
• H 

D R A U G A S 
L«id2la Lletuvly Katal iky Spaudos 

Draugija. 
2334 So. Oaklej Aw. , Chk*0», niinois 

Telefonas Canal t010-8011. 
Vienintelis tautines ip tikybines minties 

lietuviu dlenraAtla pasaulyje. 

D R A U G A S 
TJie l i l ih i ianian Dai ly J i lond 

Publi&lied by the I-Uhuanian Gathollc 
Press Society. 

23:>l So. Oakley Avo., ChlMigo, H I I I H I U 

The most Influenlial Lithuanian Daily 
In America. 

THE-XI_THŲANIAN V DAILY\FR1END / 

No. 121 Price 4 cento Chicago, H!., Penktad, Gegužes (May) 23d., 1947m. Kaina 4 centai Vol. XXXI 

J.A.V. DABAR VYKDYS TRUMANO DOKTRINA 
Kad Išgelbėjus Taiką, Yra Reikalinga 

{kurti Jungtines Europos Valstybes 
Rašo 'Draugo' Bendradarbis Vyt. Arūnas 

Šiandien visiems yra aiš-1 negalės. Europa lauks ir re-
ku, kad Sovietų. Rusija vi- zervuos joms vietą prie sta-
sai nenori prisidėti prie Eu- • lo. 
ropos gelbėjimo, bet prie- šiuose žodžiuose daug kas 
šingai stengiasi ją pastumti įžiūri Churchillio kreipima-
į bedugnę, kad visame kon- si į Lenkiją, Jugoslaviją, 

FORDO FABRIKU UŽVAIZDOS STREIKUOJA 

tinente susidarytų didesnis 
chaosas, kad kiltų didžiau
sia mizerija ir kad tame 
neramumų drumstame van
deny jie galėtų sau ramiai 
meškerioti. 

Tad nereikia stebėtis, jei 
vakarų valstybių vyrai nu
tarė patys vieni be sovietų 
imtis už Europos reorgani
zavimo. 

Štai prieš porą dienų mil
žiniškos manifestacijos įvy
ko Londone, po šūkiu "Eu
ropa prisikeik," dalyvau- tai nereikia su tuo sutikti, 
jant Cantenbury Arki vys- kad vienos valstybės veto 
kupui, diplomatiškam kor- j neleistų susijungti, kuris 
pusui ir įvairių politinių [būtu milijonams žmonių iš-
partijų atstovams, išskyrus įsigelbėjimu. 
komunistus. 

Londono Konferencija 
Bus Lemiama 

Kitą dieną Bevinas, dary-

Vengriją, Austriją, o taip 
pat ir į Baltijos kraštus, 
kurie šiandien yra sovietų 
pavergti. 

Churchillis skaito, kad 
amerikiečičai negali būti ne
palankūs šiai idėjai, nes du 
kartus per trumpą laiką 
amerikiečiai buvo priversti 
perplaukti vandenyną, pra
lieti kraują ir išleisti auksą, 
kad išgelbėjus Europą. 

Jei sovietų propaganda 
yra priešinga šiam planui. 

Prezidentas Sakė Tai Yra įrodymas 
Amerikos Noro Sukurti Tikrą Taiką 
VVASHINGTON, geg. 22.— , mas Kinijos problemų įtrau-

Prez. Trumanas šiandien kimo į nesenai įvykusios 
pasirašė įstatymą paski- Maskvos konferencijos die-
riant<! $400,000,000 sumą su- notvarkę. 
stiprinti Graikiją ir Turkiją Į 

116 Laivu Skuba su 
Maistu Vokietijai 

BERLYNAS, geg. 22. — 

prieš komunizmą, ir pavadi
no jį "įrodymu" šio krašto 
nuoširdaus pageidavimo tai
kos. Jis taip pat sakė, tai 
yra įrodymas ne vien, jog i 
pasižadame remti Jungtines | Bremeno uosto viršininke 
Tautas bet kad veiktume I š i a Q d i e n Panešė, kad 116 
iomg padėti. 

Streikuoją Ford Motor Company užvaizdas pikietuoja bendrovės fabriką Detroite, 
Michigan. 3,700 narių Foremen's Association of America išėjo iš fabrikų streikuoti 
prieš Fordą už derėjimosi teises ir sutarties sąlygas. (Acme Telephoto.)j 

Per šią manife s t a c i j ą 
Churchillis iš naujo kreipė
si įi pasaulį su idėja {kurti 
Jungtines Europos Valsty- damas pranešimą atstovų 
bes, po kurių sektų jau Pa- rūmuose apie Maakvos kon-
saulio Jungtinių Valstybių 
įkūrimas. 

Bet Kokia Kaina Reikia 
Gelbėti Europą 

Orlandui Nesiseka 
Sudaryti Kabinetą 

ROMA, ge,g. 22—Vikto 

Šiandien iš Romos 
Grįžta Kun. Briška 

ROMA, ge|r. 22!—(Kable-

lllinois Bell Praši) 
16 Nuoš. Pakėlimo 

Illinois Telephone Co. dar-
ras Emanuelis Orlando, 87 gramą) - Transatlantiniu hMnkų l a i m § t i a ] k § l i . 
met* amžiaus, vienas 1919 TWA lėktuvu, vakar išskri- m a i prįym b e n d r o v ę p a k e l . 
metų "Keturių Didžiųjų,*' do namo kun. Antanas Bris-

ferencijos'darbus nušvietė I šiandien tarėsi su Prez. De ka, Lietuvių Kolegijos įstei-
vakarų santykius'su rytais JNicola apie bandymą suda- gėjas. Jį palydėjo Lietuvos 

ryti koalicinę vyriausybę ministeriai Lozoraitis ir 

laivų su beveik 1,000,000 to
nų maisto amerikiečių ir 

Įstatymo aktas buvo kur- į b r i t ų ZOnoms atplauks iki 
jeriniu lėktuvu pristatytas! l i e p o s x d i š k r a u n a n t pen-
i Kansas Citv, k ir Prezi- \ k i s l a i v u s Bremene ir kitus 
dentas pasi-ašė jį savo vieš- Hamburge ir Emdene, britų 
bučio kambariuose. Antras mįiįtannis gubernatoriui? 
užsienio bilius laukias io pd- m a r š S i r S h o l t o D o u glas 
sirišymo yra $350.000,000 paSakė vokiečiams, kad jie 
užsienio šalpos įstatymo, neturi teisės reikalauti toli-
teikimui maisto ir pagelbos | m e s n i ų pasiaukojimų iš ame 
išlaisvintiems Trieste, Itali-! rikiečiy ir britų tikslu juos 
'̂os, Graikijos, Vengrijos, 'maitinti. 

Austrijos. Lenkijos ir Kini- j Amerikos militarinės val
džios narys pulk. Hugh B. 
Hester sakė, tačiau, kad 
1,400,000 vokiečių mokyklos 
vaikučių US zonoje gaus 
olėtus laisvus nuo racijona-

1 d. 
ti mokestį už telefonų pa
tarnavimą bent 16 nuošim-

jos žmonėms. 
Laukia Administratoriais 

Paskyrimo 

Prez. Trumanas sakė js 
tatymo pravedimas yra *ro- | vimo nuo birž 
dymas Amerikos nuošir
daus pageidavimo taikos ir 

Savo ilgoje kalboje Chur
chillis pabrėžė, kad bet ko-

ir pabrėžė, kad reikia pas
kubėti, bet kokia kaina re
organizuoti Vokietiją. 

—Šis klausimas labiau
siai dominuos Londono kon-

čių, jos atstovai v a k a r ! apsiėmimo dėti pastangų 
pareiškė. Tas pareiškimas sudaryti taikos sąlygas. 

kia kaina reikia gelbėti Eu-1 f erenciioje, kuri susirinks 
ropą ir kad šios užduoties j lapkričio mėnesy ir tai bus 

Italijai. Didžiuma politinių Girdvainis, taip pat kolegi- g e k § l i ū d i j i m ą n i į n o i s Com- Prezidento spaudos sekr 
sluoksnių tiki, jog jam taip jos vadovybė, 
pat nepavyks suvesti kai
riųjų, vidurinių ir dešiniųjų i Brišką dar kartą aplankė 
partijas į kabinetą, kaipJ.Em. Kardinolas Pizzardo, 
Franceskui Nitti, kuris va-.kad padėkoti už atliktą kil-

merce Commission posėdyje Ross sakė "šiandien dirba-
Prieš^ išvykstant, kim. | u ž y a k a r k a d n a u j o s i o g a l . m a Washir-tone" dėl ad-

gos kainuos bendrovei dau- \ ministratoriaua Graikijos-
giau negu $8,373,000 metam. 

turi imtis pirmoj eilėj Ang- svarbiausias įvykis istoriji- k a r atsistatydino dėl toa 
Ii ja ir Prancūzija. Tai nėrajje j e į Vokietijos ir Austri-
nauja idėja. Savo laiku ją j o s klausimas, o taip pat 
siūlė įgyvendinti Briandas, j santykiai tarp Rytų ir Va-
bet reikėjo naujo pasaulinio j karų nesusilauks patenki-
karo, kad būtu grižta prie nančio sprendimo, tai nie-
šio klausimo diskutavimo. įkas negali pasakyti kokia 

Bet išspręsti Europos pro krvptimi nueis pasaulis, 
plemą be Vokietijos neįma- Kad Vokietijoje maitini-

priežasties. 

Sovietai Pardavinės 
Cigaretes Vokietijoje 
BERLYNAS, geg. 22. — 

Vokiečių sluoksniai šiandien 
raportavo, iog sovietų oku-

nų darbą ir pakvietė vėl Ro
mon atvykti. 

Kun. Briška Chicagon at
vyks geg. 23 d., 3:30 popiet. 

noma. Susiskaldžau s I a m e I m 0 s i problema darosi kas- paciniai viršininkai ruošiasi 
kontinente ji pasidarytų iš | dien v į s aliarmuojanti, ang- i rinkon savo zonoje paleisti 
naujo grasinančiu tašku. (aį to nebeslepia ir dėl tos j masiniai pagamintas "ame-
Priešingai, suvienytoje Eu- priežasties norima kuo grei- jrikiečičų mados" cigaretes j vimas bendro 23 iki 25 cen-
ropoie, vokiečių technika ir &au sujungti tris vakarų' už nuo 30 iki 40 centų už Itų valandai algų pakėlimo 

Sako UMW Prašo 25c 
Pakėlimo, 40 Valandų 
WASHINGTON.geg.22.—;v i e t i n t ų „ į , , , , Europoje 

buvo sugrąžinti j savo tevy 

Sako Repatrijavo 7 
Milijonus Tremtiniu 

.LONDONAS, geg. 22. — 
Maj. gen. Lowell R. Rooks, 
U N R R A ' o s repatriiacijofe 
skyriaus viršininkas, sakė 
daugiau negu 7,000 000 

Turkijos programai pasky
rimo. 

Raaina Kinija Skirtis 
. Nuo Sovietu Rusijos 

Bulgarija Priešinsis 
j UN Sienų Komisijai 

LAKE SUCCESS, N. Y., 
geg. 22.—Bulgarija šiandien 
pranešė Jungtinių Tautų 
saugumo tarybai, kad ji 
priešinsis by kokiam žygiui 
pastatvti UN sienų komisi
ją Balkanuose. Toks planas 
dabar svarstomas Ženevoje 
11 tautų laikinos nagrinėii-
mo komisijos, kuri paliko 
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NANKING, eeg. 22 -
Buvęs Kimios delegtas U N _ tokj vienetą siaurinėj Grai 
oje Dr. Pan Chow-ying pa

informuoti šaltiniai šian
dien sakė John L. Lewiso 
derėjimosi tikslas yra išga-

produkcija galėtų tarnauti zonas. 
taikingiems tikslams. Šian- Atsikirsdamas į sovietų 
dien Vokietija yra sugriau- priekaištus dėl anglų zonos 

pakelį. Pranešta, jog rusai minkštos anglies kasėjams, 
sakė darys tą, kad panai- Anot informantų, Lewisas 
kinti amerikoniškų cigare-1 nori 40 valandų darbo sa

vaitės vieton dabartinių 54, ta ekonomiškai ir politiškai, administravimo, Bevinas ka i čių vertę. 
Iš jos pusės negali kilti tegoriškai pareiškė: U.S. cigaretės juodoje rin- ir teigia jog pinigai šutau 
jokia iniciatyva. Tad Pran- _Aš neesu iš tų kurie koje parduodamos už apie j pyti algomis gali būti mo 
cūzijai ir Anglijai lieka už- nori atsisakyti nuo Potsda-
davinys atstatyti Europą ir i m o nutarimų pildymo, bet 
grąžinti Vokietiją į tautų aš esu iš tų, kurie nori juos 

$1.20 už pakeli, ir pranašau
ta ši kaina dar labiau pa
šoks pasėkoje U.S. kariuo-

kami pakėlimui pagrindinių 
algų. 

