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LEWIS’AS PASKELBIA 12 DIENU PALIAUBAS
Demokratija Triumfuoja Franci joje - 
Prancūzai Nenori 'Raudono Fašizmo'

i jie siekia sudi umst prancūzų 
ramybę. Gal paskelbs strei
kus? Ar tyčia išplės ‘‘juo- 

Sekmadienį vyko Prancū-‘ir sumažins mai- 
Zljos išbandymas. Už ką sto davin'- kad gyventojų 
tauta pasisakys, ar už de-1 ta;pe kiltl» naPaaitenkini 
mokratiją, ar už “raudoną
fašizmą,“ kurį komunistai

(“Draugo" Specialaus Korespon
dento Paryžiuje Pranešimas).

susidėję su socialistais sten
gėsi Įpiršti žmonėms.

Ir laimėjo demokratija. 
Šiandien visa prancūzų 

tauta triumfuoja. Ji įrodė, 
kad prancūzai neužmiršo 
savo senos tradicijos: jie 
nori gyventi laisvi ir niekad 
nepakels nei rudojo nei rau
donojo fašizmo.

mas.
Viena ar kita Maskva ne

gali dovanoti, kad ji veltui 
sukišo tiek pinigų į komu
nistų propagandą. Dabar 
kortos sumaišytos ir Mas
kvai reikia pradėti žaidimą 
iš naujo.

Socialistai Išgelbėti Nu<> 
Savo Mirties

Vienas prancūzų laikraš
tis balsavimo dienos išvaka
rėse Įdėjo gražią karikatū
rą, vaizduojančią prancūzų

Komunistų peršamoj? kon Į kdmunist? partijos vad« .
uhorez žmogėdros paveiks-

Lietuviškas Žydelis’ 
Redagavo Konstituciją

IEŠKO MOKESČIO UŽ ATLEIDIMĄ Iš DARKO Principe Sutinka Dėl Ligoninės Kasos; 
Laukia Kasyklų Atsakymo i Siūlymą
WASHINGTON, geg. 10.—Kasyklų atstovai rodo pa

linkimo priimti unijos paliaubų pasiūlymą.

stitucija, kurią redagavo 
“‘lietuviškas žydelis“ Gilbert 
Zaksas, prancūzų pilietis, 
gimęs Kaune, didelis mark
sistas, turėjo tikslą “paža
boti“ prancūzų laisvę, mo
kyklas, religiją ir spaudą, 
buvo 10,455,708 balsais at
mesta, nežiūrint, kad komu
nistai su socialistais susi
vieniję per dideli vargą su
rinko tik 9,284,098 balsus.

Ištisą savaitę plakatai 
‘ Taip” ir “Ne” kovojo tar
pusavyje. Komunistai ėmė
si pačių brutališkiausių prie-

le, stovintį prie didelio ka
tilo, ant kurio nupaišyti kū- 
jas ir piautuvas su penkia
kampe žvaigžde. Šalia kati
lo, atsiklaupę ant žemės so
cialistų vadai, stengiasi į- l 
pūsti ugnį, kad ji stipriau 
degtų. Ir Thorez jiems sako- 

—Padėkit man užvirti
vandenį, o paskui aš ir jus 
išvirsiu tame katile.

Tas tai tiesa. Socialistai 
labai naiviai galvoja, kad 
balsuodami drauge su komu 
nistais, jie galės bendrai

Neeikvodami laiko, ehieagiečiai tuoj ėjo prašyti bedarbės mokesčio, kuomet elek
tros suvaržymus sustabdė jų darbą. Dvi ilgos eilės darbininkų stovi prieš “new claims” 
stalą,, kur patarnautojai paima prašymus bedarbės mokesčiams. (Acme Telephcto.)

Bevin ir Vėl Susikirto su Molotovu, 
Kam Priešinasi Taikos Konferencijai

Britai Nerado Atomu 
Skaldymo Ispanijoje

NEW YORKAS, geg. 10. 
Anglija painformavo Jung 

civilį karą buvo sutrukdy- tinių Tautų komisiją nagri- 
tos, kadangi vyksta nagri- nejaučią Ispaniją, kad britų 
nėjimas komunistų kaltini- militarinis espionažas nera- 

Didžiųjų pirm negu bus su-1 mo būk 300,000 valdžios ka- do jokių žymių< kad tame
saukta Europos taikos kon- nų pradėjo vajų išnaikinti krašte vyksta atominiu pa- 
ferencija, buvo britų sluoks- 60,000 komunistų karių cen- buklų studijos, kaip sakvta 
nio šiandien pavadinta “ve-Arinėje Kinijoje.

VVASHINGTON, geg. 10. — Prezidento sųaudos sek r. 
sakė Levvis ir kasyklų savininkų atstovas O Neil “ princi
pe sutiko’’ dėl ligoninės kasos įsteigimo, kuris yra vienas 
didžia siu angliakasių reikalavimų.

\\ .ASIIINGTON, geg. 10.—Kasyklų savininkai dar ne
atsakė į John L. Levvis “paliaubų” pasiūlymą. Jų tarpe 
pareikšta mintis, kad Levvis gal bando savininkus suskal
dyti, eidamas virš jų galvų tiesiog į mažų kasyklų savi
ninkus.

-----o----
VVASHINGTON, geg. 10.—John L. Levvis šiandien pa 

siuntė kiekvieno l’MVV lokalo prezidentui telegramą ra
ginant juos sutvarkyti 400,000 streikuojančių angliakasiui 
grįžimą į kasyklas, kuomet tik vietinės kasyklų vadovy
bės sutiks tam laikui atgal paskaityti by kokį vėliau išsi 
derėtą algų pakėlimą.

Levviso pasiūlymas yra dviejų savaičių (12 darbo die 
nų) paliauboms minkštos anglies streiko, pradedant pir 
madienyje. “šis veiksmas yra UMVV kontribucija mūsų 
krašto ekonomijai,” Levvis telegrafavo lokalains, “kuriai 
gręsia kasyklų neapdairumas ir gobštumas.... ir demago
gai, kujie bando pasukti viešąją nuomonę į isteriją, ge
riau negu duoti teisingumą ir žmonišką elgimąsi su vy
rais iškasančiais krašto anglis.”

monių prieš savo konkuren- pi_‘e 'aidžios pasilikti. Pirm 
tus. Jų plakatus nuplėšdavo, 1 butų paIiestl dešimeji, bet
užtepdavo smala arba užkli
juodavo ant jų hitlerišką 

prierašu, kad 
tas yra

svastiką su 
kas balsuos “ne, 
nacis.

Tačiau žmonės pamatė 
visas komunistu propagan
dos “pažibas.” Per tą savai
tę laiko jie išmoko daugiau, 
negu per visą savo gyveni
mą. Jie žinojo, kad jei pri-

paskui ir jų galas būtų atė
jęs.

Kas Bus Dabar?

Konstitucijos atmetimas 
Prancūzijai duoda teisę dar 
kartą rinkti naują parla
mentą, kuris per septynius 
mėnesius turi paruošti nau
ją konstituciją. Naujan par- 
lamentan atstovai bus ren
kami birželio 2 dieną ir šį,ms kor/.f.nistų siūlomą kon- „ reikja m .

sftuc.j, ta. patys bus sm- rinkjkai nepadarys.
. tuo tinklu, kur, ko- | Parlamentas išrinks nau.

ją vyriausybę ir prezidentą 
ir paruoš tokią konstituciją, 
kuriai pritars tauta. Gali- 

Balsavimo dienos vakare mas dalykas, kad ir nerei- 
per garsiakalbius buvo pra- , kės septynių mėnesių naujai 
nešinėjami rezultatai ir mi- konstitucijai paruošti, gali
ma išgirdusi, kad “Ne“ nu- ma bus ir tą pačią pravesti, 
sveria “Taip,” šoko iš džiau pataisant kaikurias vietas, 
gsmo. Tuo tarpu komunis- dėl kurių buve dabar tiek 
tai visai nusiminę vaikšto. Į ginčytasi.
Jie taip buvo tikri savo lai-__ ‘ \ ,______ 'Kokios Po uUkos Prancūzija

Laikysis?

pančioti 
munistai paruošė.

Paryžiečiai šoka Iš 
Džiaugsmo

mėjimu, kad jau planavo 
apie naujos vyriausybės su
darymą ir skirstėsi portfe
liais.

PARYŽIUS, geg. 10. — 
Rusijos reikalavimas dėl pil
no susitarimo tarpe Keturių

Senatas Užgyrė Paskolą Britanijai; 
Skubiai Svarsto Streiku Suvaržymą

to ant leidimo tautoms da
lyvavusioms kare pareikšti 
savo nuomones” apie taikos 
sutartis.

Tas sluoksnis citavo An
glijos užsienių sekr. Beviną 
kaipo atakuojantį sovietų 
nusistatymą ministrų ryti
niam posėdyje.

U.S. Priešinasi Rusams
Antroje sesijoje, po pie

tų, Bevinas neiškentė ir aš
triai susikirto su Molotovu,

Graikai Gaus Balsuoti
Dėl Karaliaus Grižimo
ATĖNAI, geg. 10.—Prem

jeras Constantin Tsaldaris 
šiandien sakė Anglija užgy- 
rė pravedimą balsavimo ka
raliaus Jurgio II grįžimo į 
Graikijos sostą reikalu, taip 
greit, kaip tik bus pertvar
kyti balsuotojų sąrašai. An- 
sčiau planuota tą plebiscitą

Lenki jos skunde. Britai taip 
pat sakė Ispanija turi ne
daugiau kaip 450,000 vyrų 
kariuomenę.

i kam pastarasis priešinasi atlaikyti 1948 metais.
U.S. valstybės sekr. Byrnes ------- -------------------- —
pasiūlymui sušaukti 21 tau- KALENDORIUS
tos taikos konferenciją Pa- Gegužės 11 d.: šv. 
ryžiuje birželio 15 d. mertas ir Šv. Anastazijus;

Amerikietis informantas senov®s: Skirgaudas ir Su
sakė Byrnes’as taip pat don®-

Gegužės

Ma-

priešinosi sovietų 
tymui.

nveista-

Dabar dar sunku pasaky
ti kokia bus Prancūzijos po-

Dabar už tokį pralaimėji- litikos laikysena, bet viena 
mą jų “tėvas“ Stalinas ne- aišku, kad naujon vyriausy-
pagirs, ir kitą dieną po rin
kimų komunistų spauda pra

bėn turės įeiti radikalai ir 
Respublikonų Laisvės Parti-

dėjo šaukti, kad prancūzų ja- kuri būdama jauna, tau- 
komunistams reikia labiau į toj turi didelį pritarimą dėl 
vienytis, kaip dar niekad ne- savo prieškomunistinės pro- 
prisėjo ir iš to pralaimėjimo gramos.
jie turėsią daryti tam tik- Dabartinis prezidentas Go-
ras išvadas. uin, galimas dalykas, kad

. . .« artimiausiomis dienomis at- 
Ko Siekia Komunistai? .sistatydins prieš sušauktą 
Kokias išvadas dabar jie dar senąjį, parlamentą, bet 

gali daryti? Prieš akis dar besivystant šiuo metu tarp- 
stovi rinkimai į naują par- tautiniams įvykiams, parla- 
lamentą. Bet ne apie tai jų mentas galės jo prašyti lai- 
laikraštis užsimena. Aišku, kinai pasilikti dar vyriau-

Paskelbė Paliaubas 
Centrinėje Kinijoje

NANKING, geg. 10. — 
Valdžios ir komunistų jėgos 
susitarė civilio karo baigi
mui centrinėje Kinijoje. Ofi
cialūs sluoksniai sakė tas 

i susitarimas atidaro kelią 
atnaujinimui pasitarimų dėl 
Mandžurijos problemos.

Paliaubas paskelbė kinie- 
čių-amerikiečių taikos ko
manda po to kai sugrįžo iš 1 
Hankow, kur vyko kauty
nės.

Generolo Marshall pastan
gos užbaigti Mandžurijos

12 d.: Trečias 
Sekmai!, po Velykų, Šv. Ne
rijus ir šv. Pankracas; se
novės: Vaidutis ir Viligailė.

Gegužės 13 d.: šv. Rober
tas ir Šv. Zigmantas; seno
vės: Gardievutis ir Nergonė.

sybėje iki rinkimų. Kartu 
su juo tada pasiliktų ir kiti 
ministeriai.

Bet viena aišku, kad tik
roji demokratija šiandien 
triumfuoja ir tas jau yra 

,daug. Vyt. Arūnas

Anglijos Karo Laivai 
Pagelbsti Chiang'ui

TOKYO, geg. 10.—Adm. 
Lord Fraser šiandien sakė 
britų laivyno Pacifike laivai 
‘“atlieka visą reikalingą ly
dėjimą U.S. laivų, kurie ve
ža Kinijos valdžios kariuo
menę į šiaurės uostus.“

Rusai Lakūnai Privertė 
US Lėktuvus Nusileisti
Šen. Bridges (R., N. H.) 

šiandien paskelbė karo sek
retoriaus Patterscn laišką, 
kuriame pasakyta, jog rusų 
kovos lėktuvai atakavo ir 
privertė nusileisti U.S. tran
sporto lėktuvus dvi dienas 
paeiliui Austrijoje, praeitą 
mėnesį. Tuo būdu iškeltaORAS

Šaltoka. Saulė teka, 5:37; penki incidentai nuo praeito 
leidžiasi, 7:59. Naktyje di- rugpiūčio — du jų liečią 
dėlė šalna. Sekmadieny gie- U.S. lėktuvus priverstus nu- 
dra ir šaltoka. sileisti Korėjoje.

Vėliausių Žinių Santrauka
—Kietos anglies kasėjų unija patiekė kasykloms sa

vo reikalavimą algų kėlimui ir ligoninės kasos įsteigimui, 
arba tą patį už ką vyksta minkštos anglies streikas.

—Korėjoje suareštuota keliolika korėjiečių, kurie buvo 
apkaltinti atspausdinimu falšyvų pinigų.

—Popietinė užsienių ministerių sesija tęsėsi tris valau 
das. Nieko nesakyta apie laikos konferenciją. Beveik su
sitarta pervesti Italijos kolonijas UN globai.

—Raportai iš šiaurvakarinės Floridos mini lėktuvų ne
laimę, liečiančią du keturmotoriniiis lėktuvus.

—Georgia valstybės seimas reikalauja, kad FBI ir iždo 
departamentas išnagrinėtų atgijusią KuKliivKlan veiklą. 
Klukseriai ketvirtadieny kalne degino penkis kryžius.

VVASHINGTON, geg. 10. 
—Senatas šiandien užgyrė 
ir atstovų rūmams pasiuntė 
bylių autorizuojant padary
mą $3.750,000,(MM) paskalos 
Anglijai.

VVASHINGTON, geg. 10. i 
—Skubiai užgirdamas draf- i 
to pratęsimo aktą ir pasko
los Anglijai pasiūlymą, sena 
tas šiandien tuoj griebėsi 
svarstyti žymiai sušvelnin

tą versiją Case bylia us su
varžymui darbo 'unijų vadų, 
ir tuo būdu streikų.

Bylius senai guli senate, 
nes atstovų rūmai jį užgyrė 
prieš kelias savaites.

Siūlys Daug Priedų
Numatoma, kad Case by

lius yra tik pradžia, nes 
daug priedų — didžiuma jų 
smarkiai remiamų — bus 
patiekti senatui apsvarstyti.

Atstovu Rūmai Sutaikė Dratto Tęsimą
VVASHINGTON, geg. 10. 

— Administracijos pastan
gos išgauti bent laikiną pra
tęsimą drafto įstatymo (ku
ris išsibaigia ateinantį tre
čiadienį) iki liepos 1 d. buvo 
šiandien sulaikytos atstovų 
rūmuose, bet susitarta tą 
reikalą svarstyti pirmadie
ny.

Senatas vakar užgyrė še
šių savaičių pratęsimo rezo
liuciją, bet einant atstovų

40 Arabų Demonstrantų 
Sužeista Palestinoje

JERUZALĖ, geg. 10. — 
Policijai bebandant išsklai
dyti arabus demonstrantus 

! streikuojančius pro testu i 
i prieš anglų-amerikiečių nu
tarimą įleisti 100,000 žydų 

1 i Palestiną, suvirs 40 asme
nų buvo sužeista. Iš viso 
suareštuota suvirs 200 ara-

Vėjas Sulaikys Šalna
Oro pranašautojas G. E. 

Dunn vakar sakė vėjas ir 
,debesys gali išgelbėti Chica- 
gą nuo šalnos, dabar siau- 

ičiančios šiaurės lygumose.

rūmų taisyklėmis, buvo rei
kalinga turėti vienbalsį su
tikimą, kad iškelti reikalą 
šiandien. Ats. Sheridan (D., 
Pa.) pasipriešino. Yra žy
mių, jog pirmadieny bus im
tasi žygių sustabdyti 18 ir 
19 metų jaunuolių ėmimą.

Pirmsėdis May (D., Ky.) 
įspėjo, kad drafto įstatymo 
išsibaig’mu Prezidentas ne
tektų autoriteto paimti sus
treikuotas įmones.

Mirė Kazimierietė 
Sesuo M. Amabilis

Vakar po pietų mirė Sese
lė M. Amabilis (Boleslovą 
Uždavinytė), duktė Mykolo 
ir Boleslovos Uždavinių, gi
musi Providence, R. I.

Velionė buvo išgyvenusi 
vienuolyne 13 metų. Dvi ve
lionės sesutės yra taip pat 
Šv. Kazimiero vienuolės, o 
vienas jos brolis yra TT. 
Marijonų vienuolijos klieri
kas.

