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MINISTRAI NESKIRSTYS ITALIJOS KOLONIJŲ
'Keturiu Didžiųjų' Ministrų Paslaptis: 
Nesisekimas Reikš 'Ginkluota Taika'

(“Draugo” Specialaus Korespon
dento Paryžiuje Pranešimas).

Šį kartą viso pasaulio 
akys atkreiptos į Paryžių, 
kur keturi užsienių reikalų 
ministrai susirinko istoriš
kam posėdžiui.

Pertraukos skambutis nu
stojo skambėjęs ir uždanga 
pasikėlė antram veiksmui. 
Ką gera mes pamatysime 
šiame veiksme, kuris yra 
paskutinis, nes “Didieji” ne
bemano daugiau konferenci
jos atidėlioti.

Ginkluotas Rytų Blokas

Tarp pirmosios ir antro
sios sesijos, sovietų Rusija 
nesėdėjo sudėjusi rankas, 
bet pasiskubino sustiprinti 
ryšius su okupuotais kraš
tais. Tokiu būdu atsirado 
kariška, sutartis su Lenkija 
ir Jugoslavija, pagal kurią 
šių kraštų kariuomenės turi 
būti ginkluotos sovietiškais 
ginklais ir aprūpinta rusų 
šoviniais.

Ką reiškia tokia sutartis? 
Labai paprastai, tas rodo, 
kad jei tie kraštai pereitų 
pas sąjungininkus, jie turė
tų savo kariuomenę ir visą 
krašto gynimąsi perorgani
zuoti naujais pagrindais, 
nes patrankos, lėktuvai, kul
kosvaidžiai, minosvaidžiai ir 
šautuvai nuo dabar kariuo
menėje bus vartojami tik 
rusiški.

Iš kitos pusės Jugoslavija 
pasirašė sutartis su Čeko
slovakija ir Lenkija. Tokia 
sutarčių grandinė rodo, kad 
Rytų blokas tikrumoje yra 
ir jį komanduoja Maskva.

Ar Galimas Ginkluotas 
Konfliktas?

Pirmoji sesija tęsėsi veik 
tri3 savaites. Jei dabar an
troji sesija bus tokio pat 
ilgumo, tai ji pasibaigs ne 
anksčiau kaip apie liepos 
mėnesio vidurį. Pirmoji se
sija pasiba.igė atidėjimu. Bet 
šį kartą “Keturi” nebenori 
atidėti ar pratęsti vėlesniam 
laikui. Jei susitarimo nebus, 
tas reikš visišką persiskyri
mą.

Persiskyrimas dar nepa
sako, ka.d tuoj kiltų ginkluo
tas konfliktas ir naujas pa
saulinis karas. Ne, konflik
to nebus, bet atsirastų dvi 
galingų valstybių grupės, 
kurios konkuruotų viena ki
tą ginklavimuosi, varžytųsi 
dėl ekonominių rinkų, dėl 
įtakos zonų. Kitaip sakant, 
pasaulis pradėtų gyventi 
"ginkluotos taikos” perijo- 
dą, panašiai kaip buvo Eu
ropoje 1904-1914 metais, tik 
šį kartą pavojingiau, nes 
karo liepsna galėtų įsilieps- 

"noti kiekvieną sekundę dėl 
mažiausio menkniekio.

Lošimas Tebc tęsi amas
Prieš mėnesį, kada minis

trai persiskyrė, visi manė, 
kad jie savo ministerijos 
rūmuose galės apsvarstyti 
ir pagalvoti, kaip rasti iš

Price 4 cents

eitį, kad pasauliui davus 
taiką. Bet pasirodo, kad per 
tą mėnesį jie ne tik kad nie
ko gero nesugalvojo, bet 
savo kalbomis ir pareiški
mais dar labiau susikiršino.

Keista yra matyti minis
trus posėdžiaujant, kada vi
si žmonės išvažinėja atosto
goms į pajūrius. Ministrų 
pavaduotojai, kurie buvo 
perėmę lošimą, dabar grąži
no kortas savo viršininkams, 
kad šie tęstų pradėtą loši- 
rhą„

Ant stalo tos pačios kor
tos: Triestas, Italijos kolo
nijas, Dunojus, Balkanai... 
Atsirado dar keletą naujų 
kortų, kaip wnkiptija ir Au
strija.

Prieš atskrisdamas o Fa 
ryžių, Bevinas pasakė jį ly 
dėjusiems žurnalistams, kaip 
Odisėjus leisdamasis į toli
mą jūrų kelionę:

—Mūsų likimas yra Dievo 
rankose. Aš manau, kad šį 
kartą Jis mums bus palan
kus!

Tai viltis su kuria šian
dien visi gyvena. Nes jei ne
būtų vilties, tai "Keturi” 
nebūtų susitikę. Bet tai la
bai silpna viltis.

Maskva Prieš Vokietijos 
Federalizmą

Tuo pačiu laiku, kai Mo
lotovas išskrido į Paryžių, 
Maskvos radijas pradėjo 
kritikuoti anglų ir amerikie
čių projektą dėl Vokietijos 
federalizmo.

—Šitas federalinės Vokie
tijos planas, kuriam Angli
ja priduoda tiek daug reikš
mės, tėra kopija nacių plano 
dėl Naujosios Europos, suda
rymo, skirtumas tik tame, 
kad šiandien vietoj nacių, 
viršūnėje nori sėdėti anglai. 
Šis planas yra nukreiptas 
prieš sovietų Rusiją, nes 
reakcionieriai nori perskirti 
Vokietiją ir visą Europą į 
dvi stovyklas.

Toks Maskvos tonas ma
žai ką gali pagelbėti susita
rimui.

Rusai tiki, kad tik jie vie
ni galėtų vesti žmoniją į ka- 
ką prieš anglo-saksus, tuo 
tarpu jei amerikiečiai ar an
glai paskelbtų karą rusams, 
tai, anot Maskvos, niekas ir 
piršto nepajudintų.

Nereikėtų judinti piršto. 
Rusija sprogtų iš vidaus, 
nors ir stengiasi visaip už
slopinti pasipriešinimą.

Vyt. Arūnas.
(Ryt dienos DRAUGE 

skaitysite kaip Vokietija lie
ka "pakastu karo kirviu.”)

KALENDORIUS
Birželio 21 d.: Šv. Aloy

zas iš Gonzagos,- senovės: 
Ramūnas ir Mėta.

Birželio 22 d.: Šv. Pauli
nas Ir 10,000 Kentėtojų; se
novės: Pūtėjas ir Laimutė.

ORAS
Giedra ir šilčiau. Saulė 

teka,, 5:16; leidžiasi, 8:29.

UN Svarsto Rusijos 
Programa Atomams

NEW YORKAS, birz. 20. 
—Jungtinių tautų atominės 
jėgos komisijos nariai šian
dien svarstė Rusijos planą 
pasaulio susitarimui uždrau
sti atominių ginklų gamini
mą ir vartojimą, kuris, jei 
būtų priimtas, reikštų, kad 
Amerika turėtų per tris mė
nesius sunaikinti visas turi
mas atomines bombas.

