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AKMY D A Y' DEMpNSTRACIJA TRIESTE 

RAŠO VYT. ARfTNAS 

PARYŽIUS.—Šiuo metu Italijoje vyksta aštri kova tarp 
Vatikano ir komunistų partijos. Jei iki šiam laikui Baž
nyčia stengėsi išlikti nuošaliai, tai šį kartą paėmė aiškią 
poziciją priešrinkiminėje kampanijoje* ir pirmą kartą po 
karo, per Velykas, pasirodydamas Švento Petro Bazilikos 
balkone, Popiežius Pijus XII susirinkusiai miniai pareiš
kė, kad italai toliau nebegali pasilikti abejingais įvykiams, 
kada Roma, Italija ir visas pasaulis stovi kryžkelėje tarp 
Kristaus ir antiKristo, kad atėjo lemiama valanda aiškiai 
pasisakyti prieš pavojų, kuris gresia iš komunizmo puses. 

Minia Kėlė Didžiausias 
Ovacijas Popiežiui jie gerbs religiją, nes jie 

elgiasi priešingai. Taika ir 
Nuo pat ankstyvaus ryto i socialinis teisingumas nega-

LEWISAS SAUKTAS STOTI TEISMAN; 
NORI PANAIKINT TEISMO ĮSAKYMĄ 

Stos Antrą Kartą Prieš Teisėją, 
Kuris 1946m. Jį Nubaudė 

ji Šv. Petro aikštę susirinko 
didžiausia minia žmonių, 
nešina Vatikano spalvos vė
liavomis, plakatais ir svei
kinimais. Du šimtai tūks : 

tančių žmonių buvo atėję 
ten pasiklausyti Popiežiaus 
žodžių, ir kada jis pasirodė 
balkone, iš dviejų šimtų tūk
stančių krūtinių pasigirdo 
"Tegyvuoja Popiežius!" Du 
šimtai tūkstančiai nosinai
čių pakilo į orą ir išvargę, 
suvažiavę iš visų provincijų 
italai, spaudėsi, kad geriau 

1 1 -lės būti pasiektas žemėje be 
religijos. O taip pat neuž
tenka užimti pasyvų neutra
lumą, nes tam galima bus 
pritaikinti Kristaus žodžius: 
"Tas kas ne su manim, tas 
prieš mane." 

—Reikia gelbėti grasina
mą Romą, nes išgelbėdami^ 
Romą, išgelbėsime ir taiką. 

Kitą dieną, kada sovietų 
komunistų laikraščiai pradė
jo kritikuoti Popiežiaus žo
džius, vadindami propagan
diniu mitingu, italų komu 

Kai Kurie Politikieriai Skaito, 
Kad MacArthur Šansai Prasti 

išgirdus Šventojo Tėvo žod- J nistai neišdrįso blogai atsi-
iiua. _ „. liepti apie Vatikaną. Togli-

Tarp minios matėsi viso* a t t i gerai žino, kad puhla-
kiausių luomų, žmonių, pri- m a s Popiežių jis sukurtų 
klausančių v i s o k i a u s i o m didžiausią katastrofą savo 
partijom, kurios šiandien 
Italijoje veda aršią kovą. 
Buvo tarpe minios ir tokių, 
kurie dieną prieš tai Popolo 
aikštėje klausėsi komunistų 
vado Togliatti kalbos, buvo 
tokių, kurie ištisą savaitę 
komunistų laikra š č i u o s e 
skaitė žinutes apie Vatika-

skandalus, bet šį kartą 
ie atėjo į Šv. Petro aikštę, 

kad gavus pagal krikščio
niškas tradicijas Popiežiaus 
palaiminimą ir atleįdimą. 

Tokia tai yra šiandieninė 
Italija, kurios balsavimas 
gali nulemti pasauliui taiką 

partijai, tad štai kodėl jis 
pasitenkina vien tik pulda
mas Vatikano kardinolus ir 
stengdamasis juos " su juo
dinti' ' įvairiais skandalais. 

Nenori, Kad Popiežius 
Apleistų; Italiją 

Jūsų korespondentui teko 
kalbėtis su sugrįžusiu iš Va
tikano vienu prancūzų žur
nalistu, kuris pasakodamas 
savo įspūdžius, išsireiškė, 
kad jis niekad nematęs taip 
sujaudintos Popiežiaus žo
džiais minios, kaip tą, kuri 
buvo susirinkusi Šv. Petro 

Dėde Šamas parode dar vieną pretenziją prie Italijos paramos, kuomet 5,000 l \S. kariu paradavo 
Trieste paminėti Army Day ir sutvirtinti "gyventoju, moralę ir pasitikėjimą." Demonstracija p.iro-
doma praeinanti pro viršininku estradą, Piaaza del Unitą aikštėje, 100,000 miniai stebint paradą. 

tamstai M ™ 7 5TA5SENA5 LAIMĖJO MSCOKSINE; 
, d 5 S t f 5 GEN. M'ARTHUR VIRŠIJO DEWEY 
jas vakar naktį sakė, komu
nistų, vedamas plebiscitas 
bus laikomas sovietų zonoje 
nuo geg. 23 d. iki birž. 13 d., 
kad nustatyti ar vokiečiai 
ten nori vieningos vyriausy
bės. Tas Rusijos žygis, at
sakymas į ekonominį sujun
gimą Amerikos ir Anglijos 
zonų, buvo senai laukiamas. 

P r^ež imas buvo padary
tas kelias valandas po U.S. 
komandieriaus gen. Clay 
pranešimo savo kariams, 
kad jų okupacija. Vokieti jo
je turi tęstis nežiūrint visų 
sunkumų, iki bus įsteigta 
tikra taika Europoje. Anot 
Clay, vokiečiai dabar neturi 
nacionalinės valdžios " iš
skiriant keturių valstybių 
karinę valdžią, kuri pasiro
dė neefektyvi." 

WASHINGTON, bal. 7.—Už tai, kad jis nepildė teismo 
į sakymo užbaigti angliakasių streiką, UMW unijos prez. 
John L. Lewis yra šaukiamas į federalinį teismą pirma
dienį, įrodyti priežastis, dėl kurių jis neturėtų būti nu
baustas už teismo paniekinimą. 

Teisėjas yra tas pats T. Alan Goldsbcrough, kuris 1946 
m. gruodžio mėnesy nustatė $10,Q00 piniginę pabaudą ir 
beveik trijų milijonų dolerių pabaudą angliakasių unijai 
už teismo neklausymą. 

Suėjo, Bet 'Nieko Nereiškia' 

UMW atstovai šiandien suėjo su minkštų anglių kasy
klų savininkais pasitarti, bet Lewisas sakė tai yra nereik
šmingas žestas, kadangi jis nieko gero neduos. 

John L. Lewiso advokatas 

ar karą, o patiems italams \ aikštėje. 
laisvę ar vergystę. 

Popiežius Pijus XII kal
bėjo tik apie ketvirtį valan
dos, bet kada jis užbaigė 
kalbą, kita ketvirtį valan
dos minia jam kėlė didžiau
sias ovacijas, kokių darnie-

Žmonės po Popiežiaus kal
bos verkė. 

Visi gerai suprato Popie
žiaus perspėjimą ir gerai 
žino jo žodžių prasmę, nes 
Romoje jau senai sklinda 
gandai, kad jei komunistai 

kad šv . Petro aikštė nebuvo P . a i m t l * v a l d ž i * ' t a i P o p i e -i žius turėsiąs persikelti i 
'Portugaliją ar kitą šalį. Sa
koma, kad kai kurie archy
vai jau esą perkelti į Lis-
boną. 

Toks Popiežiaus išvyki-

maciusi. 
Komunistai Nedrįsta Pulti 

Popiežiaus 
Popiežius susirinkusiai mi

niai davė perspėjimą, koks 
pavojus laukia italų ir pa- » * * » I t a l l J 0 8 l t a l a m s b u t u 

a a u l i o j didžiausiu smūgiu ir net ko-
- ^ i e m e U i y r a p a ž e n k l m - ! m u n i 8 t u o ? a ; . r e i ^ . 1 ?&& 

ti neramumais ir dabartinis į k a d . Popiežius neišsikels is 
perijodas pranašauja įvy
kius, kurie galės pasidaryti 
lemiamais ir nepataisomais. 
Virš Romos ir Italijos susi
telkė tamsūs debesys i r t a s , 
kas nėra aklas, mato, kad 
Roma, civilizacijos ir žmo
gaus vertybių gynimo lop
šys, pergyvena kritišką va
landą, kuri reikalauja stro
paus budėjimo ir bendros 
akcijos tarp krikščionių. 

Toliau j iš perspėjo minią 
prieš komunistų duodamus 
pasižadėjimus. 

—Jūs neturite aklai pasi
tikėti ju, pasižadėjimais, kad 

Vatikano. 
Kas Laimes Rinkimus? 

Beveik 'Tikra/ Kels 
Kainą už Važinėjimą 

Pakėlimas kainos už važi
nėjimą tramvajais ir auto
busais vakar atrodė beveik 
tikras, pasėkoje 16,500 vai
ruotojų, konduktorių ir kitų 
darbininkų reikalavimo pa
tiekto Chicago Transit Au
toritetui dėl 23 centų valan
dai algų pakėlimo. Anksčiau 
buvo pranešta, kad CTA tu
rėjo apie $2,000,000 deficitą 
per pirmus penkis mėnesius 
savo veikimo. 

MILVVAUKEE, bal. 7. — 
Harold E. Stassen, tris kar
tus buvęs Minnesotos guber
natorius, Ąl metų amžiaus 
aspirantas į . republikonų 
prezidentų nominaciją, aiš
kiai nugalėjo New Yorko 
gub. Thomas E. Dewey Wis-
consino rinkimuose 27-ių 
republikonų seimo delegatų, 
ir tuo pat kartu atrodo, už
kirto kelią gen. Douglas 
MacArthur kandidatūrai. 

Beveik galutini Wisconsi-
no rinkimų antradieny re
zultatai davė Stassenui 20 
delegatų. Atrodo, dar vienas 
Dewey delegatas dar gali 
laimėti, tad Stassenui tektų 
19 delegatų, MacArthurui 
šeši. ir Dewiui du. 

Argentina Nors Kartę 
Sutiko su Amerika 

BOGOTA, Kolombija, bal. 
7.—J.A. Valstybes ir Argen
tina sutiko principe, kad va
karų pasaulio apsaugojimo 
planavimas turi pasilikti ka
rinių vadų rankose. Apie tai 
pranešė Argentinos kalbėto
jas. 

Republikonai Laimėjo 
Rinkimus Ciceroje 

Republikonų kandid a t a i 
antradienio rinkimuose lai
mėjo visas vietas, pradedant 
su John C. Stoffel nugalėji
mu Henry J. Sandusky į 
miesto tarybos prezidentus. 

Kiti laimėtojai buvoCler-
ko vietai: Jerry Justin; col-

Harrison Combs šiandien 
lankfsi teisingumo departa
mente pranešti, kad jis ma
no prašyti federalinį teismą 
panaikinti įsakymą reika
laujantį užbaigti minkštų 
anglių kasėjų streiką. 

Paruoštasis prašymas pra
šo teismą panaikinti teisėjo 
Matthew F. McGuire šešta
dieny išduotą indžionkšiną. 

Turės Pasakyti Kodėl 
Nepaklausė 

Pirm negu Lewisas pasi
rodys prieš teisėją Goldsbo-
rough, jis penktadieny tu
rės paaiškinti teisėjui Mc-
Guirui kodėl jis nepaklausė 
teismo įsakymo užbaigti sa
vo unijos narių streiko. 

Del Anglių Streiko 
Mažins Važinėjimą 

Senatas Užtvirtino 
Hoffman Paskyrimą 

VVASHINGTON, bal. T. — 
Senatas šiandien patvirtino 
Paul G. Hoffman paskyri
mą vadovauti Europos eko
nominės šalpos programai. 
Tas veiksmas buvo padary
tas tik keturias dienas po 
p r a v e d i m o $5,300,000,000 
plano padėti vakarų Euro
pai atstatyti savo ekonomi
j a 

U N Prašo Čeky Valdžią 
Paaiškinti Perversmą 
LAKE SUCCESS, bal. 7. 

—UNos saugumo taryba 9 
balsais prieš 0 nutarė pa
siųsti Čekoslovakijos raudo
nam rėžimui kvietimą at
siųsti atstovą į Jungtinių 
Tautų debatus apie vasario 
mėnesio komunistinį perver-lectoriaus, Jerry Dolezal:į WASHINGTON, bal. 7.— 

supervisor, Leo Kasperski: Office of Defense'Transpor-
asesoriaus vietai, (lietuvis) I tation šiandien sakė, anglis s m * ^kMlovikime. Byla 

deginančių traukinių vaikš-1 * ° * * t • £ £ & ' į £ 2 £ John Kimbark; trustee, 
Stanley Para. 

Wallace "progresy v i a i" 
gavo apie 10 balsų kiekvie
nam precinkte. i . > 

tlnėjimas bus ateinančią sa
vaitę sumažintas kitu 25 nuo 

nio laukti Pragos atsakymo. 
Rusijos Gromyko ir Uk-

Socialisfas Išrinktas 
Milwaukee Meru 

MILWAUKEE, bal. 7. — 
Frank P. Zeidler, 35 metu 

i amžiaus socialistas, už dvie
jų savaičių pradės keturių 
metų terminą kaipo šio mie-

šimčių jeigu iki to laiko an- j r a i n < * Tarasenko susilaikė 
gliakasiai negrįš į darbą. ™222Zl3£lLS%££ 
Toks traukinių vaikštinėji
mo sumažinimas jau buvo 
įsakytas prieš dvi savaites. 

ARABAI IŠ SIRIJOS 
PUOLĖ ŽYDŲ KAIMUS 
JERUZALE, bal. 7.—Ara-

Amerikų respublikos da-
Unijos sutartis išsibaigia bar svarsto pasiūlymą pri-

birželio 1 d. Be algų pakeli- jungti vakarų pasaulio gy-
mo, unija taip pat reikalau- nimo planavimą prie Pan 
ja 21 dienos atostogų, vie- į Amerikų sąjungos vykdomo-
ton 14 dienų. šios tarybos. 

priešinosi išklausymui Čilės 
užmetimo, kad Rusija padė
jo komunistams užgrobti 
valdžią ir kišosi į Čekoslo
vakijos vidaus reikalus. 

Atstovas Tyli 
Vladimir Houdek, nauja

sis čekų atstovas UNai, bu
bu karių daliniai šiandien I vo salėje, kuomet balsuota 

sto meras Vakar'dieiios rin- mortarais ir artilerija ata- j tuo klausimu, bet atsisakė 
kimuose jis nugalėjo s a v o | k a v o t r i s ž v d l* kaimus, o i komentuoti. Jis prieš kelias 
nepartinį priešą Henry Re- ž v d ^ Haganos lėktuvas bom-1 dienas pasakė spaudai, jis 

bardavo arabų pozicijas ties . nedalyvaus debatuose. 
Castel, pietuose nuo Jeruza- • 
lės. 

uss 118,956 
93,415. 

balsais prieš 

Po vakarų sąjungininkų 
pasiūlymo grąžinti Triestą 
ir dabar po Popiežiaus kal
bos, jau nebėra abejonių, 
kad komunistai gali skaity
tis pralaimėję rinkimus 

Nesenai buvo pravesta an
keta ir padarytas spėlioji
mas rodo, kad krikščionys 
demokratai surinks daugiau 
šiai—220 vietų, po jų seka 
komunistai su 175 vietom, 
tautinis blokas su 45, nepri
klausomi socialistai su 43 ir 
visi kiti gaus apie 90 vietg. 