Konferenciios tarpe Le-
wiso ir kasyklų savininkų koncertą, vykdyti papunkčiui, nedvi- j menės draudimo privačiai 

' Churchillis neabejcša, kad Prasmiškai ir be nusikalti-j importuoti jas Vokietijon, I yra vedamos slaptai. Abiem 
daug kas skeptiškai žiūri į i m o - l k u r i s *e i s Salion pirmadienį, pusėm artimi sluoksniai bu 
šį Jungtinių Europos Vals-

<$*r€ sensaciia liaudie*? po
litinės tarybos posėdyie 
šiandien, ragindamas tary
bą nutraukti Kiniios-Rusi-
ios sutarti ir "remti Prez. 
Trumaną jo kovoje prieš 
komunizmą." Jis sakė Ru-

Priešamerikoniškai veiklai sija išplėšė Mandžiurijos 
tirti komisija surado įrody- I pramonę, išprievartavo ki
mus, jog tam tikras tinklas 'niečių moteris, ir kad už-
jšmugeliuoja komunistus iš jsienių min. Molotovas pa-
Meksikos į Ameriką. 'niekinęs Kiniją reikalauda-

nes nuo karo pabaigos. Jis 
taip pat pranešė, kad liko 
daugiau negu 700,000. 

kijoj. 
Saugumo taryba šios die

nos posšdyje didžiuma bal
sų atmetė Rusijos pasiūly
mą griežtai apriboti Grai
kijos sienų tyrimo komisi
jos galią. 

Komunistai Pravedė 
Ataka Changchitne 

NA.NKING, ge<*. 22.—Ki
niečiu raportai šiandien pa
sakojo apie drąsu komunis
tu puolimą apsuptame Chan 
gchun mieste, valdžiai sku
biai siunčiant lėktuvus ban-

tybių įkūrimą. 
Soviete Pavergto/* Tanios 

Visad Bus Laukiamos 

Britai Gaii Gauti IRO Numato Metini 

nos 

LONDONAS, geg. 22. — 
—Kur bus Europos sie- 17 tautų Europos anglies 

klausia Churchillis.-- organizacija šiandien vien-

Anglių iš Amerikos 113 Milijonu Biudžetą 
LAUSANNE, šveicarifja, 

geg. 22.—Veikimas tarptau
tinės tremtinių organizaci-

Tai ne mūsų reikalas nusta- balsiai sutiko, kad Anglija jos pirmais metais spėjama 
tyti sienas, bet jaa kuo grei- j gali gauti dalį Amerikos kainuos $113,295,375, einant 
čiau sunaikinti. Kai kurios | anglies jei U.S. eksportai laikinos komisijos priimtu 

biudžetu. Komisija ką tik 
baigė 21 dienos sesiją šiame 
mieste. 

valstybės galės labai grei
tai prisidėti bet yra tautų, 
kurios šiuo momentu dar [9,000,000 tonų. 

Europon paskutiniam šių 
metų ketvirtdalį perviršys 

vo optimistiški, jog sutar
tis bus pasirašyta pirm birž. 
30 d., kuomet valdžia su
grąžins kasyklas jų savi
ninkams. Jei nebus sudary
ta nauja sutartis, spėjama 
UMW angliakasiai nedirbs. 

K* V/1NDORIUS 
Gegužės 23 d.: šv. Julia 

ir Sv. Dezi deri jus; senovės: 
Kymantas ir Tautvyda. < 

Gegužės 24 d.: Šv. Joana; 
w 

senovės: Gina. 

MARZANI RASTAS KALTU 
—Federalinė džiūrė vakar rado Carl Aldo Marzani kai 

tu melavimu valdžiai kuomet atsakė į valstybes departa- j d y m e p a i e naV įnt į komunis-
mento ankietos klausimą, kad « s nėra komunistas. Jam t n SDaudimą"aplink puolamą 
dabar gresia kalėjimas, piniginė pabauda, ar abu. Mandžiurijos sostinę! 

—Vatikano spa:ido>3 mūras užginčijo jugoslavų užme- Komunistu kareiviai pap-
timą, būk šv: Sosta.s pad.ėjęs karo kriminalistams pabėgt, [rastuose rūbuose įėjo į 

—Žvdit požemis Palestinoje išsprogdino tiltą netoli Ac- j Chancchun ir užpuolė tris 
re. Žvdu agentūra sakė kovos prieš "arabus banditus*" policijos stotis, o mažas bū-

—Anglijos parlamentas užgyre pri valomą vieny metų j rys unifo-Tnuotų raudonukų 
karine tarnvba visiems vyrams sulauktiems 18 metui, j tuo tarpu puolė miesto pie-

—Danijos darbininkai streikuofa. gauti dargiau maisto, tinius vartus. Spaudos ra-
—Prez. Trumano gydytojas brig. gen. Granam sakė portai sakė abidvi komunis-

semikė Trumanienė gali dar pasveikti. Išgirdęs tai, Pre-jtų jėgos buvo pavarytos. 
zidentas sakė jis labai norįs tai tikėti. v « _ _ _ — _ _ » _ _ _ _ „ ^ « ^ _ _ 

—Buvęs atstovas May vakar sakėsi nesąs kaltas nė ORAS 
vienu kaltinimu priėmimo paptirki.mų iš Garsson broliu. | Lietus baigsis ryte. Vė-

—Valdžios nagrinėto jai sakė raketieriai įėjo į plieno siau. Saulė teka 5:25; lei-
biznj ir veda juodą, rinką, didesnę negu butlegeriavimo. džiasi 8:11. 

http://WASHINGTON.geg.22.�
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
m Į.i 'i IMM 

Penktadienis, geg. 23, iU1i 
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MOŠŲ GYVENIMAS IR VEIKIMAS 
Apvaizdos Kalnelis 

NAŠLAIČIŲ ŽINIOS 

Mes džiaugiamės, kad apsi-1 galime d i i a u g t i s , nea.| ALT skyrime, kuris susi 

kur galime mokintis dėko-
ger, ir GutauskienS. Atvy-Į i a m Q g D i e v u į i r mŪ8TJ g e r a . 

stojome pastovesne j vietoj, dliaugsmo mūsų gyvenime 
labai mažai patyrime. Džiau 

namuose. 

. 
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j kusios i St. Francis Acade- i a r i a m s 

my radome motinėlę Dovydą 
Piff Ki ii I>Q A t r v i ir seseles su mergaitėmis \ >IIELA BUVO 
ttttsburgn, Fa. - Atrodo Plaukiančias. Nors viskas VARDINIŲ PROGA 

dar visai nesenai vaikšeio- . x. 
jome po griuvėsiai, pavers- * U V ° s v e * m * ' t

j
aC,^U p a t e ' S. m. geguže, mėnesio 

tu . m i e t u s , pro vergo ir į į • ^ S j ! ' ^ ėdžioje artėio iš mūsų ter-
rturdo .uvargintus žmones, att**1* f ^ J E S S '*> v i e n o s r , a i l a i t S « «imta-
girdėdamo. vien aimana, ir p r * t o m e i r P » « J u t o a » k a l P iienis. Prieš gimimo dien* 

vakare, seseles su mergai 
temis suruošė pramogėlę su 
dovanelėmis, užkandžiais. 
KoličienS gimimo dieną pa
kvietė visas čia esančias lie
tuvaites našlaites pas save 
pietims. Ten buvo pakvies
ta ir daugiau svečių, o taip 
?at St. Francis Academy 
um. J. Skripkus, svečias ru-
leny iš Vokietijos atvykęs 
:un. J. Cekavičius. Nuvykus 
aas Količienę radome kai 
iuriuos svečius ir stalą tur
tingai įvairiais valgiais ap
krautą, o taip pat didelį 
gražų gimtadienio tortą pa-

skundus. Tačiau viską pali 
kome ir išklydome laimės i PAMATĖM LYG 
ieškoti. Praplaukto didžiai MIEL4 TĖVIŠKĘ 
galingus vandenynus ir at-, Džiaugiamės patekusios į 
klydome į šią laimingą šalį, & ą p a a a k i š k a i c r a ž i ą ^ ^ 
t» t via dėlto mūsų praeitis A n t k a l n o š i a u r i n e j p u s e j 
nenuskehdo jūrų gelmėse ir Pittsburgho, lyg kažkokia 
atsiminimų saito nenutrau- ^ ^ p i l i g s t o v i m ū s ų m o _ 
kė neužmatomas tolis. Mes k y k l a i r v į e nuolyno pasta-
dar vis tebegyvename min- t a s m k o p i y č i a > Aplink ma-
timis savo brangioje Tėvy- tosi m i e s t o p astatai , bažny-
nėje su savo artimaisiais i r ^ i ų bokštai, ir pakelėmis ir 
->až|Btamais, kurie, ten to- 30CĮU0Se žydi obelys ir vyš-
'\ paliko nešti tą sunkią n i o s Kartais nori pradėti 

lyginti savo mielą tėviškę ir 
čia, bet deja, turbūt ne to-

-go naštą. 

RAMIOJ «ALY 
Dar nesenai atrodė, kad 

kios gražios dienos slenka 
toje pelenais ir mūsų bro-

pasauly nebėra žmoniškumo, \Uų p a r t i z a n ų i a v o n a i s p* 
vien brolis žudo brolį, su- Verstoje Tėvynėj... Kažin ar 
nus — tėvą ir t.t. Deja, ne ten taip pat žydi obelys ir 

• 

taip yra. Nors daugely me- č i u l b a p a u k š č i a i gi r į0se, ar 
tų čia viešpatauja taika ir v i e n s k u r d o gmeklos slan-
ramybė ir ne kiekvienas ma- į k i o j a Fakelgmis...??? Taip 
t* šių dienų Europos gyve-1 ^ ^ n u k i y s t a mintimis 
nimą^ tačiau čia radome žmo j t e n n e s e n a i į s l ą s a ų a t v y . 
nių, kurie moka suprasti, at- | k e a 

-•'austi ir pagelbėti. Tai ga-1 • — * . „ • * * « . 
Tesite pastebėti, jei me s ap j T A R P E 3<*> MERGAIČIŲ 
_ išysime savo pirmąsias die Dabar mokomės St. Fran-
nas praleistas šioje naujo- eis Akademijoj kur mokosi 
je tėvynėje. 

PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI 

puoštą 15 žvakučių. Viskas 
buvo laba! gražiai rūpestin
gai sutvarkyta ir lietuviš
kos vėliavos spalvomis de
koruota. Mums buvo labai 
džiugu matyti nuoširdžius 
3večius ir jausti tiek daug 
meilės ir geros širdies. Va
karą praleidome labai links
mai gražioj geradarių gru
pėj. Gimtadieninkė gavo 
daug dovanų ir sveikinimų 
už kuriuos širdingiausiai dė
koja: Količiams, Martinai-
čiams, Gutauskienei, Vasi
liauskienei, Skimienei, Stul
ginskiams, Bartininkams, 
Naujaliui ir visiems kurių 
vardų nežino. Kiekviena do
vana ir pagelba gauta iš ge
ros širdies mūsų brolių lie
tuvių mums yra labai bran-. 
*i. šiomis dovanomis mūsų 
geradariai mums padeda ne 
tik materialiai, bet ir mo-

-

apie 300 mergaičių. Jų tar
pe yra ir lietuvaičių. Visos 
moka lietuviškai yra labai 

Mums į New Yorką at-1 draugiškos ir geros. Trys iš 
vykus, jau pirmomis dieno- jų yra jau rudeny atvyku-
mis, patyrėme lietuvių ge- gk>s, mokosi kartu su kito-
radarių pagelba ir rūpestį, mis. Moka gerai angliškai ir 
Pirmiausia mus aplankė kun. I Hais metais, kaip ir kitos, 
dr. J. B. Končius, vėliau baigs mokslo metus. Mes 
daug informacijų suteikė Če-1 gyvename mokyklos bendra-
rienė, Stankevičius ir Kriau-i būty. Čia yra ypatinga tvar-
čiūnai Besiartinant Velykų ka Esame visakuo, m o t i n i ] r a l l a i ' Dž*™giam§s, kad ga-
šventėms kun. dr. J. B. Kon-' lės Dovydos ir gerosios s e - ! , i m e J a u s t 1 ' j o * n e s a m e a P ' 
čiau s rūpesčio išvykome Ve-1 aeles Imeldos aprūpintos. ! e l 8 t 0 8 i r vienišos visų už-
lykų atostogoms pas kun. Taip pat didelę pagelbą d r a - 1 m r * t 0 8 - Džiaugiamės, kad 
dr. J. B. Končiaus sesutę, bužiams įsigyti, suteikė Ko-
Mlkuckius. Atostogos pra- • ličienė prisidėjus: Skimienei, 
bėgo labai linksmai ir jdo- Martinaitienei, Petraičiui, 
miai. Gavome daug dovanų Stulginskienei. Už ką esame 
ir net nepastebėjome kai tu- labai dėkingos. Anglų kal-
rėjome palikti savo pirmuo- {bos moko seselė Josephinę. 
sius geradarius. Buvo nu- i Ji yra labai gera, moka la-
tarta važiuoti į Pittsburghą I bai gerai l i e t u v i ų kalbą. 
mokintis, čerienės pagelba Mums daug sunkumų anglų 

giamės ir dėkojame Količie 
nei ir visiems mūsų gerada 
riams už dovanas ir pagel 
bą ne tik mums, bet ir v i 
šiems tremtiniams, kurie pa
tyrę jūsų gerą širdį džiau
giasi, kiti galbūt dar laukia 
jūsų pagelbos. Dėkojame 
nuoširdžiausiai daug, daug 
kartų ir tikime, kad kaip 
iki šiol taip ir toliau supra
site, atjausite tremtinius ir 
pagelbėsite savo broliams 
lietuviams! 