Laidotuvės įvyks pirma
dienį, geg. 13 d. Po pamaldų 
seserų koplyčioje, velionė 
bus nulydėta į šv. Kazimie
ro kapines.



*» DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS i'lictiis 11 d., 1916

WISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS KAS GIRDĖT NAUKEGANE
gė labai sėkmingą “Stag Sv. Baltramiejaus parapi- ta į šv. Teresės ligoninę, kur 
Smoker” praeitą trečiadienį; jos choro vakaras, kuris tu- padaryta apendiko operaci- 
County derk George Breit- įėjo įvykti gegužės 5 d., ati- ja.

. . * bach atvyko su įdomiomis dėtas dėl žinomos priežas- *
Gabrkliaus8' parapijos salę ?Pi« ir iš ». ties. r Anglį,, streikas yra > palic-
buvo susirinkę virš'20 dėle- ™ JKelione.. Patys nanai ir Ku..ie nu,..ip;,-sę K | ir musų m,estei;. Viskas
galų iš visų didesnių Wis- klebonas suaukojo gėrimus. ankot„ likieLu, p;.a-.omi bi. auvarzyta y.siems įsakyta 
consine A. R. K. Lietai) 'c«ar”?’ c'Sal'ct.us >r uaka“<kyii. Jie bus - ri ii die i įrbt> t,k 24 vaL » “™«U.

' v, i . z-v f’ . vaz-J i i ei rl v>n , I v

Milwaukee Žinios
SĖKMINGAS SEIMELIS

ii kiaušinių. Vyriausybė ra- Tel 
ginama kreipti j tai rimto 
dėmesio.

\ Aistis 5557.

DR. FRANK C. KWiNN

, . . , dzio. Buvo nuoširdus, drau- , .Su uvienymo kuopų. . , ’ nai.J ■ ... . i giskas, įdomus vakaras. .Susivienymo pirmininkas. Į ...... ’Leonardas'šimutis, buvo at-,1.l-ak7"1'.. P™! M»rr J Neškit,> Prasi-!
vykęs iš Chieago, kad da- -1 a C^-uU CC' ' • • dėjimo Draugija gegužės 12
lyvauti seimelyje. Jam teko Į "’aukec aUdaryman sus,rin.jd 1:3„ va, Lietu.
sunkusis darbas - išaiškin-1k0 »emaza‘ svečių ,s M.l- y.ų svetainSj pagcrbs sav0 
ti apdraudos pertvarkymų waa'ec‘ aclna.' s-enos °s mylimas motinėles: išklau-
pagal valdžios reikalavimus. “ D1C^f°',. ?* ■ l'a^a. *’l sydames šv. Mišių ir priė-" Beveik visi delegatai ga. 1 kad Pr. Bastis turi laba. gr,
... , , ,. . • _ _ zią vasarvietę ir jo vaisin-lejo atvvkti į sumą ir pas- 1 ... . Y, , T ., . , , . . , gumas tikrai stebėtinas. Lie-kui dalyvavo pietuose, ku- ®

Kai kurios dirbtuvės net vi
sai užsidarė. Krautuvės at
daros nuo 2 iki 6 vai. M. Z.

RENDiOIAME G RIN 1)Ų 
TRINIMO MAŠINAS —

TIKTAI

$150
| DIENĄ.

(Kvečinskas)
GYDYTOJAS IK ( llilil KGAS 

1651 West 47th Street
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 pp Ir 7 Iki 8:10 »nk

mimu šv. Komunijos, o po
piet puota ir programa.

NUOŠIRDUS
SVEIKINIMAS

Mūs korespondentės M. 
Zavaskienės vardinių, gegu
žės 11 d. proga, nuoširdžiai 
ją sveikinu ir linkiu: svei-

ric buvo iškelti Mihvaukee| tuviai turėtl!. '“•‘.f1’. {ia į Seselės šv. Baltramiejaus katos, laimės ir tęsti toliau
kuopos. Seimelis ėjo labai
tvarkingai ir baigėsi apie . . ., . . . , , ■ e u aikštes, maudymosi vietas,ketvirtą valandą popiet. Po

Mihuukiečiai ir kiti Wis-

vasara, nes vieta tikrai pa-1 „,„kvk,os uoliai darbuojask taip gražų ir kilnų darbą - 
togl ir turi golfo, teniso vaikučius pirmai ''ėdimų gražios kronikos iš

šv. Komunijai, kuri bus ge- 
posėdžio buvo kitos vaišės rciiivauiueciai ir kiii »>>»• gjžės 19 d., per 8 vai. šv.
ir ilgesnis pasisvečiavimas. cwns*11 gyventojai nekantriai j Mišias. Visi tėvai taipgi ra-

irpvirv£< laukia Chieago Vyčių cho- i gįnamį sykiu su vaikais ei-
MIRE JURKIENE ro, kuris į šv> Gabrieliaus ti prie Dievo Stalo

Praeitą savaitę buvo pra- Į parapijos salę atvyks gegu-1 *
nešta, kad Ona Jurkienė iš zės 26 d. Tai bus didelė die- Sveikinu Stanislovus ir 
So. Mihvaukee sunkiai ser- na parapijoje. XXX j Stanislavas jų brangių var

dinių proga. Lai Dievas vi

mus kolonijos dienraštyje 
“Drauge". Darbas nėra leng 
vas ir nedėkingas, taigi, šia 
proga, linkiu ištvermės to
lesniam plunksnos darbe.

• ‘Draugo’ ’ skaitytoja

Mes E««me AGENTAI l)rl 
BEN.IAMIN MOOIIE M AI.IAVV 

IK VARNIšę, tuipui —
MARTIN SENO! R MALIAVI/ 

I.R VAKNISV. ir —
REM-TONE V AI.SPAR.

Tinime Gražų Pasirinkimų 
10 IBm. SIENINĖS POPIEROS

Du,,<lam<- 20% .Nuolaidų!

J. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CIUROrilACTOR 

IN STATE O E INDIANA
Home Galis ln Indiana—

Phone WENb»orth 25:,

PHYSIO THVRAPY

936 West 63rd St.
HOUR8: Daily 4—•» P. M 
Paturdayn 9 A. II. to I P. M

Bukit Malonūs 
SAVO AKIMS!

'lik vien:, porų akių gaiin.iiii,- gy
venimui. Saugokite ja.s. leisdami 
i&'gzuiniiiuoti jas moderniškiausių 
n. lodą. kinių ii gijimo mokslus 
gali atlikti.

METAI PAIVR1MO 
pt ii inkiin ^ąkinių, kurio prašalina

ii.J akių įtempimų.

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

O1TOMETKISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kumpus 18-tos
1 - i, foiia.s: CASAL UŪ23, Chieago

ot'lSO VAIUNItOK:
Kuški, n ti;30 a. ui. iki S:3tl p. m. 

Treviad. ir išeštud. 9:30 u. iii.
Iki 7:00 p. m.

SKELBKITES "DRAUGE’'

LIETUVIAI DAKTARAI

gą. Dabar reikia pranešti, 
jog ji mirė praeito penkta
dienio rytą. Palaidota pra
eitą pirmadienį iš Šv. Gab- ; Praeitą sekmadienį pilnu- 
rieliaus bažnyčios Forest! tėlė salė žmonių susirinko

Kenosha Žinios sus laimina gera sveikata 
per ilgus metus.

★

Rinkimas negendamo mais 
to nukentėjusiems nuo karo

Pritruks pieno ir vištų
Los Angeles, Calif. — Pie

tinėj Kalifornijoj pradėta 
jausti trūkumas pieno, vištų

i v-

MAROUETTE 
PAINI & HARDWARE

2547 West 63rd Street 
Tel.: — IIEMIock 8262

Hill kapinėse. ’ pagerbti veteranus. Parengi
Ve’.ionė po tėvais Rando- mo pasisekimas buvo dėka prasidėjo. Visi prašomi pri

kaitė, buvo kilus iš Žvingių Birutės Draugijai, kurio? na sidėti. Ypatingai Motinų 
parapijos, Raseinių apskr. T 
Ameriką atvyko 1911 me
tais. Visą laiką gyveno Mil- 
waukėje ir So. Mihvaukėje.
Paliko dideliame nuliūdime

riai nenuilstamai darbavosi Dieną, aukojant dovaną me- 
per ilgą laiką. Programoje tinėlei reikia paaukoti ir 
dalyvavo: vyrų choras, va- tiems, kurie, gal, net iš ba- 
dovystėj Pr. Bujanausko, mo do miršta. Aukas galima at 
kyklos vaikai ir savo gražiu nešti į mokyklą,

vyrą Joną, dukterį Oną, du! balsu visus linksmino Ge- Vajus tęsis iki gegužės 19 
sūnus Chester su marčia j novaitė Klevickaitė. Buvo ir dienos.
Maxinne, anūką Keith, Ze
noną su marčia Alice ir a- 
nūką Allan.
APLINK MUS 
MILVVAUKĖJE

trijų moterų “gay nineties ★
troupe”. Kalbėjo buvęs Dis- Šv. Vardo Draugija eis 
triet Attorney McAvoy ir “in corpore” prie šv. Komu- 
teisėjas J. Davis, kuris ne- nijes per 9-tą vai. šv. Mi- 
perseniai perėjo į katalikii šias, gegužės 12 d. Visi na- 
tikėjimą. Veteranų vardu riai prašomi dalyvauti dva-

Geg. G d. prisirinko pilna ' kalbėjo kareivis Kaz. Stul- l sinėj puotoj. Po visam salėj 
bažnyčia žmonių pamaldoms gaitis. Wac Holen Jusis ir bus pusryčiai ir susirinki-
palaidoti a. a. O. Jurkienę. 
Tai labai gražus reiškinys, 
kad tiek daug žmonių susi
rinko paskutiniam patarna
vimui parapijoms. Mažuose 
miestuose kiekvienas lietu-

\Vave Leonette Mikšis. Mmas.
★ ★

Visu įtempimu rengiamės Šv. Baltramiejaus parapi-
prie metinio parapijos cho- jos komitetai jau pradeda 

darbuotis reikale parapijos 
pikniko. Į darbą komitetas 
kviečia ir visas draugijas.

ro koncerto. Diena jau nu
statyta — gegužės 26 d. Vie 

vis liūdi netekęs savo tau-1 ta — Šv. Petro salė. Valan-
tiečio. Gražiausia priežastis, da — 5 p. p. Tikietų kaina Prašo išrinkti delegatus. No- 
kodėl visi lietuviai turi ar- — įš anksto 50c, prie durų rimą parapijos pikniką šį- 
čiau glaustis visuose para- — 60c. Tikietų galima gauti met padaryti vieną didžiau- 
pijes ir tautos darbuose. klebonijoj arba pas choris- 'sių piknikų. Taip ir bus. jei 

St. Gabriel’s Young Peo- tus. tik visi stos į darbą,
plės Club rengia kortavimo ★ ★
ir šokių vakarą birželio 9 Motinų Dienos proga so- Felix Sedar, 733 Lincoln 
d., parapijos salėje. Pradžia daliečių ir šv. Vardo Drau- St., sunkiai susirgęs ir Šv. 
3 vai. popiet. Bus tikrai įdo- gijos rengia bendrą šv. Ko- Teresės ligoninėj išgulėjęs 

muniją ir po to bendrus pus- savaitę, dabar jau namie ir 
ryčius. Per pusryčius bus eina geryn.
programa ir kalbėtojas Lt. Jam grįžus iš ligoninės,

mu? parengimas. Bus daug 
dovanų ir gera orkestrą šo
kiams.

Šv. Vardo Draugija suren-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Comm. J. Shanon, kuris bu- susirgo jo duktė Mary Ann 
vo japonų nelaisvėje; pa- ir iš mokyklos buvo nuvež- 
pasakos savo pergyvenimus._________________________

Šiame pagerbime taipgi vai. Visi susirinks salėn ly- 
dalyvaus pirmosios Komuni- giai 8 vai., iš kur prasidės 
jos vaikučiai ir jų palydo- eisena.

10,000
Mano 22 metą praktikavimas 

jūsų garantavimas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
turno, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirengia teisingai akinius. Vi- , 
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma- 
..ausias klaidas. Kpecialė atyda 
..•.kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS; nuo ]0 rito iki 8 v. 

vi,k. Sikniiol. ragui sutartį,

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnės

kaip pirma.
4712 South Ashland Avė. 

Telefonas AKDS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

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

DEGTINES
BRANDES
RŪMO

BONKŲ
1 GIN 
» VYNO 

KORDIALV

Kam Kentėti
NUO
• Galvos Skaudėjimo,
• Vidurių Suirimo,
• Nervų,
• Nemigio,
• Gazų ir Išpūtimo—

iš priežasties
• Veiksminio 

Užkietėjimo?
įsigykite Dr. Peter’s daug metų 

išmėginto Gomozo. Daugiau negu 
liuosuotojas, jis taipgi yra vidurių 
stiprintojas, sudarytas iš I 8 pa
čios Gamtos gyduolių šaknų žiedų ir 
augmenų. Gomozo duoda neran
giom žarnom veikti ir pagelbsti 
joms švelniai ir sklandžiai paša
linti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazus, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmą.
Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmą malonios pa- 
gelbos nuo už
kietėjimo var
ginimų ir tuo 
pat laiku pa
lengvinti jūsų 
skilvį, įsigykite 
Gomozo šian- // 
dien. Perserge- // 
jimas: vartok *•-*-.>-
taip kaip nuro
dyta.

Jeigu ius negalite nusipirkti savo apylin
kėj. siųskit prašymą dėl mūsų ‘‘susipažini
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite —

DDicnn 60c ver*ėsinlEl/U Bandymui Bonkutes
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT —
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas — 
palengvina laikinai nekuriuos skausmingus 
skil vio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūk^ties 
nevirškinimas ir rėmuo.

Siųskit šį “Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

O įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo
kėtą regulerį II uncijų $1.00 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 
—60c vertės — bandymui bon
kutes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos).

Vardas.................................

Adresas.................................. ......................

Pašto Ofisas.......................................... .
DR. PETER FAHRNEY & SONS CO.

D.pi. ,ni-:ciu
2S01 Wa.k!nq»on Bbd.. Chieago 12, III. 
256 Stanley St.. Vvinnio.a, Man.. Can.

M

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
..............ii i ■ Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

KATIIAN
KANTER"lili-tinlSIOM

Žydukas*'

MONARCH
LIQUOR

STORE
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

• • •
68C3 W. Cermak Koad 

BKKWYN, ILLINOIS

Ofiso Tel. — Berwyn 8828 
Rez. Tel. — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama — 
Saukite: Bcrvvyn 6200

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

ir Penktadieniais — 
auo 2 iki 4 pp., ir 7 iki 9 vak. 
Šeštadieniais: nuo 2 iki 4 popiet

Tel. V1R 0980 (ofllce Ir Namu.)

Dr. Waller J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

* 4003 S. Archer Avė.
į VALANDOS; 2— 4 popb t, 6:30 — 
i 8:30 vakarais. Ttei’-iiiil. pag.il sut.ntj

į Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palutsis
Į i

i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kamp. 15th St. ir 49th Ct.

Cicero, Illinois

OFISO VALANDOS:
Kasdien uo 2-4 pp. 1r 6-8 vale

šeštadieniais nuo 2-4 jip. 
Trečiad. ir Soktnnd. uždaryta.

Ofiso Tei.......... VIKginia 1880

DR. AL, RACKUS
GYDYTOJAS JJK CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Selcm. tik susitartus.

DR. EMILY vTkRŪKAŠ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4148 Archer Aveime 
OrUo Tel. LAFayette 3210 
Rex. Tel BEPubUc 0054 
Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite. KELme 2S68 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

ir nuo C 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.

31.47 S. Halsted St., Chieago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

Tel.: GROvehilI 4020 
(Ofiso ir liezidt’iicijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IK CHIKl KGAS 
. 2423 Mest Marųuette Kd.

(Dargis Vaistines Name) 
i >!■ iSt i \ \ i. \XI ■< >5:

1 l\ . - li.'ii nini 2 ii.i tpp. ir G iki 8 v.
ntd. ir .ši'štad., ji.ig'al iitn i t j)

Tikslini I, rimus 
Ortlioptic Gydymus

(’nntiict stiklui 
Sliklus Atnaujinu,,,

DR. VVALTER J. SVVIATEK 
0PTEMETR1STAS 

2201 \VEST CERMAK RD.
(VirS Metropolitan Ftat« įlankos)

Tel: — CAN AL 7329
Vai.: — Kasdien — 10 ‘kt 12. 1 Iki 5. 7 
iki 9 — Scitail. — 10 -yte Iki 6 vnk Sek
mas. — 10 Iki pietų. — Trečiai! uždaryta

Dr. F. C. Wšnskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
lies. Tei.: IIEMIock 3150

VALANDOS:
Nuo 2 iki 1 popiet; 6 iki 8 vak.; ir

Trečladlent-.Us pagal sutarti.

lel. I’cmiock 8700. Rez. I’ro. 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0131

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedade Avenue
VALANDOS: nuo 2-4 Ir 7-8 kaadl.n 

lAsklriaiit. tredlad. Ir aaktnad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIU DAKTAKį DKAEGI.JOS NARIAI

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

4729 8o. Aahlnnd Avė. 
(2-troe luboe)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Bes. Tei.: MlDway 2880

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

Tel. CANal 6122

DR. BIE2!S
GYDYTOJAS Gi CMIKtkto.Vi 

2201 H’. Cermak Kd. 
Valandos; 1—3 popiet n 7—8 v. v 
Sekmad., Trečiad. u šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 YVest 6bth Place 
Tol. REFnblio 7868

.L-A, 6J58 So, Tfeinuva Avė.
I Reo. Tek G ii Ov ruki 6617
Ofiiea i’et. iUEMIoek <848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Read
OFISO VALANDOS:

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

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 6

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

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tel. — IIEMIock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O’Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

2408 West 63rd Street
▼AL.: nuo T Iki • kas vakaras.
 Dienomis tik naga1 sulartĮ.

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

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

Ofiso Tel.: CICERO 8650 
Rez. Tel.: (ICERO 5891 

Jeigu Neatsiliepia - 
Raukite: BERWYN 6200 

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

TeL CAN ai 0257
liet. Tei : PROspect 6659

DR. P. Z. ZALAIORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6606 S. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 

6 iki 9 vaL vakare.

