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U.N. KOMISIJA SVARSTYS PALESTINOS BYLA
Šiai Dėl Ko Ministrai Nesusitarė;

U. N. Spręs Palestinos Problemą
(“Draugo” Specialaus Korespondento Paryžiuje Pranešimas)

Paskutinios viltys, birios įsirašys taikos sutarties, pa- Į 
buvo šiek tiek optimistiš- (gal kurią Austrija būtų i 
kos, mus apgavo: taikos su- i traktuojama kurios n o r s  ! 
tarties išdirbimas su Aus- , valstybės satelitų,— pareiš-, 
trija pasirodė taip pat neį- į ke gen. Marshallas netekęs i
gyvendinamu dalyku. 

Pradžioje “Keturi” manė,
kad viskas eis gerai, bet ka
da priėjo prie Austrijos sie
nų ir “vokiečių turtų” klau
simo, derybos sustojo mir
ties taške.

I kantrybės.
UN Stengsis Išspręsti 
Palestinos Klausimą

Tarp Anglijos ir žydų 
I prasidėjo tikras karas. Žy
dų teroristai plečia savo ak-

,  . - '.J  . , ,  iciją, ypač dabar po jų narioJugoslavna, remiama Mo- ' ’ ._ J __  ĮGrunerio ir kitų trijų tero
ristų pakorimo.

Su Palestinos klausimu 
Anglija yra atsidūrusi lsbai 
nemalionioj padėty, ji neno
ri pyktis su arabais ir kar
tu nenori pas save sukelti 

akciją. Š t a i

lotovo, laikėsi savo reikalą 
vimų, kad pietinė Korintija j 
būtų jai priskirta ir austrai 
išmokėtų dar 150 milijonų' 
dolerių reparacijų. Gi Aus- Į 
trijos ministras Gruberis, 
palaikomas Marshallo- ir Į 
Bevino, atrėmė

AUDROS PRAŪŽĖ PER ANGLIJĄ

Mažytis Franci- Gilkes, 7 m. amžiaus, turi savotišką problemą, kaip išvengti di
delę vilnį,* kuri prasidaužė ant pasivaikščiojimo aikštės netoli Brighton, Sussex, Angli
joje, pavasarinėms audroms ūžiant Anglijos pakraščiuose. (Acme Telep-lioto)

Bielgrado!ant??ydi?ką
. . . .  , p.nes sesias savaites u per-reikaJavimus. pabrėždamas, I _ — . ... . . . . .  . T įdavė Palestinos problemąkad Austrijos siena su Ju- K  _ _  , . 1
. . .  , u. x įss.pręsti UN, kurios ypatin-goslavija buvo nustatyta .. . . .  v.

. . . . .  .  . .  j - j v . . ga sesija susirinko šio me-plebiscito keliu po didžiojo O(į „ ___T ,
karo, dalyvaujant tarptau
tinei komisijai, ir tada Ju-

nėšio 28 dieną Lake Succes- 
laė.

goslavija nesiginčijo. Aus- Ši sesija nebus ilga, 
trija niekad nesutiksianti i truks greičiausiai tik
pasirašyti taikos sutarties, 
kuri jai apkarpytų teritori
ją

—Padarykit taip, k a d  
švenčiant antruosius iš s i
laisvinimo. metus, žodis “iš
silaisvinimas ’ ’ neskambėtų 
pasityčiojimui, — p a s a k ė  
Gruber: Į.

Duota Suprasti, U. S. Tvirtumas 
Privers Rusiją Padaryti Nuolaidų

K ateo s 9c Važinėti 
Chicagos Gafoėksriais
Illinois Commerce Com- 

raission vakar davė Chicago 
WASHINGTON, bal. 28 .- lija galės atremti, by kokią 'Surface Lines bendrovei lei- 

dimą nuo geg. 8 d. imti 9 
centus už važinėjimą' rratvė-

Amerikiečiams belauki a n t  
valstybės sekr. Marshallo 

(raporto apie Maskvos kon-

įtaką iš užsienio, kuri ieš
kotų suvaržyti laisves ei
nančias su |  demokratija.’

uz" ferenciją, jų viltys pakilo Nors jis lų  jųtakų’' neminė
dė-

šimt dienų ir per tą laiką 
j bus stengiamasi paruošti 
[organizmą, kuris išstudi- 
i juotų Palestinos klausimą, 
sudaryti komisiją, kuri nu
vyktų į vietą ir patiektų da
vinius rudens UN sesijai.

Į išgirdus raportus, kad sek- 
Iretorius mano, jog šio kraš- 
ito tvirtas nusistatymas dėl 
,Europos taikos sutarčių rei
kalų gali priversti Rusiją 

I padaryti kai kurių nuolai.ių.
Marshallo nuomonė buvo

patiekta kongreso vadams 
Sovietai Nori Tarptautinio konferencijoje vakar vakare 

lilandato Baltuose Rūmuose. Kai ku-
Sovietai Prieš Amerikiečių Jau dabar numatoma, kad i r*e dalyvavę tame dviejų 

Tezę rusai stos už atidavimą Pa- [valandų posėdyje*vakar sa-
Kitas klausimas kuris bu -|Iestinos P° tarptautiniu man i jie pasidarę išvadų, kad 

datų, nes tokiu būdu jiems Marshallas tiki, jog jo kie- 
stoti žydų pusėn I tas nusistajymas Maskvoje 

Į jau padarė rusus ne tokius 
j tikrus dėl savo reikalavimų 
liečiančių Europos taikos

vo paliestas, tai tremtinių
padėtis. Sovietai spiriasi, I nereikėtų stoti žydų pusėn 
kad visi “ D.P.” būtu grą-[Prieš arabus, nei arabų pu
rinti į kilimo kraštus, tuo sėn prieš ?Vdu3’ be to; M  
tarpu anglai, su .šiuo sovietų įkelti savo koją į P a-j

lestiną. [ateiti.
Duoti Progos Rusams 

Suvirškinti

UNos sales sienos buvo 
Į šiandien nubraižytos užra
šais ” Irgun buvo čia,” bet 
• alytojai greit juos išbrau 
ke.

kariais ir autobusais. įsaky
mas pabrėžė^'kad leidimas 
duotas svarbiausiai dėl to, 
kad bendrovė nesenai davė i 
18 centų valandai algų pa
kėlimą savo darbininkams. Brazilijos

Sudarytas M Tautų Vykd. Komitetas 
Dvi Žydų Grupės Prašo Dalyvavimo

LAKE SUCCESS, N. Y.. j tų metu būtų paskelbtos pa- 
bal. 28.—Jungtinės Tautos [liautos Palestinoje, buvo pa- 

I šiandien buvo pastatytos i naikinta Irgun. Zvai Leumi, 
' “ ant taško, ’ ’ kuomet atsi- žydų požeminės organizaci- 
darė specialioji sesija, ku- įjos pareiškimu, kad “nebus 

irios tikslas yra apsvarstyti !taikos krašte, Vidurryčiuo- 
į ir išaiškinti Palestinos pro- se ir visame pasaulyje, kol 
blemą. Pirmasis nutarimas Palestinos klausimas nebus 

:buvo sudaryti 14 tautų vyk- j išaiškintas.”)
’ domą.jį komitetą, kuris svar
stys arabų reikalavimus 
tuoj duoti šventąjai Žemei 
visišką nepriklausomybę.

I Komitetas .susirinko po 
pietų apsvarstyti posėdžio

[dienotvarkę. Kaip iki šiol i - ■ r
stovi, dienotvarkėje yra tik ! MRP PerSCČjfl 38V0

i zuoti faktų” tyrimo komitetą I Narius Vengti GeGaulIe
• išstudijuoti Palestinos klau- PARYŽIUS, bal. 28. — 
Išimą ir patiekti raportą re- Užsienių min. Bidaulto MRP 
guliariam UN susirinkimui r-arti j a šiandien perspėjo 
rugsėjo mėnesyje. i savo narius nesirašyti į gen.

. _ _ - , jDe Gauliio tautinės vieny-
' 1 1 uPes P ; |jgS Sąjud’. -sakydama atro-

Komitetui taip pat teks do ji suorganizuota kaipo 
apsvarstyti priešingus rei- [politinė partija. Tuo pat. 
kalavimus Žydų Agentūros j metu MRP atmetė by kokį 
ir Žydų Tautinio Išlaisvini- [dalyvavimą komunistų su- 
mo komiteto įsileisti j uos į [kurtame “budėjimo komite- 
debatus šiame posėdyje, be tfe, ” sudarytam priešintis 
teisės balsuoti. Vykdomojo De Gaulliui.
komiteto sudarymą pasiūlė | “

jo vardu, klausytojai manė 
jis turėjo omeny komuniz-. 
mą.

Komunistai Gyrėsi
. i if  I Nuosprendis dėl Surface

PaSl^rObS V&HJFIJį (Lines prašymo pakelti mo- 
BUDAPEŠTAS. bal. 28.— , kęsti turėjo būti padarytas 

Patikimas informantas šian- j iki šiandien, kitaip prašytas 
dien sakė komunistai išardė .10 centų mokestis būtų bu- 
Szabadsag (laisvės) parti- ,vęs automatiškai užgirtas.
jos susirinkimą vakar, mies- I ___________
tely netoli Rumunijos rūbe- u .
žiaus, ir per garsiakalbį pa- MSrVSSlSr HaSIUl-6 
reiškė: “Mes perimsime vis- I 
■ką gagužės 1 d. Būkite pasi-1 
ruošę.”

Dr. O s w a 1 d o 
Aranha, nepaprasto susi
rinkimo prezidentas.

Britų kalbėtojas sakė An- 
Iglija, kuri laiko Tautų Ly- 
igos mandatą valdyti Pales- 
I tiną, yra pasiruošusi priim- 
iti by kokį U.N. nutarimą

Kinijos Komunistai 
Okupavo Miestą

NANKING, bal. 28.—Ap
saugos ministerijos sluoks
niai šiandien pripažino, kad 
kiniečiu komunistų jėgos 
užėmė Taian miestą šiaurės

Pakeiti Algas 11 ' 2C [rekomendacijas

Palestinos klausimu, bet rei* .Kimioje. Netekimas Taian 
kalaus, kad pasaulinė orga- skaįtomas čia kaipo didelis 
nizacija pati vykdytų savo |sm-Qgįs valdžios pastangoms 

užbaigti civilinį karą per

tai būtų neteisingas spren- Patys žydai labiau norė
damas atiduoti tremtinius I tų, kad būtų pripažinta lai- 
komunistiškų vyriaus y b i ų [ kiną Palestinos žydų vy- 
malonei nuo kurios jie bėgo. riausybė. Bet aišku, tokiam

Anglo-saksų ir sovietų dalykui anglai pasipriešins, | ketais, viliantis, jog jiems 
tezės susikerta ir dėl “vo- tad jie linkę prašyti ta rp - 'bevirškinant Amerikos po- 
kiečičų turtų,” kurių sąvoką'tautinio mandato, nes tiki, 
sąjungininkams dar iki šiam : kad jis būsiąs palankesnis 

jų pusei.
Anglai buvo pasiūlę įstei

gti Palestinoje keturias zo
nas: žydų. arabų, anglų ir

paskui įvairiomis priemone- ^ eutraI^ - . b.et 4 a“  /rojek- I Taip pat aakyta jog 
mis perSmė iš austru savo [‘Ul. Pas* nesino zyda* >rara' .skalias papasako t, kad 
nuosavybėn? I Įsiūlytas U.S. veiksmas su-

Greito sprendimo nereikia (tvirtinti Graikiją ir Turkiją 
Marshallas yra tos nuo- haufcti Palestinos klausimu, i prieš komunizmą atrodė pa- 

monės, kad vokiečių tur- jnes UNai bus sunku išrišti [daręs didelį įspūdį ant rusų, 
ta is” galima skaityti tik,gį “ gordijaus” mazgą, ku--nežiūrint to, kad tas planas 
tuos, kurie buvo įsigyti |rįg yra iabaį smarkiai su- nebuvo svarstomas oficia- 
prieš antschluisą, arba po narpliotas, gi imtis kardo ir ! liuose Maskvos pasitarimuo- 
jo, normaliomis priemonė- perkirsti, UN niekad neiš- se.
mis nepavartojant jėgąĮ. Ta-1 drįs> Vyt. Arūnas I ’ — — —
čiau Molotovas su tuo nesu
tinka, nes tokiu būdu rusai 
turėtų atsisakyti nuo dide
lio skaičiaus fabrikų, ku
riuos dabar jie valdo Aus
trijoje ir negalėtų juos per
si vežti į Rusiją.

—Amerika niekad nepa-

laikui nepavyko išdirbti. Ar 
skaityti tuos turtus Austri
joje, kuriuos naciai buvo 
įšigyję dar prieš antschliu 
są, ar ir tuos, kuriuos jie

KALENDORIUS 
Balandžio 29 d.: šv. Pet

ras 'š  Veronos; senovės: Ta
ri mantas.