Rusai nori, tačiau, pasi
laikyti veto teisę net ir ato
mų, reikalu, kas yra priešin
ga Amerikos nusistatymui, 
kadangi Amerika siūlo pa-, 
leisti atomines paslaptis tik i 
kuomet bus užtikrinta, ati
tinkama tarptautinė kontro
lė, ir be veto teisės by ku
riai vienai tautai.

Naujos Riaušės Palestinoje Pakėlė 
Žuvusiųjų Skaičių Iki 25 Per 5 Dienas
JERUZALE, birž. 20. — 

Vidurnakčio susir ėmimas 
tarpe žydų ir britų kareivių 
Tel Avive šiandien pakėlė 
penkių dienų aukų skaičių 
iki 25. Vienas žydas buvo 
užmuštas ir keli buvo sužei
sti britams darant kratas 
ieškant šešių pagrobtų britų 
karininkų, kurie kol kas ne
surasti.

(Londono Daily Express 
atspaude raportą iš Jeruza
lės, kuris sakė brite slaugė 
pradingo ir bijoma buvo 
pagrobta.)

Priešinosi Kratai
Žydai Kfar Giladi kaime 

Galilėjoje priešinosi kra.tos 
darymui. Po 15 minučių lai
kotarpio britų šarvuočiai įr 
važiavo į miestą. Sekančia
me susirėmime du žydai bu
vo užmušti.

Nepatvirtinti raportai sar 
kė britų lėktuvai nakties 
metu sulaikė vieną ar du 
laivus bandančius įvežti ne
teisėtus žydus imigrantus į 
Palestiną. Raportai iš Siri
jos sakė tas kraštas sustip
rino savo garnizonus Pales
tinos pasienyje.

Egiptas Užtikrina 
Prieglauda Mufti'ui

CAlRO, birž. 20.—Egipto 
užsienių ministras šiandien 
davė suprasti, kad jo kraš
tas duos prieglaudą Haj 
Amin Al Husseini, Jeruza
lės didžiąjam mufti. Miste
rija apgaubusi arabų mufti 
pradingimą iš Prancūzijos 
tris savaites atgal buvo iš
aiškinta vakar naktį, kuo
met karaliaus Faruoko palo- 
cius pranešė mufti atvykęs 
į Egiptą ir prašęs prieglau
dos.

Haj Amin, kurį britai kal
tina tarnavimu Hitleriui ka
ro metu, buvo ištremtas iš 
Palestinos nuo 1937, kuomet 
jis buvo kaltinamas sukurs- 
tymu ilgos eilės arabų suki
limų. (Londone sakyta bri
tai prašys Egiptą sulaikyti 
mufti nuo by kokios politi

Eisenhower Priešinasi
A Bombos Atidavimui
WASHINGTON, birž. 20. 

—Gen. Eisenhovver pareiškė 
kongresui jog jis priešinasi 
atidavimui atominės bombos 
ar kitų militarinių paslapčių 
iki bus galima galutiniai už
tikrinti jog yra atitinkamos 
apsaugos prieš jų neteisėtą 
vartojimą.

Eisenhower nuomonė bu
vo paskelbta šiandien, atsto
vų apropriacijų komitetui 
užgiriant $7,091,034,700 su
mą karo departamento 1937 
metų veiklai.

Tuo veiksmu grąžinta be
veik $200,000,000, kuriuos 
biudžeto biuras buvo iškir
tęs iš fondo atominės ener
gijos laboratorijoms ir stu
dijoms.

nės veiklos jam esa.nt Egip
te.)

Kanadietis Šnipas 
Nuteistas Kalėti

MONTREAL, Kanada, birž. 
20.—Fred Rose, 38, komu
nistas narys Kanados parla
mento, buvo šiandien nutei
stas šešis metus kalėti už 
perdavimą slaptų informa
cijų Rusijai per sovietų šni
pų tinklą.

Rose buvo rastas kaltu 
birž. 15 d., po 16 dienų tei
simo. Jis buvo specifiniai 
apkaltintas verbavimu val
džios samdinių teikti infor
macijas Rusijai.

Speer Sakosi Jis
Norėjo Nudėti Hitlerį
NUERNBERGAS, birž. 20. 

—Buvęs vokiečių municijų 
ministras Albert Speer šian
dien papasakojo tarptauti
niam karo tribunolui jog jis 
buvo pasiryžęs nudėti Hitle
rį. jo kanceliarijos slėptuvė
je Berlyne kovo mėnesy pra
eitais metais/ bet negalėjęs 
pro sargybinius įnešti bleki- 
nes specialių nuodingų dujų.

Jis sakė perspėjęs Hitlerį 
metus pirm Vokietijos su
smukimo, kad kraštas buvęs 
per daug išsemtas "kad tęs
ti modernišką karą.” Speer 
pareiškė, kad Ruhr kraštas 
iki 1944 m. rudens buvo taip 
išbombarduotas, jog nebuvo 
galima iš ten išvežti anglies.

Sprogimai ir Gaisras 
Sukrėtė Elgin Miestą

Visas Elgin miesto ugnia
gesių aparatas buvo vakar 
iššauktas kovoti prieš gais
rą, kuris kilo po milžiniško 
sprogimo W. R. Meadows 
smalos produktų fabrike. 
Vėjui nešant kibirkštis mie
sto centro link, policija, eva- 
kuavo visus netolimos apy
linkės gyventojus. Nuostolių 
padaryta už apie $50,000.

Aštuoni Suareštuoti už 
į $30,000,000 Pavogimą

BATAVIA, Java, birž. 20. 
—Misteriškas japonas pul
kininkas, spėjama turįs di
desnę dalį raportuotų $30,- 
000,000 vertės brangenybių 
pavogtų okupacijos metu, 
buvo sekamas šiandien po 
to, kai jo padėjėjo meilužė 
papasakojo apie tą pavogi
mą.

Tyrinėtojai pranešė, kad 
$6,000,000 vertės brangeny
bių buvo atgauta, ir kad pa
vogime figūruoja britai k?r 
reiviai, olandai ir japonai. 
Iki šiol aštuoni asmenys bu
vo suareštuoti.

PARYŽIUS, birž. 20. — 
Britas informantas sakė už
sienių ministrų taryba šian
dien susitarė, kad britų ir 
amerikiečių, kareiviai Itali
joje ir rusų kareiviai Bulga
rijoje turi būti evakuoti per 
90 dienų po taikos sutarčių 
su tais dviem kraštais įsiga
liojimo.

Anot informanto, Angli
jos, Amerikos, Rusijos ir 
Prancūzijos atstovai, tarda
miesi nepaprastai nuola.i- 

WASHINGTON, birž. 20. džioj nuotaikoj, taip pat pra-

Negalii Susitarti Dėl 
Jauny Vyru Ėmimo

—Atstovų, komisija dėl draf- 
to akto paruošimo šiandien 
priėjo uždaro galo, 3 prieš 
3, dėl 18 metų jaunuolių 
ėmimo klausimo, kuomet 
ats. Short (R., Mo.) kvesti- 
jonavo vartojimą ats. An- 
drews įgaliojimo. Andrews 
šiuo metu yra. pakely į ato
minės bombos išbandymą 
Bikini salose.

Posėdis buvo baigtas tuoj 
po Short pareiškimo. Jis 
priešinasi 18 ir 19 metų am
žiaus jaunuolių ėmimui į ka
riuomenę.