Tel. YARds 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS (R CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

Vai.: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30
Pirmadieniais—2-4 ii 6:30-8:30 

Šventadieniais—11-12.

Tel. — LAFAYETTE 3G30

DR. V. E. ILIslimjh
DANTISTAS

4143 ARCHER AVEM E
(kampas Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, 1LL.

DR. STRiKOL'IS
PUISICIAN AND SURGEON 
4843 So. Ashland Avenue

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

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

OLice Te). YARds 4787 
.Nantą Tel. PROspect 1930

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEY'erly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
jotiiao vai.: 1—3 ir 6—8:30 P, M. 
I Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

I075S So. Michigan Avenue 
VA r \NDOS: nuo 2—4 ir 6—8 

Ofiso Tei.: PULLM.AN 1193 
%«n,u Tel.i PI1I.I MAN «277

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

Dr. Vinceni E. Zope! „inn ??’cst. .2400 H ėst Madtson Street
LIETUVIS DANTĮ <fAS

1930 H. II It h M.
i, llll l liip iidiij

\ al.lĮlll ;.|| -•!! u I i.

Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Bes. Tel.: BKUnsnick 0597

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

Bitės nėra vienintcii.s va- IH K “l)R.\l G(>’ l>|{.\l <il 
balas, kurs aplmko g< ės: PATARK SAVO KAI.MY- 
bet yra vieniuiėl;s. kurs i-, tu M I t’ZSIPRENl MERI ()- 
medų ištraukia. — O. S Mai- 11 “HRAI fEJt”
dcn. ___________________ ________
-------------------------------------- nok šviesus, skaityk
U2S1SAKYK1T “DRAUGĄ” “Draugą”.
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HELP WANTED
SJJ “D K A IT O O” Zft 
<$> DARBŲ SKYRIUS §8

“KRAt GAN” HELI’ W\\ II I»
AKI I .K | įsi N G KEI’ARTMI'.N T 

12* No. Ki ni Imiii Street 
Tvl, RANdolpIi UI88-UI8U

I1EI.P AVANTLII — MOTERYS

GIRLS
16 TO 30 \ KARS OLD 

PERMANENT JOBS
★ ★ ★

We Štili Work
48 Hours Per Week 

★
WRAPPERS 

ASSEMBLERS 
1)\\ SIIIFT ONLY

BONUS
FRKE INSURANCE 

SICK BKNEF1T 
RAID VACATIONS 
PROFIT SHARING

I’iece \\ml, or hourly 
rate \vith rai-es.

Western Shade 
Cloth Co.

2112 S. JEFFERSON ST.
(Employment Office open until 

7 P. M. t bis Tuesday, Wednesday 
and Thursdav).

IIEI.P W\MEI> — MOTERYS

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke

‘ Ii

Paieškomi Asmenys

Ci i heviėius .tolias, kilęs 
liškiu k,. Prieini pu,-m.

Du - a in is X< lai'ziiisk v : Ka/i-
Budriko radio

inirr; ir Pranciškus
i Diėkaiiskas Kazimieras, kilęs iš j
Gražiškių viii., gyv. Brooklyne 
kur dalyvaudavo liet m iškuose te

MERGINŲ
K A D I O

ŠVIESI S, SVARUS IR 
LENGVAS KARKAS

PASTOVŪS DARBAI 
Trumpus 1 Snv. Painokos Laikas

71c — 76c
Patyrusios Merginos Pradeda nuo 

83 CENTŲ

Automatiškas Pakėlimas iki

duk-
Tel-

94 CENTŲ

Green Pareiškia AFL 
Remia Anttliakasius

A.F. of L. prez. Green, 
kalbėdamas 44-tam meti
niam Pennsylvanijos darbo 
federacijos suvažiavime va
kar, aštriai užatakavo John 
L. Lewis kritikuotoj as ir pa
sakė 1,000 delegatų, kad jų 
užduotis yra remti anglia
kasių uniją iki ji išeis lai
mėtoja dabar vykstančiose 
derybose.

Anot Green, šis angliaka
sių streikas yra , gyvybinis 
jiems reikalas.

Rusu Radijas Puolė 
Angliją ir Ameriką

Maskvos radijas šiandien 
kaltino Angliją ir Ameriką 
trukdymu Keturių Didžiųjų 
užsienių ministrų konferen
cijai, bandant primesti savo 
valią kitiems delegatams.

Anot Maskvos, Vakarų 
valstybės neparodė “atitin
kamos geros valios” link jų 
karo meto alijanto.

Pranešimas raportavo U. 
S. valstybės sekr. Byrnes 
pasiūlymą sušaukti taikos 
konferenciją birž. 15 d., ir 
sakė sovietų delegacija tam 
nesipriešina. bet pridėjo 
tai, kad pagal anksčiau pa
darytus nutarimus “delega
cijos turi vykti j taikos kon
ferenciją su sutartinais pro
jektais taikos sutarčių.

Motorola
GALVIN MFG. CORP.

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

su nuolaida.

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS ?_

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ

DEL

DŽENITORKU
i

! LŽKAKBIS 72C I VAL. PRADŽIAI 
-.I':. | \ AL. l‘O 3 Mū\.
K2'4 J \ \L. PO fi MF:N.

-
j VALYMO KARKAI MOTERIMS 

YIsLOSE MIESTO KRAsTLOSE

VAI.:—5:30 VAK. IKI 12 NAKTĮ

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO.

Sertvytis Povilas, brolis Ma
rijonos, kilęs <D11<L1111<1 parap., 
\aiimi,‘saio vai., Tauragės aps., 
vertėsi daržininkyste, ar ūkinin
kavo.

Šidlauskienė Domicėlė, išvažia
vusi iš Krioklių k., Papilės vai., 
šia ui iii ap.

šlapkauskas (Slokotv) Kazvs, 
iš .Mauiiiei'ų.

Šukys (Sluikys) Julius, mokę
sis ir gyvenęs ( levelande.

š\id rienė- K a i ryte J uoze l'a 
tė Domo, kilusi Žarėnų vai 
šii.i ap.. gyv. Aurora, III.

Tamošiūnas Antanas ir Tamo
šiūnaitė Anelė, gyv. Čikagoje.

Iranas .Mykolas, sūnus Justi 
no, kilęs Ažubalių k., Jūžintų 
vai.. Rokiškio ap.

Trilikauskis Stasys, gyvenęs 
Luokėje

rumpaitis Ignacas, kilęs nuo 
Raseinių, gyv. Seranton. l’a.

Truškaiiskas (Banys) l’elras.
nervų pakilimas, sūnelį sa-

I ličius Povilas, kilęs \ alečku 
k.. Viešintų vai.

Turkauskienė-Butkiiitė < >na, du
ktė Malu ir Petronėlės Trumpai- 
tytės Butkų, kilusi Ridikiškių k.. 
Eržvilko v„ Tauragės ap.

Ulitiskis-Žikailė. gyv. \Vesl- 
t'icld. Mass.

Urbonas Frank Anton, išVe
liuonos. vaistininkas.

I rbonas Leonas ir l rboimitė 
Apolonija, spėjama gyv. Uleve- 
landi*.

Vaineikis Stasys, gimęs Joniš
kyje, Šiaulių ap.. gyv. Čikagoje.

Valaičio Jono šeima. 1924 me
tais gyv. \Va1erburg City ( !)

Valaitis Antanas, Pranas ii- ,Š1a 
svs, 1924 metais gvveiie \Vater-

alio vaidinimuose, j<» žmona 
dėlė Biepinaitytė-Bičkauskienė 
bro.is Jonas I>iėkanskas.

Doertert Alberl ir Fritz, kilę 
Budviliškių km., šakių ap.

Duliinsk.is Jurgis ir Dubinskns 
Vladas, kilę Peluėių k., Veliuo
nos vai.

Frieas Stanislovas, kilęs šėlos 
iii., Kėdninih.1 ap., gyv. Detroite.

Babrielaitis Doiiiininkas ir Ba- 
briela'uis Jonas Kazys, gimę Ame 
rikoje, gyvenę Lietuvoje, Kretin
goje, vėliau grįžę Amerikon, km 

l tarnavo kariuomenėje.
Baidys Fabijonas, išvykęs iš 

i Ašeegaliu km.. Subačiaus vai.
Veronika, kilusi 

Tryškiu vai. 
okūbas, gvv. či-

( ’)

A
ir

Karolis. kilęs U

• ialminaitė 
Staiigėkaluio 

t Jelažiiy kas
kagiije.

(lendrėmis
komių k., Anykščių vai.

Bineitis Vadas, iš Jankūnų k., 
Krakilų parap., gyv. Čikagoje.

Bribauskas Ignas, kilęs Papilės 
vai.. Šiaulių ap.. gyv. BrookBiie.

4 1 riežienė-t 11 ibaiiskaitė Marija, 
kilusi Papilės v., Šiaulių ap., gyv. 
Brooklyne.

Brinieiiė-Slakytė Marijona, gy
viui. Čikagoje.

Beiškils, kilęs iš Šakiui ap., gyv. 
Brooklyne.

Budas Jonas, iš Gilvydžių k„ 
t iesintų vai.

Budiškytė Marijona, ištekėju 
sios pavardė nežinoma, sesuo Pet
ro
vai

programa
šį sekmadienį, geg. 12 d., 

bus leidžiama nuolatinė Bu 
driko radio programa per 
didžiąją stotį WCFL-10()0 

, k., kaip 9:30 vai. vakare,
; Chicago laiku, vieną valan
dą vėliau rytų valstijose. Iš
girsite puikią Motinų Die 
nos programą. Bus gražių 
dainelių ir smagios muzikos 
didžiulės Budriko radio or- 
kestros.

Kas ketvirtadienio vaka
rą kaip 7 vai., girdisi kita 
Budriko programa per Cice
ro stotį WHFC-1450-k. Lei
džiamos vėliausios žinios, 
juokai, pranešimai ir smagi 
muzikaiė programa.

Leidėjai šių programų, 
Juozo Budriko lietuviška ra
kandų ir auksinių daiktų 
krautuvė, 3241 S. Halsted 
St., kviečia visus pasiklau
syti šių įdomių lietuviškų 
programų. Pranešėjas

Bimbos Bimbimas
I Bimba, Bimba parbimbėjo 
' štur mu vėjo.
: Seną, kvailą dainą savo 
! Uždainavo.

Labas dienas.
Net bažnyčią pastebėjęs 
Ir įėjęs.
Vieną kunigą ten matęs 
Besarmatis,
Apie vėžį jis išgirdęs,

Sveiki, gyvi, draugai klyvi, Minkštaširdis
1 Supratlyvi. ' Raudonųjų ten apkrėsti,

Kas klausys tik balso mano baigia ėsti 
Teišmano. šaukim, rėkim, šimtus drėb-

! Visą tiesą prieš jus slėpsiu, kim,
Melus drėbsiu. I Negailėkim,

j Tik Staliną apdainuosiu, Skubus darbas, greit sukrus-

Gudiškio, kilusio Panemunės

Ilageii-Uibomiitė Liudvika, sp.ė 
jama gv.v. Ulevel;ilide.

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS 

STREET l’LOOR

309 W. VVASHINGTON ST.

dienų ilgumo Westinghouse 
Electric streikas — ilgiau
sias didelis streikas nuo ka
ro pabaigos — gali greit 
būti išaiškintas.

Iš derybų posėdžio, ta
čiau, nepadarytas joks ofi
cialus pranešimas, 75,000 
darbininkų streikui viena 
diena perviršijant General 
Motors streiko 113 dienų 
ilgumo rekordą.

Duota Sucrasti Elektros 
Streikas Greit Baigsis

burg City
\ alūnas 

lnd., turi
ValeiitaviėiUs, giminaitis mi

rusiai Ibiai M<isalskienci-\ aleiita- 
viėiūtei, lankęsis Lietuvoje, Prie 
įilil valsčiuje.

Vasiliauskaitė Maryte, ištekėju 
sios pavardė nežinoma, iš Pane
vėžio. gyv. North čliieago.

Velička Pranas, kilęs Gineiti! 
k.. Vilkijos vai., gyv. Pliiladel- 
phijoje.

Viktorai! icnė-Rupšlaiikaite A- 
leksandra, gyv. Pitlsbiirgb. l’a.

, Vizbaras Kazys, išvykęs iš I ni
diškių vieiik., Viešintų vai., ir jo 
sesuo Vizbarailė Akvilija.

Vyšniauskas Jonas iš Antanayo 
vai.. .Marijampolės ap., gyv. Či
kagoje.

\Yitiklcr Johanu, kili 
biškių k., šakių ap.. gy' 
i\ ne.

Zaleckienė Zofija.
Zapalienė, Kazimiero 

našlė, gyv. ūkyje netoli
Zazeekis .Mykolas, iš 

k., Veliuonos vai.
Zdarzinsky f I >arsainis i 

mieras ir Pranciškus.
Zcbleekieiiė Vincė, kilusi Rū

diškės k.. Kaltinėnų v., Tauragės 
ap., gyvenusi Čikagoje.

Z'vega Antanas, gyv. Čikagoje.
Žemaitis Jonas su žmona, gyv. 

lXe\v Yorke.
Žlabienė. turėjusi giminių Aš

mintos vai., Prieini parapijoje.
Žvingilas Juozas, sūnus Juozo 

ir Marijos.

Antanas, 
kėpy klą.

gvv. Barv,

I bio- 
I > ri n >k-

Zupiili'i
Čikagos.
Peluėių

Kozi

Ilasler 
Šakių ap

Janulis 
kagoje.

Janušauskas 
Anlkalniškių I 
jo šeima, gyv.

Januška

Augiist. iš 
<_jvv, Xew 
Eduardas,

Vilti 
Yorke. 
gv velies

ikbi k.,

('i

Kazimicias, kilęs 
.,. Jurbarko vai. ir 
\Vatcrbury.

J uozas, iš \ eliuonos. 
.laša it ieiiė-.l uosupaitytė Marijo

na, kilusi Šilinės k.. Tauragės v., 
jos vyras Vincas Jusaitis 
nūs Leonas, gyv. Baltimoreje.

Jaša ii iciiė-Kuisytė Elena, kilu
si iš Veiiskų, Tauragės ap.

Joiieiiieiiė-Slakytė Darata, gyv. 
Čikagoje.

Jonikas Jonas ir Jonikas Juo
zas, kilę Skirsnemunės parap.. 
Jurbarko vai.

JueieiiėV asiliauskaitė l-,,eini. is 
Panevėžio, gyv. North Chicago.

Juknevičienė, našlė Vlado Juk
nevičiaus. jos duktė llarriet, ku-

Sll-

Raguvos v., gyv. č
Korsakas Jonas, 

k., Biržų a])., gyv.
Krauledieiie Ruociciic, merg. 

pavardė šeiikytė ar Timpaitė, ki
lusi iš \ aiiiorii m., Tauragės ;;p. 
gyveno bene Čikagoje.

Krinka Fe.iksas. gy\eiięs fa r 
llioje prie Beiviston, Ale.

Kučinskas Motiejus, kilęs Liu
bavo vai., .Marijampolės ap.. gv- 
vciięs Ne\v Yorke.

Kudirkaite ibi,a, ištekėjusios 
pavardė nežinoma, rašytojo Vin
co Kudirkos dukterėčia, iš\\kusi 
iš .Marijampolės su levu Motie
jum.

Kulvinsk.aitė Kotryna, ištekėju
sios pavardė nežinoma, kilusi Daic 
ginčiui k., Viekšnių va!,, Mažei
kių ap. gyv. \ew \ orke.

Consulate General of 
Lithnania

41 West 82nd Street 
Ne\v York 24, N. Y.

ikagoje. 
kilęs Begali iii 
( 'ikagoje.

Vainikuosiu.

Kas be maisto, išbadėjęs, 
Suliesėjęs,
Be drabužių, nuogas tupi 
Jam nerūpi.

J Daug naujienų sužinojęs, 
j Baliavojęs.
I’as Padleckį irgi buvęs,
Ten užkliuvęs.

Padleekienę taipgi matęs, 
Ranką kratęs.
Ir pas brolį dar viešėjęs,
Jį lydėjęs.

Liudą Girą jis aplankęs, 
Nusitrankęs.
Stalioraitį net suėjęs, 
Pašnekėjęs.

Vadapalas senas senis 
Atlapenęs.
Jis Mizarai siuntęs vienas

Vėžį muškim.
Vėžys siunta Lietuvoje, 
Repečkoja,
Visa gengė nelabųjų, 
Raudonųjų.

kim,

Žaibas
i -•

Nevartok 'Svaigalų'
Dėl pagelbos nuo “Nugarsfeau- 

siiių'’. “Rheiiinat'zmo” ir
“Muskulų Skausmų”.

