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BAIGIA BEVERTĘ MASKVOS KONFERENCIJA
Maskvoje Visiškas Nepasisekimas; 

Kas Bus Pasėka -  Karas Ar Taika?
(“Draugo” Specialaus Korespondento Paryžiuje Pranešimas)

Maskvos konferencija per-1 blausias tiksiąs yra išmesti 
gyvena visišką nepasiseki- j amerikiečius iš Europos.
mą šešių savaičių darbaš 
nedavė jokių rezultatų.

Mes jau rašėme “Drau
ge,” kad Stalinas buvo pri
ėmęs Kremliuje gen. Mar
shallą ir su juo turėjo pus
antros valandos pasikalbėji
mą. Nežiūrint Į tai, kad 
amerikiečių delegacija, nei 
sovietų spauda plačiai nieko 
nerašo apie šį pasikalbėji
mą, yra žinoma tik tiek, kad 
Stalinas, labai šaltai sutikęs 
gen. Marshallą.

Šis išdėstė Stalinui, kad

Ar Stalinas Yra 
Šeimininkas?

Tie kurie gerai pažįsta j 
sovietų vyriausybės siste
mą, gerai žino kad Stalinas 
I dalinai priklauso nuo Po- 
litfciuro, .kuris yra sudary
tas iš vienuolikos narių su 
Stalinu priešaky. Tačiau jis 
skaitosi visos , respublikos 
“smegenimis” ir turi didelės 
įtakos į kitus narius. Stali
nas yra labai palankus Žda-
novui, Bėriai, Kaganovičiui 

per šešias savaites posė- Malenkovui, kurie yra 
džiavimo nebuvo prieita priešingai nusistatę prieš 
prie jokio susitarimo ir kad > kapitalistines valstybes. Jie 
atėjo valanda aptarti * ‘Ke-Į ieško būdų visai izoliuoti 
tūrių paktą.” Stalinas jam Rusiją, kad ji neturėtų jo- 
atsakęs trumpai ir sausai, kio.s, draugystės su vaka- 
kaip ir Bevinui anksčiau, ‘rais.
kad Molotovo laikysena kon I Stalino laikysena prieš 
ferencijoje yra pilnai apro- gen- Marshallą atrodo labai

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS STATYBOS FONDO KOMISIJA Marshaltas Sakė U. S. Duos Austrijos 
Reikalą UNai Jei Ministrai Nesutars

MASKVA, bal. 23.—Po šios dienos posėdžio, TJ.S. vals
tybės sekr. Marshallas sakė Amerika yra pasiryžusi pa
vesti Austrijos sutarties reikalą Jungtinėms Tautoms, 
jei Keturi Didieji negalės iki rugsėjo mėnesio dėl jos •su
sitarti.

Tuo duota suprasti, kad šioje konferencijoje nebus su- 
I daryta sutartis. Konferencijos užbaigimą nurodė ir žinia, 
kad Marshallas Įsakė jo specialiam lėktuvui atskristi į 

į Maskvą iš Berlyno.. Ministrai susirinks ry t dieną, tačiau, 
| spėjama tam, kad susitarti dėl sekančio ministrų: suėjimo.

MASKVA, bal. 23.—Ame- j ta  sąlyga, kad Rusija į,stotų

buota Politbiuro ir jis pats 
neturįs jokios teisės pakeis
ti ar daryti kokios įtakos į 
Politbiuro sprendimą.

Per du kartus gen. Mar-

keista, jei jis stengiasi įti
kinti, kad negalįs nieko da
ryti be Politbiuro žinios. 
Panašiai buvo su Bevinu, 
kada šis paprašęs Stalino,

rikos oficialai šiandien sakė jį pasaulinį banką ir kitas 
atrodo, jog nebeliko jokių organizacijas, ir  stotų rei- 
vilčių užbaigti Austrijos tai- kalavusi reparacijų iš Vo- 
kos sutartį Maskvoje, ir kad kietijos kasdieninės produk- 
paskutinė užsienių ministrų ei jos.
tarybos sesija galinti įvykti Wallace sakė Rusija tu ri 
šį, vakarą ar ryt. turėti pirmenybę pirmąjai

Nors pripažįstama, k a d  paskolai iš 50 bilijonų fon- 
“stebūklas ” pralaužtų kliu- i do—taip vadinamos pašau- 

Balandžio 14 d. laikytame susirinkime išrinkta komisija vadovauti šv' Kazimiero |tis svarbiausiais reikalais, linės New Deal, ir  kad Ame- 
Akademijos statybos fondo vajui, kurion įeina (sėdi, iš k į d.): kun B Urba akade- dabartinė nuomonė’ pagrįs. Įrika, kaipo turtingiausias 
mijos kapelionas; J.E. vysk. Wm. D. O’Brien, komiteto garbės pirmininkas- teisėjas ta  Pirmadienio ir  antradie-j kraštas, tu ri finansuoti did- 
Frank E. Donoghue; kun. A. Martinkus; (stovi, iš k. į d.): kun. J. Paškauskas; Pet- nio slaptl) P ė d ž ių  rezulta- žiausią dalį programo per 
ras Daužvardis, Lietuvos-konsulas; kun. I. Albavičius; Antanas Rudis, komiteto pir- ””” ”
mininkas; teisėjas J. T. Zūris; J. Dauzvardienė. Plačiau apie tą  posėdį ir vajaus pra
džią bus pranešta rytojaus DRAUGE.

[tais yra, kad Austrijos tai- Jungtines. Tautas, 
kos. sutartis ‘ ‘išmesta per 
langą” bent šiam laikui.

shallas bandė prikalbėti Sta | kad būtų leista išvažiuoti iš 
liną' tartis, bet viskas buvo Rusijos 15 rusų moterų, ku- 
veltui. Stalinas atsakęs, kad Irios buvo ištekėjusios už 
jis nieko daugiau negalįs anglų, šis atsakęs, kad tokį

Pradingo Portfelis su UN Popieriais; 
Lie Sako Nenustatyta ar 'Pavogtas'

sprendimą turi teisę pada
ryti tik Aukščiausioji Ta
ryba.

Karas Ai’ Taika?

Gal kam nepatinka, kad 
vos tik pergalei atėjus, są-

padėti ir gen. Marshallui 
nieko kito nebeliko, kaip ap
leisti Kremliaus rūmus.

Vėlai vakare jau sklido 
gandai tarp delegacijos na
rių, kad konferencijos užda
rymas įvyksiąs šiomis die
nomis ir belieka visai mažai jungUHBkai . kivirčijasi, o 
laiko perduoti dar kai ku-1 Vokietija džiaugiasi ta  jų

LAKE SUCCESS, N. Y., 
bal. 23.—U.N. sekretorius 
Trygve Lie šiandien sakė 
čemodanas pilnas dokumen
tų pradingo apsaugos tary- 

jbos Balkanų tyrimo komi
tetui vykstant iš Graikijos į 
Ženevą. Lie sakė, tačiau, jog 
dar nėra įrodymų, kad do
kumentai buvo pavogti, ir

.  ’  .  -  - a - I nesantaika -Gal kam nena" !kad komisija dar tebebandonuos klausimus nagrinėti [nesantaiKa. uai Kam nepa gUgektį

Lie taip pat pranešė ir 
šiuos dalykus spaudos kon-

ekspertams kad šie pasinio- j tinka, kad pasaulis dalosi į 
štų sekančiam “Keturių’ ’ ,du blokus. Patinka ar ne, 
susirinkimui, kuris įvyksiąs bet dalykai pasilieka taip
Londone rugpiūčio mėnesy. 
Per būsimą susiėjimą ne
bus bandoma galutinai iš
spręsti problemas, bet tik 
jas pagilinti.

Nori, Kad Amerika Paliktų 
Europą

kaip yra.
Šiandien mes esame to

kioj pat padėty, kaip 1933-
prieinama prie susitarimo, 
kad būtų įgyvendinta pa- 

1939 metų perijode prieš šaulyje taika, kad teisybė 
hitlerišką Vokietiją.

Prieš ką mes esame šian
dien?

Amerikiečių ir  anglų de
legacija yra tos nuomonės, tiniu laiku į; vakarus (Dar- 
kad paskutinioji Stalino lai- danelius, Viduržemio jū rą  ir 
kysena rodo, jog Rusija pa- Afriką). Aš nei kiek neper- 
siryžusi laikytis tvirtai sa- /dedtu, bet konstatuoju. Prie- 
vo pozicijų, nedaryti nusi- šais Sovietų Rusiją y r a

visur viešpatautų, arba te
gu kyla ginkluotas konflik
tas. Nes tokioj atmosferoj

Sovietai smarkiai veržiasi [pasilikti ilgiau negalima. Jei 
i visas puses ir  ypač pasku- mes norime pradėti ramiai

ferencijoje:
1. Kad jis gavo iš Angli

jos konfedencialų raštą ne
teisėtos imigracijos jį Pales
tiną reikalu, bet buvęs pra
šytas jį sulaikyti. Jis. atsi
sakė pasakyti kas tame raš
te pasakyta.

Arabai Nori Palestinos 
Nepriklausomybės

2. Kad Saudi Arabia pri
sidėjo prie keturių kitų ara
bų valstybių UN-oje—Siri
jos, Lebano, Egipto ir Irako 
—reikalavime, kad specia
lusis UN posėdis svarstytų . 
nepriklausomybę Šventajai 
Žemei galimai greičiausiu | 
laiku. Jis sakė tie penki pra
šymai bus patiekti kaip vie
nas pasiūlymas.

3. Kad UN sekretoriatas 
neturi galios parūpinti $5,- 
000,000 Triesto valdžios fi
nansavimo pradžiai, kaip

gyventi, dirbti, kurtis, tai 
turime reikalauti, kad' būtų 
taika ar karas..

K artą aš paklausiau v ie-; rekomendavo užsienių mini- 
no prancūzų žurnalisto, la -is trų  taryba Maskvoje, be

leidimų ir  elgtis taip, kad [Amerika, kuriai Viduržemio [biau linkusio į kairę, b e t; specialaus visuotino UN su- 
neįvyktų jokio susitarimo [jūra ir vąkarinė Afrika turi dar nevisiškai sustalinėju- [ėjimo nutarimo.
Vokietijos klausimu. Krem 
liūs skaito, kad vieną dieną 
Amerikai atsibos žaisti šią 
komediją ir ji numosianti 
ranka į Europą, atsisakyda
ma nuo ekonomiškų ir ka-

didelės prekybinės reikšmėj I šio, ką jis galvoja apie Ame ■
ir jei šios vietos patektų į 
galingos valstybės rankas, 
Amerikos saugumui gręstų 
rimtas pavojus.

Šiandien Rusija yra prie
riškų bazių ir užmiršdama Į E lb g s  i r  D u n o ja u s  u ž im d a . 
visus pasižadėjimus, kuriais l a Dardaneliufi apeitų 
ji susirišo per šį karą. J likusias valstybes. Dabar ji 

Sovietai skaito, kad Eu- dar nori Ruhro krašto kon- 
ropa tari būti suvienyta su I trolės, kad galėtų ateiti ant 
Azija po rusų globa, tad Reino. Amerikai to užtenka.
Amerikos įsikišimas į Eu
ropos reikalus jiems nepa-

Žmonijai irgi užtenka tų 
visų komedijų. Reikia grei-

geidautinas. Kremliaus svarjto sprendimo. Arba tegu ivius...

rikos santykius su Sovietų 
Rusija, tai jis man atsakė:

—Aš, jei kiltų karas tarp 
Amerikos ir Rusijos, sto
čiau į rusų kariuomenę...

—Kodėl gi?—paklausiau.
—Dėl to, kad aš esu įsi- 

į tikinęs, jog Amerikoje karo 
belaisviai yra geriau užlai
komi...

Lieka dabar tik žinoti, ar 
šitame atomiškame kare 
būtų laiko rankioti belais-

Vyt. Arūnas

Pradėjo Debatus Dėl
. Belegacijss Ruošiasi l _  UŽSieniŲ  Š elp illH )

140ru0v Darbininku važiuoti Namo WASHINGTON, bal. 25 —
GailC Alnai D alrolim al Tuo ta rPu> delegacijos jau Ats. Eaton (R., N .J.), pra-
V'u Uj  OI Aly Ų I kraunasi čemadanus ir  at-įdėdam as debatus dėl admi-

PITTSBURGH, bal. 23.— roao, jOg visi diplomatai ir įnistracijos $350,000,000 už- 
jų štabai išvyks iš Maskvos jsienio šalpos byliaus, šian- 
per tris ar keturias dienas
po konferencijos užbaigos.
Padėdami galutiną nutari
mą į šalį, ministrai bandė
kaip nors išaiškinti neišriš- ri yra rusiškas kelias. Jis , 
tus Vokietijos klausimus, 'pavadino komunistų ideolo
gai pavedant juos savo pa- j giją “moraliniu priešu.” 