Sakyta Marshallas pata
ręs turėti kantrybės su so-

International H a rv e s te r l  A-rabll sąjunga, atstovau- trig mėnesius, nes tas inies- 
Co. vakar pasiūlė bendrą Hama UNo3e penkių arabų tag buy0 įtvirtintas kaipo 

valaT'.dai algų va ŝtybių. po pasitarimo pa- j vai(i2ios kariuomenės ofen- 
skelbė tvirtai laikysis savo lsyvos centras.
reikalavimų, kad Anglija ---- --------

“žb" s,ų “ • Sovietai Pasiruošė

11U centų
pakėlimą ir šešias apmokė-

28 Sritys®, Ne Čiaj/8̂ 63,1?“ ^ 62’0“
v t t  *  t «« ! darbininkų 21 fabrike. PoWASHINGTON,bal.28.- l-lgu derybų gu keliomis uni. kad Palestina būtų paskelb

tomis, bendrovė padarė tą nepriklausoma šalis šioje 
pasiūlymą visoms unijoms ses’-]°le-

Nuėmė NuomųKonfrolę

OPA šiandien įsakė nuimti 
nuomų kontrolę 28 srityse
i** dalyse 11 kitų sričių, pra-

ziciją per ateinančius kelis 
mėnesius, jie-gali atvažiuoti 'gos apylinkėje, 
į užsienių ministrų konfe- 1
renciją Londone lapkričio 
mėnesy nuolaidesni dėl Aus

kartu. Nebus Paliaubų

Lend-lease Gėrybėms
WASHINGTON, bal. 28.— 

Sovietų ambasadorius Novi- 
kov pranešė valstybės de
partamentui. kad jo delega 

delegaciją c^a yra Pasiruošusi pradėti 
pasitarimą atsiskaitymui už 
lend-lease keliu, padarytą 
SI 1,000.000,000 skolą. Val
džios žmonės sakė departa
mentas veikiausiai pasiūlys 
kurią nors dijną šią savai
tę pasikalbėjimus pradėti.

dedant ketvirtadieny. Nė
viena tu sričių nėra Chica- | Harvester pagamina apie žydų agentūra, oficiali 

|60 nuošimčių Amerikos ūkių Palestinos žydų atstovė, ra- 
imašinų. Bendrovė sakė algų gino Amerikos 
| pakėlimas nepaveiks kainų, |būti pirmąją paremti jos 
kurios už kai kurias maši- I reikalavimą, dėl žydų tauti
nas, buvo nesenai numažin-inio krašto Šventoje Žemėje. 

|tos. ! (Galimybė, kad UN deba-

Atstovų rūmai gali pra
dėti debatus dėl jų komite-

trijos ir Vokietijos sutarčių. ito už&irto byliaus Pratesti 
kontroles bent iki gruodžio 
31 d. Komitetas panaikino 
pasiūlymą pakelti, nuomas 
10 nuošimčių, tačiau, toks 
pasiūlymas galį vėl būti pa
darytas.

Vėliausių Žinių Santrauka

(JS Atstovas Reiškė 
Pasitikėjimu Italiia

Manoma pasitarimai ims 
kelias savaites pirm negu 
bus padarytas nutarimas

Policininkai Sužeisti 
Studentu Kaišty"ėse

NEAPOLIS, bal. 28.—U.S. 
ambasadorius J a m e s  C. 

Balandžio 30 d.: šv. Kot-iDunn, kalbėdamas šio mies- 
ryna Sienietė; senovės: Vir-jto vaizbos buto suėjime, pa
būtas ir Venta.

ORAS
Šilčiau. Lietus po pietų ar 

vakare. Saulė teka 5:52; 
i reiškė pasitikėjimą, jog Ita-1leidžiasi 7:46.

—žydų agentūra vakar neužėmė 20 vietii paskirtų jai 
UN salėje, laukdama, oficialaus pakvietimo.

—Stebėtojai sako jie mano, kad senatas praves švel- 
AT£N/I, Graikiia. bal-| nesnį darbo bylių negu tą, kurį atstovai ržgyrė.

28.—Spaudos r ' '^rtai šian- | _ jį a . Wallace vakar pareiškė reporteriams, kad per
dien sakė 200 partizanu bu- ankstį sakyti ar jis rems Trumaną 1948 metais, 
vo nušauti, kuomet jie ban- [ _ Anglija ir Lenkija pasirašė prekybos sutartį. Lenkai
dė prasilaužti per valdžios importuos prekes iš Anglijos, britai, paleis dalį Lenkijos
kariuomenės apsupimą Ver- auks0> kurj laiko nuo karo metų. Į BOGOTA, Kolombija. bal.
mion kalno pašonėje, vaka-! >28—Daug studentų ir bent
ruošė nuo Saloniko*?. I —Washingtonas pasiruošęs iškilmingai priimti Meksi- 26 policininkai buvo sužeis-
— —  ----------------- | Ros Prez. Miguol /kieman šiandien po pietų. , ti riaušėse,' kurios prasidėjo;

—Paragvajaus marinų sukilimas Asuncion mieste va-i kuomet streikuoją' National 
kar vakarą buvo užgniaužtai valdžios kariuomenės. universiteto studentai už-

—Telefonistų unijai atmetus $2.50 savaitei pakėlimo puolė liberalų partijos iaik- 
pasiūlymą, Northivest Bell nebedaro kito pasifilymo. ‘raščio EI Espectador namą.
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Į 105 Grand Str., Brooklyn, N. Y.

BALF Raštinė Perkeliama
BALF Direktorių Tarybos’ 

valdybos nutarimu, BALF 
Centro raštinė iš 19 West| 
44th Street, New York 11, 
N. Y., šio mėnesio gale per-! 
keliama įį savo namą., 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. 
Y. Nuo gegužės 1 d. BALF 
sandėlis ir raštinė bus vie
noje vietoje.

BALF namas yra nupirk
tas BALF Direktorių Tary
bos 1946 metų spalių 17 d. 
posėdžio nutarimu. Namas 
yra 4 aukštų-, mūrinis. Pir
mame aukšte ir skiepe bus 
randelis, o antrame aukšte 
— centro raštinė. Trečiame ’ 
ir ketvirtame yra gyvenami 
butai, kurie yra išnuomuoti 
dviem šeimoms.
NUPIRKTA Už $10,000

BALF namas nupirktas iš 
Al. Blažinskienės-Stankienės 
už 10,000 dol., bet iš šios su
mos BALF iki šiol yra su
mokėjęs 5,800 dol. Likusiai 
sumai., 4,200 dol., yra mort- 
gičius, kurį turi Susivieni
jimas Lietuvių Amerikoje. 
Namas yrą pirktas Bendro
jo Amerikos Lietuvių Šalpos 
Fondo vardu.

Legalinį namo pirkimo rei 
kalą prižiūrėjo ir tvarkė BA 
LF vicepirmininkas adv. Na 
das Rastenis, adv. K. R. Jur- 
gęla ir adv. Kl. Vokietaitis. 
Namo pirkimo užbaigos ak
te taip pat dalyvavo ir nuo
savybės garantavimo bend
roves atstovas.
SUTAUPĖ DIDELĖS 
PINIGŲ SUMAS

Savo namo įsigijimas su
taupo BALF organizacijai 
dideles pinigų sumas. 1946 
metais BALF už sandėlio pa 
talpas turėjo mokėti nuomos 
po 250 dol. kas mėnuo, o už 
centro raštinės patalpas — 
150 dol. kas mėnuo. Nuo
moms per metUs reikėjo iš
mokėti 4,800 dol.

Taigi, per dvejus metus, 
turint savo name ir sandėlį 
ir raštinę, bug sutaupyta 
4?ek, kiek siekia viso namo 
vertė. Gausima nuoma iš 
dviejų butų gyventojų turės 
padengti miesto mokesčius 
ir esamo mortgičiaus nuo
šimčius.

Jeigu BALF namas būtų 
kada nors parduodamas, rei
kės gauti valstijos vyriau
sio teismo sutikimą, žodžiu,

WESTWOOD LIOUOR STORE 1
2441 VVest 69th Street.

DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINES IR ALAUS

★ ★ ★ 
pristatome į namus: 

Geriausių rūšių alų 

buteliais, dėžėmis ir

statinėmis.

★ ★
AL. ŠIMKŪNAS 

Savininkas

Telefonas PROspect 5951

BALF nuosavybės naudoji- 
mas. yra stipriai apsaugotas.

Visi BALF skyriai, visos 
BALF darbą remiančios or
ganizacijos ir visi lietuvių 
šalpos darbo prieteliai nuo 
dabar prašomi visa,?, savo pi
nigines ir daiktines dovanas 
siųsti BALF namo adresu 
sekančiai:

United Relief Fund of 
America, Ine.,
105 Grand St.,
Brooklyn 11, N. Y. 
Įstaigos telefonas: 
EVergreen 8-6203

BALF Valdyba

Įsteigtas Komitetas 
Lietuvai Vaduoti

Brockton, Mass. — čia ne 
maža lietuvių kolonija, ta*- 
Čiąu ne visi lietuviai gerus Į 
darbus ir ne visi prie jų pri- ; 
sideda, ypatingai Lietuvos į 
reikaluose ir įgelbęjimųi lie
tuvių ištrėmime, kur atsi
dūrė bėgdami nuo smaugi- 
ko-komunizmo, kad apsau
goti savo gyvybę.

Tikrieji lietuviai, žinoda
mi pabėgusiųjų lietuvių sun
kią padėtį, ir matydami rei
kalą stoti į darbą, kad jiems 
pagelbėjus, sudarė komitetą 
iš trijų klubų: Franklin Klu
bo, Sandaros Klubo ir Kazi
miero Klubo. Komiteto val- 
dybon išrinkta sekantieji: ' 
garbės pirmininkas kun. F. į 
Norbutas, pirmininkas V. 
Zinkevičius, kurig pats au
koja Lietuvos reikalams ir, 
kitus nuolatos ragina auko
ti ir veikti tuo reikalu. Prie 
kun. Norbuto ir Zinkevičiaus I 
darinkti dar šie veikėjai: J. 
Trainavičius, A. Bekša, V. 
Tamulevičius, J. Baronas, J. :• 
čienulevičius, K. čiublėnas,;
L. Šiem ietis, F. Kukauskas,:
M. Kamandulis ir K. Jurge-' 
levičius.

Komiteto nutarta suruoš
ti pramoga įvyko balandžio 
13 d., Franklin Klubo name. 
Susirinko nemažai lietuvių. 
Dalyvavo ir miestelio mayo 
ras. Be kun. Norbuto ir ma 
yOro, kalbėjo dar J.. Jakavo- 
nytė ir inžinierius J. Vasi- 

i liauskas, neseniai atvykęs iš 
Vokietijos. Kalbėjo taipgi 
neseniai atvykęs iš Vokieti
jos Svilas, o jo žmona padai
navo lietuviškų dainų. Toliau 
kalbėjo Jurgeliūnas Trai-

PO KELIONĖS

Valstybės sekretorius Marshall nufotografuotas, kuo- i 
met grįžęs iš Maskvos konferencijos ruošė pranešimą 
Amerikos žmonėms ir silsėjos su savo žmona Pinehurst, 
N. C. Vakar jo raportą išgirdo visas kraštas per radio.

(Acme-Draugas telephoto).'-

navičius, Biekša ir Zinkevi
čius. Viši ragino susirinku
sius, aukoti ir darbuotis Lie
tuvos išlaisvinimui iš krūvi-, 
nojo bolševizmo, taipgi šel
pimui savo brolių ir seserų 
tremtyje.

Pelno tas vakaras davę 
$230. Dadėjus $170 viso A. 
L. Tarybai pasiųsta $400.

Nutarta, kad kaip tik pra
sidės vajus, balandžio 27 d., 
veikti užsibrėšta sritim ir 
taipgi rinkti drabužius lie
tuviams, Europoje.

Labai yra malonu, kad tu
rime daug lietuvių patriotų, 
.kurie Lietuvą atjaučia ir dar 
buojas' jos na'lifiaį; kaip kun. 
Norbutas, V. Zinkevičius ir 
visa eilė kitų. Zinkevičius-y- 
ra čia žymus biznierius ir 
.aukotojas Lietuvos ir ištrem 
tų lietuvių reikalams.

Garbė visam komitetui.
M. K.

MARGUTIS
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS, — ĮSTEIGTAS BAL. 11d., 1933..

WHFC -1450 kilocyclei
SEKMADIENIAIS: nuo l-moa 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS: Penk*> 
tadieniais nuo 7 iki 8 v. vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas.- 

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

T O W N  O F  L A K E  U T IL IT IE S
“Mes Parduodame Tiktai Geriausius” 

Pilnas Pasirinkimas Namų Reikmenų
‘CUSTOM BUILT’ SEKLYČIOMS SETAI PADAROMI 

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

1

Skalbimui Mašinos 
Šaldytuvai
Gilaums Šalčio — Dideli ‘Air 

Condįtioners’
20 iki 50 Pėdę Komerciniai 

Šaldytuvai

KREIPKITĖS PAS MUS SU VIRŠMINĖTAIS REIKALAIS

T O W N  O F  L A K E  U T IL IT IE S  
1800 W. 47th St. (kampas Wood St.) 