. Vartokite . . .
UJSAL.TU RUSOKT M1NEKAL

BATH DRUSKĄ
1 malSukas užtenka 1< 

maudymamu.
KAINA TIKTAI — $1.00 

PraSykite Job vietin8J vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog j —

Bath Products Co.
Laboratories — Chicago, III.
SouthsaldieČlal, kreipkitės 1 8HIM- 
KUS DRUaa. 8301 8. Haleted Bt.

200 ožkų į Bikini
San Angelo, Tex. — Du 

šimtai oškų suvaryta į lai
vą iš išsiųsta į Bikinį atolių 

I atomo bombos išbandymui, 
i Oškos siurčiamos tam, kad 
patirti, kaip atomo bomba 
veikia į gyvuosius sutvėri
mus.Bendrovė ir CIO elektros 

darbininkų unijos vadai šian 
dien davė suprasti, kad 114 [ SKAITYKITE “DRAUGĄ

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
5(24.10 MKT'MS 

$500.00 CVDVI»"
POLISAS

$4.00 METAMS

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
*1000.00 PO,,SAS

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00
>1. A. Shnlmistras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHF.R AVENUE

TEL.:—LAI AYETTE 6300 CIIIUAGO 32, IUL. į

rius ištekėjusius pavardė įiežinu- 
ma ir sūnūs, gyv. Čikagoje.

Jiiodkojis Juozas, kilęs Barti
ninkų vai., Šakių ap., gyv. Eli- 
z.abet be.

Jurkevičius Jonas ir žmona 
Jurkevičienė Mary, lankėsi Lie
tuvoje 1939 metais.

Kairys Juozas ir Kairys Vla
das, kilę ar turėję giminių Žarė
nų vai., Telšių ap., gyvenę \Vest 
Pullman. čliieago. III.

Kairys Stasys, sūnus J tomo. ki
lęs iš Žarėnų vai.. Te.šii.i apskr.. 
gyvenęs \Vest Pullman, Cliieago. 

:iii.
Kanl \\ iII-Račkauskaitė Sopilie, 

[duktė Aleksandro ir Juzefus^ ki
lusi Tauragės ai)., gyveno Čika
goje, 4:531 S. V esi e iii Avė.

Kišonas Jonas, gyvenęs \Yest 
fielil. Mass.

Kizys Ipolitas, kilęs Šapiii k.,

PATAISYKIT SAVO NAMO 
STOGĄ ir UŽDEKIT 

MŪRINIUS SIDINGUS

ROI.L ROKI l\C 
yn 11). — 2ml Roll 
Briek Si<i;n« — Roll . .
Reiny Briek Siiliii"- ....

lietviitiiinė |>ė<la.

TIKIM PILNA PASIRINKIMĄ 
A-l

• 7

S 1.00 ? 
S2.I5 | 
•■įllt.ilū t

rūšies stiiko — Lentų 
Miltu iolo.

ir Namams

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas 1

1

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais

U2 INDĖLIUS MOKAME 3%
INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00 PER

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

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

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

SeStadienj iki 2-ros valandos po pietų.

I
Į Kam reikalingu namų taisyti. Mesi
Ideilam langus ir duris ir apkalant | 

namus su Instil Briek popierių. ? 
, Turint Visokios Ma'iavos Namams I
j Mes turini gerų lietuvį karpenterį |

į AI.BERT Lt MIIE.R .V SI I’PLV j 
’ COMPANY -
! 3810 SO. \VESTERN AVĖ.
I Tel. LAI AVĖ l 'EE 2101 i

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
U2 LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

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

Archer Avenue Furnifure 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!

Šių pinigų sumą KEISTUTO TAUPYMO BENDRO- 
VR yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Įsigyti 
naują arba seną namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartinį savo namą bn ilgo atidėliojimo Ir be 
išlaidų, pagal O. I. BU1 of Rights patvarkymus.

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

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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Motinų Diena
LIŪDNA TEN, KUR MOTINA NEGERBIAMA

Rytojaus diena yra pavesta motinų pagarbai. Ir pa
maldomis bažnyčiose, ir viešais parengimais salėse, ir 
paskirų šeimų židiniuose bus atmintos ir pagerbtos mo
tinos.

Tai yra puikus paprotys.
Kuriame krašte to papročio nėra, kur motinos nėra 

gerbiamos, ten, galima drąsiai sakyti, nėra krikščio
niškos civilizacijos, ten nėra širdies, ten nė trupučio 
nėra artimo meilės.

Tiesa, kad kiek motinos meilė prie vaikų, tiek vaikų 
meilė prie motinų yra natūralūs reiškinys. Tačiau jei 
toji meilė nėra tinkamai išugdyta, išryškinta, motina 
palieka pamiršta, neįvertinta, be pagalbos atlikti savo 
motiniškas pareigas taip, kaip ji norėtų atlikti. 
LIETUVOS MOTINA

Lietuvių tautoje motina visais laikais buvo laikoma 
ankštoje pagarboje. Vargu rastum kitą tautą, kurioj 
daugiau būtų sukurta gražiausių apie motiną dainų, 
kaip lietuvių tautoje. Tas dainas kūrė ne tik poetai, 
muzikai vėlesniais laikais, bet iš senų-senovės pati 
liaudis pynė, kūrė gražius žodžius į jausmingiausias 
meliodijas motinėlių pagarbai.

Tos pagarbos ir meilės Lietuvos motina pilnai už
sipelnė. Tautos vadai, rašytojai ir mokslininkai kre
dituoja lietuves motinas dėl išgelbėjimo senovės lietu
vių papročių, lietuvių kalbos, dėl išlaikymo lietuviš
kos tautiškos sąmonės.

NEPALAUŽIAMA MOTINOS DV ASIA

Pačiais sunkiausiais Lietuvos gyvenimo momentais 
lietuvės motinos dvasia nebuvo palaužta. Ji matė sa
vo sūnus išvežant į tolimus kraštus, ji matė juos kem- 
šant į kalėjimą dėl lietuviškos knygos ar laikraščio, 
dėl lietuviškos veiklos, dėl lietuviškos maldaknygės. Ji 
daug kentė, bet nenustojo vilčių. Priešingai, ji dar di
desniu nuoširdumu ugdė savo vaikuose savo krašto, 
savo tautos, savo kalbos meilę. Ji verpdama, pasiklup- 
džius prie ratelio savo mielus vaikučius mokė iš ele
mentoriaus ar maldaknygės lietuviškai skaityti, dai
nuoti, giedoti. Tai buvo pirmoji Lietuvos mokykla.

Motina tai darė iš didelės savo vaikų, krašto ir kal
bos meilės, iš karštos Dievo meilės. Galima sakyti, 
kad šiais žvilgsniais Lietuvos motinos nuopelnai tautai 
yra tiesiog neįkainuojamai dideli. Tad, netenka stebė
tis, jei mūsų tautoje ji yra laikoma ypatingoje pagar
boje.

Sunki ir skaudi yra ir šiandieninė lietuvės motinos 
būklė, nes Lietuva yra pavergta. Jos būklė yra žymiai 
skaudesnė dabar, negu ji buvo baudžiavos ir spaudos 
uždraudimo laikais. Ir mes esame giliai įsitikinę, kad 
ir dabar Lietuvos motinos dvasia nebus palaužta, kad 
ir dabar ji yra lietuviškumo ugdytoja, palaikytoja. Ne
abejojame. kad ir šiais laikais ji tradicines Lietuvos 
motinos pareigas atliks.

Lietuvos motinos garbingomis tradicijomis reiktų gy
venti ir amerikietėms lietuvaitėms motinoms, kurios 
dauginusiai gali prisidėti, kad lietuviškumą ir lietuviu 
kalbą palaikyti gyvą mūsų tarpe. J jas dedama daug 
pasitikėjimo ir vilčių.

Tad. kiekvieno lietuvio, kiekvieno gero krikščionies 
yra šventa pareiga gerbti savo motinas, o jau mirusias 
prisiminti savo maldose.

Padarykime tai ryt. Neužmirškime.

Paskolų Lenkijai Persvarstant
Prieš pora savaičių valstybės departamentas buvo 

paskelbęs, kad'Jungtinės Valstybės duoda Lenkijai 90 
milijonų dolerių paskolą. Bet šiomis dienomis pranešta, 
kad mūsų vyriausybė tos paskolos reikalą iš naujo per
svarsto. Ir gerai daro.

Šiandieninė Lenkija, tai nėra tokia Lenkija, dėl ku
rios lenkų tauta kariavo ir baisius vargus kentė, dėl 
kurios Amerika ir Anglija kariavo. Lenkija dar nėra 
laisva ir nepriklausoma. Ji yra rusų bolševikų paverg
ta. Ji yra griežtoje Maskvos kontrolėje. Todėl gauti 
iš Amerikos pinigai būtų sunaudoti ne Lenkijos žmo
nių gerovei, bet krašto sukomunistinimui ir rusiškojo 
komunizmo ekspansijai.

Tariantis dėl paskolos, mūsų vyriausybė viską pa
darė iš savo pusės. Bet Lenkijos ‘“vyriausybė" nematė 
reikalo net sąlygų savo krašte paskelbti. Viena tų są
lygų yra ta, kad Lenkijoj būtų pravesti laisvi, tei
singi ir demokratiški rinkimai. Galimas dalykas, kad 
yra reikalaujama ir tas, kad rusų armija būtų ištrauk
ta iš Lenkijos.

Duodant taip didelę paskolą dabartinei Lenkijos vy
riausybei be jokių sąlygų, tai būtų davimas naujo, stip
raus įrankio diktatoriui Stalinui galutinam Lenkijos 
laisvės ir nepriklausomybės pasmaugimui.

★
Mikolajcziko Baimė

•*Newsweek” žurnalas turi įdėjęs trumpą, bet reikš
mingą žinutę, būtent:

‘Laikinosios Lenkijos vyriausybės vice premjeras
Stanislau Mikolajczyk pasisakė sąjungininkų diplo
matams, kad jis bijo, jog politiniai priešai jį gali nu
žudyti.'’

Politinės žudynės Sovietų Rusijoj ir jos užgrobtuo
se kraštuose ne naujiena. Mes galime sau įsivaizduoti, 
kad ir Mikolajczyko kailis dreba iš baimės. Gen. Bor 
teigimu ir per kitus šaltinius atėjusios iš Lenkijos ži
nios aiškiai kalba apie tai, kad daug Mikolajczyko šali
ninkų ir apskritai komunistų priešų slapta areštuojama 
ir išvežama į Rusijos gilumą.

Siaučiant tokiam terorui, bet kas gali būti likviduotu.
★

Rusai Trukdo Taikos Konferencijų
Molotovas, gavęs instrukcijas iš Maskvos, galutinai 

atmetė sekr. Byrnes pasiūlymą laikyti generalinę tai
kos konferenciją Paryžiuje birželio 15 d.

Sekr. Byrnes, kaip praneša spaudos korespondentai 
iš Paryžiaus, vis tik dar turįs vilčių, kad pavyks susi
tarti ir kad konferencija įvyks. Bet tai būtų sttbuklas, 
kaip rašo kai kurie tarptautinės politikos žinovai.

Maskva darys viską, kad taikos konferencija būtų 
kuo toliausiai nukelta arba net kad ji visai neįvyktų.

Rusai nori turėti pakankamai laiko, kad savo im- 
perialistiškus nagus suleisti visuose pasaulio kraštuo
se ir tuo būdu būti pasiruošusiais taikos konferencijoj 
savo sąlygas padiktuoti. Kad taip yra, abejonės nėr.

★
Dar Vienas Galvosūkis Prezidentui

Anglijos-Amerikos specialės komisijos Palestinos rei
kalu raportas Prezidentui Trumanui užduoda dar vie
ną galvosūkį.

Didžiajai Britanijai priėmus p. Trumano pasiūlymą 
įsileisti į Palestiną 100.000 žydų, reikalauja iš Ameri
kos pagalbos tą kraštą tvarkyti. Beveik aišku, kad U. 
S. senatas nesutiktų siųsti ginkluotų jėgų Palestinon. 
Tuo būdu. spėjama, Prez. Trumanas kreipsis į Jung
tinių Tautų Organizaciją, kad ji aprūpintų Palestiną 
jos apsaugai reikalinga policija. Ir senatui, berods, tai 
būtų labiau priimtina.

★
Socialinių Enciklikų Aktualumas

Siaučiant streikams ir didėjant ekonominei krizei, 
vyriausybė, darbo ir kapitalo vadai turėtų gilintis į 
popiežių socialines enciklikas — "Rerum Novąrum” ir 
“Quadragesimo Anno". Turėdami krašto ir žmonių ge
rovę savo tiksluose, jie tose enciklikose surastų kelią 
išvesti kraštą iš keblios, kritingos ir pavojingos pa
dėties.

★
Be Reikšmės Sutartis

Čekoslovakija su Jugoslavija pasirašė nepuolimo su
tartį. Bet tol, kol tos valstybės yra Maskvos paverg
tos, tarp jų sutartys nieko nereiškia. Visvien Mask
va su jomis darys tą, ką tik ji norės. Kaip dabar, taip 
ir ateityje jos bus išnaudojamos rusiškojo komunizmo 
ekspansijai.

★
Plieno darbininkų unija (CIO) netrukus laikys savo 

konvenciją Atlantic City mieste. Toj konvencijoj bus 
pasiūlyta nepriimti komunistų į uniją. Kadangi Phii 
Murray yra ir CIO ir plieno darbininkų unijos pirmi
ninkas. todėl bus labai įdomu sekti, kokio nusistatymo 
tuo žvilgsniu jisai laikysis.

Politikavimo Keliai
Paryžiuje keturi svarbūs 

atstovai bando parašyti tai
kos sutartį nugalėtoms ka
rėje tautoms. Darbas labai 
sunkiai einasi. Ne tiek krei
piama dėmesio į teisingumą 
arba gailestingumą, bet į 
viliojančius žemių flirtus. 
Politika reikalinga, kad gro
bio pasidalinimas nebūtų 
perdąug aiškus.

Kai žmonių santykiuose į- 
siskverbia neteisingumo po
linkis, daugiau bandoma pa
taikauti nepaisant kas tuo- 
mi bus skriaudžiamas, ran
dame tikrai nemalonią pa
dėtį. Visgi gyvenime pasi
taiko tokių įvykių.

★ ★ ★
Vieno turtingo pirklio sū

nus lankė pradinę mokyklą. 
Mokslo atžvilgiu vaikas bu
vo gerokai atsilikęs. Moky
toja, pataikaudama turtin
gai šeimai, statė geresnius 
laipsnius tikėdama, kad pirk 
lys jai ateityje kuom nors 
atsilygins. Mokslo metų pa
baigoje vaikas su pagyri
mais pakeltas į, aukštesnį 
skyrių.

Patsai vaikas priprato tin 
giniauti, nepaisyti kas mo
koma, pamatė, kad tėvo tur
tai labai daug nulemia. At
sidūręs aukštesniame sky
riuje, rado griežtą, bet labai 
teisingą mokytoją, kuriam 
tėvai nerūpėjo. Po savaitės 
išbandymo, mokytoja vaiką 
pasodino paskutiniame suo
le, pastatė nepereinamuosius 
laipsnius, pagrasino, kad 
bus priversta jį palikti ant
riems metams jeigu neparo
dys pažangos.

Kiek pasipylė kaltinimų, 
piktumo. Tėvai grąsino mo
kytojai, bet ji nepasidavė jų 
įtakai. Tėvams negarbė, jie 
taip supyko ant pirmos mo
kytojos, kad ją įskundė val
stybei ir ji tapo prašalinta. 

■Tėvai atsilygino mokytojai 
skaudžia nelaime. Mokyto
jos politika nevykusi.

★ ★ ★
Nusidėjėlis su Dievu ban

do politiką varyti. Pasimel
džia keletą minučių laukia 
kad Dievas stebuklingu bū
du jam atsilygintų sveikata, 
turtais, geru vardu, neišpa
sakytu pasisekimu. Deja, 
neina taip, kaip žmogus pla
navo. Žmogelis bando vėl 
melstis, sąlyginiai žada 
daug, jeigu Dievas jam daug 
suteiks.

Su Dievu politikos nega
lime varyti. Pirma, Jis vis- 
tiek teisingiausias ir gailes
tingas. Antra, ką gavome 
— tai dovanai gavome, be 
jokio užsitarnavimo. Viskas 
Jam priklauso, pasaulis, mū
sų siela, kūnas, dangus. Rei
kia tik džiaugtis, kad Jis 
toks geras, šėtonas reikala
vo, kad būtų lygus Dievui, 
bet kur jis atsidūrė — pra
gare sėdi. Politika ne visur 
ir ne visuomet sveikas da
lykas. A.B.C.J.

Laimė visuomet aptemdo 
išmintį.

Jrip pound of nalvaRed fat tnakca 
) bars of lanndry soap Turo used
U'., jo for ir r “-f puirį
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Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

(Tęsinys)
Berniukas, mat y d a m a s 

kažkokį svetimą vyrą nešio
jant ir glaudžiant jo mamy
tę, bailiai kaip sugautas 
paukščiukas, pris i g 1 a u d ė 
prie sienos ir, pirščiuką į 
burnelę įsikišęs, šnairomis 
žiūrėjo į, visą, jam visai ne
suprantamą, sumišimą. Kai 
Katriutė atlikusi atkistojo 
šone, jis prisiglaudė prie 
jos sijono ir susiraukęs pa
leido visą savo gerklikę rėk
ti. Tada tik tėvas puolėsi 
prie sūnaus, pasiėmė jį ant 
kelių, ir visi trys susiglau
dė į daiktą...

Katriutė pasijuto nereika
linga ir išėjo į miestą.