DĖKUI, DftKlH 
Motinos D . į e n o s proga 

sveikinome mūsij Didž. Gerb. 
Motinėlę Dovydą. Dabar no
rime taip pat su visais pa
sidžiaugti mūsų laime. Nors 
niekas pasauly negali pava
duoti Motinos, tačiau dabar 
čia mes radome mūsų ant
rąją Motinėlę, kuri kaip mū
sų brangi Motinėlė, mus su
pranta, atjaučia ir rūpinasi. 
Mes esame nepaprastai dė
kingos mūsų Mylimai Moti
nėlei, melsdamos Dievo pa
laimos jos kilniuose darbuo
se! 

deda vien iš apylinkės lie
tuvių ūkininkų, jau yra pa
siuntęs į centrą viso $600.27. 
Graži auka iš mūs koloni
jos. Mūs skyrius darbuosis 
ir ateityj nenuleis rankų. 

Rast. V. Martinaitis 

PLATINKITE DRAUGĄ 

Dar kartą visiems gera
dariams, mūsų visų, nuošir
dus ačiū! 

Lietuvaites našlaitės 

• • 

Koncertas Lietuvos 
Vadavimui 

Custer, Micfc. — ALT sky
rius rengia koncertą gegu
žės 25 d., 2 vai! popiet, Scott 
ville Community Hali, Lietu
vos gelbėjimui. Įžanga 50c. 
Artistų grupė atvažiuos iš 
Grand Rapids, Mich. 

s — 

Visi geros širdies lietu
viai, kuriems rūpi Lietuvos 
likimas ir jos žmonių pasi
baisėtini vargai, prašomi at
silankyti į šį koncertą. 

WESTWOOD LIQUOR STORE 
2441 West 69th Street, Chicago 

lėktuvu atskridome į Pitts
burghą, Kelione" buvo labai 
įdomi, nes pirmą kartą skri
dome. Oia aerodrome pasi
tiko KoHčienė, Mls s Galle-

kalboj sudaro ištarimas ir 
sakinių formavimas, bet sten 
giamės ir tikime greit pra
mokti. Pagaliau mūsų sva
jonės mokintis irgi išsipildė. 

PLANINGAS TAUPYMAS 
Moka Gerus Dividendus 

Mūsų Bendrovė gelbsti tūkstančiams tau
pytojų sudaryt atsargas—įsigyt nuosavu* 
namus—naują automobilį—dėl apsaugos 
nuo netikėtų nelaimių. Jūsų taupiniai ap
drausti iki $5,000 per Federąl Savings & 
Loan Insurance Corooration. PRADEK 
TAUPYTI DABAR. . . 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association 
Under U. S. Government Supervision 

22*2 WEST CERMAK ROAD CHICAGO 8, ILL. 
John J: Kazanauskas, Pres. and Mgr. 

JOS F. BUDRIK, Inc. 
DidelS Krauutve 

RAKANDAI, RADIO 
IR JEWELRY 

Visi departamentai patalpinu 
viename baltame name 

1947 metų Radios, nuo $20.00 
iki $450 00. 

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

elektrikiniai šaldytuvai, skalbi
mo mamšinos, elektrikiniai pe
čiai, aliejiniai pečiai, gasiniai 
pečiai, rašomos mašinėles. 

Krautuve" I atdara* kiekviena 
diena ir vakarais r .pirmadienį, 
ketvirtadieni ir šeštadienį iki 
9 vai. vak. 

Budrlko leidžiamos Radio valan-
landos kas sekmadieni, iš WCFL 
(1000 kil.) radio stotie*, 9:30 va
landą vak., o ketvirtad. vak. iš 
WHFC (1450 kil.) 7 vai. vakaro. 

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

Chicago 8, Illinois 
TEL. CALUMET 7287 

DR. J. MOCKUS 
DANTISTAS 

7550 So. Halsted St. 
Tei. HUDson 2096 

OFISO VALANDOS: 
10—12; 2—5; ir 6:30—8. 

Trečiad. ir Seštad. vak. uždaryta. 

Off. tel. GRO 5677. Rez. SEE 0434 
Jei neasiliepia, šauk VIN 3900 

Dr. Peter J. Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2951 West 63rd Street 
VALANDOS: nuo 2-4 ir 6-8 kasdien, 

išskiriant ketvirtad ir sekmad. 
Šeštadieniais t iktai nuo 2-4 popiet 

Dr, J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2421 West 63rd Street 
VALANDOS: Susitarius — nuo 1:00 
Iki 4:00 ir nuo 7:00 iki 9:00 vaka
ro, išskiriant Trečiadienių ir šešta

dienių vakarus. 

Ofiso Tel. GROvehill 5213 
Rez. Tel. HILltop 2626 

DR. CHARLES SEGAL 

Tikslus tyrimas Contact Stiklai 
Orthoptic Gydymas, Stiklus Atnaujinu' 

Dr. Walter J. 5wiatek 
OPTEMETRISTAS 

2201 W. CERMAK ROAD 
(Viri Metropolitan State Bank) 

TeL CANal 7S29 
Tai.: — Kasdien l t iki I I ; 1 iki I: 1 
iki 9. Seitad. 10 ryto iki C rak. Sek. 
uiadienį l t iki 1S. Trečiad. uidaryta 

Ofiso tel. MONroe 0570. 
Resld. tel. OANal 7810. 

472d So. ABh'ititd A ve. 
(2-tros iubos) 

Ofiso Telefonas: kAUds 0664 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Kea. l eL: MUlw»j 2*80 

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

J. RIMDZUS, D. C. 
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Home caila įn Indiana 

Phone VVentworth 2627 
PHYfilO TUKRAFY 

936 VVebt 65rd Street 
HOUKS: Daily t to 8 P. M. 

Baturdays l t A. M. to 8 P. M. 

Ofk. TeL VLR. 1886 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4^04 Archer Aveoue 
UGON1US PRIIMA: 

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik ausitarua. 

DR. EMILY Y. KRUKA5 
GVDYTOJAiS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 8210 
Rez. TeL KEPublic 0064 
Jeigu Neatsiliepiama-r 
Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS: 
Kaadien nuo 1—-a vaL «»p4et 

ir nuo 6 ik| 0 tmL vakare. 
Troiladiento fakartii Ir UUpU 

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS! 

Tik vieną porą aklu gauname gy-
renimui. Saugokite jas, leisdami 
iSegsamlnuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali sutelkti 

87 METAI PATYRIMO 
pririnki me akiniu^ kurie prašalins 

•Įsą aktą įtempimą. 

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

OPTOMETR1STAI 
1801 So. Ashland Avenue 

sTsmpas lh-tos gat. 
Telefonas GANAI* ©6»S, Gblcago 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:80 a. m. iki 8:80 p. m. 

Trečiadieniais uždaryta 
Seštad. t : 8 t a. m. iki 8 : t t p. m. 

TeL GRO. 1800 (Ofiso Ir narna.) 

Dr. Walter J. Kirstuk 
PHYSICIAJN and 8URQ«0H 

(Lietuvis Gydytojas) 
8925 West 59:h Street 

VALANDOO: 8 — 4 popiet. t : S t — 
S:8t Takarais. Treolad. pa«al sutartt 

DR. PETER T. BRAZIS 
PHYSIC1AN and SURGBON 

6757 S. VVestern A ve. 
Ofiso TeL: HEMlook 5849 
Rez. TeL: HEMlock 2824 

Dr. Kazimieras E. Fifz Į T I N K I T E D R A U G E 
PHYSICIAN AND 8UROEON 

. X-RAY EXAMINATIONb 
2200 West Cermak Eoad 

VALANDOS: 
Kasdien — 1-4; 7-8; Trečiad. Ir 

Seitad. nuo 1-4; Sekmad. — 
pagal autartL 

Dr. F. C. YVinskunas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Rd. 
Ofiso TeL: PROspect 6446 

TeL: HEMlock 8150 

VALANLX)S: Trečiadienį ir 
tadienį pagal susitarimą; kitomis 
JBJįįįiii nuo 2 iki 4 po piet, 

7—0 vakare, 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antrŝ fî «ki%> Ketvirtadieniais 

VAL: 10-12 ryte; 2-6, 7-9 P. M. 
8147 8. Halsted 8t» Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Ae&tadianiais 

Vaianoos: 8—8 popiet 
TeL: GROvehill 4020 

(Ofise Ir Rezidencijos) 

Dr. Alaxander J. Javois 
t(JOVAIftAS) 

GYDYTOJAS K CHIRURGAS 
2423 We«t Marąuette Kd. 

{Pat?* Vaistines Name). 
OFISO TALAKDOJti 

Kasdien nuo 1 iki 4 vai p.p. Ir 
7 iki 9 vak. Trečiad. pagal sutarti, 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 

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

Trečiadieniais pasai sutartį. 

DR. A. JENKINS 
PHYSICIAN A SURGBON 
(TJaJTTJVIS GYDYTOJAS) 
2600 W. 6Srd Street 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien ano 8-4 p,p. Ir T:88-8 rak. 

Šeštadieniais nuo 8-4 popiet 
Trečiad. Ir Sekmad. uidaryta. 

Ofiso Tel. — PROspect SSSS 
' te l . — VTRcinla 9411 

rsi. OANal 6122 

DR. BIE2U 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas, 
REZIDENCIJA 

8241 West 66th Place 
TeL REPubiic 7868 

DIDELIS PASIRINKIMAS VYNO, DEGTINES, ALAUS! 
Speciale nuolaida organizacijų parengimams, 

vestuvėms ir panašiems įvykiams. 
Taipgi pristatome į namus geriausios rūšies alų — 

buteliais, dėžėmis ir statinėmis. 

AL. ŠIMKŪNAS. Savininkas 
TELEFONAS — PROSPECT 5951 

DR.G.SERNER 
UETTJVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

88 lietų Patyrimas 
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akįs 
Ištaiso. 

Ofisas ir akinių dirbtuve: 
8401 S. Halsted S t 

Kampas 34th Street 
VALANDOS: nuo 10 iki 4 ir t iki 8 

NcdBlioj pagal sutarti 

TeL CANal 0257 
Res. TeL: PROspect 6658 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6600 S. Artesian A ve. 

VALANTOsTli/v. ryto iki 3p.p. 
6 iki 9 vaL vakare. 

r.1. TABda 8146 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 Weat 85th Street 

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

Šventadieniais: 11—12. 

DR. L E. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso TeL: PULLMAN 1198 

Res. 6958 So. Talman A ve. 
Res. TeL GROvehiU 0617 • 
Offiee TeL HKMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8428 Weat Marguette BotW 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
rrečiad. ir Nedaliomis susitarus, 

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

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

Sekmad., Trečiad. it Seštad. 
Vakarais—tik pagal sutarti. 

Office TeL YARds 4787 
Namu TeL PROspect 1980 

Ofiso TeL VIRginia 0086 
Rezidencijos TeL: REVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Aroher Avenue 
Ofiso vaL: 1—3 ir 6—8:30 P. lf. 

Trečiadieniais pagal sutartį* 

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

2400 West Madison Street 
Ofiso TeL: SEEley 7880 
Resis. TeL: BRUnswick 0597 

VALANDOS: 

-

8«r 

** 
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C L A S S I F I E D ADS 
* "D R A U G O" * 

D A R B Ų S K Y R I U S 

••DRAUGAS" FTEUP WANTE1> 
A D V E R T I S I N G D K P A R T M E N T 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489 

H E L P W A N T E D — V Y R A I 

m00£+00QO00O00000O000000000l0O000l0l0i 
H E L P W A N T E D — V Y R A I 

REGULIARI DARBAI 

Gera Proga 
V Y R A M S 

FREIGHT ELEVATOR 
OPERATORIAUS 

IŠMATOJ DEGINTOJŲ 
VALYMUI VYRŲ 

PARKING LOT VYRO 
STOCK VYRŲ 

5 dienos į savaitę 
Liberali nuolaida 

Atsišaukite į 

W I E B O L D T ' S 
63rd ir Green 

REIKIA VYRŲ 
PATYRUSIŲ PRIE MEDŽIO 
Band sawyer, hand ir auto-
matic shaper operatoriaus, 
kabinetų išdirbėju. b o r i n g 
operatoriaus, routerio ir fi-
nishers. 

D a u g progij. Pensdjos pienas, 
bonai. a p m o k a m o s atostogos ir 
švarios darbo sąlygos. Atsišau
kite arba rašykite — kiekvieną. 
ats ikreipimą tuojau atsakysime. 
Bandys ime surasti butą.. 

