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ELTA Pranešimai Apie Lietuvą;
Koks Tremtinių Gyvenimas Sibire
(LAIC Žinios)

—Vilniuje ir Kaune vei
kia 170 “Kultūrinio masinio 
darbo komisijų” su 1,575 
nariais aktyvo. Pirmoj eilėj 
šios komisijos 223 įmonėse 
suorganizavo raudonuosius 
kampelius. Šitiems ir ki
tiems panašiems tikslams 
paskirta 49.4% Lietuvos biu 
džeto iš bendro 723.5 mil. 
rublių pajamų.

Propagandos reikalams 
Ukmergėje leidžiamas sa
vaitraštis “Kelias į Socializ
mą.” Šiauliuose “Raudonoji 
Lietuva,” o mokytojams 
“Tarybų Mokykla.”

—Žemės Ūkio Akademijo
je yra 339 studentai. Rek
torius prof. I. Krikščiūnas.
Dotnuvos pastatus vokie
čiams susprogdinus, akade
mija persikėlė į Kauną.

—Prof. Balys Sruoga, sė
dėjęs Stutthofo koncentra
cijos stovykloje, gyvena 
Lietuvoje ir turi parašęs 
naują veikalą teatrui. Lie
tuvoje gyvena ir tarybinėj 
spaudoj dalyvauja ir rašy
tojas Antanas Miškinis.

Išvežė Dokumentus iš 
Vilniaus Bibliotekos 

—Lietuvos tarybų soc. 
respublikos mokslų akade
mijai buvo perduoti seni iš 
15 šimtmečio kunigaikščių 
rankraščiai, įvairūs metraš
čiai, popiežių bulės ir kiti 
vertingi dokumentai bei kny 
gos. Nurodoma, kad visi šie 
dokumentai buvo paimti iš 
Vilniaus muziejų ir archyvų 
1915 m. vokiečiams besiar
tinant į Vilnių. Minėti do
kumentai ir knygos buvo 
perduoti aukšč. tarybos de- 
putauti Žiugždai.

—Iš Vilniaus bibliotekų į 
Minską išvežti visi doku
mentai, liečią Gudiją.

—Vilniaus krašte milici
jos ir kartu NKVD vadu pa- jimus. Tarp ištremtųjų buvo 
skirtas Karosas, baigęs Ma- net 80 metų senelių. Šiaip 
skvoje NKVD kursus. Jo Į taip išmestieji įsiprašė į mo 
žinioje yra Rudaminos, Tur
gelių, Šunskų ir Šalčininkų 
valsčiai. Jo vardas neperse- 
nai buvo minėtas Londono 
lenkų spaudoje.
NKVD Užėmė Universiteto 

Rūmus
—Kaune universiteto rū

mai (Gedimino ir Mickevi
čiaus gatvėse) užimti NK
VD, o universitetas perkel
tas į Žemės Banko rūmus; 
universiteto biblioteka į Pre 
kybos ir Pramonės rūmus.

—Vilniuje įsteigta komu
nistų partijos mokykla, ku
rioje šiuo metu mokosi 150 
mokinių. Iš jų 30 moterų. 
Mokslas suskirstytas į šias 
šakas: organizacinė-partinė, 
propagandos, sov. komsa- 
molo (komunistų jaunimo) 
ir spaudos.

—Susisiekimas traukiniais 
Lietuvoje labai sunkus. Tarp 
Vilniaus ir Šiaulių trauki
niai eina kas antrą dieną.

Važinėti galima tik tarny- 
biniais-partiniais reikalais.

—Pastaruoju metu komu
nistų partijos sekretorius 
Sniečkus pakartotinai lankė 
provincijos miestelius ir pa
sižymėjusius veikėjus apdo
vanojo medaliais. Paminėti
nas Vilkijos valsčius. Apdo
vanoti: vykdomojo komiteto 
sekretorius Genovaitė But- 
vilaitė, Antanas Gulevičius 
ir Kazys Bačkėnas.
Lietuviai Gyvena Tolimuose

Azijos Plotuose
New Yorkas. — Netrukus 

sueis penkeri metai kaip 
dešimtys tūkstančių lietuvių 
gyvena ištremti, tolimuose 
Azijos plotuose. Kaip jie 
ten gyvena, iš dalies, galime 
suprasti pasiskaičius nese
nai New Yorke išleistą kny
gą “Conducted Tour.” Ją 

! parašė Ada Halpern. Tai len 
i kų kilmės moteris, baigusi 
Šveicarijoj matematikos mo 
kslus daktaro laipsniu ir gy
venusi Lvove.

Lenkiją rusams okupavus, 
raudonoji policija ją suėmė 
ir išvežė į Kazakstaną. Kai 
lenkai pradėjo savo žmones 
repatrijuoti, ji įstojo į besi
formuojančius legijonus, ir 
taip ištrūko iš Rusijos. 
Daugelis Susirgo, Kaikurie 

Nusižudė
Knygoje pasakojama, kad 

sugrūdę tremtinius į preki
nius vagonus, retai teduoda
mi vandens, dar rečiau mai
sto, per dvi savaiti okupan
tai juos gabeno į Ayaguoz 
stotį Kazakstane. Iš tokio 
nežmoniško tremtinių trak
tavimo daugelis susirgo, kai
kurie mirė, kaikurie nusižu
dė. Gyvais išlikusius išmetė 
prie vieno kaimelio, tiesiog 
lauke, nenurodydami nei kur 
eiti, nei kur dėtis.

Daugumoje tai buvo mo- i 
terys; vyrus nuvežė į sun-1 
kiuosius darbus arba kalė-

lines, pilnas parazitų vieti
nių gyventojų dūmines gri- 
čias.
Pradėjo Juos Pusbadžius 

Varinėti į Darbus
Mažai teduodami maisto, 

vietos gyventojai pradėjo 
juos pusbadžius varinėti į 
darbus kasinėti metų me
tais prisirinkusias mėšlo 
krūvas, vaikytis po kalnus 
su ganomom karvėm ir t.t. 
Kartais juos apgyvendino iš 
šakų supintose palapinėse, 
kur nei stogo nebuvo.

Nauji jų šeimininkai vi
som priemonėm viliodavo iš 
jų atsivežtą arbatą, batus, 
marškinius ar kitus kokius 
reikmenis, baisiai mėgdami 
kyšius. Neretai moterys bū
davo pristatomos prie maišų 
nešimo ir jos turėdavo per 
dieną išnešioti net 55 mai
šus po kokius 125 svarus.

Po sunkaus darbo, grįžda
vo žiemą į šaltas pirkias, gi

VAIZDAS IŠ PITTSBURGH BALF DARBUOTOJŲ

Ieško Kaip Baigti Ministrų Suėjimą

Vaizdas iš pirmojo BALF drabužių rinkimo vajaus. Čia ■ r\ - - {r iaa
matome Pittsburgh lietuvius talkos metu drabužių san- r iSSlKfil rSGIlTG 55-4L U

dėlyje taisant, rūšiuojant ir pakuojant drabužius išsiun- [ J- Daknnn i Kalime
timui į Europą,. Šie drabužiai jau yra išdalinti pabėgę- i " * dDCyU Į I\Q|iIUj
liams ir tremtiniams. Darbuotojų tarpe matome iš Šv. j SUMMERSVILLE, M o., 
Kazimiero parapijos kleb. kun. M. Kazėną. (BALF nuo- i Keturi ginkluoti
trauka) 1 Pleslkait apšaudydami veik

__ __ ______________ ________ ____ ___ ' visą miestelį ir pažeisdami
' banko prezidentą, pagrobė

Byrnes Nori Taikos Konferencijos; ville State banko ir pabėgo
į Missouri kalnus.

PARYŽIUS, geg. 8.—Val
stybės, sekr. Byrnes, mato
mai nusivylęs suėjimo lėtu
mu, šiandien prašė Keturių 
Didžiųjų užsienių ministrų 
konfereppiją susitarti dėl 
taikos konferencijos sušau-
kimo Paryžiuje birželio 15d. Į tų sušaukimas taikos kcnfe- 

Informuoti sluoksniai taip rencijos — originaliai nus-
pat sakė amerikietis prašė
ministrus instruktuoti savo 
pavaduotojte.ms padaryti ben 
drą santrauką dabartinės pa 
dėties sutarčių rekomenduo
tinų Italijai ir Balkanų val
stybėms.

Jau buvo pranašauta jog 
delegatai, negalėdami iki
šiol susitarti dėl svarbiųjų | konferencijai.

Stalinas Sako Žmonija 
Turi Būt Dėkinga FDR
NEW YORKAS, geg. 8 — 

Pareiškime Amerlkos-Rusi- 
jos instituto bankietui va
kar vakarą, Stalinas išgyrė 
a.a. Prez. F.D. Rooseveltą 
kaipo “didelį valstybės vy
rą,” kuriam “žmonija turi 
būti dėkinga.”

Kalbėtojas šen. Claude 
Pepper (D., Fla.) sakė Ru
sijos pageidavimas pasko
los yra aplamdomas Wash- 
ingtone, kas “niekad nebūtų 
atsitikę po Franklin Delano 
Roosevelt. ”

Vėliausių Žinių Santrauka
—Federalinė valdžia pranešė, kad nuo sekmadienio nak

ties ji pakels ‘ lubų’’ kainas: už kukurūzus 25c bušeliui, 
kviečius 15c, avižas 5c, rugius 10c.

—Senatas atmetė šen. MacFarland (D., Ariz.) pasiūly
mą paimti iš Anglijos nuomuojamas bazes išlyginimui 
pirmojo karo skolų, pirm negu bus užgimta na:* ja paskola.

—Prezidentas Trumanas vakar buvo 62 metų amžiaus,
bet praleido gimtadienį dirbdamas kaip paprastai.

. . —Airijos valdžia atsisakė įsikišti į nuteisimą dviejų
nimi ei amas, ga ėjai vir respublikos armijos vadų, dėl kurio David Fleming veda 
šum stogo išeiti, o ties du-

su maistu būdavo taip bloga, 
kad tremtiniai, savo gyvybei 
palaikyti, buvo priversti 
griebti ėdalo, kuriuo kazo
kai gyvulius maitindavo. 
Žiemos metu siausdavo tokia 
vėsulai ir pūgos, kad pus-

rimi reikėjo tunelius išsi
kasti.

Šitokiose ir blogesnėse są
lygose, Rusijoje dar tebėra 
dešimtys tūkstančių prievar
ta iš Lietuvos išvežtų žmo
nių.

reikalų, greit praves kokią 
nors priemonę baigti bever
čius pasikalbėjimus ir leisti 
jiems grįžti namo be nepa
sisekimo pripažinimo.

Pavestų Konferencijai 
Priimtiniausias būdas bu

tatytos vienai savaitei atgal 
—kuri buvo atidėta minis
trų konferencijai, kurioje 
nuomonių skirtumai dar la
biau paryškėjo.

Neišaiškinti reikalai lie
čią Italijos, Austrijos, Bal
kanų ir Vokietijos sutartis 
būtų tuomet patiekti tai

Sprogimas Kasykloje
Užmušė 21 Anoliakasia**’ «-
CHARLEROI, Belgija, geg. 

8.—Raportuota jog sprogi
mas anglies kasykloje Lod- 
elinsart’e vakar naktį užmu
šė 21 kasėją. Iš to skaičiaus 
devyni buvo karo belaisviai.

ORAS
Dalinai ūkanota. Nebus 

didelės atmainos. Saulė te
ka 5:39; leidžiasi, 7:57.

bado streiką 49 dienas, ir yra arti mirties.
—Maskvos spauda vėl užpuolė MacArthur, sakydama

nėra tiesa, kad Japonijoje trūksta maisto, kaip MacAr- 
thur sako, bet norima sušvelninti Japonijos reparacijas.

—Gelžkeliai pranešė, kad dėl gelžkelių patarnavimo su
varžymų, nuo jų priklausančios įmonės bwvo priverstos 
iki šiol atleisti bent 400,000 darbininkų.

Derybos Dėl Anqlies 
Streiko Nieko Neduoda

WASHINGTON, geg. 8.— 
Darbo sekr. Schwellenbach 
šiandien per valandą, tarėsi 
su valdžios tarpininkais apie 
38 dienų senumo angliakasių 
streiką, deryboms dėl nau
jos darbo sutarties bevyks- 
tant be jokio progreso.

Fuller, kuris anksčiau 
pranešė apie patiekimą pa
siūlymo baigimui anglies 
streiko, šiandien pasakė re
porteriams: “Absoliučiai nė
ra ko pasakyti. Negalima 
išaiškinti šį streiką per 
spaudą.”

Šv. Tėvas Suneaalėjo
VATIKANAS, geg. 8. — 

Vatikano sluoksniai šian
dien sakė Popiežius Pijus 
XII “truputį sunegalėjo” ir 
nutraukė viešas, audiencijas.

Raportuoja Sovietai 
Išsinešdino iš Irano

LONDONAS, geg. 8. — 
Tabriz radijas šiandien ra
portavo, jog rusų kariuome
nė ‘‘.apleido visas dali3 Azer- 
baidžiano provincijos dvi 
dienas atgal,” bet raportai 
iš Irano sostinės sakė val
džia dar nėra gavusi oficia
laus pranešimo, kad rusų pa 
sitraukimas jau baigtas.

Reuter girdėjo radijo pra
nešimą, kuris citavo oficia
lų Azerbaidžiano laikraštį 
“Assamela,” ir taip pat ci
tavo valdžios pareigūną dėl 
negavimo oficialaus prane
šimo.

Roxas Pas Trumani
WASHINGTON, geg. 8.— 

Prez. Trumano kviečiamas, 
išrinktasis Philippinų prezi
dentas Manuel Roxas ryt 
dieną atvyks į Washingtoną. 
Jis pasiliks iki geg. 17 d.

Illinois Prekybos Komisija Kreipėsi 
į U.S. Valdžią Dėl Pagalbos Krizėje
Illinois valstybės pramonei beveik sustojus iš priežas

ties anglies krizės, valstybės prekybos komisija vakar 
suėjo Springfielde paruošti planus visiškam aptamsinimui 
Chicagos ir didesnės dalies valstybės.

Komisija pasiuntė telegramą Prez. Trumams! reikalau
jant, kad Washingtona,s imtųsi reikalingų žygių ir “sus
totų rizikavęs mūsų piliečių gyvybes ir sveikatą.’

(Washingtone pranešta, kad anglių atsargos yra tokios 
mažos, kad neužtektų jų ilgiau kaip 12 valandų normalė
se sąlygose.)

Iki Šiol Suvirs 800,000 Neteko Darbo
Amerikos pramonei, gele

žinkeliams ir viešojom įmo
nėm kenčiant dėl anglies 
trūkumo, skaičius asmenų 
netekusių darbo dėl 38 die
nų senumo angliakasių strei 
ko vakar prašoko 800,000.

Didieji išsivystymai buvo:
AUTOMOBILIŲ — Ford 

Motor Co. pranešė ji nuo 
vakar nakties nutraukė “be
veik visą veiklą.” Bendrovė 
sakė 110,000 darbininkų bus 
paliesta. Chrysler ir General 
Motors taip pat ruošiasi už
sidaryti. GM jau uždarė sa

Angliakasiai Sako Nedirbs nė Valdžiai
WILKES BARRE, Pa., 

geg. 8.—Kasėjai, “vieninte
liai asmenys, kurie gali dirb
ti kasyklose,’’ neeis į darbą 
nė tuo atveju, jeigu valdžia 
paimtų minkštos ir kietos 
anglies kasyklas, Leonard 
Statkev/icz pareiškė laišku 
senatoriui Lucas (Dem., III.).

Statkewicz yra preziden
tas lokalo 2,444, United 
Mine Workers of America. 
Lucas buvo padaręs pasiū

Rusai Boikotavo Apsaugos Tarybos
Posėdį, Kuris Iškėlė Irano Reikalą

NEW YORKAS, geg. 8.—Apsaugos taryba priėmė E.
R. Stettinius pasiūlymą palikti Irano reikalą iki geg. 20 
d., kuomet Irano atstovas galės vėl patiekti raportą, apie 
rusu kariuomenės pasitraukimą.

Rusija neprisiuntė prašyto raporto Irano reikalu.

NEW YORKAS, geg. 8.— 
Sovietų delegatas Jungtinių 
Tautų apsaugos tarybai ne
dalyvavo šios dienos posė
dyje, kuriame buvo iškeltas 
Irano evakuavimo reikalas. 
Anksčiau dienoje, išeidamas 
iš savo viešbučio, Gromyko 
sakė jis “nemanąs” daly
vauti popietinėje sesijoje.

Irano ambasadorius Hus- 
sein Ala šį rytą sakė jis ne
turįs kitų žinių iš savo val
džios, apart vakar padaryto 
pareiškimo, kad rusai pasi
traukė iš keturių provinci
jų, bet trukdė iraniečių vy
kimui į Azerbaidžianą pa
tikrinti padėtį toje provin
cijoje.

Nagrinėja Ispaniją
Tikimasi jog britų delega

cija reikalaus, kad Irano 
reikalas būtų palaikomas

vo Electromotive fabriką 
LaGrange, III.

GELEŽINKELIAI — Ge
ležinkelių sąjunga spėjo, 
kad 51,000 gelžkeliečių buvo 
atleista dėl streiko, ir kad 
kitas 100,000 bus atleista po 
gegužės 15 d. Geležinkelių 
aptarnaujamos įmonės at
leido 250,000.

VIEŠOS ĮMONES — Ci- 
vilės Produkcijos adminis
tracija įsteigė biurą, kurio 
tikslas yra prižiūrėti, kad 
visos elektros, gazo ir van
dens įmonės galėtų veikti.

lymą valdžiai paimti kasy
klas.