Ilgai susiglaudę tylėjo du 
džiaugsmo ir laimės apimti 
žmonės. Tik retkarčiais ati
traukdami viens nuo antro 
galvas — pasigerėti taip se
niai matytu taip brangiu vei 
du. Pasižiūrėti, ar ne per
daug jos brangusis ar bran 
gioji išvargę, ar galės greit 
pasitaisyti.

— Mano brangiausias, tu 
gyvas! — kuštėjo, spausda
mos prie vyro Marytė.

— O kiek daug laimės 
būti vėl kartu!.. — švelniai 
bučiuodamas jos išverktas 
akis, glostydamas nerūpes
tingai sušukuotus plaukus, 
garsiai galvojo Vytautas. Ir 
vėl jiedu tylėjo ir vėl glau
dėsi.

Nakties tamsuma užgau- 
bė tamsų, nejaukų ir drėg
ną kambarį. Tėvas, pagul
dęs užmigusį sūnelį į love
lę, išbučiavo vaikučio ma
žytes rankutes ir kojytes, 
apie kurias taip dažnai sap
navo ir svajojo. Jo mažo
mis rankutėmis glostė savo 
apžėlusį veidą.

— Kodėl tu niekuomet ne
atėjai manęs atlankyti, šir
dele? Aš tau rašiau keletą 
kartų.

— O Dieve, kad aš tai bū
čiau žinojus! Aš esu gavusi 
tik tą tavo laišką, kur tu 
rašei, kad tu sulaikytas ir 
kad Juozanavičius blogas 
žmogus. Ar tik ne Juozana
vičius tau?..

— Tuoj tau papasakosiu. 
Aš dar keletą kartų rašiau 
tau iš kalėjimo, bet, vis ne
gaudamas jokio atsakymo ir

nesulaukdamas tavęs, supra
tau, kad mano laiškai visai 
neišeina. Bandžiau dar kai 
kam rašyti, bet nė iš ten 
atsakymo negavau. Vėliau 
buvau visai užmirštas ir ma
niau taip ir supūsiu tani bai
siam urve, tavęs su sūneliu, 
nei gražios savo Lietuvos 
daugiau nepamatysiu. Laiš
kus rašyti neturėjau nei 
kuo nei ant ko. Niekas ma
nęs nelaukė, niekas nesirū
pino manim. Dovanok man, 
brangute, ir tave kartais į- 
tariau: maniau, greit mane 
užmiršai ir nusiraminusi su 
kitais išvažiavai į Lietuvą...

— Mano gerasis, — glos
tė Marytė ašarodama jo vei
dą: — Dėl ko tave suėmė.'

Vytautas atpasakojo savo 
žmonai visa. Papasakojo, 
kaip jis matė griūvančius 
jau nušautus Vatmanaitės 
vyrą ir tėvą, kaip sekanti 
kulka turėjo būti iš eilės 
jam...

(Bus daugiau)

Žmogus, kurs amžinai dai
rosi aplinkui ieškodamas, ką 
gali veikti, niekados nieko 
neatras. — O. S. Marden.

Tas, kurs dirba vieną dar
bą ir išnašiai, visomis pajė
gomis, nesutiks nepasiseki
mo.

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik
rodėlius, auksinius ir deimanti
nius žiedus, rašomas plunksnas

t r {vairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus
už Jums Prieina
mas Kainas I

Be to, turime 
didelį ir gerą pa
sirinkimą Muzlk- 
ališkų instrumen
tų, Muzikos Kny
gų. Stygų, Re
kordų ir kitų Mu
zikalių daiktų.

Taipgi taisome laikrodžius ir 
laikrodėlius, žiedus, Plunksnas, 
ir muzikalius Instrumentus..

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

JEWELRY — MUSIC 

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617
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Mutual Fedaral Savings
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Iš Mūsų Veikimo Centro
Iš Federacijos Centro Raštinės

2334 So. Oakley Avė., Chicago 8, Illinois

AMERIKOS LIETUVIU KATALIKU KONGRESAS

Antrajam Pasaulio Karui praū
žus, tikčtąsi ir tebesitikima, kad 
sugriautas pasaulis atsistatys to
kiais pagrindais, kurie užtikrins 
pastovių ir teisingų taiką, kurie 
išlaikys krikščionišką civilizaciją 
ir garantuos visoms tautoms, di
delėms ir mažoms, laisvą ir ne
priklausomą gyvenimą. Jau daug Kongresas, kurj vadinsime Ame-

{ kongresą bus kviečiama ne 
tik Federacijos skyriai ar prie 
Federacijos priklausančios drau
gijos, bet visos katalikiškos or
ganizacijos ir draugijos Amerikoj. 

Nominuokime kandidatus
Kadangi šiemet įvyks ALRKF

menesių praėjo, kai karas baigė
si, tačiau ir Europos ir kitų kon
tinentų ateitis tebėra miglota, 
nes vietoje nugalėto siaubo — na
cizmo, pakėlė galvą kitas — ko
munizmas, kuris taip pat, kaip ir 
pirmasis, yra užsimojęs ne tik 
fiziškai pavergti tautas, bet iš 
pačių pagrindų sugriauti krikš
čioniškąją civilizaciją.

Ir kol nebus vienu ar kitu bū
du nugalėtas naujasis siaubas — 
komunizmas, tol pasaulis nesu
lauks taikos, tol krikščioniškoji 
civilizacija bus nuolatiniame pavo
juje

Lietuvių tauta nėra gausinga. 
Tačiau ji negali atsilikti nuo kitų 
krikščioniškų tautų, kovojančių 
prieš ateistinį komunizmą. Tuo 
labiau lietuvių tauta, nes jai jau 
teko išgerti komunistinės vergi
jos karčią taurę, patekus po rusų 
totalitarinės diktatūros jungu

Tu Lietuva Motušėle Klausimai ir Atsakymai
eru rhi ncru dmnu cvnnto ■

BIRŽELYJE BUS PASKELBTA ŠVENTĄJĄ

Šią garbingą dieną šventą 
bėgsim mes dausų keliais, 
pas žemaičių upę Ventą 
r.usileisim spinduliais.

Tau Lietuva, Motušėle, 
prie krūtinė'^ sužeistos 
segsim jauną, gražią gėlę 
ką nevysta niekados.

Klausimas — Veteranas 
armijoj kelis kartus sirgo. 
Armijos gydytojų gydomas 
pasveiko ir užmiršo apie li
gą. Grįžęs namon, vėl kelis 
kaltus sirgo. Dabar gydyto
jas praneša, kad votys jį 
kankina. Nori žinoti, ar jis 
gali prašyti pensijos?

Atsakymas — Kad tokiam 
atvejy gauti pensiją, Vete
raną Administration visu 
pirma turės nuspręsti ar li
ga tarnyboje gauta ir ar pa 
blogėjo būnant tarnyboje. 
Jeigu taip, galės reikalauti

BI Bilių. Ar ji galės gauti 
vedusio vyro užlaikymo mo
kestį pagal GI Bilių?

Atsakymas — Veterans 
Administration nesulaikys 
mėnesinio mokesčio $90. {- 
statymas ragina veteranus 
įgyti mokslą ir jiems sten
gias padėti.

Klausimas — Brolis nete
ko piršto kariuomenėje ir 
dabar jo ranka suparaližuo- 
ta. Jis prašė pensijos, bet 
nestojo kvotimams. Kas da
ryti?

Atsakymas — Jis vėl tu
rės prašyti, kad gydytojai 
jį išegzaminuotų.

# * *
Visais karių-veteranų klau 

simais katalikams geriau
siai kreiptis į: Public Rcla- 
(ioiis IJurea’i, Cutkolie VVar 
Veterans, E m p i r c State 
Bidg., Neu York, N. Y.

Gėlę meilės ir malonių, 
gėlę pilną tos vilties 

j jog ant tavo skausmo klonių 
vėl liuosybė sužydės.

Po šiltais sparnais liuosybės 
j grįš tremtiniai Lietuvos; 
dvarą jiem« skirtos ramybės 
Lietuvą — Motulė — duos.

Ra ulonskardis

rikos Lietuvių Katalikų Kongre
su, todėl, sulyg mūsų organizaci
jos konstitucijos, yra reikamlinga, 
kad Federacijos skyriai ir apskri
tys nominuotų kandidatus, iš ku
rių Kongresas išrinks Federacijos 
Centro Valdybą. Nominuotųjų 
vardus (jų skaičius nėra apribo
tas) tuojau reikia pasiųsti Fede
racijos sekretorijatui.

{eigos į ALRKF Iždą

Nuo 1945 m. Spalių mėn. iki 
1946 m. balandžio mėn. į ALRKF 
iždą įplaukė šios pinigų sumos:

Roehester, N. Y'., Tretininkų 
Draugija — $1.00; So. Boston, 
Mass., L. D. S. Centras — $10.00; 
Chicago, Moterų Sąjungos Cen
tras — $10.00; Dayton, Ohio, L. 
Vyčių Centras — $10:00; Chica
go, ėv. K. A. R. 8 sk. — $1:00; 
Brooklyn, N. Y’., Fed. apskritis —- 
$50.00; Philadelphia, Pa., Šv. Ka- 

:00; 
Po

vilo dr-ja — $1 :00; Lawrence, 
Mass., Fed. skyrius — $20.00; į 
Itochester, N. Y’., Šv. Jurgio dr- 
ja - $1.00; Sioux City, Iowa, 
LRKSA kuopa — $1.00; Chester, 
Pa., Aušros Vartų par. dr-jos - 
$5.00; Sioux City, St. Ūselio šei- ; 
ma — $33.00; Cambridge, Mass., 
Fed. sk. — $73.00; Laivrenee,
Mass., Fed. sk. — $112.80; Mas- 
peth, N. Y'., Fed. sk. — $25.00; 
Ixnvell, Mass., Fed. sk. — $10.00.

Organizacijos, draugijos, kuo-1 
pos ir klubai prašomi užsimokėti 
savo mokesčius į ALRKF už šiuos 
1946 m. Laikantis konstitucijos, ' 
centralinės organizacijos moka 
Federacijai $10.00 į metus, lokali- Į 
nės draugijos, kuopos bei skyriai 

$1.00. čekius prašome rašyti 
kun. P. Juro, iždininko, vardu ir 1

ligoninės 
dymo.

Klausimas

priežiūros ir gy-

Vyras buvo
kad ilgainiui gal visa tai kariuomenėje ir žmona ga-

vo šeimos paskyrimą (mo
kestį). Tuo pačiu laiku ji 
dirbo. Jos vyras dabar pa- 
liuosuotas iš tarnybos ir no
ri lankyti mokyklą nagai

Lietuviai katalikai ypač turi būti z>miero jiar. draugijos - $24.
ir yra jautrūs susidariusioje situ- Koeliester, N. Y., Šv. Petro ir
acijoje. Jie yra pasiryžę kovoti ir 
dėl savo tėvų krašto išlaisvinimo 
ir savo dalimi dėtis prie didžiųjų 
sąjūdžių krikščioniškąją civiliza
ciją gelbėti, atstatant pasaulį ant 
stiprių, krikščioniškosios demokra
tijos pagrindų, šį išganingąjį dar
bą turime dirbti visi, dirbti orga
nizuotai ir planingai.

Atsižvelgiant į tai Amerikos 
Lietuvių R. K. Federacijos centro 
valdybos suvažiavime, buvusiame 
Vasario mėn. 28 d., McAlpin vieš
buty New Yorke, nutarta šaukti 
visuotiną Amerikos Lietuvių Kon
gresą, kuriam vieta parinkta New 
Vorke, o laikas — 1946 m. Rug
pjūčio 25 ir 26 dd.

Džiugu pažymėti, kad tokio 
kongreso šaukimo idėja jau užgy- 
rė ALRKF New Yorko ir Chica-
gos didieji ir veiklūs apskritys ir siųsti L. šimučiui, sekretoriui, 
jų sušauktos gausingos konferen- 2334 So. Oakley Avė., Chicago 8, 
cijos. III,

MERGELĖS
Petras Babickas

MALDA
Į kelionę didžią laivas rengias,
Per marias giliąsias jis nuplauks... 
Liks mergelė tėviškės padangėj, 
Bernužėlio klajūnėlio lauks.

‘‘Netikėsiu, niekad netikėsiu,
Kad svetur palikt galėtumei...
Net ir Nemunas atgal tekėtų,
Jei tu jo išsižadėtumei.

Liki akmeniu prie tėvo namo,
Berželiu paliki, kol nukirs, —
Saulė gėdis klystančių benamių,
Jie svetur tėvynei greit numirs...”

Guodžia bernas: ‘‘Neliūdėk, mergele, 
Grįšiu greitai... Lauki, būk rami...”

Tėvų žemę sienomis apkėlė,
Tėvų žemę trypia svetimi.

Tėvų žemėj kraujo upės plaukia, 
Vėtros laužo jos miškus žalius,
O mergaitė laukia nesulaukia:
Gal nuskendo laivas pakeliui

‘‘Netikėsiu! Niekad netikėsiu,
Kad būtų jis silpnas ir bailys;
Galan žemės jį malda lydėsiu,
Su mana palaima jis neklys!

Tėviškėj akmuo prie namo skilo, 
Vėtros laužė beržo šakeles,
Rūsčiai ošė išdraskytas šilas,
O malda vis skriejo per marias;

Grįžk, berneli, klajūnėli didi!
Grįžk tėvynėn! Rimti negaliu... 
Mano mintys tavo kelią lydi; 
Laukiu. Laiminu, Myliu, myliu! 
1945.10.19

Šv. Petro Bazilikoje, Romoje, ruošiamasi nepaprastoms 
iškilmėms, kuriose bus paskelbta šventąją Motina Frances 
Xavier Cabrini. Tai bus birželio 7 d. Motina Cabrini bus 
pirmoji Amerikos šventoji. Mirė Chicagoj 1917 metais.

išdils iš tų jaunų veidukų, 
nes vaikai atrodė per seni, 
tikri senukai.”

‘‘Šis vakaras sudarė man 
labai aiškų lietuvių tautos
vaizdą. Norėčiau, kad ir ki- — 
tose vietose, kituose - mies- J/ 

tuose būtų tai parodyta, pa
koncertuota, kad ir kiti da
nai susidarytų apie Jus ma
lonų įspūdį. Labai prašau 
pasveikinti lietuvių stovyk
los meninį darbą dirbantį 
jaunimą ir padėkoti nuo ma-

Roofing - Siding
(STOGŲ DENGIMAS IR SIENŲ APKALIMAS)

Į palaimintųjų skaičių įskaityta 1933 m. Ši nuotrauka, nęs už tą malonų meno ya- 
sakoma, yra vienatinė originali palaimintosios nuotrauka, karą, kurį patyriau tada 

pas Jus besisvečiuodamas”... 
j Pastebėtina, kad šis da
niškas Sauervveinas ne tik 
pajėgia permatyti tautos 
dvasią, bet ir išmokti kal
bas per labai trumpą laiką. 
Belankydamas lietuvių sto
vyklas jis jau spėjo tiek iš
mokti kalbos, kad šitą laiš- \

MES PRISIRENGI;; 
PATARNAUTI!

KREIPKITĖS
ŠIANDIEN!

DANIJA

Kaip Gyvena Ir Veikia Lietuvos 
Pabėgėliai

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

taip puiku. Ir lietuvių tau-
•‘Gailu, kad mes danai ne- tiniai šokiai! TaiP lengvai 

turime tų gabumų, kuriais lr meniškai buvo visa tai ką parašė lietuviškai! 
pasižymite jūs, lietuviai.’’ į atlikta! Be to ir jumoro pil-

Vienas danų dvasiškis, at- naa pakako. Žiūrėjau į so- 
silankęs lietuvių stovykloje1 kančiųjų veidus ir atrodė.
Nymindegabe, šitaip rašol kad juose nebuvo matyti tų 
,savo laiške vienam mūsų baisių pet gyventų dienų pėd- 
tautiečiui:

Murininkyste
mokykloj

1901 SO. CICERO, AVĖ
ANKAUSKAS

Tel. Olympic (Cicero) 1130

f

4*

‘‘Norėjau Jums jau anks 
čiau parašyti ir padėkoti už 
taip gražią meninę lietuvių 
tautinio ansamblio progra-

sakų. Gal dėl to, kad tai bu
vo užgrūdintų žmonių vei
dai, — ir reikia dar pridėti 
— ištvermingų žmonių. Vi
sai kas kita su vaikais, ku
riuos mačiau scenoje. Jųmą, kuri man, kaip kitatau

čiui, labai patiko. Gaila, kad veiduose buvo galima išskai- 
mes danai neturime tų ga- tyti pergyventų, audringų

Lincoln, Nebr. — Pasi
reiškus stokai darbininkų 
mūrininko amate, miesto 
aukštesnė mokykla įvedė 
mūrininkystės kursą, kuris 
studentams tačiau nėra pri
verstinas.
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bumų, kuriais pasižymite 
Jūs, lietuviai. Visa tai rei
kia manyti pareina nuo geo
grafinės padėties. Mes da
nai esame per daug apsupti 
jūrų ir taį veikia mus slė-j 
giančiai.’ ’

‘‘Nymindegabo lietuvių I 
stovyklos jaunimo meninė i 
grupė padarė man stebuk
lingą įspūdį, bet dar nuos
tabiau skambėjo senos ir, 
gražios lietuviškos dainos, 
liaudies būdu išpildomos.”

“Stebėjausi ir gėrėjausi 
lietuvišku skoningu apsiren-' 
girnų — tautiniais rūbais.