Telefonas — LAFayette 7771

Melagystė. yra pur 
mė žmoguje.

ae-

Kodėl Pasilikti
IŠGYDYMOS. SU PE N IC ILLIN

Sergančiu?
(NKSTŲ, PŪSLES, SOCIALŪS 

LIGOS PASEKMINGAI
Mes ja u  p agelbėjom e tū k stanč iam s, 
kurie k en tė jo  d ėl N B R VIflKŲM O. OD
OS. K R A U JO . L IA U K Ų , IR  PR IV A T I
N IŲ  LIGŲ . G ydom e S laplnlm o kanalo  
su negalovlm uo, n u tek ėjim u s, p erten ką  
vertim ą  tu ėtln tl pūslę, n u o la tin i k ėlim ą-, 
si n akčia . 18 lovos.
FIZINE m  FLUOROSKOPIŠKA 
X-RAY EGZAMINACIJA
M IKROSKOPIŠKAS KRAUJO IR  

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS 
VISKAS' TDK UŽ $3.00 

PILĖS (Hemoroidai)
IŠGYDOMA MUSŲ SAUGIU METODU 

BH OPERACIJOS 
BH SKAUSMO

B E  PlO V nC O . BM DEG INIM O . 
D id žium oje  a tvėjų  .p alengvin a n uo  > 

ik i 6 d ie n ą 1 laikotarpyje.
G ydym o k a it a i  p rieinam i k iekv ienam  

■tarolnlnkūl. . t
P A T E N K IN IM A S GARANTUOJAM AS  

K IEK V IEN A M  K U R I PAIM AM  GYDYTI 
D IR B A N Č IŲ JŲ  PA TA R N A V IM U I 

ATVIRA V A K A R A IS

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

K am p as A dam s—Šeštam e Aulcfito 
V AL.: kasdien  nuo » ry to  ik i 8 vak are

S ek m ad ien ia is  u žd a ry ta .

%

Televizijos Aparatai
Visokiausi Namams Rakandai
Kaurai ir Visoldų Išdirbysčių 

Šildymui ir Kepimui Pečių
F. M. Fonografai ir taipgi 

Visokį Elektros Reikmenys

Ant "paduškos"
Beaufort, S. C. Clay- 

ton Boardman, iš Augusta, 
Ga., jūros atoslūgio buvo 
nublokštas į jūrą, ir ten 
plūduriavo 9 valandas ant 
paduškos. Mat, jig buvo pri
verstas jūroje plūduriuoti, 
nes jo laivas apvirto. Jis 
jūroje nusimetė rūbus ir ba
tus ir plūduriavo ant paduš
kos. Ir 9 valandų jis buvo 
vėl atblokštas ant kranto. 
Bet vyras gerokai nušalo.

R E ©
CROSS
F U N D

Jūsų Radio Sugedęs!
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th S t

CIaaro, UI
TU1AI DARBAI GARANTUOTAI! 

T a lso m  V isą  I šd ir b y sč lą  
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS 
Paimam iš namą Ir prlstatom

PARDUODAME NAUJUS 
RADIOB

Mes turime Radiją i  sfcallc$ Ir 
Jums nereikės laukti dėl Jfisą.

Taipgi Pasirinkimas Vėliausią 
Mnslkofl R ekordą.

Nusipirkite Ir Pasiim kite sa  Savim

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara, Vakarais iki vai.

JOS F. BUDRIK, Ine.
D id elė: Krauutvė 

RAKANDAI, RADIO 
IR JEVVELRY

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, galiniai 
pečiai, rašomos mašinėlės.

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

B udrlko  leidžiam os R adio valan- 
landos kas sekm adienį, iš WCPL 
(1000 kil.) radio stoties, 9:30 va
landą. vale., o ketv irtad . vak. iš 
W HFC (1450 k il.) 7 vai. vakaro.

JOS F. BUDRIK, Ine.
3241 S. Halsted St.

Chicago 8, Illinois 
TEL. CALUMET 7237

Dr. Vincenf E. Zopel
DENTIST

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

DR. A. JENKINS
PHYSICIAN A SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 W. 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Kasdien nuo 1-4 p.p. ir 7:10-9

šeštadieniais nuo 1-4 popiet. 
TreČiad. ir Sekmad. uždaryta.

Ofiso Tel. —  PROspect 88S8
K«w. '>̂ 1. _  VIKctnia »<»»

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

| Perskaitę “Draugą”, duo- 
; kitę jį jūsų giminėms, drau- 
1 gama ar pažįstamiems.
| Kiekvienas yra labiau lin
kęs ieškoti to, ką pametė, 
negu įgyti tai, ko jam stin
ga.
Ofiso tel. MONroe 0570.

R esid. te l. OAN&J 7819.

Dr. Kazimieras E. Fifz
PHYSICIAN AND SURGEON 

X-RAY EXAMINATIONS 
2200 VVest Cermak Road 

VALANDOS:
K asdien —  1-4; 7-9; TreČiad. Ir

šeštad . n uo  1-4; Sekm ad. — 
pagal su tartį.

DR. CHARLES SEGAL
I

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS > 
4729 So. Ashland Avė.

(2-tros lubos)
Ofiso Telefonas: YARds 0554 

Jei neatsiliepia Šaukite—
Ree. Tel.: AHDvvay 2880

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

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 W. Marąuette Rd.
Ofiso T a t: PROspect 6446 
Rez. Tel.: HEMlock 3150 

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

Trečiadieniais pagal su tartį.

J. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE GF INDIANA
Home colis Įn Indiana

Phone Wentworth 2527
PHYSIO THERAPY 

936 West 63rd Street 
HOURS: DaUy 6 to  8 P . M, 

B aturdays 10 A. M. to  8 P . M.

Ofis. T e l . . . . . . . . . . .V IR .I8 8 6

DR. M . RAČKUS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 

4204 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Rez. Tel. REPublic 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
Šaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo ! ■ 3  vai. popiet 

ir nuo 6 iki 9 vaL vakare, 
rrečiadjenlo vakarata Ir taipgi 

iteksnadienlabi pa*a> ratartį.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Tel OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2291 W. Cermak Kd.
Valandos: 1—3 popiet ir  7—8v.v. 

Sekmad., TreČiad. ir šeštadienio 
vakaram ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA 
8241 West 66th Place 

Tel. REPubUe 7868

Tel. CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

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

Šventadieniais: 11—12.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

10758 So. Michigan Avenne
VALANDOS: nuo 2->4 ir 6—8 

Ofiso Tek: PULLMAN 1193 
Namų TeU PULLMAN 8212

Dr. Walfer J. Swiafek
OPTEMETRISTAS 

2201 W. CERMAK ROAD
(V irš M etropo litan  S ta te  B a n k )  

TeL GAN ai 7329 
Vai.: —  K asd ien  14 ik i 12; 1 Ik i ■: 7 
iki 9, šeštad. io  ryto ik i •  vak . Sek
m adienį 1* ik i 13. TreČiad. uždaryta.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik vieną. porą. a k lą  g a u n a m e  gy
venim ui. S au g o k ite  ja s , le isd am i 
išegzam inuoti ja s  m o d e rn išk ia u sių  
m etodu, k u r ią  regė jim o m o k s la s  
gali su telk ti.

37 M ETAI PATYRIM O  
p r i rin k im e  a k in ių , k u r ie  p ra š a lin a  

visų a k ių  Įtem p im ą .

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kam pas lb -to s  gat. 
Telefonas CANAL 0523, Chicago  

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

T reč iad ien ia is  u ž d a ry ta  
šeštad . 9:80 a. m . ik i 6:00 p. m.

Tel. GRO. 1860 (Ofiso Ir namų.)

Dr. W alter J. Kiršink
PHYSICIAN and SURGBOH 

(Lietuvis Gydytojas)

3925 West 59ch Street 
VALANDOS: a — 4 po p ie t, •  —
S:(0 vakarais- TreČiad. p a sa i sutartį.

DR. PETER T. BRAZIS
PHYSICIAN and SURGEON 

6757 S. VVestern Avė.
Ofiso TeL: HEMlock 5849 
Rez. Tel.: HEMlock 2324
VALANDOS: Trečiadienį ir  Šeš
tadienį pagal susitarim ą; kitomis 
dienomis nuo 2 iki 4 po pieta 

7—9 vakare.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Vaianoos: 3—-8 popiet.

leL: GBOvekUl 4920 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
• (JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Bd. 

(Dargia Vaistinės Name) 
08*180 VA.CODOS:

Kasdien nuo 1 iki 4 vai. p.p. įr  
7 iki 9 vak. TreČiad. pagal su tartį,

Sės. 6958 So. Talman Avė.
Ros. TeL GROvehiU 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS £R CHIRURGAS 

2428 West Marguette B oa^

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

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenne 

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

Sekmad., TreČiad. ir  šeštad. 
Vakarais—tik  pagal su tartį.

Office Tel. YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930

Ofiso Tel. VIKginia 0036 <
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenne
Ofiso vai.: 1—3 ir  6—8:30 P . M. 

Trečiadieniais pagal su tartį.

Dr. A. Montvid, M.D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West Town State Bank Bldg.

2400 VVest Madison Street
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Resiz. Tel.: BRUnsvvick 0597

VALANDOS:
Nuo lU d3 fiofiioti 6 iki 8 įskatt
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t D R A U G O ”
P DARBŲ SKYRIUS

HELP \VANTED — MOTERYS

,oooooo<xxxxx><xxxxxxx>ooooo< 
“DRAUGAS” HELP WANTED 

ADVERTISTNG DEPARTMENT
127 N o. D ea rb o m  S treet  
T el. R A N d olp h  0488-0480

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

Prie zig-zag niašinu. Greitas jsidir- 
bimas. pastovumas.

SHIFRIN & SINGER, INC. 
600 S. Blue Island

ROOM 607

SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

B a lo  D R. B A C H U S  
4204 Archer Avenun, Chicago

HELP WANTED MOTERYS

BILLING CLERK
And General Office 

Stenographer
For pleasant work in Loop otffice 

of a  small manufacturer.
5^2 day week.

Good \vages.

Apply F. A. HOLMGREN 
Room 1124, -332 S. Michigan

WANTED
GIRL

TO INSPECT 
LITHOGRAPH PLATĖS

»No experience necessary 
Some knowledge of typing.

STEADY WORK 
35 HOUR WEEK 

MAKLIN
LITHOPLATE CO.
551 W. Congress

WANTED
ELECTROMATIC-TYPIST 

Experienced 
5 Day Week

GRINNELL CO.
4425 S. YVestern Blvd.

TELETYPE OPERATOR 
EXPERIENCED 

Good Opportunity
35 hour week. Salary — $34. 

PHONE — McCRANN 
CANAL 5900

HELP WANTED — VYRAI

MEKANIKŲ
Patyrusių prie C hrysler pageidauja
m i. Pastovum as. A ukšta valandine 
ra ta , m ėnesiniai bortai, atostogos ir 
apd raudos pienai.

TERMINAL MOTOR SALES 
2750  LAVVRENCE A V Ė . 

■REVENSNVOOD 1230

PADĖJĖJO PRIE TROKŲ
Gera • Mokestis 

Atostogos
Kreipkitės prie Mr. Sekera 

UNIVERSAL FURNITURE CO. 
3557 W. 26th St.

REAL ESTATE

PARSIDUODA —  m edinis namas, 
dvej-ų pragyvenimų, mažom šeimom, 
a n t 3 lotų žemės. 2 blokai j ry tus 
nuo Cra.wford Avė. 3807 WEST 56th 

i ST. P ašauk ite  tel. GROvehill 8851 
* po 4 valandos popiet a rb a  sekinad.
1 galim a k re ip tis  visų. dienų,.

Nauja Lietuvos Istorija

THE STORY OF 
LITHUANIA

ParašS
KUN. TOMAS CHASE (O lšauskas;

Išle id o  Strafford  H ouse, Inu. 
Ž em ėlap iai, kronologija , 890 pusi.

Užsakymus siųskite I —
K A IN A : 83.50

D R A U G A S  
2334 S. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois
L IT H U A N IA  E nolosed vou will 
P lea se  sen d  m e p o stp a id . . . . . . . . .
cop ies o f  you r book T H E  STO R Y  0 5  
f in d  $ . . . . . . . . . . . . . .

Name ....................................................
Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TAVERNAS PARDAVIMUI —  la 
bai geroj viąloje su gera  jeigu. Ne
praleiskite labai geros progos. Vi
sus reikalavim us patirsite a n t v ie
tos. BRUNO, 1009 W . 63rd ST.

Ir maži prieteliai gali di
džiai patarnauti-

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

PLATINKITE “DRAUGĄ”

It 's  ncw, it’s beguiling, it  has' 
fem inine appeal! Pattern 4707 shows 
off your pretty shoulders with a  gay 
peasant neekline, gives you a. tlny 
waist! Gan be one or two piėce,

This pattern , easy to ūse, siniple 
to sew, is tested ffor fit. Includes 
eoniplėtė illustrated Instructlons.

P a tte rn  4707 comes in sizes 10. 
12, 14, 16, 18, 20. Sizc 16 blouse, 
2 yds, 35-in.; skirt. 2% yds.

Send TWENTY-FIVE cents in 
coins fo r, th is  pattern to 
Chicago ” D raugas P a tte rn  Dept., 
24 3 W est 17th St., New Y ork 11, 
N. Y. Prlnt plainly SIZE, NAME, 
ADDRESS. STYLE NUMBER.

MOTOR NėUROSIS
Turbūt esate girdėję apie 

tokius asmenis, kad “širdis 
nieko nepriima; ką tik už- 
valgo, tai tuojau išvemia” . 
Tos rūšie,s, individai yra kla
sifikuojami kaip gavę “Mo
tor Neurosis”.

“Motor Neurosis” tikreny
bėje nėra nei širdies, nei 
jskilvio liga, — o tiktai- gal
vosenos betvarkė, arba ki
tais žodžiais tariant yra tik 
nervų. liga. Tai dažniausia 
pasitaiko pas jautrias neuro- 
tiškas moteris. Bet kartais 
ir tarpe vyrų pasitaiko to
kių neurotikų, kurie valgius 
išvemia, arba atrajoja ir iš- 
spiauna.