ROCKFORD FURNITURE 
COMPANY 

1009 W. JEFFERSON 
ROCKFORD, ILL. Ph. 5890 

BUČERIŲ (2) 
VERŠIENOS SKERDYKLOJE 

P a t y r u s i ų . M o d e r n i š k o j e v a l d ž i o s 
priežiūros vietoj. Skerdžiama tik 
veršius. Tiesiogine savaitinė alga 
garantuota. 

10 myliu J p ie tus m i o 
ChJcago l 'nkm Stockyartls 

Tel. — Lansing 750 
2963 Bernice Rd. 

KRIAUČIUI 
Pastovus Darbas 

Gera Mokestis 
Geros Darbo Sąlygos 

Atsišaukite i 

J A C K • S 
MEN'S SHOP 

5815 W. Cermak Rd. 
CICERO, DLIJNOIS 

LENKTYNĖS STADIUMĄ PADARĖ ARIMU 
*mį# • - l^gpwi|!Į*g,!!.|:)»ĮJ.!Į!.Įi; • •' 

» sas, 

* ;»*<«, 

'** . X 

V Y R Ų 
18 IKI 55 

LENGVI DIRBTUVĖS DARBAI 
Gera pradin? mokestis, automatiš
kas pakėlimas. 10c i vai. dirbant 
naktimis. Pasirinkimas šiftų. Atsi
šaukite 

CASPERS TIN PLATE CO. 
4100 W. 42nd PI. 

H E L P W A N T E D — MOTERYS 

OPERATORIŲ 
Patyrusių 

PRIE RAYON APATINIŲ 
DIRBKIT ARČIAU NAMŲ 

Puiki Mokest is 
Malonios Darbo Sąlygos 

gilti P ietūs už maža kaina 
Dykai l igoninės aptlramla 

GftREKTTES APSAUGA 
PASTOVAUS DARBO 

O'BRYAN BROS. 
4220 Belmont 

• am -" : 

•m-
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Vaizdas Munieipal Stadium, CIeveland, Ohio kur įvyko mažųjų automobilių lenk

tynes. Žemė paversta arimu. CIeveland beisbolo rinktine šiandie turi žaisti beisbole su 
St. Louis Browns. Rinktinės menedžerius iškėlė protestą miesto mayorui už davimą 
stadiumą automobilių lenktynėms. (Aeme-Draugas telephoto) 

ras pavyko. Programa buvo 
labai įvairi ir graži. Žmonių 
atsilankė daug. Buvo gandų, 
kad Kat. Mot. choras likvi-
davos, o čia paskelbta, kad 
šis choras dainuos. Ir, ištik-
rųjų, neapsivylė pamate ir 
išgirdę chorą. Prie to vyrų 
kvartetas ir 6 moterys vaiz
delį kiekviena sau atlošė dai 
nuojant atskirai, kas suda
rė didelio sąjūdžio visiems. 
Kitam numeryje tilps apie 
tai daugiau. * M. D. 

Iš Chicago Atvyksta 
iai 

Dirbk dieną ir naktį, kiek 
tik turi vieko, be Dievo *a-
gelbos neuždirbsi nieko. 

E. St. Louis, IH. — Nepa
prastas vakaras čia bus ge
gužės 24 d., Bohemian Hali, 
1100 No. l l t h St. 

Vakaro programai išpildy 
ti atvyksta pagarsėjusi A-
merikoj Ateitininkų šokėjų 
grupė, kuri labai žavinčiai 
šoka tautinius lietuviškus šo 
kius. Visi šokėjai, tiek vai
kinai, tiek merginos, yra .pa
sipuošę lietuviškais tauti
niais rūbais. 

BALF skyr. valdyba 

# 

OHIO LIETUVIU ŽINIOS 
PI 

CIeveland 

PLIENO DARBININKŲ 
1 jauk e Darbams 

$1.1X3'.. į VALANDĄ 
Proga jsidirbti j darbą dirbtuvės 
vidun. Gera vieta ir trunsportacija. 

JERNBERG FORGINGS CO. 
ROOT ST. * SHIEKDS A V U 

( I Ž P A K A L . Y J E ) 

PLATINKITE ' 'DRAUGĄ' 

G I R L S 
For Butter 
Print Room 

99 CENTS PER HOUR 
Steady employment. 

Good working conditions. 

LAND O'LAKES 
CREAMERIES, INC. 

315 N. Carpenter 
HAY 4493 — Mr. Wirt 

P A R D A v n i r i 

ARTT R H T N E l A N n E R . WTSC.. 82 
akarai. 500 pėdu ežero pakrantė. 2 
namai, v ienas devynlg, o antras 5 
kambarių — pilnai įrengti. Elektra, 
vanduo ir maudvklės . Tvartas ir ki 
ti ūkio budinkai. Kaina U 2 . 0 0 0 . 
JOHN' J. K l 'CERA. S»2S West 2eth 
Street, tel. — I ,AWn«lale 1300. 

PRANEŠIMAS 

P E R K U SENUS TR NAUJUS L I E 
TUVOS PaSto Ženklelius Ir V o k u a 
Esu Štampu rinkėjas. Kreirk't'-s J: 
D R W A L T E R M. E I s r N . 6155 So. 
Kedzie A ve., Chica*o 2 t . IttJnois. 

Nesikelk i puikybę ką 
nors laimėjęs, nes gali ne
tikėtai nupulti. 

Nors ir vagį sugausi, be* 
nelabų jo palinkimų neišrau
si. •• \\fm 

FOR TH AT HOME 
ALL YOUR OWN 

Y o u ' I l N e e d M o n e y for the Down ^y***?-r 

Many ambirioos coaplef tre saving bėre to becOffle 
furure home-owners, soon as the?ve accumulated che' 
down payment needed. . Any convenient amount opens' 
your insured savings account at this Assodation. The' 
charr will sbow you bow much yoa need to save. 

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

JOS. M. MOZERIS, See'y 

3236 South Halsted Street 
TEL. CALUMET 4118 

SAVE WITH A PURPOSE - SAVE ON A PLAN 

Gegužės 4 d. BALF ir bu
vusios R. K. Komisijos pa
rengimo, Šv. Jurgio parapi
jos salėj, atskaita: 

Aukojo po $25: dr. J. T. 
Vitkus, dr. A. J. Kazlaus-
kas, dr. J. Kemėšis, Dela 
Jokubauskienė (spaudos dar 
bą, vertės $25), Kat. Mote
rų Dra/ugija. 

Tretininkių Dr-ja $15. 
Po $10: Jos. Bendokas, Hi 

Ho Bar, Mušinskas, Navars-
kas, Mrs. P. Yonyla, Pats, 
dr. J. Evans. 

Po $5: dr. H. Wiliamaitis, 
dr. L. T. Tamošaitis, dr. H. 
O. Stern, dr. N. M. VVeigand, 
Anna Lasnik, Kat Mot. Auš-
rietės $7.70, Portage Mkt., 
Studney Gas Sta., V. Gece-
vičia, K. Leimonas. 

$4 Monika Alberta. 
Po $3: S. Henkevich ir 

May Co. 
Po $2: B. SehlJy, Glens 

Delicatesen, Ben Rakauskas, 
Lefton Br. Furtiers, J. Ja-. 
nušaitiene, L. Sautzas, C. \>. 
O'Bell, Leo Kekic Iteeortf 
Shop, Mary Švegel, jos. O. 
Casek, Jean Di Lauro, Vin. 
Matusevičius, V. Brazys. 

$1.50 Jos. Palton. 
(Aukotojus po $1 dfcl vie

tos stokos praleidžiame. —r 
Red.). 

Vakarui įvairių dovanų 
aukojo sekantieji biznieriai: 
Brazis Bros, Clothers, I. Ša
mas, Addison Furniture, Y. 
Berger, Fannes Dress Shop, 
Wolf Store, Agnės D. Shop, 
Murauskienė, Lyon Bicycle 

jShop, Helds Furn. Store, So 
phie Jessie Terace Beaut> 
Shop, Anns Beauty Shop 
Ruths Beauty Shop, Vick 
Kmet B. S. Leoną Las's B. 
S., Superior beauty Shop, 
J. Skuzinskas, A. Baltruko-
nis, J. Sajevičius, Lukas Be* 
verrge, M. J. Beverage, J. 
O. Šalčius, O. Mihilich, B. 
Yatskus, R. Kubilius, Dum 
bliauskai, J. Čiapas, Hecker 
Tavern, White H. Taverc 
Threecor, P. and X Wad' 
Park Cafe, J. Sajevičius, 0. 
Durasevičienėr C. 013elinis, 
K. Magyliene, S. Prokopas, 
Mrs. A. Johnson W P. Mar-
ket. 

Visiems aukotojams nuo-

širdrjs ačiū. 
Gryno pelno šis parengi

mas davė $905.17. Pinigą1 

pasiųsti BALF rafitinėn dr. 
A. Zimont var* M. D. 

Aušrietės nori išreikšti 
nuoširdžiausi ačiū visiems ir 
visoms, kurie kuo nors pri
sidėjo: kalba, lošimu, veiki
mu bei aukomis prie Motinų 
Dienos parengimo. 

* 

Lietuviškos vakaruškos, 
senų laikų, kaip gal visi at
simena, bietuvių svetainėje. 
Mat, kai kuriais atžvilgiais 
šioje pastogėje įvyksta per
mainos. Vietoje C. Žiūrio 
dar tvarkvedžiauja Vik. An-
derson. Bandoma atgaivinti 
lietuviškas tautiškas judėji
mas. Pasamdyti muzikantai 
— Damukaitis Jos. su drau
gu Ben, gražiai groja. Ir du
rys visiems piliečiams (na- jpatomis. Nes prie ko pritap
dama) ir jų sendraugams si,"toks ir pats patapsi! 
yra atdaros iš šono. Žuvies ^ 
ir kitokie užkandžiai patar-' K. M. sąjungiečių vaka 

naujama prielankiai, priei
nama kaina. Visus nuošir
džiai užkviečia Kom. 

• 
Nelaimės ir jų atgarsiai. 

Nors mūsų kolonija yra ga
na skaitlinga ir kultūringa, 
bet kai kuriais atžvilgiais 
ir skandalinga! Nepraslin
kus metui lietuviu tarpe įvy
ko keturios žudystės. štai, 
kad ir šiomis dienomis, ga
na šiurpulingas įvykis. Ban
ditams užpuolus saliūną, J. 
Vaitkevičių smarkiai susišau 
dyta. Vienam petys, o kitam 
koja peršauta. Vėliau paaiš
kėjo, kad tai būta G. Sau-
kevičiuko, kuriam pataikyta 
šūvis į: koją. Tas lai būna 
visiems pamoka vengti drau 
gavimo su prasto elgesio y-

<f 
METROPOLITAN LIQUOR KRAUTUVES 

Specialis Pavasarinis Išpardavimas 
Skanus HI-GRADE CaHfornia gamybos Vy
nas, 20% $3.49 už galioną. 
CREAM OF KENTUCKY Degtine, 86% — 
dabar parduodama $3.37 už iiith. 
5 METŲ KENTUCKY Degtine, «6% — pasi
naudokite proga $1.89 už pint'e. 
SEAORAM-SCHENLEY-CALVERT ir kitų 
žinomu rdšiu už labai žemas kalnas ant keisij. 
GIN — turime stoką gerai žinomos rūšies — 
įsigykite dabar $2.98 už fifth. 
"WEEK-END" SPECIALUS ALUS, 24 bonkų 
keiseis, nuo $2.39 ir suvirs. 
Stambi nuolaida duodama užsakant vestuvėms, 

parengimams arba piknikams. 
NUVEŽIMAS TEIKIAMAS VELTUI. 

METROPOLITAN LIQUOR STORE 
£145 W> CERMAK RD TEL. CANAL 2927 

: ^ 

SAVĘS TIME...SAVĘS STEPS...5AVES ENERGY I 

V^bstinghouse 
COMBINATION KITCHEN * LAUNDRY 

New, streamline arrangemenf for 
Ihe working hearf of the house 

No more dashing from room to room, floor to floor, 
wearing yourself out with unnecessary footwork. With 
this revolutionary new arrangement, everything you 
nsed for the two major homemaking jobs is right at 
your finger tips. On the right, is a completely eąuipped 
electric kitchen. On the left, is a vvonderful modem 
teundry. Start planning now to build a Combination 
Kitchen and Laundry likę this in your own home. 

^ COMPLIMENTARY FOLDER GIVES 
COMPLETE" DĖTAfLS FOR BUllOINO 
Everjrthing you . . . or your builder will 
rccJ is given. Floor plaus, vvirinf; ^.agratn, 
necs2sary eąuipn^er.t. A copy is yours for the 
asking. Cocie in tcmcrrow. 

^ 

T O W N O F LAKE UTILITIES 
1800 W. 47th St. (kampas Wood St) 

Telefonas — LAFayette 7771 
J? 