Bowles Davė Suprasti 
Jis Gali Rezignuoti

WASHINGTON, birž. 20.
—Duodamas suprasti, kad
jis ruošiasi atsistatydinti, į tim IU A Al A C h AT VDČ 
stabilizacijos dire k t o r i u s IKUMANAj rAUTKt 
Bowles šiandien paneigė at
stovų ir senato kainų kon
trolės aktus kaipo infliaci
jos "žioplinius spąstus.”

HOOVERIO DARBA
WASHINGTON, birž. 20.

_ , , _ , —Herbert Hooveris šiandienBowles sake jis nieku bū- Prez TnlmanPji ra.i 11 m cirilrri i *-du negalįs sutikti su by ko 
kiu kompromisu, kuris gali 
tiktai vesti žingsnį/ arčiau 
infliacijos.

Amerika Grąžins 
Auksą Vengrijai

WASHINGTON, birž. 20. 
—Valstybės departamentas 
pranešė, kad $32,000,000 ver
tės Vengrijos aukso, kurį 
naciai buvo pagrobę ir da
bar randasi amerikiečių ran
kose Vokietijoje, bus sugrą
žinta Vengrijos vyriausybei.

Vėliausių Žinių Santrauka
—Atstovų rūmai 168 prieš 82 atmetė pasiūlymą įsteig

ti karo veteranų kapines kiekvienoje valstybėje.
—New Yorke pranešta, kad Argentina sutiko dalyvauti 

naujoje pasaulio maisto organizacijoje. Tuo būdu, vien 
tik Rusija yra iki šiol nepriėmusi kvietimo.

—Britų maj. H. P. Chadvvick, šeštasis pagrobtas kari
ninkas, paspruko nuo žydų pagrobėjų ir dabar vadovauja 
armijos daliniams ieškantiems kitų pagrobtųjų britų.

—Irano valdininkas Tehrane pareiškė, kad rusai tebe- 
valdo geležinkelius Azerbaidžiano provincijoje.

—Prezidentas Trumanas vakar pareiškė, kad jis stoja 
už civilinę kontrolę atominės energijos.

—Atsto\"ų-senatorių komisija sudaro kompromisą jau
nuolių ėmiminl karinei tarnybai. Šen. Bridges sakė sutin
kama imti 19 metų jaunuolius, ir neimti 18 metų vyrukus.

—Britų kreiseris Mauritius atplaukė j Trieste. Kitas 
britų kreiseris ir du mažesni karo laivai jau stovi anks

čiau tame uoste, kurį Italija ir Jugoslavija abidvi nori.

Kaina 4 centai

Atidėjo Kolonijų Reikalą 1 Metams,
Atims Savo Kariuomenes Iš Italijos
PARYŽIUS, birž. 20.—Amerikietis informantas šį va

karą sakė “Keturių Didžiųjų” užsienių ministrai “beveik 
sutiko” atidėti svarstymą Italijos užsienio kolonijų pada
linimo vieniems metams.

Nebuvo platesnio paaiškinimo apie tą susitarimą.

laužė kliūtį dėl alijantų su
tarties vykdymo komisijos 
Italijai, priimdami sovietų 
pasiūlymą sudaryti komisiją 
iš keturių alijantų ambasa
dorių Romoje.

Nesvarstė Sienos
Komisija prižiūrės taikos 

sutarties vykdymą. Rusai 
anksčiau atsisakė užgirti to
kį sumanymą, sakydami tai 
būtų pažeidimas Italijos su
vereniteto.

Dėl pirmo reikalo šios die
nos agendoje, Prancūzijos- 
Italijos pasienio klausimo, 
rusai prašė daugiau laiko

Mini Mitchell Seserį 
Mihailovič Teisime

BELGRADAS, birž. 20.— 
Belgrado policijos viršinin
kas nacių okupacijos metu 
Dragi Jovanovič šiandien 
atpažino fotografiją Miss 
Ruth Mitchell, seserį a.a. 
brig. gen. William Mitchell 
kaipo asmens, kurią jis mar 
tęs “su Gestapo ir četni- 
kais. ”

Jovanovič yra vienas kal
tinamųjų gen. Draja Mihai- 

studijuoti hidro-elektros ek- l°vič teisime. Jis sakė vie- 
spertų raportą. Svarstymas nas vYras toje nuotraukoje 

buvo karalius Petras, kuris 
buvo prašalintas nuo sosto.

Liudininkas negalėjo p-lės 
Mitchell vardo atminti, kol 
prokuroras nepadėjo jam 
paminėdamas vardą.

buvo todėl atidėtas.

portą apie savo maisto mi
siją Pietų Amerikoje. Per 
spaudos sekr. Ross, Prezi
dentas sakė Hooveris atlikęs 
“didelį darbą.”

Išeidamas iš prezidentū-
ros, Hooveris paaiškino, kad i jantį praleidimą apie 950 
jis niekuomet nepasakęs vai- milijonų dolerių įvairiems
stybės pasek r. Clayton jog 
jis smerkiąs OPA priedus 
panaikinant kainų kontrolę 
ant tam tikrų dalykų.

REMKITE IR Pl A TINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

Vol. XXX

Siamas Paves Sienų 
Ginčą UN Tarybai

BANGKOK, Siamas, birž. 
20.— (Sulaikyta)— Užsienių 
ministerija šiandien sakė 
siamiečičų delegacija atei
nantį mėnesį vyks į Wash- 
ingtoną argumentuoti Siamo 
pusę ilgamečiam ginče su 
prancūzų Indokinija, ir tuo
met patiekti visą reikalą 
Jungtinių Tautų apsaugos 
tarybai.

Atstovai Pravedė Aktą 
Potvinių Kontrolei

WASHINGTON, birž. 20.
—Atstovų rūmai šiandien 
pravedė, 202 prieš 38, potvi
nių kontrolės bylių įgalio-

projektams, jų tarpe 300 
milijonų Missouri upės klo
niui. Bylius dabar eina į se
natą.

Streikas Sustabdė 
Darbą Rotušėje

CLEVELAND, birž. 20.— 
Streikas apie 500 miesto 
darbininkų šiandien veik vi
siškai sustabdė darbą mies
to rotušėje. AFL unijos na- 

i riai pastatė pikietninkų lini- 
į ją, per kurias tik keletas 
2,000 samdinių drįso per
žengti.

Raportuota jog visos rei
kalingos tarnybos veikė. 
Streikas buvo šauktas mies- 

I to mėsos inspektorių ir raš
tinių darbininkų, kurie pra
šo algų pakėlimų nuo $300 
iki $420 metams.
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MIRGA - MARGA IS ROCKFORD, ILL
1 I

Da knnrarfn tli08 * Amerik^- Ji aukojo į
r U l\Ullvvi IU Į $25. K. Užubalienė aukojo i

LRKSA 137 kuopos bir- Į tam tikslui $2. Aš žinau, kad 1 
želio 16 d. rengtas koncer-' Rockforde rasis ir daugiau 
tas puikiai pavyko. geros širdies žmonių,, kurie

Naujalio vardo vyrų cho- paaukos našlaičio “šipkor-
tei” į Ameriką.