Pittsburghe, po kelių sutru- , vaduotojams ar keturių vai- Eaton pripažino, kad di- 
kdymų dėl dokumento žo-̂  į g ^ į ų  kontrolės tarybai deja sąjūdis perrašyti -tą 

1 \  Berlyne. šalpos bylių tikslu neprilei-
------------------  isti šalpos komunistų užval-

H L I' 1' h  ”  ’ IC dytiems kraštam s, ir  iŠvar- - 
r BSKOlintl KlISIfBI l j  įdinti k itas šalis, kurioms

U.S. Steel bendrovė ir CIO 
plieno darbininkų u n i j a  
šiandien pasirašė dviejų me
tų  sutartį, pagal kurią 140,- 
000 “Big Steel” darbininkų 
gaus po $1 dienai algų pa
kėlimą. Sutartis, buvo for
maliai pasirašyta šį rytą

Studentai Okuoavo 
Triesto Universitetą

ROMA, bal. 23.—Spaudos 
raportai šiandien sakė italai 
studentai užėmė Triesto 
universitetą, iškėlė Italijos 
vėliavą, ir atrėmė du polich 
jos bandymus juos išvaryti. 
Studentai užsibarik a d a v o 
rūmuose protestui prieš ali- Į 
jantų žygį prašalinant jų 
rektorių, Angelo Ermanno 
Cammarata.

dien pareiškė, kad civiliza
cija tu ri pasirinkti tarpe 
“ laisvės, kuri y ra  ameriko
niškas kelias, ir  vergiją, ku-

Bilijonu Dol.: W a lla te l1>“, . dll°ama
I Suvėluota Olensyva 

Prieš Komunistus

Unija Reikalauja 15c
Vai. Pakėlimo iš GM
DETROIT, bal. 23.— CIO 

automobilių darbininkų 200 
asmenų nacionalinė General
Motors taryba šiandien vien [paskola maždaug 15 bilijo-į
balsiai nubalsavo reikalauti nų dolerių Rusijai iš pašau-į NANKING bal. 23.—Mi- 
tiesioginio 15 centų valan- linio banko y ra  vienintelis ^tariniai raportai šiandien 
dai algų pakėlimo iš ben- praktiškas žingsnis i pašau- 'nurodė, kad Kinijos nacio- 
drovės, be jokių sąlygų, lio atstatym ą ir  taiką. J is  naiistll štabo viršininko 
General Motors antradienio [užginčijo, kad tai būtų p a - cheng nusta ty tas tri- 
naktį atmetė unijos 15 cen- jtaikavimas, sakydamas pas- ,ju  mgnesių Įsukąs sunaikini-
tų pasiūlymą._____________ikola turėtų būti daroma tik Įmu- Kinijos komunistų; di-

lūžiosios jėgos jau toli užsi-
Vėliausių Žinių Santrauka tvilkęs.

—U.S. militarinis atašė jau nuA’yko j nurodytą vietą 10 Raportai iš fron tų  sakė 
mylių šiaurėje nuo karo fronto Kinijoje, kur komunistai [valdžios kariuomenė veržia- 
žadėjo šiandien paleisti 2 amerikiečius. įsi pirmyn Shensi ir  Sban-

—Dvylika, žydų ir britų jūreivių, raportuota sužeisti Itung provincijoje prieš di- 
šiandien belipant į neteisėtų žydų imigrantų laivą “Cala- j dėjančią opoziciją, bet Ho- 
ta,” kuris dabar lydimas į Haifa uostą. pei provincijoje, komunistai

—Kanados ministras pirm. King vakar aplankė Prez. [ir toliau veda ofensyvą. 
Trumaną Baltuose Rūmuose ir vėliau sakė Prezidentas j KALENDORIUS 
vyks aplankyti Kanadą, gal birželio mėnesy. Balandžio 24 d.: Šv. Fide-

—Kinijoje baigta perorganizuoti vyriausybę. Naujoji | r  §v< Vaitiekus; 
valdžios taryba užėmė vietas ir pasižadėjo Kinijoje visom 
priemonėm ugdyti taiką ir demokratijąu

seno
vės: Kantrimag ir  Gražvyda 

Balandžio 25 d.: Šv. Nor-
—Policija pavartojo ašarinių dujų bombas iš&klaidy-1kus Evangelistas; senovės: 

| mu.i indusų demonstracijos Calcutta, Indijoje. Į Arė jis ir  Tyvaita.

-Telefonų streike nieko naujo. Streikieriai atmetė $5 > ORAS
savaitei algų pakėlimo pasiūlymą iš bendrovės, ir laukia | Lietinga ir šalčiau. Saulė 
naujo pasiūlymo, sakydami toliau streikuos. teka 4:59; leidžiasi 6:41.
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Adomas" ir "Ieva"

Gegužės 4 d. Atvyksta i Detroit
JUOS ATLYDĖS GRAFAS, TARNAI, TARNAITES, 
VIRĖJAI, BARTENDERIAI IR ĮVAIRŪS KITOKIE 
PATARNAUTOJAI.

“ROJUS” BUVUSIOJ 
LIETUVIU SVETAINĖJ

Buvusioji Lietuvių svetai
n ė  kaip visiems Detroit lie
tuviams Žinoma, yra papras 
tas pastatas, bet gegužės 4 
<L toji sale pavirs “ rojum”, 
nes joj apsistos “Adomas” 
i r  “Ieva* su Visais savo ta r
nais,

Visokių žmonių Detroit liė 
tuviai y ra  matę, .bet moder
niškų “pirmųjų tėvų — Ado 
mo i r  I e v o s d r ą s ia i  galiu 
sakyti, nfei vienas gyvųjų, 
arba jau m irusių  niekuomet 
nėra matę. Mirusieji ir jų  ir 

•nebematys, bet gyvieji turės 
progos pamatyti ne tik  “ A- 
dfemą” i r '“ lėvų” , bet i r  “ ro
j ų ” i r  už fcą jie bus išvary
ti vėl bulvių skusti ir malkų 
kapoti.
MUZIKAI, DAINININKAI, 
SCENOS ARTISTAI

Modemiški “Adomas” ir

Antroj programos daly 
bus., kaip jau aukščiau mi
nėjau, atvaidinta dviejų ak
tų  Operetė “Adomas ir Ie- 

“ Ieva” bus Kastas ir Leo- va”. Operetę vaidins Kasto
kadi ja  Saboniai, iš Chicago, , Sabonio teatro grupė iš Chi- 
plačiai žinomi muzikai, dai- Įcago. K. Sabonis yrą ne tik 
nininkai i r  -scenos artistai, (žinomas dainininkas-barito- 
Jų operetė “Adomas ir Ie- nas, bet ir scenos artistas, 
va” Chicagoj, kur tik buvo > Kur tik jis dalyvauja vaidi- 
vaidi narna, visur publiką ! nime, visur publiką patenki- 
tiek patenkino, kad reika- J ua. Chicago lietuviai tai ge- i 
Jauta pakartoti. Taigi ir d e - : rai žino. Detroitiečiams bus
troitiečiąi gegužės 4-tą die
ną pamatys ne tik naujus 
artistus, bet i r  naują veika- 
lą-operetę, kupiną jumoro. 
KONCERTINE DALIS

“Draugo’ ’ Detroit Kores
pondentų Klubo ruošiamas 
vakaras paminėjimui 15-kos 
metų -sukakties, kaip įves
tas į “ Draugą” Detroit ži-j 
nių skyrius, bus tikrai įdo
mus. Programa susidės iš 
dviejų dalių. Pirmoji dalis 
bus koncertinė. Solo dainuos 
Kastas Sabonis, smuikuos L. 
Sabonienė, o jų  duktė Syl- 
via McElroy bus akompa- 
nistė ir, be to, kaipo žymiau
sia  lietuvių pianistė sunkiuo 
se veikaluose pademonstruos 
aukštą tobulumą pasiektą 
piano * skambinimo technikoj.

•  JEIGU NORITE PASKOLOS ANT NAMO 
t*  JEIGU NORITE PASIDĖTI TAUPINIMUI 
>  JEIGU NORITE GAUTI 3% — KREIPKITĖS f

m i l V I E I R S A I L
Savings a n d lo ą £ A W a tio n

1730 So. Halsted S t ffeL CANal 8500
Jfiių Indėlių ■augumui apdrausti per Pederal Savlnga and Loan 

Insurance Corporation.
ten kūdlea nuo 9 ryto Sd 0 vakaro. Ketvirtadieniais 
^ te  Ad 0 vakar*. Mtadloniaia

LEOKADIJA SABONIENE

Šv. Juozapo parapijos var
gonininkė, žinoma smuiki
ninkė ir scenos mėgėja, ope
retėj “Adomas ir Ieva” vai
dins Ievos rolę.-

i gera proga pamaty ti jį, taip- 
' gi i r  jo žmoną Leokadiją ir 
kitus artistus vaidinant ir 
dainuojant.

I BAŽNYTINIAM 
GIEDOJIME

Ši artintų grupė į Detroit 
atvyks šeštadienį, gegužės 3; 
d. Sekmadienį -šv. Antano 
bažnyčioje per sumą K. Sa
bonis giedos “Tėve m ūsų” 
(A. Vanagaičio) i r  “ Panis 
Angelicus*” (Franko), smui
ką pritariant Sabonienei ir 
vargonais Sylvei McElroy.

Popiet prasidės darbas 
buv. Lietuviu svetainėj, kad 
ją  pakeitus “ roj^oni”, kuria
me Saboniai ir  jų  artistų 
grupė pasirodys jau “ Ado
mo” , “Ievos” ir “g rafų” 
“ tarnų’’ i r
se. Po programos abejose 
salėse bus šokiai, pasivaiši- 
nimas ir naujos pažintys ta r 
pe svečių čikagiečių ir  vie
tos lietuvių.

Pastaraisiais metais De
troit lietuviai yra turėję ge
rų vakarų — matę gerų vai
dinimų, girdėję gerų kon
certų. Šis vakaras meno a t
žvilgiu bus irgi toks pat. 
Dėlto visi lietuviai, iš pla
taus miesto ir apylinkės pra

KASTAS SABONIS

Visų Šventųjų parapijos 
vargonininkas, žymus daini
ninkas, operetės “Adomas ir 
Ieva” režiseris, vaidinsiąs 
Adomo rolę.

k m  0 «yte fld 1 po plotai

Žymiausia lietuvių tarpe 
pianistė, Chicago Muzikos 
Konservatorijos konteste pa 
siekus laurus — laimėjus pir

tarnaičių” rolė- koncertinėj prog-
rainos, daly skambins piano 
ir akompanuos dainininkams 
operetėj.

parama nes žinome jau iš 
šomi nepraleisti progos p a - , pirmiau, kad mūsų žmonės 
matyti “Adomą ir Ievą”, ku- i visada gausiai remia visus 
riė tikrai visus patenkins. kilnius darbus.

Koresp. Gražesnio ir kilnesnio da-
Į ly.ko nėra buvę nuo pradžios 
i pasaulio, kaip kad aukoti sa
vo gyvybę už tautos, šalies 
ir visų žmonių laisvę ir  ge
rovę.

Kiekviena tauta rengia sa
vo veteranams pagerbimus,

Kas Veikiama 
Kareivių-RėmėjŲ

Balandžio 12 d., Grybų 
namuose, Įvyko susirinki
mas komisijos kareiviams 
pagerbti bankieto, birželio 
28 d. Vieta paimta gražiau
sia, ir puošniausia mieste — 
Masonic Temple, kur gali 
susėsti ant syk prie stalų 
1,500 žmonių.

N utarta kviesti Lietuvos

PLANINGAS TAUPYM  
MOKA GERUS DIVIDENDUS
Mūsų Bendrovė gelbsti tūkstančiams taupytoja 
sudaryti atsargas—Įsigyti nuosavus namas-2 
haują automobilį—dėl apsaugos nuo nepermaJ 
tomų nelaimių. Kiekvieno touplnlai apdrausta 
fld 15,000 per Pederal Savings and Loan InsuJ 
tano* Corp. PRADEK TAUPYTI DABAR..J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND

tO A N  ASSOCIATION OF CHICAGO
1201 VVEST CERMAK RD. CHICAGO 8, HJL

9OHN f .  XAXANAU8KA< Pro®. MfrF1APGUTIJ
VTENINTfeLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11d., 1933.