^ 

• % « tf 

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

Mūsų ilgŲ metų patyri
mas rakandų išdirbime 
įgyjo nuo pirkėju pilną 
patenkinimą. 

fl U i t o Dirbto v*» ^ ~ 
Turime didelj ir pilną r>aj5irinkimą gražių, gerų ir 

veUausiog mados SEPLYČIOMS SETŲ. 
PIRMIAU MATYKITE MŪSŲ DIRBTUVĘ 

Pas Mus Perkant — Nupirksite Daug Pigiau! 

GARANTUOTA MEDMAGA IR DARBAS TRIUKU* 
UI LABAI PRIEINAMAS KAINAS' 

TOkatančlal Pilnai Patenkintu Pirkėju Išgarsina Maa. — 
Prie Progos Paklauskite Jų. 

I 
Archer Avenue Furniture Co 

— PARLOB SUPTE ISDIRBfiJ AI -
4140 Archer A ve. Chicago 32. 111 

Telefonas — LAFayette 851fl 
Savininkas — JOB KAZEK— KAZKATTIi} 

ITIAPCUTI^ 
VTENTNTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11d., 1*33^ 

WHFC -1450 kilocycles 
SEKMADIENIAIS: n u o 1-mos 

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 Ave.f Chicago, I1L 
Telefonas — GROvehill 2242 

ffl 

1 0 , 0 0 0 BONKŲ 
• DEGTINES • GIN 
• BRANDES • VYNO 

' • RUM^O • KORDIALŲ 
• KRUPNIKO 

Bus Parduodama 

SPECIALEMIS KAINOMIS 
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas 

M O N A R C H 
L I p U O R 
STORE 

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054 

NATHAN 
KANTUI 

"liletuvlškas 
Žydukas" 



• 

s DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEETNOIS Penttaaien&r, gig. 23, 151? 
~ 3UE 

D R A U G A S 
THE L1THUANIAN DAILY FRIEND 

EteUrtd u S«cond-Cla«i Matter March t l , 1916 at Chtcago. Ulinei* 
Under the A et of March t, 1879. 

Published dally. «xoept Sundaya 
by th% 

Hthnanian OathoMo Press Sodety. 
Member of tHe Cathojio Preae Ajm'u 

Rates: 
1101 p«r year ouLaide of Chicago: 
IT.tt per year ln Chicaso A Cicero: 

4 centą per eopy. 

Prenumeratas kaina Ghicagoje Ir 
Cloeroje per paštą: 

i *7.t« 
Pusei Metų ••«• 

Jongt. Valstybėse, bet ne Chlcagojc: 
Metama *«00 
Ptiael Matu --•• *•*• 

UisienAuoee: 
Metame 98.•• 
Fneel Metu * 6* 
plaUrue reikia siusti Paito Money 

Orderiu sp atsakymais. 

Skelbimų kainos bus prisiunčiamos 
tuojaua «TavTia prašymą. 

gKELBKITfiS DIEN. "DRAUGE" 

Amerikos Vyskupai Ir Lietuviu Tauta 
* EM. KARDINOLO STRITCH PALANKUMAS 
IR NUOŠIRDUMAS 
Vakar mūaų dienraštyje, vietos žinių skyriuje, bu

vo įdėta žinutė, kuri verta rimto dėmesio. Joj randa
me, kad Jo Eminencija Kardinolas Samuel A. Stritch, 
duodant Šv. Juozapo lietuvių parapijos vaikučiams Su
tvirtinimo Sakramentą* pasakė tokį pamokslą, kuris 
džiugino kiekvieno lietuvio kataliko patrioto širdį. 

Garbingasis Ganytojas, įvertinęs Sutvirtinimo Sakra
mentą, gana išsamiai kalbėjo ir apie Lietuvą ir jos 
tremtinius, išblaškytus po viso pasaulio kraštus. Jo 
Eminencijai stipriai ir nuoširdžiai skatino dirbti Lie
tuvos laisvinimo darbą, remti ir būti duosnials Bend
ram Amerikos Lietuvių Fondui, šelpiančiam nelaimin
guosius tremtinius. 

BRANGESNI UŽ AUKS £ ŽODŽIAI 
Šie Ganytojo paskatinimo žodžiai yra brangesni už 

auksą. Taip sakome dėl to, kad mūsų tarpe yra nema
žai pačių lietuvių, kurie abejingai žiūri į laisvą ir ne
priklausomą Lietuvos ateitį, kurie tiesiog nusikreipia 
nuo dabartinių mūsų tautos kančių ir nė trupinėlio 
neskiria baisiame varge esantiems tremtiniams. Tik
rai būtų gera, kad Jo Eminencijos pamokslo būtų iš
klausęs kiek galint didesnis mūsų tautiečių skaičius. 

Jo Eminencija užstoja pavergtąją Lietuvą, nes aiš
kiai žino, kad paties Dievo yra. duota jai teisė gyventi 
laisva ir nepriklausomu gyvenimu. Jis mus skatina 
būti duoeniais lietuviams tremtiniams, nes puikiai su
pranta jų vargus. Tie energingi ir nuoširdūs Garbin
gojo Ganytojo žodžiai mus, lietuvius, turėtų labiau iš
judinti į darbus tautai vaduoti ir šelpti. 

VISI VYSKUPAI — LIETUVOS DRAUGAI 

Ta pačia proga pravartu yra priminti, kad visi Ame
rikos katalikų vyskupai ne tik simpatizuoja tragingai 
Lietuvos padėčiai, bet ir moraliai ir medžiaginiai pa
remia tuos lietuvius, kurie dirba jos išlaisvinimui ir 
šelpimui. 

Karo metu per Vyskupų Šalpos Komitetą dešimtimis 
tūkstančių dolerių skirta nuo karo nukentėjusiems lie
tuviams. Kai organizavosi BALF tas pats komitetas; 
J. Em. Kardinolui Stritch tarpininkaujant, padėjo fon
dui pagrindą, prisiųsdamas $5,000.00 čekį. Be to, di
džiosios' katalikų organizacijos — NCWC ir kitos daug 
padėjo nugalėti legalines kliūtis, kurios buvo statomos 
fondui besiorganizuojant. Prasidedant šiam BALF va
jui, Vyskupų Šalpos Komitetas pats pirmutinis prisi
dėjo su auka — $10;000.00. 
VYSKUPO TŪKSTANTINE BALF-ui 

Mūsų korespondentai kažin kaip nežymiai pabrėžė 
faktą, kad Providence, R. L, diecezijos vyskupas Fran
cis P. Keougb per BALF vajų asmeninę auką $1,000.00 
davė, kad to miesto lietuviai savo kvotą galėtų išpildy
ti. Ir išpildė. 

Neužmirškime nė to, kad katalikų dieceziniai laik
raščiai, kurių yra apie 70, yra stipriausi gynėjai Lie
tuvos žmonių teisių į laisvę ir nepriklausomybę. 

Lietuviai katalikai tikrai nuoširdžiai tuo galime di
džiuotis ir būti dėkingi vyskupams, katalikų organi
zacijoms ir spaudai. 

Reikšminga Apeliacija 
Dan Markei, Chicago Herald-American koresponden

tas Vašingtone, aną dieną padavė įdomią žinią. Jisai 
pranešė, kad David Martin, pabėgėlių gynimo komite
to sekretorius, apeliavo į gen. Marshallą, valstybės 
sekretorių, prašant sustabdyti repatriacijos grasini
mus, kurie vis dar tebeterorizuoja tremtinius ameri
kiečių ir britų zonose (Vokietijoj ir Austrijoj). 

David Martin UNRRA pareigūnus pavadino pro-ko-
munistais, kurie medžioja tremtinius (Displaced Per-
sons), kad juos atiduoti raudonajam terorui. 

Paskutiniuoju laiku ypač suaktyvinta tremtinių grą-
žinoma propaganda ir akcija. Todėl tokios apeliacijos, 
kokią padarė David Martin, daug prisideda žmogaus 
teisėms ir, apskritai, žmoniškumui apginti. Pasidar
buokime, kad Amerikos ir Anglijos vyriausybės dau
giau tokių apeliacijų gautų. 

ŠIANDIEN LIETUVOJE (2) 

Maisto Klausimas Yri Labai Opus 
RAGINA GAUDYTI ŽUVIS, KAD ŽMONĖS 
TURĖTŲ KĄ VALGYTI 

(Rašo "Draugo'* bendradarbis Vyt. Arūnas) 
Ne vien tik kaime Paleckio vyriausybė turi nepasi

sekimą, bet ir industrijoje ta pati beda. Nežiūrint, kiek 
giriamasi, kad produkcija yra pakelta, tačiau kaip val
stybinio plano įgaliotinis Lietuvai I. Nikonovas "Tie
sos" (Vilniuje išeinančioje) Nr. 72 rašo, kad pramonė 
yra kritiškame taške. 

"Žuvų pramonės ministerija neįvykdė užsibrėžto pla
no ir gyventojų aprūpinimas žuvų produktais buvo 
nutrauktas, rašo jis. Žuvų pramonės vadovai matyt ne
nori suprasti, kad šiuo metu visoj Lietuvoj maisto 
klausimas yra labai opus ir reikia bet kokiomis sąly
gomis pagauti didesnį kiekį žuvų". 

O apie sąlygas neverta ir kalbėti. Žvejų kuteriai yra 
pasenę, motorai sudilę, degamosios medžiagos gauna 
neužtenkamai ir didelis skaičius laivelių pasilieka ant 
kranto. 

* Toliau savo straipsnyje Nikonovas rašo, kad vieti
nės pramonės ministerija visai sužlugdė savd planą. 
Anot jo, nepriimtinas toks pasiteisinimas, kad trūksta 
medžiagos gaminiams išleisti. Jis pataria medžiagą su
sirasti vietoje ir atsiremontavus senąsias mašinas 
stengtis pasiekti nors prieškarinę produkciją. 

Lengvosios pramonės ministerija visai neįvykdė pla
no ir tokiu būdu, žmonės jaučia būtiniausių daiktų trū
kumą. 

"Šios ministerijos atskiros įmonės, rašo jis, pasielgė 
antivalstybiškai, duodamos brangiai kainuojančią pro
dukciją. Štai Kauno trikotažo fabrikas nustojo gami
nęs moteriškus marškinius kainuojančius po 22 ir 30 
rublius (4-6 dol.), o pradėjo gaminti marškinius kai
nuojančius po 40 rublių (8 dol.), *'Pašvaistės" fabri
kas vietoj 9,600 daiktų išleido tik 3,743, "Silvos* triko
tažo fabrikas pagamino tik 58 nuoš. trikotažo". 

Šitokiam produkcijos kritimui jis duoda paaiškini
mą, kad Lietuvoj labai blogai veikia elektra, kas kliu
do fabrikų veikimui. Pavyzdžiui, vasario mėnesy Vil
niaus elektros stoty buvo 12 gedimų, Kaune trys, gi 
mažesniose stotyse net po savaitę miesteliai išbūdavo 
be elektros. Jis prikiša elektros energijos viršininkui 
Lietuvoje Jegorovui (dar vienas su "lietuviška" pa
varde!), kad šis nekovoja su elektros energijos "grobs-
tytojais". 

TRAKTORIAI NEGALI IŠVAŽIUOTI Į LAUKĄ 
Daug nusiskundimų pastebima, kad dauguma trak

torių punktų neturi visai degamosios medžiagos ir te
palų, tai dėl tos priežasties traktoriai negali išeiti į 
lauką. Pavyzdžiui Vabalninku, Pagėgių ir Žemaitkie
mio punktai neturi nei vieno kilogramo degamosios 
medžiagos. 

Vilkaviškiečiai didelį nepasitenkinimą reiškia prieš 
ryšio kontoros viršininką Andriuškevičių, kad jis ne
sutvarkąs Vilkaviškio radno mazgo, dėl tos priežas
ties žmonės negali klausytis nei žinių nei kalbų, o abo
nentinį mokestį visvien turi mokėti. 

Kas tai yra radijo mazgas? Tai bendras viso miesto 
radijo priimtuvas. Vakarais suėję žmonės pasiklauso 
Vilniaus ar Maskvos stoties pranešimų. Užsienio sto
čių klausytis nevalia ir niekas neturi teisės sukinėti 
aparato. Paprastam piliečiui draudžiama Lietuvoje tu
rėti nuosavą radijo aparatą ir žinias gali klausytis tik 
per tokį bendrą garsiakalbį... ne kas jam patinka, bet 
ką ''sargas" nustato. 

RUSAI VAGIA ĮSTAIGOSE 
"Tiesa" Nr. 71 rasoj kad pranešus vienam korespon

dentui, buvo suimti "Pažangos" artelės tiekimo vado
vas Radzejevskis ir "Darbingumo" artelės sandėlinin
kas Moskovskis (abu rusai) už valstybinio turto išeik
vojimą ir prekių vogimą.. 

Patrauktas taip pat teismo atsakomybėn ir Adakavo 
senelių prieglaudos vedėgas Sokoliko>vas, kuris visai 
nesirūpino seneliais, nusukinėjo jiems skirtą maistą ir 
parduodavęs juodoj rinkoj. Prieglauda buvusi visai ap
leista, kambariai retai valomi ir visur buvo didžiau
sias nešvarumas. 