Nemanykite, kad “Motor 
Neurosinį” skilvio sunegalė- 
jimą gauna tik išlepusios ir 
“poniškos” moterys. Visiš
kai ne; daug rūpesčių turin
čios darbininkės gal dažniau 
tąją ligą gauna. Reikia ži
noti, kad ne tiek skilvys val
do galvą, kiek galva valdo 
skilvį. Malonioje' nuotaikoje 
skilvys veikia geriau ir mais 
tas virškinasi tinkamai. O 
kai mintys yra sutaršytos ir 
nemalonios, tai ir skilvys su
sitaršo ir tuomet maistas 
normaliai nesivirškina.

Didelę klaidą daro tie, ku
rie laike užkandžio prie sta
lo pliauškia šlykščias kal
bas, arba pasakoja apie ne
malonius dalykus. Tai yra 
nemandagu ir sveikatai ža
linga. Pas aukštesnės kultū
ros žmones yra vengiama 
kalbėti ar elgtis taip kas su
gadintų apetitą prie stalo. 
Pagalvėle, 'miėlas ' skaityto
jau, kokios yra tavo kalbos 
ir koks elgesys laike pieta
vimo. Ar nesutaršai kam 
nors apetitą; ar nesugadini 
kam nors maisto virškini
mą? Ir nesistebėk jei kultu-1 
i ringi žmonės nekviečia “ cha 
muilų” į savo vaišes, arba ■ 
jei į geresnius restauranus I 
neįleidžia individo su sušvin I 
kušlais drabužiais. Čia nėra 
jokia “poniška diskriminaci
ja ” ar koks tai “snobiz- 

o tiktai kultūringųmas

UŽSISAKYKITE SAU IR KITIEMS
Tėvų Marijonų Ruošiamą žurnalą Anglų Kalboje

"T H E  M ARIAN"!
PRENUMERATA — $1.00 METAMS

Žurnalas bus mėnesinis.
Kaina — $1.00 metams.
Žurnalas bus leidžiamas Anglų kalboje.
Pirmas Žurnalo numeris pasirodys kaip tik 

turėsime pagrindinį prenumeratų skaičių.

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

Šiuomi prisiunčiu prenumeratą jūsų naujam žurnalui, , ir 
meldžiu siųsti jį vieniems metams, šiuomi prisiunčiu mokestį 
gš anksto vieną dolerį — $1.00.
KAM SIŲSTI ŽURNALĄ.
VARDAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANTRAŠAS ...................................................................
Miestas . . . . . . . . . . . .  Valstybe . . . . . . . . ( )

P o sta i Zone

< x = x> < = xo

svečių sveikatos apsaugoji
mo klausimas...

Jei nutukusi moteris mais 
tą išvemia, tai nelabai jai 
pakenks; tikrenybėje nuo to 
ji turi progos suliesėti, kas 
dėl j o,g, gali būti naudinga. 
Bet jei sunykusi — liesa mo
teriškė dažnai dėl menkiau
sio menkniekio išvemia val
gius, tai jau negerai. Ir jei 
ilgai tokia padėtis tęsis, tai 
net gali būti jos sveikatai 
pavojinga. Nors retai,, bet 
visgi kartais pasitaiko, kad 
nuo tokio “Motor Neurozo” 
sunykusi moteris visiškai 
nusilpsta ir miršta.

‘ ‘Motor Neurozinis’ ’ skil
vio sukrikimas prasideda ir 
įsigali maždaug šitaip. Ka
da moteriškė yra smarkiai 
susijaudinusi, ar liūdnų min 
čių išvarginta, kada jos ner
vai yra. įtempti ir jautrūs, — 
tai nugirdusi ar pamačiusi 
ką nors šlykštaus, — ji ne
ištveria ir bevalgant susive- 
mia. Paskui užuodusi nema
lonų kvapą; taipgi susive- 
mia. Ir  kai taip atsitinka 
dažnai, tai vėliau toji neu- 
r o tiška moteris prie men
kiausios provokacijos, net ir 
ką nors pamislijus tuojau 
vemia, žodžiu, jinai gauna 
įprotį, kada reikia ir kada 
nereikia, vemti. Net ir muse 
ją vemdina...

Ką tokiom neurotikėm rei
kia daryti? Geriausia to
kioms nesėsti prie stalo su 
kitais šeimos nariais, jei ku 
ris iš jų “supykina širdį”. 
Tokiai, -yra geriausia valgyti 
vienai. Dažnai pavyksta nu
galėti tą vėmimo . .arba ątea« 
jojimo įprotį, jei burbtelėjus 
neišspiauiia iš. burnos atra
jotą maistą, bet prisivertus 
nuryja atgal. Jei tokios prie 
monės negelbėtų, tai neapsi
moka ilgai delsti. Tuomet

PAGALIOS, GRĮŽO

Apsiskandalijęs Europoje 
dėl Amerikos Jungtinių Val
stybių užsienio politikos He
nry Wallace, pagalios, par
vyko namo. Dėl savo kalbų 
jis turės aiškintis vyriausy
bei, (Acme-Draugas telepho* 
to)

bus geriausia, jei nueis pas 
daktarą.
Daktaro atsakymai į 
klausimus

Atsakymas K. F. — Nuo 
rauplių čiepyti vaikus reikia 
kas penkerius ar šešerius 
metus.

Atsakymas M. J. — Speci
finių vaistų nuo džiovos iki 
šiol dar nėra išrasta, bet yra 
vilčių kad neužilgo bus iš
rasti. Apie jūsų minimus 
“Spanish Moss” vaistus ga
lima tik tiek pasakyti, kad 
yra daromi bandymai tik 
ant laboratorinių gyvulių. 
Ar tie vaistai bus geri žmo
nių gydymui, tai trumpoje 
ateityje paaiškės.

Va kaip pasitaiko
Chicago. — Povilas A. 

Cassata, vištų krautuvės 
savininkas, aną dieną turėjo 
ne vieną bėdą, bet kelias. Gi 
tik paklausyk. Jo darbinin
kas metė darbą, ir savinin
kui reikėjo extra dirbti; jo 
šuo išbėgo į gatvę ir auto
mobilis jį užmušė; kai jis 
jau rengės uždaryti krautu
vės duris, du plėšikai “pri
sistatė” , ir  pagrobė $780, o 
jį patį pririšo prie kėdės 
krautuvės užpakalyje.

I Taigi viena bėda — maža 
į dar bėda, bet kai kelios su
sideda, tai tikrai žmogui 

' reikia pakaušį pakrapštyti...

r><*

Po svietą pasidairius
Leisk, profesoriau, dar 

vieną apznaiminimą padary
ti.

Kai Hitlerio galybė Džer- 
manėj Amerikos zonoj su- 
slekavo ir kai pradėta leisti 
siųsti iš demokratiškų kont- 
rų gazietas, tai aš mislijau, 
kad ir prancūzų zonoj Hit
lerio galybė susiekavo ir 
pasiunčiau keletą pluoštų 
gazietų į jų zoną. Siuntiniai 
sugrįžo. Tad šaukime: Te
prasmenga Hitlerio galybė 
ir prancūzų zonoj!

Dėdė Karavojus
★ ★ ★

Aną dien. sustojo Chicagoj 
ir užsuko į mano kampelį 
pažįstamas farmerys. Pradė
jus teirautis .apie gyvenimą 
farmose, jis papasakojo to
kį atsitikimą.

Neseniai vagis pavogė ma
no geriausį arklį. Greit pa
stebėjęs vagystę pranešiau 
policijai, kuri pradėjo sekti 
pėdomis ir vytis. Už kelių 
mailių pasivijo.

Vagilio būta gudraus. Pa
matęs poliemonus jis iš to
lo pradėjo jiems dėkoti. Gir- 
di, prieš penkioliką minutų

ėjau ten (parodė pirštu į ma 
no lauką) grioviu. Radau šį 
arklį stovint skersai griovio. 
Reikėjo praeiti per vieną ar 
kitą galą, tai yra pro galvą, 
ar pro uodegą. Bandant ei
ti pro galvą, arklys pradėjo 
šieptis ir  kąsti dantimis. 
Bandant eiti pro uodegą, ar
klys pradėjo spardytis. Ką 
daryti, Pagalios atėjo į gal
vą mintis peršokti per jį. 
Bandymas taipgi nepavyko. 
Kai įsibėgėjęs šokau, patai
kiau tiesiai ant nugaros. Ta
da arklys bėgti, kiek tik ga
lėdamas... Labai dėkui poli
cijai, kad pasivijote nes tas 
šėtonas būtų galėjęs kaž kur 
mane nunešti.

★ ★ ★
Tekia Birbilienė išvažiuo

dama į Los Angeles, Calif. 
vikeišinui, atsisveikindama 
savo vyrą sako:

— Brangusis, aš važiuoju 
pas gimines. Tu lieki vienas 
namie. Aš tikiu, kad tu  nei 
minutei neužmirši, jog mes 
ženoti...

— . Kur tau  užmiršiu, — 
atsakė vyras. — Kiekvieną 
kartą, kada tik prisimenu 
mūsų ženatvę, mane šiurpu
liai nukrečia.

U ncle Sam Says

l J k Jk AJm  j
*‘Where on earth did my money 

go?” How often have yon voiced) 
this ąuestion, half in wonder, half 
in dlsmay! It’s so easy to fritter 
away ready cash. A dollar here—J 
and a dollar there—and in the endj 
nothing to show for it. And yet sav
in? for the things yon want—a new 
home, travel or futnre security—ia 
easy and effectlve simpiy by allot- 
ing a portion of your Income either 
through the payroll savings or by 
arrangement with your bank for the 
systematic purchase of United 
States Savings Bonds. Dollars go, 
your bonds grow. When you buy 
Savings Bonds regularly, you aro 
building the nest-egg for wbatever 
you’ve sėt your heart on.

IZ. S. Treutiry Dtporimint

VATCM ttVIHGS GKOWI 1 
•  10 u  a  I

Vra. Yra. Yra. Yra. |

SM0 S600 $900 $1200
10 m. 600 1200 1800 2400

1600 3000 4500 6000

Mm. J000 6000 •000 12000

VIa tarataaa OMO m  lavfee*
FOR THAT HOME 
ALE YOUR OWN

Y o u ’ U  N e e d  M o n e y : V«r«beD«w«>ayniM»<

Many amhidous couples are aaring here to  become 
foture home-owncrs, sodo aa thc/ve accumulated the 
dowo payment needed.. Any convenient amount opena 
yoor insured savings account at this Assodadon. The 
<faarr will ahow you hov  snoch you oeed to tavo,

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION

JOS. M. MOZERIS, Sec’y

3236 South Halsted Street
TEL. CALUMET 4118

SAVE WITH A PURPOSE -SAVE ON A PLAN

1 0 , 0 0 0  B O N K Ų
•  DEGTINES •  GIN
O BRANDĖS •  VYNO
•  RUM’O •  KORDIALŲ

•  KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirm am  A tė ju s P irm as P a ta rn av im as

M O N A R C H  
L I Q U O R  

S T O R E
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN
KANTER

“IJetuvlSkaa
žydukas”

*  JEIGU NORITE PASKOLOS ANT NAMO 
S JEIGU NORITE PASIDĖTI TAUPINIMU1 
R JEIGU NORITE GAUTI 8% —. KREIPKITĖS f

iumivie
1739 So. Halsted S t  tFeL CANal 8500

J0sq tndBllų aanfnmol apdrausti per Tederal SavlnfB a n t Leaa 
Inauranee Corporation.

Atdara kasdien nuo 0 ryto fld B vakaro, Ketvirtadlenlaia noo I  
■yto Iki • vakare, Bsetartlenlala anae B lyto Iki 1 po
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D R A U G A S
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

Bntered as Second-Closs Matter March 91, 1918 at Chlcago. Illinois. 
Under the Act o f March 8, 1879.

P ubllshed dally, except Sundays, 
by the

Llthunnlan Cathollc Press Soelety. 
Member o f the Cathollc Press A ss'n

Subscriptlon K ates:
86.06 p er year outslde of Chlcago: 
87.90 p e r  year ln Chlcago & Cicero: 

4 oentš p e r copy.

Prenumeratos kaina Chlcagoje Ir 
Olceroje per pastų:

Metams . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87-00
P usei M etu . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00

Jungt. Valstybėse, bet ne Chlcagoje:
M e ta m s.......................................... $8.00
Pusei Metu .................................  s.69

Užsieniuose:
Metams ...................................... 88.09
Pusei Metu ..........................  4.69

Pinigus reikia siusti Pašto Monev 
Orderiu su užsakymais.

Skelbimų kainos bus prisiunčiamos 
tuojaus, sravus prašymų.

SKELBK IT R S DFEN. "DRAUGE"

Lane Pasakė Karčią Tiesą...
VARŠUVOS VYRIAUSYBE NEATSTOVAUJA LEN
KŲ TAUTOS, KURI KOVOJA UŽ NEPRIKLAUSO
MĄ LENKIJĄ.
Prezidentas Bierut, .Maskvos klapčiukas, spaudos 

konferencijoje pareiškęs, kad “mes nesame perdaug 
susidomėję Arthur Bliss Lane pareiškimais.”

Buvęs Jūngtinių Amerikos Valstybių ambasadorius 
Lane Lenkijai, sugrįžęs į Ameriką, pasakė, jog lenkų 
vyriausybė neatstovauja žmonių.