WHFC -  i a  kilotycles
SEKMADIENIAIS: n u o  1-mos 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS: Penk
tadieniais nuo 7 ild 8 v. vak.

MARGUČIO Ofiso Adresas.-

6755 So. W@stern Ave« Chicago. III. 
Telefonas — GROvehUl 2242

f e

SYLVIA McELROY

ministerį P. žadeikį, senato
rių  A. H. Vandenberg, gu
bernatorių K. Sigler, mayo- 
rą  E. Jaffries i r  kitus žy
mesnius žmones.

Bankieto bilietai jau pla
tinami. Darbas yra didelis. 
Bet rengimo komisija pasi
tiki visų Detroito lietuvių

taip neatsiliksime nuo kitų j 
ir mes, lietuviai. Atsilanky-i 
darni į bankietą įrodysime į 
nors maža dalele, kad viską, 
ką- jie  yra dėl mūsų ^padarę, 
mes tikrai įvertiname ir 
branginame.

AŠ
usi

=3$

} Yra paskleista tam  tikros 
kareivių adresų surinkimui 

.kortelės. Jei kam nors ta  
(kortelė nebūtų priduota, vi
sų kareivių prašoma kuo 

Igrerčiausia prisiųsti savo 
.vardą, pavardę ir Branch of 
:Service šiuomi adresu: Ame

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 22 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

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

Jaunuoliai, kurie nepriimami j 
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.
4712 South Ashland Avė. 

Telefonas YABDS 1373 
I VALANDOS; nuo II ryto Iki 8 v.

vak. Sekmad. pagal eutartl.

JOS F. SUDRIK, Ine.
Didelė Krauutvė 

RAKANDAI, RADIO 
IR JEWELRY

Visi departamentai patalpinti 
viename baltame name 

1947 metų Radios, nuo $20.00
iki $450.00.

TELEVISION setai, po $275. 
ir aukščiau.
Elektrikiniai dulkių valytuvai, 

elektrikiniai šaldytuvai, skalbi
mo mamšinos, elektrikiniai pe
čiai, aliejiniai pečiai, gasiniai 
pečiai, rašomos mašinėlės:

Krautuvė atdara kiekvieną 
dieną ir vakarais: pirmadienį, 
ketvirtadienį ir šeštadienį iki 
9 vak vak.

B udriko  leidžiam os R adio valan- 
landos kas sekm adienj, 1S W CFL 
‘(l'OOO kili) rad io  stoties, 9:30 va,?: 
landą, vak., o ketv irtad . vak. iš 
WHFC (1450 kil.) 7 vai. vakaro.

JOS F. 6UDRIK, Ine.
3241 S. Halsted St.

Chicago 8, Illinois 
TEL. CALU1VIET 7237

Dr. Vincenf E. Zopel
DENTIST

2421 West 63rd Street 
Valandos — Telephone — 
Pagal sutartį. GROveliili 7313

DR. A. JENKINS
PHYSICJIAN A  SURGEON 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 W. 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Kasdien nuo S-4 p.p. Ir 7:S®-9 vak. 

Seštadienlala nuo 1-4 popiet. 
Trečiad. ir Sekmad. uždaryta.

Ofiso Tel. —  PRO spect S&S8 
M . l? k  <— VIBjitote

rican Lithuanian Service 
League, czo Miss Alice Kiu- 
ber, 3273 Hazelwood, Detro
i t  6, Mich.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Ofiso tcl. MONroe 0570.
Rcsid. tel. OANal 7810.

Dr. Kazimieras E. Fitz
PHYSICIAN AND SURGEON 

X-RAY EXAMINATIONS 
2200 VVest Cermak Road

V A LA N D O S :
Kasdien — 1-4; 7-9; Trečiad. ir

SeStad. nuo' 1-4; Sekmad. — 
pagal sutarti.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS 13 CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Kės. Tel.: MIDivay 2680

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

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 W. M arąuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Rez. Tel.: HEMlock 3150 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

J. RIMDZUS. D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Home calls įn  Indiana

Phonė Wentworth 2527
PHYSIO TUEKAPY 

936 VVest 63rd Street 
HOURS: Daily 6 to 8 P. M. 
Saturdays 10 A. M. to 8 P. M.

Ofis. Tel. . . . . . . . . . .  VIR. 1886

DR. M .  RACKUS
GYDYTO JA S , IR  CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA: ’

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS BR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Rez. Tel. RE Public 0054
Jeigu Neatsiliepiama — 
Saukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 
ir nuo 6 Iki 9 vak vakaro,

Trečiadienio vakarute ir taipgi 
flakmmhcnlBža pagal gutartį.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Tek CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2291 W. C e rm a k  K<L

Valandos: 1—3 popiet ir  7—8 v.v. 
Sekmad., Trečiad. ir  Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868

Tel, CANal 0257
Rez. Tek: PROspect 6659

DR. P. Z. ZAIATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vak vakare.

Tek YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

JR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th S treet

Vak: 11—12; 2—4; ir 6:30—8:30 
Pirmadieniais: 2—4 is 6:30—8:30 

Šventadieniais: 11—12.

DR. 1. E. MAKAR
GYDYTOJAS IE  CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenue
VALANDOS: nuo 2—4 ir  6—8

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Namų Teki PULLBSAN 8277

Dr. W aifer J. 5wiatek
OPTEMĖTRISTAS 

2201 W. CERMAK ROAD
(Vlrfi Metropolitan Stote -Bank)

Tel. OANal 7829 
Vai.: —- Kasdien 1® iki 12; 1 Iki B; 7 
iki 9. SeStad. 10 ryto Iki < vak. Sek
madienį 1® iki 12. Trefilad. uždaryta.

Būkit M alonūs 
SAVO AKIMSI

Tik vieną pora akiu gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
m etodu , k u r ią  regfijiino mokslas 
gali sutelkti.

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime altinių, kurie prašalina 

visą akių įtempimą.

Dr. John J. Smefana 
Dr. J. J. Smefana, Jr.

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas lb-tos gat. 
Telefonas OANAL 0523, Chicago 

OFISO VALANDOS: 
K asd ien  9:30 a . m . ik i  8:30 p. m .

Trečiadieniais uždaryta 
-SeStad. 9:8® a. m. iki 6:0® p. m.

Tel. GRO. 1800 (O fiso ir namų.)

Dr. W alter J. Kiršink
PHYSICIAN and SURGBOH 

.(Lietuvis Gydytojas)

3925 West 59th Street 
valandos: i — « popiet, —
*:>• vakarais. Trečlad. pagal sutarti.

DR. PETER T. BRAZIS
PHYSICIAN and SURGEON 

8757 S. W estern Avė.
Ofiso Tel.: HEMlock 5849 
Rez. Tek: HEMlock 2324
VALANDOS: Trečiadienį ir  Šeš
tadienį pagal susitarim ą; kitomis 
dienomis nuo 2 iki 4 po piet, 

7—9 vakare.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais

- f ir Penktadieniais 
VAL.: 10-12 ry te ; 2-6, 7-9 P .M. 
3147 S. Halsted Stų Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir  šeštadieniais 

Veianoos: 3—8 popiet.

Tel.: GROveklU 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. A leiander J. Javais
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS ES CHIRURGAS 
2423 West M arąuette IZd. 

IDargis Vaistinės Name)
OVTBO VtLAJCDOtfj 

Kasdien nuo 1 iki 4 vai. p.p. įr 
7 iki 9 vak.- Trečiad. pagal sutartį.

Bes. 6958 So. Talman Avė.
Peš. Tel. GROvehiU 0617 
Office Tek HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 

2423 VVest M arąuette Boad

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

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. A shland Avenue 

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

Sekmad., Trečiad. i r  šeštad. 
ValtnrniB—tik  pag nĮ nntarK

Office Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

Ofiso Tel. \TRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: REVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS EB CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vak: 1—3 ir  6—8:30 P. M- 

Trečiadieniais pagal sutartį.

Dr. A. Montvid, M.D.
GYDYTOJAS EB CHIRURGAS
VVest Town S tate Bank Bldg.

2400 W est Madison Street
Ofiso Tcl.: SEEley 7330 
Resiz. Tel.: BRUnswlok 0597

VALANDOS:
Nua 1 M  8 popiet ; 6 iki 8 yakara
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“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolph 9488-8489

HELP WANTED — VYRAI

V Y R Ų
MES TURIME PUIKIŲ

DARBŲ DEL —

ASSEMBLERS 

BRUSHPAINTERS 

PAP. DARBININKŲ
DIENĄ IE  NAKTĮ SIETAI

NAKTIMIS BONAI

Ll Q U ID
C A R B O N IC  

C O R P O R A T IO N
3100 S. Kedzie Avė.

6 DARBININKŲ REIKIA
Renderlng dirbtuvėje. Pastovumas, 
darlias dienomis. 95c j valandą.

MR. ED K EI L

CHICAGO BUTCHERS 
CALFSKIN ASS’N, INC.

3208 SO. DAMEX A VE.

MEKANIKO — A-l 
Patyrusio prie Packardų pagei
daujamas. Aukštas mokestis, 5'^ 
dienos į  savaitę. *

5020 SO. HARPER 
Oakland 7979

HELP WANTED — MOTERYS

Salesladies
EXPERIENCED' ONLY

FOR READY TO WEAR
EXCELLENT SALARY 
LIBERAL DISCOUNT 

FREE INSURANCE
P  AID VACATIONS

Apply Personnel Dept. 

Betwecn 9 a. m. and 12 noon

MORRIS B. SACHS, INC.
6638 So. Halsted St.

BILLING CLERK
And General Office 

Stenographer
For pleasant work in Loop office 

of a small manufacturer.
5>/2 day week.

Good wages.

Apply F. A. HOLMGREN 
Room 1124*-<332 S. Michigan

Kas eina į bažnyčią blo
gu tikslu, ta s  i Dievo namą 
eina siunčiamas šėtono.

W VW W W W W W VW AAA/VVVV

MAŽAI KOPIJŲ TELIKO

T I M E L E S S  
I L I T H U A N I A

ParafiS OWEN J. C. NO RE M 
žemėlapiai, paveikslai. 800 pust

KAINA: $2.00 
Užsakymus siųskite J —

D R A U G A S  
2334 S. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois
Pleaae aend me postpald...................
copies of your book —  TIMELESS 
LITHUANIA. Enclosed you wlll 

flnd > . . . ........................•>

Name .................................................. .

Address ........•

JSiĖSnAiMAWVVVVVVVVVVWVVM

HELP WANTED —  MOTERYS

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

Prie zl$?-zag mašinų. Greitas Jsidir- 
bintas. pastovu nuis.

SHIFRIN & SINGER, INC. 
600 S.- Blue Island 

ROOM 007

GENERAL OFFICE 
CLERKS

STENOGRAPHIC. AND TYPING 
ABILITY NECESSARY 

High school education
GQ0D PAY, 5 DAY WEEK

BALDWIN LOCOMOTIVE 
GALĖS CORP.

3700 W. 38th St. 
VIRGINIA 0685

H E L P  W .\X T E D  —  V Y R A I

KEPYKLOJE PORTERIO ir. daugiau sveterių; ^ “^ 'k o t a r p y  yra gauta aukų ir
Pastovus darbas, gera mokestis.

KOSTKA’S BAKERY 
3141 W. Cermak

REIKIA BUČERIO 
Geros darbo sąlygos. Gera mo
kestis. Pilnam arba daliniui lai
kui. Atsišaukite sekančiai:

JONAS BUTVILAS 
1501 S. 49th Avė. Cicero, III.

Geriau turėti vieną, bet 
tik rą  kelią, negu šimtą, jei 
iš jų  nė vieno negali pasi
rinkti.

Dėkingumas ir  godumas 
drauge nevaikščioja.