★

Pastarame Mirga-Marga

ras iš Waukegan-Kenosha, 
vadov. P. Bujanausko, gra,- 
žiai išpildė programą.

Vakaro vedėju buvo S. Ke- iš Rockforde pasitaikė klai- 
liotis,, kuris pirmiausiai pa- J da. Atspausdinta, kad J. Mi- 
kvietė P. Bujanauską pakai- siūnas su L. Maizeriūte su- 
bėti ir susipažinti su rok-1 mainė žiedus. Vietoj Misiū- 
fordiečiais. Labai gražiai nas, turėjo būti Naujūnas. 
kalbėjo.

Antru kalbėtoju buvo vie
tos BALF skyriaus pirmi
ninkas J. Bacevičius. Kal
bėjo trumpai.

Trečiu kalbėtoju buvo P.

Poviląs Šimaitis, gražaus 
taverno savininkas ne tik 
daug koncerto tikietų pirko, 
bet dar ir korespondentą pa
vaišino ir šiaudinį “kapeliu-

TADAS KULIGOVSKIS
veru dalyvavo Newarke di
deliame Jack Stuka koncer
te suruoštame pagarbai mo
tinų. Po to gegužės 16 d., 
kaip garbės svečias, dalyva
vo bs.ukiete suruoštame pa
garbai mūsų vietinio kardi
nolo, Dennis Dougherty, pro-

Petrėnas, kuris apibudino s4 užfundijo.
Naujalio chorą, paaiškinda-1 Šimaičių sūnus Vytautas
ma.s kas buvo Naujalis; nors ' dabar yra instruktorium prie j’o 25 metų kardinolystės 
tasai didysis Lietuvos kom- lėktuvų, rats skraido ir ki- 1 c Nakties. Toliau, birželio 1 
pozitorius jau miręs, bet jo , tus mokina. Greit gaus nuo- d jig dalyvavo prOgramoje 
vardas nemirtinas. Štai, ir! savą lėktuvą. Tada ir rock-
choras gyvuoja Naujalio fordiečiai lietuviai gaus
vardu.

Po kalbų prasidėjo Ame
rikos himnu koncertinė pro
grama.. Choras padainavo 
keturias dainas. G. Klevic- 
kaitė taipgi gražiai atliko 
solo.

Pianu skambino E. Pocius.
Publikai labai patiko lo

šimas “Gyvieji nabašnin- 
kai”. Lošimas visus prijuo
kino.

Gitaristas S. Vaišnora bu
vo net kelis syk iššauktas.

Dar choras padainavo ke
letą dainų ir programa, baig
ta Lietuvos himnu.

Vakaro vedėjas po to pa
dėkojo visiems: artistams, 
chorui, vedėjui, solistei, gi
taristui ir publikai.

Paskui buvo vaišės, sve
čių vakarienė ir pasilinksmi
nimas. Vakarienę pagamino 

’S. Varakojienė, M. Misevi
čienė, Z. Kačenienė ir M. 
Steponaitienė. Joms padėjo 
jų pačių dukterys.

Rockfordiečiai ilgai nepa
mirš to koncerto.

vietinės istorinės, taip vadi
namos “The Elfret’s Alley 
Association” metinėję iškil
mėje. O Vėliavos Dienoje — 
birželio 14, su sa.vo smuiką 
jis ėmė dalyvumą iškilmėje 
uždėjimo vainiko ant kapo 
amžinos atminties Betsy 
Ross, kuri Vašingtono lai
kuose pagamino pirmąją A-

Birzelio 18 d. Antanas | meriitOg žvaigždėtą vėliavą. 
Kairys savo vardinių proga > Birže)io 15 d su kao aukš. 
gražiai pasirodė: visus drau čiausiais moksliškais pažy-

“raidą’
★

Vincentas ir Kazimiera 
Ls.bunskai džiaugias susilau
kę marčios iš Anglijos. La
bai graži ir protinga. Žada 
suruošti šaunias priimtuves.

Gražios Ir Iškilmingos
Mokyklos Užbaigimo 

Iškilmės
TOWN OF LAKE. — Sek

madienį, birželio 9-tą d., į- 
vyko Sv. Kryžiaus parap. 
mokyklos užbaigimo iškil
mės — ‘graduation exer- 
cises’. Šios. iškilmė3, kurios 
atsibuvo g v. Kryžiaus baž
nyčioje 7:30 vai. vak., vi
sais atžvilgiais spindėjo sa-. 
vo gražia nuotaika ir įspū
dingumu.

Iškilmės prasidėjo įmar- 
šavimu į bažnyčią, kur iš 
eilės sekė: pritaikintas pa
mokslėlis anglų kalba,'kurį 
pasakė kun. S. Adominas; 
jam baigus, vaikučiai sugie
dojo hymną — Marija, Gel
bėk; po to sekė gražius pa
mokslėlis lietuvių kalba, ku
rį pasakė kleb. kun A. Lin
kus. Baigęs pamokslėlį, jis 
pradėjo įspūdingą, visų lau
kiamos iškilmių dalies — 
diplomų išdalinimą mūsų 
mokyklą baigusiems gradu- 
antams.

Sekantieji berniukai ir 
mergaitės gavo diplomus: 
Aleksas Butkevičius, Jur
gis Aušra, Lawrence Lan- 
dis, Aleksas Norvilas, Ray- 
mondas Pudzimas, Ralph 
Petrauskas, Richardas Si- 

I manis, Norbertas Zelevas,

Margaret Gest, Anna Ka
marauskas, Geraldįne Max, 
Arlene Pereit, Eugenia Vit
kus, Konstancija Vilimąvi-
čius ir Bernice žalneriunas.!

Šia proga fe v. Vardo dr-ja, 
kuriai musų parapijoj sėk
mingai vadovauja kun. S. 
Adominas, įteikė dvi stipen
dijas, kurias laimėjo Alek
sas Butkevičius ir Anna Ka
marauskas. Be to, stipendiją 
į Šv. Kazimiero akademiją 
laimėjo Konstancija Vilima- 
vičius. Apart šių laimėjimų, 
buvo įteikti ir muzikos me
daliai, kuriuos laimėjo Shir- 
ley Skruodenis ir Joan Jvar-

sky, kurios atsižymėjo šioje 
srityje.

Iškilmės baigėsi Palaimi
nimu Švč. Sakramentu, gra- 
duantų konsekracijos aktu, 
ir giesmėmis — Tantum Er
go, Garbinkime Švč. Sakra
mentą, ir angliškai Holy 
God, We Praise Thy Name 
Tel. — YARds 5557.

DR. FRANK C. KWINM
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1661 West 47th Street

OFISO TALANPOS:
Muo I Iki 4 pp. Ir 1 »:»•

Išmaršavus iš bažnyčios, 
visi buvo pakilios dvasios ir 
kupini gražių įspūdžių Taip 
visi gražiai ir išsiskirstė.

Koresp.

Gelbėkime Lietuvą, Tėvy
nę nuo pražūties!

gus pavaisino.
★

Birželio 13 d. 15-kos me
tų vedybinio gyvenimo su
kaktį šventė Stefanija ir An
tanas Pernačevo; daug svei
kinimų ir linkėjimų.

★

Birželio 16 d. matės sve
čių iš Milvvaukee, Wis., ku
rie buvo atvykę į koncertą: 
S. Milančius, S. Burtas.