Lewis'as Jų ‘Tarnas’ 
Statkewicz sakė “mes

esame pasiryžę turėti ap
saugos priemones ir ligoni
nės ,kasą naujoje sutartyje.’’ 
Jis pavadino UMW viršinin
ką Lewisą “mūsų tarną... 
vykdantį mūsų pageidavi
mus dėl naujos sutarties, ir 
mes remiame jį 100 nuošim-V • Mcių.

dienotvarkėje. Kitos delega
cijos sakė Rusija galėtų rei
kalą baigti paprastu pareiš
kimu, kad evakuacija jau 
baigta, arba beveik baigta.

A
Tarybai svarstant Iraną, 

specialė komisija paskelbė 
devynių punktų programą 
ištyrimui skundo prieš Ispa
niją. Komisija turi iki gegu
žės 31 d. išnagrinėjimui Len 
kijos skundo prieš Ispaniją 
ir dėl reikalavimo kolekty
viniam UN nutraukimui san
tykių su Ispanija.

KALENDORIUS
Gegužės 9 d.: Šv. Griga

lius, Nazianzėno Vysk.; se
novės: Džiugas ir Austija.

Gegužės 10 d.: Šv. Anto- 
ninas, vysk.; senovės: Puti
nas ir Igauja.
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IS DETROITO LIETUVIU GYVENIMO
Iškilmingos A. . Markevičiai yra seni dien- 

skaitytojai.

Maroziūtės Vestuvės
Balandžio 28 d. Šv. Jur

gio bažnyčioje susituokė 
William ir Vincentos Maro- 
zų duktė Eleonora su buvu
siu seržantu Juozu Mickey- 
Mikalausku. Šliūbą davė kle- 
bonas*kun. J. Čižauskas.

Bažnyčia buvo išpuošta 
palmėmis, nutiesti balti di- 
vonai.

Nuotaka dėvėjo puikią 
balto satino suknelę, kuri 
buvo labai ilga. Už tai ve- 
lionas buvo trumpas. Ji tu
rėjo baltas ir mėlynas gė
les.

Pamergės irgi dėvėjo bal
tas sukneles, baltas su mė-' 
lynomis maišytas gėles lai
kė rankose ir kasose. Gie
dojo vyrų choras, mišrus 
choras ir Agota Juodsnukai- 
tė solo “Avė Maria’’ ir ki
tas giesmes.

Vestuvių pokylis įvyko 
Knights of Columbus salėje, 
kur dalyvavo apie trys šim
tai žmonių, daug biznierių 
ir profesijonalų.

Jaunieji parodė daug nuo
širdumo ir senoviško lietu
viško pobūdžio. Jie visus 
svečius gražiai pasitiko, su 
jais praleido visą popietį ir 
vakarą, ir su visais atsisvei
kino išleisdami. Retose ves
tuvėse jaunieji taip pasiel
gia.

Vestuvėsna buvo atvažia
vęs Marozienės brolis, Jo
nas Gudžinskas ir jo duktė 
su žentu Mikalausku iš Ams 
terdam, N. Y.

Vestuvėms užsibaigus jau 
noji pora išvyko trims mė-

rascio Draugo’
★

Ignas ir Marijona Pango- 
niai atnaujino “Draugo’’ pre 
numeratą ir paaukojo 1 do’.. Į 
Tremtinių Sp. Fondui. Pan- | 
goniai supranta spaudos nau 
dą; ne tik patys atydžiai i 
skaito, bet rūpinasi kad ir 
kiti spauda naudotųsi.

*
Povilas Petrėnas, ilgai gy 

venęs Detroite, dabar sėk
mingai darbuojasi Rockford, 
III. Šią savaitę svečiavosi 
Detroite, atlankė seną mo
tiną, kuri su pasiilgimu no
rėjo pasimatyti su sūnumis, 
kol sveikata leidžia.

Jis ir jo brolis Mykolas 
ir brolienė su šeima Moti
nų Dienos proga savo mo
tiną Magdaleną Petrėnienę 
gražiai pagerbė. Per vaišes 
senutei ašaros per veidą nu
riedėjo.

Kitas tikslas Petrėno bu
vo — dalyvauti kun. J. či- 
žausko sidabriniam kunigys
tės jubiliejuj, kad prieteliš- 
kai ranką suspaudus ir lin
kėjimus pareiškus. Kuomet 
Petrėnas čia turėjo spaus
tuvę, kun. J. Čižauskas bu
vo didelis rėmėjas.

Ta proga padarė vizitą se
niems draugams, su kuriais 
ne tik pasivaišino, bet pa
sitarė, kaip sėkmingiau spau 
dos reikalais darbuotis po 
lietuvių kolonijas.

S SGT. EDV. GALĖNAS

Išvyko į U. S. Air Corps 
rugpiūčio 5, 1944 m. Grei
tai buvo išsiųstas i Europą. 
Yra padaręs 15 misijų. Pas- 

nesiams atostogų.- Dabar tarąją misiją vykdant, jo
lankosi New Orleans, La. Iš ' lėktuvą austrų vokiečiai pa- 
ten vyks į Kaliforniją ir ki- šovė. Išliko nesužeistas ir 
tur.

Eleonora, kaipo pasižymė
jusi karo metu, savo darbe 
ir gavusi pasižymėjimo cer- 
tifikatą aukščiausiam Ap- 
peal Board, kur kariai duo
davo prašymus dėl įvairių 
šeimyninių priežasčių norė
dami išlikti iš karo tarny
bos ir tam pan.

Ji gavo atostogas su ap
mokėjimu. Karui užsibaigus, 
tik vienas toks bordas pa
siliko operacijoje.

Nepoilgo jaunieji Mika
lauskai stos į, biznį. Jie turi 
gerą tėvelių paramą. Kep.

Apsigyveno Žymi 
Lietuvaitė

Duktė daktaro Stasio ir 
Marijos Siediikų, gyvenan
čių Shenandoah, Pa., Pranė- 
Marija Siedlikaitė, uoli ir 
labai gabi darbuotoja plunk
sna labui Lietuvos, pasta
ruoju laiku apsigyveno De
troite adresu 3766 Cellings- 
wood Avė., Detroit 6, Mich.

Siedlikų bičiulis

Žiniiį-Žinelės
Markevičių, adresu 2741 

— 23rd St., ir visa šeimyna 
yra gerais kilnių reikalų rė
mėjais. Du sūnūs: Frank ir 
Vincas tarnavo USA tarny
boj — Frank Air Corps, 
Vincas Navy. Abu paliuo-

ATSV ENTĖ S1DABKIN| ką, prašomi čekį rašyti E.1 
JUBILIEJŲ Paurazienei, 17403 Quincy,

°“a JT"; ^rbSti' N. M _ Šio var-
1 !?!‘.r01L21: M'.Ch,:.Auk? I d® apielinkė gavo miestelio 

teises ir išsirinko mayorą,

Miestelis be kalėjimo

kėja išduos aukų pakvita
vimą ir aukotojų vardai bus 
skelbiami “Drauge”. Sekite 
spaudą.

Fondo kitus nutarimus ir 
darbuotę pateiksime kitam 
numery.

kuris dabar susirūpinęs ka
lėjimu, kurio miestely nėra.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Tel. — YARda 5557.

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:

Nuo 1 Iki"4 pp. Ir 7 Iki 8:10 rak.

Moterų Są) jungos 54 kuo
pos narės prašomos Motinų 
Dieną, gegužės 12-tą skait
lingai susirinkti į Šv. Jur
gio parapijos mokyklą 8 vai. 
ryto. Iš čia visos sykiu ei
sime į bažnyčią išklausyti 

Kva. Juozas čižauskas, ' šv. Mišių 8:30 vai. ir priim- 
Šv. Jurgio parapijos, Detro- 1 ®v- Komuniją, 
it — E. Side - klebonas ir Po ,sv; Mišiy bus bendri 
vienas žymiausių kompozi- Pueryciai ir susirinkimas,
torių Amerikos lietuvių tar
pe, šįmet švenčiąs sidabrinį 
kunigystės jubiliejų. Gerb. 
jubiliatą parapijiečiai pra
eitą sekmadienį pagerbė šau 
niu bankietu, kurio progra
moj, tarp kitko, išpildyta 
ir keletas jo paties kūrinių. 
Ad multos annos! ,

buvo persiųsti į Angliją ir 
čia fiziniai sustiprėjo. Da
bar garbingai paliuosuotas 
iš kariuomenės.

Jo tėvai yra plačiai žino
mi Detroite. Tėvas Jonas y- 
ra žinomas, kaipo vienas ge
riausių namų dažytojų ir de
koruotojų. Motina Marijona 
yra žinoma gražiabalsė dai
nininkė dažnai mūs vakarus 
puošianti lietuviškąją daina. 
Gyvena adresu 7343 Roland 
Avė.

kuris pripuola tą dieną. Vi
sų prašau dalyvauti dvasi
nėj puotoj.

Pirm. J. H. Medinienė
★

M. Uždavinienė, viena Mo
terų Sąjungos 54 kuopos na
rių, šiuo metu sunkiai ser
ga. Po operacijos guli Mount 
Carmel ligoninėj. Linkim jai 
greit pasveikti.

Antanas Žyrinas M czl, iš-

Šv. Rožančiaus Patalpinė 
Drargįja bal. 28 d. specia
liam susirinkime skaityta ir 
priimta nauja konstitucija, 
kuri bus atspausdinta an
gliškai ir lietuviškai.

Taipgi dr-jos, pirmininkė 
energinga veikėja pranešė, 
kad palieka Detroit, ir Šv. 
Rožančiaus Draugiją. Ji iš
važiuoja į Kaliforniją apsi
gyventi.

Visos narės labai apgai
lestauja, nes ji sėkmingai

tarnavęs USA Navy 28 mė-1 pirmininkavo per penkis me

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
giausias klaidas. Specialė atyda 
..^kreipiama į mokyklos vaikus.

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

_ vak. Sekinad. 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 — (coįor 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

J. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Home Calls In Indiana—

Pilone WENtwortb 2627

PHYSIO THYRAPY 

936 West 63rd St.
HOUR8: Daily «—» P. M. 
Baturdays 9 A. M. to 8 P. M.

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik vieną porą akių gauname gy
venimui. Saugokite ja.s, leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti.

37 .VIETAI PATYRIMO 
pririnkime ūkinių, kurie prašalina 

t (M) akių įtempimą.

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

O1TOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-toa
Telefonas: CASAL 0623, Chicago 

OFISO VALANDOS: 
Ka.skien '9:30 a. m. iki 8:30 p. m. 

Trečiad. ir Šeštad. 9:30 a. m.
Iki 7:00 p. m.

SKELBKITfiS “DRAUGE’'

LIETUVIAI DAKTARAI

Ofiso Tel..........VIRgiuia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

nesiūs,, Pacifiko pusėj, pa
liuosuotas iš tarnybos. An
tanas pats buvo įsirašęs į 
Navv dar eidamas 17 metus.pateko į nacių nelaisvę, ku-

rioj išbuvo 6 mėnesius. Pa- į J° vyresnysis brolis inzinie 
šakojo, kad nelaisvė buvus 
labai sunki, ypatingai dėl 
stokos maisto. Buvę tokių

rius Jonas .tebetarnauja. Ti
kimasi, kad šį mėnesį ir jis 
sugrįš.

Tikslus Tyrimas 
Ortboptic Gydymas

Contuct Stiklai 
Stiklus Atnaujimuu

DR. WALTER J. SVVIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD.
(Virė Metropolitan State Bankos)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — Kasdien — 10 iki 12, 1 Iki 5. 7 
iki » — SeStad. — 10 lyte Iki 6 vak. 8ek- 
niad. — 10 Iki pietą. — Trečiad. uždaryta.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3219 
Bes. Tel. REPublic 0054 
Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzie 2888 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

Tel.: GROvehilI 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
• (JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marųuette Rd.

(Dargis Vaistinės Name) 
OFISO VALANDOS:

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

tus iš leilės, ir linki jai ir 
jos visai šeimai laimingo 
gyvenimo saulėtoj Kalifor
nijoj. Gi atminčiai nutarė į- 
teikti dovanėlę. B.

Būsi ‘ Draugo” bičiulis, jei 
gausi nauja skaitytoją

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS EB CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troe lubos)

OAho Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepiu 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. 
Sekinad. nuo 10 iki 12 vat dieną

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Bes. Tel.: HEMlock 3150 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tel. Hemlock 8700. Rez. Pro. 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 so. Kedzle Avenue 
VALANDOS: nuo 1-4 ir 7-9 kasdien 

išskiriant trečiad. ir sakmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

valandų, kad netikėjęs iš
likti gyvas.

Amerikiečiams pradėjus 
vokiečius spausti, juos ir ki
tus iš kitų stovyklų belais
vius vokiečiai pradėjo kelti 
toliau nuo fronto. Perke
liant susipažinęs su kitu de- 
troitiečiu lietuviu Al. Mičiu- 
ta.

Apie 600 mylių belais-
■i',,

Sgt. E. Galėnas

Marcelė ir Petronėlė Mar
gelis iš Grand Rapids, Mich., 
“Week End” praleido Detro
ite pas Mrs. Miller. Ta pro
ga susipažino su daugeliu 
detroitiečių.

★
Alice Savickienė jau ke

lintas mėnuo, kaip atostogas 
leidžia Los Angeles, Calif., 
ir dažnai savus draugus-es 
pasveikina tai iš Meksikos, 
tai iš kitų miestų. Džiaugias 
prelato Maciejausko ener
ginga darbuote lietuvybės 
reikalais. A. Savickienė, gal, 
jau greitai sugrįš Detroi- 
tan, nes, sako, pasiilgus 
bruzdelnininkų grupės. Su
grįžus ras dirvą darbuotei, 
nes jos darbuotė visur pa
geidaujama ir visur nuošir
džiai pasidarbuoja.

★
B ALF 76 sk. pastaram su

sirinkime tarp kitko pasiė
mė didelį darbą. Prot. rašt.

Tek VIR 0980 (office ir Namu.)

Dr. Wal!er J. Kirsluk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

4003 S. Archer Avė.
VALANDOS; 2— 4 popiet, 8:30 — 
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 8-8 rak. 

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

DR. J. W.*ADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 6

Ofiso Tel.: GROvehOl 5213 
Res. Tel.: PROspect 9475 

VALANDOS:
Nuo 2 Iki 4 popiet: 7 Iki 8 vak.: ir 

Trečiadieniais pagal sutartį.

fel. CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IK CIlIKLiNGAa

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
TeL REPublic 7868

fiae. 6958 So. Taiman Ava 
Res. TeL GROvehilI 0617 
Office TeL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 Mest Marųuette Road

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

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

68C3 VV. Cermak Road
B KRYTY N, ILLINOIS

Tel. — HEMlock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

2408 West 63rd Street

TeL CANal 0257
Be*. Tel.: PROspect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 Iki 9 vat vakare.

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN 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

Office TeL YARds 4787 
Namų Tek PROspect 1930

▼AL.: nuo 7 Iki 9 
Dienomis tllr» pas

kas vakaras.
ai sutartį.

viams reikėjo pėsčiomis ei- P. Medonienei perskaičius iš 
ti. Kelionė buvus labai var- “Draugo” “Gelbėkite Varg- 
ginga. Daugelis Amerikos stančius Lietuvius Naslai- 
kareivių to viso neiškentėję • čius' ’, vienbalsiai nutarta iš- 
ir pakelyje kritę; daugelį | tiesti brolišką ranką našiai- 
vokiečiai sušaudę. čiams. Nutarta berniuką ir

Vienoje vietoje jiems te- mergaitę parsigabenti į šią 
ko susitikti su lietuviu, kurs šalį,. Tam tikslui bus spe- 
buvo atvarytas į Vokietiją cialiai renkamos aukos. Ko- 
sv.nkiems darbams. Pasida- misijon išrinkta aukoms 
linę žodžiais jie turėjo lai- rinkti: pirm. E. Paurazienė, 

nuo to lietuvio nut. rašt. P

Ofiso Tel.— Berwyn 8823 
Rez. Td. — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama — 
šaukite: Berwyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

DR. JOHN G. MILLA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neseniai Sugrįžęs iš Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Šaukite: BERVVYN 6200 

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

Tel. YARds 3146

DR. Y. A. SIMKUS
GYDYTOJAS Hi CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

Vat: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30
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.

suoti. Duktė Frances yi'a
slaugė. Smagu pažymėti, mes gauti nuo to lietuvio nut. rašt. P. Medonienė, 
kad Frank Markevich, kai- duonos gabalėlį. Prieš Ame- Šimonis, P. Bandzienė, B. 
po veteranas, kandidatuoja rikos kariuomenei užimsiant Keblaitiertė, M. Sailienė, O. 
demokratų tikietu už kon- Vokietiją, jie buvo taip fi- Banionis. R. Miknis, V. O- 
gresmoną iš Wards 10, 12, žiniai nusilpę, kad nesitikę- veraiČiai, A. šaltis, J. Pilka, 
14, 16. Lietuviai, gyvenant jo Amerikos pamatyti. Bet A. Žukauskas, P. Wernor, K. 
tieji tose vietose, prašomi viskas išėjo gerai. J. Semaška ir E. Molienė,
balsuoti už savo tautietį. Paliuosuoti iš nelaisvės Jei kas norėtų prisiųsti au-

PRANEŠIMAS
DR. JOHN J. ŠIMKUS

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

Kad Vėl Sugrįžęs Vesti Privatinę Praktiką.
OFISE ADRESU

6322 S. Western Avė
Tel. — PROspect 1012 Chicago 36, III.

VALANDOS PAGAL SUTARTĮ

žmogus be tikėjimo, 
arklys be žaboklių.

kaip

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

U2SISAKYKIT “DRAUGĄ“
J'

Ofiso Tel. VlRginia 0036
Retldencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS [R CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

L0758 So. Michigan Avenue (fe 
VAI. \NDOS: nuo 2—4 ir 6—8

Ofiso Tek: PULLMAN 1193 
Namo T»4.! PTTIJ.IfAN Vtm

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

West Town Bldg.
2400 West Madison Street 
Ofise Tel.: SEEley 7330 
Res. Tek: BRUnsvrick 0597

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

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

Būk šviesus, 
'Draugą”.

skaityk
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HELP WANTED
“D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS S
“DRAUGAS” HELP WANTED 

ADVKRTIS1XG DEPARTMENT 
127 No. bombom Street 
Tel. RANilolph 9488-9489

HELP VVANTED — VYRAI

FOUNDREJE
DARBININKŲ

MOLDERIŲ IR CORE MAKERS

Pastovūs Darbai
Gera Mokestis

LINDAHL FOUNDRY 
5900 Ogden Avė. 
PORTSMOUTH 3600

HELP WANTED — MOTERYS

GIRLŠ
16 TO 30 YEARS OLD 

PERMANENT JOBS
★ ★ ★

We Štili Work 
48 Hours Per Week

★ ★ ★
WRAPj£*ERS 

ASSEMBLERS 
DAY SHIFT ONLY

BONUS
FREE INSURANCE 

SICK BENEFIT 
PAID VACATIONS 
PROFIT SHARING

Pieee. tvork or hourly 
rate tvitli raises.