“Kaipo privatus pilietis jis gali daryti visokius pa
reiškimus.”, — Bierut pasakė.

Bet faktas palieka faktu, jog Varšuvos Bierut vy
riausybę remia tik komunistai, kurių Lenkijoje tėra 
mažiau kaip dešimtas procentas, o padorūs lenkai nori 
nepriklausomos Lenkijos, nenori būti Stalino pastumdė
liais. '

Šiandien daug valstybių, jų tarpe ir Lietuva, kenčia 
nuo bolševikų priespaudos.

Reikia manyti, kad komunizmas bus suvaldytas ir 
pavergtieji galės laisvai tvarkyti savo kultūrinį ir eko-

‘ nominį. gyvenimą.
★

Italijos Taikos Sutartis
Yra prasidėjęs sąjūdis, kad sulaikyti senatą nuo sku

baus ratifikavimo taikos sutarties su Italija.
Neseniai sūsidaręs Italijos draugų komitetas nuro- 

dos kad jei Italijai reiks sumokėti 350 milijonų dole
rių karo reparacijoms, kraštas bus privestas veik prie 
visiško bankruto. Be to, sutartis atima iš Italijos ir ati
duoda Jugoslavijos komunistinei valdžiai visas, išsky
rus vieną, anglies kasyklas. Taip jau atiduodama Ti
tui visos taip vadinamos “ bauxite” kasyklos Istrijoj 
ir beveik visas Italijos pastatytas hydro-elektrikines 
dirbtuves toj pačioj Istrijoj.

Po to, kai Jungtinės Valstybės užsimojo gelbėti Grai
kiją ir Turkiją ir tuo sulaikyti komunizmą nuo tolimes
nės ekspansijos, yra didelė nesąmonė atiduoti Italijos 
turtą komunistinei Jugoslavijai, kurią Stalinas yra už
kinkęs smaugti Graikiją ir Italiją.
★

Rusija Lyg Supuvęs Grybas...
Latvijos ministeris Vašingtone, dr. Alfred Bilmanis, 

The New York Times laiškų skyriuje polemizuoja su 
A. Kėrėnskiu, socialistų lyderiu, kuris, 1917 m. nuver
tus caro valdžią, buvo Rusijos premjeru.

Dr. Bilmanis, tarp kitko, rašo, kad tuo tarpu yra 
labai menki prospektai rusų tautai nusikratyti bolševi
kų rėžimo. Anot jo, visa dabartinė Rusijos valstybė yra 
lyg supuvęs grybas. Ubagystė krašte yra taip didelė, 
kokios Rusijos gyvenime dar niekuomet nėra buvę. 
Sovietų Rusija esanti palaikoma penktosios kolonos 
veikimu užsienyje.

Latvijos ministeris visai teisingai rašo, kad išlais
vinti bolševikų pavergtas tautas bus galima tik tada, 
kai užsieninė komunistų penktoji kolona bus sutriuš
kinta, kai Rusijos sienos ir vėl bus tokios, kokios jos 
buvo prieš 1939 m. rugsėjo 1 d., kai užsienių vyriau
sybės atsisakys subsidijuoti totalitarinį Rusijos rėžimą.
★

Geras Ir Teisingas Pareiškimas
Dean Acbeson, einąs valstybės sekretoriaus parei

gas, neseniai pasiūlė, kad būtų pasiųsta Rusijai prieš 
.kiek laiko sulaikytą. $25,000,000 vertės (iš lend-lease) 
mašineriją žibalui pumpuoti. Dėl to reikalavimo krašte 
kilo pasipiktinimų banga.

Šen. Styles Bridges pareiškė, ir  visai teisingai, kad 
tai yra didžiausia nesąmonė iš vienos pusės skirti šim
tus milijonų dolerių Graikijai ir Turkijai gelbėti nuo 
Rusijos agresijos, o iš kitos — medžiaginiai remti pa
čią Rusiją, kad ji galėtų sustiprinti savo agresinius 
žygius.

Pastaba visai vietoj. Reikia manyti, kad vyriausy
bės žmonės supras, jog šiandien remti bet kokiu būdu 
RUšiją, reikštų remti jos imperializmą ir visai pastoti 
kelią į pastovią pasaulio taiką.

Lietuva turi vėl būti Nepriklausoma Valstybė)

Stalino Rusijoje (4)
Naujieji Sovietiški "Grafai"...
KĄ PASAKOJA SUGRĮŽĘ Iš MASKVOS 
ŽURNALISTAI

(Rašo “Draugo’- bendradarbis Vyt. Arūnas)
Kaip gyvena žmonės Sovietų Rusijoje? Tai klausi

mas, kuris dažniausiai statomas sugrįžusiems iš Mask
vos žurnalistams.

Geriausias atsakymas bus sekantis:
— Labai gerai, jei kas turi pinigų. Labai blogai, jei 

kas jų "turi beužtenkamai!
O kaip gyvena tas, kuris, turi vos tik truputį?
— Tas miršta!

sovietų Rusijoje Išauga nauja 
Aristokratija

Užpakaly gražių komunistiškų šūkių ir lygybės prin
cipų, pirmas dalykas, kas randama nuvykus į Rusiją, 
tai naujas aristokratiškas luomas, taip kaip ir kapi
talistinėse valstybėse. “Jie” ir Maskvoje girtuokliauja 
ištisas naktis “Metropoly” ar “Kaukaziety” pilstyda
mi Šampaną. “ Jie” važinėja dideliuose automobiliuose, 
tuo laiku, kai jų “tovariščiai” stumdosi eilėje, norėda
mi patekti į autobusą ar metro. “Juos” visad' galima 
sutikti “laisvose” krautuvėse, kur visko randama, bet 
už tai kaina ten yra dvidešimt kartų didesnė už nor
malią. “Jie” turi pinigų. “Jie” dar turi ir oficialią val
džios paramą.
NAUJIEJI SOVIETIŠKI “GRAFAI”

Kas “jie” tokie? Kas tie “karaliai”, “grafai” ir “mar
kizai” šioje proletariškoje šalyje? Aš palengva sten
giausi susipažinti, kad galėčiau smulkiau apie juos su
žinoti.

Pirmoje eilėj tai partijos vyriausieji.
Rusijoje .komunistų partija grupuoja apie save vos 

tik 111,100,000 žmonių, bet su savo propaganda ir dik
tatūrinėmis priemonėmis, ji sugeba valdyti likusius 179 
milijonus žmonių.

Kominternas buvo “paleistas”, internacionalas pa
keistas tautiniu himnu, bet komunistų partija pasilie
ka pagrindiniu klavišu, kuriuo Stalinas gali groti.

Fabriko direktorius gal ir nėra komunistas, bet yra 
partijos atstovas, kuriam pavesta sekti ir įsakinėti. 
Ministerijoje skyriaus viršininkas gal ir nėra komu
nistas, bet šalia jo yra kitas žmogus, partijos ranka, 
kuriam pavesta viską kontroliuoti ir sekti. Armijoje ša
lia generolo yra politiški komisarai, kurie turi plačius 
įgaliojimus...

Ir taip nuo viršaus iki .apačios. Tas valstybei kai
nuoja brangiai, nes reikia išlaikyti dvigubus etatus.

Virš savo normalios algos, partijos atstovas dar gau
na specialią premiją apie 250 dolerių į mėnesį. Su šiais 
pinigais jis gali eiti į “laisvas” krautuves ir nusipirkti 
papildomo maisto, pradedant kaviaru ir baigiant bana
nais. Jis gali geriau įsirengti savo butą, nes yra jis 
privilegijuotas.
DIDŽIAUSIA BIUROKRATIJA

Paskui seka aukštieji valdininkai.
Kiek jų yra? Labai daug, dešimtimis tūkstančių. Va

karų valstybių biurokratai gali degti iš pavydo.
Aš prisimenu, kad miiibš išvykus iš Leningrado ir pa

sukus garsiojo Carskoje Šėlo pusėn, pamačiau miesto 
pakrašty didelius rūmus, virš kurių plevėsavo raudona 
vėliava. Paklausiau Inturisto atstovo, kuris mus lydė
jo, kas yra tuose rūmuose, tai jis man atsakė:

— Tai administracijos rūmai.
— Ar tai visam Leningrado miestui?
— Ne, tik šiam kvartalui!
Ir taip visoje Rusijoje. Aišku, kad Maskvoje, kur 

visos įstaigos yra centralizuotos, sumušama visi rekor
dai.

Kad išvengus didelio susigrūdimo gatvėje, vyriausy
bė nutarė, kad kiekviena ministerija baigia savo dar
bą skirtingomis valandomis.
NĖRA NĖ PILVO LYGYBĖS

jei aukštas valdininkas gaūna didesnį, atlyginiibą, 
tai mūsų vakariečių tas nė kiek nestebina, nes jis be
są didesnę atsakomybę, jo darbas yra kitoks. Bet kad 
turi pilvo pirmenybę prieš kitus “tovariščiūs”, tai jau 
nesuprantamas dalykas. Gi Sovietų Rusijoje aukšto val
dininko pilvas tūri būti pirma ir geriau prikimštas, 
negu paprasto “tovariščio” darbininko.

Štai pavyzdžiai ir skaičiai:
Aukštas administracijos valdininkas gauna mėnesi

nę maitinimosi kortelę, pagal kurią jis turi teisę gauti 
8 svarus mėsos, 120 kiaušinių, 3 litrus alyvos, 6 svarus 
cukraus, 20 svarų miltų ir boną tabakui

Bet nusileidus, dviem kategorijom jau gaunasi didelis 
skirtumas. Toks valdininkas pagal savo maisto kortelę 
gauna tik 2 svarus mėsos, 53 kiaušinius, pusę litro aly
vos, 1 svarą cukraus, 2 svarus miltų ir nei žiupsnio 
tabako.

(Nukelta į 5 pusi.)

Iš Šen Bei Ten
Rašo Tadauša-s Dūdelė

Pasaulyje juokdarių net ir 
dabar yra. Štai, neseniai A- 
merikos karinė vyriausybė 
Vokietijoj paskelbė, kad ji 
nebegalės teikti jokios prie
glaudos pabėgusiems iš bol
ševikų užgrobtų kraštų žmo
nėms, kadangi ji mano, jog 
ten jokio persekiojimo nėra, 
todėl nėra reikalo nė bėgti. 
Išimtį žada padaryti tik žy
dams, nes jūos bolševikai 
“persekioja” ...

Jeigu taip, tai Stalinas, y- 
ra toks pat antisemitas, kaip 
ir Hitleris. Bet Hitleris per
sekiojo ne tik žydus, bet ly
giai su jais skerdė lenkus, 
čekus, lietuvius ir kitus sve
timtaučius. Lygiai tas pats 
ir Stalino “rojuj” : ten iš
rinktoji tauta yra rusų tau
ta, o visos kitos tautos turi 
išnykti. Jų išnaikinimas pa
skatinamas tokiomis pat 
priemonėmis, kokias Stalino 
mylimiausias brolis Hitleris 
išbandė.

Prieglaudos reikal i n g a s 
tiek lietuvis, tiek žydas, tiek 
lenkas, nes Stalino vergijoj 
kiekvienas doras žmogus y- 
ra persekiojamas.

★ W
O čia dar vienas “ juokas” , 

dėl kurio kartais ir apsiverk 
ti galitiia. Tremtinius sto
vyklose tikrina, kuris iš jų 
būvo “nacių bendradarbis”, 
kuris ne. Štai, prieina prie 
tikrintojų stalo darbininkas, 
1941 metų žiemą vokiečių 
išvežtas prievartoj darbams 
į, Vokietiją. Tikrintojas klau 
šia: “Ką veikei Vokietijoj 
iki karo galo?” . “ Du metus 
dirbau pas vokietį ūkininką,
6 pustrečių metų dirbau fa
brike”, atsako išvargęs dar
bininkas, dar nespėjęs atsi
gauti nuo puspenktų vergi
jos metų (kur gi čia atsi
gausi šu 1,000 kalorijų per 
dieną?) “Aha”, sušunka ti
krintojas., “esi nacių bend
radarbis. Lauk iš stovyk
los V’

Ir taip šimtai tokių “na
cių bendradarbių” pašalina
mi iš stovyklų ir atiduoda
mi tiems patiems vokie
čiams, kurie jūos keletą me
tų  šunies vietoje laikė.

★ ★ ★
Laikraščiūosė neseniai bū

vo pranešta, kad. Amerikoje 
jau dirba 270 vokiečių ir 
austrų mokslininkų ir spe
cialistų, kurie anksčiau dir
bo vokiečių karo pramonėj. 
Netrukus tokių mokslininkų 
bus 1,000. Jų tarpe yra ir 
tie, kurie išrado V-l ir V-2, 
skraidančias bombas, kurio
mis Hitleris paskutinėmis 
dienomis prieš galą terori
zavo ir griovė Londoną.

Tačiau nė vienas iš tų vo
kiečių pramonės specialistų 
nėra nacių bendradarbis. Ti’e 
sa, jie statė lėktuvus, kurie 
griovė Londoną ir kibus An
glijos miestus, jie statė po
vandeninius laivus, kurie 
skandino Amerikos laivus, 
jie išrado tas skraidančias

(Nukelta į 5 pusi,)

Brone Našlaitė

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

BOLŠEVIKŲ KALĖJIMUOSE "
(Tęsinys)

Naujoji viešnia, tai pastebėjusi, siaubingai hūšISva- 
tojo ir  prabilo lenkiškai:

— Jūs turite pasitaisyti...
Ir atsisėdo ant suolo, parodydama išdžiūvusias, bron

zinės spalvos kojas, su juodais, užkumpusiais nagais. 
Po valandėlės, pastebėjusi ant grindų trupinį dūonos, 
pakėlė jį ir godžiai suvalgė. Tada visos kalinės ėmė 
siūlyti jai dalelę iš savosios duonos, kurią ji valgė su 
didžiausiu apetitu.