I Aiškios, margos ir harmo- 
į ningai suderintos spalvos 
spindėte spindėjo. Nesupran 

I tama dar man ir šiandien, 
kaip buvo galima tokiomis 

Į sąlygomis ir pokariniu mc- 
I tu visa tai taip gražiai su- 
j derinti. Prisimenu ne tik tų 
’ tautinių rūbų grožį, bet ir 
tą iškilmingą didingumo į- 
spūdį, kui|is dvelkė kartu 
nuo tų malonių dainininkų 
ir šokėjų, kurie šioje karei- 

i vinių salėje atrodė kaip an
gelai. Visi šokėjai labai gra
žiai išpildė savo tautinius 
šokius. Be to buvau labai 
sužavėtas dirigavimu tos 
jaunos moters (Anelės Kir- 
vaitytės. Red.), ir visa tai
buvo atlikta taip švelniai ir 

i taip paprastai.”
‘‘Džiaugiuosi, girdėjęs lie

tuvių tautinę muziką — 
į kanklės ir visa kita buvo

valandų žymes. Tikiuosi,
REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

FARGCTIU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — {STEIGTAS BAL. 11. 1933

WHFC - USBkilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mo? 

iki 2-ros valandos popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 9:311 

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta 

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

6755 So. Westem Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehlU 2243

t» lUClAMJ
4LAUSYTI8

MUZIKOS 
DAINŲ 
ŽINIŲ

•R A NESI M i

3EF 3E 3$

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ — 4%
BE KOMIS1NO

Turtas Virš $17,500,000. — Atsargos Fondas Virš $1,300,000.

STANDARD FtDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
IUSTIN MACKIEUICH, Pres. and Mgr.

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

S/

WESTWOOD L5GU0R SIORE
2441 West 69th Street.

STASYS LITWINAS SAKO:

"DABAR -
REIKMENIS". ----

Tai Geriausias Laikas Pirki i 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
— GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — liisnluotii Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnlšio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardvvare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies Insuliaeijns Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — YVailbnard — Plaster ltoard — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI'

STASYS LITWINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
SO39 S. KALSTEI) ST. TEL. VICTORY 1272

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

'..4- -r--jų.1-. ■ 2:-K

DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINES IR ALAUS

-N
• -t

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

statinėmis.

★ ★ ★
AL. ši M Ii I NAS

Savininkas

Telefonas PROspect 5951
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LIETUVIŲ R. R. LABDARIŲ SĄJUNGA 

KUN. ANICETAS LINKUS, DVASIOS VADAS IR IZDINTN.
4557 Su. \Vood : treet, Chieago, Illinois

i

Labdariu Sąjungos 
Veikla Gyvėja

Paskutiniame Lietuvių lt. 
K. Labdarių Sąjungos cent
ro susirinkime, buvusiame 
balandžio *24 d., paaiškėjo, 
kad šios organizacijos vei
kimas ir centre ir kuopose 
žymiai gyvėja.

Pirmoje vietoje tenka pa
brėžti džiuginantį reiškinį, 1 
kad šiame susirinkime tu-1 
įėjo atstovus visos labdariu 
kuopos. Tai retai pasitaiko.

Iš jų visų išgirdome ma
lonius pranešimus, kad ren
giasi prie didžiųjų Kapų 
Puošimo (Decoration Day) 
dalbų ir pačiose kapinėse ir 
po pamaldų Vytauto parke, 
kur- įvyks tradicinis pikni
kas. Kadangi kapinėse ir 
prie kapinių įvyks rinklia
va senelių prieglaudos sta
tybai, todėl kuopose eina re
gistravimas rinkėjų. Lietu
vaitės į tai turėtų atkreipti 
rimto dėmesio ir- pačios sa
vanoriai pasisiūlyti gegužės 
30 dieną padirbėti kilniam 
reikalui.

Kai kurios kuopos savo 
darbais susirinkime pasi
džiaugė ir pinigų centru 
pridavė. Labdarių 3 kp., Ci 
eero, pridavė kauliukų žai
dimo pelną — $150.00; S i 
kp., Brighton Park, irgi tu ■' 
rėjo parengimą, bet kiek 1 
padaryta pelno dar nežino;1 
23 kp., Marquette Park, lai
mėjo garbės narę, kuria y- 
ra p. Lukošienė, kun. Pr. 
Lukošiajs motina. Ji auko
jo $100.00. Toji kuopa taip 
pat turėjo vakarą bal. 27 d.

Einant prie kitų reikalų, 
kun. A. Linkus, iždininkas, 
pranešė, kad šiuo tarpu iž
de yra $28.640.19.

B. Nenartonis pranešė, 
kad ūkio vedėjas A. Bace
vičius dėl daugybės darbų 
negalėjo atvažiuoti į mitin
gą. Ūkio reikalai esą tvar
koj. Nupirkta pora gražių ir 
stipriu arklių.

Kun. A. Linkus raporta
vo, kad visu rimtumu yra 
daromi vajaus planai, kurių 
smulkmenos paaiškės kita
me susirinkime. Prieglaudos

statybos darbai daro pusė
tinai gerą pažangą.

Susirinkime dalyvavo Jo
nas ir jo žmona Kass. Pa
linkėjo labdariams gerų sek 
mių.

Pikniko komisijų praneši
mai parodė, kao prisirengi
mai yra sparčiai daromi. Y- 
ra ženkleliai, gaunama a- 
laus, pasamdyta orkestrą 
etc.

Pranešta, kad Vaišvilienė 
su pagalba K. Sriubienės ir 
M. šrupšienės daro specialų 
i: laimėjimą prieglaudos nau 
dai.

Gegužės mėnesio labdar ių 
susirinkimas iš priežasties 
Kapų Puošimo dienos atkel
tas vieną savaitę anksčiau, 
būtent — į gegužės 22 d. Jis 
bus, kaip ir paprastai, Šv. 
Kryžiaus parap. salėj.

A. Jasper, rašt.

Labdariai Laimėjo 
Nauju Nariu

Tovvn of Lakt. — Labda
rių Sąjungos 1 kp. dvasios 
vado kun. K. Barausko rū
pesčiu balandžio 26 d. buvo 
surengtos prakalbos. Kalbė
jo prof. Juodeika ir kiti. Per 

! prakalbas prie labdarių kuo
pos prisirašė šie nauji na
riai: Juozapa ir Stanislovas 

, Lukošiai, A. Belskienė, M. 
Matkevičia, J. Jokūbaitis, P.

Į Vendzelis, P. Struoga, P. Ur- 
nežus, M. Teserskis, M. Der- 

1 vinskienė, P. Levickis, O. 
Aitutis, O. Ciplienė, J. Ugin- 
čienė, K. Martinkienė, O. Sa- 
valauskienė, A. Kumzienė, P. 
Kasparavičienė, R. Ueick, M. 
Ežerskis, U. Levickienė, M. 
Petrokienė.

2 Kuopos Parengimas
Roscland, III. — Balan

džio 28 d. labdarių 10 kuo
pa surengė šaunią vakarie
nę, kurioj buvo daug žmo
nių. Kun. J. šaulinskis, kle
bonas, maloniai priėmė sve
čius. Kun. K. Juozaitis pa 
sakė gražią kalbą apie lab
darių veiklą. Vakarienėj d į- 
įyvavo ir centro valdybos i.a 
rių.

CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA
Motinų Dienos
Koncerto Ir Įvai
rumu programa

Ilrighfo.i Bark. — Nekal
to Prasidėjimo Šv. P. Mari
jos parapijos choras, vado
vaujant muz. Justui Kudir
kai, gegužes 12 d., parapijos 
svetainėje rengia visoms mo 
linoms pagerbti koncertą ir 
įvairumus. Programa prasi
dės lygiai 6:30 vai. vakare.

Koncerto ir įvair imų pro
grama bus sekanti;

11 Star Spangled Banner 
(SmitLu — Zita Walters, 
choras ir publika.

2) “Vytauto maršas” (Po 
ciaus), ‘Pavasaris 
pelė” (Andrulio) -

31 “Mm -ytė” (Vanagai
čio), “One alone” (Rom- 
berg) — solo Juozas Lin-

zl

z
zd

-J
Trieste uostan atplaukęs Amerikos laivas “George Pat- 

ton”, kuriuo atvežta Jugoslavijai daug UNRRA cukraus. 
(Acme-Draugas telephoto)

tautas Kaminskas ir Ange- 
lina Svikščius.

2) B. V. M. mergaičių an
samblis — ved. Ona Pieža.

3) “Ah, Forse Lui Che 
Lanima (Verdi), “Songs mv 
mother taught’’ (Dvorak), 
— solo Zita VValters.

4) “The Three Caballeros” 
(Esperon), ‘The Bubble” 
(Friml-Riegger ), “Sympa- 
thy” (Friml-Gotzi) solo Zi
ta Walters ir choras.

5) “Italian street song” 
(Victor Herbert) — solo Zi
ta Walters ir choras.

6) “Lietuvos himnas” — 
jungtinis choras ir publika.

Programos rengėjas muz. 
Justas Kudirka. Akompanis- 
tė Genovaitė Kulikauskas.

Po koncerto šokiai. X.

Visi raginami jau nedevi- 
mus drabužius paaukoti į B 
ALF Chicagos apskritį cent
re, 4714 So. Marshfield Avė. 
Lietuviai tremtiniai labai 
reikalingi drabužių ir mais
to. Paremkime gerą darbą.

Jau

ir merginų

Žiupsneliai Iš 
Icwn of Lake

Gegužės 12 d. Šv. Vardo 
Draugija ir Mergaičių Soda- 
licija su savo mamytėmis eis 
prie šv. Komunijos. Po vi
sam bus bendri pusryčiai.

Jaunimo Gegužinė ir - 
"Meilės Eleksyras"

Ar jaučiatės pavargę, be 
ūpo, susirūpinę kasdieniniais 
vargais? Nevergaukite to- į 
kioje nuotaikoje, nes yra i 
jums viltis — gera proga 
prašalint* tokius nesmagu-, 
mus. Tiktai už $1.00
gos, jūs gausite milijoną do
lerių vertės linksmumo, me
no grožybės ir smagumo at
silankę į jaunimo gegužinės 
parengimą, sekmad., gegu
žės 19 d., gražioje Dariaus- 
Girėno salėje, 4416 S. We,st- 
ern Avė.-

Šią jaunimo gegužinę ren
gia L, Vyčių Chicagos Aps
krities meno rateliai. Dailų 
koncertą, sudėtinį naujausių 
ir geriausių lietuvių muzikos 
kūrinių, išpildys populiarus 
L. Vyčių Chicagos Apskri
ties choras, po vadovyste 
gabaus muziko Leonardo J.

Wesl Pullmanc 
Naujienos

ŠŠ. Petro ir Povilo para
pijos bažnyčioje gegužės 6 
d. prasidėjo misijos, kurias 
veda misijonierius kun. Ja
kaitis, MIC. Misijos baigsis 
ateinantį sekmadienį, gegu-

Saugokitės dykai praleisti 
laiką, nes jame visa ateitis

įgyvena. O. S. Mmleii.

visi. se.ii.vv

iŽan-lž& 12 d.
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Išorine Maliava

tie modem

Praeitą sekmadienį įvykęs 
parapijos pavasarinis pikni
kas Vytauto parke, pasise
kė. Oras buvo vėsus, bet die
na buvo saulėta, dėlto suva
žiavo daug žmonių. Buvo ne
mažai ir svečių iš kitur. La
bai ačiū.

Ateinantį šeštadienį, 4 v. 
popiet ŠŠ. Petro ir Povilo 
parap. bažnyčioje bus iškil
mingas šliūbas Arlenos Ku- 
kalytės su Michael Ores, Jr.
Moterystės sakramentą su- 

Šimučio, Jr. Ne tik girdėsi- teiks klebonas kun. M. Švar- 
te gražius išlavintus balse- iįs.
liūs mūsų jaunimo, bet gėrė- 
sitės pamatę rinktinį; ratelį 
gražių merginų ir vaikinų 
Chicagoje. Be to matysite 
gražiausią ir juokingiausią 
komediją “Meilės Eleksy
ras”, kurį suvaidins rinkti
nis L. Vyčių teatrališkas ra
telis. Tik pamačius scenoje 
šelmį berną pabučiuojant 
tarnaitę, verta penkių dole
rių, o ką sakyti apie visą 
veikalą?

Ištikrųjų kiekvienas atsi
lankęs gaus ‘‘eleksyro’’. Pra 
nyks rūpesčiai, pakils ūpas 

pasaulis pasirodys 
ir verta ja- 
dar “maga

ryčioms” bus šaunūs šokiai 
prie geros muzikos. Bus pro
gos tada jauniems ir se
niems parodyti, kiek vikru
mo turi apsisukant aplink 
salę pora šimtų kartų sma
giai šokant su savo ‘‘sweet- 
heart”. Bus ir gardaus gė- 
rymėlio ir skanių užkandžių. 
Tokis parengimas iš tikrųjų 
vertas daugiau negu doleris. 
Tad, nelaukite, įsigykite ti- 
kietus dabar ir užtikrinkite 
sau milijono dolerių vertės 
smagumo. Vyčių Rėmėjas

Vakare parapijos salėje 
bus šauni vestuvių puota.

Ra p.
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NORMAN BERLAND
NAI .10.1 

3544-46 W.
VIETOJ

26th 5T.
Near Drake Avė. 

Opposite Lurie Bros. Store 
Lawnd.»le 0104

Galim b’ekoiiiHTMl n oi 1 
Ma liavotojus Ir Popo
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pasklido kvietimai ir 11 visas w 
po Tovvn of Lake i.š Pitts- daug Srazesnlu 
bu.'gh, Mat. kun. Juozas me gyventi. 0 
Skripkus, šv. Pranciškaus
Seserų vienuolyno kapelio
nas, švenčia sidabrinį kuni
gystės jubiliejų. Jubiliatas 
yra gerai čia žinomas ir tu
ri daug draugų. Be abejo, 
susilauks svečių savo iškil
mingam jubiliejaus paminė
jime.

Sodalietės rengia šokių 
vakarą gegužės 22 d., para
pijos salėje. Vyrai iš vyčių, 
iš Šv. Vardo Dr-jos ir šiaip 
mėgstą šokti, nuoširdžiai 
kviečiami į sodaliečių vaka
rą. Omegos pagelb.

Kodėl Pasilikti 
Sergančiu?

fNKSTV. PŪSLES. SOCTALRS 
T.TūnR PASEKMINGA T

IŠGYDYMUS. SU PENIUI LI.TN 
Mes Jau jiagelbėjome tūkstančiu mm 
kuria kentėjo dėl NERVTAKVMO m>. 
OR, KRAUJO, MAUKŲ. IR PRIVATI
NIŲ LIGŲ. Gydome ftlaplniino kanale 
sunegalavimus, nutekėjimus. portankų 
vertimą tuštinti pūslę, nuolatini kėlimo
si nakčia IŠ lovos.
FIZINE IR FLCOROSROPISRA 
MIKROSKOPTSKAS KRATT.Td l R 

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS
VISKAS TIK ITŽ $3.00 

PILĖS (Hemoroidai)
IAGTD0MA MUSŲ MAI GIU MKTOIH 

BK OPKI5ACIJOS

X-RAY EGZAMINACIJA
BB SKAUSMO

RE PIOV1MO, BR ORGINTMO.
Didžiumoje atvėjų palengvina nuo 3 

Iki (! dienų laikotarpyje
Gydymo kaštai prieinami kiekvienam 

darbininkui.
I ’ ATENKIN IM A S GAILA NT l ’( ).I AMAS 

KIEKVIENAM KURI PAIMAM GYDYTI 
1UKBANGI Ų.I Ų PATARNAVIMUI

ATVIRA VAKARAS

DR. E. E. Culp 
DR. A. E. Kroening

202 SOUTH STATE STREET
Kampo h A<lamn—Mtame Auk šte

VALANDOS: Nul 9 ryto Iki 8 Vakare 
Sekmadieniniu nuo 10 Iki 1

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVU*.

3241 So. Halsted Street
PHICAIJO. II.UNMIS

Tel. CAI.nmet 7237
Pas mus rasite didelį pasirin

kimą įvairių rakandų, kaip pa
vyzdžiui: Gasinių Pečių, Pečių 
su Gasu ir Anglimis kūrenimo 
ypatybėmis, ir daug kitų na
mams reikalingų reikmenų.

Mūsų Jctvelry skyriuje rasite 
Auksinių Žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
Waterproof laikrodėlių ir .t t. 
Šiuos dalykus galite įsigyti ant

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VAI.ANDO8:

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL, 1000 k. Nedėlios vak. 9:30 
WHKC 14 50 k Ketverto vak. 7:00

gatha Gurrister 
choras.

5) “Asleep in the deen” 
(Getrie), “Ko vėjai pučiu” 
(Šimkus) — solo Juozas Gu
das.

6) “Išgėriau septynias” ir 
“Vai, broli, broli“ (Šimkus)
— vyrų choras.

7) “Karvelėli” (Sasnaus
ko) dedikuojama motinoms,
— solo J. Lindžius ir cho
ras.

8) 
čio)

Motinų Dienoje prasideda 
40 vai. atlaidai, kurie iškil
mingai baigsis geg. 14 d. 
vakare. Pamokslus šaky n 
svečiai kunigai.