$300 $600 $900 $1200

10 m . 600 1200 1800 2400

25 mo. 1500 3000 4500 6000

M m . 3000 6000 9000 12000 FOR THAT HOME 
ALL YOUR OWN

You’ll Money .Mr Dnm PuymeM*
Many ambiriotucouples are saving here to becomt 
future home-owners, sodn as (he/ve accunralated the 
down payment needed.. Any eonvenient amount opens 
your insured savings aotounr at this Assodadon. Tha, 
charr will show yoa h o v  much yoa aeed to i n t ;

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION

JOS. M. MOZERIS, Sec’y

3236 South Halsted Street
TEL. CALUMET 4118

SAVE WITH A RURPOSE -S A V E  ON A PLAN

T O W N  O F  LA K E  UTILITIES
“Mes Parduodame Tiktai Geriausius”

Pilnas Pasirinkimas Namų Reikmenų
‘CUSTOM BUILT’ SEKLYČIOMS SETAI PADAROMI 

PAGAL JŪSŲ ASMENIŠKĄ UŽSAKYMĄ —
SU  DEŠIMTS (10) METŲ GARANTIJA.

Skalbimui Mašinos 
Šaldytuvai
Gilaums šalčio — Dideli 

Conditioners’

20 iki 50 Pėdą 
Šaldytuvai

‘Air

Komerciniai

KREIPKITĖS PAS MUS SU VIRŠMINETAIS REIKALAIS

T O W N  O F  L A K E  UTILITIES
1800 W. 47 th SI. (kampas Wood St.) 

Telefonas — LAFayette 7771

Žiniu-Žineles
BALF 76 skyriaus pirmi

ninkė E. Paurazienė yra ga
vus atsakym us į laiškus, ku
rie buvo pasiųsti skyriaus 
vardu prezidentui Truman, 
senatoriams Homer Fergu- 
son ir  A rthur H. Vanden- 
berg. Visi pasirodė labai 
prielankūs trem tiniam s ir 
žada dėti pastangų, kad pa
gelbėjus Displaced Persons 
Centralinėj Europoj, kuomet 
imigracijos bilius bus svars
tomas kongrese.

★
Mūsų darbščios moterėlės 

dar vis mezga sveteriua Šios 
jau  yra numezgusios po 20

Sinkus,. B. Keblaitienė, O. 
Gaigalienė, P. Valatkevičie- 
nė, Magdalena Kasevičienė, 
O. Žukauskienė. Labai daug 
kitų moterų numezgė nuo 
trijų  iki dvidešimts. Tai, ži
noma, milžiniškas darbas ir  
joms tik  tinkamai galėtų pa
dėkoti tie lietuviai, kurie 
kentėjo šaltį neturėdami kuo 
apsirengti.

★
Šiomis dienomis pasiųsta 

centran dvi didelės dėžės 
drabužių, kurie pastaruoju 
laiku buvo žmonių suaukoti. 
Juos supakavo mūsų nenu-

Televizijos Aparatai

Visokiausi Namams Rakandai
Kaurai ir Visokių Išdirbysčių 

šildymui ir Kepimui Pečių
F. M. Fonografai ir taipgi 

Visokį Elektros Reikmenys

ilstančios darbininkės: M. 
Strazdienė, O. Norušienė, L. 
Ignatavičienė, O. Grybienė, 
P. Medonienė. O didelis lie
tuvybės mylėtojas ir  nenu
ilstantis veikėjas nuvežė į 
stotį ir  pasiuntė centran, tai 
yra Justinas Pilka. Jo  žmo
na, kuri turėjo didelę ope
raciją, jau  yra grįžus iš li
goninės ir  sveiksta dakta
rės Eugenijos Gurskaitės 
priežiūroje. Linkime Pilkie- 
nei kuo greičiausia ligą. nu
galėti ir vėl darbuotis kar
tu  su mumis.

★
Nuo kovo 2 d. iki balan- 

įdžio 10 d. vieno mėnesio lai-

pasiųsta centran $1,100.00. 
Tas įrodo, kad lietuviai kas 
k a rt pradeda labiau atjaus
ti savo brolių nelaimę ir  gel
bėti juos vargo prispaustus.

Čia labai daug darbo įde
da skyriaus valdyba, kurios 
priešakyje stovi visiems ži
noma visuomenės veikėja, 
pirmininkė E. Paurazienė. Ji 
neieško tame jokios garbės, 
nei laurų vainiko. Ji pa
vyzdingai visuomet aukoja 
ir pinigus ir savo laiką. Nors 
tu ri šeimyną ir namus ap
žiūrėti, bet ji sako: “ Aš tu 
riu šeimyną ir  namus, bet- 
tie žmonės, dėl kurių aš dir
bu, nieko neturi. I r  man yra 
malonu, kad aš galiu kiek 
nors prisidėti nrie paleng
vinimo jų vargų”.

Taip pat finansų raštinin-: 
kė Magdalena Stankienė, nu
tarim ų raštininkė Petronėlė 
Medonienė. Visos try s yra 
Amerikoj gimusios lietuvai
tės i r  niekad nemačiusios 
Lietuvos, bet jų  širdyse de
ga didesnė meilė Lietuvai, 
negu kas nors galėtų įsivaiz
duoti. Jos sako: “Kaip mes 
mylėjome savo tėvelius, taip 
pat mes mylime ir  tą  šalį, 
kur mūsų tėvai gimė ir  au
go. I r  mes niekad nepamir
šime savo tėvų gimtinės ir 
visus lietuvius skaitysime 
savo tikrais broliais ir  dirb
sime iki vėl Lietuva bus lais 
va”.

★
Pastaruoju laikų po mū

sų koloniją raudonsnapiai y- 
ra  paskleidę savo lapelius 
antgalviu: “Kas jie per vie
ni ir  ko jie siekia?” Na, ir 
kaip tik  jiems atitinkama. 
Nes tą  lapelį, paskaičius aiš
kiai matosi lietuviškų begė
džių išgamų parsidavimas 
kruvinajam Stalinui. Bjau
rios melagystės ir  jų  purvi
ni darbai.

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25tK 8L 

gimt*. m
VUAI DARBAI GARANTOOTAB

Talflom Vlmj TMtrbyafilij 
Vlaoklna Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam flj namų Ir prlstatom

PARDUODAME NAUJUS 
RADIO!

Mes turime Radiju I ištaka Ir 
Jums nereikės laukti <M1 

Taipgi Pasirinkimas VUlauslŲ 
Muslkos Rekordų. 

Nusipirkite Ir Pasiimkite au Savim

TELEFO NUOKITE 1 
CICERO 4118

Atdara Vakarais iki rot

NAUJA GELIŲ
PARDAVĖJA

Antoinette Nieks-Vebriūte, 
kuri per kelis metus lavino
si su savo partnerka, Helen 
Alice Saules F lorist School, 
kurioj vėliau buvo mokyto
ja , dabar pati įsteigė gėlių 
krautuvę vardu H arper Can- 
ton F lorist adresu 6846 Har- 
pėr Avė.

Abi gėlių pardavėjos yra 
išmokusios įvairaus gėlių su- 
pynymo į bukietus, korsa
žus ir  t.t. Lietuviams yra 
labai daug kartų  su didele 
nuolaida patarnavusios. Bet 
kokiame reikale, lietuviai 
prašomi kreiptis į m inėtą gė
lių krautuvę, o tik rai bus pa
tenkinti.

Jie sako, kad visi pabė
gėliai yra krim inalistai ir  
žmogžudžiai. Esą, kurie gąu 
nate laiškus nuo savo gi
minių: iš Vokietijos rašyki
te jiems, kad jie sarm aty- 
tū.s prašyti pagelbos ir greit 
grįžtų į Lietuvą, nes ten 
yra begalo daug darbų, ten 
rojus.

Bet šių. žodžių rasėj a tu 
ri- laiškus iš visur. Laiške iš 
pavergtos Lietuvos giminai
tė  rašo: “Mums nieko ne
siųskite, mes visti ek negau
sime, bet mums nieko ir  ne

reikia. Motina m irė 1942 me 
tais, brolis i r  brolienė išva
žiavo į Rusiją 1941 m. ta r 
pe birželio 14 ir  16 dienų.
Gal, tu  žinai ką apie juos, 
parašyk m um s.”

Tai tokius laiškus gaunu kurie nieko neveikia? 
vieną, į m etus ir  vis ta s  pats 
rašoma.

K itą laišką gavau nuo bro 
lienės iš Sibiro. Laiškaą ra 
šytas rusiškai. Vokas iš to 
kio sklypelio popierio, mil
ta is  sulipytas, net baisu žiū
rėti, rodos, tik  padėti k u r Į 
muziejų, kad amžiais liudy
tų, jog raudonoji R usija y ra  
vergų šalis. Ji rašo tik  ke
lis, žodžius. Sako, dirbu prie 
žuvų gaudymo. Apie savo 
vyrą jau  penki m etai nieko 
nežinau. Jeigu jūs ką  nors 
apie jį žinote, praneškite 
man.

Tie žmonės nebuvo nei fa 
šistai, nei krim inalistai, tik 
ramūs gyventojai, kurie m y
lėjo tą  sklypelį žemės, iš ku
rios gyveno ir  niekad nepra
šė Stalino pagelbos.

Jeigu Lietuvoj ta ip  gera

1 0 , 0 0 0  B O N K Ų
•  DEGTINES
•  BRANDES
•  BUM’O

•  KRUPNIKO 
Bus Parduodama
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ir  tok ia  darbo jėgų stoka, 
kodėl S talinas nepaleidžia 
tuos tūkstančius mūsų bro
lių iš Sibiro į  L ietuvą į jų  
namus, kodėl jų, lietuvių, 
nam elius užleido kacapam s,

D etroito kom unistų radio  
raudonoji m askalka M asytė 
jau  nuo seniai skelbia, kąd 
Lietuvoj dalina žemę. B et 
kodėl ta  raudonsnapė nepa
sako, kad to ji žemė nuo am 
žių priguli lietuviam s. S ta 
lino bernai tuos lietuvius iš
žudė a r  išvarė į Sibirą, o  jų  
nam us dalina rusk iam s a t 
vežtiems iš Rusijos. B.
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Anglų Susirūpinimas Baltijos Valstybėmis
LAIŠKAS VYRIAUSYBEI
Didžiosios Britanijos įžymesnybės, kaip praneša NC 

WC spaudos ir radijo agentūra, parašė laišką vyriau
sybei Baltijos valstybių ateities klausimu. Tasai laišę 
kas buvęs įdėtas Londono dienraštyje “Times”.

Laiške yra išreiškiamas pasitikėjimas, kad Didžio
sios Britanijos vyriausybė pasitarime su Rusijos vy
riausybe Maskvoje (jei toks pasitarimas įvyktų) dėl 
p r/d ų  sąryšyje su padaryta Anglijos-Rusijos sutar
timi jokit! būdu nepripažintų de jure Baltijos valsty
bių, Lietuvos, Latvijos ir Estijos, aneksijos.

Sutartis, kuri buvo pasirašyta tais desperatiniais lai
kais, kuomet Vokietija visomis savo jėgomis puolė 
Rusiją, turėjo būti peržiūrėta Anglijos ir Rusijos dele
gacijų Maskvoje.
RUSIJA — SUTARČIŲ LAUŽYTOJA
‘ Laiško autoriai konstatuoja svarbų dalyką, būtent — 
“turint galvoj faktą kad aneksacijos buvo aiškiu su
laužymu sutarčių:, kuriose Rusija ‘be rezervacijų pri-

I pažino’ tų valstybių nepriklausomybę ir suverenumą 
1. ir savanoriai ir ant visuomet atsisakė visų suvereninių 
B prie jų teisių’, mes stipriai jaučiame, kad nors ir ne

buvo galima susilaikyti nuo de f acto pripažinimo, eiti
B šiuo žvilgsniu dar toliau, būtų aiškus ir rimtas paže

minimas mūsų tarptautinio moralumo standardo.”
KĄ TAI REIŠKIA?

I Laiško autoriai, matyt, jaučia, kad Didžiosios Bri
tanijos vyriausybė Rusijos aneksijai Baltijos valsty-

I  bių netiesioginiai yra davusi de facto pripažinimą. Da- 
F bar ragina nė žingsnio neiti toliau, neduoti de jure 
į pripažinimo.