Vakare ji gavo čiužinį, bet ilgai juo nepasinaudojo: 
beveik visą naktį, ji stovėjo viduryje kameros ir, lyg 
sustingusi, žiūrėjo pro langą; į žvaigždes, darydama įvai
rius ženklus ir kalbėdama nesuprantamus žodžius. Atsi
gulusi ji taip pat ramiA nemiegojo: karts nuo karto  
barškindavo savo išdžiūvusiais pirštais į grindis a r a t
sisėdusi tyliai įsiklausydavo garsų iš laisvės., kartais 
lyg išgąstingai surikdama.

Kitą dieną mes sužinojome ją  esant iš Lėftkijos, iš 
vokiečių užimtos dalies. Einant jai per sieną į Lietuvą 
ieškoti savo vyro, bolševikai ją  suėmė ir atgabeno į 
kalėjimą. Iš profesijos ji esanti garsi burtininkė, spė
janti žmonių ateitį iš bruožų ir  žvaigždžių. Tai pritren
kė visas neramuoles, kurios jos bijojo ir vengė iš tolo, 
todėl ūkusios iki karo dienos buvo gana ramios ir  .jau
kios. Net didžiausios triukšmadarės iš baimės sėdėjo 
lyg suparalyžuotos.
IŠSIVADAVIMAS IŠ KALĖJIMO

Gyventojų skaičius mūsų kameroje padidėjo įjvairių 
įvairiausiais tipais: ji buvo marga, kaip genys, ir  pil
na, kaip silkių statinė. Iš naujai atvykstančių viešnių 
sužinojome, kad visi keliai pilni raudonarmiečių, žy
giuojančių Vokietijos pasienin, p  iš į, prižiūrėtojų net 
nugirdau:

— Peržengė sieną...
To man jau užteko tolimesnei orientacijai ir  išva- 

doiūs.
Neilgai teko laukti. Birželio 22 dienūs ankstų rytą 

pasigirdo sprogimai ir sirenų garsai. Išgirdusi sirenų 
staugimą, gailestingoji sesuo Bronė ėmė iš džiaugsmo 
dainuoti ir šokinėti ir vis kartojo:

— Artinasi išvadavimas! Lietuva vėl bus laisva nuo 
tų driskių vergijos!

Visas kalėjimas sujudo. Vieni dainuoja, kiti šaukia 
vardais savo pažįstamus ir artimuosius, treti pradėjo 
daužyti nuo langų užkaltas dėžes.

Vakarop gavome paskutinį kartą apiplikytų miežinių 
kruopų. Po vakarienės .keliame triukšmą, daužome du
ris, tačiau niekas neatsiliepia. Visiškai sutemo, bet 
šviesos neduoda. Sėdėdamos patamsyje, įsiklausome, 
kad koridoriuje tylu, tylu. Kai kurios palipa prie lan
gų ir pažvelgia į lauką, bet stovintis, bokštelyje prižiū
rėtojas, atkreipęs šautuvą į langą, įsako nulipti. Ta
čiau greitai ir jis pranyksta. Vis daugiau smalsuolių 
lipa į, langus ir praneša:

— Gyvenamųjų namų langai išmarginti popierių juos
telėmis. Gatvėje, prie kalėjimo sienų, stovi daugybe 
tankų ir kitų pabūklų.

Tai išgąsdiną visas kalines. Kalinės mano, kad bū
sime visos išžudytos. Pasigirsta bendra, sutartinė su
klaupusių kalinių malda, ir visos prašo leisti prieš mir
tį pažvelgti į, mano medalikėlį ir jį išbučiuoti. Medali- 
kelis keliauja iš rankų į rankas ir  guodžia neramias, 
nuliūdusias sielas, pamiršusias visus vaidus ir nely
gybes. Tai iškilminga valanda. Mūsų kamera virsta 
šventove. į

Sustiprėjusios dvasia, stengiamės susižinoti su k i
tomis kameromis. Iš trečio aukšto sužinome, kad mies
te didelis judėjimas, panašus į bėgimą. Kai kurios siū
lo mėginti išsilaužti ir pabėgti, bet nutariam palaukti l 
ryto, kada tikrai būsime įsitikinusios, kad joks pavo
jus negresia. Naktį nemiegame. Visos budime apsiren
gusios ir susirinkusios visą savo turtą bei vakarykštę 
duoną. Nežinia, kas laukia, jei pasisektų pabėgti. O gal 
dar turėsime ilgą ir vargingą kelionę į šaltąjį Sibirą... (

Naktį išveža iš ketvirtojo škyriauš mirti pasmerk
tuosius kalinius. Siaubingai laukiame ir savo eilės, ta 
čiau kalėjime po to ramu, ramu. Niekur nebematyti 
sargybinių, ir nebegirdėti jokių žingsnių nei garsų. Tik
rai esame vieni!

Vos prašvitus rytui, vėl lipame į langus pasidairyti. 
Gatvėje nebematyti jokių kariškų pabūklų, tik tolu
moje girdėti bėgančių bolševikų, dundesys. Iš vieno 
namo išeina žmogus ir ramiai dairosi aplink. Iš jo 
sužinome, kad visi komunistai ir raudonūrmieciai bėga 
iš Kauno ir Lietuvos, taip pat sužinome, jog mes ne- 
beturime jokios sargybos, tačiau vartai esą užrakinti.

(Bus daugiau) . •
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Planai Dideliam  Žygiui

Gelbėti Lietuvius Našlaičius
u Šis planas turės duoti to-1 mitetas pareigoųiis pasidali- 

kių rezultatų:, kurie nuate- j no sekančiai *: teisėjas John 
bins visus Chicago lietu- i T. Zųrię, garbės pirminin- 
vius.” Taip pareiškė Darius-
Girėnas Post 271, The Ame-
rįcan Legion, komitetas, ku
riam buvo pavesta sudaryti 
planas milžiniško vakaro

kas; J. Rąchus, buvęs pos
to komandėris, pirmininkas; 
J. A. Mickeliūnas, buvęs pir 
mas posto komandėris, pub
likacijos vedėjas ir dabarti-

lietuvių tremtinių ir pabė- nis komandėris Juozas Ju-
gėlių našlaičių naudai.

Kaip jau žinome, UNRRA
nutraukia tremtinių ir pabė

dickas.

Darius-Girėnas postąs ne-
gėlių šalpos veiksmus Vo-įkartą stambiomis sumomis
kietijoj ir kituose kraštuo
se. Vadinas, paliekama kiek 
vienai tautybeį rūpintis sa
vaisiais, kuriuos karas ir 
komunizmo teroras iš savo 
gimtųjų pastogių nubloškė 
į įvairius kraštus.

Darius-Girėnas Post 27Į, 
The American Legįon, žino
damas, ir jausdamas trem
tinių ir pabėgėlių būklę, nu
tarė prisidėti-prie Amerikos 
lietuvių visuomenės pastan
gų teikti pašalpos savo bro
liams, seserims., ypatingai 
našlaičiams, kad jie išaugtų 
ne kokie paliegėliai, be svei
katos, bet stiprūs vyrai ir 
moterys. Tuo reikalu išrin
ko komitetą, kuris ja/u bai
gė pagaminti planus milži-

yra parėmęs lietuvių reika
lus. Nekartą taipgi yra da
vęs didelės paramos, karo in
validams įvairiose ligoninė
se. Didelėmis, aukomis yra 
prisidėjęs prie. palaikymo 
ŪSO pastarojo karo metu. 
Dabar atėjo laikas atlikti 
darbą lietuvių tremtinių ir 
pabėgėlių našlaičių reika
lams. Ir tas darbas, komite
to pilnu įsitikinimu, kuo pui 
kiaušiai pasiseks.

Gegužės 11 d. į našlaičių 
naudai veikimą stos visas 
postas “įn corpore”. Kiek
vienas narys tą dieną jaus 
pareigos savo darbu prisi 
dėti, kad vakaro sėkmės bū
tų kuo puikiausios.

Chicago lietuvių visuome-

’VAKARO NAŠLAIČIŲ NAUDAI RENGIMO KOMISIJA

Žiūrint iš dešinės į kairę: J. Rachus, buvęs posto komandėris, komisijos pirminin
kas; teisėjas J. T. Zūris, garbės pirmininkas; Juozas A. Mickeliūnas, publikacijos ve
dėjas; ir J. Judickas, dabartinis posto komandėris, narys.

Aukos BALF

niškam vakarui, būsimam no jau žino, kad bet koks 
gegužės 11 d., tai yra Moti- Darius-Girėnas posto paren-
nų Dieną, savo salėse. Ko-

A '  A
JUOZAPAS KABELIS

Gyveno 6 82 8 S. Mapleyvood 
Avė. I — te l.— Kngle\vcod 9584.

'MirS Bal. 28 d.. 1947 m., 
12 :3 5  v a i. ry te . sulaukęs 68 
m e tų  am ž.

G im ė Lietuvoje. K ilo 15 P a- 
neivėžio apskr.

V allko d id e lia m e  nuliūdim e 
žm oną E lzbie tą (po tSvais 
R okaitS ). duk terj H elen H as- 
še tt  i r  ž e n tą  F ra n c is ,  3 sūnus 
Joseph  i r  m arčią  Al berną, 
Jo h n  ir  m a rč ią  Mildred, C har
les i r  m a r č ią  LaVerne, 5 a n ū 
kus. bro lį Jam es, Jo žm oną ir  
še im ą ir  daug k itų  gim inių, 
d r a u g ų  i r  pažįstam ų.

P r ik la u s ė  p r ie  P a la im in to s  
L ietuvos dr. i r  Šv. V ardo . d r . 
(G im . Švč. P a n e le s  p a ra p i jo j ) .

K ū n a s  p a š a rv o ta s  M ąže ik a - 
E v a n s  k o p ly č io je — 6845 So; 
V e s t e  m  A vė.

L a id o tu v ė s  įv y k s k e tv i r ta d .  
— Geg. 1 d. iš  k o p ly č io s  8:00 
v a i. r y to  b u s  a tly d ė ta s  j G i
m im o  Švenč. P a n e lė s  M a rijo s  
parap . b ažn y čią , k u r io je  įvyks 
ged u lin g o s, p a m a ld o s  u ž  v e lio 
n io  s ie lą . P o  p a m a ld ų  bus n u 
lydėtas į š v . ' K az im iero , k a p i
nes.

N u o š ird ž ia i k v ieč ia m e  v isu s  
gim ines.- d r a u g u s  i r  p a ž įs ta 
m u s  d a ly v a u ti  laid o tu v ėse .

N uliūdę: Žmona, D u k tė , Nū
nai, žcntivs, M arčios, Anūkai, 
B rolis i r  Gimines.

, L a id o tu v ių  d ire k t. M ažeika- 
E v ą n s , T ek  P ro s . 0099.

girnas kiekvieną atsiląnkusj 
pilnai patenkiną. Šis planus 
jamas parengimas dar dvi
gubai patenkins.

Pramoga prasidės, kaip 
jau minėjau, gegužės H  d., 
2 vai. popiet, abejose salėse. 
Pasilinksminimas bus toks, 
kad kiekvienam teiks malo
naus surpryzo.

Juozas Ą . M ickeliūnas,
Publicity Chairman

Iš Šen Bei Ten
(Atkelta iš 4 pusi.) 

bombas, jie visa energija 
dirbo atominius tyrinėjimus, 
kad pagaminus atominę bom 
bą ir numetus ją ant New 
Yorko. ar Londono, bet jie 
visa tai (Jare “ne savo no
ru .” s Dvasioje” jie visi bu
vo priešingi Hitleriui, norė-- 
jo, kad jis greičiau galą 
gautų...

Kažin kuris iš jų “dvasio
je” nuoširdžiau norėjo Hit
lerio .galo: ar tas darbinin
kas, kuris dirbo po žandaro 
nagaika, ar tas mokslinin- 

]kas, kuris .gamino skraidan
č ias  bombas? Kūris iš jų 
■ daugiau padėjo Hitleriui?

Cicero. — Per balandžio 
20 d, suruoštą vakarą-prą- 
kalbas aukojo BALF’ui se
kančiai :

$100 kun. I. Albavičius.
$50 A, Zakaras.
$50 Ząrasiškių Klubas.
$45 L. Vyčių 14 kuopa.
Po $10: Mr. ir Mrs. C. Ge

nis, dr. Atkočiūnas, Alex 
Krencius, A. Badavičaitė, O? 
Kaijienis.

$6 — P. Putrim.
Po $5: Mr. Munstis, A. M. 

Lukauskas, J. Montvilienė, 
J. Areška, Stanislovaitienė, 
Q. Ambrozienė, J. Krencius, 
A. Matąs.

$3 — Mr. Jasonis.
Po $2: J. Makauskas, A. 

Ambroząs, Ogintas, P. Te- 
koris, P. Stancikienė, D. Buč 
nienė, Q. Milauskienė, P. Viz 
barienė, N. N., M. Česnavi- 
čius, Misevičius, V. Dama- 
šinskįenė, J. Lileikis, A. Laz- 
dauskas, J. Dabašinskas, M. 
Marcinkus S. Matulionis.