"Tiesas" 37 nr. buvo įdėta žinutė, kad Šiaulių II-oje 
gimnazijoje tebevyrauja reakcinė katalikiškosios dva
sininkijos įitaka. Tuo reikalu buvęs sušauktas gimna
zijos mokytojų tarybos posėdis ir. priimtas toks nu
tarimas : 

1. Griežtai kovoti su dvasininkijos įtaka mokinių 
tarpe; 

2. Skaityti mokiniams daugiau paskaitų apie visuo
meninį sovietišką gyvenimai; 

3. Įpareigoti klasių auklėtojus pravesti dažniau pa
sikalbėjimus apie komjaunimą ir jo uždavinius. 

Panašūs posėdžiai įvyko Julijaus Jononio gimnazi
joje, Mokytojų Seminarijoje ir Vidurinėje Ekonominė
je mokykloje. 

Šiaulių miesto švietimo vadovas V. Germanas įspėjo 
mokytojus, kad jei jie nesistengs sunaikinti reakcinę 
įtaką mokykloje, tai bus padarytos tam tikros "išva
dos". O tos "išvados" visad kvepia Sibiru. 

T A R K A I N I U K A I 
Kaso Nolėčių Vidikas 

Sustervėjęs bolševikų "ta-
tu&ka" Stalinas jau naują 
biznį sudūmojo. Žinote, tai 
bus nemažas, o tiesiog gi
gantiškas biznis. Stalinui pec 
kotis tolkučkos skale?! Fui, 
"neudobno" ir nevalia! "Bri 
lijantissimus" bolševikų mo
kytojas ir vadas jei ką nu
sprendžia daryti, — tai So-
vietijoj padaro nei pliumpt, 
nei bumpt, o tiktai brrrumpt 
taip, kad net visas pasaulis 
nustebtų ir išgirstų apie di
džius didžiojo Stalino "ste
buklus". Ir kad viso pasau
lio raudoni "proletarijušai" 
žinotų, kad tik Tarbinės Sta-
linkratijos santvarkoje gali
ma atsiekti tokių "stebuk
lingų" rezultatų... 

Tas naujas biznis "matuš-
koje" Rusijoje — tai perfu-
mų biznis. Sekančiais me
tais, anot kacapskos mur-
zės Tatjanos Morozovos pa
reiškimo, Maskvoje bus pa
gaminta 85 milijonai bute
lių perfumo... Viena tų per-
fumų rūšis yra pavadinta 
"Stalino dūkas". Da zdrast-
vujet "Stalino dūkas"! 

• • • 
Nė vienai sekundei nė vie

nam maskolberniui nevalia 
paabejoti, kad "Stalino dū
kas" perfurnas nėra vienas 
iš puikiausių rusiškų perfu-
mų visoje Rusijos Tarbų Są
jungoje... ir net visame pa
saulyje. Nei Prancijos per-
furnai, nei orijentališki kve
palai negali jokiu būdu pri
lygti tam "Stalino dūko" ru
siškam perfumui. 

Stalino garbintojai — Bh* 
bai, Andruliai, Mizarai ir 
Šliomkės su visa Literadur-
nog Obščestvos chebra pri
valo stipriai įsikalti į savo 
makaules tą "proletarną" 
faktą,, kad Maskvoje bus pa
gaminta perfuma, pavadinta 
"Stalino dūkas'.'. 

• • * 
Kalbant apie "Stalino dū

ką" perf urną, gal manote, 
jog tai yra koks "jokas". 
Visiškai ne! Toji žinia tilpo 
Zuricho vokiškame laikraš
tyje "Die Weltwoche'' vasa
rio 15 d. Ir kiti laikraščiai 
visame pasaulyje apie Mask 
vos perfumų dirbtuvę ir a-
p«e tos dirbtuvės vedėjos, 
Tatjanos Morozovos bomba-
stiškus pareiškimus rašė. 

Na, kadangi Moskovska 
perfumų dirbtuvė ketina pa
gaminti milijonus bonkų ru
siško perfumo, tai kiekvie
nam litovskam maskolber
niui yra vilties gauti nors 
lašiuką "Stalino dūko" per
fumo. 

• • • 
Už lašiuką — po rubliuką 

teks mokėti Moskovskų per
fumų mėgėjams, jei norės 
pauostyti "Stalino dūką". 
Jei norės? Na, jau na, ims 
mat tau ir nenorės lietuviški 
bolševikai pauostyti "Stalino 
dūko''! 

Taupykite, tavorščiai, cen 
tukus ir rubliukus, kad ga-

(Nukelta į 7 pusi.) 

T. ANGELAITIS 

I Š L I K O M G Y V I 
VAIZDAI 16 BOLŠEVIKŲ OKUPACIJOS 

^ 

S? 

. 
(Tęsinys) 

""V 

Draugas areštuotas. Prašau su manim į NKVD, 
— pakartojo lyg labiau grasinančiu balsu žydas. 

Vaclovas mirktelėjo neklausyti ir eiti tolyn. 

- dar tvirčiau pa-— Atsitrauk! Dar kartą sakau! -
kartojo Tadas. 

Enkavedistas ranką paleido. Kišenėj siekė, matyt, 
ginklo. Tačiau nei ginklo, nei jėgos nepavartojo. Ma
tyt, nepasitikėjo savo jėgomis. 

Kunigai ėjo tilto link. Enkavedistas neatsiliko. Jis 
sekė čia pat už kulnų taip arti, jog kunigai vengė bal
siai kalbėtis. Buvo aišku, -kad enkavedistas gatvėje 
ieško savo draugų pagelbininkų. Jis dairėsi į kiekvie
ną praeinantį. Prie vieno vyro jau buvo pribėgęs, bet, 
matyt, apsiriko, nes, greit atšokęs, vėl skubinosi sekti 
savo aukas. Eidami per tiltą, sutinka vis žmonių. 

— Marija, Dievo Motinėle, gelbėk iš šio pavojaus! 
— meldžiasi karštai širdyje Tadas. 

Susimirksėjo kunigai ir pasuko kita puse tilto at
gal. Enkavedistas, atrodė, dar labiau susirūpinęs, ieš
kojo pagelbininkų. Perėjus tiltą, iš priešakio atsirado 
uniformuotas milicininkas. Enkavedistas milicininką 

sulaiko ir skubiai aiškina dalyką. 
— Dabar blogai, spauskim! Žiūrėk, jau abu vejas! 

— ragina Vaclovas. 

Kunigai skubinosi, kiek galėjo. O gatvės užuosukoj 
pradėjo bėgti. Klebonija pasiekta. Kunigai atsigrįžo: 
enkavedistas ir milicininkas bėga tiesiai į kleboniją. 
Įbėgęs koridoriun, Tadas skubiai užrakina duris ir čia 
pat pasipainiojusiam zakristininkui taria: 

— Netrukus čia į kleboniją veršis kaikas. Įleiskit, 
tik ne iš karto, o kiek palaukę. O mes, Vaciau, einam 
pas mane. 

— Matai, iki šiol vis sekė, o dabar jau ir gaudo, — 
įėjęs į kambarį, mėgino juokauti Tadas. 

— Taip, jau gaudo. Ne juokai, — atsako geru ūpu 
Vaclovas. 

Tadas nusivilko kailinukus ir pakabino į spintą. Už
sivilkęs sutaną, vėl tapo visų pažįstamas kunigas. A-
pačioje, pirmame aukšte, pasigirdo triukšmas. "Liau
dies priešų", kaip kunigus bolševikai vadina, gaudy
tojai, įsiveržę į kleboniją su ginklais, šoko ieškoti į 
virtuvę. 

— Kur paslėpėte čia du įbėgusiu, vieną gimnazistą" 
su kailinėliais, — šaukė ištiesęs ginklą enkavedistas ir 
per virtuvę tiesiai drožė į šeimininkių kambarį. 

Išgąsdintos šeimininkes šaukė nesavo balsu: 
— Mes nieko nežinom, mes nieko nematėm. 
Greit subėgo ir kitos tuose namuose gyvenančios mo

terys: zakristininko, vargonininko ir varpininko šeimų. 
Enkavedistas, išbėgęs į koridorių ir radęs po laip

tais užrakintą sandėliuką, pradėjo jį, plėšti. Triukšmas 
didėjo. 

— Girdi, Vaclovai? — tarė Tadas, — koks didelis 
triukšmas. Tu čia pabūk, o aš eisiu žemyn. Juk vis-
tiek tie banditai krės visus namus. Mėginsiu reikalą 
tvarkyti. 

Jr 

. 

• I B O V NORITE rASKOLOS ANT Jfi 
• JEIGU NORITE FAsmtn TAUPINIMUI 
• JEIGU NORITE GAUTI 1% - EJLEIPKJTtJ t 

IJIMVERSAL 
Savings and loan Associalion 

1739 So. Halsted SI. Tel. HA Y 3317 
Jūsų indelių saugumui apdrausti per Federal Savings 

and Loan Insurance Corporation. 
Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 6 vakaro, Ketvirtadieniais 

nuo 9 ryto iki 8 vak., šeštad. nuo 9 ryto iki 1 popietų. 
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CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA 
Žiupsneliai Iš 
Town of Lake 

Jaunų Moterų Klubas iš
kėlė pusryčius pirmos šv. 
Komunijos k l a s e s vaiku
čiams. V. Katauskiene, pirm. 
to klubo, daug tame veikė. 
Dvasios vadas kun. J. Vyš
niauskas gerų patarimų pa
tiekia klubui. 

* 

Praeitą antradienį kun. J. 
Vyšniauskas atšventė" trijų 
metų kunigystės sukaktį. Pa 
sveikinti jį ta proga buvo 
atvykę keletas kunigų-drau-
gų. Ilgiausių metų! 

• 
Motinų Diena iškilmingai 

Brighton Park Žinutės 
BALF 6-to skyr. susirin

kimas įvyko geg, 16 d., L. 
Vyčių salėj. 

Nutarta remti vajaus ko
misiją, kad sukeltų mums 
paskirtą kvotą. Daug kas 
pasižadėjo dirbti per "tag 
day'\ bet dar daugiau rei
kia. Jei kas iš moterų, ar 
mergaičių, galėtų tam pa
sišvęsti, prašome priduoti 
adresus ir vardus J. Kass, 
4216 Archer Ave. 

Nutarta drabužius nešti į 
dvi vietas,: 4216 Archer Av. 
ir 4401 So. Mozart S t 

Nekalto Pras. Sv. Marijos 
moterų draugija aukojo per 
P. Vaikutienę $10. Būtų ge-

NEREIKEJO NEI ELEKTROS 

nomis, tėvais ir žmonomis 
ėjo prie šv. Komunijos. Kun. 

paminėta. Sodalicija ir švJrai , kad ir kitos draugijos 
Vardo Dr-ja su savo moti- pasektų moterų pavyzdį. 

J. Encheris perskaitė nuo
rašą laiško, kuris buvo pa-

A. Bendžiūnas, Šv. Vardo j siųstas kongresmonui M 
Dr-jos dvasios vadas, laikcjGorski prašant remti bilių 
šv. Mišias; o kun. J. Vys- H. R. 2910, kuriuo prašoma 
niauskas, aodaliečių dvasios jlefcti *00,000 tremtinių Eu-
vadas, pasakė pamokslą. Po ropoję į A. J. Valstybes. Ant 
visam parapijos salėj buvo I Obojaus J- K - Encheris ga ' 
bendri pusryčiai. v<> atsakymą nuo kongres 

mono. Atsakymą dedamt 
žemiau: 

May 14, 1947 
"Mr Joseph C. Enchcr 
"President, Chapter No. 6 
"United Lithuanian Relief 
"Fund of America, Inc. 
"4401 South Mozart Street 

g 
SKAITYKITE "DRAUGĄ" 

i 

JŪSŲ Radio Sugedęs? 
njęipajtes luKspertyvo 

Patarnavimo Pilt 

RADIO SERVICE CO. 
5344 W. t5th S t 

OIMKS. BL 
f IMAM DARBAS OAmAMTDOTAS 

T&lBom Vtoq Udtrbfsan 
TlMkhM Modeliu. 

DYKAI AFKAINA VTMAS 
Paimam II namq Ir pristato* 

PARDUODAMI NAUJUS 
RADIO* 

tarime Radiju I i 
laukti 

Taipgi Pasirinkimas VSllaualu 
Muatkoa Rekordų. 

TELEFONUOKITEf 
OIOKRO 4111 

lkl § : • • vai. 

Sodalicija netenka darbš
čios nares: Adeline Karkle
lis, kuri sekmadienį, gegužės 
18 d., pamaine pavardę j Ja
saitis, šliūbas buvo per su
mą. Adeline Karklelis ir 
Petras Jasaitis — pavyzdin
gi jaunuoliai. Linkiu laimes 
naujam gyvenime. 