Western Shade 
Cloth Co.

2112 S. JEFFERSON ST.
(Employment Office open. until 

7 P. M. this Tuesday, Wednesday 
and Thursday).

VVANTED TYPIST AND 
BILLING CLERK

Good pay, stsadv position. Exce- 
llent working conditions.
ALSTON LUCAS CO.

7701 W. 47th St. ROC 3262

1946 Piknikai
Vytauto parke

Šv. Petro ir Povilo, West
Pullman, gegužės 5 ir liepos 
28.

Visų Šventų, Roseland, 
gegūžės 12 ir liepos 14.

šv. Jurgio, Bridgeport, 
gegužės 19 ir rugpiūčio 18.

Šv. Juozapo, So. Chicago, 
gegužės 26 ir rugsėjo 22.

Labdarių Sąjungos, gegu
žės 30.

Dievo Apveizdos, 18-tos, 
birželio 2, rugpiūčio 4.

Gimimo P-lės Šv., Mar- 
ąuette Park, birželio 9 ir 
rugpiūčio 25.

Šv. Antano. Cicero, Dirže
lio 16 ir rugsėjo 1

Šv. Kryžiaus, Town of 
Lake, birželio 23 ir rugsėjo 
8.

Nekalto Prasidėjimo, Bri- 
ghton Park, briželio 30 ir 
rugsėjo 15.

Lietuvos Vyčiai liepos 4.
Šv. Kazimiero, Chicago

Automobiliams
VPDRAUDA

Pradedant nuo

$24.10
500.00 evi>vMo

POLISAS

$4.00 “«tams

HELP WAN’I'ED — MOTERYS

MERGINŲ
R A D I O

Šviestis, svarus ir 
LENGVAS DARBAS

PASTOVŪS DARBAI 
Trumpas 4 Snv. Pamokm Laiku 

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
Darbininkėms galima pirkti radio 

su nuolaida.

AR IEŠKOTE GEROS
_P£D£S IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ,

DEL

D Ž E NITO RKŲ
UŽDARIUS 72’/i Į VAU. PRADŽIAI 

77’įį J VAL. PO 3 MRN.
82% I VAL. PO fl MEN.

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE MIESTO KRAŠTUOSE 

VAU:—5:80 VAK. IKI 12 NAKTĮ

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO.

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS 

STREET FLOOR

309 W. WASHINGTON ST.

Heights, liepos 7.
šv. Mykolo, North Side,

liepos 21.
Aušros Vartų, West Side. 

rugpiūčio 11.
Dienraščio “Draugo”, rug

sėjo 2, Labor Day.
Šv. Kazimiero Akad. Rė

mėjų rugsėjo 29.
PIKNIKAI KITUR:

Dienraščio “Draugo”, 
Bergman’s Grove, liepos 14.

Sophie Barčus vakarušnin- 
kų, Justice Park, birželio 
23.

Drąsuoliui ir Dievas pa
deda. (Lietuvių patarlė).

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

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
•1000.00 TOLISAS

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00
J. A. Shnlmlstras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

PITTSBURGH O LIETUVIU ŽINIOS
Klaida, Reik 
Pataisyti

kia Amerikos jaunimui. Ge
rai dar, kad atsižvelgiama 
šiek-tiek į tikybą.

Labai atsiprašau, kad pa
sitaikė klaida kvietime į si
dabrinį kunigystės jubiliejų.

Malonėkite patėmyti: ma
no kunigystės sidabrinis ju
biliejus pripuola gegužės 21 
dieną. Bet šia proga iškil
mės bus sekančiomis dieno
mis:

Gegužės 19 d. iškilmės bus 
Šv. Kazimiero bažnyčioj, S. 
Pittsburgh, Pa., kurias ren
gia kun. M. J. Kazėnas, pa
dedamas komiteto ir para- 
pijonų, ųž mano patarnavi
mą per 14 metų, kaipo pa- 
gelbininką. šv. Mišios ta in
tencija bus 12 vai. dieną. 
Bankietas prasidės 1:30 vai. 
popiet. Kunigai, giminės ir 
svečiai vakare važiuos į vie
nuolyną vakarienei, kuri bus 
6 vai.,

Gegužės. 20 d. jubiliejaus 
iškilmės Šv. Pranciškaus vie 
nuolyno koplyčioj. Šv. Mišios 
prasidės 10 vai. Pietūs bus 
12 vai. Šv. Pranciškaus aka
demijos ‘ kafeterijoj.

Bus labai malonu sulauk
ti gerb. kunigų, giminių ir 
svečių, sekmadienį ir pirma
dienį.

Kurie važiuos automobi
liais: iš Pittsburgho reikia 
imti Liberty Tube. Išvažia
vus iš Tubes, sukite į kairę 
į, kelią 88 ir važiuoti iki 
Castle Shannon. Čia paimti 
Grove Road po kairėj į kal
ną. Kun. J. V. Skripkus

Northsaidiečiai rengiasi 
prie keletos iškilmių, kurios 
greitu laiku žada įvykti mū
sų parapijoj, štai gegužės 
19 d. pusė aštuonių vakare 
mūsų sodalietės ruošia “Ma
rijos vainikavimo” apeigas 
ir naujų sodaliečių priėmi
mas bei įrašymas į Marijos 
vaikelių eiles. Marijos globa 
yra visiems reikalinga, o y- 
pač jaunimui. Birželio 2 d. 
įvyksta pirma vaikučių šv. 
Komunija pirmųjų Mišių 
metu ir parapijos bankietas 
šeštą valandą vakare.

Birželio 4 d. pusė aštuo
nių vakare mūsų bažnyčioj 
lankysis vyskupas ir dirma- 
vo,s. Mūsų vyskupui, kuris 
jau nelabai drūtas, gelbsti

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys:

■AbromavičienėOnn 
ir jos vyrus Jonas Abromavičius, 
kiię Gineity k., .Vilkijos v., gyv. 
I’biladelphijoje.

Andriušis Jonas, turėjęs foto
grafijos įmonę Čikagoje.

Astupas, kilęs Lanmakiu km. 
Gruzdžių valse., Siaubtų ap., gyv. 
bene Philadel phijoje.

Augulytė Stasė ir jos tėvai 
gyv. New Yorke.

Bagdonavičienė Elzbieta, moti
na Vlado Bagdono, mirusio Bra
zilijoje prieš apie 11 metų, ir jos 
dvi dukterys, kurių ištekėjusių 
pavardės nežinomos, gyv. Čikagoj.

Bagirskas Juozas, kilęs Liulsi- 
vo v., Marijampolės ap., gyve
nęs Brooklyne.

Bagužaitės, Elena ir Veronika, 
ištekėjusiu pavardės nežinomos, 
kilusios iš Laumakilų k., Gruz
džių vai., Šiaulių ap.

Balsaitienė-Frišmantaitė, gyv. 
f’ollineville, 111.

Baltrūnaitė Ana, iš Vabalnin
ko m.

Baltrusehat-Steffenbag Martba,

Banys (Truska uskas) Petras.
Bartasevičius Vladas, iš Stonai

čių km., Padubysio vai., Siaubu 
ap.

Bartininkas Petras, su šeima, 
kilęs Gutkaimio k., Kybartų vai., 
Vilkaviškio ap., gyv. Detroite.

Bartnikaitis Petras, gyv. De
troite.

Beinorienės-Makaveekaitės O- 
nos giminės, gyvenę Čikagoje, 
Bostone, prašomi atsiliepti.

Beinorifitės, Anelė ir Petronė, 
seserys Domo, iš Panevėžio a p., 
ištekėjusiai pavardės nežinomos, 
gyveno Bostone.

Berwing Adolf ir Gustav, iš 
Katilių k., Šakiu ap., gvv. Gobius 
villte, III.

Beržanskis Giprijonas, iš Ru
buili) km.

Biebukas Jonas, gimęs Angli
joje, iš ten išvežtas (i metų am
žiaus, sūnus Marijonos Skirku- 
lės-Bieliukienės.

Blažys Jonas, kilęs Kinkinių 
k., žiežmarai vai., Trakų ap.

Blažys (Blash) Jonas Donatas, 
gimęs Amerikoje, gyvenęs Lietu
voje, 1934 metais grįžęs Ameri
kon, į Gary, Ind., kur gyveno 
pas dėdę Antaną. Valėną.

Blažytė Pranė, ištekėjusios pa
vardė nežinoma, kilusi Kudonių 
k., Žiežmarių vai.. Trakų ap.

Bleifertas Stasys iš Kvietiškio 
idv., Marijampolės ap.

Bruknienė-Hupšlaukaitė Barbo
ra, gyv. Poneit (?), ar gal Pon- 
tiae, Mieli.

B rinkis Juozas ar Jonas, kilęs 
Maksvų dv., Kvėdarnos parap., 
Tauragės ap.

Broką Jonas, kilęs iš Kumie- 
eių k., Lankeliškių v., Vilkaviš
kio ap., gyv. New Yorke.

Brokaitė Veronika, ištekėjusios 
pavardė nežinoma, kilusi Kumie- 
čių k., Lankeliškių v., Vilkaviš
kio ap., gyv. New Yorke.

Geknis Antanas, gyvenęs Či
kagoje.

Gzeehowska Kotryna, duktė An
driaus Aleksandravičiaus ar A- 
leksandrūno, gyv. Pittsburghe.

Čiapas Viktoras ir Čiapas Vin
cas, kilę ar turėję giminijų Rasei
nių apskrityje.

Consulate General of 
Lithuania

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

dirmavoti vyskupas iš lų '
jos. Katras pas mus atvyks 
dar nežinia. Svetys iš Indi
jos vyskupas Morrovv po dir- 
mavonės labai įdomiai papa
sakoja apie Indijos gyveni-

(Bankauskas (ar Bankowski) 
Stasys, kilęs iš Rimkų k., Krakių 
parapijos, ir jo sūnūs ar kiti gi
minės.

Bankauskas Vytautas, sūnus 
Boleslovo ir Vincentos, gimęs A-

mą, jos vargus ir katalikiš- merijoje. ,
Barčas Antanas, iš Pelueių k..kų misijų pažangą ir t.t. Veliuonos vai.

North Side
Gegužės 4 d. vestuvių var

pai suskambėjo dėl Michael 
Keltz iš Philadelphijos ir 
Jennie Adomonis iš mūsų 
parapijos. Liudytojais buvo 
John McCormick ir Helen 
Adomonis. Daug laimės jau
najai pobelei. Tuo tarpu šie 
užsakai skamba Dangun Žen 
gimo bažnyčioj: Frederick 
Holmes su Magdalena Kan- 
drotaite. Peter Jankus, Jr. 
su Dalia Radeckaite ir John 
Shenot su Frances Bartling.

Tegul jųjų gyvenime ge
gužės mėnuo nuolatos jiems 
šaiposi. Būčiau dar pamir
šęs Joseph Kumža su Doro- 
thy Guley. Ši pastaroji po
relė apsives Šv. Mykolo sla- 
vokų bažnyčioj, Munhall, Pa. 
Atrodo, kad tautos ir kilmės 
šiandieną mažai ką bereiš-

Remia Baltijos 
Universitetą

Elizabeth, N. J. — Lietu
vių Spaudos Klubas pasku
tiniame savo susirinkime 
antrą kartą iš eilės svarstė 
Baltijos Universiteto klau
simą. Išklausę kelių BALF’o 
štabo pranešimus šiuo rei
kalu buvo vienbalsiai nutar
ta. šią mokslo įstaigą kaip 
galint remti.i

Baltijos Universitetas bu
vo UNRRA’os įsteigtas, su ' 
britų okupacinės vadybos į 
leidimu, duoti progos iš Pa
balti jos išvietintiems studen 
tams tęsti ir baigti savo stu
dijas. Iš viso jau užsiregis
travę yra apie 2000 studen
tų ir apie 150 profesorių. 
Jiems reikia mokslo knygų, 
mokslinių žurnalų, įvairių 
laboratorinių įrengimų ir 
daugelį kitų reikmenų. Visa 
ta gauti galima tik iš Ame
rikos, nes karo metu Euro
pos bibliotekos ir knygynai 
buvo sunaikinti, o UNRRA 
tam reikalui negali autori
zuoti reikalingų lėšų. Balti
jos Universiteto ateitis pri
klauso nuo Amerikos prie- 
telių duosnumo.

Taigi, LSK kviečia Ame-

j rikos lietuvių atydą į šį kul- 
i turingą darbą ir prašo jų 
talkos. Visos tautinio pobū 
džio organizacijos yra pra
šomos rengti parengimus, 
kurių pelnas būtų skiriamas 
Baltijos Universiteto nau
dai. Aukoti prašomi ir pa
vieniai — kiekvienas dole
ris yra brangus, kiekvienas 
reikalingas.

Aukas ir užklausimus pra
šome adresuoti: United Lith 
uanian Relief Fund, 19 W. 
44th St., New York, N. Y.

LSK Korespondentė

Šuo privertę pirkti 
namą

San Francisco, Calif — 
Mrs. Louis P. Hanges, nusi
pirkus bostonišką buldogą, 
susidūrė su nemalonumais. 
Apartmento, kuriame ji gy
veno, menedžerius jai prane
šė, kad tuose namuose drau
džiama šunes laikyti. O jei 
nesiskirs su šunim, tai pati 
turi išsikraustyti. Supykus 
moteris ir gailėdamos buldo
go, nupirko tą apartmentą, 
atstatė menedžerių ir dabar 
gyvena sau su šunimi.

Laimė visuomet aptemdo 
išmintį.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

PATAISYKIT SAVO NAMO 
STOGĄ ir UŽDEKIT 

MŪRINIUS SIDINGUS

ROLL ROOFING —
BO 11,. — 2iMl Uoli .... S1.6O
Brlek Slilliig — Roll .......... $2.15
Hfa\y Brlek Ktdiug ............ $6.95

Ketvirtainė pėda.
TURIM PILNĄ PASIRINKIMĄ 

A-l
rūšies stako — Lentų Ir Namams 

Materlolo,
Kam reikalinga namą taisyti. Mes 

i dedam langus ir duris ir apkalam 
! namus su insul Brick popierių, j Turim Visokios Maliavos Namams

'Mes turim gerą. lietuvį karpenterf
ALBERT LIMBER & SI PPL Y 

COMPANY
3800 SO. WESTERN AVĖ.

Tel. LAFAYETTE 210t

JT

■

Be

Kodėl Pasilikti 
Sergančiu?

(NKSTU, PŪSLES. SOCIALfiS 
T.TOOS PASEKMTMCJAT 

1ŠGYDYMOS. SU PENICILLIN
Mes jau paĮrnlbėlome tOkstan^fama, 
kurie kentėjo <V1 NKRVTSKUMO. OD- 
na. KRAUJO. LTATTKU. TR PRTVATI- 
NTTJ T.IOŲ. (lydome Slaplnlmo kanalo 
sunaaalavlmuR. ntitekftjlmun partankų 
vertimą tuštinti pūslę, nuolatini kėlimo
si nakčia IS lovos.
FIZINE IR FLUOROSKOPTSKA 
MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO IR 

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS
VISKAS TIK UŽ $3.00 

PILĖS (Hemoroidai)
IŠGYDOMA MUSŲ SAUGIU METODU 

BE OFBR AUI.TOS

X-RAY EGZAMINACIJA
BB 8KATT8MO

BB PIOVIMO. BB DEGINIMO, 
Didžiumoje atvėjų palengvina nuo S 

Iki 8 dienų laikotarpyje.
Gydymo kaltai prieinami kiekvienam 

darbininkui.
PATENKINIMAS GARANTUOJAMAS 

KIEKVIENAM KURI PAIMAM GYDYTI 
DIRBANČIŲJŲ PATARNAVIMUI 

ATVIRA VAKARAIS

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

Kampas Adams—?eStame Aukite
VALANDOS: Nul 9 ryto iki 8 Vakare 

Sekmadieniais nuo 10 iki 1.

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Tiesiog Jgma 
U Mū< imtavBs

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas!

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Plrktjų Išgarsina Mos. — 

Prie Progos Paklauskite Jų!

Archer Avenue Fumiture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

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

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namq

Lengvais Išmokėjimais 

UŽ INDELIUS MOKAME 3%
INDELIAI APDRAUSTI IKI $6,000.00 PER

PER FEDERAL SAVINOS A LOAN INSURANCE CORP. 
WASHINGTON, D. C.

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

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

šeštadienį Iki 2-ros valandos po pietų.