VĖLIAUSIŲ 2INIŲ SANTRAUKA 
—Aukštieji US karininkai patiekė kongreso karinai? Je^ 

gų komitetui reikalavimą padidinti Amerikos aviacijos 
jėgą bent 25 Kiošimčiais, i r pravesti karinę prievolę. 

—Rusija surado kitą kabliuką, šį kartą Austrijoje, kur 
reikalauji, kad amerikiečiai iškeltu radijo stotj. 

—Rasai dabar kaltina britus sulaužymu skraidymo re-
guio ir deIvto, kaltais už nelaimę britu lėktuvui. Rusai 
caip pat saką jie suvaržys pašto siuntinius. 

—Du komunistai merai šiaurės Italijoje pranešė išeiną 
iš komunistų ir pereina pas krikščionius demokratus. Keli 
kiti komunistų valdininkai grįžo į katalikų partiją. 

—Anglijos ir Amerikos ambasadoriai Belgrade protes
tavo Jugoslavijai, kad jų kariai šaudo per sieną j kitų ali-
jantų valdomas sritis laisvoje Triesto teritorijoje. 

—Pragoję pasigirdo raportai, kad Maskva {sakiusi Mas
kvos ir satelitų spaudai sušvelninti piktus užsipuolimus 
Prieš Ameriką ir Angliją ir jų politiką. 

Krovėjai Atsisakė 
Krauti RUSŲ Laivę 

NEW YORKAS, bal. 7.— 
AFL unijos laivų krovėjai, 
sakydami, "mes nenorime, 
kad krovinys būtų šaudomas 
atgal į m u s / ' atsisakė krau
ti prekes į sovietų laivą 
Rossia. Laivas turėjo šian
dien išplaukti iš New Yorko 
į Odessą. 

Arabų invazija buvo tai-! B d i e Š a S j3lM}, K6IKI9 
koma į Lavavoth Habassan [ g j j y į j j r ToleranCIIOS 
kaimą, kurj nesenai įsteigė L M W , , V ' ' ' — m— 
1,200 žydų karo veteranų. 
Jie siuntė skubius prašymus 
dėl Hagana kariuomenės pa
galbos. 

Raportai sakė, vokiečiai 
valdė arabų artileriją. 

PRAGA, bal. 7. — Prez. 
Eduard Beneš, pirmoje vie
šoje kalboje po komunistų 
valdžios įsisteigimo Čekoslo
vakijoje, šiandien pareiškė, 
jog tik laisvė ir tolerancija 
tegali sugrąžinti gerbūvį* ir 

CANBERRA. bal. 7. —j malonumą. 
Valdžia šiandien atmetė pa-Į Benešo balsas susilpnėjo 
siūlymą uždaryti komunis-. 
tų partiją Australijoje. 

Ieško 4 US Lakūnu 
Dingusiu Pacifike 

PEARL HARBOR, bal. 7. 
—Lėktuvai, nardantieji lai- j j ^ s a

r 

vai, naikintuvai ir maži lai-! -
vėliai ieškojo, bet nesurado 
keturių marinų lakūnų, ku
rie pradingo virš jūros ma
nevrų metu. 

KALENDORIUS 
Balandžio 8 d.: Sv. Diony-

zijus; senovės: Staugirdas. 
Balandžio 9 d.: Šv. Marija 

Kleopą; senovės: Dalė ir 

ORAS 
Dalinai apsiniaukus, r y* 

lietus, truputį vėsiau. Saulė 
teka 5:23; leidžiasi 6:24. bet nekalbėjo. 

ir nutrūko jam baigiant tri
jų minučių kalbą, ir jis at
rodė galįs sukristi pirm ne
gu užbaigs savo kalbą. 

Jo kalba, minint Charles 
Universiteto 600 metų su
kakti, buvo jo pirmas viešas 
pareiškimas nuo to laiko 
prieš penkias savaites, kuo
met komunistai užgrobė val
džią. Jis anksčiau pasirodė 
Jan Masaryko laidotuvėse, 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, bal. S, 1948 

Masiuke Ant Gyvenimo Bangu 
Laiškas Apie Liūdno Vaizdo Riterę 

Iš Detroito 
Rašo DR. NlSPAiLEVIČIUS 

Bet vis dėlto "atviras 
laiškas", koks jis nebuvo, 
išvydo šviesą pro "tarybinia 
me" leidinyje. O neužilgo 
sudundėjo spaudoje bu v. 
tremtinių "Pareiškimas del 
provokacijos", kur.uo Ma-
siukės atvejis nustatomas 
visai kitoje šviesoje; o vi
suomenei aiškiai išdėstytas 

Visam pasauliui yra žino- ] tuoti. Debatuoti nori apie 
mas garsaus ispano Servan-\ viską, "bile tik debatai", 
tes'o romanas "Don Kicho-' Nori debatuoti apie savo i tikras susipratus o lietuvio 
tas — liūdno vaizdo riteris garsias "žinias", apie "ta-1 požiūris į Mėsiukės siūlo-
iš La Mančos". Visiem irgi rybų Lietuvą", apie kremą- • mus "debatus". Gint: bolše-
žinomas tas Detroito raudo- torijus, apie tremtinius, a- vikišką okupantą teleidžia-
nųjų "vaiklomanų" prototi- pie nacius, apie lietuviškus ma t!k vtsuomeniarae tais-
pas, vargšas Don Kichotas, fašistus, apie Sovietų Są- \ me, aiškiai, be jokių prisi-
kuris, įsikalbėjęs sau reika- jungą.. . (gal dar ir apie pa ! dengimų stcjant gyr.ė u į 
lą kovoti dėl idealo, to ta- šaulio sutvėrimą bei atomo ; okupanto pusę. Jei tiek turi 
riamo idealo var iu daro bombą?) Bile atvažiuok, o! don-kichotiškos drąsos — 
vieną nesąmonę po k i t o s , čia tai jau padebatuošime! j ateik, pasisakyk esanti oku-
Juk kada žmogų apsėda Svarbu buvo išprovokuoti—j panto gynėja ir #ink! Ir ne 
"idee fixe", jis nesusigaudo debatai dėl "tarybų Lietu- niekus ta*šk, bet įrodyk sa
ką bedarąs. Tada jis šoka, Vos". Svarbu buvo savo pro ( vo tezes. Įrodyk, kad depor-
į kovą net su . malūnais, sovietiškai išgamų visuome- tacijų j Turkestaną nebuvo, 

kad lietuviai «avo n?ru į 
Soviete Sąjungą įstojo, bet 

Tas prieš keturius šimt-1 n e i pasidemonstruoti: va, 
mečius sukurtas tragiko- j žiūrėkite, einu į kovą dėl sa-
mičkas personažas minia- j v o per radiją prikalbėtų ne-1 .nebuvo smurtu įjungti, kad 
tiūrcje dabar atgijo. + De- j sąmonių. Senelis Krylovas, \ Rainių pušynėlyj aukos ne 
troite. Tik veikia tas liūd- i g a r s u s r u S ų pasakėčia ra- raudonųjų rankomis sumė-
no vaizdo riteris Detroite š yt c jas , tartų: ai, Moska, sinėtos ir tt. 
ne šarvais prisidengęs bet t j o n a s i l n a > č t o l a j e t n a | ^ ^ Masiukei ramiai 
s i j o n u o t a s ; i r k o v o j a j i s n e i s l o n a » **—s~i~- *~~ -*-;- ^ -1' ( š u n i u k a s t a s s t i p -
s u L a M a n č o s a p y l i n k ė s r u s a p l o j a c r a m b ! į j i s ) 
malūnais, bet su . . . b u v. _ . . ., _, . .„. . .. t. Sunku kalbėti apLe laišką, tremtiniais lietuviais; ir va- , . , . . . , . 
,. . . . . . . . . . _ kaipo toki. Mes jau neprie-
dinasi jis ne iškilmingu Don , .*: . . ; • : . . . ' . 
Kichoto vardu, b: t " ' - Maištaujame Masmkei lietu-

"lo-
j e rka - Masyte. Galop ir jon I v i « k a l b c s S t a t i k o s bei 

idee fixe", arba lietuviškai 

karą. Detroite pratupėjusiai, 
tremtinius iš pasalų naciais 
bei vokiškais fašistais v a-
dinti. Juk ji, nežino, ką lie
tuvių tauta paaukojo kovai 
su naciais. Juk ji neskaitė 

sintaksės nežinojimo; besi- n e vienos knygos, kurios da-
tariant "tas "bzikas~", ant niekindama rusų kalbos, ji b a r p a s į^pdė lietuvių kalba 
kurio visa veikla grindžia- n e t u r ^ J ° l a i k o lietuvių kai-. a p i e n a c į ų kacetų pragarą, 
ma, yra noras "užgirti" ry- b o s b e n t k i e k pasimokyti. Juk ^ n e ž i n o > k a d y r a k a . 
tų diktatorinį režimą, sten- ° raudonojo leidinio redak- c e t i n § s martirologijos judė-
giantis čia esančiai lietuvis- toriai, matyti, ir ne ką dau , j į m a s y į s tai lietuviai kau
kai kolonijai vaizduoti, kad S i a u l l ž J^ sugeba pakorė- j k i n i a i > p o kacetus kankinti, 
raudinas burliokizmas yra p ° t i . Bet mes labai priki . J i e y i s i dabar 4 okupuotą 
pasaulio.išganymas. šamo Masiukei logisko_ mm-, L i e t u y ą n e g r i ž t a > R e i š k i a 

Bet gyvenimo bangos yra cių dėstymo nemokėjimą.; j j į e n a c i a i ? ! Kapitalistinėje 
nesuvaldomos ir ne-ailes- Tai yra nedovanotina yda į ̂ ^ -e ž i a i turtejan-
tingos. Puolė Masiukė vi- tam kas nesieja advokato | ^ a d v o k a t e i a t r o d k a g 
som keturiom viską, kas sto vardą Negalima, reikalą j . burliokizmą tas 
vi raudonajam burliokizmui; dėstant mėtytis, sakinio ne ; ̂ . . ^ ^ 
skersai kelio, puolė kaip baigus tuo sakiniu pradėti 
Don Kichotas malūnus. . . ir, jau kitą mintį dėstyti. O 
kaip ir Don Kichotas, ma- šiame "atvirame l a i š k e " 
lūno sparno užkabintas, pa- kiekvienas sakiny yra tipin-
kilo į debesingą padangę, gas pavyzdys, kaip nere*-

nus Nepriklausomos Lietu
vos Valstybės suverenumą 
kariškos okupacijos priemo
ne, t. y. nusikaltimas prieš 
Atlanto ir UN čarterius ir 
smurtiškas sulaužymas tarp 
tarp Lietuvos ir SSSR 1320 
rr 1926 metais sudarytų su
tarčių. 

2. Nusikaltimai Lietuvą 
okupavus, nehumaniškas el
gesys su Lietuvių tauta, te
roras, kuriuo palaikomas o-
kupanto įvestas režimas; 
nusikaltimas prieš žmoniš
kumą — genocidas. 

Drąsos ir dar kartą drą
sos Detroito raudoniesiems 
veiklomanams stoti į tokį 
visuomeninį teismą, pasiro
dyti visame savo donkicho
tiškame grožyje, pulti, kib
ti į malūnus. Gyvenimas 
nestovi. Ir malūnų sparnai 
ima suktis. Pirmyn, StSpa-
nida Michailovna, su visais 
savo "mes" į teismo salę! 

Per eryptocemmies radio 
reklamuojamą dramą "ant 

gyvenimo bangų" užbaikite 
Vaidinti visuomeninio teis
mo salėje! 

Peterson Pabrėžia 

leisti bobelei, kuri vos bega
li pasirašyti, bet to negali
ma atleisti... advokatei. Čia 
ir vėl iškyla: arba piktoji 

&22I5Z.i-A^A^ATOZfiC^raSZScii^ 3&T329 

KENCIANTIEJI 
— nno — 

Arthriti* — Rhetimati/ino — 
Lumbagu — Muskulų Skausmo 

. . . Vartokite . . . 
HEALTH RE80RT MINI.UU 

BATU DRUSKĄ 

Vienas maišukas užtenka 10 
maudymusims 

KAINA TIKTAI — $1.25 1 

Prašykite jos vietinėj vaistinėj, o 
jei jūsų vaistininkas neturi, siųs 
kitę savo užsakymus su pinigais 
tiesiog į — 

Bath Products Co. 

NKLER 

Tik. deja, ne herojiškoje po- kia rašyti. Kiekvienas sa- v a h a : a r b a " D o n K i c h o t o 

zoje. • kinys yra charakteringas Į P a v e i k s l a s -
Bepigu buvo "gerais se- vientisos minties laužymo I Dabar ir vėl naujiena, 

nais" laikais, prie savo mi- Į pavyzdys. Panalics struk- j Detroito Liet. Org-jų cen-
krofono priėjus, kaip geram tūro s laiškais dar teūsiai j t r a s J a u «ukruto ir skelbia 
crypto commie tinka, pro- jaunuoliai bando išreikšti | konkrečiai ruošiamo oku-
tarybines "žinias'' paleisti s a V o pirmos meilės prisipa- { pantui teismo sudarymą, 
ir burliokiškas dainuškas žinimus. Bet rašyti tokia Mūsų nuomone, tame teis-
padainuoti. Bet lazda turi p a t struktūra laiškus — at- ! nie turėtų būti raudonajam 
du galu. Trenkė perkūnas v i r U g laiškus—advokatei?... \ okupantui priskirti šie nu-
iš giedro dangaus. Staiga i prisimena Dcn Kichotas, pa sikaJtimai: 
parodyta visuomenei, ko tos j k i b ę s a n t m a l ū n o sparno. 1. Nusikaltimas panaiki-
"žinios" vertos ir kuo ra- j ( 
dio klubo programa ''kve
pia": kad jau par daug ten 
tos brogos, kur*ą Stalinas 
Kremliuje verda, rankoves 
atsiraitęs. 

Detroito raudonieji vei-
klomanai sujudo, sufurnin-
tieji (atsiprašau, paiaudu-
sieji) ėmė tuos "apokrifus" 
skaityti, Stepanidos Michai-
lovnos Masytės prestižas ė 
mė smukti, raude na j a m 
fronte ėmė rastis plyšiai. 
Ką daryti? 

O gi ir Tolis, pro Datroi-
tą pravažiuddamas, iš rau
donųjų veiklomanų šyptelė
jo. Ir*Stepanida Michailov
na (ta pati "Stephanie Ma
syte') rašo Toliui atvirą laiš l 

ką, kuriuo kviečia jį debi-

J. 
lifikuotas Kandidatas 

FRANK J. VVROBEL, kandida
tas į valstybės General Assembly 
atstovus 4-tame distrikte, gimė 
ir užaugo Brighton Parke (12-
tame ward'e), Chicagoje. Jis yra 
vedęs, turi 3 sūnus ir gyvena su 
savo šeima, 3915 S. Kedzie Ave., 
kur turi savo real eetate biznį. 