Mat, de facto pripažinimas dar nereiškia, kad Bal-
■  tijos valstybių klausimas yra baigtas. Jis tebėra at- 
I viras ir, anksčiau ar vėliau bus svarstomas. Kas kita

būtų, jei aneksija de jure būtų pripažinta..
Jungtinės Valstybės, kaip gerai žinome, nei de facto

nei de jure Sovietų Rusijos smurto nėra pripažinusios. 
RIMTI KLAUSIMAI

Toliau žymieji anglai savo laiške, užstojančiame Bal
tijos valstybių teises į laisvą ir nepriklausomą gyve
nimų, sako:

“Jei tautos nesilaikys iškilmingai sudarytų sutarčių, 
kokių vilčių galima turėti ateities taikai? Ir kartą Vo
kietija jau yra nugalėta, tai ko Rusijai tų kraštų be-

E bijoti?’-’
Jei Maskvos ponams rūpėtų teisingumas ir taika, 

atsakydami į šiuos klausimus, turėtų muštis į krūtinę 
ir  “mea culpa” sakyti. Ji sulaužė ir tebelaužo tarp
tautines sutartis, nes to reikalauja jos imperialisti
niai tikslai. Ji tebelaiko pavergusi Baltijos valstybes 
visai ne dėl to, kad jos būtų reikalingos nuo Vokieti
jos apsisaugoti, bet dėl to, kad savo imperialistinius 
apetitus patenkinti.

Pastebime, kad po laišku, įdėtu Londono “Times” , 
pasirašo: vyskupas Edward Myers, Westminsterio su
fraganas;- Sir Ernešt Barker; profesorius Gilbert Mur- 
ray; Anglikonų Šv. Povilo katedros dekanas ir kiti.

Reikia džiaugtis, kad Didžiosios Britanijos žymūs 
vyrai taip stipriai užtaria Lietuvą ir kitas Baltijos 
valstybes.

★

Geriausias Atsakymas Maskvai
Senatas 67 balsais prieš 23 parėmė Prezidento Tru

mano planą gelbėti Graikiją' ir Turkiją ir tuo būdu 
sulaikyti rusiškąjį komunizmą nuo tolimesnės ekspan
sijos. Spėjama, kad ir  kongresas paskubins duoti savo 
pritarimą.

Prez. Trumano planui vykdyti bus paskirta 400,000,- 
'000 dolerių paskolos Graikijai ir Turkijai pavidale. Su 
planu yra surišta nė tik ekonominė, bet dalinai ir mi- 
litarinė pagelba. z ,

Tasai planas ar tik nebus patsai stipriausias atsa
kymas Rusijos diktatoriui, kurio imperialistiniai už
simojimai privedė prie visiško nepasisekimo ‘‘keturių 
didžiųjų” konferenciją Maskvoje.

Krėvei-Mickevičiui Atvykus
Mūsų dienraštyje jau buvo pranešta, kad balandžio 

18 d‘. atvyko į Ameriką prof. Vincas Krėvė-Mickevi
čius. Jis čia . atkviestas Pennsylvanijos Universiteto 
profesoriaus dr. Alfredo Senno, kuris prieš kelioliką 
metų yra profesoriavęs Vytauto Didžiojo Universitete 
Kaune. Ir prof. Mickevičius profesoriaus Pėnnsylvani- 
jos. Universitete (Philadelphijoj). Jisai skaitys pas
kaitas baltistikos ir slavistikos skyriuje. Pažymėtina, 
kad tame pačiame universitete jau profesoriauja ir ki
tas Lietuvos tremtinis prof. Salys.

Prof. Vincas Krėvė-Mickevičius profesoriavo Lietu
vos universitete nuo pat jo įsisteigimo. (šių metų pra
džioj Lietuvos universitetui suėjo 25 metai). Jis dėstė 
literatūrą. Ilgą laiką išbuvo humanitarinio fakulteto 
dekanu. Kaipo rašytojas-literatas mūsų tautoje yra 
vienas iš žymiausių. Jo rašymo stilius ir kalbos tur
tingumas yra pažymėtinas ir skiriasi iš daugelio kitų 
rašytojų’;

Džiugu, kad šiam vyrui pavyko pasprukti iš bolše
vikų spąstų ir atvykti į mūsų laisvąjį kraštą, kur jis 
ir toliau galės laisvai dirbti kūrybos darbą ir turtinti 
lietuvių literatūrą.

★
Gerai Pradėjo

Naujasis Chicagos miesto meras Martin Kennelly 
savo pareigas pradėjo eiti gyvai ir energingai. Jis jau 
keletą žygių atliko, kuriems mielai pritaria miesto gy
ventojai. Pritars ir jo užsimojimui apvalyti miestą nuo 
kriminalistų, gemblerių etc. šiam tikslui ir visą poli
cijos sistema gerokai paliečiama. Perkėlimas arba per
mainymas trisdešimties policijos kapitonų nėra be
reikšmis.

Kur Jie Pradingo?
Illinois valstybės BALF Vajaus Komitetas neseniai 

buvo sušaukęs susirinkimą- Dariaus-Girėno salėje, Ghi- 
cagoje. Kadangi BALF vajus vedamas šelpimui Lietu
vos tremtinių Europoje, tai susirinko gerieji tremti
nių prieteliai, kurie ne tik jų, bet ir pačios1 Lietuvos 
reikalais sielojasi ir dirba. Daugumoje tai senesnioji 
karta, ateiviai, keliolika čia gimusių, augusių ir geras 
skaičius vėliausiai iš Europos atvykusių tremtinių. Bet 
ko aš labiausiai pasigedau? Tai tų. kurie prieš kokią 
dešimtį metų, gal kiek seniau ar vėliau, yra atvykę iš 
Lietuvos. Spaudoje juk buvo kviečiami visi, kuriems 
tik rūpi Lietuvos likimas. Bet be P. Baltinio, kuris 
tam vajui aukoja daug laiko, daugiau nė vieno nesi
matė. Nejaugi jie neskaito lietuviškos spaudos, nejaugi 
taip surambėjo, apkerpėjo, kad nebejaučia reikalo?
ŽODIS VĖLIAUSIAI ATVYKUSIEMS

Vėliausiais laikais iš Lietuvos, atvykusių, arba, kaip 
mes vadiname, “laisvos Lietuvos produkto”, Chicagoje 
randasi apie pora šimtų. Visi jauni, pačiame veikimo 
amžiuje, daugiau ar mažiau sėdėję mokyklos suole. 
Toks skaičius būtų geras įnašas į mūsų darbų barą. 
Deja, kiek iš jų dedasi prie bendro Lietuvos gelbėjimo 
ir tremtinių šelpimo darbo, ant vienos rankos pirštų 
lengvai suskaitysi. Vieni pasiteisina vakarinėmis pa
mokomis, kiti — kad turi pasirūpinti savo giminėmis 
ištrėmime, o dar kiti — bendru laiko neturėjimu. O ta
čiau jie kartais pasako, kad, girdi, amerikiečiai lietu
viai permažai teikia dėl Lietuvos.

Nesiteisinkite, kad rūpinatės savo giminėmis arba 
pamokomis. Mes irgi rūpinamės savaisiais, tačiau dir
bame ir dėl tų, kurie čia savųjų neturi. Pamokos mums 
irgi žinomos. Didžiuma mūsų pirmųjų kunigų, gydytojų, 
vaistininkų ir kitų profesionalų: neturėjo laimės rusų 
valdomoje Lietuvoje gauti mokslo. Čia jie dirbo ir 
mokinosi. Ir kada jie diplomus gaudavo, ta i visa eilė 
gražių visuomeninių darbų palydėdavo juos į naują 
luomą ar profesiją.
KAS NUVEIKTA IR KO TIKIMASI

Ar pagalvoja kas, kad tos gražios bažnyčios, mo
kyklos, o ypač kitos įstaigos — vienuolynai, ligoninės, 
labdarybė, — didžiumoje vakarais ir sekmadieniais pa
statytos? Kiek vajų pravesta, aukų surinkta, seimų 
atlaikyta, koncertų, , vakarų ir vakarėlių, mitingų ir 
mitingėlių suruošta? Ir vis po dirbtuvės darbo, vaka
rais, ir šventadieniais atlikta.

O kiek tokiomis pat priemonėmis pinigų sukelta tė
vynės Lietuvos reikalams, kuomet prieš 30 metų ji su
judo veržtis į laisvę? Kiek buvo sušelpta našlaičių, 
studentų, kiek buvo išleista politiniams biurams pa
saulio sostinėse? Užtai iš griūvėsiu, iš grabo užmiršta 
Lietuva prisikėlė, parodė pasauliui, kad ji tebėra gyva, 
kad nori, gali ir turi prisikelti ir laisva gyventi.

Todėl lenkiu galvą tiems vadams, veikėjams ir vei
kėjoms, kurių dėka visa tai buvo atsiekta.

Šiandien mūsų pečiai nuo darbų jau linksta. Dejuo
jame, kad jaunieji mūsų nepavaduoja. Kas jau kas, 
bet tie, kurie turėjo progos pasidžiaugti gintaro šalies 
laisve, turėtų visa energija stoti į darbą, kad vėl tą  
šalį prikeltų. Todėl laukiame. Ypač dabar, kada eina 
vajus tremtinių šelpimui.
. Sukruskime! Senis

(f-
Brone Našlaite

N K V D  S P Ą S T U O S Ew
ŠIURPŪS LIETUVAITES PERGYVENIMAI 

BOLŠEVIKŲ KALĖJIMUOSE

(Bus daugiau)
Rašo Tadaušas Dūdelė

Stalincų laikraštukai visą 
laiką rėkia, kad tik “fašis
ta i”, “ raudonbaubiai” gali 
sakyti, jog komunistai yra 
Rusijai, o ne Amerikai išti
kimi. Taip- pat jie rėkia, kad 
tik hitlėriškesni už patį Hit
lerį hitlerininkai gali reika
lauti, kad komunistų parti
ja būtų uždrausta.

Jeigu tikėti tiems tvirti
nimams, tai jau tikrai bai
si padėtis Amerikoje: jau 
beveik du trečdaliai jos gy
ventojų yra “fašistai” ir 
“hitlerininkai”.

★ ★ ★
Mat, Dr. Georgė Gallup 

Institutas, pravedė žmonių 
apklausinėjimą ankietomis 
po visą Ameriką ir visokių 
luomų žmonių, tarpe, žmo
nės tūrėjo atsakyti, ar jie 
mano, kad komunistai yra 
atsidavę Rusijai, o ne Jung
tinėms Valstybėms, kur jie 
tunka.

61 nuošiifttis apklaustu 
žmonių atsakė, kad komu
nistai yra atsidavę Rusijai; 
21 ruoš.- nepareiškė jokios 
nuomonės šiuo klausiniu, o 
tik 18 .nuošiįnčių pareiškė 
maną, kad komunistai yra 
atsidavę Amerikai.

★ ★ ★
Buvo ir kitas klausimas: 

Ar reikia uždrausti komu
nistams turėti valdžios vie
tas? 67 nuošimčiai, daugiau 
kaip d,U trečdaliai, atsakė, 
kad turi būti uždrausta!

Gallup Instituto surinkti 
daviniai paprastai yra tiks
lūs ir vaizduoja tikrąją žmo 
nių nūomorię. Taigi, jau dau 
giau kaip du trečdaliai su
pranta, kad komunistai yfa 
Amerikos ir demokratijos 
išdavikai, mažas nuošimtis 
dar nežino, kaip apie komu
nistus galvoti, ir dar ma
žesnis vis dar yra apsvai
gintas komunistinės propa
gandos. Tačiau netrukus a- 
teis laikas, kai ir  paskuti
nieji prasiblaivys, ir kiek
vienas amerikietis žiūrės į 
komunistą kaipo į savo aš
meninės ir viso krašto lais
vės didžiausią priešą.

★ ★ ★
Labai aiškiai apie kOYriU- 

ni^mą pasisakė buvęs karo 
metu Amerikos septintojo 
laivyno vadas admirolas Tho 
mas C. Kinkaid. Pasikvie
tęs į karo laivą “North Ca- 
roliria” spaudos atstovus, vi
so 50 žmonių,- jis pareiškė:

“Be komunistų grėsmės ir 
be Rusijos dabartiniame pa
saulyje būtų puiki taika;

Mums, Vakarų pasaūlitii, 
gresia pavojingiausio gink
lo — komunizmo — pliti
mas. Atrodo, kad riuo jo nė
ra jokio apsigynimo. Mės 
galime gintis nuo atominio 
ginklo, bet prieš komunizmo 
plitimą tėra vienintelis gink 
las — tai jį užmušti”.

Garbė admirolui Thomas 
C. Kinkaid už aštrų, bet tei
singą pareiškimą!

Ir maži prieteliai gali di
džiai patarnauti’

— Karvės, jūs, karvės! Ar neįeisite poterių kalbėti?! 
Kiaulės, nusiraminkite! Eisiu ir  pasakysiu prižiūrė
tojai! — ir vėl klūpėdavo ir  melsdavosi, dešimtimis 
kartų išsikoliodama, kol pagaliau, nebetekusi kantry
bės, puldavo mušti kurią nors neramiąją. Kalėjimas 
nėra baisūs, bėt baisūs kalėjimo gyventojai. Taip no
rėdavosi vienumos, kad tik viso to negirdėti ir  neina- 
tyti.