36

nnaikMMhK
ftią pinigų suma KEISTUTO TAUPYMO BENDRO- 

Vft yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Įsigyti 
naujų arba senų. namų, statyti naujų arba remontuo
ti dabartlnj savo namų be Ilgo atidėliojimo Ir be 
išlaidų, pagal G. I. Blll of Rlgtats patvarkymu*.

šios bendrovės vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs Ir kvalifikuota* visiems Veteranams 
šiame reikale suteikti patarimus Ir patarnavimų.

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 

ATSILANKYTI PASITARIMUI

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
Tel. - CALumet 4118 3236 S. Halsted St., Chicago 8, III.

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y
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by the
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$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago & 
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Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams .......................................................................................... $7.00
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Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams ......................................................................................... $6.00
Pusei metų ..................................................................................... 3.50
Trims mėnesiams ......................................................................... 1.75
Dviem mėnesiams ........................................................................ 1.25
Vienam mėnesiui ........................................................................ .75
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Metams .......................................................................................... $8.00
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ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslai pašto ženklų. Redakcija 
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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 laikraštin nededamos.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, Ui. 
Under the Act of March 3, 1879.

Rusų Teroras Lenkijoj
500,000 RUSŲ KARIŲ

Praėjusį antradienį Chicagoj besilankąs Lenkijos ge
nerolas T. Komorowski (Bor) turėjo pasikalbėjimą su 
spaudos atstovais, kurie statė jam daug įvairių klau
simų ne tik apie garsųjį Varšuvos sukilimą, kurį Mask
va sukurstė ir nedavė sukilėliams pagalbos, bet ir apie 
dabartinę Lenkijos padėtį.

Anot gen. Bor, kuris tik ką atvyko iš Europos, kuris 
per visą karo laikotarpį Lenkijoj kovojo prieš nacius, 
kuris vadovavo Varšuvos sukilimui 1944 m. ir kuriam 
yra žinoma Lenkijos būklė, Sovietų Rusija šiuo metu 
laiko Lenkijoj savo kariuomenę iš pusės milijono vyrų. 
Apart to, laiko daug šnipų. Kiek jų yra, nelengva esą 
pasakyti, nes jie apsirengę kaipo civiliai arba net lenkų 
karių uniformomis.

Slaptoji policija (NKVD) gyventojus persekioja, te
rorizuoja. Tuos, kurie bet kokiu būdu parodo pasiprie
šinimą Maskvos pastatytai vyriausybei Lenkijoj, areš
tuoja slapta, naktimis, uždaro į koncentracijos stovyk
las (jų Lenkijoj esą 40) arba išveža į Rusiją. Kas at
sitinka su deportuotaisiais, niekas nežino.
VYRIAUSIAS BUDELIS — KOMUNISTAS

Gen. Bor pasakė, kad Lenkijos “saugumo ministras’' 
yra J. Ratkevičius, Rusijos pilietis, komunistas. Su 
žmonėmis jisai elgiasi labai žiauriai. Gen. Bor abejoja 
ar jis iš viso yra lenkų tautybės žmogus.

Vienu žodžiu, gen. Bor patvirtino spaudos atstovų 
akivaizdoje žinomą faktą, kad šiandien Lenkijoje siau
čia Maskvos agentai, kad vietos gyventojai neturi jiems 
priklausomų teisių, neturi laisvės.

KOKIA ATEITIS?
Užklausus, ar Lenkija kuomet nors ir vėl bus laisva 

ir nepriklausoma, gen. Bor atsakė, kad ji bus laisva 
tuomet, kuomet rusai iš ten pasitrauks. — Bet kas pri
vers tai padaryti?

— Tai galėtų padaryti tik Amerika, nes ji turi di
džiausią galybę. Jai nereiktų naudoti nė fiziškos jėgos, 
kad sutvarkyti pasaulį. Užtektų griežto stovėjimo 
tuos principus, dėl kurių buvo kariauta.

Maždaug šitaip atsakė gen. Bor. Atsakė teisingai.
Kuomet Jungtinių Valstybių vyriausybė užsienių po

litikos liniją pasuks aiškesne ir griežtesne kryptimi, 
kuomet bus sustota pataikauti Maskvai, tuomet rusai 
ir nenorėdami turės pasitraukti iš visų tų teritorijų, 
kurias turi pasigrobę ir kurios joms nepriklauso. Lig- 
šiol daromos nuolaidos Maskvai sustiprino Stalino im
perialistines ambicijas ir sutrukdė pastovios taikos 
planavimo darbą.

★
Streikai Ir Visuomenės Gerovė

Angliakasių unijos vado John Lewis užsispyrimas ir 
federalinės vyriausybės lėtumas skubiais žingsniais ve
da kraštą prie ekonominės krizės, kuria tik Amerikos 
priešai tegali pasidžiaugti.

Angliakasių streikai paliečia veik visą pramonę, su
sisiekimą ir visuomenės, kaipo tokios, gyvenimą. Jei 
dar bent kiek ilgiau šitokia padėtis prasitęs, gali pa
liesti net ligonines ir tuo pačiu skaudžiai pažeisti žmo
nių sveikatingumą.

Kada prie šitokios būklės veda kraštą streikai, fede
ralinės vyriausybės ir, žinoma, pirmoje vietoje Prezi-

Tremtinė Kazokų Sovdtoze Sibire
Rašo dr. J. Prauskis 

(Tęsinys)
PIRMAS SUSITIKIMAS SU AZIJOS ŽMONĖMIS

Kelionė tęsėsi dvi savaiti. Greit pasirodė ir tų sun
kumų padariniai: daugelis susirgo, keletas mirė, o vie
nas ar du — nusižudė.

Tremtinių tarpe buvo mažų vaikų, o taipgi net ir 80 
metų senelių. Pasiekus Kazakstaną, Ayagouz stotį, vi
sus išlaipino ir sunkvežimiais dar pavežę kelio galą iš
sodino apie 200 tremtinių prie vieno kazokų kaimelio, ir 
paliko. Visi buvo išvargę, alkani ir purvini, daugelis 
sirgo, bet nakčia nebuvo kur eiti, tai taip ir prasnaudė 
ant savo rišulių iki ryto. Pradienojus apie juos pradėjo 
rinktis vietiniai gyventojai, kurie atrodė menkai, dau
gelis turėjo ženklus biaurių ligų, apie ką liudijo nuge- 
dusios nosys ir t.t.

Paprašę parduot valgyt tegavo tik išmašinuoto pie
no, kurs blogai paveikė į, jų vidurius.

Adai su šeima ir dar keliems tremtiniams pavyko su
sirasti vietinių apleistą grįtelę, kurioje jie ir įsikūrė. 
Baisus susikimšimas! Kambaryje, turėjusiame 4 jar
dus ilgio ir apie tris pločio, turėjo sutilpti 10 žmonių. 
Grindų nebuvo, tik plūkta žemė, languose sukaišiotos 
balanos, tarp kurių — gabaliukai stiklo, o kitur — vi
siškai skylės, bet už tat — pilna utėlių ir kitų vabz
džių. Susitvarkė taip, kad didžioji dėžė dieną jiems, tar
navo kaip stalas, o nakčia — ant jos miegojo, kojas 
paraičiusi. Kaimelyje buvo viena parduotuvė, bet visos 
jtrekės buvo sukrautos ant dviejų apytuščių lentynų. 
Čia tebuvo galima gauti batams raiščių, guzikų, rusiš
kų vadovėlių, peleninių, ir viskas. Paskutinę lempą ku
ri ten buvo, tremtiniai nupirko.
“SIRGTI NEVALIA ’

Tas kaimas tai buvo dalis didoko sovehozo (sovietų 
ūkio, valdžios dvaro). Greit tremtinius pradėjo varyti 
į darbą. Kai Ada paaiškino, kad motina negali dirbti, 
nes turi sunkią širdies ligą, sovietų pareigūnas atsi
liepė:

— Boliet ne lizia! Sirgti nevalia.
Po ilgesnių derybų jis sutiko, kad sergančios moti

nos vieton į darbą eitų jauniausioji sesutė, kuri, kaip 
neturinti dar 16 metų, buvo mokyklinio amžiaus, taigi 
laisva nuo darbo. Davė jiems sulūžusias šakes ir turėjo 
kasti metų metais užsistovėjusią mėšlų krūvą. Prie 
jų stovėjo kazokas, vis prižiūrėdamas, kad nesilsėtų. 
Čia jie turėjo krapštytis giedroje ar lietuje.
PIENĄ TĖŠKĖ TREMTINĖMS Į VEIDĄ IR 
AKMENIMIS APMĖTĖ

Duoną reikėdavo pirkti. Ją atveždavo iš kito kaime
lio, bet retai — per dvi savaiti, tik keturis kartus te- 
atvežė ir tik vieną kartą gavo didesnį duonos kiekį, 
taip kad jautėsi sotūs. Būtų buvę galima gauti išma- 
šir.uoto pieno, bet vietinės moterys buvo taip nedrau
gingos tremtinėms, kad pagriebusios indus išpylė tą 
skystį, vietos kalba “abrot” vadinamą į, veidus tremti
nėms, ištraukdamos indus iš rankų ir suplėšydamos 
drabužius. Jos netgi apmėtė tremtines akmenimis, o 
tas nugriebtasis pienas iš mašinų bėgo į žemę...

Norint pelnyti vietinių gyventojų ir viršininkų prie
lankumą, reikėjo duoti kyšiai. Greit tremtiniai patyrė, 
kad jeigu “Upravliaješčio” (Prižiūrėtojo) motinai duo
si pakelį arbatos, gali neiti į darbą iki ji tą arbatą pa
baigs...
PRIŽIŪRĖTOJAS

Kartais tremtinius sušaukdavo į susirinkimą ir vie 
name iš jų rusų viršininkas, komunistų partijos narys, 
taip į juos prabilo:

— Jūs nedirbate pakankamai; jūs turite dirbti arba 
kitaip — mirsite... Jūs negausite pieno, jūs negausite 
duonos, jus išmesime iš pastogių. Jūs turėsite čia pa
gyventi kiek metų — gal dešimtį, gal daugiau — tada 
jūs priprasite prie tokio gyvenimo ir liksite vertais 
piliečiais didžios Sovietų Sąjungos, piliečiais kokiais 
mes esame.’’

Aplinkui sodybas nebuvo nei miškų, nei krūmų, taigi 
kurui, valgiui virti jie turėjo naudoti sudžiūvusį, gy
vulių mėšlą,, vadinamą — “kiziak”.

Dalis to sovehozo buvo skirta gamybai sviesto, kurs 
buvo gabenamas vokiečiams. To nei vietiniai nemėgo.

(Daugiau bus)

dento, yra pareiga imtis visų galimų priemonių, apsau
goti kraštą ir visuomenę nuo viršminėtų pavojų.

Ligšiol vis tik atrodo, kad vyriausybė permažai pas
tangų padėjo, kad privesti angliakasių uniją ir kasyk
lų operatorius prie susitarimo. To nepadarius, nedrąsu 
dabar imtis griežtesnių priemonių, būtent imti kasyklų 
operavimą į valdžios rankas. Bet prie to gali privesti 
ne vien visuomenėj kiląs nepasitenkinimas ir jos gyvy
biniai reikalai, bet ir patys unistai to gali pareikalauti. 
Esant tokiam unijos vado, arba, teisingiau, caro, užsi
spyrimui, kuriuo žaidžiama visuomenės gerove, kito 
kelio ir nėra.

(Tęsinys)
Tai buvo didelė klaida. 

Katriutė to nemanė. Atvirkš 
čiai. Jį labai dažnai paste
bėdavo, kad, štai, kita, žiū
rėk, greit susiorientavo, pa
gavo mintį, o jai kartais 
tai taip sunkiai atseina. Už 
tai ji dirbo daug ir rimtai, 
kad būtų geru savo darbo 
žinovu, nes nieku, kas ją eg* 
zistencija aprūpintų, nesiti
kėjo. Vyro ji nesirengė tu
rėti.

Iš karto ji būdavo fakul
teto seniūne, tačiau maty
dama, kad tatai atima daug 
laiko, atsisakė nuo to darbo 
ir studenčių sueigose nebe- 
dalyvavo.

Tik Marytę Katriutė mėg
davo visuomet. Anksčiau ją 
sueiti kliudė jai Vytautas. 
Dabar, kai pajuto, kad Ma
rytė varge, mielai prisidėjo 
prie jos, kad padėtų jai var
gą vargti, nors Marytės mei
lės ir sielvarto ji ne visai 
tegalėjo suprasti.

12.
Marytei išėjus, netrukus, į 

jos senojo buto duris pas
kambino kažkoks aukštas 
vyras. Pusė jo veido buvo 
paslėpta po ilga, tamsiai ru
da barzda.. Paausiai žili. Žila 
plaukų juosta ėjo ir per vir
šugalvį. Akys jo įdubę. Vei
das išbalęs. Jei ne jo geros, 
protingos akys, jis būtų la- 
baį panašus į pavojingą, 
žiaurų plėšiką.

Drebančiomis rankomis 
šis aukštas apžėlęs vyras 
paskambino į duris ir pilno
mis baimės ir džiaugsmo a- 
kimis nekantriai laukė durų 
atidarymo.

— O, Dieve, ką aš čia su
žinosiu? — galvojo: — Ar 
ji čia, ar ji gyva, ar ištiki
ma, jeigu per tiek laiko ne
atėjo pas mane.

Baisus neramumas apėmė 
atėjusį. Nusilpnėjusį širdis 
kaip kūju mušė krūtinėj. Jis 
prikišo ausį prie durų, kad 
greičiau išgirstų, kas dedar 
si viduj. Kažkas sėdėjęs pas
tūmė kėdę ir nuėjo atidary
ti durų. Girdėti vyriški žings 
niai. Visa tai truko akimir
ką, tik laukiančiam atrodė 
taip ilga.

Atidaręs duris, raudonar
mietis išaiškino, kad čia nie
kas negyvena, o apie buvu
sius gyventojus kareivis nie
ko negalėjo pasakyti.

Aukštas vyras senoviškų 
manierų, “buržujiškų prieta
rų” neužmiršęs, nusiėmė ke
purę, padėkojo už informa
ciją ir nuėjo tolyn.

— Koks keistas žmogus? 
— patraukė pečiais raudon
armietis, pasižiūrėjęs į jį, 
nulipantį laiptais, ir užtren
kė duris.

Skambino dar į kaimynų 
karininkų butus, bet ir ten 
išėjo kiti gyventojai ir pa
aiškino, kad jie čia neseniai 
gyveną, kad šių butų buvu
sieji nuomininkai sušaudyti 
dar Maskvą imant, o jų žmo 
nos kažkur išvyko.

Visur mandagiai ėmėsi 
kepurę, mandagiai lenkėsi, 
atsiprašinėdamas už sukliu- 
dymą. Nieko nepešęs, išdū
lino į gatvę.

Vėliau matė jį žmonės, 
skambinantį dar į kelias du
ris įvairiose gatvėse, bet 
visur jam atsakinėjo, kad
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Laiko Laiptais
ROMANAS
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klausiamieji piliečiai išva
žiavo į savo gimtinę.

Tada išsitraukė iš kiše- 
niaus adresą ir nuėjo į at
stovybę. Atstovybėj stebėti
nai atgijo. •Jo niūrios akys 
prašvito gyvenimo džiaugs
mu. Lietuvos atstovybė! Čia 
visi kalba lietuviškai. Po 
metų kančių, nebylumo ir 
mirties laukimo, staiga iš
girsti lietuvišką žodį. Ne tik 
žodį, bet daug linksmų kal
bų, juokavimų, skambų juo
ką... Noriai pultų visiems 
ant kaklo, išbučiuotų juos, 
kaip savo artimiausius drau 
gus, tik atsiminęs savo bai
sią išvaizdą, susilaikė nuo 
šio entuzijazmo.

Kai aukštasis vyras įėjo 
į atstovybę, nusiminusi Ma
rytė, negavusi jokių žinių 
apie savo brangų vyrą, bu
vo ką tik iš ten išėjusi.

Nieko nesužinojusi atsto
vybėj, Marytė norėjo pasi
naudoti išėjimu iš namų už
nešti į rinką parduoti kai 
kuriuos daiktus, bet pati ne
suprato, dėl ko šį kartą kiek 
užmirštas jausmas atbudo 
jos išvargintoj krūtinėj vi
su smarkumu ir pradėjo 
spausti jai širdį. Juo labiau 
ji skubino namo, tuo labiau 
jautė netenkanti jėgų. Be
veik bėgti pribėgo ji prie 
savo durų. Įėjusi krito ant 
lovos ir pradėjo isteriškai 
krūpčioti, net lova krutėjo.

— Kas tau brangioji? Ta
vo pulsas taip nelygiai mu
ša. Kas tave taip suerzino?

— Katriute, geroji! Tu tu
ri man prižadėti, prisiekti, 
kad globosi mano vaikelį, 
jei su manim kas atsitiktų, 
kol jį priglaus mano tėve
liai. Tu man prižadi jo ne
apleisti ?

— Maryte, ar gi tu gali 
tuo abtjoti. Nejau tu nema
tai, kad aš prie jo prisirišu
si ne mažiau už tave. Nors 
tu sveika; tai tik paprastas 
nervų pakilimas, sūnelė sa
vo man gali kad ir šiandien 
atiduoti ir iš manęs jis tu
rės motiną. Tik nurimk, mie
loji. še, šalto vandenėlio, 
valerijono. Žiūrėk tik, kaip 
tavo sūnelis gražiai taisosi. 
Kaip jis susidomėjęs tavo 
verksmu. Greit sugrįšim na
mo.

Vaikutis užsikorė motinai

ant kelių ir meiliai glamo
nėjosi, šluostydamas jos a- 
šaras.

