęs 
lavonas kokios dviejų savai
čių mergaitės.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Pirmieji įspūdžiai

Iš Chicago aptamsinimo
BIZNIUOSE “VILKO” AKYS. TAVERNUOSE PRIE BA

RO ATSISĖDUS. Į KINO TEATRĄ UŽĖJUS. ŽODIS 
BIZNIERIŲ IR KOSTIUMERIŲ

mm
Chicago atrodo “mizer- 

niau”, negu karo metu, kuo
met buvo išleistas įsakymas 
šviesai taupyti. Šiuo metu ne 
tik visos iškabos tamsios,
bet ir viduje — įvairiuose 1 rikoj kiekviena proga išnau- 
bizniuose — nuo 6 vai. va- dojama bizniui, 
karo užgesinta elektros švie
sa.

Vyriausybei paskelbus 
“dekretą” miestui aptam
sinti, biznieriai suskato įsi
gyti — vieni dėžes žvakių, 
kiti kerosinu žibinamų lem
pų ir t. t. Keista, bet sykiu 
ir įdomu, buvo pavaikščioti 
po krautuves, tavernus, klu
bus, aiskrimines ir t. t. Vi
sur viduj tik žvakės mirk
čioja ir lempos ant stalelių, 
barų vilko akimis žybčioja.
Bet biznis visur ėjo po seno
vei.

Kai kuriose vietose, pa
vyzdžiui tavernuose, klubuo
se, pasak savininkų, biznis 
buvo da geresnis. Kostiume- 
riai, sakę), bendrai labiau
mėgsta prie baro patamsėję žmonėms tinka. Įdomu ir
gerti Ar gėrimas tokiais 
atvejais yra skanesnis, ar 
bartenderiams geriau pigų 

gėrimą sutaisyti irmix

Šaudę į varnas

Pataikė i lietuvės moters ranką
ĮVYKIS MARQUETTE PARK. POLICIJA SUĖMĖ TRYS 

JAUNUOLIUS. ŠAUTUVAS PERDUOTAS POLICI
JOS LABORATORIJAI IŠTIRTI.

Kazimiera Ruzgis, 59 me
tų amžiaus, gyv. 7037 So. 
Artesian Avė., tapo pašauta 
į ranką kuomet praeitą ket
virtadienį pureno žemę savo 
“Victory“ darže, prie 73 ir 
Spaulding gatvių. Kas ir iš- 
kur šovė ji nemačiusi.

Pranešus policijai, tuojau 
surasta jaunuolis 18 metų, 
Robert Fleischmenn, gyv. 
7207 S. Seeley Avė., tik už 
keturių lotų nuo tos vietos 
kur Ruzgienė dirbo. Pas jį 
rasta 22 kalibro šautuvas. 
Su juo sykiu buvo ir du ka

{vairios Įdomios

ŽINIOS• • •

Kiek kainavo
šnipinėjimas

London. — čia sušnipinė- 
ta ir paskelbta, kad Slapto
ji Tarnyba (britų šnipų sis
tema) nuo 1941 metų iki šiol 
valstybei kainavo $209,723,- 
368.

Hengelo, Olandija. — Pra
nešama, kad typewriterio 
mokytojas, L. H. De Jong, 
rašyme typewriter’iu pasta
tė naują rekordą Per minu
tę jis “išmušė” 445 raides.

brangiai paimti — nežinia. 
Kai kurie sako, kad jei biz
nis eis gerai, tai visuomet 
vakarais pasiliks prie žva
kių ir kerosino lempų. Ame-

Kino teatrai, nors iš lauko 
pusės atrodė uždaryti, vie
nok buvo atdari ;r paveikslai 
rodomi iki 12 vai. Viduje 
viskas taip pat, lyg nebūtų 
jokio įsakymo apsitamsinti.

Daugelis krautuvių ket
virtadieniais, kaip papras
tai, buvo atdaros iki 9 vai. 
vakaro, ir po senovei varė 
biznį. Kai kuriems krautuv- 
ninkams ir kostiumeriams, 
sakoma, patinka žvakių ir 
lempų šviesa. Krautuvninkai 
galėjo parduoti menkesnę 
prekę už didesną kainą, o 
kostiumeriai taippat galėjo 
išrinkti geresnę prekę ir už 
ją mažiau užmokėti.

Bendrai, pagyventi senove

nuotaikinga. Kai kurie sako, 
kad tokių permainų dažniau 
įvyktų. Vienodas, monoto
niškas gyvenimas nusibosta.

reiviai : Donald Gaughan, 
7041 S Winchester St., ir 
Edvvard Wallrer, 7118 S. 
Seeley Avė. Jaunuoliai prisi
pažino šaudę varnas.