Serga Agnės Pilipaitis. Gu 
Ii Šv. Antano ligoninėj. Lin
kini greit pasveikti. Koresp.

Philadelphia, Pa.
Dalyvis PenkiųBirželio 23 d. parapijos 

darže bus BALF skyriaus y -«■ i i ■ 
piknikas. Komisija kviečia £yflliBtlllQ ĮVyKlŲ 
visus lietuvius atsilankyti ir Mūsų čia jaunutis smuiko-
paremti
tikslui.

pramogą kilniam rius, garbės kapitonas Ta
das Kuligovskis, pastaruoju 
laiku buvo dalyviu net pen- 

Marijona Domeikienė pir-: kių pažymėtinų įvykių, bu
rnoji ištiesė ranką su aukatent: “Motinų Dienoje”, ge- 
a.pmokėjimui kelionės lėšų gūžės 12 d. jis su savo pa- 
lietuvio našlaičio iš Vokie-1 lydovu Md. Hovard P. Wea-

ESE

, <•-

mėjimais jis užbaigė Šv. Wil- 
liam’o parapijos “grammar” 
mokyklą.

Šia proga, kad jį ypatin
gai pagerbus, kardinolas 
Dougherty jam, kaip ir jo 
tėvams, atsiuntė linkėjimus 
ir ganytojišką palaiminimą.

K. V.

Kiekvienas žmogus nešio
jasi savo vertybę; didybė ar 
menkumas priklauso mūsų 
pačių valiai. — S. Shieles.

RENDUOJAME GRINDŲ 
TRINIMO MAŠINAS —

TIKTAI
$150

I DIEN.y.

Mes Esame AGENTAI Dėl 
BENJAMIN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNISŲ, taipgi —
MARTIN SENOITR MALIAVŲ 

IR VARNISŲ, Ir —
REM-TONE VAESPAR.

ATYDA!
Taisome

REFRI6ERAI0RIUS
SKALBIAMAS MAŠINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS — 
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

5306 S. Ashland Avė.
Tel. GROvehill 7570 

GROvehill 1983 - TRIangle 0073

Turime Gražų Pasirinkimų 
lOlfim. SIENINES POPIEROS 

Duodame 20% Nuolaidų!

MAROUEITE 
PAINT & HARDWARE

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St

Cicero, III.
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Taigom Visų Ifidlrbysčlų 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam IS namų Ir prlstatom

PARDUODAME NAUJUS 
KALIOS

Mes turime llauijų J atakų Ir 
Jums nereikės laukti dėl Jūsų. 

Taipgi Pasirinkimas Vėliausių
MujlkuS Rekordų 

Nusipirkite lt PasHmklte su Savim

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais Iki 8:00 vai.ĮBAįį w

"KBUį-'

2547 West 63 rd Street 
Tel.: — HEMlock 8262

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS• • «*

6868 W. Cermak Road
BERWYN, ILLIMOIS

Ofiso Tel. — Berwyn 8828 
Het. Tel. — Lai ayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama — 
Saukite: Rervvyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

Tel. VIR 0980 (office Ir Namo.)

Dr. Walter J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

4003 S. Archer Avė.
VALANDOS; 2 — 4 popiet, 6:80 — 
8:80 vakarais. Trečiad. pagal sutarti.

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15th St. ir 49th Ct.
Cicero, Illinois

OFISO VALANDOS:
Kasdien uo 2-4 pp. Ir 6-8 rak. 

Šeštadieniais nuo 2-4 pp. 
Trečiad. ir Sekinad. uždaryta.

Tikslu. Tyrimas 
Ortlioptlo Gydymas

Contact Stiklai 
Stiklas Atnaujluam

DR. WALTER J. SWIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD.
(Viri Metropolitan State Bankoe)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — Kasdien — 10 Iki lt, 1 Iki S. 7 
Iki I — Aoltad. — 10 lyte Iki 8 rak. Sek
inad. — 10 Iki pietų. — Trečlad. atdaryta.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troe lubos)

Oflee Telefoną*: YARda 0554 
Jei neatsiliepia laukite—
Bes. TeL: MIDway 3880

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

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄS 

6254 S. Ashland Avė.,
boom i.

Ofiso Tel.: GROvehill 5218 
Bes. Tel.: PROspect 9475 

VALANDOS:
Nuo 1 Iki 4 po p tat; 7 Iki 8 vale.: Ir 

Trečiadieniais pagal autartj.

I. RIMDZUS, D. C.
UCENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Home Calls tn Indiana—

Phone WENtworth 2527

PHY8IO THERAPY 

936 West 63rd St. 
HOURH: Daily «—» F. M.
Saturdays I A. M. to I P. M.

Bukit Malonus 
SAVO AKIMSI

Tik vienų, porų aklu gauname gy
venimui. Saugokite Jas, leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurių regėjimo mokslas 
gali suteikti.

S7 METAI PATYRIMO 
prirink lira* akinių, kurie prašalina 

visų akių Įtempimų,

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

OPTOMETR1STAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos

Telefonas: CASAIi 0523, Cliicugo
OFISO VALANDOS: 

Kaskien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m. 
Trečiad. ir Šeštad. 9:30 a. m. 

iki 7:0» p. m.

ŠKELBKITES “DRAUGE”

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso TeL .... VIRginia 1886

DR. AL. RACKU5
GYDYTOJAS EB CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Trečiadieniais pagal sutarti.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Bes. Tel. REPnbUe 0054 
Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

DR. P. ATKOCIONAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Vai.: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Rd.

(Dargis Vaistinės Name)
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 2 Iki 4pp. Ir 6 Iki 8 v. 
(Trečiad., ir Šeštad., pagal sutartį)

Atidarė Ofisą —

DR. M. P. KLORIS
DANTISTAS 

1821 So. Halsted St.
Tel. — IIAY’market 6034 

OFISO VALANDOS:
9-12; 1-5; 7-9 

Trečiadieniais pagal sutarti

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

AMERIKOS LIETUVIŲ D2YKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Tek CANal 6122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 ▼. ▼. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
TeL REPnbUe 7868

Rea. 6958 So. Talmaa Avė.
Retu TeL GROvehill 6617 
Offlee TeL KEMlook 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 Weot Marąuette Road
OFISO VALANDOS:

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

TeL CANal 6257

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

U2 INDELIUS MOKAME 3%
INDULIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00 PER

PER FEDERAL SAVINGS & IDAN INSURANCE CORP. 
WASHINGTON, D. C.

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

1739 SOUTH HALSTED STREET
Raštinš atdara nuo 9:30 vai. ryto Iki 6:30 vai. vakaro. 

Šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.

—

NORIU PIRKTI 

Už CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

4L. C. ALLEN 
(Aletauskas)
Dėl Susitarimo feauk:

Republic 6051

Tel. — HEMlock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Conslance O'Brifis
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

2408 West 63rd Street

TeL : PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vaL vakare.

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 8o. Ashland Avenue

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

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

Office TeL YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

▼AL: auo 
Dienom ls

'.P I kas vakaras.
pagal sutari!