— Šiandien aš galutinai į- 
sitikinau, kad jo gyvo nėra. 
Paskutinė vilties kibirkštė
lė jau išgeso. Jo nėra. Jį bū
tų radę, jeigu jis kur būtų 
kalėjime užsilikęs. Jo nėra!..
— suriko beveik balsu Ma
rytė, vėl užsikrūpčiojusi.

— Sūneli, našlaitėli! Tu 
niekuomet nepamatysi savo 
gerojo tėvelio. Niekuomet jo 
ranka nepaglostys tavo švel
nių plaukelių, niekuomet ne
paguos sunkioj valandoj!..

— Nurimk! — dirbtinai 
piktai subarė Katriutė, kad 
paveiktų nervus.

—Ach, Katriute! Duok 
Dieve, kad niekuomet nesu
prastum, kas taį yra, kada 
plėšti plėšia iš krūtinės pas
kutinę paskutinę viltį... — 
tiek skausmo, tiek širdgė
los buvo Marytės balse, vei
do išraiškoj, net jos jude
sy j, kad Katriutė jau nei 
barti, nei paguosti negalėjo:
— Jis jau niekuomet nie
kuomet... nebegrįš! — tarė 
iš lėto žodžius: — Aš jo nie
kuomet nepamatysiu... — o 
didelės stiklinės ašaros rie
dėjo, riedėjo per jos išblyš
kusius skruostus.

— Mamyte, ko tu velki? 
Kas tave nuskliaudė? — gla
monėjosi rankutėmis kaklą 
apsikabinęs sūnelis.

“Gyventi dėl mūsų bran
gaus sūnelio”, — prisiminė 
ji baisaus paskutinio laiško 
žodžius... Staiga jos veidas 
surimtėjo. Susikaupusiomis 
akimis pasižiūrėjo ji, laiky
dama už pažasčių išblyšku
sį vaiką.

(Bus daugiau)

Didžiausia Lietuvių 
Jevvelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik
rodėlius, auksinius ir deimanti- 

ižomas plunksnas
1 r Įvairtus kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus
už Jums Prieina
mas Kalnas 1

Be to, turime 
didelį ir gerą pa
sirinkimą Muzik- 
ali&kų instrumen
tų, Muzikos Kny
gų, Stygų, Re
kordų ir kitų Mu
zikalių daiktų.

Taipgi taisome laikrodžius ir 
laikrodėlius, Medus, Plunksnas, 
ir muzikalius instrumentus..

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

JEVVELRY — MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8611

nlus medus.
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PASKOLOS DAROMOS

Ant Pirmų Morgičių 
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Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SLI’EKVlslON

2202 W. Cermak Rd. - Tel. CAN 8887
JOHN J. KAZANAUSKĄS President & Manager 

Office hours: Daily 9 A. M.-5 P. M.; Thursdays 9 A. M.-7 P. M. 
Wednc8day 9 A. M. - 12 Noon
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MOŠŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLA
AUKLĖJIMAS VIRTUVĖ IR MADOS =

Motin, Tu Gyvųjų Grabe...
Motin mano brangi! šian

dien dvasioje suklumpa prie 
tavo kojų, glostau tavo nu
balusius lyg jevų žiedais a- 
pibertus plaukus, myluoju 
tavo suvargusias taip mei
liai mane glaudusias rankas 
ir pinu atsiminimus, pasku
tiniųjų su tavim pergyventų 
valandų. Lyg vizijoje ma

tau tave tą rytą, kuomet i 
paskutinį kartą mane sodi
nai prie pusryčių stalo ir 
tu pati negalėjai kąsnio nu
ryti. Kai paskutinį kartą 
pravėriau darželio vartelius, 
tu nuskynei rūtą ir įsegei 
ją man į kasas kaip lietu
vaitės simbolį. Kai pasku
tinį. kartą sakydama tau su
diev priklaupiau, tu pati sa
vo rankomis mane pakėlei. 
Tu buvai tvirta. Tavo akyse 
nesimatė ašarų. Tik tavo 
veidas mirguliavo baltais ir

mėlynais skrituliukais. K^ū 
vieškeliu eidama pasiekiau 
galulaukę, kur senas kry
žius saugojo kaimo rubežių, 
aš atsigrįžus mečiau pas
kutinį žvilgsnį, norėdama 
stipriai suimti ir širdyje už
rakinti paliekančios tėviškės 
vaizdą, tu palaikoma dviejų 
moterų vis dar tebestovėjai 
prie kiemo vartų. Kaį aud
ringais jūrų vandenimis į- 
riausi, tu kaip žvakelė bu
dėjai prie altoriaus ir mel
deis už mano laimę.

Motin brangi, šiandien tu 
su visa tauta esį pavergta 
ir gyvųjų grabe užkalta, iš 
kur tavo skundas negali pra
siveržti ir aš tau niekuo ne
galiu padėti. Tik dvasioje 
aš pro priešo užtvarą įsi
veržiu, tave girdžiu, supran
tu ir tavo vardą maldomis 
iškaišau. Laisvutė

Mūsų Motinos

i/r. r

LAISK4S MOTINAI

Molinai
Tau, brangioji Motule, ku

riai mano nedėkingumas iš
spaudė nevieną ašarą, kuri 
nevieną nemigos naktį pra
leidai prie mano lovos, ra
šau, nors Tu jau seniai mi
rus.

Trokštu, kad Tu, kur nors 
Amžinybės Rūmuose, išgirs
tum mano žodžius, kurie 
veržiasi iš mano krūtinės,, 
kurių aš kūdikiu būdamas 
nežinojau ir kuriuos ištarti 
buvau perkvailas.

Tik dabar, kai perėjau 
sunkią ir ilgą gyvenimo mo
kyklą, kai netekau Tavęs ir 
kai mano smilkinius sidab
ras papuošė, aš supratau 
Tave.

Didžiausia mano nuodėmė 
Tau — jausmas, jog Tu ne
supratai manęs. Tačiau pa
žvelgęs į praeitį, žinau, jog 
Tu supratai mane. Tu su
pratai mane geriau negu aš 
pats. Tavo meilė gaubė ir 
šildė mane, kaip pavasario 
saulė atgimstančią žemę.

Kokia maloni ir švelni Tu 
man buvai!

Kad galėčiau vėl su Ta
vim šiandie būt. Tiktai nors 
valandėlei, kad man užtek
tų laiko Tau pasakyt, kokia 
gera ir meili man buvai. O 
Motina, kaip norėčiau grįžt 
atgal ir būt vėl Tavo vai
keliu.

Dabar aš žinau kaip ga
lėčiau padaryt Tave laimin
gą. Dabar mes abu elgetos

rūbuose būtumėm laiminges
ni už turtingiausius pasau
lio karalius.

Ėmė daug laiko man, sū- 
nuį palaidūnui — ir tokių 
sūnų daug yra — ateiti į 
save. Bet aš suradau save. 
Aš dabar viską suprantu.

Aš žinau, jog brangiau
sias, tačiau mažiausiai ver
tinamas daiktas žemėj yra 
galinga motinos meilė ir jos 
troškimas padėt savo vai
kui.

Ir dabar, aš norėčiau grįžt 
pas, Tave, mano Motina, ir 
suklupęs prašyt atleidimo.

Išgirsk mane, o Motina, 
ir tikėk manim. J. P. P.

Vienos į Ameriką, 
kitos iš!

Amerikos kareivių žmonos 
— europietės vyksta į Ame
riką pas savo vyrus, o ame- 

į rikietės — į Europą.
Nes nei vienas laivas su 

i amerikietėmis kareivių žmo- 
į uomis buvo iškilmingai su
tiktas vienam Vokietijos 
uoste. Dabar ruošiama kitas 
transportas, šiomis dieno
mis da trys čikagietės ilvy- 
ko į Europą pas savo vyrus.

Dvigubai amžių prailgina 
tas, kas svarsto savo praei-

i tį. — Molski.
' SKAITYKITE “DRAUGĄ”
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TFA FOR THREE — Josephine Hipple, hardworklng actreaa on 
NBC's "Guiding Light" and “Today'a Children” aerialt, takea time 
out for tca on Mother'a Day with her 3-year old daughter Judith. 
Dumbo, v/ho occupies the third Chain, doean't want tea; he’a 
stuKed cnoujh as it is. Judith, playinfl hostesa, sėt the table unaided.

Viena likai keliu mus išlydėjus, 
palaiminus gyventi,
Žinojai — mus blaškys visokie vėjai, 
ir nebegrįšim šventėm.
O mes čionai Tavęs vis pasigendam,
Tavo akių ir rūpesčio sunkaus.
Prisimeni Tave, vis skubančią pagelbėt,
pasiilgimas atsibus, suskaus...
Tu eidavai tiesi ir karūnuota
ramybe galvą vis aukštai nešei —
gyvenimas pas mus niūriai miglotas
ir Tavo giesmės čia reti svečiai.
Ir vis dar nieko Tau negalim atiduoti,
Lietuve — motina šventa! ,
Ak, nepaliauk novenų, kaip lig šiol, už mus aukoti 
viena ir palikta.

Elena Bujokaitė

BRANGIAI MOTINAI
Krinta rasos sidabrinės —

Ne, ne jos,
Tai ašaros mano brangios 

Motinos.
IVIan ant galvos ant krūtinės 

Ant pečių,
Vai išlieta išraudota

daug kančių.
Prie ratelio, prie lopšelio 

Ant rankų,
Išmyluota, išdainuota

daug dainų.
Žiba žvaigždės deimantinės — 

Ne, ne jos,
Tai akelės mano brangios 

Motinos...
Laisvutė

TAVE MATAU...
Tave matau vis rimančią ant rankų, 
Tave regiu svajonių sūkury...
Einu keliu ir siela mano trankos,
Kaip kalinys prieš užsklęstas duris.

Gal būt, žiauriai buvau tau nusidėjęs, 
Gal būt, buvau bailys ir nerangus... 
Danguj ir tai paklysta kartais vėjai, 
O mes — juk žemėj, ne danguj...

Geidžiu tiktai bučiuoti tavo ranką, 
Pabūk šalia krūtinės virpančios... . 
Kokia baisi, niekinga būtų žemė 
Be meilės ilgesio, svajonių ir kančios! 
1945.7.24

KĄ REIŠKIA BŪTI 
MOTINA

Dievas, leisdamas į pasau
lį žmones, pasninko savo 
kūrybos bendradarbiais tė
vus. Tačiau, tame kūrybos 
darbe Motinai kaip tik ati
teko pilna pasiaukojimo ir 
kentėjimodalis. Todėliai, bū
ti motina reiškia kentėti ir 
per baisiausius sopulius į- 
vest įj pasaulį naują žmogų. 
Būti Motina reiškia nuolat 
kasdieną ir kas. valandą au
kotis, atsižadėti savęs, ne
miegoti naktis ir pakelti ne
suskaitomus vargus už sa
vo vaikus, žodžiu, būti Mo
tina reiškia, būti kankine 
dėl savo vaikų gyvenimo, ge
rovės, dėl jų ateities.
MOTINOS NEAPRI
BOTA MEILE

Yra sakoma, kad galin
giausias jausmas pasaulyje, 
tai meilės jausmas. “Meilė 
kilni, pasiaukojanti, save pa
mirštanti“. Šitokia meilė, 
aukščiausiame laipsnyje ran 
dasi Motinos širdyje. Tai 
liudija mūsų jaunystės die
nos, kada visai bejėgiai bū
dami, Motina nedrįso nuo 
lopšelio pasitraukti, nesirū
pindama savąja sveikata, au 
kojo jaunajai sielai savo rū
pesčius, vargus. Kiekviena 
jos veido raukšlė apie tai 
kalba.

“Kaip saulė ugdo, pašau
kia buviman visa, kas gyva, 
be jos viskas mirtų žemėje, 
taip ir motina pagimdo, mai
tina, nešioja tą trapų pada
rėlį — kūdikį, kurs pats vie
nas paliktas, tuojau mirtų.’’ 
Žodžiu, ji gyvena tik jam — 
kūdikiui. Nors vaikas pa
sidarytų nedoras, nors visi 
jį paniekintų ir apleistų, ta
čiau motina vis vien jį neap
leidžia; ji viena vis dar jį 
myli ir lieka jam ištikima. 
Gyvenimas daug pavyzdžių 

parodo apie Motinos meilę. 
Tirolyje buvo toks atsitiki
mas. “Motina piovė lauke ja
vus. Netoli pasidėjo savo kū
dikį. Padangėmis skrendąs 
erelis pamatė kūdikį ir stai-

brendus ir pagautas gyve
nimo sūkuriuose galės pasi
priešinti pavojams kurie 
bandys užstoti jam tikėjimo 
ir doros gyvenimą. Tada 
jam pasirodys jo motinos 
pamaldumo paveikslas ir ste 
buklingoji jėga ištrauks jį
iš pražūties nasrų ir pasta-! pastatyti sostai ne vienoje

meilė motinai būna kasdie
ninė ne tik šiai Motinos Die
nai. Motina mums nepasi- 
šventė tik vienai dienai. Bet 
priešingai, tas pasišventi
mas reiškėsi ir dar tebesi- 
reiškia kasdien. Ir nors ji 
jau seniai būtų mirus, o jos 
kapą puoštų medinis kry
žius, neužmirškime jos. Pri
siminkime josios gražų pa
vyzdį ir kilnius pamokini
mus.

Lai šie garsiojo anglų ra
šytojo Ruskino žodžiai ska~ 
tina mus gerbti savo moti
nas ir meilėje pareikšti jai 
savo dėkingumą: “Visoms 
jums, motinoms, turi būti

tys ant tikėjimo bei doros 
kelio.

Nenuostabu, tadgi, kad ir 
patsai Dievas nesykį prily
gino savo meilę žmonėms mo 
tinos meile, štai kodėl viens 
didelis gyvenimo žinovas 
taip išsireiškė apie Motinos 
meilę: “Taip! Aš norėčiau 
pasakyti: motina sugeba, 
pačios gamtos jai duotus su
gebėjimus būti svarbiausia 
jėga, kuri lavina vaiką. Pa
čioj jos širdy glūdi karštas 
noras, kad jos vaiko lavini
mas eitų tobuliausiu keliu; 
ir kokia gi jėga gali būti 
stipresnė, įtakingesnė, la
biausiai kelianti ir ugdanti, 
kaip Motinos meilė — švel
niausioji ir drauge narsiau
sioji gamtos jėga.”
KAIP MES PRIVALOME 
MYLĖTI SAVO MOTINAS

Meilė atlyginta meile. To
dėliai, aišku mums, kad iš 
mūsų širdžių turi trykšti 
dėkingumo, ir meilės spin
duliai motinai. Nesigėdinki- 
me jos, nors ir būtų papras
ta moterėlė. Neužgaukime 
jos, nes “iš nežmoniškiausių i 
nežmoniškiausias tas vaikas, 
kurs šaltai be susijaudinimo 
gali pakelti motinos ašaras.”

Lengvinkime jos gyveni
mą kiek tik pajėgiam. Pil
nai supraskime ir žinokime, 
kad “dangaus šaukianti kerš 
to neteisybė, tai elgesys tų 
vaikų, kurie savo pasenu
sias motinas nenori išlaiky-

širdyje. Ant jūsų galvų tu
ri būti karališkas, niekados 
nenuimamas vainikas; kiek
viena turėtų būti karalienė. 
Karalienė pirmiausia suža
dėtiniui, karalienė vyrui ir 
sūnui, dvasinė karalienė pa
sauliui, kurs lenkias jums Ir 
lenksis visados prieš moti
ną, kuri seka Kristaus Mo
tinos pavyzdį.” J. K.

Iš “Laivo”

‘Catholie Mother’

Mrs. Joy Seth Hurd (above), 
Lakewood, Ohio, President ot th« 
Cleveland Diocesan Council e oi 
Catholie Women, who has beeif 
chosen the “Catholie Mother oi 
1946" by the National CatholH 
Conference on Family Life, whicl! 
makes the award annually on th< 
Feast of St. Monlca. Mrs. Huri 
is the mother of 15 children ana 
active in civic af(air3. She ha^ 
five sons with the Armed Forcet 

| durlng the war. (NC Photo*)

Petras Babickas

ŠIRDĮ KLOČIAU
Vai teka, teka šviesi saulelė 

Rytų šalelėj.
Tik ko negrįsta mano sūnelis,

Gal jau kapely?
Kur vėjas žolę bangoms šiūruoja,

Kur ašarėlės žydi.
Kur lietus prausia, beržas dejuoja — 

Gegutės balsą lydi.
Vai eičiau, eičiau į tą šalelę,

Vabalėliu rėpliočiau:
Kur tėvų kaulai, kur sūnaus kapas —

Už juos ir širdį kločiau.
Marija Aukštaitė

ga pradėjo leistis jį pagrieb- ti, kurie verčia ją elgetauti 
ti. Motina, viską metusi, 
šaukdama stojo gelbėti, bet 
jau buvo pervėlu. Erelis pa
kilo į padanges ir nusinešė 
kūdikį į kalnus ant nuoša
lyj esančios uolos. Baimės 
apimta motina gavo nežmo
niškos stiprybės. Ji vijosi 
baisų paukštį į kalnus, už- j 
kopė ant uolos ir norėjo iš 
plėšriojo paukščio atimti su
žeistą kūdikį. Bet ir ji pati 
buvo baisių erelio nagų su
draskyta. Motina už savo 
kūdikį paaukojo savo gyvy
bę.“ bštikrųjų herojiškos 
Motinos meilės pavyzdys.