Baigė Five Holy Martyrs mo
kyklą ir Kelly High School. Lan
kė South Side Junior College ir 
John Marshall Teisių mokyklą. 
Jis aktyviai dalyvavo politikoje 
daugelį metų. 

Jauniausias direktorius Lenkų 
Tautinio Susivienijimo išrinktas 
1943 metų seime Bostone, Mass. 
ir perrinktas 1947 metų seime 
Clevelande, Ohio. Jis yra buvęs 
armijoje ir tarnavęs kariuomenė
je Italijoj. Frlink <J. Wrobel yra 
narys P. N. K. Youth Commis-
sion, priklauso' prie P.R.C.U., Co-
lumbus Vyčių Archbishop Weber 
Council, buvęs Commander Cent
ral Park Posto No. 1028 Ame
rikos Legion'erių, kuris randasi 
Brighton Parke; yra narys Pblish 
Legion of American Vets ir rė
mėjas daugelio sporto grupių. 

Dr. I. E. Makar 
GYEFYTOJAS IK CHIRURGAS 

11750 So. ParaeH 
Tel.: PULLMAN 8277 

VALANDOS: pagal susitarimą. 

Vakar vakare, Raymond Haga-
mann Legion post'o patalpose, 
prie 84-os ir Halsted St., įvy
ko didelis masin'S mitingas re-
publikonų kandidato į kongres-
monus 3-iame distrikte S. R. Pe-
terson'o pagerbimui. Susirinki
mą sušaukė United Steelvvorkers 
sub-distrikt'o PAC-CIO. Šioje gau 
šioje sueigoje žymūs kalbėtojai 
iškėlė p. Peterson'o gabumus ir 
jo tinkamumą eiti konkresmono 
pareigas. 

Pats p. S. R. Peterson iškėlė 
•keletą svarbesnių jojo platformos 
punktų. Jis įsitikinęs, jog kai 
kurios Taft-Hartley įstatymo da
lys prieštarauja JV konstitucijos 
13-am artikului, ir jog šio įsta
tymo kai kurie punktai darbda
viams teikia beveik neapribotų 
teisių ir privilegijų, kai tuo tar
pu aprubežiuoja darbininkijos tei
ses. Peterson pabrėžė reikalą iš
braukti neteisingą Taft-Hartley 
įstatymo dalį, kuri reikalauja, 
kad NLRB (National Labor Ru-
ling Board) duotų pirmenybę iš
klausyti kaltinimus iškeltus prieš 
unijas, kai tuo tarpu išklausinė
jimai bylų iškeltų prieš darbda
vius turi laukti savo eiles. 

Peterson taipgi pabrėžė, jog 
būtinai reikia tuoj išleisti įsta
tymą paglemžti komunizmą, ku
rio tikslas yra prievarta nuvers
ti valdžią. 

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 West Cermak Road 

Ofiso valandos: Kasdien nuo 1 — 5 
išakyrus trečiadienius. 

Tel. VIRginia 6776 
Vakarais Pagal Sutarties. 
Rezidencija: Matteson, III. 

Tel. C h k a g o Heights 995 -Yl 

Dr. Constance O'Britis 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
2408 West 63rd Street 

VAL.: nuo 7 iki 9 kas vakaras, 
a r b a 

telefonuokite dėl sutarties: 
HEMLOCK 5524 

Tikslus Tyrimas. Contact Stiklai. 
Orthoptic Gydymas. Stiklus Atnaujinu 

Dr. Walter J. Swiatek 
OPTOMETRISTAS 

2201 W. CEKMAK ROAD 
Virš Metropolitan State Bank) 

Tel.: VIRginia 6592 
• A L . : kasdien 10 iki 12; 1 iki 5; 
7 iki 9. Šeštad. 10 ryto iki 6 va k. 
Rekmad. 10 iki 12 Trečiai!, uždarvta. 

Akinius 
Pritaiko Egzaminuoji 

Dr. J. J. Smeiana, Jr. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland 
v-
, 

VALANDOS: 
Pirmad., Antrad, Ketvirtad., 

Penktad. 9:30 iki 12—li$0 
* Iki 8:30 

Trečiadieniais Uždaryte 
Š e š t a d i e n i a i s 0 : 3 0 iki J 2 — 1 : 3 0 

ik i 6 P M . 

AkiŲ Specialistas 
Laikomas Pasitarimui 

CANal 11528 Platt TOdg. 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Persikėle į naują ofisą — 

4740 So. Ashland Avenue 
(Antras aukštas) 

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 

Res. Tel.: MIDvvay 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 vai. dieną. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 S o . 4 9 t h C o u r t , C i ce ro 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
VAI*: 10-12 rv+e: 2-6. 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted St., Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3—8 popiet 

Of fL tel. GRO. 5677. Rez. FRO. 1474 

Dr. Peter J. Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2951 West 63rd Street 
VAULNDOS: nuo 2-4 h- 6-8 kasdien, 

išskiriant trečiad. ir sekmad. 
Šeštadieniais tiktai nuo 2-4 popiet 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Trečiadieniais pagal sutartį 

J. RIMDZUS. D. C. 
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN £7ATE OF INDIANA 
Home oa.IIs in Indiana 

Phone BIShop 5833 
PHYSIO THERAPY 

2828 So. Christiana Avenuo 
HOURS — Daily 6 to 9 P. M. 
Saturdays 10 A. M. to 5 P. M. 

Dr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2421 West 63rd Street 
VALANDOS: Su&itarius — nuo 1:0§ 
iki 4:00 ir nuo 7:00 iki 9:00 vaka 
ro, išskiriant Trečiadienių Ir Šešta

dienių vakarus. 
Ofiso Tel. GROvehill 5213 

Rez, Tel. HILitop 2626 

DR. A. JENKIN5 
PHTrSIOIAH Jk l U B O S O M 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 W. 63rd Street 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien nuo 2-4 p.p. Ir 7:30-9 vak 

Šeštadieniais nuo 2-4 popiet 
Trečiad. ir Sekmad. uždaryta 

Ofiso Tel. — PROspect 38S8 
Res . Tel. — VIRginia 2421 

Tel. GRO. 1800 (Ofiso ir namą) 

Dr. Walfer J. Kirstuk 
PHYSICLAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas) 

3925 West 59th Street 
VALANDOS-. 2—4 pop ie t « : * 0 — 

8:J0 vakarais. Trečiad. pagal BUtartl 

^ 

PULLY AUTOMATIC 

STOKERS 
VVinkler automatiškas ši ldytuvas prašaifha 
v s a s senoviškos runku k u - e r i m o martn.s 
bė«las. purvą ir naštą. Automatiškai pa l i i -
•\ra.mv^hWW%a ko šilumų patogiame 
> a m a m s laipsny, než ū h n t oro 
A p a r t m e n t a m s . atmaimi.. . ir paganiė-
_, , ies Winkler ' "I n t e r-
l i r a i r t u v e m s . . . . rMan" Drivo užtikrina 
į s t a i g o m s ''S% patarnavimą. 1/ . -
_ . . . _ 'ikit pas Wlakl«r par-
D i r b t u v ė m s . . . . davėją prieš perkant. IMMEOIATI 

O f U V U Y 

TAISYMAI PILNI ŠILDYMO ĮTAKYMAI DALYS 

OKMOREOF 

LAFayette 
3138 

WITH THE AMAZINO 

WINKLER L?* 
•u. F,....,. 0 | l BURNER 

l>egina vi».-.kiaus ios nlšfes a l i e j ų . . . 
net ir sunkiausiai degančius maiši- ' 
nius . . . Mažina knlro varto.iinją . . . 
Demonstracfja jtikina . . . ATEIKIT 
šIAN'riH'N! 

ARCHER STOKER SAliES 
Lietuviška Jsta'g^. 

410L1 S. Archer Ave. 

m ̂  ^ ^ M N ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ l l ^ l ^ fefe ^ ^ ^ ^ N ^ ^ 

WESTWOOD UQUOR STORE 
2441 West 69th Street. Chicago 

T Y P . E W R I T E R S 
N C W A N O 

R E B U I L T and ADDING MACHINES P A Y M E N T 8 

H AVE YOU SEEN 
' THE NEW 1 9 4 8 

DELUXE 
WOODSTOCK 

T Y W t W R I T E « 

Laboratories — Chicago 24, UI. 
: [ 

P H O N E 
AN DOVER 7 3 7 3 
FOR F R E E T R I A L 
1 T I A W GUARANTCE 

IMMEDIATE DELIVERY • 
POETABLE and STANDARD 

ALL MARIS 
SOLD - RENTED - EXCHANQED 

•REPAIRED - OVERHAULED 
NO CHARGE F'OR ESTIMATES 

ALL WORK GUARANTEED 0 

kTypEWRITER CO. 
T 89 W MADISON ST. 

( 2 0 YEARS O N M A D I S O N STREET AT VVELUS) 

*STAR 
P h c n r Ą N P O V [ R 7 ? 7 ? 

Ofiso Tel. VIRginia 1886 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IE CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA: 

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

DR. EMILY V. KRUKAŠ 
GTDYTOJAS ER CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
O f i s o Te i . L A F a y e t t e 3 2 1 0 

Rez. Tel. REPubUc 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
gaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį. 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė. 
Telefonai: 
Oii«K> — HEMlock 5849 
Rez. — HEMlock 2321 

VALANDOS: Trečiadieni Ir fie* 
tadienj pagal susitarimą; kitomi* 
i — į nuo 2 iki 4 po piei 

7—9 vakare. 

O f i s o t e l . G R O v e h i l l 4 0 2 0 
R e z . t e l . H i l l t o p 1 5 6 0 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Rd. 

OFISO VALANDOS 
Nuo 2 iki 4 valandos popiet, 

Ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Trečiadieniais ir Šeštadieniais 

pagal sutarties. 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ ^RAUGUOS NARIAI 

Tel. VIRginia 6583 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1-8 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trečiadieniais ir šeštadieniais ofisas 
yra uždarytas. 

REZIDENCIJA 
3241 West 66th Place 

Tel. REPubUc 7868 

Tel. CANal 0257 
Rez. Tel.: PROspect 6659 

FIDELIS PASIRINKIMAS VYNO, DEGTINfiS, ALAUS! 
Speclale 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. P. I ZALAT0RI5 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 T. ryto iki 6p.p. 

6 iki 9 vai. vakare. 

Dr. Walter M. Eisin 
( E I S I N A S ) 

6155 S. Kedzie Ave. 
Practice l imited to Obstetrtc« 

and Gynecologry 

TialJLNDOS TIK PAGAL SUTARTI 
T e l e f o n a i 

Ofiso HEML 8700. Rez. PRO. 6282 
Jei neatsiliepia, šaukit MLD. 0001 

Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 YVest Marųuette Road 
OFISO VALANDOS: 

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

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 
4615 So. Ashland Avenue 

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

Sekmad., Trečiad. ir Sestad. 
Vakarais—tik pagal sutarti. 

Office Tel. YARds 4787 
Namu Tel. PROspect 1930 

Norėdami ką nors pirkti, par
duoti, išnuomuoti, surasti, praneš
ti ir t.t., pasinaudokite "Draugo" 
CLASSIFIED skyriumi. Tūkstan
čiai asmenų yra gavę rezutatus! 

Dr. A. Montvid, M.D. 
GYDYTOJAS IK CHIBURtiAa 
West Town State feank Bldg. 

3400 West Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Resiz. Tel.: BRUnswick 0597 

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos TeL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1-3 ir 6-8:30 P. M. 
Šeštadieniais 1 iki 4:30 P. M. 

Trečiadieniais, pagal sutarti. 

* 
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1$ DETROITO LIETUVIŲ GYVENIMO 
2INIOS-2INEIES 

" " " ' ' , 

Labor Day pikniko tikietų 
knygutę. Nuoširdžiai dėkui 

Daugiau ir daugiau lietu- J a m u ž t o k i pasidarbavimą. | mui likusiųjų savo brolių'ir 
vių stengias j savo namus Toliau sekantieji atnauji- į seserų tremtyje. Jie žino, ką 

Kas savaitę į Detroit at
vyksta tremtinių iš Vokie
tijos. Visi kupini patrijotiz-
mo ir noro darbuotis čia Lie 
tuvos išlaisvinimui ir šelpi 

platintų sekmadieniais. Ne
siranda žmogaus, kuris tam 
pasiaukotų. 

HELP VVANTED 
Nuo balandžio 5 d. mokes

tis už važiavimą gatvėka-
riais ir busais pakeltas 13c. 

parsikviesti labai naudingą n o prenumeratas: James iri reiškia gyvenimas krašte, j Žmonėse didžiausias nepasi-
svečią — dienrašti "Dimn-f MarŲori* Samitftai, A. Kiu- kur svetimas žmogus nėra | tenkinimas. Kadangi gatve-
gą". Vieni užsiprenumeru6-; beriene, ir Juozapa Shinko- pageidaujamas, kur jis uja- j karių, ir busų patarnauto-

Į "Šį mūsų pasveikinimą 
Į maloniai prašome Gerbiamą 
Tarybą perduoti: Bendra- — 
jam Amerikos Lietuvių Fon- + <«n i? A n r rv* + HELP WANTED — VTRAI 
dui — -'Bali", Ponams Lie-1 
tuvos Ministeriui ir Konsu- D A R B Ų S K Y R I U S VIDUTINIO AMŽIAUS VYRO 
lams Š. Amerikoje ir visiems ' j %]uoii ^vajy t l f a b r i k e Dienomis. 

"DRAUGAS" HELP WANTED G e r a s atlyginimas. 

ja, kiti stengias iš anksto j n i e n e -
atnaujinti prenumeratą, kad "Draugas" plačiau ir pla-
nebūtų sulaikytas ne vienas č i a j Pradeda lankyti lietu 
dienraščio numeris 

mas ir niekinamas. 

Balandžio 11 d. jvyks svar 
vių šeimas. Kurie tiktai už- j bus Federacijos 4-jo skyr. 

štai, Petras Yarmak, se-1 siprenumeruoja, visi paten-i susirinkimas, Šv. Antano pa 
nas Detroit gyventojas ir | kinti turiningu dienraščiu irjrapijos mokykloje, 3:30 vai. 
ilgametis šv. Antano Drau
gijos^ narys, pats užsiprenu-

nebegali atsiskirti. popiet. Draugijų atstovai, 
"Draugo ' skaitytojai pra Į valdybų nariai ir visi veikė-

meravo dienraštį, o per jį j šomi supažindinti su "Drau-1 j a į kviečiami atsilankyti, 
atnaujino prenumeratą i r į g u " tuos, kurie dar jo ne-j Turime labai svarbių reika-
Lithuanian Club. Be to, Pet-1 skaito. Po to nereiks jų ra-, ių svarstymui, 
ras Yarmek minėtam k lu - ginti, kad užsiprenumeruo-j __ Koresp. 
bui pardavė visą * * Draugo'' I tų. 

jams algos dar nėra pakel
tos, tad dažnai iš jų puses 
tenka patirti didelio neman
dagumo su žmonėmis. Bet 
negirdėt, kad kas būtų deJ 
to pasiskundęs kam reikia. 