Laike visų “koncertų” ramiausiai gulėdavau ant sa
vo čiužinio ir nesikalbėdavau, laukdama bet kokios už
baigos. Visoms nutilus, atsisėsdavau ant savo čiužinio 
ir susikaupdavau maldai, bet mano malda būdavo la
bai trumpa: nemokėjau ir negalėjau melstis. Tik du > 
sykius iš visos širdies pasimeldžiau, ir  tai ne už save, 
bet už brolį Vytą. Vieno pasivaikščiojimo metu suži
nojau, kad jis tikrai suimtas. Po šitos žinios aš kelias 
naktis negalėjau užmigti: man vis vaidenosi- Vytas ir  * 
Vytas. Pagaliau, šiaip tai sumerkus akis, aš pamačiau 
Vytą, ištiestą lyg numirėlį ant grindų. Jo veidas buvo 
vaško spalvos sū užtinusiomis akimis, iš kurių ver
žėsi kraujas ir  ašaros. Greit vėl pašokau iš miego ir  
suklupau ant savo čiužinio, šimtus kartų kartodama:

— Stebuklingoji Dievo Motina Žemaičių Kalvarijoj, 
gelbėk Vytą!

Gal niekad taip karštai nesimeldžiau, kaip tada. Taip 
melstis labai retai tėra galima. Aš manau, kad tokios 
maldos tikrai pasiekia Dievo ausį ir yra išklausomos, 
nes ir mano maldą. Dievas išklausė: nežiūrint žiauriau
sių kankinimų, Vytas nebuvo palaužtas ir išėjo kartu 
su manimi į laisvę.

*  ★ ★
ŠV. Antano Vakarą visos kalinės ėmė .klausinėti ma

nęs apie įvairius šventuosius ir kokių malonių, jiė iš
prašo mums iš Dievo. Pradėjo klausinėti ir  apie šv. 
Antaną. Kažkur buvau girdėjusi, jog vyrai prašą šv. 
Antano geros žmonos, todėl patariau visoms prašyti 
gero vyro, kitoms pražuvusių daiktų ir pagaliau primi- 
niau, jog šv. Antanas yra kalinių globėjas, todėl vi
soms patariau prašyti išvadavimo iš kalėjimo. Jos ma
no patarimą priėmė ir visos kartu pasimeldė. Meldžiau- 
si ir  aš, tačiau nebe taip karštai, kaip prašydama gel
bėti Vytą, nes kartais jau abejodavau, a r  man teks 
išeiti iš kalėjimo.

STASYS LITWINAS SAKO:
Tai Geriausias Laibas Pirkti

REIKMENIS”
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
■— GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — Insolnotn Plytų išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
VarniŠio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
(Hardvvare — Pleisterio — Cemento —  Šratų — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Dorų — VVallboard — Plaster Board — Vamz
džių Ir Dang Kitų Dalykų.

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 

STASYS LITYVINAS, Pres.

CARR MO0DY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

VALANDOS: Nuo 8-tos vai. ryto iki 6-toa vai. vak.

d----  -
UŽSISAKYKITE SAU IR KITIEMS 

Tėvų Marijonų Ruošiamą žurnalą Anglų Kalboje

"T H E  M A R IA N " !
PRENUMERATA — $1.00 METAMS

Žurnalas bus mėnesinis.
Kaina — $1.06’ metams.
Žurnalas bus leidžiamas Anglų kalboje.
Pirmas Žurnalo nūmėriš pasirodys kaip tik  

turėsime pagrindinį prenumeratų skaičių.

LAIVAS
2334 So. Oakley Avenue 
Chicago 8, Illinois 
Brangūs Tėveliai Marijonai;

šiuomi prisiūnčiū prenum eratą jūsų naujam  žurnalui, ir  
meldžiu siųsti jį viefiiėms metams. Šiuomi prisiunčiu m okestį 
iš anksto vieną d o le rį.— $1.00.
KAM SIŲSTI ŽURNALU;
VARDAS . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <
ANTRAŠAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mieštas . . . . . . . . .  *.. Valstybė . . . . . . . . . . . .  ( )

Postai Zono
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CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA
Pavykę Pramogos Ir 
Nuoširdi Padėka

Balandžio 19 ir  20 dieno
mis įvyko Nekalto Prasidė
jimo Seserųi Gildos net trys 
pramogos sekančiose koloni
jose, kurios visais atžvil
giais gražiai pavyko.

Roseland, kur daug dar
bavosi dvi Stefanijos — Ju š
kiene ir  Pivariūnienė, — la
bai nuoširdžiai dėkoja Gai- 
levičiams už davimą savo 
gražių namų pramogai; vi
som s ir  visiems už aukas, 
dalyviams ir  svečiams iš to
liau atvykusiems.

Bridgeport — rengimo ko
m isija visų pirm a nuošir
džiai dėkoja klebono pava
duotojui kun. P . Lukošiui; 
nuoširdus ačiū darbininkėms 
ir  aukotojoms: O. Jackienei, 
pirm. M. Melkienei, J. Pukė- 
lienet, A. Leščinskienei, A. 
Juškienei, Matuliokienei, S. 
Balsiūtei; labai dėkinga vie
tiniam s ir  svečiams, kurie 
atsilankę pramogą gražiai 
parėmė ir  ją padarė sėkmin
gą.

Town of Lake — rengėjos 
J. Ragauskienė ir  P. Turs- 
kienė, nuoširdžiai dėkoja kle 
bonui kun. A. Linkui už da
vimą salės; visoms darbinin
kėms, aukotojoms, svečiams 
ir visiems dalyviams, ypač 
jaunimui, kurio tiek  daug a t
silankė ir  taip  gausiai parė
mė.

Šių visų pramogų pelnas 
skiriamas Nekalto Prasidė
jimo Seserų Gildos seimui 
sveikinti balandžio 27-tą die
ną, Aušros ‘Vartų parapijos 

* salėj, West Sidė, 2 vai. po
piet.

Malonėkite gausiai daly
vauti pamaldose 10 vai. ry
to pagal naująjį laiką, ir po 
pamaldų, pietuose, parapi-

2 skyr. (Brighton P a rk ): 
M. Navickienė ir  V. Gečienė.

3 skyr. (Town of L ake): 
B. Cicienienė, A. Snarskiėnė.

4 skyr. (Wes't Pullm an): 
P. Gudžiūniene, V. Radavi- 
Čienė.

Apskrities atstovės: M. 
Kondrotienė, Stanaitienė, M. 
Paukštienė, B. Mack. Be to, 
įsirašė į rėmėjas: P. Dubins- 
kiene, V. Vaitkienė, M. Ra
kauskienė.

1. Bunoo parengimas P. 
M. Kondrotų* name davė g ra 
žaus pelno. Pramoga M. Na
vickienės name taipgi pavy
ko. Apskritis dėkoja bendra
darbiams It  komisijai už pa
sidarbavimą i r  visą triūsą.

Skaityti laiškai nuo Mo
tinos Dovydos ir nuo našlai
tės A. Stumbrytės, taipgi 
kvietimai į. Nekalto Prasidė
jimo Seserų Gildos seimą, 
kuris įvyks balandžio 27 xl., 
laiškas priimtas i r  paskirta 
$10 aukų. Atstovės į seimą 
išrinktos: B. Cicienienė, M. 
Paukštienė, B.. Mack, M. Kon
drotienė-, A. Snarskiėnė. 

N u tarta  pasiųsti $200 Bra
žili jos misijai, kur darbuo
jasi seselės PranciŠkietės, ir 
dabar dedsf pastangų, kad 
pasistatytų tinkamą gyveni
mui namą. Auka bus priduo
ta  virš. Motinai Dovydai.

i Svarstyta -apie ateinantį 
išvažiavimą, kuris įvyks b ir
želi© 15 d.> Don Ryans miš
ke. Remisiją sudaro: M. Me! 
kienė, B. Mack, V. Gečienė, 
M. Kondrotienė, A. Snars- 

. kienė. Bus pardavinėjama 
knygutės brangių dovanų, 
kurias aukojo B. Cicienienė, 
M. Katauskaitė, A. Judvi- 
tienė. Laimėjimas įvyks per 
išvažiavimą. Be to, visos pa
sižadėjo dirbti vienybė je, vie 
nuolyno naudai.

Po sus-mo, M. Melkienė iš
kėlė atstovėms vaišes, už ku 
ri&s apskritis dėkoja.

Vijos pasivijo, bet...
WiTliam Hallowell, 23 me

tų  amžiaus, nušovė du Phila- 
delphijos policmonus, bet 
buvo sunkiai sužeistas.

J is  buvo pastebėtas vog
tame automobiyje ir polici
ja  jį vijos, ir pasivijo.

Kai policininkai priėjo 
prie Hallowell ir ėmė klau
sinėti, jis paleido į polici
ninkus šūvius. Kiti polici
ninkai Hallowell šūviais per
bloškė žemėn.

tinęs Amerikos valstybes.j 
Jie susipažins su U. S. ka
riškais įrengimais ir  kitais 
dalykais.

Nanking. — Pranešama, 
kad Chiang Kai-Shek’o vy
resnysis sūnus buvo paskir
tas Politinių Mokslų Akade
mijos vice-kanicleriu.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

jos salėje. Narys

Iš Seserų Pranciškiečiu 
Rėmėju Veiklos

Šv. Pranciškaus Vienuoly
no Rėmėjų Chicago apskri
ties sus-mas baland. 16, M. 
Melkienes name, buvo skait
lingas ir  nutarim ais tu rin iu -| 
gas.

Skyrius atstovavo:
1 skyr. (B ridgeport): M. 

Melkienė, Shebelskienė, Jac- | 
kienė, Katauskienė, Razba-1 
dauskiene.

Pranešimai
M arąuette Park. — Namų 

Savininkų Organizacija lai
kys mėnesinį susirinkimą 
balandžio 24 d. 7:30 vai. va
kare, parapijos svetainėje. 
Malonėkite visi' nariai a tsi
lankyti, nes randas daug 
svarbių dalykų svarstymui.

Nut. rast. Frank Bakutis

VIENŲ METŲ MIRTIES 

SUKAKTUVES

A. A.
MARIJONA DRULIS 

(po tėvais Marčiulioniutė)

Kiekvienas yra labiau lin
kęs ieškoti to, ką  pametė, 
negu įgyti tai, ko jam  stin- 
ga. ,

V y r a m s  
V e t e r a n a m s  

Viešas Pakvietimas
★

1 R im tos minties energingiem s vy- 
rąm s, kurie  ieško visam gyvenl-

' mua savo "biznio. Išfiirlcite ’ko-re- 
voli'uoijingiau'sią elek tros išradimą, 
nuo R adio dienų. Stebėtinai ski
riami nuo b e t  ko kito savo ypa7 

tingum u.

Mes turtrrfe 'keletą, krau'tuvninkys- 
tė s  vietų a td a ra  šiam e d iš trik te  ir 
■artimuose -priemiesčiuose.
Jeigu  galėsite  a ts iek ti mūsų. rei-,

1 ka lav im us 5 r  pereiti pilną inves- 
> tigaciją. m es finanšuošinje jūs! 
! kaipo lcrautuvinfnką. Sis sąryšis. 
; už tik rin s  jum s ekonom išką nė-' 
.p rik lausom ybę už k e le tą  m etų, jei 
i d irbsite  ištikim ai.

'•Dėl -asmeniško pasitarim o. Tašy
kite i —

KM. 027—431 S. DEAKIiORN ST, 1
Oliicago 5, Illinois

'Pažym ėkite laiške, (kiek pirminiuJ 
biznio paty rim o tu rė jo te  ir  nors^ 
v-iėbą ’-liūdytoją, ta ip g i fr  savo! 
personalinį telefono numerį,

Jau sukako vieni m etai, kai 
negailestinga mirtis a tsky rė  -iš 
m ūsų ta rpo  m ylim ą M arijoną. 
J i  pasim irė B alandžio 26 d., 
194?6 m., Springfield, Ilk, o
buvo pala idota  "šv. Kazim iero 
kapinėse -Gegužės -1d., 1946 m.
' N ors la ik as  tęsiasi;' bet mes 
jos n iekados negalėsim e už
m iršti. Mes, ją  mylintieji': vy
ras Jurg is, m otina M arijona, 
tėvas A ntanas, sesuo O na ir 
jos sūnus P ran a s  S tankaitis, 
te ta  ir  krikšto  m otina Elzbie
ta  M arčiulionienė, dėdės Šo
nas i r  Juozas Marčiuliohiai, 
pusseserė D iena i r . Petronėlė  
(D etro ite) ir, O na -(Peoria) 
dėdes Juozas ir K azim ieras 
Klukšniai ir dėdienės a tm ena
me jos .-p'rasiSaJi-nimą iš. m ūšų 
tarpo.