* 

4.'£hicągo, Illinois. 
"Dear Mr. Encher:— 

"Permit me to acknow-
Ne vien "Cupids" sukinę- ledge receipt of your letter 

jasi ir paima jaunimą* bet'of recent date regarding the 
ir mirties angelas apsilanko, subject of legislation provi-
Štai, Elenos ir Onos Zabole- ding for the admission of 
vičių tevelia pasimirė. Soda-1 displaced persona into the 
lietęs dalyvavo šermenyse United States, 
"in corpore'* ir atkalbėjo ro- i "In response thereto I 
žangių. Užuojautos reiškia- wish to say this ąuestion is 

Julius "Dolly" VVeisberg, iš Chicago žmogžudys, teismo 
nuteistas mirti elektros kėdėje, dieną prieš egzekuciją 
rastas miręs. Apie jo mirtį visaip spėliojama. Koroneris 
įsakė padaryti skrodimą, nes manoma, kad jis nusinuo
dijo. (Acme-Draugas telephoto) 

mittee. 
"You can feel assured 

that I shall be mindful of 
your interest' whenever this 
subject comes before the 
entire Judiciary Committee 
of vvhich I am a Member 
for finai action. 

"Yours very truly, 
*Martin Gorski" 

Bal. Kerėnas 

i Didvyris nužudytas 
Dalias, Tex. — Peter M. 

Gomez, 27, buvęs Chicagfoj 
bartenderis, o karo metu 
pagarsėjęs Pacifike ir už 
tai gavęs "Purple Heart", 

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

ROSKLANDE 
KOPLYČIA RANDASI: 

10756 So. Michigan Ave, 
TeL PUL. 1270 arba CAN. 2516 
Res. teL — COMmodore 5766 

<< Bronze Star »t ir ltttus 

Pranešimai 

aukštus atsižymėjimo ženk
lus, buvo nušautas pirma
dienio vakare sodelyje prie 
vienos tavernos. 

me mamytei ir sesutėms. 

T A R K A I N I U K A I 
(Atkelta i5 4 pusi.) 

lėtumėt nusipirkti ' 'Stalino 
dūko". Būtumėt ne stalinis-
tai komunistai, jei nepasi-
stengtumėt įsigyti Moskovs-
ko perfumo ir neparemtu-
mėt visokiais perfumais kve
pianti Stalinterną... 

currently under considera-
tion before a sub-committee 
of the House Judiciary Conr 

Marąuette Park. — Ame
rikos Lietuvių Tarybos Mar 
luettė Park skyriaus susi
rinkimas įvyks gegužės 23 
d., 7:30 vai. vakare, parapi-

Policijos suimtas Elmo 
Estrada atsisakė nurodyti 
priežastis, dėl kurių jis tą 
karo didvyrį nušovė. 

Asmija nežino 

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
IR ODOS IŠBĖRIMAMS 

Ksnčlantlejl nuo aemų, atdaru 
ir skaudžių žaimdų, žino kaip sun
ku yra ramiai pasidėti, Ir kaip 
įakties metu n«*alima sarai Išsi
miegot. Kuomet 
talsdoa pradeda 
nležt Ir akaudS-

;; ti — užtepkite 
. LtaGULO Oint-

ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
•en'j, atdarų Ir 
ikaudilu laiadų. 
Jo ataairtnan-

t čioa Ir skausmą 
;' prašalinančios y-
! patybta suteiks 

! Jums tinkama 
ji nakties poilsi ir 
' DagelMs išgydyt 

senaa atda
ras ir skau-

akaudiems 

buvo pranešta, kad Mrs 
jos salėj. Visi direktoriai Amy Otis Earhart pareiškė 

įaa Vartokite j} 
nudegimams, šašų Ir sutrūkimų J 

Tokyo. - Vakar jau j f g^^^&ZriZ \ 
dinama atfilete's Foot decima Ir 
tlsiajima. sustabdo Jo plėtimosi, 
•ulalko nuo odos budilOvlmo Ir 

prašomi atsilankyti 
Frank Bakutis, sekr. 

RE£" ^ 

STASYS LITWINAS BAKO: 
11 H AR A D T a l OeriamiM Laikas Pirkti 

L / M D A M A "" VISOKIOS RftftIES NAMAMS 
<J REIKMENIS". — 

Švietimo aukštį Amerikos 
Jungtinėse Valstybėse gali
ma suprasti ir sekančio pa
vyzdžio. 1940 metais visose 
mokyklose pilną laiką nuo 5 
iki 22 metų amžiaus studen
tų buvo 30 milijonų, tai yra 
veik trys ketvirtdaliai visų 
krašto gyventojų. 

" 

VISOKIOS RCSIES NAMAMS 
GERAS PASIRINKIMAS: 

Refinnenys — lns«laota Plytę įsraUdos Skllags 
— L&mgų — Dura — Tvoroms Materlolo — Maliavos — 
Varnlalo — Enamsilo — Ctelefinlu Namams Reikmenų 
(Hardwar© — Pleisterio — Cemento — Srnta — Visokios 
BMfea bisallacUss Materlolo — Štormo Laaga — Kom-
Mnacijos Durų — Wallboard — Ptnater Board — Vams-
džtŲ Ir Daug Kitų Dalykn. 

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITtVINAS, Prea. 

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

VALANDOS: Nuo 8-ton raL ryto Iki 5-tos Tai. rak. 

r»f̂ r rad ir t ir>^ i i m a n o k a d ;' ,« t*« lWBt t0 ^ « ^ Piritų: aeras ir per raaro, jog ji mano, Kaa ^ 4kXiaont trokstaafiios odos nieiaji-
jos duktė, žymi lakūnė, A-
mel-ia Earhart, kuri dingo 
1937 metais skridime aplink 
pasaulį, buvo japonų paimta 
į nelaisve. 

Armijog žvalgyba Japoni
joj praneša, kad jai nepavy
ko gauti jokių informacijų, 
rodančių, kad ta lakūnė bu
vo japonų pagrobta. 

jiul. nuo darbo išbėrimams Ir kl 
ODM odos negalima Ii lauko pu
rtą 

LKGULO OINTMENT parsiduo-
1a po $1.21 Ir po $t.St. 

Siųskite iūsų Moncy Orderj tie- i' 
«lo« l — 

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

CICEEO 60. ILLINOIS 

PETER P. G U R S K I S DIREKTORIUS 
MŪSŲ KOPLYČIA YRA AIR-CONDITIONED 

659 W. 18th Street TeL SEEley 5711 
iy2 Moko j rytus nuo Halsted. Pietų gatves pusėje. 

'JOJ' 
K M • 

J 
KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG IŠ DIRBTUVĖS 

* ^ 

• 
Užsisakykite gražų paminklą ant savo mylimo as

mens kapo — tiesiog iš Šios vienintelės lietuviškos pa
minklų dirbtuves. 

Paminklas pristatome i visas kapines arti ar toli. 
Nuo akmens šlifikavimo iki raidžių iškalimo ir 

paveikslų įstatymo — BITTIN Ir KAMENSKY eksper-
tyvis darbas yra paremtas 45 metų patyrimo. 

Aplankykite mos Ir pamatykite masų darbo pavyz-
dHua. Dirbtuv* yra atdara visomis dienomis ir viso* 
mis valandomis. 

BITTINandKAMENSKY 
• • — — • — » — — » - — » • — — — — — — — — , . i i — — — 

Monument Worlcs 
3938 W. l l l t h STREET — Tel. BEVerly 0005 
Pirmoji paminklų dirbtuvg nuo ŠV. Kazimiero kap. vartų. 

J! 

U G D Ė S I O VALANDOJ 
Šaukite 

MAŽEIKA « EVANS 
ui LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

#845 Sa Ws^n, At* t3.lf Lftvoiilea A^. 
PROspect 0099., YAW« 1138-1139 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MK NELSON 

^ ^ | W S ) « S M * > S K V 

Sf. Casimir Monument 
Company 

3914 Wesl lllth St 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Tiesiog Ten, Kor Bosai 
Sustoja. 

Telefonas: CEDARCREST 6 33 5 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

4605-07 S. Hermitage 
Avenue 

Yards 1741-2 

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chlcagos Dalyse 

— — — — — • 
Radio Programai WGES 

(1390 k.) 
DABAR KAS ŠEŠTADIENI, 

nuo 9:15 Jkl »:S0 v. ryte. 
I I H • i 

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

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

NULIŪDIMO VALANDOJE 
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONT B. 

PETKUS 
VKI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

1410 So. 50th Ave., Cicero, 111. 
Telefonas TOWNHALL 2109 

6812 So. Western Ave., Chicago, 111. 
Telefonas — GROVEHILL 0142 

Bffisų patarnavimas yra greitas, mandagus b 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas! 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambalansu patarna
vimas yra teikiamas I 
dieną ir naktį. Kei-j 
kale, saukite mus. 

<W Mes turime koplyčias 
visose Chicaaos ir 
Koselando dalyse ir 
tuojau patarnaujam. 

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

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

Phones — CANal 2515 
COM 5765; PUL 1270 

MAŽEIKA ir EVANS 
3319 UTUANICA AVE. Phones: YARDS 1138-39 
6845 S. WESTERN AVE. PROspect 0099 

LEONARDAS L. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Phoae: PULlman 9661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 8. UTUANICA AVE. Phocs: YARda 4906 

JULIUS LIULEVIČIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Phone LAFayette g g j 

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

Telephone: YARds 1419 
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Iš lietuvių gyvenimo Austrijoje 
Salzburg-Glasenbaeh. — vynen, visi lietuviai gyvena 

Vietos amerikiečių katalikų vienu troškimu : 
kapelionas pakvietė stcvyk-j « K u o greičiausiai iš bado 
los lietuvių bažnytinį chorą š a l i e s A u s t r i j o s j tokią ša-
pirmąją Velykų dieną gie-jiį k u r galg tume dirbti ir 
doti karių pamaldose. Buvo p a t y s s a u d u o n ą u z s i d i r b -
atliktos Jos. Zangl'io "Šv. tip» 
Liudviko" mišios (lotyniš- T p r 

VANDUO IŠMETĖ ANT KRANTO 

kai) ir "Linksma diena mu
ms prašvito" (lietuviškai). 
Mišios buvo atliktos mies-
triškai. Jaunas, vos 20 me
tų, dirigentas J. Petkaitis į- Maskva. — Valsntin Ra
dėjo labai daug darbo mo- tajev, vienas žymesnių so-
kymui. | vietų rašytojų, kultūriniam 

Puola korespondentus 

Kapelionas įvertino chorą sovietų žurnale labai kriti-
ir pakvietė" giedot7pamali k u o J a Amerikos korespon-
dose kiekvieną sekmadienį. f f e n ^ s ' _k u r i? b u v o M a s k v o s 

Nelaukti svečiai 
konferencijoj. 

Tas rašytojas sako, kad 
korespondentai nieko blogo 
nerašė, kai buvo Maskvoj Didįjį Penktadienį stovy-
ir kai išvvko iš Maskvos kanmnkai. Jų pasirod!ymas I „immJt. tiiii tmmm%M < _ w — 

gyventojus nepaprastai su
jaudino. Pasirodo, kad j ie , . . ,_. 
. . , . . T - . J.v hau pradėjo 
ieškojo vieno pabėgusio išį ti * J 

bolševikų armijos aviacijos 
karininko. Vėliau patirta, 

Lietuvių Katalikiškas Seminaras 
Paryžiuje 

kad tą karininką suėmė 
amerikiečių karo policija 

Girdi, "jie lauke įsakymų 
iš savo viršininkų", o ve-

iš užsienių 
šmeižti" Rusiją. 
Visus Amerikos korespon-

tu s Katajev vadina "parsi
davėliais", "plunksnos ban-

Nuotrauka iš vienos ligonines New York, kurion buvo 
atgabentas lakūnas H. Poulin. Skrisdamas virš jūrų, už
ėjus migloms, jis buvo priverstas nusileisti į vandenį ir 
laukti bet kokios pagelbos. Jam pagelbėjo užėjęs viesu
las. Jūrų vilnys jį ir jo lėktuvą išmetė ant kranto. (Acme-
Draugas telephoto) 

Nors ir sunki lietuvio i mintis. Ypač didelio susido 
tremtinio dalia,, tačiau jų|mėjimo susilaukė semina-
išvargintose širdyse netrūk
sta ryžtingumo organizuotai 
dirbti ir dvasios pakilimo to-

i mus 

T?na«; «,„> — «^r,»r,,-» ™„ ditais", "melagiais" ir, žįno-Kusai nuo raudonojo ma- ,.,' v. , . ,, v , t 
ro niekur neeali i>abė*ti m a ' f a s i s t a i s • Y P a c P u o l a 
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BSSS ŽINIOS 
pabėgusius išdavinėja. 

"Grįžkite namo!" 
Vietiniai austrų ir ameri-

BUNE korespondentą, kuris 
iš Londono parašė seriją 
straipsnių apie Rusiją. 

Jeigu Katajev būtų nors 
kiečių laikraščiai be palio-1 kiek gudresnis, jis suprasta 
vos trimituoja, kad vienin
telė tremtinių išeitis 

kad korespondentai ne Įsa
kymų iš savo bosų laukė, 

grįžti namo, nes ateitis ne-1 bet to laiko, kada paspruks 
• V | • 

cLloK.1. 