Visi trys jaunuoliai sulai
kyti ir pavesti nepilnamečių 
teismui, o šautuvas konfis
kuotas ir perduotas balisti
niam ištyrimui, ar nebus tas 
pats, kuriuo prieš kiek laiko 
Forest Preserve buvo nu
šauta viena piknikaujanti 
mergaitė ir pašautas stu
dentas.

Vokiečiu reikalavimai
Berlin. — Tarptautinės 

Darbo Dienos, gegužės 1, 
parade, Lustgarten aikštėje 
kalbėtojai, kalbėdami į 500,- 
000 minią reikalavo dviejų 
dalykų: daugiau maisto ir 
didesnės Vokietijos.

Priežodis: miške augęs vis 
į mišką žiūri. Vokietis, vis 
vokietis, nors ir bejėgis, 
nors ir mintąs iš kitų ran
kų.

St. Johns, N. B. — Prieš 
keletą metų kareivis Lloyd 
apgynė nuo plėšikų Fred 
Streed, iš kurio būt buvę 
atimta $100.000. Kare vis į- 
vykį pamiršo, bet Streed ne. 
Mirdamas testamentu jis 
kareiviui paliko $100,000.

ffiSt mus
X J. E. vyskupas O’Brien 

rytoj, gegužės 5 d., Šv. An
tano parapijos bažnyčioje, 2 
vai. popiet suteiks Sutvir
tinimo Sakramentą nema
žam skaičiui jaunų ir augu
sių. Visa parapija pasiruo
šus iškilmėms.

X Tautų festivalas, kuris 
turėjo įvykti gegužės 3 d., 
ir kuriame buvo pasiruošę 
ir Ateitininkų Draugovės 
šokėjų grupė atstovauti lie
tuvius, dėl Chicago aptam
sinimo, atidėtas. Kada jis 
įvyks, bus pranešta spaudo
je.

X Šv. Kryžiaus bažnyčioj 
pirmoji vaikų šv. Komunija 
bus gegužės 5 d., per 9 vai. 
šv. Mišias. Pusryčius jiems 
ruošia Motinų Klubas, gi 
ant rytojaus po šv. Mišių 
jiems bus kitas “tryt”. Pir
mas toks mūs parapijoj įvy
kis.

X Dievo Apvaizdos para
pijoj rytoj didelės laidotu
vės. Parapijos kieme, prie 
mokyklos bus laidojami pa
rapijos skolų morgičiai. Vie
toj liūdesio, kaip paprastai, 
esti laidotuvėse, susirinkę 
visi parapijonai džiaugsis ir 
savo kleb. kun. A. Martin- 
kui dėkos už tokias kddotu- 
ves.

X Kvn. M. švarlis, ŠŠ. 
Petro ir Pauliaus parapijos, 
West Pullman, klebonas, pa
kvietė grįžusį iš Argentinos 
marijoną misijonierių kun. 
J. J. Jakaitį vesti misijas, 
kurios prasidės pirmadienį, 
gegužės 6 d. ir baigsis sek
madienį, gegužės 12. Pa
mokslai bus sakomi rytais 
ir vakarais. Išpažintys bus 
klausomos kasdien rytais 
per šv. Mišias ir vakarais 
po pamaldų.

X Antanui J. Valukui, ad
vokatui ir karo veteranui, 
gyv. 4316 Lake Park Avė., 
spauda atiduoda kreditą už 
nuoširdžią pagalbą nelaimės 
vietoje. Prie Jackson ir La 
Šalie gatvių jo akyse auto
mobilius sužeidė Misg Jean 
Butler, gyv. 3652 N. Lara- 
mie Avė. Iki atvyko pirmo
ji pagalba, jis savo portfelį 
padėjo po nelaimingosios 
galva, kad jai būtų patogiau, 
ir surado blankietų užkloti.

X Lietuviškųjų Sodalicijų 
Chicago apskrities iškilmės 
šv. Marijos statulai apvai
nikuoti įvyksta rytoj, gegu
žės 5 d., 3 vai. popiet, Ne
kalto Prasidėjimo Šv. Panos 
Marijos parapijos bažnyčio
je, Brighton Park. “Gegu
žės Karaliene” bus žinoma 
jaunimo veikėja Irena Pa- 
keltytė. Pamokslą sakys sve 
čias kun. J. Vyšniauskas.