Užprašytos giedotos šv. Mi
šios Bal. 26 d.. 6:30 ir  7 vai. 
ryto Gimimo Panelės Švenčiau
sios parap. bažnyčioje, -9 Va'l. 
šv. Adrijo no pa rap . bažnyčio
je  ir  7 vai. šv. Jono ligoninės 
koplyčioje, Springfielde.

Kviečiame V i s u s  gimines, 
d raugus ’ir pažįstam us daly
vau ti šiose pam aldose ir  Įtartu  
su m um is pasim elsti už a. a. 
M arijonos sielą.

Nuliūdę: Vyras, Motina, Tė
vas, 'Sesuo i r  kitos giminės.

Gerų ir Tvirtų Seklyčioms Setą 
I Š D I R B Ė J A I

Mūsų ilgų m etų patyri
m as rakandų išdirbime 
įgyjo nuo pirkėjų pilną 
patenkinimą.

U Mfisų Dlrbtavfts
Turime didelį ir  pilną pasirinkimą gražių, gerų ir 

vėliausios mados SEPLYČIOMS SETŲ. 
PIRMIAU MATYKITE MŪSŲ DIRBTUVĘ 

Pas Mus. Perkant — Nupirksite Daug Pigiau!

GARANTUOTA MBD2IAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

SENOMS, ATDAROMS,
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčlantlejl nuo senų. atdarų 
ir  skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai pasidėti, Ir kaip 
nakties metu negalima gerai Išsi
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
nležt Ir skaudė
ti — -užtepkite 

į LEGULO Oint- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
senų, atdarų. 'ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybė6 suteiks 
Jums tinkamą 
nakties poilsį Ir 
pagelbės Išgydyt 
senas, atda
ras Ir skau
džias žaiz
das. Vartokite JĮ Irgi skaudlems 
nudegimams, Sąšų Ir sutrūkimų 
prašallnimui, Ir kad palengvinti 
Psorlasls niežėjimą. Atvėdlna va
dinamą Athlete's Foot degimą l'r 
niežėjimą, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko ’ nuo odos 'nudžiūvlmb Ir 
ratrflklmo tarp pirštų: geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo Išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms Iš lauko pu-

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mas. — 
Prie Progos Paklauskite jų .

Dešimt atvyko
Washington. _  Dešimt

Egypto kariškų ir oro parei
gūnų atvyko lėktuvu į Jung-

B. A. L A C H A W I C Z 
Laidotuvių Direktorius

ROSELANDE 
KOPLYČIA RANDASI:

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. PUL. 1270 arba CAN. 2515 
R ez. tel. — COMmodore 5765 j

r

SPAUDOS VAJUS
Būtinai Užsisakykite ir Platinkite 

Amerikos Lietuvių labiausiai skaitomą mėnesinį, religini, pat
riotinį ir gausiai paveiksluotą laikraštį

"‘ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELĮ”
LEIDŽIA

Lietuvos Pranciškonai 
MOUNT ST. FRANCIS GREENE, MAINE

“ Varpelyje”
Spausdinami gražūs aprašymai, pavyzdžiai ir trumpi straipsne
liai įvairiais klausimais. Talpinamos naujausios žinios iš Kata
likų gyvenimo Amerikoje ir kituose kraštuose. Aprašomos Lie
tuvių kančios komunistų okupuotoje Lietuvoje ir  ištrėmime.

“ Varpelio”
Kaina metams — $2.00.

Visi “Varpelio” Skaitytojai gauna kasmet gražų, spalvuotą, 
Šieninį Kalendorių.

PLATINTOJAI, Surinkę tris naujas “Varpelio” prenumeratas, 
ketvirtą prenumeratą gauna veltui. Platintojų pavardės bus 
skelbiamos “Varpelyje.”

K IE K V IE N O J E  A M E R IK O S  L IE T U V IO  Š E IM O JE  
TE S K A M B A  L IE T U V lk 'K A 'S  

“ VARPELIS”
Kreipkitės adresu:

F R A N C IS C A N  FA T H E R S
M'ount St. Francis Greene, Maine

4605*07 S. Hermitage 
Avenue

Y a r d s  1 7 4 1 -2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
<1390 k.)

DABAR KAS ŠEŠTADIENĮ, 
nuo 9:1'S Iki 9:80 v. ryte.

Veteranų Perlaidojimo Reikale
Kreipkitės prie ANTANO B. PETKAUS, Laidotuvių Direk

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kūnai žuvusių a r mirusių veteranų — jūsų mylimųjų, 
bus par\režti perlaidojimai. Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks 
į jūsų namus ir  suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas.

NULIŪDIMO VALANDOJE
KREIPKit e S p r i e  

ANTHONY B.

WE5TW00D LIOUOR STORE 1  PETKŲ
2441 West 69th Street 

— :*—
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINĖS IR ALAUS

★ ★ ★ 
pristatome -į namus: 

Geriausių rusių alų 

buteliais, dėžėmis Ir

statinėmis.

★ ★ ’rfr

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas!

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas

Telefonas PROspect 5951

U Ū D Ė SIO  VALANDOJ 
SaukiftMAŽEIKA s EVANS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
<845 Ša  Westem AV«h , 5319 Lituonlco Are.
PROspect 0099  ^  YARds 1138-1139
Ttentt fcnrit gpvena kitose miesto dalyw gsatime koplySą erčiau jūsų namų

z?

Ambalansa patarna
vimas yra teiliiamas 
dieną ir naktį. Rei
kale, šaukite mus. -

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir 
Roselando dalyse ir 
tuojau pataruaujam.

IGNACAS J. ZOLP
1646 VVEST 46th ST. Phone: YARds 0781

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

Pliones — CANaI 2515 
COM 5765: PUL 1270

MAŽEIKA ir EVANS
3319 LITUANICA AVĖ. 
6845 S. WESTERN AVĖ.

Phones: YARDS 1138-39 
PROspect 0099

Archer Avenue Fumilure Co.
— PARLOR SUPTE IŠDIRBĖJAI —

4140 Archer Avė. Chicago 32,I1L
Telefonas — EAFayette 8516 

Savininkas — JOB KA2TK—KAZIKAITIS

LEGUBO OINTMENT parsiduo
da po 41.26 -Ir :po |8.6ė.

Siųskite Jūsų lfoney Orderi tie
siog Į —

LEGULO, DEPT.—D.
4847 W. 14th Street 

CICERO 50, ILLINOIS

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininke —

Si. Casimir Monument 
Company

3914 West l l l th  S t
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bosai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

LEONARDAS L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Phone: PULlman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Phoiis: YARds 4908

JULIUS LIULEVIČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAFayette 3572

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Telephone: YARds 1419
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Iš vaikų gyvenim o

Kojų neteko, o mano kad jas turi...
VIENUOLIKOS METŲ VAIKAS KALBA KAIP JIS ŽAIS 

SU VAIKAIS BASEBALL, O DAR NEŽINO JAU 
BE KOJŲ.

Mailden, Mass. — Ligoni-1 Glen nudegė nuo kojų pir- 
nės kambarys. Ten guli vie-1 štų iki juosmens, kai jo rū- 
nuolikos metų vaikas;. J o . bus pačiupo ugnis, kai jis 
vardas — Glennwood Brann j buvo draugų pririštas prie 
Jr. Jis kalba kaip žais su stulpo, žaidžiant cowboys ir 
kitais vaikais baseball, nes i indijonų žaidimą, 
jis mano, kad jau sveiksta, Glen dar “jaučia*’, kad jis 
ir  greitai galės keltis iš Ii- turi kojas, nes perpjauti ner- 
gos lovos. Sunku slaugėms, vai dar nuneša tokį jausmą 
klausytis vaiko kalbos, nesi į protą, — sako ligoninės 
jos žiųo tai, ko vaikas neži-I prižiūrėtojai.
no. Slaugės dar jam nepasa- Vaikas nebeturi kojų, jos 
kė, kad jo abi kojos nupiau-. amputuotos, bet jis mano, 
tos aukščiau kelių. Slaugės į kad turi. Greitai sužinos ti- 
dar laiko paslaptį. krą savo padėtį.

(V A IR IO S  ★ ★ ★ 
ĮD O M IO S  *  ★ * |

Žinios)
Žymi rašytoja

Dės Moines, Ia. — Clare 
Boothe Luce, atsivertusi į 
Katalikų Bažnyčią, rašo 
knygą apologetiniais klausi
mais. Ji yra žymi rašytoja.

Aukštos kainos

CITY OF MIAMI” NUŠOKĘS NUO BĖGIŲ
Nelaimės...

HonoRdu. — B-29 bombo
nešis pakilo iš Kwajalein 
salos aredromo, skredant į 
Guamą. Viename inžine ki
lo ugnis, atsirado liepsnos, 
ir lėktuvas nukrito į jūrą. 
Lėktuve buvo 16 lakūnų, vi
si žuvo, kai nelaimė įvyko.

32 policijos kapitonai perkelti
Chicago, UI. — Policijos! 

komisijonierius ’ Prendergest 
praeitą antradienį perkėlė 
trisdešimt vieną kapitoną ir 
32 leitenantus į kitas vietas.

Kai buvo paklausta ko
dėl įvyko tokie dideli perkė
limai, policijos komisijonie
rius pareiškė: “Tai padary
ta tarnybos gerovei. Kapi
tonai paskirti į naujus dis- 
triktus dirbti. Aš noriu ge
resnio poliijos darbo.”

Prendergast buvo atsilan
kęs į majoro Kennelly ofi

są, o po to netrukus buvo 
sužinota apie policijos parei
gūnų perkėlimus.

Devyni policijos kapitonai 
paliko tose pačiose vietose.

Dežėje $44,000 rado
Colfax, W5sc. — Aną die

ną mirė Mrs. Daniėl Mur- 
phy, sena naSlė. Po mirties 
jos dėžėje buvo rasta $44,- 
000. Dėžė buvo atvežta iš 
Norwegijos, kai jinai buvo 
5 metų amžiaus.

Kansas City. — Šiandien
aukštos kainos yra daugiau
pavojingos laisvai privačiai |
iniciatyvai, negu komunistų
partija Jungtinėse Amerikos Pastaruoju laiku Amerikoj įvyksta daug nelaimių ge-
A f l ^ y  L G’ 6 J*6 1 ležinkeliuose Pastaroji nelaimė įvyko Illinois Central li-
M. London, 1936 metų res-. . . • .
publikom? kandidatas į pre- netoli Champaign, UI. Greitajam City of Miami
zidentus. Jis tai pareiškė G. I traukiniui nušokus nuo bėgių, žuvo du asmenys ir 20 su- 
O. P. komiteto susirinkime,! žeista. (Acme-Draugas telephoto)

Aklas žmogus
Oscar Swanson, 67 metų, 

aklas, buvęs geležinkelio in
žinierius, sutiko mirtį trau
kinio kelyje. Jis buvo nuėjęs 
pasiklausyti traukinio 'dun
dėjimo. Nelaimė įvyko prie 
82tos gatvės ir  Greenwood 
avė.

X L. Šimutis, Jr., Aušros 
Vartų parapijos vargoninin
kas, su savo choru šauniai 
pavaišino svečius-vargoninin 
kus, paskutinį keturdešimtės 
atlaidų vakarą suvažiavu
sius chorui į talką'. Prie pa
ruošimo skanaus užkandžio 
daug prisidėjo ir  jo žmona 
Zita. Klebonas kun. M. Jod- 
ka, MIC., atsilankęs į pobū
vį padėkojo chorui ir  sve
čiams už gražų giedojimą.

balandžio 22 d.

Oi koks greitumas
Copenhagen. — Britų jet- 

propelled lėktuvas per va
landą nuskrido 665 mylias. 
Tai yra greitumo rekordas. 
Minimas lėktuvas skrido iš 
Briuselio į Copenhagą.

.Tokyo. — Jaunimo nusi
kaltimai Japonijoje kelia 
rimtą problemą, ypač nema
žai pasitaiko nusikaltimų 
Tokyo mieste.