Gegužės 5 d. gražus būre
lis vaikelių ir mergelių per 
iškilmingas šv. Mišias pir
mą kartą priėmė šv. Komu 
niją. Šv. Mišias laikė pats 
kleb. kun. A. Linkus, pritai
kintą pamokslą pasakė kun. 

i J. Vyšniauskas. Vaikų cho
ras gražiai giedojo per šv. 

i Mišias.
*

Gegužės 6 d. padėkos ir

Moterų Sąjungos 21 kuo
pos skaitlingas sus-mas įvy
ko gegužės 5 d. Nutarta ruoš 
ti šeimynišką išvažiavimą, 
o rudenį vakarą. Išrinkta 
komisija. Kuopa neturės su
sirinkimų per 3 mėnesius. 
Sekantis susirinkimas įvyks 
rugsėjo 1 d.

Zinių-Zinelčs
“Eunco party“ Tėvų Pran 

ci.škonų naudai įvyks A. Lin
kevičienės namuose, 2535 W. 
45 PI., gegužės 11 d , 7 vai. 
vakare. Visi kviečiam’, atsi
lankyti. Bus gerų dovanų.

Rėmėjos

choras.

‘Tu ir aš” (Vanagai-Į^avo dviejų metų kunigys- 
solo Zita VValters ir tės intencija laikė šv. Mi-

ANTROJI PROG- 
RAMOS DALIS:

1

ATYDA
Taisome

REFRIGERATORIUS
SKALBIAMAS MAŠINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS —
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

6528 S. Ashland Avė.
GROvehilI 1983 - TRIangle 0073

džius.
4) “Dainuok sesute” (Va

nagaičio i, “Žemuogėlė-avie- 
tiėlė“ (Kudirkos)

1 šias kun. J. Vyšniauskas. Vi
si pirmos šv. Komunijos kla
sės vaikai vėl ėjo prie Die- 

i vo Stalo, kaip ir daugelis 
1) Mokyklos vaikučių da- suaugusiųjų. Po šv. Mišių 

lis: “Avė Maria” (Gounod), Į buvo bendri pusryčiai, ku-
ir kana- smuiką Ona Paulikas, piano riuos iškėlė Motinų Klubas, 

choras. Elena Gestautas, daina ma- i ★
žyčiai, eilutes — mergaitės. Visi kunigai nuoširdžiai 
“Motinėlei” — dainos ir ei- ragino žmones prisidėti prie 
lės 3-čio ir 5-to skyrių mo- vajaus kenuoto maisto. Va- 
kiniai, solo Joanna Pieža, jus prasidės sekmadienį, ge- 
eilės — Laurinas Bobbinas gūžės 12 d. Prašome visas 
ir Genovaitė Mataitis. “The aukas sunešti pas seseles. 
Rosary” — duetas — Vy- ( ★solo A-

ATDARA SEKMAD. VISA DIENA!
Del elektros šviesos suvaržymo, mūsų biznis nesustojo. Fo

tografavimui naudojama saulės dienos šviesa. Studija atdara 
visomis dienomis nuo 9 vai., ryto iki (i vai. vak.

★ ★ ★

W I. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

3315 South Halsted Street
Telefonas — YARDS 1546

%

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Formas

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)

Dė! Susiturimo Sauk:

Republic 6051

NELAUKITE-
Ryfoj Jau Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namus, baldus, automobilius, 
ar Šiaip ka apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
‘‘Mes esame pirmaklasiai nariai Chieago Board of Underwriters”

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALINIAI AGENTAI Siu Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IilPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSl'RANGE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY
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40 Valandų Atlaidai
Gegužės 12 dieną Šv. Kry

žiaus parapijos bažnyčioje 
prasidės 40 valandų atlaidai.

Gegužės 12 dienos vakare 
kun. Stanislovas Gautias sa
kys pamokslą: ‘‘Šv. P. Ma
rijos dalis išganymo darbe”.

Gegužės 13 dieną, 9 vai. 
ryte, pamokslą sakys kun. 
Antanas Bendžiūnas. Pa
mokslo tema: "šv. Mišių au
kos reikšmė mūsų gyveni
mui.” O vakare Dievo žodį 
skelbs kun. Jonas Stankevi
čius. kuris kalbės apie At
gailos reikšmę.

Gegužės 14 dieną, 9 vai. 
ryte turėsite progos išgirsti 
pamokslą apie dažną šv. Ko
muniją. Šį pamokslą sakys 
kun. Pranas Bulovą, MIC., 
o vakare, atlaidų užbaigimo 
proga, prabils kun. Antanas 
Zakarauskas, kuris kalbės 
apie maldos reikšmę ir iš- eis 
tiesėjimo reikalą.

Atlaidų metu pirmos šv. 
Mišios bus 5 vai. ryte, o pas
kutinės 9 vai. ryte; mišpa
rai — 7:30 vai. vakare.

Pagarbinkime viešai mū
sų Išganytoją, esantį Švč. 
Sakramente! Atlikite vely
kinę išpažintį ir dažnai pri
imkite šv. Komuniją.

Klebonas kun. A. Linkus 
kviečia visus į 40 valandų 
atlaidus, kad pasinaudotu
mėte gausiomis Dievo ma
lonėmis.

Atidaro Nauja 
Valgykla

J. J. Jakubauskas (Ja- 
kubs), žinomas sportininkas 
ir legionierius Darius-Girė- 
nas Post 271, American Le- 
gion, atidaro naują moder
nišką valgyklą adresu 2512 
VVest 63 St. Valgykla bus 
žinoma vardu J. J. Restau- 
rant. Pats savininkas J. J. 
Jakubauskas tJakubs) iš a- 
mato yra patyręs lietuviškų 
ir amerikoniškų valgių ga
mintojas.

Brighton Park.

(;

A. A.

PI J A N AS SEI K AVSK AS
■nu l l:::i 

<: i gu < i's 
i>. pi. t i.i

>(». Mož i l t Si r.
'.I 11.. 1 II 1 Ii III.

-111: i u Uis 12 iii..

II

M ir,'
J viii., 
u inžia lis.

ii n. s \\ , st\ iii
Paliko (iiiloiianio nul ifi.li iii. ■: 

žmona Pranciška, motin;) linų, 
uošvienę Paulina ,\'ailitax iėi' iię. 
Tris broliu-: Siinan.i. Juozapa 
ir kun. Silvius < I’, (vienuo
lis). tris s. s, ris: nl a nį n:t Ka
pai j, n., . Vi roiiikij U- rinan ir 
• Ui.a ir daug kitu giminių, drau
gu ir pa zis! a nu).

Kanas pašarvotas jolin !•’. 
laii'i' ikio kopi. UJO So. <’ali- 
lornia.

Laidotuves iv, ks l’irinadieiij 
(bgiiži's 13 d.

iš koplyčias i».3n vai, ryto 
ryto., i.eis n i lydėtus i Nekalto 
I’rasid. Paneles švč.. parapijos 
bažnyčių. kurioje įvyks gedulin
go- p maldos tiž velionio sieli). 
I’o pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Xm širdžiai kviečiame visus 
giniims. draugus ir įrižjstamus 
dalyvauti šiose laid tuvėse.

Nuliūdę: žmona. Motina. I,r<>- 
liai. Se-er.Vs. ir Kilis Giminės 

Laidok. direkt.. John K.
Eudeikis. Tol: YAIids 1741 :

Brighton Purk. — ARD 6
skyrius ruošia pramogą rių Sąjungos kuopos su- 
(bunco) gegužės 19 d., 2 sirinkimas pyks sekmadie- 
val. popiet, Rimkų namuo- nį, gegužės 12 d., tuoj po 
se, kuriuos mūsų rėmėjai paskutiniu šv. Mišių. Nariai 
jau gerai žino, nes per eilę prašomi skaitlingai susirink- 
metų dykai naudojamės jų ti, kad pasitarus apie artė-
patalpomis. šioje pramogų- jaut’ pikniką kapų lankymo sirinkimas įvyks gegužės 15

Labda- ionėkite kuo skaitlingiausiai d., tuoj po labdarių susiiin- Elenos Gedvilienės namuo- 
dalyvauti. Valdyba kimo. Malonėkite skaitliu- se, kuri įvyks birželio 2 d.

_____________ gai susirinkti ir naujų narių Rėmėjos galės pamatyti fo-
atsivesti. Turime pasitarti tografiją, kurią padarėm praTouii of Lake Švento

Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų 3 skyr. mėnesinis su-

apie rengiamą arbatėlę pirm. eitą sekmadienį. Valdyba

je bus leidžiama dovanos 
knygutėmis. Narės prašo
mos knygutes grąžinti kiek 
anksčiau, kad palengvinus 
darbą tą dieną. Kaip žinom, 
leidžiama net penkios ver
tingos dovanos. Be to, bis 
daug kitų gerų dovanų ir 
vaišės. Vienui ši

Atidarymas įvyks pirma- j -----------------------
dienį, gegužės 13 d. Valgyk- Brighton Park. — Drau- 
la bus atdara kasdien nuo gystė Gvard. Pirma Div. šv. 
10 vai. ryto iki 9 vai. vaka- Kazimiero Karai, laikys su- 
ro. X. sirinkimą sekmadienį, gegu-

-------------------- žės 12 d., parapijos svetai
nėję, 2 vai. popiet. Visi na
riai kviečiami laiku susi
rinkti, nes yra svarbių rei-į] 
kalų svarstymui. Taipogi 
lauksime naujų narių, kad 
atsilankytų įsirašyti drau- 
vaišės. Vienutė

dieną, labdarių naudai.
Nut. rast.

Nekalto Prasidėjimo Se 
serų Gildos susirinkimas į- 

, vyks antradienį, gegužės 14 
d.( Antaninos Linkevičienės 
namuose, 2535 West 45th 

i Place, Brighton Parke. M a

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

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

10756 So. Michigan Avė.
Tek PUL. 1270 ar CAN. 2515 
Rez. tek: COMmodore 5705

MAŽEIKA "EVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

Naują Koplyčią
Marquette Park

6845 S. Western Avė. - Pro.Pranešimai
Cicero. — šv. Vardo Dr-ja 

bendrai prie šv. Komu
nijos pagerbimui savo mo
tinų sekmadienį, gegužės 12 
d., 7:30 vai. šv. Mišiose. Vi
si nariai prašomi susirinkti Brighton Park. — Švento 
į klūbruimį 7 vai. pasipuo- Pranciškaus Vienuolyno rė- 
šimui gėlėmis. Motinos na- mėjų 2 skyrius laikys me
rių taipgi kviečiamos tą va-, nesinį susirinkimą sekma- 
landą bendrai eiti prie šv. dienį, gegužės 12 d., 2 vai. 
Komunijos. Dv. vadas po pietų, parapijos salėj.

A. A.

SESUO M. AMABILIS
(BOI.ESLOVA l'ZDAVINVTfi)

Mūsų mylimą Seselę M. Amabilis pasikvietė Viešpats 
pas Save Penktadienį, Gegužės mėn. 10 dieną, 1946 m., 12:10 
vai. ii. p.

A. a. Seselė gimė Providence, R. L, rugpiūčio mėnesio 4 
d., 1917 rn. Duktė Mykolo ir Boleslovos Uždavinių. Velionė 
išbuvo 9 metus šventuose apžaduose. Vienuolyne išgyveno 13 
metų.

Paliko dideliame nuliūdime savo tėvelius, sesutes: - Se
serį M. Servitą ir Seserį M. Janetą šv. Kazimiero Vienuolyne. 
Marijoną ir jos vyrą Elmer Nygard, Irena ir Prancišką, 
brolius: Benjaminą, M.I.C. ir Jurgį, visas švento Kazimie
ro Seseles, gimines, pažįstamus ir mokinius.»

Laidotuves įvyks Pirmadienį, Gegužės mėn., 13 d. Gedu
lingos pamaldos prasidės 9:00 vai., ryte, Šv. Kazimiero Sese
rų Koplyčioje 2601 W. Marųuette Road, Chicago, Illinois. 
Po pamaidų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

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.

N uiiūdę
Laidot.,

šv. Kazimiero Seserys ir Uždavinių šeima.
direkt., Laehavičius ir Sūnai. Tel. CANal 2515. NULIŪDIMO

oo valandotr

ALEKSANDRAS P. SHEDIS
Gyveno 4617 S. Hermitage Avė.
Mirė Geg. 9 d, 1946 m., 1:15 vai., p. p., sulaukęs puses 

amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskričio, Tanėnių 

parapijos, šilgalių kaimo. Amerikoje išgyveno 38 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: 3 seseris: Agotą Žemaitienę 

ir jos šeima, Oną Gestautienę vyrą Kazimierą ir Uršulę Gar- 
laviėienę ir vyrą Adolf ir sūnų Sgt. Vytautą (LT. S. Army); 
2 brolius Povilą ir Vincentą ir jų šeimas; brolienę Magdale
ną Shedienę ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų. Lie
tuvoje paliko brolį Juozapą ir jo šeimą.

Priklausė prie Dariaus-Girėno Post 271, ir Unity Pašel- 
pos Kliubo.

Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje — 4605 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks tračiad. — Geg. 15 d., 1916 m.
Iš koplyčios 8:30 vai., ryto, bus atlydėtas į šv. Kryžiaus 

parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus 
tarnus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Seserys, Sūnus, Broliai, ir Visos KHns Giminės.
Laidot., direkt., John F. Eudeikis. Tėl. YARds 1711.

KREIPKITĖS PRIE
ANTHONY B.

S.

pazjs-

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.

SENOMS, ATDAROMS. 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Keaėlantlejl nuo senų, atdarų 
Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sSdėtl, ir kaip 
nakties metu negalima gerai iSsi- 
mlegot. Kuomet y-.-
žaizdos pradeda ' 1 v
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEOUEO (Unt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų, atdarų Ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmų 
prašalinančios y- 
pntybSs sutelks 
Jums tinkamų 
nakties poilsi Ir 
pagalbia išgydyt 
senas, atda- . 
ras Ir skau- *(/■<-. 
džlas žala- 

daa. Vartokite j| Irgi skaudlems 
nudegintame, Sų.šų ir sutrūklmų 
praflalinlmui. Ir kad palengvinu 
Paorlasla niežėjimų. Atvėdina va
dinamų Athlete's J.'oot degimų, ir 
atežėjtmų, sustabdo jo pifttlmųsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
sutrūklmo tarp pirštų: geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui. nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos norulėms 1S lauko nu
sės.

EEGIIJZ) OINTMENT parsi
duoda po $1.00, 1.75, Ir S.OO.

Siųskite Jūsų Mosoy Orderi tie
siog R—

LEGULO
1911 No. Pulaski Rd. 

Ilent- n t hieaen S9. III.

\i v i ■ i, liuuou.
uiti STEM l’HAlt 

\V iii h St . Ctcc

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

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

LmImviu yra ptltsat 
patenkinti tote mena iedevratg, 
kuriuo r meg padirbome jiem.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvykit 
į mūsų didįjį ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
621 NO. HESTERN AVĖ. TEL.: SEELET 6108

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

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 33 5

VINCENTAS ZVINGAUSKIS
Gyveno 1150 Se. Talman Avė. Tel. VIRginia 3654. 

Mirė Gegužės 8 d., 1946 m., 7:35 vai;, vak., sulaukęs 
pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskričio, Žigai
čių parapijos, Vilušėių kaimo.

Amerikoje išgyveno 40 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: žmoną Sofiją (po tėvais 

Ciparaitė) ; dukterį Esther, ir daug kitų giminių ir 
draugų.

Kūnas pašarvotas J. Liulevičiaus koplyčioje — 
4348 S. California Avė.

Laidotuvės įvyks Pirmad., — Geg. 13 d. 1946 m.
Iš koplyčios 8:30 vai., ryto, bus atlydėtas į Nekalto 

Prasidėjimo Švenčiausios Panelės Marijos parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmoną, Duktė ir Kitos Giminės.
Laidot., direkt., J. Liulevičius. Tel. LAF 3572.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th Avė., Cicero, III.
Telefonas TOVVMIALL 2199

6812 So. Western Avė., Chicago, II..
Telefonas — GROVEIIILL 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
jūsų finansiškam stovini prieinamas I

NARIAI:

O h I o a g o s

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

AMBULANCU 
P a t a r n a u j a m 

d i e n ą ir n n k 11

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330*34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai, 
8 vai. vak.

J. LIULEVIČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572

P. J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 VV. 18th STREET 

Telephone YARds 1419

I. I. ZOLP
1646 VVEST 46th St.__________ Phonc YAKds 0781

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

Phoncs: YAIids 1138-39 
PRO. 0099

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

I’hones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. l’hone YARds 4908

Lietuvos Nepriklausomybei - tam aukokimės!
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ROSELAND MOTINŲ DIENOS DIDYSIS PIKNIKAS lO
(!) Rengia - VISŲ ŠVENTŲ PARAPIJA - iš Roseland, Illinois 
(j) Vytauto Darže, 115th St., tarp Cicero ir Pulaski Gatvių.
(ij šiuomi užprašome visus Chicagos ir apielinkės miestų lietuvius atvykti j šį 

(C mūsų piknikų, prie kurio stropiai ir su dideliu ūpu rengiamės.

Nuoširdžiai kviečia visus •

------------------------------------------------------------------------------ «
RYTOJ, SEKMADIENĮ, GEGUŽĖS (MAY) 12-tą d., 1946 m. įfj 

Pradžia - 12-tą vai. pietų...........................Įžanga veltui. jįjį
ra

Piknike galėsite praleisti keletą labai malonių valandėlių su savo draugais
• • • ir pažįstamais ir pasidžiaugti visais kitais ėia esamais malonumais. PI

. Kun. Kleb. J. Šaulinkas ir Pikniko Rengimo Komisija i

Motinos 1946 metų

Kataliku, Illinois ir viso krašto
VY'ashington, D. C. — Na

tional Catholic Conference of 
Family Life Amerikos kata
likų motina 1946 metams iš
rinko Mrs. Joy Seth Hurd, iš 
Lakevvood. Ohio, motiną pen
kiolikos vaikų, iš kurių pen
ki buvo karinėj tarnyboj 
pastarame kare ir visi tu
rėjo laimės sveiki grįžti na
mo — garbingai paliuosuoti.