— Volungelis 

lietuviams. 
'• Reiškiame pagarbą— 
— -'Venezueios Lietuviai*' 

ADVERTISING DEPERTMENT 
127 No. Derborn Street 

Tel. RANdolph 9488-9499 
» n^mm > i ̂ « » ' » • « • * • •« 

U5 Išbando Naujus 
HELP WANTED — VYRAI 

V Y R Ų 
Atominius Ginklus!BRICKYARDO DARBAMS 

BIZNIAI ir BIZNIO 
NUOSAVYBES 

P A R D A V I M U I 
NELAUKITE! 

PAMATYKIT ŠIANDIEN! 
2.-VOO S. SIVULDIVG AVK. 

Kamp, mūr. biznio nuosavybė. Krau
tuve ir 4 kam b. užpakalyje. 4 ir 5 
kam b. an t rame aukšte. Taipgi dvie
jų aukštų mūr namas užpakalyje. 
4 ir 4 kambariai! Kaina 319.8(10. 

vybė. Krautuvė ir 6 kamb. užpa
kalyje. Kalba tiktai $11,000. Gro-
sernes prekes ir {taisymai yra ek
stra. 

C.nosKRSf: 
52nd Avc, Ciceroje laibai geras biz
nis. Kaina $4,600 

4404 S. \VOOP ST. 
Mfsos krautuvė ii- dfrieju. aukfitu biz
nio nuosavybe. K iau t inė ir 4 kamb. 
užpakalyje. 3 fletai an t rame aukšte. 
šilto vandens šiluma pirmame aukš
te. Pusė beismonto. Garažas. Kai
na už viską tiktai $12,(i0'». 

140-4 S. 51st AVE. 
Kamp mūr. biznio nuosavybė. 4 
krautuvės ir 3 fletai. 5 karu mūr. 
garažas ir medinis garažas, s team 
šiluma" aliejumi. Kaina $30.800. 

CKiDEN ARTI ROMAS A V K. 
Dviejų aukštu, mūr. biznio nuosavy
bė. Krautuve-. 6 kambariai antra -
me aukšte. Beismontas. Kaina tik-
tiii $9 .000 . 

Venezuelos Lietuviai 
Sveikina 

NEW YORK (LAIC) — 
~ s i U I I F I I ) AVE. '! Š v ' A n t a n o pašalpinės Dr- j lš tremties į Venezuelą jarj 

ju" aukštu ' mūr. 'biznio nuosa- jos metinis balius bus ba-' persikėlė netoli šimtas lie-
landžio 17 d., salėj prie Por- j tuvių. Vasario 16-tos mine-
ter gatves. Kiekvieno nario j j į m o p r 0 g a jie nutarė įkur-
yra pareiga dalyvauti. Taip- ( t i Lietuvių Sąjungą Vene-
gi yra puiki proga naujiems . zueloje. Per Amerikos Lie-
nariams įsirašyti į draugi- tuvių Tarybą jie sveikina 
ją. Nuo 16 iki 25 metų am- visus lietuvius šiais nuošir
daus naujiems nariams nė- j džiais žodžiais: 
ra įsirašymo mokesčio, o . * 'Didžiai Gerbiamai 
nuo 25 m. įsirašantieji mo- 1 Amer. Lietuviu Tarybai, 
ka tiktai pusę to mokesčio. 

Draugija ne tik rūpinasi 
narių medžiagine gerove, bet 
remia visus tautos ir para
pijos reikalus. 

6730—4 \V1M)S()H AVE.. BER\VYX 
S mūr. krautuvės. Lotas 50x125. 
Dviejų karu mūr. garažas. Kaina 
tiktai $24.200. 

CEHMAK 1U>. arti 56th AVE. 
Ūktel iu ir groserne-s biznis tik $3,-
oOO. Prekės yra atskirai. Labai ge
ra apylinkė. 

49th CT. art i 14th ST. 
Dviejų aukštu medinė biznio nuosa
vybė. Krautuve yra neužimta. Pie
tas užpakalyje. T)u 4 kamb. fletai 
an t rame aukšte. šilto vandens ši
luma stokeriu. Dviejų karu., gara
žas. Kaina tiktai $11.000. 

KILN SETTER'IŲ IR 
BRICK HACKER'IŲ 

NEREIKIA PATYRIMO 

$1.28 iki $1.39 į vai. 
LAIKAS IR PUSE VIRŠ 

8 VAL. PER DIENĄ 
APMOKĖTOS ATOSTOGOS 

HONOLULU, bal. 7.—Iš 
slapto laivų judėjimo iš čia 
į Eniwetok pusę daroma 
spėjimų, kad viena vyriau
sių Amerikos karinių mok
slininkų komanda šiuo metu 
daro išbandymą naujų ato 
minių ginklų izoliuotam ir] DOTCr 1 ! ! D'DIT'V CTS 
saugomam Eniwetok atoly. I M l l b U H B K l U t U J . 
Dabartinieji išbandymai ne-! 4 3 r d & LOMBARD AVE. 
ra rekliamuojami kaip 1946 j STICKNEY 
metų išbandymai Bikini sa- f TELEFONUOK STANLEY 7200 
lyne. Vieninteliai liudininkai; ARBA ROCKWELL 0437 
dabar yra keli ekspertai iš 
šio krašto. 

GAZOLI X O STOTIS 
Siaurės rytu kamp. Raeine Ave. ir 
17-tos gatves. Mūr. grazolino stotis. 
Lotas 50x125. Kaina tiktai $9.900. 

l t 5 3 S. K E D/J E AVE. 
Dviejų aukštu mūr. biznio nuosavy
bė. Krautuvė ir f lėtas užpakalyje. 
4 kamb. an t rame aukšte. Beismon-
tas. šilto vandens šiluma Tuojau sa 
lima užimti krautuve ir fleta už
pakalyje. Kaina tiktai $13.200. 

TAVERNAS. GROSEKNF: IR 
ŠOKU S AI,E. 

1 mylė j vakarus nuo Antioeh, UI. 
Taipgi namas. luotas 100x145. 2 fur-
nacai. Kaina yra teisinga. 

4233 AV. ( E R M A K RD. 
Dviejy aukštu mūr. biznio nuosa vy
bė. Krautuvė. 6 kamb. an t rame auk-

1748 W. 18th ST. 
Mūr.biznio nuosavybe. Krautuvė Ir 
5 kamb. užpakalyje. 2 keturių 
kamb. fletai an t rame aukšte. Viš-
kos. Beismontas po krautuve. Taip
gi 2 keturių kamb. fletai užpakaly
je. Kaina tiktai $9.900. 

Kleb. kun. I. Boreišis daž
na proga paragina savo pa-

! rapijiečius, kad, išeidami iš 
bažnyčios, nusipirktų kata
likiškų laikraščių, kurių šei
ma padidėjo dar*vieniu žur
nalu, būtent u Naujoji Auš
ra 

}} 

9337-43 OGDEN AVE. 
Kamp. 3 aukštų mūr. biznio nuo
savybė. 3 krautuvės ir 12 aoar tm 
Steam Ši'uma stokeriu. Metinės ren-
du naiamos $12.100. Kaina t i k - i 
tai $5f>.000. 

Platinimui iki šiol patar
nauja parapijos komitetas. 
Būtų kilnu ir gražu, kad 
kas ir dienraštį "Draugą" 

"Mes, lietuviai, gyvenan
tieji Venezueloje, Šv. Velykų 
proga sveikiname Gerbiamą i 
Lietuvių Tarybą, Tamstų 
Bendradarbius ir visus pa-; 
dorius lietuvius, mylinčius 
brangią Tėvynę Lietuvą, lin-1 
kedami visiems linksmai gie ; 
doti ALELIUJA. Tegu Die
vas padeda Jums laimingai 
dirbti mūsų brangios Tėvy
nes labui. Tegu būna Jums 
linksmas lietuviškas pavasa
ris ir šv. Velykų varpai par
neša Jums linksmą, naujie
ną, kad Tėvynėje atgauta 
laisve. Tada mes vel visi su
sirinksime jos atstatyti. 

CLASSIFIED 
H E L P \YA\TED — MOTERYS 

WANTED 
SECRETABY 

Bank Expęrience Helpful 
' GOOD PAY 

PLEASANT WORKING 
CONDITIONS 

PAID VACATION 
SOUTHMOOK 

BANK OF CHICAGO 
6760 S. STONY ISLAND 

SALESMEN 
HERE IS 
A DEAL 

TO THE MAN 
WHO CAN QUALIFY! 

Under our merchandi H i n g 
plan you'll be get up in busi-
ness and assisted i n getting 
started. 

G. & F.. MACHINE 
& TOOL WORKS 

4045 W. KIN'ZIE 

H E L P WAMTKD — MOTERYS 

W O M E N 
For all around general office work 

BILLING 
TELEPHONE 

ADDRESSOGRAPH, "ETC. 
See Mr. Boettger 

LEADER LAUNDRY CO. 
1633 W. 43RD. ST. 

te. Pilnas* heismontas. šilto 
flROSERVft IR MftSOS KRAI'TI'Vft 

«lens Šiluma. 3 karų mūr. garažas 
Kaina $17.600. 

van- j 2700 W. 24th PI, taipgi mūr. namas. 

<F 

5406 \V. 25th ST. 
Dvitjn aukštu mūr. biznio nuosavy
be. Tavernas ir bovvling al'eys. šil
to vandens šiluma stokeriu Viena 
fletą tuo ;au galima užimti. Naujas 
"tiMMlated" stogas. Garažas. Kaina 
yra teisinga. 

CiROSERNR I.R MAMAS 
Cermak Kd. r Californijrs gatviu a-
pylinkėję. Kaina tiktai $20.90<>. 

Keturi k a m b krautuvo užpakalvie 
šilto vandens šiluma pirmame auk- ! 
šte. 4 karu mflr. garažas. 7 kam b. Į 
an t rame auikšte ir 4 kn*»>b. užpaka
lyje. Kaina tiktai. $23.600 

SEMMIT. 7502 AV. HANOVER 
9 kamb. bungalow 5 kamb eottage. 
Taine-i "d rum" Sana jsk>itant ir 
•mišinas. Steam sihima stok°riu. 2 
k a m garažas. Rubežinoi^s g^ležin-
k lis. Kaina tiktai $37,400. 

GAZOEI.NO STOTIS IR AI TO 
TAISYMO B I Z M S 

šiaurus vakarų, kampas Kedzie ir 
Barry gatvių. Kabai geras biznis 
Kaina tiktai $16.500. 

A-ti 25-tos ir CALIEORMA AVE. 
Dviej\] aukštu mūr. biznio nuos>-
vvbe iškaitant taverna 5 k i m V u*-
pakolvje t^verno. 4 ka^ib pntrfime 
aukšte. š'lto vandens š l n m a . Pil
nas beismontas. Kaina tiktai $16,-
000. 

t6 th ST. art i RlIKiEI.AND. 
Kamp. dviejų aukštų mūr. b znio 
nuosavybė. Mėsos krautuvė ir gro
s i m e . 4 kamb užpakalyje krautu
vės. 2 fletai an t rame aukšte. L •-
tas 43 pf-dų. Ir 3 ekstra lotai. Pil
nas beismontas. šilto vandens šilu
ma stokeriu. 

' 
4»13 W. 23rd PI.ACK. 

I>vieJŲ aukštų ' shyigled" biznio 
nuosa vobė ir 5 kamb. užpakalvie. 
11 furnišuot.u. kamb. an t rame auk-
št". Steam šiluma aliejuą^ Pusė bei
smonto. Dviejy karų garažas. Kai
na $17,600. \ 

ROOSEVEI/T R D. 
Tavernas. VM<mas iš geriausiu Tinr-
wvne. Reikalinea pamatyti . kad 
būtu galima įvertinti. Kaina 'yra tei
singa. 

1218 S. CENTRAI. PARK AVE. 
Ovieju aukštu mūr. Hznio nuos i -
vvh? ir 3 ka"->b. užn^Va'vje. R b m K 
ant rame aukšte. Steam šiluma. 4 
kamb. rottn^e užnakab-je. Tairicri 
barbemė. Kaina už viską VT*a tik
tai $13.200. 

2«57 S. TROV ST. 
Kamp.- medinė biznio nuosavybė. 
Krautuvė ir 4 kamb uzps.4cai.vje. 
Viškos. pusė beismonto. šilto\ van
dens šiluma aliejumi. Dviejų ka
rų garažas. Kaina tiktai $S,80^ 

2803 S. 49th AVE. 
Krautuvė ir 2 fletai. Krautuvė ' 
vienas ffetas yra neužimti. PušS 
beismonto. šilto vandens ši 'uma sto
keriu. Naujas plumbing ir šildvmo 
sistema. Dviejų karų garažas. Nau
jas stogas ant namo ir garažo. Kai
na t iktai $9,!>00. • 

GROŽIO SAEIOVAS 
5 2nd Ave. arti ?5th St , Ciceroje. 
Kaina tiktai $1.600. 

JOHN 0. SYKORA 
R E A L T O R 

2411 S. 52ild Ave., Cicero 
LAWN. 4213 or OLYMPIC 453 

TIKRAT GYVA ORGANIZACIJA 

Mes pirmi greitame pardavinėjime. 

MOKAME 3 % DIVIDENDU 
ANT PAID UP SAVINGS 

(Ctirrent Rate) 

Pasidėję pinigus šioje tvirtoj įstaigoj, 
visada gausite geresnį atlyginimą. Visų 
indėliai apdrausti iki $5000.00. 

Mes perkelsime jūsų pinigus iš kitų įstaigų į 
CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION, jeigu 
atsinešite mūsų raštinen taupimo knygutę. 

J MŪSŲ TURTAS SIEKIA VIRS $2,250,00^.00 

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

! 

i. 
6234 SO. WESTERN AVE. — GROVEHILL 7575 

John Pakel, Pres. 

AUKŠČIAUSIOS 
KAINOS 

UZ 
VARTOTUS 

AUTOMOBILIUS! 
Daugiau ir daugiau naujų automobilių kasdien 

riedi iš Amerikos dirbtuvių. 
* 

Tai reiškia, kad vartota automobilių kainos labiau 
ir labiau puola žemyn, ir greitu laiku jos dar dau
giau nukris. 

Bet mes, pas SAFETY MOTORS, vis dar mokame 
aukščiausias karnas už vartotus automobilius. 

Perkame visokius automobilius — bet kokių metų, 
bet kokių modelių, bet kokiame padėjime. 

ŠTAI KELETAS NEPAPRASTŲ BARGENŲ: 
•47 Mercury Town Sedan; '47 Chevro!et Club Cozipe; 

'47 Plymouth Sedan; 46 Buick Super Sedan; '48 
Dodge Bus. Coupe, *42 Ford Panel Del'y. 

Safety Motors, Inc. 
Įgaliotas Ui>rU Pardavėjas 

2300 West 63rd Street 
CHICAGO, ILLINOIS GROVEHILL 6000 

SEND, Inc. 
304 YVest (>3rd Street 

CHICAGO 21. U I . 
Tel. KNGLEYVOOD 50^8 

SENI) PRIIMA 
MAISTO SICNTINIC UŽSAKY
MUS I VISAS VOKIETIJOS IK 
AUSTRIJOS ZONAS .ANGLIJA. 
PRANCŪZIJA. ITALIJA. OLAN
DIJA, BELGIJĄ, ŠVEICARIJA, 
LENKIJA. ČEKOSLOVAKIJA, 

e JUGOSLAVIJA. 
Maisto siuntinėliai APDRACST! 
d raud imo firmose, pr is ta tymas 
GARANTUOJAMAS. Nesuradus 
adresato—pinigai grąžinami. Pa
kely dingęs siuntinys pakeičia
mas kitu. 