Tačiau ta meilė ne vien 
tik vaiko kūną liečia. Yra sa
koma, kad “motina o ne kas 
kitas, yra pirmasis vaiko 
dvasios vadas ir kunigas.”
Motina pakreipia vaiko pir
mutinį žvilgsnį į Dievą. Ji 
pasisodinus kūdikį ant savo 
kelių mokina jį Dievo bei 
Bažnyčios Įsakymus. Kūdi
kiui beaugant ji vis rūpinas 
įskiepyti į jo mintis reika
lingumą Dievo bei artymo 
meilės. Taip, kad vaikui su-

ir iš svetimųjų duonos ir 
globos ieškoti. Iš namų iš
varyta, dejuodama ir verk
dama, sukruvintą ir neuž
gydomą širdį nešiodama, ji 
bastosi po pasaulį.’’ 

Pagaliau, lai toji

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

Nieko negalima žmogui, 
mūsų kurs moka norėti. Mirabeau.

FROM FIVE TO ONE - Virpinta Swenion, wlfe of NBC'a Kart 
("Loranao Jonaa") Svvanaon, recelves an old-faahloned Mother’a Day 
bouquet from flva young-faahioned admlrers. In addition ta husband 
Kart, the flovver-preaentlng Svvensons are, from left to right, Davld, 
•i Stephan, >; John, 3; and Rater, 10. Ti'~y\
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MOSU GYVENIMAS IR VEIKIMAS
Aukos šalpos fondui 
Kovo mėn.

Lima, Ohio Skautės 5 sv.; 
Lyndbrook, N. Y. J. Raudo
naitis 200 sv., J. Steponavi- 

j čius 10 sv.
Per kovo mėn. į BALF Maywood, III. M. Martni 5

sandėlį plaukė daugiruiia sv.; Mayward, Ohio J. Gri
mažais kiekiais siuntiniai. gaitienė 7 sv. Melrose Park,
Gauta rūbų, avalynės, mais- m. N. Petraitis BALF 117 
to, mokykloms popieros, pai- skyrius 73 sv.; Millburn, N. 
želių, knygų ir kitokių daik- j. J, E. Žemaitis (knygų) 4 
tų. sv.; MinersviVe, Pa. Šv.

Pavasario proga, reikia Pranciškaus mokykla (mo- 
laukti, kad šį mėnesį at- kvklos reik.) 168 sv. 
plauks taip pat įvairių do
vanų, kurių dar vis taip la
bai laukia nukentėjusieji lie
tuviai.

Apvalę savo namus, išsi
dažę ir pasiruošę lengvai 
vasarai apsirengti, padova
nokite savo sunkesniųjų rū
bų dalį nukentėjusiems. Pa
sidalinkime nors tuo su tais. 
kurie iš mūsų tiek daug lau
kia.
Š. m. kovo mėn. gauta

Albany, N. Y., Kun. C 
Strimaitis 90 svarų; Altoo- 
na, Pa., Skautės 40 sv.; An- 
sonia. Conn., A. Baranaus
kas (maisto) 119 sv.; Asto- 
ria, N. Y., Kasevičiūtė 22 
sv.; Athol, Mass., BALF 71 
skyrius ,3 sv.

Bridgeville, Pa., Kun. A. 
F. Jurgutis 1 sv.

Iš Chicagos — Pyramid 
Paper Co. (mokyklos reik.) 
179 sv.; E. Bertcher (mo
kyklos reik.) 4 sv.; Nekalto 
Prasidėjimo mokykla (mo
kyklos reik.) 85 sv.; V. Pet
rauskas 5 sv.; S. Jundulis 1 
sv.; F. D. Yakas (knygų) 1 
sv.; Dievo Apvaizdos moky
kla (mokyklos reik.) 75 sv.; 
A. Kaulakis (mokyklos 
reik.) 27 sv.; Visų Šventu 
mokykla (mokyklos reik.) 2 
sv. Šv. Jurgio mokykla (mo
kyklos reik.) 107 sv.; J. A- 
domaitis mokyklos reik.) 8 
sv.; M. Gedvilai (mokyklos

Nashua, N. H. Skautės 11 
iV.; Newark, N. J. BALF 
'5 skyrius 86 sv.; New Bri- 
ain, Conn. B. Miciūnieuė 
'maisto) 31 sv., P. Statkus 
14 sv.; New Haven, Conn. J. 
Mišeikis (mokyklos reik.) 4 
.v.; New Philadelphia, Pa. 
Tv. Kazimiero Seserys (mo
kyklos reik.) 2 sv. Niles. 
Mich. Skautės 2 sv.; Nor- 
vood, Mass. BALF 22 sky
dus 1,264 sv.

Oakland, Cal. Mrs. F, A. 
Tovves 5 sv.; Omaha, Nebr. 
Kun. J. Jusevičius 203 sv.

Paterson, N. J., Jok ’bavi- 
čius 540 sv.; Phila., Pa. — 
Iv. Jurgio mokykla (moky
klos reik.) 20 sv., Šv. Kazi
miero mokykla (mokyklos 
reik.) 60 sv., kun. J. Kidykas 
(knygų) 2 sv.; Šv. Andrie
jaus mokykla 20 sv., A. Un- 
guraitė 15 sv,, BALF ir Šv.

Trumpa pasaka 
apie kvailiukę

Houston, Tex. — Jis — T. 
W. Sutton, Ozark Hill far- 
merys, 74 metų amžiaus. Ji 
— Vinnie Holden, Pueblo, 
Calif.. medžio fabrikanto 
duktė, 16 metų 
•Juodu

amžiaus.

CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
Biznieriai Remia 
Draugija

Cicero. — šv. Antano Dr- 
jos pastarame susirinkime 
išklausyta daug pranešimų,

‘susimylėjo” prieš laiškų ir padaryta svarbių
metus ir per praeitas Vely
kas susituokė, nepaisant tė
vų protesto ir draugų pas
tangų sulaikyti mergaitę nuo 
tekėjimo už tokio senio.

Dabar pranešama, kad ge
gužės 7 d. jaunoji Sutton'ie- 
nė, pasisakius, kad jai skau
da galva, išėjo iš namų ir 
negrįžo.

414 bilionai
karams

Champaign, III. — Illi
nois Universiteto Ekonomi
jos ir Biznio Tyrimo organai 
apskaičiavo, kad nuo 1789 
metų iki šiol, tai yra per 
157 metus, 85 nuošimčiai 
federalių išlaidų išleista ve
dimui karų, kas sudaro 414 
bilionus dolerių.

Pirmas pasaulinis karas 
Amerikos Jungtinėms Vals
tybėms kainavo 33 bilionus 
dol., o pastarasis net 320 
bilionų.

Pensijomis kariams nuo 
1790 iki 1945 metų išmokė-

nutarimų.
Pirmiausiai išk 1 a u s y t i 

kvietimai laiškais:
1. nuo ARD į seimą, ge

gužės 26 d.; išrinkta atsto
vai ir paskirta aukų $5.

2. nuo Lietuvos Kareivių 
Draugijos pikniką, birže
lio 2 d.; nutarta dalyvauti 
ir paskirta $10 išleisti pik
nike.

3. nuo Raudonos Rožės 
Klubo į bankietą., gegužės 
19 d.; laiškas priimtas ir 
nupirkta trys tikietai po $3.

*
Apie draugijos pikniką pa 

darė pranešimą komisijos 
narys M. Jokubauskis. Pik-

Molinoms Pagerbti 
Vakaras

Brighton Park. — “Ma
myte mano, mano brangio
ji”, ir kitų dainų aidai skam 
bės vakare, kurį parapijos 
choras sykiu su mokyklos 
vaikučiais, rengia Motinų 
Dienoje, geg. 12 d. 6 vai., 
parapijos salėje, motinoms 
pagerbti.

Programai paįvairinti bus 
sudaryta mergaičių ir vai
kinų grupės, taipgi pasiro
dys solistai: Zita Walters, 
Juozas Lindžius, 'Juozas Gu
das.

Supryzų padarys parapi
jos mokyklos vaikučiai, ku
riuos tam vakarui ruošia 
seselės mokytojos. Nebūsi
me apvilti.

Visą šio vakaro pelną cho
ras skiria parapijos naudai, 
kaip teko girdėti, dekoravi-

nikas bus gegužės 12 d., pa- mui mokyklos kambarių.

Šiuo metu taip daroma
T, x _ • j • i dęs, bet giliau pasirodė pu- Kuomet Europoj siaučia! .7 „r t, , . . f J . . I peles sveikos ir galima buvobadas ir kuomet Amerikoj, r ~. , . . , , . . sunaudoti,viskas taip brangu, daugelyj

vietų nežinia delko naikina
mas maistas. Pavyzdžiui, 
aikštėje tarpe Cermak ir 
upės prie Loomis gatvės, iš 
po nakties rasta, “išdumpuo- 
ta” vežimas žalių pupelių

J

Sunkiai serga U. S. Apy
gardos Apeliacijų Teismo 
teisėjas Evan A. Evans. 70 
metų. Guli Billings Hospital.

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINĖS IR ALAUS

Jurgio parapija 2 030 sv. • , , . , , . „
Penn. Vilią Joseph Marle 6 ta du 1?lllonal dolerlų' Pa?‘ 
sv.; Pittsburgh, Pa. Dangaus tar0’° kar° veteranams be- 
Įžengimo parapija 19 sv., šv. P“ 25 met1'. maI’oma,-. b“a 
Kazimiero parapija 1 2041 ^‘1°““ ,smoketa ** 40 
sv.; Prospect, Ohio N. N. 2
nv.; Providence, R. I. Šv. Ka
zimiero mokykla (mokyklos 
reik.) 35 sv.; Pueblo, Colo.
Skautės 15 sv.

Riversford Pa., Mrs. C.
White 16 sv.; Roanoke, Va.
Laly of Nazareth Troop 16

bilionų dol.

Six bv six mirė
Edvvardsville, III. — Spe

cialus karstas reikėjo užsa
kyti mirusiam Harvey Bo- 
wer, kuris svėrė 550 sva-

Šv. Jurgio mokykla (knygų) reik.) 5 sv.; Cicero, 11. Šv..9 sv . Rockford Iu j Base.

16 sv.; Rochester, N. Y. rus. Jis buvo veik tiek ūgio.
tiek pločio.

Antano mokykla (mokyklos 
rėki.) 15 sv.

Cleveland, Ohio BALF 
skyrius 1,675 sv., (maisto)
145sv.; Danville, III — Skau
tės 17 sv.; K. J. Kodis 43 sv.

E. St. Louis, III. Dr. Kun.
A. Deksnys 11 sv.; Edwards- F. W. Narkelis 190 sv. So. 
ville, Pa. — A. Paukštienė Boston, Mass. Lietuvai Rem- 
11 sv.; V. Burbienė 14 sv.; ti Dr-ja 38 sv., “Darbinin- 
N Butkas 13 sv. (maisto): kas” (knygų) 134 sv.; St 
Elizabeth, N. J. — Kun. J. Clairsville, Ohio A. Gustai- 
Simonaitis 70 sv. S. Marke- tis 11 sv.; St. Louis, Mo. 
vičius 7 sv.; Elmira, N. Y. M. Skautės 19 sv.

vičius 2 sv.; Rock Fal’s, III. 
P. F. Buck 50 sv.

Schenectady, N. Y. K. 
Laureckis 31 sv.; Seattle, 
Wash. J. R. Roszel 30 sv.;

kimo parapija 83 sv., (kny
gų 608 sv., (mokyklos reik.) 
15 sv., Mrs. A. Block 12 sv. i 
“Amerika” (knygų) 560 sv., 
F. Juipis 12 sv., Šiugžda 42

Sioux City, Iowa Kun. Čės-, sv., Marckevičienė 15 sv., V. 
na 220 sv.; Stamford, Conn. ’ Klevičius 21 sv., T. Stačienė 

3 sv., Smetona 52 sv., M. 
Palutytė (maisto) 20 sv., Dr. 
J. Vaitulionis 22 sv., E. Rad
zevičienė 31 sv., A. Butkus 3 

A. Noreika 44 sv., O.sv

Mizeris 1 sv.; Erie, Pa. Skau
tės 34 sv.

Frackville, ’Pa., Sodalietės 
5 sv.; Gary, Ind , Kun. J. 
Martis 210 sv.; Glen Ellyn, 
III.; Mrs. McHaberle 11 sv.; 
Great Neck, N. Y. BALF 20 
skyrius 292 sv., (maisto) 123 
sv., (knygų) 92 sv.

Hamiltcn, Ohio, Skautės 
82 sv.; Hartford, Conn., 
Mrs. K. Bonitske 23 sv.;

N.

Lubinskienė 17 sv., J. Brun- 
za 3 sv. Per Montvilą 105 

Y. O. P. Ros-! sv., (maisto) 35 sv., (moky-Utica,
mauskas (mokyklos reik ) 
15 sv., Skautės 24 sv.; Up- 
per Darby, Pa. Skautės (D> 
laware County) 17 sv.

Williamsport, Pa., Lycom- 
ing Skautės 12 sv.; Wil- 
mington, Del. Skautės 12 sv.; 
VVilkes-Barre, Pa. Šv. Pran
ciškaus mokykla (mokyklos 
reik.) 14 sv.; Worceste\ 
Mass. Skautės 23 sv.. Šv.

Harrison, N. J. šv. Pranciš- Kazimireo parapija (maisto)
kaus Seserys (mokyklos 
reik.) 113 sv.; Hastings, N. 
Y. Mrs. Elminger 13 sv.; 
Homestead, Pa. Šv. Kazi
miero Seserys (mokyklos 
reik.) 53 sv.

IndianapoJis, Ind. Skaučių 
148 kp. 14 sv.

Jersey City, N, J. Kun. 
Šėmius 275 sv.

Kearny, N. J. — BALF 
moterys, talkininkaujant Šv. 
Onos ir kitoms draugijoms 
1,920 sv., Atkočiūnie.iė (mai
sto) 10 sv.; Kenosha, Wisc. 
Skautės 13 sv.; šv. Petro 
mokykla (mokyklos reik.) 
47 sv.; Kingston, Pa. Kun. 
S. J. Struckus (mokyklos 
reik.) 1 sv.

Lawrence, Mass., M. Zapė- 
naitė 43 sv.; Leonia, N. J. 
Skautės 13 sv.; Levviston, 
Me., A. J. Ausikaitis 10 sv.;

430 sv.; VVytheville, Va. 
Skaučių 7 kp. 1 sv.; Yaki- 
ma, Wash. Wm. Prank 8 sv.; 
Yonkers, N. Y. Mary C. 
Lumper 11 sv.

New York, N. Y. Mrs. R. 
Cardvvell 7 sv., Aušros Var- 

i tų parapija 200 sv., Muslin 
(gydymo reik.) 3 sv.

Brooklyn, N. Y. Rogers 
124 sv., J. Laukaitis 88 sv., 
J. Misevičienė 4 sv.. Mr. ir 
Mrs Kesner 37 sv., L. Tau- 
janis 15 sv., Zaborskienė 3 
sv., O. Mackevičienė 29 sv.; 
A. Jankauskas 18 sv., M. 
Norkevičius 63 sv., V. Juciu- 
tė 2 sv., A. Jankauskas 20 
sv.. N. Stilsonienė 1 sv., Pa- 
česnienė 211 sv., (knygų) 11 
sv., Radzevičienė 13 sv., T. 
šerkšnas (maisto) 12 sv., 
Gauta per p. Brundzą 16 sv., 
D. Damušis 40 sv., Apreiš-

klos reik.) 37 sv. Per Mikul
skienę 134 sv., Norkevičienė 
18 sv., Dumblienė 92 sv., Po
cienė 45 sv., Bazarienė 24 
sv.

Forest Hills, N. Y. O. Bal
sis (mokyklos reik.) 1 sv.; 
Maspeth, N. Y. Mrs. Schultz 
22 sv.; Richmond Hill, N. Y. 
Anna Stapulioris 9 sv.; 
Woodhaven, N. Y. Anella 
Stero 31 sv.; Woodhaven, 
N. Y. P Pusnikienė 21 sv.

rapijos salėj. Pranešė, kad 
pikniką stambiai parėmė pa 
tys nariai-biznieriai ir pro- 
fesijonalai: J. Budrikas, K. 
Černiauskis, P. Krasauskis.
J. Gribauskas, Jr., A. Pet
kus. F. Zajauskas, dr. P. At
kočiūnas, J. Anglickas, A. 
Bernadišius, P. Vestokas, P. 
Putrimas, P. Maseliūnas,* K. 
Balčiūnas, S. Kubkauskis ir 
k. Piknikas prasidės 5 vai. 
popiet. Gauta žinių, kad vi
sos draugijos žada piknike 
dalyvauti. Kadangi tai me
tinis, draugijos parengimas, 
nutarta, kad kiekvienas na
rys jame dalyvautų. Nedaly
vavę turės užsimokėti $2 
bausmės.

Gavus, pakvietimą į para
pijos pikniką, draugija nu
tarė išrinkti darbininkus. 
Vieni darbininkai išrinkti 
šiame susirinkime, kiti bus 
išrinkti kitame.

Baigus reikalų svarstymą 
buvo traukimas dovanų, ku
rias suteikė J. Gribauskis, 
Jr., būtent $5. Sekantieji lai 
mėjo po $1: L. Martinkus, 
L. Žukauskis, J. Tiekorius, J. 
Ogintas, J. šikšnis. Juozui 
Gribauskui, Jr., draugija la
bai dėkoja už tokią auką.

Beje, šiame susirinkime 
priimta draugijon vienas 
naujas narys, Maseliūnas. 
Jis kaip jo brolis, yra biz
nieriai (bučernės) biznyje. 
Abu jauni ir apsukrūs biz- į 
nieriai. A. Valančius

Įvertinkime mūs jaunimo 
darbuotę skaitlingu atsilan
kymu ir tuo paakstinsim jį 
rengimui didesnių koncertų.

Po visam bus šokiai. VAL

Geriausi žmonės ne tie, 
kurie laimės laukia; bet tie, 
kurie ją iškovoja. — E. H. 
Chapin.