" V e r d a  B e  J o k i o s  V i r ė j o s ! "
sako Chicago? automatiškų elektririų pečių vartotojos

Chicagos šeimininkės, kurios turi au

tomatiškus elektrinius pečius, entuzi- 
astiškai rekomenduoja virimą elektra * 
kaipo tikrai modernišką ir be rūpes
čių būdą. Dėl nuostabių automatiškų 
prietaisų naujuose
elektriniuose pečiuo
se nebėra reikalo 
būti namie, kai pie
tūs y r a  pečiuje.

Automatiškas elektrinis pečius pats 
pradeda. . . išverda. . . ir išsijungia! 

Nustatykite. . . ir pamirškite! Tai vi
sas jūsų darbas. Jūs galite įdėti pilną 
valgį į automatišką elektrinį pečių ir 
nustatyti, kada pradėti ir kiek laiko 
virti. Tada jūs galite išeiti visai die
nai! Pečius automatiškai įsijungia, 
verda nustatytą laiką ir pats išsijun
gia. Jums sugrįžus namo, pietūs jau y- 
ra paruošti paduoti į stalą.

“Nėra spėliojimo verdant elektra! Ne
bereikia rūpintis nepasisekimu. . . nors 
ir nesate namuose. Naudojate savo mė
giamiausius receptus. . . tiksli laiko- ir 
temperatūros kontrolė užtikrina kiek
vieną kartą skanius rezultatus. Karš
tis tiksliai nustatytas. . . visuomet 
gaunate tą patį karščio greitį.

Būkite modernios. . . virkite elektra! 
Leiskite automatiškam elektriniam pe
čiui išlaisvinti jus iš virtuvės. Prisidė
kite prie tūkstančių Chicagos moterų, 
kurios verda elektra. . . pradėkite da
bar naudotis šiuo tikrai naujausiu me
todu.

Soo fhe new oloctric 
r a n g e *  o f  y o u r  
daaler't or nearoat 
Kdlion storo . . .  on- 
|oy the newest way 
of cooklng wlth all 
tho featuros of to- 
morrow.

T/io many conventoncec of the new oloctric rangos moko oloctric cooking tho modom, carofroo 
w ay to c . T  «  one of the imporlant featuros o f eleclrical living, the bolter w ay to live.

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANT

Gyvenimas bolševikų "rojuje".

Rusijoje už pieno kvortą reikia 
mokėti dvidešimt penki rubliai...

TRIMS VAIKAMS PIENAS KAŠTUOJA PER MĖNESĮ 
TŪKSTANTIS RUBLIŲ. UŽ DU KAMBARIUS PER 
MĖNESĮ TENKA MOKĖTI 400 RUBLIŲ.

Chicago Daily Times laik-lno reguliariai tik “ juodoje 
raščio korespondentas Pf- rinkoje”, kur. už literį pieno
laųm dabar randasi Maskvo
je, ir. jis aną dieną davė į- 
domų pranešimą apie Sovie
tų Rusijos gyvenimą.

reikia mokėti 25 rublius. 
Taigi Smith išleidžia 1,000 
rublių per mėnesį vien tik 
pienui.

Šelmiška moteris
New Orleans. — Mrs. Bet- 

ty  Marie Tucker, Ferling, 
i pateko į teismo rankas užl 
bigamiją (turėjo keturis vy
rus). Dabar už šelmystę 
turės “pakutavoti” kalėjime.

------------------ ----

Tėvai žiūrėkite
Marie Elizabeth Geyer, 16 

metų, 335 W. Marąuette rd., 
praeito sekmadienio vakare 
išėjo į teatrą su boy friend. 
Tėvai žinojo tik tiek, kad 
tas boy friend vadinasi 
“John”. Ir dar mergaitė ne
grįžo. Tėvai turėtų žiūrėti 
su kokiais “boy friend” jų 
dukteris draugauja ir eina į 
teatrą.

Pflaum aplankė pilietį TURI DALINTIS MAISTU 
Smith, kuris per mėnesį už
dirba 3,000 rublių, o dažnai 
pasiekia iki 5,000 rublių. 
Bendrai praeitais metais 
Smith per mėnesį uždirbda
vo 4,000 rublių. Iškeltus ofi
cialiu pinigų kursu būtų 
$10,000 per metus.
ŠEŠI ŠEIMAS NARIAI

Piliečio Smith šeimoje y- 
ra vyras, žmona, trys vai
kai ir vyro motina. Nė vie
nas nedirba, o tik tėvas. Iš 
jo pajamų visa šeima turi 
gyventi. O kaip jie verčiasi 
su 50,000 rublių per metus? 
Korespondentas Pflaum su
žinojo iš piliečio Smith ir jo 
žmonos, kad jie tais pinigais 
vos vos išsiverčia, vo$ vos 
galą su galu suveda.

Pavyzdžiui* jie iškėlė pie
no klausimą. Jiems reikia 
pasirūpinti trims vaikams 
pieno. Teoretiškai im antį— 
Smithai pasakė, — vaikai 
gauna pagal racionavimą 
tam tikrą kiekį pieno žemo
mis kainomis — du rubliai 
už literį (kvortą). Bet tik 
retkarčiais pienas gaunamas 
valstybės krautuvėse, nors 
turi pieno kuponus ir dii ru
blius. Smith gali gauti pie-

Smith sau gauna .geriau
sios rūšies racionavimo 
kortelę, bet jo žmona, kaipo 
nedirbanti, negauna racio
navimo kortelės, ir jo. moti
na beveik irgi negauna. Tai
gi Smith su žmona ir motina 
turi dalintis maistu, kurį 
gauna pagal racionavimo 
kuponus. Bet to maisto ne
užtenka, taigi Smithai turi 
pirkti pridedamo maisto 
“ juodoje rinkoje ”.

Smith turi du kambarius 
Maskvos priemiestyje" ir už 
juos moka per menesį 400 
rublių nuomos.
O KAIP SU PAPRASTU 
DARBININKŲ

Jeigu Smith, aukštas so
vietų valdininkas, vos išsi
verčia per mėnesį su 4,000 
ar 5,000 rublių, tai galite 
spręsti koks yra paprasto 
darbininko gyvenimas, kuris 
uždirba 300 rublių per mė
nesį.

Labai vargingas yra dar
bininko gyvenimas Sovietų 
Rusijoje. Tą vargą darbi
ninkui atnešė bolševizmas, 
kuris žmogų apiplėšia viso
kiais būdais.

Tai buvo jo sūnus
Massapeąua, N. Y. — Mo

teris pamate upėje vaiko la
voną, William Wainwright 
ištraukė lavoną iš vandens. 
Tai buvo jo sūnus Steponas, 
6 metų. Tėvas išėjo ieškoti 
vaiko, kai jis buvo dingęs 
po pusryčių, ir  rado tik jo 
lavoną.

Pateko kalėjiman
Dviejų vaikiu motina, kuri 

išeikvojo $10,416 svetimų 
pinigų, aną dieną buvo nu
teista nuo vienu iki trijų 
metų kalėjiman. Ji vadinasi. 
Mrs. Gladys Dean,. 28 metų.

Kaip greitai gali

Atominė bomba japonų profesorių ir 
jo sūnus nuvedė i vienuolyną

BOMBARDAVIMO METU ŽUVO PROFESORIAUS ŽMO
NA IR DUKTĖ. KAIP ATRODĖ BOMBARDAVIMAS 

CIeveland. — čia kalbėjo Į si j onierius Japonijoje, pa-
kun. Samuel C. Rosenbaiger, 
kuris yra atvykęs į Ameriką 
iš Japonijos, kad gauti pa- 
gelbą misijoms Japonijoje.

Jis prisiminė Nagaski 
miestą, kur buvo nublokšta

pasakojo kaip vyko atomi
nis sprogimas, kuriame dvi 
didelės katalikų bažnyčios 
ir dvi koplyčios buvo nu
šluotos. Jis pareiškė: “pir
miausia pasirodė aklinanti

atominė bomba. Jis iškėlė į-1 šviesa, paskui baisus spau
domų faktą, kad atominė 
bomba japonų profesorių, 
mokytą vyrą ir du jo sūnus 
nuvedė į vienuolyną.

Bombardavimo metu pro
fesoriaus žmona ir duktė 
žuvo. Po to profesorius ir 
jo sūnus įstojo į vienuolyną. 
Profesorius paėmė Petro 
vardą.

Kun. S. Rosenbaiger, mi-

dimas iš viršaus, kuris išne
šė visus langus ir rakan
dus, o paskui visiška tyla 
apie astuonias sekundes, ir 
pagaliau griūvančių namų 
dundėjimas ir užimąs.”

Dar kartą galima primin
ti, jog Nagasaki mieste per 
bombardavimą žuvo 10,000 
katalikų.

važiuoti Lake Sbore
Chicago Park District ko- 

mis’ijonieriai praeitą antra
dienį nubalsavo kokiu grei
čiu galima važiuoti Lake 
Shore dr., nuo Foster avė. 
iki Jackson- Park. Tas įsiga
lioja nuo gegužės 1 dienos.

Foster avė. iki North avė. 
galima važiuoti 45 mylias 
per valandą, North avė. iki 
14th str. galima važiuoti 40 
mylių į valandą; 14th str. 
iki 31 str., 45 mylios per 
valandą; 31 str. iki 50 th 
str., 40 mylių per valandą ir 
50th str. pietuose iki Jack- 
son Park 35 mylios į valan
dą.

Laimingai paspruko 
iš mirties nagų

Douglas Maurer, 9 metų, 
sukrito su savo dviračiu 
(bicycle) ant Rock Island 
geležinkelio bėgių, prie 89 ir 
Paulina gatvių, kai grįžo na
mo. O čia traukinys artėja, 
ir mirtis jau čia pat, bet 
vaikas spėjo laiku paspruk
ti iš po dviračio, tik kelios 
sekundės jį išgelbėjo. Trau
kinys dviratį sulamdė. Ir  
vaikas tarė: “Tėvelis man 
nupirks naują dviratį".

Skelbkitės ‘‘Drauge"

X Aline Makaveckienė pra 
neša, kad jog. duktė Stella 
Damanskas susižiedavo su 
Edvardu J. Rauba ir  vestu
vės įvyks balandžio 26 d. 
Šliūbas bus Gimimo Šv. Ma
rijos bažnyčioje, 4 vai. po
piet, o vestuvių puota 6 vai. 
vakare Workman’s salėje, 
3037 West 51 St,

X Daktarai Venceslovas 
ir Vida Tumasoniai su sū
num Rimu ir  dukterim Egle, 
atvykę iš Europos pirmiau
siai nuvyko pas gimines į 
Sioux City, Ia., o vėliau at
vyks į Chicago pas pussese
rę Oną Markūnienę, gyven. 
5701 S. Richmond S t.

X Mary PukŠmis, viena 
dainininkių, greit kylančių 
į dainos meno aukštumas, 
Dievo Apvaizdos parapijos 
choro solistė, ateinantį sek
madienį dalyvaus Dainų

MARY PUKŠMIS
Šventės programoj, Darius- 
Girėnas salėj. Mary PukŠ
mis labai gražiai save užsi
rekomendavo ir  šių metų 
“Draugo” koncerte.

X J. M. Kazlauskas, savi
ninkas valgomųjų daiktų 
krautuvės Cicero j (1301 S. 
50 Ct.), šiomis dienomis dar 
linksmesnis, nes p a t a p o  
“grandpa”. Džiaugias vaikų 
laime ir  sako viskas būtų 
labai gerai, jei tiktai žmona 
atgautų pilną sveikatą. Jos 
sveikatos stovis sudaro rū
pesčio.

X Šį vakarą, balandžio 24 
d., 8 valandą, Šv. Jurgio pa
rapijos mokyklos muzikos 
kambaryje įvyks generalinė 
repeticija kantatos “Bro
liai“ , kurią Sasnausko cho
ras, papildytas choristais iš 
vistuparapijų chorų, išpildys 
settmadienį, balandžio 27 d., 
Darius-Girėnas salėj.

X P. B. Cicienai, 4945 So. 
Halsted St., žymūs Town of 
Lake ir visuomenės veikėjai, 

j neužilgo žada palikti Chica
go. Ruošiasi įsigyti didelį 

j ūkį Orland Park, III. Labai 
apgailestaujama, nes Town 
of Lake draugijų veikimas 
nuolatos sukosi apie Cicie- 
nūs.