DR. JOHN 6. MILLAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neeeaiai Sogriife II Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

Ofiso Tel.i CICERO 8650 
Rez. Tel.: CICERO 5891

Jeigu Neatsiliepia 
šaukite: BERWYN 6200

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

Tel. YARds 3146

DR. Y. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Te). — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
' (kampas Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL.

Ankstyvas valandas pra
leidžiu ten, kur jas praleisti 
dera; jei namie, tai ne miege 
ar poilsyje, bet darbe. —

Milton.

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

1 DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Tel.: PULLMAN 1J93 
Mama Tel.t PIII.I.MAN

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

West Town Bldg.
2400 West Madison Street
Ofiso Tel.: SEEley 7330
Ree. Tel.: BRUnswick 0597 

VALANDOS:
Nvq 1 iki 3 popiet; b iki 8 vakare
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' HELP WANTED
“D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS S
"DSACGAS” HELP WA\TED 

AI) V.KR TĮSI N G DEPARTMENT 
12*7 No. Dcarboin Street 
Tel. RANdolph U188-U48#

HELP \VANTED — VYRAI

PORTERIO
Darbas naktimis. Pastovus, Malonios 
darbo sąlygos. 4 S vai.. J savaitę, lai
kas Ir pusė* vltš 40 vai. Turi bilti at- 
aukoinliigus ir priduoti liudijimus.

A N X F O S T E R 
434 S. WABASH 5tli Fl.

VYRŲ
PATYRIMO NEREIKIA 

PASTOVŪS DARBAI 
MAINANTI ŠIFTAI

GERA PRADINE RATA

CHICAGO VITREOUS 
ENAMEL PRODUCTS CO.

1401-47 S. 55th Court 
Cicero, III.

HELP WANTED — MOTERYS

SOLDERERS
REIKIA MOTERŲ 

KAD IŠMOKTŲ 
SOLDERING AMATĄ

ŠVARUS PASTOVUS DARBAS

H. C. EVANS & CO.
1528 W. ADAMS

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ

DEL

DŽENITORKŲ
UŽDARBIS 72% J V AL. PRADŽIA. 

77% I VAL. PO 3 MftN.
82% J VAL. PO 6 MM.

t
VALYMO DARBAI MOTERTM8 
VISUOSE MIESTO KRAŠTUOSE 

VAL:—5:30 VAK. IKI 12 NAKTĮ

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO.

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS 

STREET FLOOR

309 W. WASHINGTON ST.
“Get sėt notv on a stoady job” 

NEEDED AT ONCE

BILLER OR FAST TYPIST
Permanent position

Pleasant working conditions
Merchant Shippers Association 

1858 S. WESTERX AVĖ.

BURLINGTON RAILROAD 
REIKALAUJA

LAUNDRY MANGLE 
OPERATORIŲ 

PATYRUSIŲ AR NE 

ATSIŠAUKITE

433 W. HARRISON ST.
Samdymo Ofisas — 2nd Fl.

SHVIMO MASINU OPERATORIŲ
Patyrusių prie single needle, double 
needle, inerror Ir zlg-zag. 70 c. J vai. 
ir pieeework. Pastovūs darbai.

AMERICAN CANVAS CO.

4704 H. Halsted St.

GENERAL OFFICE HELP
New company seeking experieneed 
giria with knowl<dge of bookkeeping, 
typing ete.

PERMANENT position 
5 DAY WEEK

EXCF.LI.ENT OI’I’ORTVNITY 
CALL CANAL 0964

Kas stoja į kovą su savo 
silpnybėmis, visuomet lai
mi.

PLATINKITE "DRAUGĄ”

HELP WANTED — MOTERYS

GUDRIOS MERGINOS 
MĖGSTA DIRBTI DEL

MOTOROLA

TAI GERIAUSIA

R A D I O
VTETA MIESTE

Jos Pradeda Nuo 83c 
Su Patyrimu 94c. 

Automatiškas Pakėlimas Iki

$1.04

4545 W. AUGUSTA BLVD.

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA
VIRĖJOS

Vai. — Nuo 5 pp. iki 1 ryto 
Gera mokestis ir darbo sąlygos.

HE ALTH Y FOOD RĘSTA URANT 
3200 S. HALSTED

REIKIA
PATYRUSIŲ

Assemblers
Connectors ir

Lathe Operatorų
Gera mokestis, dykai apdrauda, 
atostogos, poilsio laikotarpai. 
Švarios ir malonios aplinkybės.

GENERAL ARMATURE CORP.

6341 S. HARPER

Butterfield 2122

Susekta didelė vagystė
Colorado Springs, Colo. — 

Federalių ir valstybės polici
jos krata keliuose namuose 
atidengė didelę vagystę, ku
rioj suimti kariuomenės ka
pitonas ir apie 30 civilių, 
tarnautojų Peterson Field. 
Visi iš kariuomenės stovyk
los pavogti daiktai; radio 
aparatai, lėktuvų inžinų da
lys, įvairūs įrankiai siekia 
$50,000.

Baltrušaičio kūryba 
Amerikoje

New York (LAIC) — Ru
sų kalba New Yorke leidžia
mas periodinis leidinys 
“Novyj žurnal” savo pasku-

BE

«-

IŠ LOUIS IR CONN KUMŠTYNIŲ.

Nuotrauka, aštuntame rounde, kuriame Joe Louis pa
guldė savo oponentą Bįlly Conn ir tuo apgynė pasaulinį 
sunkiojo svorio čempijonatą. (Acme-Draugas telephoto)

OHIO LIETUVIŲ ŽINIOS
Cieveland

Amerikos Lietuvių Tary
bos mėnesinis susirinkimas 
įivyks birželio 27 d., Šv. Jur-' 
gio mokyklos kambaryje. Vi 
si nuoširdžiai prašomi daly
vauti. Aptarsime rudeninę 
veiklą ir kitus svarbius rei
kalus. Pradžia 8 vai.

★
Povilas A. Šukys, spaus

tuvininkas, vienas seniausių 
vietos lietuvių, šiomis die
nomis su sūnumis įsigijo 
nuosavą didelį mūro namą 
(10 šeimynų) ir krautuvę, 
kurioje jis išgyveno 16 me
tų.

★
Išvažiuoja atostogų į Pa. 

valstiją Steve ir Nelie Ne- 
maniai, nuo Whitney gatv. 
Žada. paviešėti pora savai
čių Pittsburgh apylinkėj, ši 
šeima daug darbuojasi vi
suomenės reikalams. Jiems 
reikalinga atostogos, poilsis.

★

Viešnia iš Chicago, Ona 
Klimas su sūnumis Juozu ir 
Bruno, grįžusia.is iš karo, 
buvo Warren, O., pas gimi
nes. Be to, atvyko apsilan
kyti pas kaimynus E. Kava
liauskienė (M. Haveman) ir 
M. Drosučius. Aplankius Lie 
tuvių Kultūrinį Darželį la- 
ba.i gėrėjosi. Jos vienas sū
nus Jonas dar randasi karo

i tiniame (XII) tome išspaus
dino keletą lietuvio poeto 
Jurgio Baltrušaičio e;leraš- 
čių (rusų kalba), kuriuos re
dakcija, praneša, gavusi nuo 
velionies poeto žmonos. 
Kaip žinome, Ponia Baltru- 

' šaitienė tebegyvena Paryžiuje.

tarnyboje, tai kun. Jonas 
Klimas.