PRISTATYMO LAIKAS: 8—21 
DIENOS! J VISUS KRAŠTUS! 

Geriausi eksportiniai produktai . 
Pr i s ta tymas vykdomas iš sandė

lių Europoje. 

Siunčiant money order, čeki ar 
kt. mok. priemonę, tiksliai niuo 
dykite gavėjo adresą ir užsako 
uni siuntinėlių tipo numer ius 
Galima užsakyti keli pakietėliai 
tam pačiam gavėjui. 

PERMANENT 
NO LEAN SEASONS. 

EVERY HOME 
N E E D S O U R P R O D U C T . 
It costs you nothing to in-
vestigate this ad and I can-
not tell whether you can 
ąualify in our line, which is 
outstanding in the field, un-
less I talk to you. 

COME IN FOR 
PRELIMINARY INTERVIEW 

SEE MR. CLAUSS 
j 215 W. OHIOST. 

(NEAR WELLS) 
FIRST FLOOR 

PATYRUSIU POLIŠUOTOJU 
i Aukščiausios algos. Darbas die-
! nomis. Tinkamiausios darbo są-
lygos. 

BROOKLINE ELECTRO 
PLATERS 

6800 So. South Chicago Ave. 
SKELBKITfiS "DRAUGE" 

REIKIA 
MOTERŲ 

PAKUOTI SALDAINIUS 
GEROS ALGOS 

PRIMROSE CANDY CO. 
2831 N. PULASKI ROAD 

VVANTED 
RURROUGHS 

BOOKKEPERS & CLERKS 
iWe have openings fnr experienced 
bank help. Excellent working 
conditions. Free hospitalization 
and life insurance. 
CALL OR SEE MR BERGFORS 
LIVE STOCK NATIONAL 

BANK of CHICAGO 
4150 So. Halsted St. 

YARDS 1220 
WANTED 

ORDER WRITER -
T Y P I S T 

5 DAY WEEK 
LOOP LpCATION 

GOOD STARTING SALARY 
TEL. ANDOVER 6500 

MISS EDVVARDS 

WANTED 
BY OAK PARK BANK 
BURROUGHS OPERATORS 

NO EXPERIENCE 
NECESSARY 
GOOD PAY 

5 DAY WEEK 
CALL MR. OGDON 
Mansfield 1127 

GIRL 
To answer telephone and take 

messages. 
5 Day Week 

APEX BUILDERS 
3001 N. Clark—BiJtersweet 5344 

i ii 

No. 1 
ig.00 

2 sv. taukų, kiaulinių. 
2 sv.bekono 
2 sv. salami dešros 
2 sv. kenuotos jaut ienos 
1 sv. pieno miltelių. 

B a l s u o k i t e U ž 

Walter McAvoy 
Aldermanu J5-ame Warde 

Jis Yra Tikras Lietuvių Prietelis. 
Primary Rinkimai Bal. (April) 13, 1948 

John Banky (Bankevičius), lietuvis atsto
vas, ypatingu būdu patarnauja visiems lietu-
viams, kurie ateina pas Safety Motors. 

2 sv. bekono 
2 sv. kenuotos jaut ienos 

No. 2 2 sv. pietų Afrik. apeis. 
£#» Q^ marmelado 

**". 1 sv. cukraus 
1 sv. kavos pupelių 
1 sv. šokolado, Mcckš 

2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. bekono 

įQ 2 sv. cukraus 
2 sv. aukšč. r ieb. sūrio 
1 sv. kavos pupelių. 

No. 4 
$295 9 SVARAI CUKRAUS 

J 

>4-98 9 SV. KAVOS rupclių 

No. 6 4,5 sv. cukraus 
S4.OO 4,5 sv. kavos pup«|Iių 

No. 7 200 Chesterfield cigarečių 
5 2 - 0 0 (Išskiriant Vuk. ir Italiją) 

No. 8 16 sv. sūdytų silkių stati-
35 .95 nėlė (Tik į Vokietijų) 

No. 9 10 sv. kvietinių miltų 
$2*85 4 unc. kepimo miltelių 

EXTRA RIEBALŲ 6 SV.!»: 
2 s-v. kenuotu sviesto 

No. 10 2 sv.bekono 
. _ , K 2 sv. kiaulinių taukų 
5 # y o 1 sv. šokolado, blocks 

1 sv. cukraus 
l sv. kavos pupelių. 

Cia nurodytose kainose įskaity
tos persiuntimo, draudimo ir ki
to* išlaidos. 

Aiskirai tariamės su draugijo
mis, komitetais ir pavieniais as
menimis dėl didesnių užsakymų. 

Nedelsdami šiandien pasiųskite 
savo giminėms, draugams siun-
Ninėlius? !l 

Finansuokite savo namus pagal modernišką 
planą.—Mes duosime morgičius ilgam laikui 

mažais mėnesiniais nųmokejimais. 
Už indelius mokame 3% dividendų. 

UNIVERSAL 
Savings and Loan Association 

1739 So. Halsted St. Tel. HAYmarket 3317 
Jūsų indelių saugumui apdrausti per Federal Savings and Loan 

Insurance Corpoiation 
Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 5 vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 

ryto iki 8 vakaro. Šeštadieniais nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

) 
v 
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'4 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
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Ketvirtadienis, bal. 8, 1948 
> h _ n M i 

" D R A U G A S " 
UTHUANIAN DAILY FKIEN© 

SSS4 S. Oakley Ave., Chicago 8, 111. Tel. VIRginia 6640-664J 

•Sntered aa Second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, Illinoia 
Under the Act of Marcb S, 187d. 

Published daily, ezcept Sundays, 
by the 

HtlmnnUn Catholic Press Society. 
Ifember of the Catholic Press Ass'n 

SuhscfftptJon FUtes: 
$6.00 per year outside of Chicago; 
|7.00 per year in Chicago & Cicero; 
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Kataliku Vyrij 
ĮSIDĖMĖTINI ARKIVYSKUPO ŽODŽIAI 

Sąmoningieji Amerikos katalikai buvo labai veiklūs 
karo metu, jie yra veiklūs ir dabar. Ir, reikia pasakyti, 
šiais laikais katalikai savo veiklą dar labiau suinten
syvino, nes antrasis pasaulio karas ir čia, Amerikoje, 
ir visur pasaulyje iškėlė daug naujų problemų, kurių 
kad ir bent dalinai neišsprendus pasaulis gali prieiti 
prie visiško chaoso, o krikščioniškoji civilizacija prie 
sužlugimo. "Dvidešimt amžių užėmė sukurti krikščio
niškąją, civilizaciją, o ketvirtdalio amžiaus užteko, kad 
ją pagriauti ' * — teisingai ir įtikinančiai pareiškė J. E. 
arkivyskupas R. E. Lucey (iš San Antonio, Tex.), vy
rų katalikų tarybos (National Council of Catholic Men) 
metiniame suvažiavime balandžio 3 d. Vašingtone. Jisai 
iškalbingai nurodė, su kokiomis problemomis mes šian
dien susiduriame ir kaip yra reikalinga katalikams or
ganizuotis, budėti ir daugiau veikti negu kuomet nors 
pirmiau. 

KONGRESMANO PAREIŠKIMAS 
Kongresmanas John McCormick (iš Massachusetts), 

buvęs daugumos vadas kongrese (dabar demokratų ma
žumos) gyvais faktais nurodė, kaip dideli yra pavojai 
iš komunizmo pusės ne vien tik Europai ir Azijai, bet 
taip pat ir Amerikai. Kad išvengti tų baisių pavojų, 
kongr. McCormick pareiškė savo nuomonę (ir visai 
teisingą), kad šiandien Amerika turi būti stipri mora
liai, ekonominiai ir militariniai. Pats būdamas prakti
kuojančiu kataliku, jis energingai skatino katalikų va
dus ir veikėjus pasinerti katalikiškoj akcijoj, nes prie 
to tikinčiuosius šaukia šių dienų reikalavimai. Svar
bioj, galima sakyti, isteriškoj kalboj Amerikos kata
likų vadams, kongr. McCormick minėjo Lietuvos vardą, 
aiškiai pabrėždamas reikalą dirbti dėl jos išlaisvinimo 
iš piktų agresorių rankų. 

* LIETUVIŲ ATSTOVAI 
Šiame NCCM suvažiavime, kiek sesijose tiek ban-

kiete, dalyvavo iš viso krašto katalikų vyrų organiza
cijų atstovai, kurių tarpe buvo teisėjų, advokatų, me
dikų, universitetų profesorių, laikraštininkų, biznierių 
ir t.t. Dalyvavo ir Amerikos Lietuvių R. K. Federacijos 
sekretorius L. Šimutis ir Juozas Laučka, valdybos na
rys. Juodu yra NCCM direktoriate ir aktyviai tame 
sąjūdyje dalyvauja, atstovaudami ALRKF. Tai jiems 
duoda galimumų sueiti į kontaktą su pačių didžiausių 
ir įtakingiausių Amerikos katalikų organizacijų lyde
riais ir tuo pačiu būdu plačiau praveriamos durys ka
talikiškoj spaudoj ir kitur lietuvių tautos aktualiesiems 
reikalams pagarsinti ir jos žūtbūtinėj kovoj paramos 
paprašyti. 

AKTUALIEJI KLAUSIMAI 
NCCM suvažiavime be ūkinių organizacijos reikalų, 

pranešimų, valdybos rinkimo etc. svarstyta daug svar
bių dienos reikalų. Ilgai apsistota prie "The McCollum 
CaGc" — prie Vyriausiojo Teismo nuosprendžio laikyti 
religijos dėstymą valdžios užlaikomose mokyklose ne-
konstituciniu dalyku. Visų prieita prie vienos nuomo
nės, kad Vyriausiojo Teismo nuosprendis yra neteisin
gas ir jis, tiesioginiai ar netiesioginiai, pažeidžia ar 
siekia pažeiBti religiją. Šio klausmo referentais buvo 
žymūs teisininkai. 

Katalikų studentų vadai (Phil Demarais ir John Si-
monds) labai gyvai ir įdomiai referavo apie katalikų 
studentų sąjūdžius Jungtinių Valstybių universitetuose. 
Vienas iš jų atstovavo Newman Clilb Federation, kitas 
— National Federation of Catholic College Students. 
Pirmoji federacija veikia nekatalikų universitetuose, 
antroji — išimtinai katalikiškuose. Sąjūdis esąs gy
vas, platus, aišku, ir labai naudingas, o šiais laikais 
būtinas. Jis vertas stiprios' paramos. Ir lietuviai kata
likai studentai turėtų dėtis prie šio sąjūdžio. 

MISIJA PER RADU4 
Ekonominiais ir socialiniais klausimais išsamų, ir 

turininga, pranešimą padarė kun. R. McGowan, NCVVC 
socialinio departamento direktorius. Pranešimas davė 
gerą vaizdą, kaip rimtai rūpinasi socialiniais krašto 
reikalais Amerikos katalikų centras — NCWC. 

Gyvai ir tikrai nuoširdžiai buvo svarstomi ir trem
tinių įkurdinimo reikalai. 

Vienas iš didžiųjų darbų, dirbamų katalikų vyrų ta
rybos — NCCM, kuri yra NCWC šaka, yra radijo prog
ramos. Jos yra t rys: 4'Catholic Hour", "Hour of Fa i th" 
ir "Fai th of Our Time". Šiame darbe puikiai koope
ruoja American Broadcasting Company ir Mutual Broad-
casting System. Tas valandas transliuoja savo klausy

tojams šimtai vietinių radijo stočių. Nors tai yra su
rišta su didelėm išlaidom, tačiau nauda to yra milži
niška. Kalbas per tas radijo valandas sako patys žy
miausieji katalikų oratoriai — dvasiškiai misijonieriai, 
mokslininkai, universitetų profesoriai etc. 

Išvadoj galima tiek pasakyti, kad organizuotieji A-
merikos katalikai daug ir gerai veikia. Mūsų, lietuvių 
katalikų veikimo centrui — ALRKF yra garbe būti to 
didžiojo ir naudingojo sąjūdžio nariu. 

ALRKF, kaip žinoma, jau nuo 1932 metų yra NCVVC 
nariu. Tai turėtų būti gyvu paskatinimu stiprinti Lie
tuvių Katalikų Federaciją naujais skyriais ir aukomis 
jos veiklai. 

Pažymėtina ir tai, kad NCCM vadovybe priėmė ALRKF 
atstovų kvietimą prisiųsti savo reprezentantą j jos or
ganizuojamą Amerikos Lietuvių Katalikų Kongresą, ku
ris bus šių metų spalių mėn. Chieagoj. 

• 
Ką Sako Wisconsino Rinkimai 

KODĖL MacARTHUR ATSILIKO? 
Wisconsino valstybės balsavimuose praėjusį antradie

nį Harold Stassen vis tik gerokai nustebino republikonų 
lyderius, gaudamas daugiausiai balsų respublikonų są-. 
rašų, kaipo kandidatas į * prezidentus. Iš 27 delegatų 
respublikonų konvencijon, kuri nominuos kandidatą į 
prezidentus, Stassen, buvęs Minnesotos valstybės gu 
bernatorius, laimėjo 21. Šešis delegatus laimėjo gen. 
MacArthur, bet Dewey, New Yorko gubernatorius, ne
laimėjo nė vieno. 

Daug kas manė, kad VVisconsino balsavimuose gen. 
MacArthur išeis pirmuoju, Dewey — antruoju, Stassen 
— trečiuoju. Bet įvyko kaip tik priešingai. 

Iš tų duomenų bus daroma visokiausių išvadų ir spė
liojimų. 

Mūsų manymu, gen. MacArthur nelaimėjo pirmos 
vietos dėl kelių priežasčių. Viena jų, kad jis pats as
meniškai nedalyvavov kampanijoj, kuomet Stassen ir 
Dewey patys stipriai^ agitavo už savo kandidatūrą, Bet 
svarbiausia priežastis: jam gadino vadinamieji izolia-
cionistai, kurie susimetė MacArthurą remti. Tie izo-
liacionistai (kai kuriuos didžiuosius dienraščius ini-
mant) , tai tie, kurie piktai puolė ir tebepuola Prezi
dento Trumano doktriną ir gen. Marshallo planą Eu
ropos ekonominį gyvenimą atstatyti ir ją iš komuniz
mo nasrų ištraukti. Izoliacionistų parama MacArthuro 
kandidatūrai meškiškai pasitarnavo. Pasirodo, kad di
delė žmonių dauguma stovi už gen. Marshallo planą 
Tai pasako Wisconsino balsavimai. Stassenas tą planą 
remia stipriai, nedvejodamas. Remia jį ir Dewey, bet 
šis tai daro atsargiai, su tam tikrais rezervais. 

Wisconsino rinkimai ant MacArthur šalininkų užpila 
šalto vandens ir taip pat sumažina gub. Dewey šansus 
būti nominuotam. Kadangi ir sen. Taft remia tie patys 
izoliacionistai, todėl ir jo progos nepasidaro geresnės. 