_ i iunr
SENO—į

r!owers
VISŲ SPALVŲ

GAL
GERIAUSIA 

Išorinė Maliava

$2.98
Gal.

Unltlzed Plaunamų. Sienoms Poplera 
numažinta kaina. Apkarpoma dykai.

8ANITAS— Klijonkėa (OI1 Cloth), Vir
tuvėms Ir Maudyklėms.

NORMAN BERIAND
NAUJOJ VIETOJ

3544-46 W. 261h ST.
Nenr Drake Av».

Opposite Lurie Bros. Store
LatvndaJe 0104

Mes Galim Rekomenduoti Atnakomln- 
gu8 Maliavotojus Ir Popieruotojua.

ATYDA
1 a i s o m e

REFRIGERATORIUS
SKALBIAMAS MAŠINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS —
Visokios ISdirbystSs 
Didelius ir Mažus

DARBAS OVARANTUOTAS

SCIENTIE1C 
REFRIGERATION 

6528 S. Ashland Avė.
GROvehilI 1983 - TRIangle 0073

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JFAVELRV 

KRAUTUVE 

3241 So. Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS
Tel. CALnmet 7237

Pas mus rasite didel) pasirin
kimą ivairių rakandų, kaip pa
vyzdžiui: Gasinių Pečių. Pečių 
su Gasu ir Anglimis kūrenimo 
ypatybėmis, ir daug kitų na
mams reikalingų reikmenų.

Mūsų Jewelry skyriuje rasite 
Auksinių Žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų. Rankinių 

i Waterpruof Laikrodėlių ir .t L 
šiuos dalykus galite įsigyti ant

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
VVCFL, 1000 k. Nedalios vak. 0:30 
WHFC 14B0 k Ketvergo vak. 7:00

★ ★ ★
Geriausių rūšių alų 

pristatome į namus: 

buteliais, dėžėmis ir

statinėmis.

★ ★ ★
AL. ŠIMKŪNAS 

Savininkas

Telefonas PROspect 5951

38

STASYS LITWINAS SAKO:

"DABAR -
REIKMENIS”. ----

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

— GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — Insnlnotą Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langy — Dury — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišlo — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardware — Pieisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies Insnliacijos Materiolo — Štormo Langų — Kom
binacijos Durų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APRORAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI’ 
STASYS LITYVINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
8039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

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

10,000
e

DEGTINES
BRANDAS
RUM’O

BONKŲ
• GIN
• VYNO
• KORD1ALŲ

RENDUOJAME GRINDŲ 
TRINIMO MAŠINAS —

TIKTAI
$150

Į DIENĄ.

Mes Esame AGENTAI Dėl 
BEN.IAMIN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNISŲ, taipgi —
MARTIN 8ENOUR MALIAVŲ 

IR VARNISŲ, ir —
KEM-TONE VALSPAR.

Turime Gražų Pasirinkimų 
lfllflm. SIENINES POPIEROS 

Duodame 20% Nuolaidai

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMlock 8262

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjns Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

MATHAN 
KANTER 

“Lietu vlSkaa 
Žyduką.”

■S-

FARGUTIU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL 11. 1933

WHFC U50 kilocydes
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. Western Avė.. Chicago, III.
Telefonas — GROvehilI 2243 - JJJ

KVIEČIAME
KLAUSYTIS

MUZIKOS 
DAINŲ 
ŽINIŲ 

‘•KANEAII1Ų

■F



Ketvirtadienis, geg. 9, 1946 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Roselando Žinios
Gegužės 5 d. buvo vaiku

čių pirmoji šv. Komunija. 
Mokytojų seselių gerai pri
ruošti vaikai darė labai gra
žaus įspūdžio visiems baž
nyčioje. Kleb. kun. J. Šau- 
linskas pasakė tai progai 
pritaikintą pamokslą. Tą pa
čią valandą ir Maldos Apaš
talystės Brolija ėjo prie šv. 
Komunijos.

ry Jo Apple ir Marlene Vin- Ateinantį sekmadienį bus 
kieman pašoko. parapijos pavasarinis pikni-

Kleb. kun. J. Šaulinskas kas. Visi parapijonai ture- 
pasakė kalbą. tų to nepamiršti. Koresp.

Adv. Alfred E. Shapkus, 
taipgi karo veteranas, paro
dė magijos ‘‘triksų”.

Kalbėjo ir pirm. Šv. Var
do Draugijos, J. Smulskis.

Vakaras buvo įvairus ir) 
visiems labai patiko. Prog
ramos vedėju buvo P. Šalti- 
mieras.

Šv. Vardo Draugijos ban- 
kietas pagerbimui grįžusių 
vyrų ir mergaičių iš kariuo
menės buvo labai sėkmin
gas. Salė buvo perpildyta 
žmonėmis. Vėliau atėjusiems 
pritrūko vietos ir valgio.

Invokaciją atkalbėjo dva
sios vadas kun. B. Grinius. 
Introdukciją padarė J. Meš
kis, vakaro pirmininkas ir 
perstatė Am. Legijono pos
tą,, kuris atliko militarines 
apeigas.

Buvo pagerbti ir žuvę ka
re: John Balen, Walter A. 
Butkus, Richard Kekstas, J. 
R. Morkus, Jos. Paškauskas, 
Ignas Sirtautas, Richard 
Skrabutėnas, Antanas J. 
Wenckus.

Parapijos choras gražiai 
padainavo, o šokėjos: Steve 
Lachavvicz, Janie Glaser, Ma

Ateinantį sekmadienį Šv. 
Vardo Draugija eis bendrai 
prie šv. Komunijos 9 vai. 
šv. Mišiose motinų intenci
ja. Po pamaldų salėje bus 
pusryčiai.

Balandžio 28 d. Labdarių 
Są-gos 2 kuopa turėjo sėk
mingą bankietą. Buvo atvy
kęs ir kalbą pasakė prieg
laudos statybos komisijos 
pirm. ir centro iždininkas, 
kun. A. Linkus. Kalbėjo taip 
gi kleb. kun. J. Paškauskas, 
pirm. Z. Gedvilas ir k. Prog
ramą vedė kap. kun. Tikui- 
šis.

Nasturtų choras, akompa
nuojant varg. K. Saboniui, 
padainavo keletą lietuvišku 
dainų. Taip pat parapijos 
vyrų choras, vadovystėj K. 
Sabonio, padainavo.

Įsidėmėtinos Dienos
Roseland. — Geg. 12 d. 

mūsų parapijos pavasarinis 
piknikas, Vytauto parke.

Gegužės 20 d., 7:30 vai. 
vienos savaitės prasidės mi-i 
sijos, kurias ves kun. Ant. 
Mažukna, MIC.

Geg. 26 d. per šv. Mišias 
11 ir 12 vai. prasidės irgi 
vienos savaitės angliškos 
misijos, kurias ves kun. Jos. 
Heeney, OSA.

Birž. 2 d. su suma mūsų 
bažnyčioj prasidės 40 vai. 
atlaidai.

Birž. 9 d. parapijos mo
kyklos mokslo metų užbaiga.

Prašau ir kviečiu iš anks
to visus ant visų šių paren
gimų.

Kun. J. šaulinskas kleb.

Pranešimai
L. Vyčių Chicagos apskri

ties choro repeticijos prisi
rengiant koncertui įvyks šį 
vakarą, gegužės 9 d., 8 vai., 
Darius-Girėno mažoje salė
je, adresu 4416 S. Western 
Avė., o ne Gage Park. Taip-

A. A.
JONAS JUREVIČIUS
Gyveno 6423 S. Troy

Mirė Geg. 7 d., 1946 m.,
2:30 vai., ryte, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr., Baujenų pa
rap.

Amerikoje išgyveno 41 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

žmoną. Kotryną (po tėvais 
Katiliūtė), dukterį Molly, bro
lį lta> mond ir jo žmoną Blan- 
che ir jų šeimą, seserį Fran- 
ces Aluštis ir jos šeimą, tetą 
Camil.a švilpą ir jos šeimą, 
uošvį Mykolą Balčiūną ir Jo 
žmoną Oomicelę ir jų šeimą 
ir daug kitą giminių, drau
gi] ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano 
B. Petkaus koplyčioje, 6812 
So. Western Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
Gegužės 11 d. iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas 
į Gimimo švenč. Panelės pa
rap. bažnyčią, kiurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už ve
ldinio sielą Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečaime visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvaiuti laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Duktė 
Brolis, Sesuo ir Visos Kitos 
Giminės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas B. Petkus, Tel. Gro<v<- 
hill 0142.

A. A.
ELENA BALČIŪNIENĖ 

(Gyveno adresu 1400 So. 48th Ut., Cicero)
Mirė gegužės 7d., 1946m., 4:45 vai. ryte, sulaukus senatvės.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskr., Žagarės parap., 

Bružo dvaro. Amerikoje išgyveno 24 metus
Paliko dideliame nuliūdime: 2 dukteris Frances Patare- 

bienę ir jos vyrą Juozą ir anūkę Jozafiną, Apoloniją Kaika- 
rienę ir tris anūkus Stanley, Waltet ir Jwo2ą\<«u sūhus Ka
zimierą Balčiūną ir jo žmoną Mary ir anūką Kazimierą, ir 
Joną Balčiūną ir jo žmoną Oną ir anūką Robert; sesers duk
terį Agniešką Stanislovaitienę ir jos šeimą; giminaitį Vincą 
Juozapaitį ir jo žmoną Sofiją ir giminaičius Frances Tarvy
dienę _ ir jos šeimą; krikšto sūnų Jurgį Bičiusą, artimą gimi
naitę Eleną Matukaitienę; anūką Joną Kaikarį ir jo šeimą; 
sesers dukters dukterį Stella Bernadišiūtę ir visus kitus gi
mines, draugus ir pažįstamus čia ir Lietuvoje.

Priklausė prie Rožančiavos, Apaštalystės Maldos ir švento 
Kazimiero Akademijos Rėmėjų Draugysčių.

Kūnas pašarvotas Ant. B. Petkaus koplyčioj, 1410 S. 50th 
Avė., Cicero. Laidotuvės įvyks penktad., geg. lOdl .š koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į šv. Anftano par. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta i šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, Sūnai, Anūkai ir visos kitos Giminės.
Laid. direkt.: Ant. B. Petkus, telefonas Townhall 2109.

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.

SENOMS, ATDAROMS. 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
IR ODOS IŠBĖRIMAMS
Kenčlantlejl nuo senų. atdaru 

Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, Ir kaip 
nakties metu negalima gerai Usl-

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi {Mūsų Įstaigą!

Čia rasite suvirfi 200 Puikių 
paminklų ir galėsite lengvai 
išsirinkti tokį, kuris patiks.

Daugėto Liėf yra pūttot 
pattnkinti tau Utiw itdtvrais, 
kuriuot net padirbant jitnu.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvyki t 
| mūsų didįjį ofisą Ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 NO. VVESTERN AVĖ. TEL.: SEELEY 6103 

(įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

gi ir antradienio vakare, ge- labai svarbus susirinkimas riai būtinai dalyvaukite, nes jaus komisijos svarbus su
gužės 14 d., repeticijos įvyks įvyks nedėlioj, gegužės 12 d., yra daug rimtų klausimų. sirinkimas įvyks ketvirta- 
Dariaus-Girėno salėje ant parapijos salėj, 1 vai. -po- Bronius Tūbelis, sekr.1 dienį, gegužės 9 d., 7:30 vai.
estrados. Tai bus “dress re- piet. Visi nariai būtinai turi| ---------------------- ' vak., Enčerio name, 4401 S.
hearsal”. Visi choro nariai dalyvauti susirinkime, nes i Lietuvių Tautinio Muzie- i Mozart St. Valdyba
prašomi laiku susirinkti. yra labaį svarbus reikalas. į__________________________________ ________________

L. šimutis, J r., choro ved.

Bridgcport. — TT. Mari
jonų Bendradarbių 10-to sky 
riaus mėnesinis susirinki-

A. J. Valonis, pirm. 
J. Siuionuvičius rašt.

BALF 4-to skyriaus svar-, 
bus susirinkimas įv^ks sek

mas įvyks šv. Jurgio parap. į madienį, gegužės 12 d., pa
mokyki kambary, penkta 
dienį, gegužės 10 d., S vai., 
tuoj po pamaldų. Malonėki 
te visi-os nariai dalyvauti 
ir naujų narių atsivesti; už- 
likisasis mokesčius užsimo
kėti. Valdyba

rapijos salėje, 1644 Waban- 
sia Avė., po sumos. Visi na-

MAZEIKA1VANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

VVest Side. — Draugijos 
Aušros Vartų Šv. Panos Ma
rijos Vyrų ir Moterų ekstra

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

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

ATIDARO

Naują Koplyčią
Marquette Park

6845 S. Western Avė. - Pro,

miegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senu, atdaru Ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmu 
prašalinančios y- 
patybėa sutelks 
Jums tinkama 
nakties poilsi Ir 
pagelbls išgydyt 
senas, atda 
ras Ir skau 
dilas žals

das. Vartokite jį Irgi skaudlems 
nudegimams, SųAų Ir sutrflklmų 
pražallnlmul, Ir kad palengvinti 
Psortaals niežėjimą. AtvSdtna va
dinama Athlete’s Foot degimu ir 
'Čežėjimu, sustabdo Jo plėtimąsi, 
■ Valko nuo odos sudžiūvimo Ir 
nutrūkimo tarp plrStų; geras Ir 
■auaos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalėms U lauko pu-

UBOULO OINTMBNT parsi
duoda PO »1.OO. 1.75, ir » OO.

Siuskite Jūsų Money Orderi tie
siog

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd.

rient. n Cbleago Sft GI.
AiImi galima gnutl 8TEM l’HAlt- 
MAi'Y, 4847 W. 14th Št., Cice
ro 50, Illinois.

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monumenl 
Company

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 375“

PAGELBEKITE IŠTREMTIEMS
LIETUVIAMS GAUTI "DRAUGĄ 
KURIO JIE YRA LABAI PASILGĘ

“Draugo” administracija kasdien gauna laiškų iš pa
bėgusių lietuvių prašant siuntinėti jiems “Draugą”, nes 
būdami atskirti nuo savo tėvynės, nori rasti suraminimo 
skaitant lietuviškus laikraščius iš kurių sužino kas ir kur 
yra daroma, kad pagelbėti Lietuvai vėl atgauti prarastą 
laisvę. “Dratigo” Administracija jau siunčia nemažą skai
čių “Draugo ’ lietuviams ištrėmime, bet negali visų prašy
mų patenkinti dėl didelių išlaidų.

Kreipiamės j mielus “Draugo” skaitytojus atjausti 
savo brolius esančius be pastogės ir tarpe svetimųjų ir su
teikti jiems nors moralinį suraminimą duodant progos 
skaityti lietuvių spaudą. Tam tikslui yra organizuojamas 

I * Ištremtų lietuvių spaudos fondas” iš kurio sumų liūtų 
galima siusti “Draugą” tiems kurie jo labiausiai reikalin
gi. Jeigu visi “Draugo” skaitytojai nors maža auka prisi
dės prie šio fondo, tai esame tikri, kad galėsime patenkin
ti prašančiųjų norus.

Aukas šiam tikslui prašome siųsti “Draugo” Admi
nistracijai. pažymint “Ištremtų lietuvių spaudos Fondui” 
2334 So. Oakley Avė. CHICAGO 8, Illinois.

ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

3319 Lituanica Avė. - Yar. 1138-1139
Tiems, kurie gyvenate kitose miesto dalyse ir mies
to apylinkėse parūpinam koplyčias arčiau prie namų 
kiek galima.

J?

VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

DRAUGO” ADMINISTRACIJA

NORIU PIRKTI 
UŽ CASII:

Namus
Formas

Automobilius

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

Republic 6051

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

ohn F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIEN£ 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 
JtJSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th Avė., Cicero, III.
Telefonas T0WNHALL 2109

6812 So. Western Avė.. Chicago, IL.
Telefonas — GROVEHILL 0142

MAhu patarnavimas yra greitas, mandagus. Ir 
jfiaą finansiškam stovini prieinamas!

NARIAI:
O h I o a g o r 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių

AMBULANCU 
Patam a njam 
dieną ir naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.A sočia cljos

I. LIULEVICIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572

P. J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 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. 0999

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

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L. L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULlman 9661

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

Lietuvos Nepriklausomybei - tam aukokimės!



B

Negalvokit apie tai

Kur vasarą važiuosit atostogų
CHICAGOJ BfiDAMAS GALĖSI IŠSIRINKTI MASINAN

ČIĄ VIETĄ IR REIKS TIK PINIGŲ TURĖTI.

IR ČIA NEPASILIEKAMA

Gyvenimas nestovi ant 
vietos, ypatingai Amerikoj. 
Kiekvienas rytojus neša nau
ją pažangą, naujų išradimų, 
naujų atradimų. Stikliniai 
namai, sparnuoti automobi
liai, atomo bombos, susisie
kimas su mėnuliu ir kitomis 
planetomis radar pagalba ir 
daug tam panašių — vis tai 
pastarųjų dienų, savaičių, 
mėnesių žmogaus mokslo 
proto padariniai, išradimai, 
atidengimai, ko prieš dėsėt- 
ką, kitą metų nieks net ne
sapnavo.

Vienas tik dalykas iki šiol 
stovinėjo ant vietos, būtent 
turėjimas aiškaus vaizdo 
vietos, krašto, kur galima 
būtų puikiausiai praleisti 
atostogas. Iki šiol taip būda
vo: vasarai atėjus ir pasiė
mus laiką atostogoms, žmo
gui suasidarydavo galvosū
kio, kur, į kokį kraštą va
žiuoti tų atostogų. Sykį jau 
buvusion vieton nesinori va
žiuoti, neįdomu, o pasaulis 
toks didelis ir tiek yra gra
žių vietų, bet kaip jas suži
noti?
SUDIEV GALVOJIMUI

Kam ne kam, bet čikagie- 
čiams daugiau nereiks gal
voti, kur kuomaloniausiai 
praleidus atostogas. Dabar 
viso labo reikės tiktai pini
gų turėti.