Vlsoki raginimai tremti
nių neveikia, nes visi žino, 
kad grįžus tik mirtis arba 
vergija laukia. Todėl iki 
šiol susigundė grįžti tik 2 
lietuviai. Kiti, nežiūrėdami į 
kasdien sunkėjančias gyve
nimo sąlygas, ryžtasi sukan 
dę dantis ir toliau vargą 
vargti, bet nekišti galvos 
raudonajam budeliui po 
kirviu. 

Mūsų troškimai 
Laikinai nematydami ga

limybės grįžti laisvon tė-

nuo bolševikų cenzūros ir 
galės parašyti tiesą 

Grenv:!!e, S. C. — Visi 
28 asmenys, kurie buvo kal
tinami vieno negro nulinča-
vimu, prisiekusiųjų (jury) 
buvo išteisinti. 

Negras, Willie Earle, bu
vo pagrobtas iš kalėjimo ir 
nulinčuotas vasario 17 d. Jis 
nužudęs vieną baltą taksi 
šoferį. 

Pietinėse valstybėse iki 
šiol nė vienas žmogus nebu-

Komunistu fabrikas 
W,5nn1peg, Man. — Komu

nistų remiamas planas pa
siųsti tūkstančius slavų kil
mės Kanados piliečių į Ju-

jgoslaviją "rehabilitacijos 
tikslams" pasmerktas kaip 
"didžiulis mėginimas suor
ganizuoti penktąją koloną 
Kanadoje". 

Kanados Jugoslavų Tary
ba, komunistinė organiza
cija, parinko apie 1,000 ju
goslavų tam tikslui. Pir-

bulinti savo asmenybę. 
Kaip vieną iš tokių faktorių 
tenka suminėti Katalikiško 
Seminaro įsteigimą. Idėja 
kilo keleto jaunų katalikų 
tarpe ir buvo realizuota 
adv. P. Vilučio, kuris vasa
rio mėn. 20 d. sušaukė pir
mąjį seminarą. 

Katalikiškasis Seminaras 
tikslu pasistatė daryti pra
nešimus įvairiais aktualiais 
klausimais, ir nagrinėti re
liginius, tautinius, visuome
ninius ir kultūrinius reika
lus. * 

Buvę seminarai sukėlė 
didelį susidomėjimą įvairių 
pažiūrų inteligentų tarpe, 

ras, kuriame buvo nagrinė-1 Oiceros ALT skyrius 
jami Panelės Švenčiausios j per savo iždininką dr. Petrą 
apsireiškimai Liurde, ir ki- j Atkočiūną ir vėl pridavė į 
tas, kuriame dalyvavo vysk. jį Tarybos centrą $300.00 ku-
Brizgys, kuris padarė pra-!r i € s k i r i a m i L i etuvos laisvi-
nesimą apie lietuvių gyveni- ' 
mą Vokietijoje. nimui 

Seminaro vadovas yra 
adv. P. Vilutis, dvasios va
das — kun. Kubilius. Semi
naro vadovybe tikisi sėk
mingai tęsti šį idealistinį 
lietuvių susiartinimo ir kul-
tūrinimosi darbą. 

Katalikiškasis Seminaras 

Juozas Enčeris, kaipo 
LRKSA generalinis organi
zatorius Vakaruose, energin 
gai ir sėkmingai darbuojasi. 

X Komp. A. Pocius, kiu
ris per porą pastarųjų, sa
vaičių ligos buvo laikomas 

stokoja lietuviškos spaudos. l o v o j ^ ( į b a r j a u „& p r a . 
Šiam reikale gal galėtų pa- ,- . '.,. ____- /,,„w,™;«;~ ' „ . . f x ,? . . dėjo eiti savo (vargoninin-
talkininkauti broliai amen- . \ - T . - . 
, . v. . v , ,, . . i ko) pareigas Šv Jurgio baz-
kieciai, užsakydami semina- ' . 
rui spaudą, išeinančią Ame- \ n v c i 0 J e -rikoje. Seminaro adresas: 
59 rue de Grenelle, Paris 

kurie gausiai dalyvauja ir į VII, kun. Kubiliaus vardu, 
gyvai diskusuoja iškeltas' Kazys Brazauskas 

vo patrauktas į teismą dėl j moji grupe išvyks į Jugos
laviją sekmadienį iš Mont-

Daugybė belaisviu 
Paryžius. — Tarptautinis 

Raudonasis Kryžius prane-1 negįQ n u i i n č a v i m 0 S i s *b u v o 
ša, kad Prancūzijoj vis dar j p i r m a g atsitikimas. Prisie-
yra 510,000 vokiečių karo k u s i e j į k u r i a i s b u v o d e v y n i 
belaisvių, nors dabar Pran- tekstilės darbininkai, du 
cūzija kas mėnesį paleidžia; p a r d a v § j a i i r v i e n a s ūkinin-! p ^ o ~ \ u 7 ~ p V s i ^ ^ ^ 
po 20,000 belaisvių. k a f l p r i t a i k e nerašytą pieti- Kanadon. 

Lille mieste susektas ma- nių valstybių įstatymą, kad "Jie čia bus suorgani-
sinio pabėgiimo sąmokslas, nė vienas baltasis žmogus zuoti į milžinišką penktąją 
Pabėgimas buvo organizuo- negali būti baudžiamas už 

Skuba valgyt ledu 
Wa&hington. — Užvakar 

čia atskrido 31 karo vetera
nų sužadėtinė iš Austrijos. 
Atvykusios yra labai išsiil
gusios daugelio dalykų, ku-
riųj nėra mačiusios po kele
tą metų. 

Kadangi jų lėktuvas ats
krido nelaiku, jų niekas ne
sutiko. Visos atvykusios dėl 
to labai nepyko ir tuojau 
nuskubėjo prie ledų (ice 
cream) baro aerodrome. 

Šešios ir atvykusiųjų yra 
karo met unetekusios savo 
vyrų. Jos atsivežė su savim 
iŠ viso 10 vaikų, šalia ledų 
visos labiausiai buvo išsi-

realia Jugoslavijoj jie J i - ' j į ^ ^ ^ ^ ^bananų 
bus keletą mėnesiu. ' P a - , M r 8 g ^ B r i f e g l 3 2 Jį 

Aukos BALF-ui 
BALF Vajaus Komitetui 

įteiktos šios aukos čekiais ir 
grynais pinigais: 

$150.00 — Laurent V. 
Radkins; $100.00 — Eliza-
beth Rudauskas; po $10.00: 
Augustas Saldukas ir John 
Kass; po $5.00: Petras Man-
kus, kun. Dr. Juozas Pruns-
kis ir Frank Gervilas; $3.00: 
B. V. M. Sodality; $1.00: 
Raymond P. Brazauskas.' 

Aukas tremtinių šelpimui 
galima jįteikti kiekvienu me
tu Ulinois Valstybės BALF 

X Chicago Lietuvių Ad
vokatų Draugija pastarame 
savo susirinkime nutarė re
mti BALF aukų rinkimo va
jų visomis galėmis. BALF 
Chicago distrikte advokatų 
draugiją atstovauja adv. Al-
bert Lidy. 

X B. Pivoriūnienė, nenu
ilstanti labdaros darbuotoja, 
pasiryžusi išjudinti ne tik 
Town of Lake, bet ir kitas 
kolonijas BALF vajuje. Ji 
renka aukas ir verbuoja dar
bininkus pravedimui BALF 
aukų rinkimo vajaus. 

X Lydia Venta. Latvijos 
operos artistė, duoda kon
certą šeštadienį, gegužės 24 
d., Roosevelt College, 218 b. 
Wabash Ave. Koncerto pra-

keletą raįėnesių, * 'pa 
dėdami atstatyti krajštą", o 

j amas birželio 20 d. negro nulinčavimą. 

"VISI MANO DRAUGAI 

ŽINO CHESTERFIELD 

YRA MANO RŪKALAI" 

koloną", pareiškė Peter 
Stankovit8ch, "Croatian 
Voice" redaktorius. 

Jis sako, kad tik tiems 
naturalizuotiems piliečiams 
bus leista grįžti, kurie su
tiks tapti bolševikų agen
tais. Nuo tų, kurie šnipais 
nesutiks tapti, bus atimti 
pasai ir perduoti kitiems 
jugoslavams, kad tie atva
žiavę galėtų dirbti komu
nizmui. 

Salzburgo, kuri išteka už 
VVesley Niemeyer, Galves-
ton, Tex., iš džiaugsmo ap
siverkė, kai jai buvo pasą- tiniai reikalingi skubios pa-
kyta, kai' ji ir jos trys ma- gelbos! 

Vajaus Komiteto raštinėje, 
kuri yra 840 West 33rd i t , į džia 8 vai. vak. Prieš keletą 
Chicago 8, 111. šiuo adresu 
aukas galima siųsti ir paš
tu. 

Aukokime dabar, nes trem 

ži vaikai galės valgyti kiek 
tik nori ir ką tik nori. 

dienų ši mūsų brolių latviu 
dainininkė lankėsi "Draugo5 

redakcijoj. 
X B. Pivariūnienė ir B. Ci-

cienienė, Town of Lake vei
kėjos, labai susirūpinusios B 
ALF vajumi ir deda didelių 

SKAITYKITE "DRAUGĄ" Į pastangų, kad iki liepos mė-

BALF Valiaus Komitetas 

J? vk 

Reikšminga sukaktis 
Šiais metais sukanka 20 

metų nuo pirmojo perskri-
dimo per Atlantą. Jį įvykdė 
Charles Lindbergh, r.uskris-
damas be sustojimo iš New 
Yorko į Paryžių 1927 me
tais. Tiesa, jau žymiai anks
čiau yra buvę bandymų 
perskristi Atlantą, bet visi 
bandymai baigėsi nelaimin
gai. Lindbergh yra pirmas, 
kuriam pasisekė šią nepap
rastą kelionę atlikti. 

Ši sukaktis Prancūzijos 
spaudoj plačiai paminėta. 

Šiandien, po 20 metų nuo 
pirmojo perskridimo, kelio
nės per Atlantą yra virtu
sios paprastu dalyku. Kas
dien šimtai keleivių pato
giuose lėktuvuose šią kelio
nę atlieka. 

DABAR S A L I M A G A U T I 

Groseriu ir Pieno Produktu 

ARCHER FOOD N A R T 
410P/2 Archer Ave. - Tel. LAF. 3429 
ARCHER FOOD MART praneša atidarymą dideles Grosernes 
ir Pieno Produktų departmentų. Taipat kaip ir pirmiau — par
duodame ŠVIEŽIOS ŽUVIES. Žuvies galima gauti kasdien. 

JACK ROSENBERG, savininkas. Pirmiau savinnkas Quality 
Food Store, 1632 West 47th Street. 

PRISTATOME UŽSAKYMUS Į NAMUS 

1 

H O M E M O R T 6 A G E L O A N S 

Karininkai žuvo 
Rantoul, 111. — Kukurūzų 

lauke rasti lėktuvo likučiai 
ir septyni lavonai. Lėktu
vas, B-25, buw> tik apie 2 
mylios nuo jo paskyrimo 
vietos. 

Žuvusiųjų tarpe yra du 
pulkininkai ir penki kiti ka
rininkai. 

W A N T 
MONEY 
FOR A 
HOME ? 
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K^MTS-rSs* 

We can help you finance the home you want to buy 
or build. This friendly, local institution offers prompt, 
helpful servicc and expert guidance all. the way until 
you own that home free-and-clear. Learn about our 
direct-reduction mortgage plan. Come in now. 

ST. ANTHONY SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

1500 South 49th Court, Cicero 50, 111. 
PHONE — OLYMPIC 412 

nesio kuo daugiausiai surink 
tų aukų tremtinių sušelpi-
mui. B. Cicienienes pasidar
bavimu, Labdarių Sąjungos 
1-ji kuopa aukojo $25, Šv 
Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų 3-čias skyrius aukoje 
$5. 

X John Bart, Aldona Slei-
nis, Andrew Yuknis ir Ed« 
mund Daugird, Chicago Lie
tuvos Vyčių sporto mėgėjai, 
šauniai pravedė pirmąjį L. 
Vyčių Chicago apskrities 
bowling turnamentą, kuria
me dalyvavo visa eilė bovli-
ninkų iš visų kuopų. Turna-
mente dalyvavo ir nemažą 
skaičių padare taipgi ir aps
krities dvasios vadas kun. A. 
Zakarauskas. Turnamentas 
baigės bankietu ir dovanų 
išdalinimu Vyčių salėj. 

X Alice Stephens, žymi 
muzikė ir Stephens mergi
nų choro vedėja, šiomis die
nomis susilaukė ypatingo pa 
žymėjimo. > Ji kviečiama į 
N a t i o n a l Association of 
Teachers of Singing garbės 
draugiją. Tai pirma lietu
vaitė kviečiama ir priimta \ 
šią draugiją, prie kurios pri
klauso rinktiniai muzikai ir 
prityrę dainavimo mokyto
jai. Beje, Stephens merginų 
choras ruošiasi prie savo 
koncerto Orchestra Hali, ge
gužės 26 d. Su choru pasi
rodys ir operos dainininkė 
Anna Kaskas. 
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