RAS TOLIAU? 
Bet kaip su Stasseno tolimesniais pasisekimais? 
Galimas dalykas, kad jis ir kai kuriose kitose val

stybėse gaus vieną, kitą delegatą ir respublikonų na
cionalinėj konvencijoj vaidins tam tikrą vaidmenį. Bet 
vargu jis turi galimumų būti nominuotu kandidatu į 
prezidentus. Nei bent vice prezidentu. Bet ir apie tai 
sunku ką tikresnio tuo tarpu pasakyti. 

Jei daryti tam tikrų spėliojimų iš Wisconsino rin
kimų, norisi garsiau prašnekti apie sen. Vandenbergą. 
Mums atrodo, kad jo paimta kryptis užsienių politikoj, 
kaipo senato prezidento ir senato užsienių reikalų ko
misijos pirmininko, supuola su viso krašto daugumos 
žmonių nusistatymu, šiandien daugumai jau aišku, kad 
gelbėti Europą nuo komunizmo, yra tas pats, ką ir 
save gelbėti. Sen. Vandenbergas dėl to ir stovi už tai, 
kad remti gen. Marshallo planą ir jo yra didžiausias 
nuopelnas, kad t as planas abejuose kongreso rūm/uose 
užgirtas. 

Wisconsino rinkimai — tai rimtas įspėjimas respubli
konų vadams mesti į šalį izoliacionistų pasiūlymus, 
bendromis jėgomis gelbėti Europą ir tokiai programai 
pravesti statyti kandidatais tinkamus žmones — Van
denbergą ar jam panašius. Kitaip — laimėjimo pros
pektai gali būti visai menki. 

Lietuvis Cicero Valdžia j 
Praėjusiuose Ciceros miesto rinkimuose mūsų tautie

tis Jbna» Kimbarit laimėjo to miesto svarbią asesoriaus 
vietą. Sveikiname ir linkime jam geriausio pasisekimo! 

Pasirodo, kad Cicero rinkimus nušlavė išimtinai vieni 
respublikonai. Net toks stiprus demokratų politikas, 
kaip Sandusky, pralaimėjot Iš to respublikonų vadai 
daro išvadas, kad būsimąjį rudenį visoj Illinois val
stybėj laimės respublikonai. Ar taip bus, ar ne — da
bar dar per anksti spŠti; Bet demokratus visvien tai 
verčia susirūpinti. Cicero rinkimai kalba, kad ^ Cook 
apskrityje respublikonų progos laimėti yra padidėju
sios. Ar toji nuotaika pasikeis iki rinkimų, tai pareis 
nuo daugelio dalykų. 

Atsilygina Valstybei 
Anglijoje mirusieji turtuoliai turi atsiteisti visuome

nei už sukrautą ar paveldėtą turtą. Mirė 80 metų Bald-
vinas, buvęs tris kartus D. Britanijos min. pirmininkas. 
Paliko turto Už 280,971 svarą sterlingų. Du sūnūs tu
rėjo sumokėti paveldėjimo mokesčių 139,184 svarus 
sterlingų. Tai yra beveik pusę sugrąžinti visuomenei. 
Vienas svaras oficialiai yra vertas 4.03 dol. 

iŠ ŠEN BEI TEN 
Tremtinių laikraščiuose ga 

Įima užtikti pasišaipymų iš 
Amerikos lietuvių kalbos. 
Girdi, žiūrėkit, kaip jie kal
ba: "Boisas runina strytu". 

Skaitau Lietuvių Tremti
nių Bendruomenės Vyriau
siojo Komiteto Informacijas, 
Nr. 31 (3), 1948 m. vasario 
mėn. 15 d., ir ten randu to
kį sakinį: 

"Komitetas išklausė pir
mos radio transliacijos įžan
ginę paskaitą... ir ją akcep
tavo' \ 

• • • 
Nemokančiam anglų kal

bos tuo "mandr iu" žodžiu 
gal ir padaromas labai dide
lis įspūdis, bet mokantieji 
anglų kalbą tikrai turi ste
bėtis, kaip tremtinių vado
vaujantieji veiksniai, iš o-
kupacinių dalinių Vokietijo
je retkarčiais išgirstą an
glų kalbą, užmiršo lietuviš
ką žodį "priėmė", o vietoj 
jo pradėjo "akceptuoti". Juk 
ar tai ne vis tiek, ką sakyti 
"boisas runina strytu"? 

• • • ' 
Kad Amerikos lietuviai \ 

savo kalbą maišo vieną kitą 
svetimą žodį, tą galima pa
teisinti. Kai Amerikos lie
tuviai į čia vyko, lietuvių 
kalba pačioje Lietuvoje dar 
buvo užteršta įvairiomis 
svetimybėmis, daugi a u s i a 
slavizmais. Be to, Amerikos 
lietuviai darbovietėse kalbė
jo ir kalba angliškai, krau
tuvėse turi kalbėti angliškai, 
todėl vienas kitas angliškas 
žodis ir lietuviškai kalbant 
užsilieka. 

Dabar gi lietuvių kalba y-
ra apvalyta nuo visų sveti
mybių,, todėl jas iš naujo 
veisti yra tikra nuodėmė. O 
lietuviškų žodžių net ir la
biausiai išsilaisvinusio žmo
gaus mintims reikšti pil
niausiai pakanka. 

* • * 
Kai kuriuos savo nau

juosius "išradimus" lietuvių 
kalbos "tobulinimo" dirvo
je Europoje gyveną lietuviai ~ " 
nori įpiršti ir Amerikos lie
tuviams. Kuriems galams 
mums reikalingas " lager is" , 
jei turime "stovyklą"? Tai 
jau geriau tada vartoti "ke
mpę", bet kempė, kiek aš 
prisimenu, yra toks daiktas, 
su kuriuo Didįjį Šeštadienį 
iš bažnyčios parnešama pa
šventinta ugnis. Kempė daž
niausiai vadinama kempine. 
Nežinau, kas išrado "išvie-
tintus", bet kad tas nauja
daras lietuvių kalbai nepri
imtinas, kiekvienas žino. Ly
giai kaip "išprotėjęs". 

• • • 
O kuo pasiremdamas žur

nalas "žingsniai" gali rašy
t i : teatras, poezija, pjese, 
tema, kolektyvas, tenoras, 
novele ir pan.? 

(Tęsinys) 
Gerkim, broliukai, er aš gecersio, 
Kap reiks užmokėti—aš ešeeeis . . . 

Moterys atsisuko. Keleliu vėjas nešė dulkes. Rodos, tos dulkės 
dainavo tokiu pailsusiu ir užkimusiu balsu. 

Pro sodelio kampą kyštelėjo Giružis. J o veidas buvo kruvinas. 
vSkrybėle. nusmaukus ant pakaušio, jis per kiemą nusvyravo tie
siai į kietį. 

•Giružienė piktai pažiūrėjo i kaimenę. 
—Tai jau sudie, bruknele. Bėgu vakarienės virt. 
Giružienė nuėjo į klėtį. v 
Durys praviros. Saulėleidis raudonai nudažė grindis. 
Račius sėdėjo ant lovos krašto ir graibstėsi po kišenes. 
Motina susirūpinusi stovėjo prie durų,, žiūrėjo ir tylėjo, 
—Visų šalių proletarai vienykitės! Kam čia tas žarijas paberti 

ant grindų? 
—Per degtinę nė saulės nematai . . . 
—Aš nematau? Aš viską matau! Man rodyt ne re ik . . . A h a . . . 

sakai . . . Dabar matau, kad saulė. Aš, mama, sakiau ir sakysiu : 
visų šalių proletarai—vienykitės! 

—Kas tau veidą taip perkirto? Dieve, tu D ieve . . . 
—i Veidą? Ar perkirto?—klausė jis, braukdamas delnu per vei

dą.—Tai Sruoginukas, rupūžė! 
—Koks tu vyras! Tave daužo, kaip pelų maišą, o tu stovi! 
—Stovi! Aš nestoviu. Aš jį vijausi, bet ten duobė, o kai išlipau 

—velniai žino, kur jis dingo. Aš jam sakau . . . tu, sakau . . . — 
atsiduso Giružis ii- parvirto ant lovos.—Taip, mergužėle, rūtele 
r a ibo j i . . . 

Motina nuvilko jį, nuavė batus ir apklostė. Pagalvojusi atnešė 
ąsotį giros ir pastatė prie lovos. Sūnus užmigo, (gružienė pasiėmė 
nuo tvoros skarelę, užsimetė ant pečių ir išėjo. 

Sruoginukas sukinėjosi apie vežimą, kai į kiemą įėjo Giružienė. 
J i priėjo tiesiog prie jo. 

—Vailoke iš po žydo balno! Jei nori muštis, tai muškis, bet ne 
su girtu. \ ką dabar jo veidas bus j>anašus? 

I r ji užsimojusi drožė jam per veidą. Pliaukštelėjo, kaip su bo
tagu. Sruoginukas tik pakėlė ranką prie veido, bet neištarė nė 
žodžio. 

Skarelė jau raudonavo už vaitų, o. jis vis dar stovėjo taip ir 
spoksojo. Kaip veršis į mėnulį, nuskendusį baloj. 

Prie savo vartų Giružienė sutiko Kreivėną. 
—Iš kur grįžti, taip uždususi? Pikta, lyg svetimas kiaules iš 

savo daržo išvariusi. i 
—Buvau k a i m e . . . su re ika lu . . . Bijojau, kad nesutemtų, tai 

tekina lėkiau . . . 
—Juozas namie? 
—Nėra. Vakar jšėjo . . . Sakė—važiuos ąžuolų pirkt i . . . 
—O aš maniau, kad jis čia taip gražiai paupy uždainavo. Neiš

kentęs atėjau. 
—A, dainavo? Tai Sruoginukas. susitikau girtą. O kas pas jus 

girdėt ? 
—Kas Čia bus girdėt. Maniškė serga. 
—Ar labai? 
—Žinai, kokia jos liga. i užvalgė ką nors, tai pailso bebėgio

dama, tai sušilo—žiūrėk, ir \ ul:. Tokia žmona tai našta. Nuo tų 
metų, kai garnys atnešė Petruką, džiūsta, v y s t a . . . Nemačiau 
linksmesnių dienų. 

(Daugiau bus) 
' * - * • nu • 

^ ffi 

Gal tai ir originalu, bet 
nejaugi kiekvienas laikraš
tis ir žurnalas gali rašyti, 
kaip jam ant seilės užeina? 

CONSIDER 

Advantages 
of an 

Insured Savinas Account: 

* 

4 

\ 

• Yoar savings here are insured to $5,000 by 
Federal Savings and Loan Insurance Cor-
poratioOr 

• Earnings are compounded orice a ytar — 
and vou get a wordiwhile returo on savings. 

• Service is prompt, friendly and helpfuL 
• Small savings are įtekome — any atnount 

Galima įkalbėti sveikam 
ligą. 

— Lietuvių priežodis 

Kas baltina tave akyse, 
tas juodina už akių. 

Rusai skubiai pasišalino, 
lyg musę kandę. 

DISTRICT SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

Pirmiau buvo 

Keistuto Savings and Loan 

3236 S.. Halsted St, Chicago 8,111. 
Telefonas — CALUMET 4118 I 
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15 CHICAG05 LIETUVIU KOLONIJŲ <*** » * * ! 
Gildiečiai Kviečia i MAROUfTTE PARK m'° 5s9nDkm,as 

VAKARIENE IR JUDA
MIEJI PAVEIKSLAI Nekalto Prasidėjimo Sese

rų Gildą balandžio mėnesį 
labai užimta parengimais, | Draugystė Šv. Kazimiero 
dėlto, kad šio mėnesio 25-tą Karalaičio rengia metinę va-
dieną Aušros Vartų parapi- karienę balandžio 11 d., pa
jos salėj, įvyks šios organi- ] rapijos svetainėje. Pradžia 

6 vai. 
Po vakarienės bus rodomi 

zacijos metinis seimas. 
Užtat balandžio 11 d.^Gil-

dos nariai turės pramogas 
sekančiose kolonijose: 

TOWN OF LAKE Gildos 
nariai turės "bingo party", 
Brazausko salėj, 4560 So. 
Paulina St., 2 vai. popiet. 

DIEVO APVAIZDOS PA
RAPIJOJ, pramoga įvyks M. 
Bukantienės namuose, 907 
W. 20th Place, irgi 2 vai. 
popiet. 

Vietiniai ir iš toliau kvie
čiami atsilankyti ir parem
ti Gildos pramogas, kurių 
pelnas skiriamas seserims-
vienuolėms tremtyje, Vokie
tijoj. 

— Kvieslys 

judamieji paveikslai. Nepri
klausantieji prie draugijos 
vyrai ir moterys kviečiami 
ateiti ir tapti nariais. Įsi
rašymo mokestis maža. Šia
me vakare bus duodamos do
vanos tiems nariams, kurie 
nėra ėmę iš draugystės pa
šalpos per 10 ir daugiau me
tų. 

Visi draugystės nariai ir 
svečiai, kviečiami ateiti. Už
tikriname, kad visi bus pa
tenkinti. 

— Komisija ir Valdyba 

Penktadienį. , ba landžio 9 
d., 8:00 vai . vakare , į v y k s t a 
Chicagos A p s k r i t i e s B A L F - o 
sus i r ink imas . Sus i r ink ime 
privalo da lyvaut i B A L F - o 
s k y r i ų a t s tova i , l i e tuv i škų 
draugi jų B A L F - o sus ir inki 
m u s lankyt i i šr inkt i a t s t o 
vai ir kv i eč iami da lyvaut i 
vis i , k u r i e m s rūpi t remt in ių 
š e l p i m o ir i š t r a u k i m o iš E u 
ropos reikalai . 

S u s i r i n k i m a s į v y k s t a Lie
t u v o s V y č i ų name , 2451 W. 
4 7 t h St . 

— Valdyba 

BRI6HT0N PARK 
Šv. Vardo Draugijos dva

sinė puota įvyks sekmadie
nį, balandžio 11 d., per 8 vai 
šv. Mišias. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti. Po visam 
parapijos salėj bus bendri 
pusryčiai ir trumpas pasita 
rimas. Visi nariai prašomi 
atsivesti bent po vieną nau-

. išaugtų ologu, ir blogą, kad 
'netaptų dar blogesniu. 

ją n a n . 
— J. Ari i ionas 

A. A. 
MARY 1'KAKAITIS-MKSKIS 

(po tėvais š i t k u s ) 
Gyv. 213—155th St.. Calumet 

City. Illinois. 
Mrė balund. 6 d.. 194>S, 6:10 

vai. va.k.. sulanakus 54 m. am. 
Gimusi Lietuvoje. Amerikoje 

išgyveno 40 metus. 
Velionė yra buvusi fotografė 
Calumet apylinktjc virš :i0 m. 

Paliko didfliame nuliūdinu-
sūmj Alfred; 3 dukteris Helen, 
J*>an ir I'hyllis; vyra John, 
brolj Petrą šatku ir šeima, t 'i-
ceroj ir kitų giminių, draugų. 