Balandžio 10-14 dienomis 
Chicagoj, Stevens viešbuty
je, bus ypatinga paroda, bū
tent vietų vasarinėms atos
togoms, su įvairiomis pra
mogomis, pasilinksminimais, 
malonumais ir t. p. “Ekspo
natų”, tai yra artistų, kau
bojų, dainininkų, filmų bus 
iš visos šiaurės ir pietų A

Roofing - Siding
(STOGŲ DENGIMAS IR SIENŲ APKALIMAS)

MES PRISIRENGĘ 

PATARNAUTI!

KREIPKITĖS

ŠIANDIEN!

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

KOSTAS LANKAUSKAS
1904 SO. CICERO, AVĖ Tel. Olympic (Cicero) 1130

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

Turtu Viri 117,500.000. — Ataugu Fondu VM 11300,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JIJSTIN MACKIEWICH. Preg. and Mgr.

Office hours dali y: 9 A.M. to 4 P.M. — Wedneadays: 9 A. M. to 
12 Noon. — Thursdays 9 A. M. to 8 P. M. u?

merikos, iš Kanados ir salų 
Ramiajame vandenyne. Pa
rodos metu senioritos iš 
Meksikos, kaubojai iš Colo- 
rado valstybės, indėnai ir 
aukso tyrėjai iš Black Hills 
Dakota valstybėje, geriausi 
rankdarbininkai iš Naujosios 
Anglijos, įvairūs atstovai iš 
Kanados, Pietų Amerikos, 
salų Ramiajame vandenyne 
— visa tai bus vaizduoja
ma scenoje. Parodos metu 
ne tik gyvaisiais paveiks
lais, tenykščių gyventojų 
dainomis, šokiais, pasilinks
minimais ir t. t. bei filmo- 
mis bus masinami žmonės, 
bet čia pat teikiama infor
macijos dėl kainų susisieki
mo, viešbučių, resortų ir t. 
t. Geležinkelių kompanijos, 
lėktuvų linijos digramomis 
parodys, kiek laiko ima tą 
vietą pasiekti, kiek kainuos 
ir koks patogumas laukia 
tavęs traukinyje ar lėktuve.

Vadinas, atlankius parodą 
žmogui nereiks galvos sukti, 
į kurį kraštą važiuoti atos
togų ir kuri vieta jam ge
riausiai patinka. Vieta jau 
bus pasirinkta ir reikės tik
tai pinigų turėti.

Gaisras Town of Lake
Nuo degančių šiukšlių už

sidegus namui adresu 4501 
-03 S. Paulina St., dvidešimts 
gyventojų buvo priversti 
bėgti lauk viską palikus. 
Nuostolių padaryta už apie 
$600.

OPERĄ PALAIKE UŽ GELEŽINKELIO STOTĮ

Kariu klube 
slot mašinos

Chicago operos savaitės pirmą vakarą, kuomet, papras
tai, susirenka tik stambioji miesto buržuazija, laikydama 
rankoje geležinkelio tikietą į Gary, Ind., norėjo įeiti į ope
rą ir darbo drabužiais, apsirengęs žmogelis. Nuotrauka 
padaryta žmogeliui duodant tikietų atėmėjui geležinkelio 
tikietą. (Acme-Draugas telephoto)

Teatras parduotas 
už taksus

Superior Court teisėjas 
Robert E. Crowe patvirtino1 
Blackstone Theater pardavi
mą už taksus, kurie buvo 
pasilikę nuo 1930 metų ir 
šiuo metu siekė $129,524. 
Teatrą iš varžytinių nupirko 
adv. Samuel B. Epštein už 
$50,221.

apsigavo
Trys negrai plėšikai įsi- 

briovę į Sherman Cartage 
Co. garažą, įsakę sargui ra
miai sėdėti, visą naktį dar
bavos su acetelynu prade
gindami šešis stovinčius tro- 
kus. Kiekvienas tų trokų bu
vo tuščias.

Firmai uždarė elektra
Pinigų keitimo biurui, 830 

Fullerton Avė., Common- 
wealth Edison Co. uždarė 
elektrą, nes firma paneigė 
“dimout” taisvkles. Penkis 
sykius firma buvo įspėjama.

Šeima iš 10 metama 
lauk !

Fred Tillwach, kuris, be 
žmonos, turi da aštuonis vai
kus (jauniausias 14-kos mė
nesių), pergyvena baimę: 
teisėjas Ed. P. Luczak, po 
30 dienų notos, davė teisę 
namo savininkui, T, Zieb- 
orowski, išmesti šeimą is 
keturių ir pusės kambarių 
apartmento adresu 1914 
Eilėn.

Namo savininkas sako, 
kad nuomininkas yra pasili
kęs su nuoma ir nedėjęs pas
tangų užmokėti, o nuominin
kas sako, jog metamas iš na
mo dėlto, kad per daug turįs 
vaikų.

Nevartok 'Svaigalu'
Dėl paeelhn® nno “Nugarukan- 

smų”. “Rheiimutznv)” ir
“Muskulų Skausmų”.

Vartokite
HEALTH RESOKT M1NKKAL

BATH DRISKA
1 malftnkas užtenka lt 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00 

PraSvklta Jos vietinei vaistinėj, 
o Jei iru 10 su vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakvmus su pi
nigais tiesiog I —

Bath Products Co.
Laboratorlae — Chicago. III. 
flouth«nlrtl®čl»l. kr.lpklt*. | BHIlf- 

KD8 DRUOS. 1101 g. Halrtsd St.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ELLINOIS

Chicagoj eina

Didelė taksų nuo pajamų medžioklė
1,000 FEDERALIŲ AGENTŲ PERŽIŪRI ĮTARTINŲ 

BIZNIERIŲ REKORDUS. SUMEDŽIOTA JAU PEN
KI MILIONAI, DAUGIAUSIAI Iš BLACK MAR
KET’O.

Ketvirtadienis, geg. 9, 1916

/ mus

Policija padarius kratą 
Armed Forces Officer’s 
Club’e, 130 N. Wells St., ra
do keletą slot mašinų, kurias 
konfiskavo. Suimtas klubo 
menedžerius.

Neteko kojiniu
Į Morris Pasternak na

mus, 4208 Leland Avė., įsi- 
briovę vagys prie vertin
giausių daiktų priskaitė ir 
septynias poras nylon koji
nių Viso nuostolių padaryta 
už virš $2,000.« f *'

—*------- ; į

Hammond'e už OPA
American Veterans of 

World War II pravesti bal
savimai parodė, kad Ham- 
mond’e 10 prieš 1 stovi už 
palaikymą OPA kainų kon
trolės.

Uždaroma poilsio vieta
Karo metu buvusi karių 

poilsio vieta — Service 
Men’s Center, 176 W. Wash- 
ington St. — uždaroma nuo 
gegužės 15, kaip praneša 
mayoras. Nuo 1941 metų 
daugiau kaip 15 milionų ka
reivių yra vieni ilgiau, kiti 
trumpiau viešėję tame cen
tre.

Gyvas Haymarket 
riaušių ramintojas

Haymarket. aikštėje, prie 
Desplaines ir Randolph gat
vių, prieš 50 metų suruoš
tam anarkistų mitinge kilo 
riaušės, kurių raminti buvo 
iššaukta k 174 policmonai. 
Riaušėse žuvo keletas asme
nų ir keliosdešimtys sužeis
ta.

Vienas iš policmonų, da
lyvavusių tų riaušių ramini
me, ir buvęs sužeistas, da 
tebgyvena, būtent Frank P. 
Tyrrell, 643 Clarence Avė., 
Oak Park.

"Keep the OPA"
Tokiu obalsiu šiandie 71-j 

ir Grandon gatvėse bus įdc 
mus paradas — motinų s 
kūdikiais vežimėliuose. Pri 
Jeffery gatvės bus visa eil 
staliukų su gatavai paruoč 
tais telegramais senatoriam 
ir kongresmonams, kad ji 
darbuotus už “Keep th 
OPA”. '

PRAFITERININKAI
NEIŠSISUKA

Chicagoj šiuo metu eina 
intensyvi medžioklė biznie
rių, kurie vienu ar kitu bū
du bandė nusukti vyriausy
bei taksus nuo savo pajamų. 
Medžioklė pasirodė sėkmin
ga. Nuo kovo 15 d. vadina
mo “deadline” taksų blan- 
koms išpildyti, iki šiol fede- 
raliai mokesčių agentai pri- 
medžiojo vyriausybei penkis 
milionus dolerių. Medžioklė 
tęsiama ir tikimasi, kad Dė
dės Šamo iždas da gaus ke
letą milionų, kurie kitaip 
būtų pasilikę profiterininkų 
— pelnagaudžių kišenėse.
BLACK MARKET 
CASH SISTEMA

Toje taksų nuo pajamų 
medžioklėje federaliai agen
tai neaplenkia nei black 
market’o, kuris pasirodo

Po aptemdinimą pasidairius
Chicago tikrai tamsi. Už 

tai kaltinkim aptemdinimą o 
aptemdinimas, žinoma, kalti
na stoką anglių, angliaka
sius ir jų carą Lewis’ą.

Illinois Komercijos Komi
sija kreipėsi į Admiral Ra- 
dio Korporaciją, kad ji nu
trauktų laikinai kontraktą 
gaminimui radar laivynui. Ši 
dirbtuvė dirba 40 vai. į sa
vaitę. Elektra, sako, dabar 
labiau reikalinga visuome
nei, negu radar laivynui.

Chicago Viešasis Knygy
nas paskelbė pakeičiąs va
landas lankymui centralinio 
knygyno ir skyrių. Naujos 
lankymo valandos nuo 2 iki 
6 popiet.

Dailės Institutas paskelbė 
nutraukiąs nepaprastus įvy
kius, kurie būdavo po 5 vai. 
vakare. Institutas bus atda
ras šiokiomis dienomis nuo 
9 iki 5, o sekmadieniais nuo 
piet iki 5 vai.

Valstybinis gaisrų marša
las kreipia dėmesį gyvento
jų, ypatingai biznierių, kad, 
vartodami žvakes ir žibali

Įvairios ~ Įdomios

ŽINIOS 

Redaktorius ir varna
Bartesvifle, Okla. — Bu- 

dge Welty, vietos laikraščio 
redaktorius, buvo padaręs 
tokias laižybas: jis suvalgys 
varną, jei bus priimtas vadi
namos Hulan užtvankos 
(dam) sumanymas. Kadangi 
sumanymas priimtas ir sta
tyba jau pradėta, tai redak
torius per pietus su senato
rium Elmer Thomas (D) ir 
gubern. R. D. Kerr turėjo 
suvalgyti iškeptą juodvarnį.

Šiomis dienomis iš Ameri
kos išsiųsta Europon tarp 
80,000 ir 85,000 tonų bitu- 
minous anglies, kuri buvo 
nupirkta iš vyriausybės san
delių prieš angliakasiams 
išeisiant į streiką.

Chicagoj neįsivaizduojamai 
milžiniškas ir pajėgus. Jo 
didumą galima įsivaizduoti 
iš to: vieno black market’o 
operatoriai, nenorėdami pa
tekti į teismą ir kad jų var
dus visuomenė nesužinotų, 
sumokėjo $250,000 taksų, 
inimant ir bausmės. Kituose 
dviejuose atsitikimuose, ku
rių federalis vidaus mokes
čių rinkimo viršininkas fir
mų nei vardų neskelbia, tak
sų sumokėjo vieną milioną 
doleriui!

Kad išsisukus nuo taksų 
už pajamas, daugelis biznie
rių ir black market’ų biznį 
varo “kėš grynais pinigais”, 
o ne čekiais, kad mažiau bū
tų rekordų ir žinių. Vienok 
įgudę federaliai agentai, pra
eitų metų rekordais, apskai
čiuoja kiek, maždaug, John
son arba Smith pajamų tu
rėjo ir nustato taksų sumą.

nes lempas, būtų atsargūs. 
Labai greit gali kilti nuosto
lingi gaisrai.

Mayoras Kelly išvyko į 
Washington konferencijai su 
prezidentu ir kitais vyriau
sybės nariais tartis dei pa
greitinimo iš aptemdinimo.

Kas ruošias kur nors va
žiuoti geležinkeliu, tegul iš 
anksto gauna informacijų j 
stotyje. Daugelis traukinių' 
tam tikromis valandomis su
laikyta.

Sustojus kai kurios dirb
tuvėms, daugelis darbininkų 
pradėjo registruotis bedar
bės kompensacijai (atlygini
mui).

U. S. Plieno Korporacija 
paskelbė, kad Chicago rajo
ne iš 50,000 darbininkų, dėl 
elektros stokos tedirba, tik 
pusė. Kiti atleisti.

James F. Stiles, Illinois 
Prekybos Buto prezidentas, 
sako, kad nustatymas 24 
vai. darbo savaitėje gali ne
tolimoje ateityje visiškai su
laikyti prekybą.

Dainų šventė
So. Bend, Ind. — Gegužės 

19 d. čia bus prima po karo 
Dainų šventė. Jungtinį vyrų 
chorą iš 1,000 balsų sudarys 
chorai iš Illinois, Indiana, 
Wisconsin ir Michigan vals
tybių.

Dainų šventę rengia inži
nieriai Studebaker automobi
lių korporacijos.

Gaisras sunaikino
Underwood, Wash. — Ki

lęs gaisras veik visiškai su
naikino šį miestelį. 400 gy
ventojų neteko pastogės. 
Nuostoliai siekia $100,000.

Žemuogė London'e Į
5 centai j

London. — šiomis dieno
mis London rinkoje pasirodė 
pirmosios žemuogės. Kaina 
jų negirdėta: viena uoga 5; 
centai. Gyventojai taip puolė 
prie uogų, kad per valandą 
visos buvo išparduotos.

X K. of L. Building Fund. 
L. Vyčių Seniorams ir Chi
cago apskričiai nupirkus na
mą, kuriame bus įsteigtas 
jaunimui centras, praeitą 
sekmadienį apskrities susi
rinkime sudarytas Namo 
Fondas (direktoriatas) iš 
narių: buvusio Apskrities 
Namo Fondo, Namo Pirki
mo Komisijos, stambiausių 
aukotojų ir apskrities atsto
vų. Direktariatan įeina se
kantieji: kun. I. Albavičius, 
kun. A. Linkus, inž, A. Ru
dis, teisėjas J. Zūris, namų 
statymo kontrakt. M. Zizas, 
bizn. laikr. Jonas Kass, Mu
tual “spulkos” prez. J. Ka- 
zanauskas, Ig. Sakalas, bizn. 
S. Šimulis, apskr. pirm. Ed. 
Pavis, centro vice pirm. A. 
Žičkus, K. Zaromskis, Jack 
Juozaitis, V. Balanda, P. Či- 
žauskas, V. Rėkus, Stella 
Brozas, A. ir K. Petruliai, 
H. Motekaitienė, P. Cibuls
kis, S. Jesulaitė, J. Kasiulai- 
tis, A. Lukošaitis, S. Šūkis. 
Namo trustisus sudaro: Ed. 
Pavis, M. Zizas, J. Kass, K. 
Zaromskis ir A. P. Žičkus.

X Melanijai Salukaitei ir 
Jonui Rasteniui gegužės 11 
d., 3 vai. popiet, Šv. Antano 
bažnyčioje, Cicero, bus su
rištos rankos ir sumainyti 
žiedai. Vestuvės bus para
pijos salėj. Jaunasis yra pa- 
liuosuotas iš kariuomenės. 
Yra baigęs St. Rita High 
School. Dabar lanko Loyola 
Universitetą. Jaunoji yra 
baigus Šv. Kazimiero Akade
miją. Jaunavedžių tėvai yra 
ilgamečiai “Draugo” skaity
tojai.

X Kastas Zaromskis, ku
ris, staiga susirgęs, buvo iš
vežtas į Loretta ligoninę, jau 
parvežtas namo, 4531 So. 
Sacramento Avė. ir silsėda
mas atgauna sveikatą. L. V. 
Chicago apskr. sus-mo at
stovai praeitą sekmadienį 
“in corpore” jį ligoninėj ap
lankė.

X ARD 27-tas metinis sei
mas įvyks gegužės 26 d. Vi
sur rengiamasi prie to “Fun
datorių seimo”, nes naują 
akademiją jau ruošiamasi 
statyti. Chicagos Lietuvių 
Moterų Klubas savo pasta
rame susirinkime išrinko 
tris delegates ARD seiman 
ir paskyrė auką $25.00.

X Dr. Ant. Rakauskas ku
nigystės šventimus gaus bir
želio 16 d. Savo pirmąsias 
Mišias (primicija) laikys Gi
mimo Šv. P. Marijos bažny
čioje (Marąuette Park), Chi- 
cagoje birželio 23 d., 11 vai.

X M. Navickienė, 4538 S. 
Washtenaw Avė., beplauda
ma drabužius mašina susi
žeidė ranką. Patekusią į 
gręžtuvą ranką taip perplo
vė, kad atvykę|3 daktaras 
turėjo net dešimts “stičių” 
sudėti.

X Zita Baubkaitė, iš Ci
cero. dar besidžiaugia dova
nomis, kurias gavo savo var 
dinių proga. Be to, tėvai bu
vo iškėlę jai šaunią puotą, 
kurioj dalyvavo visa eilė 
žymių svečių.

X Kunigy Vienybės Chi- 
cago Provincijos susirinki
mas įvyks gegužės 14-tą die
ną, šv. Kryžiaus parapijos 
klebonijoj, 4 vai. popiet. Vi
si kviečiami dalyvauti.