★
Šv. Jurgio salėj birželio 16 

d. buvo veteranų, pagerbimo 
bankietas. Kitą sykį: paraiky
sime apie tai plačiau. M. D.

Padėka
Kiekvienam būna sunki ir 

liūdna valandėlė, kurioje jį 
palaužia nelaimė ir paguldo 
į ligoninę.

Gegužės 29 d. mane pagul
dė į Huron Rd. Hospita.1. 
Malda savo širdyje dėkoju 
Dievui už sugrąžinimą mano 
sveikatos. Pagijau ir jau su
grįžus, esu laiminga, sveika 
prie mylimos šeimos.

Tiems, kurie mane ligoje 
gydė, lankė, apdovanojo ir 
ramino, pasiliksiu skolinga 
amžinai. Negaliu kitaip at
siteisti, kaip tik tardama 
nuoširdų ačiū.

Ačiū dr.John Kameses už 
padėtas pastangas mano li
goje ir čir. G. M. Hawk už 
sėkmingai padarytą operaci
ją. Klebonui kun. J. Ange
laičiui už tėvišką dvasios rū
pestį; kun. Liubauskui, iš 
New Yorko, už esant pake
lyje aplankymą; kun. dr. Šir
vaičiui, iš Washington, D. 
C., už atjautimą; Smetonams

t Žinios Iš Spring 
Valley, Illinois

Prieš mėnesį čia mirė se
nas 75 metų amžiaus vien
gungis A. Yakubanis, o bir
želio 9 d. — Filipas Sku- 
žinskas, taipgi 76 metų amž. 
Abu buvo angliakasiai.★

Birželio 18 d. mūs mieste 
lankėsi atstovai iš kitų mies 
tų statybos dviejų fabrikų 

geležies ir gumos — rei
kalu. Kas tuo reikalu pada
ryta, smulkmenos nesužino
ta.

★
Namai pa,s mus dabar la

bai brangūs. Už namą, kuris 
seniau kainavo $1,000, da
bar prašoma $10,000.★

Kaip kitur, taip ir pas 
mus stoka, mėsos.★

Oras šiuo metu lietingas 
ir šiltas. Javai gražiai at-1 
rodo. A. P.

Kareivio alga 
$358 į mėn.
Hartford City, Ind. — Iš 

šio miesto kilęs George W. 
Whitesell bus aukščiausiai 
apmokamas Amerikos Jungt 
Valstybių paprastas karei
vis, kuris, po garbingo pa- 
liuosavimo iš pastarojo, karo 
vėl įsirašė į kariuomenę. Del 
ko bus aukščiausiai apmoka-į 
mas? Dėlto, kad yra tėvas 
13-kos vaikų, kurių vyriau
sias 15, o jauniausias 2 metų 
amžiaus.

Paprastas vaistas 
nuo kataraklo

Eugene, Ore. — Sir Omar 
Geullion, MD., čia apskrito 
stalo pašnekesyje paskelbė 
labai pigų vaistą nuo kata
rakta (plėvė ant akies). Sa
ko, reikia daug valgyti be
galvio kuposto (kale), kuris 
turi daug B Vitamino, taip- ' 
gi užtektinai miegoti, neper
sidirbti ir dažnaį pasimank
štinti.

už aplankymą; už gėles dė
koju Moterų Są-gos 36 kuo
pai ir savo brangiai seselei 
Laurence su šeimyna; ačiū 
už geras širdis: Cicienams; 
V. Katkauskienei, Mr. ir 
Mrs. Kraus, Mr. ir Mrs. 
Svarpa, Mrs. Dugans ir vi
siems kitiems, kurių nepa
menu ir nėra galimybės iš
vardinti.

Dėkoju Dievui už grąžini
mą sveikatos, o visiems prie 

I teliams už suteikimą pagal- 
; bos. M. Petrauikienė

.. ---a---

"STALINO KVĖPAVIMAS"
PROF. KAMPININKO SPECIALAUS 

KORESPONDENTO EUROPOJ
(Tęsinys) dantis. Gal tai įvyko dėl to, 

kad jis vieną vienintelį kar
tą išdirbo skirtą jam darbo 
normą ir, aišku, administra
cijos nebuvo užmirštas: jį 
apdovanojo pirmąja soclenk- 
tynių premija — viena spal- 
gienos uoga, kurios vitami
ninis turinys, matyti, ir bus 
padėjęs Ivanui išlaikyti jau
nystės papuošalą, o ir vie
nintelį tuo tarpu ginklą — 
dantis.

Katorgoje Ivan’ui labai 
sekės. Iš jo 350 kalinių gru
pės per trejetą metų nuo 
skorbuto, šiltinės, beri-beri 
ir kitų ligų numirė tik 215 
žmonių. Nušovė bėgant tik 
30, nuo išbadė jimo mirė tik 
58, o patys nusižudė, — vel
nias žin dėl ko, — tik 49. Iš 
viso — 349. Pasilikęs vienas, 
bes naujai atgabenti kali
niai, kaip tyčia, ėmė nykti 

Ivan

Ivan klausės šios kasdie
nės komunistų evangelijos, 
bet, kadangi NKVD vos prieš 
savaitę buvo jo tėvą nutei- 
sus, kaip liaudies priešą 20 
metų kalėjimo, tai jis pasi
guodė draugui: “O kodėl mo 
kytojas nesako, kiek mūsų 
krašte pastatyta kalėjimų?”
Draugas tik su užuojauta pa
žvelgė į Ivaną ir nepasakė 
nei žodžio. Bet tą patį va
karą Ivan’ą aplankė du mi
licininkai ir išsivedė į 
NKVD. Iš NKVD šį vos 15 
metų sulaukusį jaunuolį iš
siuntė į Verchneudinsk’ą.
(Tai netoli Mas vos — apie 
12,000 kilometrų). Ir dirb
damas katorginius darbus 
Ivan įsitikino, kad Sovietų 
S-gos žmonės gali būti lai
mingi ir ne kalėjime sėdė
dami, o dirbdami priversti
nojo darbo įstaigoj po 16' panašioj proporcijoj,
valandų į parą. Viena, kas 
buvo toje katorgininkų sto
vykloje ytin gera, tai — 
maistas. Kaliniai, aišku ir 
Ivan, gaudavo kasdien po 
300 gramų nedakeptos duo
nos ir taipos samanų sriu
bos. Kai darbo draugų dan
tys nuo vitaminų stokos iš
krito, Ivan kažkokio stebūk-
lo dėka dar tebeturėjo visus tano”.

susirūpino. Jis kelias naktis 
nemiegojo ir vis galvojo 
apie neseniai mirusio pasku
tiniojo jų grupės kalinio, — 
Kliazmos šventiko, — žo
džius, kuriuos tasai poDas, 
nors buvo nuo bado sudžiū
vęs it skiedra, pasakė labai 
stipriu balsu: “Dėkų Tau, 
Viešpatie, kad neap’eidai 
manės, ir aš negarbinau šė

10,000 BONKŲ
• DEGTINES • GIN
« 3RANDES • VYNO
• RUM’O • KORDIALŲ

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQUOR 
STORE

3529 So. Halsted St. 
SL Phone: YARDS 6054

Žydukas”

8TA8Y8 LITWINA8 SAKO:
11R A R A D Tai Geriausias Laikas Pirkti LJ/AD/AIa — visokios Rfrftnr.s namams
REIKMENIS”. -

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
GERAS PASIRINKIMAS:

8toi>£ams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sldlngs 
Langų — Darų — Tvoroms Materlolo — Maliavos — 

VarnKlo — Enamello — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardware — Plelsterlo — Cemento — Srutų — Visokios 

Rfilles Insnlladjos Materlolo — Štormo Langų — Kom
binacijos Dorų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių Ir Daug Kilų Dalykų.