Mrs. Hurd yra konvertite, 
žmona Common Pleas Court, 
Cleveland, teisėjo; preziden
tas Katalikų Moterų Tary
bos Cleveland diecezijoj; į 
trustisas Judomųjų Paveiks
lų Tarybos Cleveland ir visų 
priemiesčių; ir prezidentas 
Cleveland Apskrito Stalo 
(Round Table) Krikščionių 
ir Žydų Tarybos.

★ ★ ★

Illinois valstybė motina 
1946 m. išsirinko Mrs. Her- 
bert W. Hines, iš Spring- 
field, III., motiną dešimties 
vaikų, iš kurių aštuoni buvo 
karo tarnyboje. Dviem atve
jais ji yra buvus Springfield, 
Ilk, mokyklų taryboj, yra na
rė American Association of 
University Women ir Parent 
-Teacher Association, taipgi 
žymi veikėja tarptautiniuo
se reikaluose bei socialiniam 
gyvenime.

★ w
New York, N. Y. — Mote

rų Komitetas iš Golden Rule 
Foundation nesenai pravedė 
balsavimus motinos išrinki
mui Amerikos Jungtinėms 
Valstybėms

USA motina 1946 yra Mrs. 
Emma C. Clement. negrė, iš 
Louisville. Ky., motina sep
tynių vaikų, iš kurių vienas 
yra prezidentas Atlanta Uni

versiteto, Atlanta, Ga., fizi
kos ir anglų kalbos profeso
rius. Visi septyni jos vaikai 
yra baigę kolegijas. Ji pati 
irgi baigus kolegiją; yra vie
na steigėjų (charter mem- 
ber) South Commission of 
Interracial Cooperation ir se
kretorius negrų divizijos, 
taipat narys American Field 
Army Cancer Society, Ken- 
tucky divizijos ir statistikė 
Kentuckv Federation of Wo- 
mens Clubs. Ją ton garbėn 
iškėlė Mrs. .Tasper Siblev. iš

Mrizek kepykla 
nubausta

KS i.—
Emma C. Clement

" 1 i

A.Rochester, N. Y., U. S. 
Motina 1945 m., o Moterų Ko 
miteto balsavimui rekomen
davo Ruth M. Worrel, iš 
New York.

★ ★ ★
Wisconsin valstybė motina 

1946 išrinko Mrs. Carl Bong, 
motiną vieno žymiausių A- 
merikos karo lakūnų pasta
rame kare, majoro Ira Bong. 
kuris, karui baigiantis, bu- 

, vo priešo nušautas oro kau
tynėse.

| Illinois ir USA motinos 
1946 metų nėra katalikės.

Lenin'as London'e

Apdegutuofas ir apiplunksnuotas
IR SARGYBAI Bf’DINT AU 

NUBALNUOTA’. PETY
London. Anglija. — Lietu

viškas posakis: Neturėjo bo
ba bėdos, nusipirko paršelį 
labai pritinka London’ui, ku
rio Holford Aikštėje komu
nistai prieš kiek laiko pasi
statė Lenin’o paminklą, kad 
galėtų kasdien jam kepures 
nusiimti ir papoteriauti.
740 dienų policija saugo

G. H. Oliver, parlamanta- 
rinis pasekretorius, visuoti
nam parlamento posėdžiui 
padarė pranešimą, kad jau 
du metai (740 dienų), kaip 
raitoji London’o policija pa
statyta saugoti Lenin’o pa
minklą. kuris keliais atvejais 
buvo nežinomų asmenų išde
gutuotas ir plunksnomis api
barstytas. Nežiūrint pasta-! 
tytos policijos, paminklui 
saugoti. Įniks nuo laiko ne-Į 
žinia ir kur ir kaip padary
ta paminklui kitokios žalos. 
Viena sykį buvo numušta

Samaritoniškas
piktadarys

Policija ieško “dželtelme- 
no”, kuris pasisiūlė Mrs. 
Clara Swanson, iš Blooming- 
ton. Calif., rasti kambarį, 
paskui ją sumušė ir apiplėšė. 
Pagrobė $200 pinigais ir 
$600 čekiais.

Nukentėjusi vyko pas sa
vo brolį į Lombard III. Sus
tojus Chicago ir negalint 
gauti kambario YMCA mo
terų skyriuje, prie jos prisi
statė “dželtelmenas”, kuris 
pasisiūlė nuvešti į Royalton 
Hotel, 1810 Washington 
Blvd. Kelyje ją sumušo ir 
apiplėšė. Moteris paimta į 
apskrities ligoninę.

Garnys greitesnis 
už ambulansus

Chicago ambulansų grei
tumą negalima lyginti net 
garnio greitumui. Pavyz
džiui. iššaukus ambulansą į 
Maslauskų namus. 4528 So. 
Paulina St., kad Maslauskie- 
nę nuveštų į ligoninę gimdy
mui, važiuodamas kelyje am- 
bulansas sulūžo. Pasiųstas 
kitas, bet ir tas buvo toks 
“greitas”, kad atvyko į vie
tą jau už valandos po kūdi
kio pagimdymo.

SIS NUMUŠTA, NOSIS 
S NUSKELTAS. I
Lenin’ui ausis, kitą syk no
sis “nubalnota”. Nuskėlus 
paminklo vieną petį prisėjo 
jį nuimti nuo pamato ir ga-1 
benti į dirbtuvę pataisymui.

Paėmus paminklą į dirb
tuvę pataisymui ausies, no-Į 
sies. peties, atšaukta ir sar-' 
gyba. Ar pastačius pamink-1 
lą ji vėl bus pašaukta jį 
saugoti, nepasakoma.

Į iškabas nekreipiama 
dėmesio

Memphis, Tenn. — Kad 
daugelis žmonių nekreipia 
dėmesio į iškabas, liudija 
šio miestelio policija. Kuo
met trafiko biuras tapo iš
keltas į kitą vietą, priešais 
policijos stotį buvo padėta 
apie tai iškaba ir nurodyta 
naujas biuro adresas. Pirmą 
dieną net 126 žmonės praėjo 
pro iškabą ir įėjo į policijos 
stotį trafiko reikalais.

U. S. District Court teisė
jas Elwyn R. Shaw $2,000 
nubaudė R. J. Mrizek Co., 
duonos ir pyragaičių kepyk
lą, adresu 1801 S. California 
Avė., už peržengimą Pure 
Food and Drug Act. Valsty
bės gynėjas Robert Eardley 
liudijo, kad kelios inspekci
jos parodė, jog kepykla nė
ra sanitarinė ir Mrizek rugi
nė (rye) ir vadinama “pota- 
to” duonos nėra tyrios.

Kepyklos savininkams pa
žadėjus pagerinti kepykloje 
padėtį, teisėjas pažadėjo 
bausmę per pus sumažinti, 
jei bėgiu dviejų savaičių 
kepykla atsakys švaros ins
pektorių reikalavimams.

Po aptemdinimą 
pasidairius

Illinois Commerce Com
mission pakeitė krautuvėms 
aptemdinimo valandas. Pra
dedant vakar, elektra bus' 
leidžiama vartoti nuo 1 iki 5 
vai., vieton nuo 2 iki 6 vai.

Y

Po aptamsinima pasidairius

Ką dabar veikia angliakasiai?
daugeliui yra proga apsitvarkyti aplink

SAVO NAMUS. DARŽUS, SODUS, IR T. T.

Ne visur dėl minkštos link namus. Juk pavasaris— 
anglies kasėjų streiko yra darbo soduose, daržuose pa

kankamai. Tik dirbk. Per 
keturis metus daugelis ang
liakasių neturėjo laiko apie 
namus apsižiūrėti. Dabar gi

bauginantis, nuostolingas ir 
da nežinomą rytojų nešan
tis “dimautas” (dimout). 
kokį didmiesčių gyventojai 
gyvena. Pavyzdžiui, anglia- turi gražaus laiko,
kasių miesteliuose. Ten kad *
ir yra bendras dimautas Miestelyje yra vienas ban- 
(teatrai uždaryti), elektros kas — First National Bank 
šviesa užgesinama nuo 6 vai. of Coal City — įvairių krau- 
vakaro. bet angliakasiai ma- tuvių. Tiesa, šiuo metu ban-
ziausiai tuo rūpinas. Dienos 
jau gerokai ilgesnės ii' vis 
da eina ilgyn, tad saulės vi
siems užtenka.

Y
Vienam laikraščiu kores-

kas nesulaukia naujų iš ang
liakasių depozitų, o krautu
vės irgi daro mažesnį biznį. 
Bet kitaip buvo joms per 
pastaruosius keturis metus. 
Angliakasiai da dabar turi

pondentui teko atlankyti pinigų, o prie jų ir karo bo- 
angliakasių miestelis Illino- nų. Yra tokių, kurie pasako, 
juje, vardu Coal City, turin- jog bankininkams ir krau
tis arti dviejų tūkstančių ' tuvninkams taipat reikalin- 
gyventojų. Jis sako, jog, gos ilgesnės atostogos, štai, 
nors kasyklos uždarytos, ir turi jas.
vienok miestelyje daug gy- *
vumo ir neblogos nuotaikos. Du angliakasiai — Pavlis 
Daugelis angliakasių dabar ir Red — išsitiesę ant žolės 
daugiau iškasia sliekų, negu šildosi saulėje. Pavlis sako: 
anglies. Visiems proga pažu- “Ši bedarbė neveikia į ma-
vauti, geras atostogas turė
ti.

YKino teatrus leista atida
ryti sekančiai: penktadie-Į Vienas angliakasių 
niais nuo 6 iki 11 vai. vaka-ikęs:
ro; šeštadieniais nuo 2 iki, “Per keturis pastaruosius 
vidurnakčio ir sekmadieniais metus dirbus septynias die- 
nuo 2 iki 11 vai. Ir taip kasias į savaitę ir dvi ar tris 
savaitę iki sekančio praneši- naktis dvigubą “šiftą”, ko 

daugiau reikia Atostogų”.
Y

pasa-

mo.

Nubaustas į elektros 
kėdę

Kriminalio teismo džiurė 
nubaudė elektros kėdėje mir
ti Julius “Dolly” Weisberg. 
padaužą, gemblininką ir 
naktinių klubų operatoriuj 
kuris praeitų metų spalių 23 
d., Regent Room Bar, 1281 
W. Madison St.. nušovė J. 
McKnight, autemobilių biz
nierių, iš Evanston, susigin-! 
čijus dėl kainos už automo-1 
bilių. į

Bylai peržiūrėti paskirta 
gegužės 24 d.

Y

Teatrams leidžiama elektra 
vartoti kasdien nuo 8 iki 11 
vai.; šeštadieniais nuo 2 iki 
5 vai.

Y

i mus

Uždraudė aguonas
Tehran, Iranas. — Krašto 

ministeris Ahmed Qavam 
visiems gyventojams už
draudė auginti aguonas, iš 
kurių gaunama opiumas. Mi
nisteris sako, kad 80 nuoš. 
viso krašto gyventojų yra 
atsidavę opiumui.

25 vežimai niauku I
Treblinka, Lenkija. — Len 

kų autoritetai tvirtina, kad 
karo metu iš belaisvių kon
centracijų stovyklų vokiečiai 
išvežė 25 vežimus moteriš
kųjų plaukų, 10,000 auksinių 
lakirodėlių; 248 vežimus 
drabužių ir 100 vežimus če- 
verykų. Visi tie daiktai bu
vo paimti nuo žmonių pas
merktų mirti.

Teatrams davus leidimą 
operuoti tris dienas, šokių 
salės, sporto aikštės ir kito
kios pramogų bei pasilinks
minimo vietos suskato pra
šyti leidimo, kad ir joms 
leistų elektrą vartoti nuo 8 
iki 11 vai. bent tris dienas 
į savaitę.

Y

51-je gatvėje gatvekaris 
įvažiavo į troką. Dešimts as
menų sužeista inimant gat-' 
vekario motormaną ir troko 
draiverį.

Y ;

Iš Edgewater Beach HoteJ,1
nuo 11 aukšto pro langą iš- j 
krito ir užsimušė Mrs. E. E. 
Stevvart. žmona Nat:onal 
Dairy Products Co. Priežas
tis nežinoma.

Y

Stateville kalėjime elek
trai taupyti uždarvta šešios 
dirbtuvės. 2,500 kalinių turi 
“atostogas”.

Y
Mokslo ir pramonės Mu- 

zejus, Jackson park’e, pra
dėjo vartoti jau buvusi pa
dėtą į murėjų Edison’o bi- 
polar dynamo elektrai ga
minti. sukonstruktuot.ą 1886 
metais. Muzejaus ypatingi 
skyriai bus apšviesti nuo 
9:30 ryto iki 5 vai. Kiti vi
si skvriai nuo 1 iki 5 vai.

Miestelyje yra vienas kino. 
kuris, bendromis Illinois 
Commerce Commission tai
syklėmis elektrai taupyti, 
uždarytas, bet tai toks maž
možis. apie kurį nieks nei

ne. o į tave ar veikia?”
Vietoj atsakymo. Red įki

šo ranką į kišenių ir pasė
męs saują sidabrinių jais 
paskambino.

Pavlis daugiausiai užsiė
męs daržo darbais, o Red — 
remontu, tvarkymu ir dažy
mu savo namų.

Angliakasiai didžiumoje 
turi savo namus ir nemažus 
žemės sklypus, dėlto ir mai
stu nelabai rūpnias. Daržuo
se laiko vištų ir kitokio gy
vo sutvėrimo.

“Mes pasitenkinę išėjimu 
į streiką ir streikuosime tol

neprisimena. Kurie angliaka- iki negausime to. ko reika- 
sių nemėgsta žuvauti, tie laujame”. pareiškė abu an- 
randa užtektinai darbo ap- gliakasiai.

CORNHUSKER QUINTS’

Gyvulių istorijoj, sakoma, iki šiol nebuvo girdėta, kad 
viena karvė būtų atvedus vienu kartu penkis veršiukus. 
Toks įvykis buvo prieš penkis mėnesius Leo Schmoldt 
ūkyje, Fairbury, Nebr. Veršiukams duoti vardai: United 
States, Great Britain, France, China ir Russia. Su jais 
farmerys ir veterinorius, kuris “quints” prižiūrėjo, jiems 
maistą nustatė. (Acme-Draugas telephoto)

X Jurgis Malinauskas, M. 
I.C., ir Edmundas Budrec- 
kis, MIC., Marijonų Semina- 
riijos klierikai sekmadieni, 
gegužės 12 d., Quigley ruo
šiamos seminarijos koply
čioje Chicagoje, priims sub- 
diakonato šventinimus. Se
kančius sekmadienius pri
ims ir kitus aukštuosius 
šventinimus, būtent: gegu
žės 19 d. gaus diakonatą, o 
gegužės 26, kunigystę. Apie 
juos vėliau “Drauge” tilps 
platesnį aprašymai.

X J. E. kardinolas Samuel 
A. Stritch prašo būti kata
likų duosniais aukų ir ke- 
nuoto maisto vajuje, kuris 
prasidės gegužės 12 ir baig
sis gegužės 19 d. Aukoja
mas maistas Europos žmo
nėms bus priimamas kiek
vienos parapijos salėj, arba 
mokykloj.

X Stasys Piktužis, ilga
metis dienr. “Draugo” kc- 

! respondentas West Pullma- 
I ne, išgyvenęs toj kolonijoj 
22 metus ir pasižymėjęs pa
rapijos bei draugijų veiki- 

j me, šiomis dienomis persi
kėlė gyventi į Marquette 
Park koloniją adresu 244 7 
West 67 St.

X Nekalto Prasidėjimu 
parap. (Brighton Park) Šv. 
Vardo Draugijos nariai sek
madienį, gegužės 12 d. eis 
prie bendros Komunijos lai
ke 9 vai. šv. Mišių. Sodalie- 

| tės gi eis ‘‘in corpore” prie 
šv. Komunijos laike 8 vai. 

i šv. Mišių.
X šešios Šv. Kazimiero 

Kongregacijos seserys, bai
gusios aukštus mokslus, lau
kia, kad jas kas išvaduotų 
iš Vokietijos, kur jos skurs
ta kaipo pabėgėlės. ARD sei 
me, bus vienas svarbiųjų 

Į klausimų, kaip tas seseris
j parkviesti į Ameriką.

X Felicija Žaldokaitė, dūk 
į tė arkitekto M. Žaldoko, gar 
bingai išlaikius kvotimus ir 
tapusi R. N. didžiulės šv. 
Elzbietos ligoninės paskirta 
“Head nurse in the operat- 
ing room”. Tai begalo atsa- 
kominga vieta. Sveikiname 
lietuvaitę slaugę.

X Dr. V. Juodeika, nese
niai atvykęs į Ameriką ir 
Lietuvoje pergyvenęs abidvi 
— bolševikų ir nacių okupa- 

i cijas — savo įspūdžius pa
pasakos Šv. Jurgio parapijos 
piknike, Vytauto parke, ge
gužės 19 d.

X Antanas Mikolaitis, bro 
lis kun. V. Mikolaičio, grį
žo namo garbingai paliuo- 
suotas iš kariuomenės. Džiau 
gias žmona Loreta sulaukus 
vyro, kuris Europoj išbuvo 
keletą metų.