Priklausė prie šv. Onos I)r-
jos—Kast Chieago, Ind.. Lietu
vių Moterų Pašelp. Klubui, .šv. 
Pranciškaus Rožiančiaus Dr-
jai—Indiana. Harbor. 

Kūnas pašarvotas Cz« ehanski 
koplyčioje, 155th PI. Ir Lin
coln Ave.. Calumet «'ity, IH. 

la ido tuvės jvyks pcnkt., bal. 
9 d. IS koplyčios 10 vai. ryto 
bus atlydėta, j ftv. Andre jaus 
parap. bažnyčia, kurioje jvyAs 
gedulingos pamaldos už velio
nės siela. Po pamaldų bus nu
lydėta j ftv. Kryžiaus kapines, 
calumet City. III. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šie se laid; tme-e . 

Nulifulv Sūiw»»s Dukterys, , 
Vyras. Krolis ir jo seimu. 

Uiidotuvių direk. Czechan-
skis. Tel. Torrence 37:'. 

MALONUS TAUTIETI-E! 
Daug sudėjome materialių 

ir dvasinių aukų ir nuolatos 
aukojame brangų laiką del 
išlaisvinimo mūsų mielos tė-
vynės-Lietuvos ir del gelbė
jimo vargan patekusių bro
lių. Nenustokime vilties ir 
toliau, nepalūžkime dvasio-
je . 

Jau artinas laikas, ir LAIS
VES saulė mūsų tėvynei vėl 
patekės. Juo geriau mes bū
sime organizuoti, juo stip
resniu balsu galėsime šauk
ti dėl savo tėvynės teisių. 

Chieago BALF 5 skyriaus 
nariai ir visi marketparkie-
čiai, subruskime energin- j į 
giau ir padidinkime mūsų 
skyriaus narių eiles. 

Balandžio 13 d. 7:30 vai. 
parapijos svetainėje skyrius 
šaukia visuotiną susirinki
mą. Visi nariai ir tam pri
jaučiantieji prašomi daly
vauti. Yra labai svarbių rei
kalų aptarimui. 

— -lotin S tanc ikas , 
Skyriaus valdybos narys 

NORTH SIDE 
'TREMTIES KELIU 

Visi kviečiami atsilankyti 
j BALF 4-tojo skyriaus va
karą, sekmadienį, balandžio 
11 d., 3 vai. popiet, parapi
jos salėje. 

Šiame vakare tremtiniai 
scenos mėgėjai atvaidins 
vaizdelį iš tremtinių gyve
nimo "Tremties Keliu". Ra
polas Skipitis papasakos 
paskutines kablegramas iš 
D. P. Respublikos, o kalbą 
pasakys Bronius Budginas. 

Northsaidiečių praeities 
nuoširdumas ir parama BA 
LF yra gerai žinomi. Dabar 
vėl kreipiamės ir prašome 
atsilankyti ir prisidėti prie 
labdaringo darbo. 

Visas pelnas skiriamas 
tremtinių šelpimui. Įėjimas 
j salę 50c. 

— Rengimo Komisija 

B a u s k g e r ą vaiką, kad ne-

A. A. 
JUOZAPAS BURNEIKJS 

Gyveno 8852 Houston 
Tel. Bayport 6639. 

Ave, 

<? 
IŠDIRBĖJAI GERŲ IR TVIRTŲ 

SEKLYČIOMS SETŲ 

Tiesiog Jums — 
Iš Masu Dirbtuves 

Mūsų flgij metų patyri
mas rakandų išdirbime 
fgyjo nuo pirkėjų pilną 
patenkinimą. 

Turime didelį ir pilną pasirinkimą gražių, gerų ir 
vėliausios mados Seklyčioms Setų. 

PIRMIAU MATYKITE MtrSŲ DIRBTUVĘ 
Mas Perkant, Nupirksite Daug Pigiau! 

GARANTUOTA MEDMAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

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

I 
Archer Avenue Furniture Co. 

PARLOR SETŲ IŠDIRBĖJAI 

4140 Archer Ave. Chieago 82, 111. 
Telefonas LAFayette 3516 

Savininkas JOE KAZDŽ - KAZTKAITI3 

SENOMS, A A D A R O M S , 

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

IR ODOS IŠBĖRIMAMS 

Kenčiantieji nuo senų, a tdarų 
ir *kaudžįų žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai pased&ti, ir kaip 
nakties metu negalim* gerai išsi-
miegrot. Kuomet 
iaizdop pradeda 
niežt w skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Oint-
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
senų, atdai-ų ir 
skaudžių žaizdų. 
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prašalinanč i o s 
ypatybės suteiks 
Jums t inkama 
nakties poilsį ir 
pagelbės išgy
dyt senas, 
a tdaras 
skaudžias 

žaizdas. Vartokite jį irgi skau-
diems nudegimams, šašų ir sutrū
nimų prašalinimui, ir kad pa
lengvinti Psoriasis niežėjimą. At-
vėdina vadinamą Athlete's Foot 
dogimą ir niežėjimą, susabdo jo 
plėtimąsi, sulaiko nuo odos nu-
džiūvimo ir sutrūkimo tarp pirš
tų: geras ir sausos, trūkstančios 
odos niežėjimui, nuo darbo iš
bėrimams ir kitoms odos nega
lėms iš lauko puses. 

Legulo Ointment yra parduoda
mas po 75c, $1.25 ir $3.50. Pirki te 
jj vaistinėse Chicagoj ir apielinkėj 
arba atsiųskite Money Orderį j : 

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

^CICERO 50, ILLINOIS 

Mirė balandžio 6 d., 1948, 
5:3d vai. vak., sulaukęs pustės 
amžiaus. 

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Su
valkijos. 

Amerikoj išgyveno 35 m e t 
Paliko dideliame nuliūdime 

žmoną, Marijoną (po tėvais 
Kisieliūtę); 5 dukteris: Petro
nėlę Mašiokas ir šeimą; AJtce 
Grafrath, žentą Charles ir šei
mą; Albiną Janulis, žentą 
Chester ir šeimą; Oną ir Mari
joną; sūnų Vincentą, marčią 
Minnie ir šeimą ir daug- kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų. 

Priklausė prie Saldžiausios 
Jėzaus širdies Draugijos So. 
Chieago je. 

Kūnas paašrvotas namuose 
8852 Houiston Ave. 

Laidotuvės jvyks šeštadienj, 
balandžio 10 dieną. 

Iš namų 9:30 vai. ryto bus 
atlydėtus į t&v. Juozapo para
pijos bažnyčią, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velio-
nies sielą. Po pamaldė bus nu
lydėtas } Sv. Kazimiero kapin. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se. 

Nuliūdę žmona. Dukterys, 
žentai, Marti ir ju šeimas. 

Laidotuvių din>kt. I. J. Zolp. 
Tel. YARds 0781. 

GERAS VAISTAS 
PALENGVINIMUI SKAUSMO 

fc's a SENSATION! 

fer U H M N M • Nmircfffa • •ackacfc* 
S£T k TUBE M0W AT T0UR PHUC6l$r 
•ATH HtOOUCTS CO, CHICAGO 24. M.L 

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

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar joms 
norint, kanai žuvusia ar mirusia veteranę — jusu mylimųjų, 
bos parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks 
| jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas. 

NULIŪDIMO VALANDOJE 

\ 
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY R 

A- A 
JOHANĄ ŽIIiKVITCH 

(to tėvais Vainutaite) 

Gyveno 11001 S. Sawyer Ave. 
Mirė balandžio 7 d., 1948, 

11:55 vai. ryto, sulaukus pu
sės amžiaus. 

Gimusi Lietuvoje. Kilo iš 
Seinų apskr., JLiubavos miest. 

Amerikoje išgyveno 3 5 met. 
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Walter; dukterį Virginia, 
žentą Antaną įsimanius; sūnų 
Walter, marčią Mary; 3 anū
kus ; seserį Oną Pilitauskienę, 
švogerį Petrą ir Ju šeimą; bro
lienę Bernice Janu ' i s ir šeimą 
ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas John F. 
Kudeikio koplyčioje, 4605 So. 
California Ave. 

laidotuvės įvyks šeštadienį, 
balandžio 10 d. 

Iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėta į ^v. Christianos 
parapijos bažnyčią, UOth St. 
ir So Homan Ave.. kurioje j -
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sie.ą. l*o pamaldų 
bus nulydėta į Sv. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiosi> laidotiuvėse 

Nuliūdo: Vyrąs, J)uktf\ Sū
nus, Žentas, Marti. Anūkai, 
Sesuo, ftvogėria ir Brolienė. 

Laidotuvių direkt. John F. 
Eudeikis. Tel. YARds 1741 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

«VI MODERNIŠKOS KOPLYCID8 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

1410 So. 50tb Ave., Cicero, I1L 
- Telefonas TOWNHALL 2169 

6812 So. Western Ave., Chieago, I1L 
Telefonas — GROVEHELL 0142 

M ūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
jfisų finansiškam stoviai prieinamas I 

. 

L a i d o t u v i ų Į s t a i g o s 
SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 

JOHN F. EUDEIKIS 
BBKflflBUSM 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ 

K£*"~ "•^^^^ES?^:' •į^mįSS^- --^į^ 

PIRKITE PAMINKLUS IŠ DIDŽIAUSIOS 
DIRBTUVĖS CHICAGOJE! 

JONAS SAVICKAS 
U M 

Bevel Granite Co. 
Not. Inc., 

119thSt.&Kedzieav. 
Didelis paminklų ir koplyčių 
pasirinkimas - Atdara kas
dien — Vakarais pagal su
tarimą. 

Telephone BEVERLY 3632 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. - YARDS 1741-2 

» ^ ™ » • 

K*-~-?=*2Sa 

LIODĖSIO VALANDOJ 

MAŽEIKA* EVANS 
lAtDOTl /VIŲ DJKEKTORIA1 

6845 So. YVestem Av*. 3319 Lituanica Ave. 

P P O < 6 * C T 0099 YARds 1138-1139 
Tifej*. cuite £,«v4iu riitrtT .lucito d-iiy*e ^*uiime icoplyči^ arčiau jūsų tumų 

4330-34 South California Avenue 
Tel. - LAFAYETTE 0727 

P a t o g i o s K o p l y č i o s V E L T U I — B e t Kur io je 
Chicagos Miesto Dalyje. 

RADIO PROGRAMAI IŠ STOTIES W G E S 
( 1390 kilocycles ) 

Leidžiama Kas Šeštadieni Nuo 9:15 Iki 9:30 Vai. Ryto. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AmboiantMi patarna
vimas yra teikiamas 
dieną ir naktį. Be*-

Men turime koplyčia* 
visose Chicagos Ii 
Koselando dalyse fe 
tuojau patarnaujajB. 

^ 

KAPŲ PAMINKLAI TiEStOG \Š DIRBTUVĖS 
:Rh 

Užsisakykite gražų paminklą ant savo mylimo aa-
mens kapo — tiesiog iš šios vieninteles lietuviškos pa
minklų dirbtuvės. 

Paminklus pristatome 4 visas kapines arti ar toli 
Nuo akmens Slifikavimo iki raidžių iškalimo Ir 

paveikslų įstatymo — BITTIN Ir KAMENSKY jekaper-
tyvis darbas yra paremtas 45 metų patyrimu. 

Aplankykite mus Ir pamatykite mflso darbo pavyz
džius. Dirbtuve yra atdara visomis dienomis Ir viso
mis valandomis. 

planų pasirinkimas mieste. 

Telefonas CEDARCREST € 3 8 5 

BITTINandKAMENSKY 
Monument Works 

S938 m. l l l t h S T R E E T — TeL B E V e r l y 0005 
Pirmoji paminklų dirbtuve nuo &v. Kazimiero kap. varto. 

LACHAWICZ ir SŪNAI 
2314 VV. Z'6rd PLACE Pnones — VIRginia 6672 
10756 S. MICHIGAN PULiman 1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 W E S T 18th S T R E E T P h o n e S E E l e y 5 7 1 1 

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

POVILAS J. RIDIKAS 
H.H54 8. HAL8TED ST. 710 W. 18th STREET 

Telephone: YARds 1419 

LEONARDAS L BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Phone: PUIiman 9661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LITUANICA AVE. Phone: YARds 1806 

IULIUS LIULEVIČIUS 
4348 8. CALIFORNIA AVE. Phone LAFayette 3572 

""v 
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Arti Pasaulio Galas; 
Daug Bėga iš Miestų 

SYDNEY, Australija. — 
Pareikšdamas, kad jau vi
sai arti pasaulio pabaiga ir 
kad miestai bus sunaikinti 
pirmoje vietoje, Adventistų 
pastorius Whittaker ir 10,-
000 jo sekėja bėga iš Mel 

Vatikanas Paniekino 
Komunistg Siūlymą 

ROMA. — Komunistų 
pasiūlymas "tikėjimo tai
kai" Italijoje buvo griežtai 
Vatikano atmestas kaipo 
akiplėšiškiausias persekioji
mo dangstymas nuo seno
vės pagonų romėnų laikų, 

GRASINA MfiSOS IŠVEŽIOTOJAMS 

bourne, Sydney ir Brisbane ' kurie siūlė laisvę kanki
niams sutiksiantiems pagar
binti sitabus. 

miestų. 
VVhittaker pasakė, kad jų 

žinojimas ir biblijos skaity- \ Vatikanas nurodė, kad 
mas nurodo jog laikas grei- komunistų pasiūlymas yra 
tai baigiasi, kad jie vienin- daug blogesnis negu romėnų 
tėliai iš žmonių, kurie turi 
užtektinai drąsos pr'pažinti 
tą faktą, kad didieji mies
tai daug nukentės, kad tai 
galėtų būti nuo atominės 
bombos arba ženklas Kris
taus antro atėjimo, kuris 
yra visai arti. Žmonės bš 

pagonų siūlymai, nes dabar 
pas komunistus visai nėra 
dievų, o pas romėnus bu
vo daug netikrų dievų. 

Kariuomenės Diena 
WASHINGTON. — Užva-

ga į kalnus ir tyrlaukius. | k a r minėta visoje šalyje ir 
užsienyje kariuomenės die 

LONDONAS. — Anglijos ; n*. Daugelyje vietų įvyko 
Adventistai užklausti apie į kariškos eisenos. Skirtin- -_ 
pasaulio galą, neišduoda in- ; guose miestuose kalbėjo ka-
formacijų. Jie tiktai pasi- j riuomenės sekretorius K. 
tenkina tuo, kad Dievas juos f Royall, generolai Bradley, 
perspės kai ateis laikas bėg- Kenny, Hershey ir kiti. Visi 
ti. Anglijoje randasi apie Pabrėžė, kad re'kia didinti 
6,000 adventistų. kariuomenę iki 542000 vy

rų. Pareikšta, kad rusai turi 
iki 4,000,000 vyrų kariuo
menę. Prez. Trumanas ste-

Streikuojantieji gyvulių, skerdyklų darbininkai, Kansas 
vežioto j ams, trokų šoferiams. Nuotraukoj įvažiuojančius 
jantieji apmėtė akmenimis. Įsimaišė policija. 

Tesimokina Komunistai 
Nepuldinėti Valdžią 

WASHINGTON. — Pe
reitą savaitę Valstybės de
partamentas atsisakė išduo
ti pasportą New Yorko kon
greso atstovui Leo I^aac-
son, kuris norėjo vykti į 
komunistėj ančių konferenci
ją Paryžiuje. Amerikos ko
munistai savo laikraščiuįse 
sukėlė didelį triukšmą. 