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

ROSELANDE 
KOPLYČIA RANDASI: 

10756 So. Michigan Ąve. 
TeL PUL. 1270 arba CAN. 2515 
Rez. te l — COMmodore 5765

G erų ir Tvirtų Seklyčioms Sėtų 
I Š D I R B Ė J A I

Mūsų ilgų metų patyri
mas rakandų išdirbimc 
įgyjo nuo pirkėjų pilną 
patenkinimą.

Ii Mūsų Dlrbtuvfts
Turime didelį ir pilną pasirinkimą, gražių, gerų ir 

vėliausios mados SEPLYČIOMS SETŲ. 
PIRMIAU MATYKITE MŪSŲ DIRBTUVĘ 

Pas Mus Perkant — Nupirksi te Daug Pigiau!
GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 

U2 LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mus. — 
Prie Progos Paklauskite Jų.

Archer Avenue Fumiture Co.
— PAKLOS SUITE IŠDIRBĖJAI —

4140 Archer Avė. Chicago 3 2 ,I1L 
Telefonas — DAFayette 8516 

Savininkas — JOH KAZTK—KAZIKAJTIS

Kai ėjo, tai ėjo
Chicago. — Floyd John

son, 30 metų, ėjo drąsiai Di-
DRAUGE rcoite visas ve- jvision Satve> P ^ 0' Par 

Uausiaą žinias. 1 P“01® ant veido- ir susižeidė‘

Aukotojus po $1 dėl sto
kos vietos praleidžiame. — 
Red.)

Stalino Rusijoj

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayetle 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai W GES 
<1390 k .)

DABAR KAS ŠEŠTADIENĮ, 
nuo 9:16 Iki 9:30 v. ryte.

SENOMS, ATDAROMS,
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IB ODOS IŠBĖRIMAMS

K enčlantlejl nuo senų. a tda rų  
ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku  y ra  ram iai pasidėti, Ir kaip 
nakties m etų negalim a gerai išsi
miegot. K uom et
žaizdos pradeda 
n ležt I r  sk au d ė
t i  —  užtepkite 
LEGULO Oint- 

* m en t palengvi
nim ui skausm o 
Ir niežėjimo tų  
senų, a td a rų  Ir 
skaudžių žaizdų.
Jo  atgaiv inan
čios Ir skausm ą 
prašalinančios y- 
patybSs sutelks 
Jum s tinkam ą 
nak ties poilsį ir 
pagelbBs Išgydyt 
senas, a td a 
ras Ir skau
džias žals-
das. V artokite Jį Irgi skaudlem s 
nudegimams, fiąšų Ir su trūklm ų 
prašalinlm ul, Ir kad palengvinti 
Psorlasls niežėjimą. A tvėdina va
d inam ą A thletė’s F oot degim ą Ir 
nležijlm ą. sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko '  nuo odos nudžlūvlm o Ir 
futrūklm o ta rp  p irštų ; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrim am s ir  k i
toms odos negalėm s Iš lauko pu 
sią.

LEGULO OINTMENT parsiduo
da po $1.26 Ir po $8.69.

Siųskite jūsų  Money O rderį tie 
siog J «—

LEGULO, DEPT.—D. 
4847 W. 14th Street 

CICERO 50, ILLINOIS

(Atkelta iš 4 pusi.)
Leidžiantis žemyn, kol daeinama iki paskutiniosios 

kategorijos, pasirodo, kad žmogus gali maitintis vien 
tik bulvėmis, nes jis nebegauna nei riebalų, nei cuk
raus...

Prie “pateptųjų” priklauso taip pat ir intelektuali
niai sluoksniai: rašytojai, inžinieriai, žurnalistai ir ar
tistai.

Man buvo įdomu sužinoti, kokia reakcija pasireiškia 
prieš šią nelygybę pas darbininkus ir aš dažnai staty
davau šį klausimą, bet gaudavau vienodą atsakymą:

— Tai visai natūralu: '“Jie” dirba daugiau už mus 
ir turi teisę gauti daugiau negu mes.
JUODOJI RINKA VALDŽIOS REMIAMA

Kitas dalykas, kuris stebina atvažiavusius į Maskvą 
užsieniečius, tai juodoji rinka. Kaip gali toks rėžimas 
prileisti, kad būtų iki to prieita?

Pasirodo, kad šią juodąją rinką suorganizavo pati 
vyriausybė.

Aš nekalbėsiu apie prekiautojus, kurie iš po skverno 
metro koridoriuje siūlo jums, nusipirkti savo maisto 
porciją. Bet aš kalbu apie juodąją rinką, tuo norėda
mas pasakyti apie didelius magazinus, kuriuose randa
ma visokių produktų ir kur darbininkas su savo kor
tele nieko negali nusipirkti, nes jie yra skirtį naujajai 
“sovietiškai buržuazijai”. Žmonės ten vaikšto kaip po 
kokią parodą, žiūri į spalvą, uosto orą ir išeina nieko 
nenusipirkę, nes tik privilegijuotieji perka.

Ir tokie dalykai dedasi “tovariščių” krašte...
(Rytoj seka šio raportažo tęsinys “Ar yra, kokia 

laisvė?”)

V eteranų Perlaidojim o Reikale
Kreipkitės prie ANTANO B. PETKAUS, Laidotuvių Direk

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kūnai žuvusių ar mirusių veteranų — jūsų mylimųjų, 
bus parvežti perlaidojimui Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks 
į jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas.

NULIŪDIMO VALANDOJE
KREB/K jl ± E S PRl E 

ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

6812 So. W estern Avė., Chicago, III.
Telefonas — G ROVEHILL 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas 1

LIŪDESIO valandoj 
ŠaukiteMAZEIKA& EVANS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
4845 Sa Westom . >319 lltvofttca
PROspect 0099 YARds 1138-1139
Tiems karia gyvena kitose mušte dalyse granate koplySą arfira jūsų namų

PIRKITE TIESIOG NUO t— 
MR. NELSON 
—* Savininke —

Si. Casimir Monument 
Company

3914 West U lth  S t
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansu patarna
vimas yra teikiamas 
dieną ir naktį. Rei-| 
kale, šaukite mus. j

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir 
Hoselando dalyse ir 
tuojau patarnaujam.

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

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

Phones — CANai 2515 
COM 5765; PUL 1270

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

Phones: YARDS 1138-39 
PROspect 0099

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

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

JULIUS LIULEVICIUS
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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Mūsų dainuojantis jaunim as

SENAS TĖVAS

Robert Good, 71 metų amžiaus, džiaugias susilaukęs

I Kad Rusija atsiverstų...

Gegužes 1 dieną milijonai melsis

Sakoma, kad lietuvių tau-, Kryžiaus parapijos audito- 
ta yra dainuojanti tauta. I rijoj, Town of Lake.
Gal būt tai dėl to lietuvis Choras dainuos visą eilą 
giesmėje ir danioje randa | lietuvių liaudies dainų, cri- 
daugiausiai suraminimo ir 1 ginalių ir klasiškų kūrinių, 
poilsio. Kasdieninio pilko Dainuos be akomponimento 
gyvenimo darbuose ir rū- Į —  a cappella, kas dainai 
pesčiuose lietuviškoji daina duoda ypatingą groži. Visi j 
pradeda aptilti. Būtų trage- choristai bus pasipuošę gra- 
dija, jei ji visai nutiltų... I žiais, margais lietuviškais 
Tada ir visas mūsų tautinis | kostiumais 
gyvenimas ir veikimas su-Į ‘ ‘Man kvepia beržynai ’’ 
silauktų didelio smūgio. — muzikalis veikalas —
Dieve duok, kad lietuviško- Vyčių Choro programoj, 
ji daina niekuomet nenutil- kaipo gabios ir brangios
tų, bet ji amžinai skambė- viešnios dalyvauja šv. Ka-Į - ■  .. . B !  . T
tų. Įzimiero Akademijos moki-’ !unaus Merc  ̂ h^onineJ’ Chlca^ - Jo zmona 45 met^ am-

Džiugu, kad mes turime Į nes, kurios vaidins muzika-Į žiaus- (Acme-Draugas telepboto)
grupes dainuojančio lietu- ilinį veikalą su lietuvi'ško- 
vių jaunimo, kuris pasirin-1 mis dainomis ir  šokiais. Jo 

į vardas “Man įkvepia beržy-

BUS RELIGINIAI PARADAI MIESTUOSE, BAŽNY
ČIOSE PAMALDOS, KAD KOMUNISTINĖ RUSIJA 
GRĮŽTŲ PRIE DIEVO. VIETOJ KOMUNISTINĖS 
VĖLIAVOS TURI ATSIRASTI KRISTAUS KRYŽIUS 

Milijonai katalikų Jungti-1_____
j nėse Amerikos valstybėse.

ko tikslu kultūringai dai
nuoti lietuvišką dainą, ją 
palaikyti ir ją. kelti lietu
viuose tautinę sąmonę.

Viena žymiausia dainuo
jančio jaunimo grupe Chi- 
cagoje yra L. Vyčių Choras. 
Jis ir  jo direktorius jauna
sis muzikas Leonardas J. 
Šimutis labai daug vakarų 
pašventė, kad tinkamų bū
du prisirengti prie metinio 
koncerto,
sekmadieni 
6:30 valandą vakare, šv.

nai”. Jame atvaizduojamas 
Lietuvių tremtinių gyveni
mas. Gražiai besireiškianti 
kaipo dainininkė - solistė 
Loretta Brazaitytė, velio- 
nies vargonininko Juozo 
Brazaičio dukrelė, bus viena 
iš solisčių.

Šv. Kazimiero Akademi
jos mokinės visuomet šau
niai pasirodo. Taip bus ir 

Kry-

Koncertas, kuri ilgai atsiminsime
. Pasakyti apie sekmadienį i Programa baigta Lietu- 
Lietuvių Auditorijoje įvy-|vos ir Amerikos himnais, 
klišį Lietuvių Universiteto

kuris įvyksta t gegužės men. 4 d. šv. 
gegužės 4 d., jžiaus p ar. auditorijoj.

Lyra.

Ir motina, 8  metą, dalyvavo...
Praeitą sekmadienį šv. 

Petro Bazilikoje, Romoje, 
įvyko didelis iškilmės. Po- 
pežius
Maria

Ateik pagelbon

Klubo koncertą, kad jis pa
vyko gerai; būtų maža ir 
perdaug banalu. Negalima 
rasti koncertui apibūdinti 
kito žodžio, kaip — koncer
tas buvo brilijantints.
LETUVA GYVA
LIETUVIO ŠIRDYJE

“Ateities” šokėjai, solistė 
Helen Vespender — Mathe- 
ws, xylophonistas Anthony 
Brashy, Jr., solistas Algir
das Brazis susilaukė šilto 
priėmimo. Užbaigiant pir
mąją koncerto dalį “Atei
ties” šokėjams, p. J. Dauž-

Pijus XII paskelbė L  P1adė^. sa^? .vargs^anč.ia3? Į vardienė, tautiškuose rūbuo 
J po.on.ciMc | b rokui trem tin iu ;. P r is id e k i - - - -| se, nukėlė visus svečius į. . . | darbu Amerkios Lietuvių1 s /kankinę uz skaistybes dory-|žfllnos Fnndn valinA Pasį_ Lietuvą,, kur tie patys so-

bę, palaiminta,
Jau buvome rašę, kad 

Maria Goretti buvo subady 
ta  Alexendro Sernelli, kai 
jam nepavyko jos nuvesti į 
nuodėmės balą. Tai įvyko 
1902 metais.

Reikia priminti, kad sek
madienio iškilmėse, kai bu
vo pasklebta Maria palai
minta, taip pat dalyvavo ir j 
Alexendras Serenelli, ku
riam dabar yra 63 metai Į 
amžiaus.

Taip pat dukters beatifi
kacijos iškilmėse dalyvavo 
ir motina Assunta Goretti. 
83 metu.

Šalpos Fondo vajuje, 
žadėjimai darbui priimami 
BALF skyrių valdybų ir va- 

“! jaus komiteto raštinėje 840 
W. 33 str. telef. Yards 4789.

kiai prieš šimtmečius buvo 
šokami. Tik dabar turėjo 
nutilti dainos ir sustoti šo
kiai, nes Lietuvą, užgriuvo 
žiauri vergija. Lietuva ta
čiau yra gyva kiekvieno 
širdyje, ir vėl ateis laikas, 
kada plačiuose Lietuvos lau 

, J , v , . kuose skambės lietuviškos
|20 metų, buvo pašautas J dai 0 jaunimaii rinksis 
, koją praeitą sekmadienj, kai . . būriug gfcjfofo tautinių 
nuėjo suteikti pagelbą mote-Į gokiu gektL

Rodė širdį. bet...
Chicago. — Louis Novak,

YRA VISI DĖKINGI
Lietuvių Universiteto Klu

bui, surengusiam šį puikų 
koncertą, kokių labai retai 
pasitaiko, bus dėkingi ne 
tik visi koncertan atsilan- 
kusieji, bet ir tremtiniai 
lietuviai. Klubas, minėda
mas 15-os metų gyvavimo 
sukaktį, nutarė nerengti jo
kio baliaus, bet šį koncertą. 
Ir visas pelnas nutarta pas
kirti tremtinių šalpos rei
kalams. Svečiai ne tik savo 
atsilankymu parėmė trem
tinius, bet ir aukomis; kurių 
surinkta gana graži suma 
po ugningos Broniaus Bud- 
gino kalbos.

Svečių tarpe matėsi be
veik visi žymiausi Chicagos 
lietuvių, veikėjai, 
dalyvavo ir buvęs Lietuvos 
prezidentas Dr. Kazys Gri
nius, kuris publikos buvo la
bai maloniai sutiktas.

Kanadoje ir Havajuose ge- 
| gūžės 1 dieną turės reikš
mingas pamaldas. Tą dieną 
žmonės melsis, siųs savo gra 

| žiaus-ius prašymus į danguj, 
kad komunistinės Rusija su
prastų savo klaidas ir grįžtų 
prie Dievo, kad Rusijoje 
žmonės: vėl laisvai galėtų 
tvarkytis, kad pavergti 
kraštai būti i£Daisvinti iš 
raudonųjų nagų.

Gegužės 1 dieną įvyks vie
ši parengimai, susirinkimai, 
religiniai paradai daugel A- 
merikos miestuose.

Kai komunistai bandys tą 
| dieną rodyti savo stiprumą 
|ir niekins Dievą, o mes mal
dausime, kad Rusija atsi
vertų prie Dievo.

Pagelbėkime savo maldo
mis, darbu ir gražiu gyveni
mu grįžti Rusijai prie Die
vo. Mes tai padarysime. Ko
munistinę vėliavą turi pa
keisti didingas ir prasmin
gas Kristaus Kryžius.

Nuėjo nuo bėgių
Ontario, Calif. — Balan-j 

džio 27 dienos vakare šiešio-j 
lika traukinio vagonų nuėjo 
nuo bėgių. Nelaimė įvyko 
netoli Guasti, Calif. Sakoma, 
jog mažiausia 24 asmenys 
buvo sužeisti.-

Įšoko žuvis į laivų
Kansas City. — J, 

Crowley ir Klemas Luckner 
per visą dieną pagavo tik 
mažas žuvytes.

Po to, kai jie sugrįžo prie 
Houston ežero kranto ir 
nusiminę kalbėjos, Jų žmo
nos išvažiavo laiveliu pasi
važinėti ežere, be jokių žū
va vimo įrankių. Ir jų  žmo
nos sugrįžo su* penkių svarų 
lydeka.

Didelė žuvis — moterys 
pareiškė, įšoko į laivelį.

H.

Visi dalyvaukite

riekei, kai vyko kova tarp 
vyro ir žmonos namo korido
riuje.

Ir vėl bomba
Chicago. — Praeitą 

madienį prie Caeser J.
pir-
Be-

nevenuti, 62 metų amžiaus 
Šiandien, 4:30 vai. po pieĮnamo, 5115 N. Christiana, 

tų, šv. Kryžiaus parapijos Į sprogo bomba. Aną savaitę 
klebonijoje įvyksta Chicagos j Prie 3° brolio namo bomba 
ir jos apylinkės kunigų svar- ! sprogo.
bus susirinkimas. Visi d a l y - -----------------------
vaukite. 1 SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Antrojoj programos da
lyje visi įsitikino, kad Syl- 
via Sabonis - McElroy tik
rai yra geriausia lietuvaitė 
pianistė. Duetą sudainavę 
Helen Mathev.s ir Algirdas 
Brazis taip pat visus žavė
jo, kaip" ir pavieniui. Lulu 
Raben - Micevičienės smui
kavimas buvo toks pat bri- 
li j antinis, kaip ir visa pro
grama.
MALONIAUSIAI
SUTIKTA

Lietuvių Universiteto Klu 
bui linkėtina neprarasti1 to 
kūrybinio entuziazmo ir lie
tuviškų reikalų supratimo, 
kuris diabar pas juos taip 
gražiai pasireiškia!

Prarijo sagutę, ir 
perėjo per pilvukų

Paryžius. -— Trijų metų 
amžiaus vaikas gavo karštį, 
ir jo kelių dienų buvo jo 
kairioji koja paraližuota. Jo 
tėvai bijodami, kad nebūtų 
vaikų paraližius, vaiką nu
gabeno į ligoninę. Ir gydy
tojai rado, jog vaikas buvo 
prarijęs sagutę; kuri perėjo 
per jo pilvuką ir nusileido 

Koncerte Į įkį juosmens ir ten prie kau
lo sustojo. Vaiko pilvukas., 
natūraliai išgijo, bet buvo 
reikalinga operacija, kad 
atstatyti koją.

Baisu ir šiurpu
Milvvaukee. --- Keturioli

kos metų vaikas prisipažino, 
kad jis nušovė savo darbda
vį, kad darbdavys jį išba
ręs jog nemoka gerai kar
vių melžti.

Kai jaunuolis vairavo nu
šauto asmens automobili, į- j 
vyko jam maža nelaimė, 
jis buvo areštuotas.

X Šį vakarą šv. Kryžiaus 
bažnyčioj baigias 40 vai. a t
laidai. Varg. V. Daukša yra 

! pakvietęs visus lietuvius, var 
| gonininkug chorui įj talką.
| paskutiniems mišparams ir 
I procesijoj giedoti. Tikrai į- 
spūdinga būna Šv. Kryžiaus 
bažnyčioj per metines šven
tes, kuomet bažnyčios gro
žis, tūkstančiai elektros lem
pučių paskęsta didžiųjų var
gonų ir  galingojo choro ai
duose.

I X Moterų Sąjungas Chi- 
cagb apskritis gegužės 4 d. 
ruošias ir vakarinių valsty
bių sąjungiečių konferenci
jai ir Motinų Dienos pami
nėjimui. Iškilmės bus Auš
ros Vartų parapijos bažny
čioj, 10 vai. ryto. Po pietų., 
parapijos, salėj įvyks konfe
rencija. Bažnyčioj visos vie
tinės ir viešnios sąjungietės. 
bus pasipuošusios organiza
cijos ženkleliais.

X Loretta Brazaitis, Auš
ros Vartų parapijos choris
tė, yra viena tarpe finalistų 
dainininkų konteste ketvir
to metinio CISC A Variety 
Show, kuris bu.s gegužės 2,
3 ir 4 dienomis, Terrace Ca- . 
sino, Morrison Hotel. Loret
ta  yra duktė mirusio Auš- į

Išnyko kaip bitės

išmintinga mergytė 
padėjo sučiupti

Chicago. — Kai automobi
lio vairuotojas praeito sek- 
mdaienio vakare pakvietė 
Barbutę Sampson, 10 metų, 
ir dvi kitas mergaitės, ku
rios žaidė prie Barbutės na
mų, kad jos sėstų į jo au
tomobilį, jinai atsiminė mo
kytojų įspėjimą apie tokius 
dalykus, -ir Barbutė atsisakė.

Bathu, Anglija. — Čia bu-1 Labai gerai.
vo įsteigtas Hfracombe vien- I Jinai įsidėmėjo automobi- 
gungių klubas, kurio nariai l lio numerį, ir vėliau pasakė

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUsl
MAsij BendrovS gelbsti tūkstanAtamy taupytoja^ 
sudaryti atsargas—Įsigyti nuosavus namus-3 
naują automobili—dėl apsaugos nuo nepermaJ 
tomą nelaimią. Kiekvieno taupinlal apdrausti 
IU 15,000 per Federal Savlngs and Loan In su  
ranča Corp. PRADEK TAUPYTI DABAR.,,,

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND

I/)AN ASSOCIATION OF CHICAGO
ĮSOS WBST CERMAK RD. OHIOAGO 8, IUL

80BH /. SAIAHAOSKAB, K m . M)n

Elektros kėdėje 
mirė už šešis dol.

Bellefonte, Pa. — Du jau
nuoliai negrai balandžio 28 
dieną mirė elektros kėdėje, 
Rockview valstijos kalėjime. 
Jie abu nužudė žmogų “hold- 
upo” metu, ir  tada “uždir
bo” šešis dolerius, o dabar 
gavo “kėdę”. "

buvo pažadėję nesiženyti. 
Bet dalykai kitaip dėstės. 
Aną dieną ir minimo klubo 
steigėjas apsivedė, paskuti
nis klubo narys. Taigi Vien-  ̂
gungių klubas išnyko.

tėvui, o tėvas pašaukė poli
ciją. Vyrukas buvo sučiuptas 
ir  Barbutė jį atpažino.

Paragink savo pažįstamus, 
j kad jie užsisakytų “Draugą”

Mergaitės nosį rado dumble

Tačiau maloniausiai visų 
buvo sutikta Sofija Ado-!
maitienė, Lietuvos Operos l Rockford III. — Netoli 
solistė, kuri šiame koncerte | Davis Jun’ction tilto buvo 
pirmą kartą pasirodė Chi- irastas žmogaus lavonas, ku- 
cagos lietuviams. Ir visus | ris buvo sumu§tas ir du kar-

dainomis užkariavo. | įUS šautas. Žmogus dėvėjo : siutą nosis priaugs.
karį-k^ uniformą. | Mergaitė vadinasi Esther

Rastas lavonas

NOSIS BUVO “PAMESTA”, KAI ĮVYKO AUTOMOBILIO 
NELAIMĖ — SUSIDAUŽIMAS. GYDYTOJAS NO
SĮ PRISIUVO.

Los Angeles. — Penkioli-, 
kos metų amžiaus mergaitė 
neteko savo nosies. Šerifo 
padėjėjas nosį rado, gydy
tojas atliko retą operaciją, o 
žmonės nori žinoti ar pri-

plojimais buvo iškviestas 
duoti dar po vieną numerį, 
o Sofija Aodmaitienė nebu
vo paleista, kol nedavė dar 

i dviejų numerių šalia numa
tytos programos. Jos pasi- 

| rinktos dainos, labai aiškus 
ir gražus tarimas ir, žino
ma, gražus balsas ją visam 
laikui įrašė į mūsų, Ameri
kos lietuvių, pirmaeilių me
nininkų tarpą.

1 Koncertą užbaigė “Biru
tės” choras lietuviškomis 

| dainomis ir ištraukomis iš 
I operetės “Student Prince”
I ir operos “Faust”. Tas cho- 
I ras jau senai yra mėgia- 
. mas Chicagos l i e t u v i ų  
i choras, visuomet mielai su
tinkamas. I

STASYS .LTTWINAS SAKO:
i ^er*aus’as Laikas

REIKMENIS”.

Pirkti
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
—. GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys —  Insolnotą Plytą išvaizdos Ridinąs 
—  Langą —- Durą — Tvoroms Materlnlo —  Maliavos — 
Varnlfilo —  Enamello —  Oelefintą Namams Relkmeną 
('Hardvvare — Plelsterio — Cemento —  Srntą —  Visokios 
Rūšies Insnllacljos Materlolo —  Šturmo Langą — Kom
binacijos Dorą —-  Wa)lboard —- Plaster Board — Vamz- 
dflą Ir Daug Kitą Dalyką.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI’ 

STASYS LITWINAS, Pres.

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

VALANDOS: Nuo 8-tos vaL «yto iki 6-tos vai. vak.

Brooks, kuries nosis buvo 
nupiauta, kai įvyko auto
mobilis nelaimė. Automobi
lio lango stiklai nukrito 
mergytei nosį.

Ji buvo nugabenta į ligo
ninę. šerifo padėjėjas nelai
mės vietoje ieškojo nosį 20 
minučių ir ją  rado duble. ]

Po keturių valandų, kai į - Į 
vyko automobilio nelaimė, Į 
Dr. C. J. Rambo prisiuvo j 
nosį prie mergaitės veido. 
Mergytės nosis buvo nu
piauta stiklo vertikaline li
nija nuo kaktos į burną. Gy
dytojas tikisi, jog pridėjus 
naują odą nosis vėl pri
augs.

107 metų amžiaus
D. Eisenberg, 107 metų 

amžiaus, praeitą sekmadie
nį skridto lėktuvu pro Chica- 
gą iš Detroit į Los Angeles, I 
kur jis gyvens su giminė
mis.

LORETTA BRAZAITIS 
(Nuotrauka padaryta prieš 
keletą metų).
ros Vartų parapijos varg. 
Juozo Brazaičio, lanko Šv. 
Kazimiero Akademiją ir yra 
akademikių choro star-solis- 
tė. Ji ir Vyčių Choro solistė.

X Sasnausko choras, pa
pildytas dainininkais iš pa
rapijinių chorų; Sasnausko 
kantatoje “Broliai” nuskynė 
laurus Dainų Šventės, su
ruoštos praeitą sekmadienį 
Vargonininkų Sąjungos Chi
cago Provincijos pastango
mis. Labai gerai pasirodė ir 
parapijinių chorų vienetai: 
solistai, duetistai ir vyrų bei 
moterų ensambliai. Plačiau 
šią Dainų Šventę ir kiekvie
ną programos dalyvį, tiki
mės, spaudoje įvertins vie
nas, kitas muzikų, kurie 
klausės programos.

X Juozui Aukškalniui su 
Elena Belek vestuvių mar
šas bus sugrotas Šv. Trejy
bės bažnyčioj, Gary, India
na. Vestuvių puota Lake Hc 
tel. Jaunasis yra sūnus Ga
ry lietuvių veikėjo ir  “Drau 
go” agento J. J. Aukškalnio 

X Dr. Gudauskas, nese
niai atvykęs iš Europos ir 
įstojęs internu į Loretta li
goninę, šiuo metu serga ir 
guli toje pačioje ligoninėje.