Paskutinėm dienom Vals
tybės departamentas atsi
sakė išduoti pasporią An-
glo-Amerikos Palestinos 
Klausimo Komiteto nariui 
Barley Crumm, kuris norėjo 
vykti Palestinon. Crumm y-
ra autorius knygos "Už 
Šilkinės Uždangos". Jis vra 
pasižymėjęs katalikas. Nesi* 
girdėjo, kad katalikai plū-

City, Kas., grasina mėsos iš- j s t u Amerikos valdžią ir 
į skerdyklas trokus streikuo- i Valstybės departamentą, 

(Acme telephoto) ' tai*> k a i P kon™"istai buvo 
padarę. 

i mus 

Daug Sužeistu Cirke 
Kai Sėdynės Grkivo b§jo paradą W a s h i n g t o n e -

Trys Žuvo Lėktuve REDVVOOD CITY, Calif. 
Susižeidė 48 asmenys, dau
guma vaikų ir moterų, kai WAUKEGAN. — Trys 
naujai pastatytos medinės waukeganiečiai žuvo ir v!e-
sedynės sugriuvo laike Bai- ; nas buvo sužeistas, kai ju 
ley brolių cirko vaidinimo, j nasamdytas lėktuvas smogė 
Maždausr 200 žmonių buvo 
numesti žemėn. Trys asme
nys buvo rimtai sužeisti. 
Minioje kilo sumišimas. 

Vėliau per an+rą vaidini
mą kita dalis sėdvnių su
griuvo. Policim tuojau pra 

i žemę ir sudegė arti French 
Liek, Ind., kur jie skrido 
lošti j^olfą. Žuvęs dantistas 
dr. Alfre-* Decker naliko 
žmoną ir keturi* vaikus. Ir-
pi žuvo p a r d a v ė s Gordon 
Becker ir lakūnas Bei S ei-

ISSSS ŽINIOS 
Dingo 8 Akeriai Žemės 

Po Didelio Lietaus 
GREENSBORO, Fla. — tj-

kininkasi Q. W. Pitts perei
tą savaitę prarado 8 ake-
rius geros žemės. Užvakar, 
apžiūrėdamas savo žemę, jis 
rado, kad tas didelis plotas 

Stalinas Bijo Vykti 
Amerikon, Sako Laski 
Chicagoje atvykęs Angli

jos Labor partijos galva, 
Harold Laski, pareiškė, kad 
nebus karo tarp Amerikos 
ir Rusijos. Anot jo, Rusija 
dabar negalinti kariauti, o 

susmuko 60 pėdųj į žemę. Amerika neturi jokios prie-
Kaimynai prisiminė, kad jie i žasties kovoti Rusiją. Jis 
girdėjo neišaiškintą didelį 
garsą, bet dėl didelio lietaus 
jie negalėjo suprasti kas jį 
sukėlė. 

negali suprasti Amerikos 
žmonių kalbas apie karą. 

Laski mano, kad jei prez. 
Trumanas nuvyktų Mask-

Valstybės geologistas Ro- Von pasikalbėti su Stalinu, 

dėjo tirti nelaimių? priežas- j pilhio. Sužeistas dr. K. Be-
tis. ' chlian. 

YOUR 
SAVINGS 
ARE 
VVELCOME 

bert Vernon paaiškino, kad 
žemė įgriuvo, nes lietus 
buvo išgriaužęs po žeme 
esančius "limestone" ak
mens sluoksnius. 

We*re happy to be of ferriet fo lūdbridvu* 
als and familics who wtnc to look to thą 
future with safety, by saving regultrly ia 
tn iosured savings account here. Įtart with 
a small amount n o w - and «avc*hcre regi* 
larlj. 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and j0xm c7/-44oecatum 
OmiHf4 o«d &*«nrft«4 by N» IMif.d Si«r*t G—m»>« 

2202 W. CERMAK RD. • CHICAGO 8, ILLINOIS 
PHONf. V»9taio 7747 JOHN J. KAZANAUSKAS. fri. 

Neišmintingai Padarė 
BOSTONAS. — Richard 

Marshall teisme buvo nu
baustas užmokėti $72 dėlto 
kad savo automobili vie
nuolika kartų) pal'ko už
draustoje vietoje. Visai ne
toli buvo galima pastatyti 
automobili visą dieną už 75 
centus. Savo žygiu ne tik 
kad nieko nesutaupe, bet 
dar ir prakišo. 

1 0 , 0 0 0 B O N K Ų 
• DEGTINES 
• BRANDfS 
• BUBT O 

• GIN 
• VYNO 
• KORD1ALC 

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama 

SPECIALEMIS KAINOMIS 

M O N A R C H 
LI Q U O R 
STORE 

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054 

Atsiminė Pastorių 
ST. JOHN, Kan. — Roy 

Risley, pašto išvežiotoias 
ūkininkams, aną dieną grjžo 
namo su pilnesniu automo
biliu negu kad išvažiavo. 
Ūkinikai sužinojo anie jo 
gimtadieni ir jį apdovanoio 
saldainemis. tortais, mėsa, 
vietomis, taukais, sviestu, ir 
17 tuzinų kiaušiniais. Ris
ley sako, kad tokiom dova
nos geresnes negu p ;nigi-
nes. 

SKELBKITfiS "DRAUGE". 

tai padėtis palengvėtų. Re
porterių užklaustas ar Sta
linas atvyks į Washington, 
Laski atsake, kad Stalinas 
labai dažnai yra rizikavęs 
savo gyvybę, bet jis negalįs 
atvykti į svetimą žemę, kur 
jis nežino kaip žmones jį 
priims. 

Reiškia, Stalinas bijo ri
zikuoti savo gyvybę Ameri
koje. 

Kalbėdamas Per Radio 
Sukniubo ir Pasimirė 
NEW YORK. — Anglijos 

geriausiai žinomas cirko 
klaunas Albert Adams, 48, 
rengėsi per radio pasakyti 
apie savo pergyvenimus A-
merikoje ir Europoje. Tas 
turėjo sutapti su cirko ati
darymo Madison Square 
darže. 

Jo žmona perstatė savo 
vyrą ir kreipdamasi į jį 
pasakė, kad jis juokingiau
sias klaunas iš v'sų. Adams 
atsake, kad tai t ;esa. Tuo
met staiga sukniubo ir pasi
mirė. Gydytojai pareiškė, 
kad tai buvo širdies ataka. I 
Radio programas buvo nu-*' 
trauktas. j 

Klauno žmona, vieną va- ! 
landą vėliau dalyvavo cirko 
atidarymo repeticijoje. 

Nužudė ir Padegė 
Mokyklos Slaugę 

JACKSONVTLLE, Fla. — 
Ann Lewis, slauge Bolles 
militarineje vaikų akademi-
ioie, buvo ras^a nužudyta 
degančiame kambaryie. Ki
ti mokyklos mokytojai pa
reiškė, kad 10 minučių prieš 
tai jie su ja kalbeiosi. Ji 
buvo rasta, kai mokyklos 
gaisro aliarmas p^adiejo 
staueti. Mokyklos mokiniai 
išvažiavę atostogoms. 

TŲRIN, Italija. — Du vy
rai šokikai ir 10 merginų 
šokeiu buvo priversti nu
traukti šokius po 31-os die
nos, kai iie bandė nralenkti 
esama 50 dienų šokių ilgu
mo rekordą. Jie gal ir būtų 
sulaužę rekordą ir pastatę 
nauja, bet miestas pradeio 
griauti šokiu salę rengda
masis naujai statybai, šo
kių laimėtoiai būtųi uždirbę 
maždaug $700. 

Ieškomi Asmenys 
Stankūnas, Tamošius, gy

venęs Chicagoje. 
Stravinskas, Antanas, Jo

nas ir Juozas ,iš Alvtaus vi. 
Švažas, Juozas, sūnus Ka

zimiero, iš Akmenės vai. 
Švažas, Juozas ir Vladas, 

sūn. Juozo, iš Akmenės vai. 
Taberas, Tadas, lankęsis 

Kaune. 
Tačilauskas, Vladas, iš 

Vilkaviškio ap. 
Tamašauskas. Kazimieras, 

iš Gruzdžių vai., Šiaulių ap., 
tureio ūki apie Chicaaro. 

Tamkutonis, Antanas. Jo
nas ir Jurgis, iš Žiežmarių 
vai.. Trakų ap. 

Tamulis. Jonas ir Mata-
ušas, iš Raudondvario vai., 
Kauno ap. 

Tamul ;s, Pranas, iš Rau
dondvario vai.. Kauno aD., 
p'vv. Chicagoje, vėliau New 
Yorke. 

Ta^ozas. Ale^s^s i* Nau
miesčio *R1„ Tauragės an.. 
c\r<r PhiladplnhHnJA 

Tbom^p — Boe°*t5. R*»r-
ta i5 VirbaUo, Vilkaviškio 
ap^kr. 

praSoti ! k r i n t i * f. 

CONSTTT.ATE (4ENERA£ 
OF LITHTTANfA 

41 We«t 82nd Street 
New York, N. Y. 

Kviečiame klausy
tis muzikos, dai
nų, žinių ir pra
nešimų 

Kas gvvena be tvankos, 
tas mirs be garbes. 

— Tomas Kempietis 
vwwwwwwwwwwwwv 
KNYGOS visuomet yra tinka
ma visiems dovana. Ju galite 
įsigyti "Draugo" ofise. 

m&RGinrcr 
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIO 
RADIO LAIKRAŠTIS, - - ĮSTEIGTAS BAL. 11 <J., 1933 

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

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

valandos vakare 
EXTRA PROGRAMAS: Ketvirta

dieniais nuo 7 iki 8 vai. vak. 

MARGUČIO Ofiso Adresas: 

6755 So. Western A ve., Chicago, 111. 
Telefonas — GROvehill 2242 

STASYS LITWINAS SAKO: 
r , n i i n S P T A T I R I A U S I A S LAIKAS 

' ^ / V D / V T l —PIRKTI VISOKIOS RŪŠIES 
NAMAMS ftEIKMENIS.H GERAS PASIRINKIMAS 

Stoeams Reikmenvs — Imulnotn Plvtii-Išvaizdos Sidings 
— Lftvigu — Onru — Tvoroms MateHoH — Maliavos — 
VftrnlUo — Enam*»Uo — Geležiniu Namams Reikmenu-
R*«.rdware — Plrfsterio — Cemento — rinitu — Visokios 
Rftfii** Insniiaeijos Matoriolo — Atnrmo T ângp — Rora-
Wnaciio« Duni — Wallbo«rd — Plaster Board — Vamz-
d**u ir Daug Kitq Reikalingu Dalyku. Pasiteiraukite! 

AP IORAVTMAS TR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAT 
S T A S Y S O T W I N A S . Pres . 

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

- T» 
VALANDOS: Nuo S-toa vai. ryto Iki 6-toa vai. vak. 

APSIMOKA TAUPYT 
I R SKOLINTI 

SAUGIOJ 
VIETOJ 

Turtus virš 
$21,0OO,00O.00 , 

Atsargos fondas virš 
$1,700,000.00 

Under U. S. Govern
ment supervision. 

Narys Federal Savings 
and Loan Insurance 

Corporation. 

! mm 
įsnM 

Standard Federal Savings 
and LOAN ASSOCIATION of CHICAGO 

JT7STDT MACKEWICH, Pres. and M*r. 
4192 ArcJier Avenu© Tel. VIRginia 1141 

X Uršule Kirstukiene (dr. 
Kirstuko motina) su dukte
rim Aldona ir pusbroliu kun. 
A. Stasiu balandžio 9 d. iš
vyksta trims savaitėms atos
togų į Los Angeles, Calif. 

X Aušros Vartų parapija 
ruošias prie metinių iškil
mių — 40 valandų atlaidų, 
kurie prasidės sekmadienį, 

j balandžio 11 d., per sumą 
(10 vai.) ir baigsis balan
džio 13 d. 7:30 vai. vakare. 
Ypatingai choras ruošias 
giedojimui per visus tris va
karus 

X Balandžio 11-ji diena 
Chicagoj bus Lietuvių De
mokratų Diena. Lietuvių de
mokratų organizarija Cook 
apskrityje tą dieną ruošia 
didelj susirinkimą Dariaus-
Girėno salėj, kur tarpe kitų 
kalbės demokratų kandida
tas j gubernatorius ir sena
torius. 

X Labdarių Sąjungos se
nelių prieglaudos vadovybe 
labai norėtų, kad kas paau
kotų prieglaudai kombinuo
tą radio-gramafoną, arba 
bent vieną gramafoną su 
plokštelėmis. Auką galima 
nuvežti į prieglaudą, arba 
laišku pranešti. Atvažiuos 
pasiimti. 

X Lietuviai pašto ženklų 
rinkėjai, Chicagoj ir apylin
kėj, kurie praeitą sekmadie
nį matė turtingą parodą, 
kviečiami įsirašyti į Filate
listų Draugiją "Lietuva". Su 
sirinkimas įvyks šį vakarą. 
Lietuvos Vyčių salėj. Susi
rinkime taipgi visuomet ga
li dalyvauti, ir kviečiami, 
svečiai. 

X Povilas ir Julija Dome
nai iš Marąuette Park pasi
žymi kilniu labdaringumu. 
Jie net penkioms šeimoms 
tremtyje siunčia pašalpos — 
maistu ir drabužiais. Vienas 
yra jų giminaitis, o kiti sve
timi, net nepažįstami. Vie
na šeima net vokiečiai, o ki
ti lietuviai. Gražus pavyz
dys visiems lietuviams. 

X Lietuvos Vyčių baza-
rui jau pasiruošta. Baigia
ma būdos įrengti ir jas ge
rais daiktais pripildyti. Ba-
zaras prasidės balandžio 11 
ir baigsis balandžio 18 d. 
Bazarą savo namo remonto 
reikalams rengia Lietuvos 
Vyčių Chicago apskritis ir 
seniorų, kuopos savo salėj, 
2453 West 47th St. 

• 

X Bemeta- Ciceniene, 4945 
S. Halsted St., ilgametė 
Town of Lake kolonijos vei
kėja, ir įvairių mūs įstaigų 
rėmėja, jau ketvirta savaitė 
kaip serga. Nors krizė pra
šalinta, tačiau dar vis tebė
ra gydytojo priežiūroj. Town 
of Lake kolonija labai pa
sigenda jos savo veikimo a-
paratui pagyvinti. 

X TT. Marijonų Bendra
darbių pastarojo seimo nu
tarimu — gaivinti apmiru
sius skyrius ir steigti nau
jus lietuvių kolonijose, ba
landžio 11 d., 2 vai., Nekal
to Prasidėjimo Šv. Marijos 
parapijos salėj, Brighton 
Park, įvyks TT. Marijonų 
Bendradarbių susirinkimas 
skyriui atgaivinti. Visi ben
dradarbiai ir remiantieji TT. 
Marijonų veiklą, kviečiami 
atsilankyti. Bus renkama 
valdyba ir nustatyta gaires 
skyriaus veikimui. 

Kitiems nešdami laimę, ir 
patys būsime laimingi. 
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