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS IJTYVINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
S039 8. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

VALANDOS: Nuo 7-toe vaL ryto iki 6:30 vai. popiet
BE 38

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVE

8241 So. Halsted Street
CHICAOO, ILLINOIS
Tel. CALumet 7237

Pas mus rasite didelį pasirin
kimą įvairių rakandų, kaip pa
vyzdžiui: Gasinių Pečių, Pečių 
su Gasu ir Anglimis kūrenimo 
ypatybėmis, ir daug kitų na
rnama reikalingų reikmenų.

Mūsų Jewelry skyriuje rasite 
Auksinių Žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
Waterpruof Laikrodžių ir .t L 
Šiuos dalykus galite įsigyti ant 

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VAIANDO8:

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL. 1000 k. Nedalios rak. 0:80 
ffHFC 1400 Ir 'Kstverro rak. 7:00

MŪSŲ BENDROVĖ SKIRIA $1,000,000.00 
VETERANŲ PASKOLOMS!

ftfą pinigų suma KEISTUTO TAUPYMO BENDRO
VE yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Jslgytl 
nauji), arba seną namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartinj savo namą be ilgo atidėliojimo Ir be 
ISlaidų. pagal O. I. Bill of R(ghts patvarkymua

Šios bendrovSs vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs Ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
šiame reikale sutelkti patarimus ir patarnavimą.

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 
ATSILANKYTI PASITARIMUI/_______

KEISTUTO ŠAVINGS and LOAN ASSOCIATION 

Tel. - CALumet 4118 3236 S. Halsted SU Chicago 8, III.
JOS. M. MOZERIS, SEC’Y

I
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2331 South Oukley Avė. Chtaago 8, HUnois. Tel. CANaA SO1O-SO11.

Entered ils second-Clasa Mutter Mareli 31, 1916 at Chlca«o III. Under 
tho Act oi March 3, 1879. ______

l’uhlished Daily cxcept Sundays, 
by the MT11I AMAN CATHOLIC 
l'ltESS SOC1ETY.

A meiiiber of the Catholic Prese 
Associatlon.

Subseriptlon Kates:
$6.00 per year outslde of Chicago: 
$7.00 per year ln Chicago & Cice» 
ro; 4e. per copy.
Prenumeratos kuliui Cliicagoje ir

Jungtlne.se Valstybėse, ne Cbtaagoj,
Metams ..................................... $6.00
Pusei metų ................................ 3-50
Trims mėnesiams .................. 1-75
Dviem mėnesiams .................. 1-25
Vienam mėnesiui .............   .75

Užsieniuose:
Metams .......................................... $8.00
Pusei metų ................................ $-50
Trims mėnesiams .................. 2.60

Uieci o—l‘u št u.
Metams ...........   $7.00
Pusei Metų. ............................... 4 00
Dviem inSncsiama .................. 1-00
Trims mėnesiams ................. 2.00
Vienam mėnesiui ................. .75

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu su užsakymu.

Skelbimų kainos prisiunčiamos 
pareikalavus.

L. D. S. Seimas
DARBININKŲ KLAUSIMO SVARBA
Lietuvių R. K. Darbininkų Sąjungos metinis seimaą 

įvyksta sekmadienį, birželio 23 d., Šv. Juozapo parap. 
auditorijoj, Waterbury, Conn. Seimo darbotvarkėj nu
matytų keletas referatų šių laikų aktualiais darbinin
kų reikalais, neužmirštamas ir rusų pavergtosios Lie
tuvos laisvinimo klausimas.

Ne tik Jungtinėse Amerikos Valstybėse, bet visuose 
pasaulio kraštuose šiandien darbininkų reikalai yra 
patys svarbiausi reikalai. Kuris kraštas pajėgs įgy
vendinti tokią socialinę santvarką, kurioj išnyktų dar
bo žmonėms daromos skriaudos, tas kraštas bus pir
mas susilaukti gerovės ir taikos pas save namie. Be 
to, jis parodys kelią ir kitiems kraštams.

Būtų, gera, kad tuo pirmuoju kraštu būtų Jungtinės 
Valstybės.
AR PAS MUS VISKAS TVARKOJ?

Ne vienas pasakys, kad ne vieno pasaulio krašto dar
bininkai nėra taip gerai medžiaginiai aprūpinti, kaip 
Amerikos darbininkai. Tai tiesa. Bet siaučianti streikų 
banga rodyte rodo, kad ir čia nėra viskas tvarkoj, kad 
ir čia daug ko trūksta.

Ko, pagaliau, čia. trūksta ?
Čia trūksta lygesnės, teisingesnės turto distribucijos, 

trūksta nuoširdesnio, glaudesnio bendradarbiavimo tarp 
darbo ir kapitalo, trūksta krikščioniško socialinio tei
singumo.

Bet ar yra keliai, kuriais einant būtų galima tuos 
trūkumus pašalinti? Taip, yra. Į tą klausimą aiškiai 
ir tiksliai atsako popiežių socialinės enciklikos — Leo
no XIII ‘“Rerum Novarum” ir Pijaus XI — “Quadra- 
gesimo Anno”.

Reikia, kad pirmoje vietoje katalikai tuos popiežių 
nurodytus kelius pažintų ir kad dėtų didžiausių pas
tangų visus darbdavius, organizuotųjų darbininkų vadus 
ir pačius darbininkus su ja.is supažindintų. To siekiant, 
reikia gerai susiorganizuoti, reikia daug ir sistematin- 
gai dirbti.

Bet ką bendro turi šis klausimas su LDS seimu?
LIETUVIŲ DARBININKŲ PAREIGA

LDS yra lietuvių katalikų darbininkų organizacija, 
kurios pareiga yra pačiai gilintis į popiežių socialines 
enciklikas ir stengtis visą lietuvių visuomenę su jomis 
supažindinti. Tuo būdu ir ji savo bent kuklia dalele 
prisidės, ka,d vesti Ameriką į krikščioniškąjį socialinį 
teisingumą ir tą kelią, kuriuo einant bus išvengta ko
munistinių ir kitokių totalitarinių pavojų.

LDS turi gerą vadovybę — kun. dr. K. Urbonavičių, 
kun. Pr. Jurą, A. Kneižį, A. Peldžių ir visą eilę kitų. 
Tik reikia jiems duoti stipresnę paramą, reikia, kad 
tos organizacijos kuopos atsigaivintų ne vienoje ki
toje vietoje, bet visur; reikia, kad jos laikraštis “Dar
bininkas” dar sistematingiau, stipriau ir giliau gvildentų 
darbininkų problemas.

Taigi, seimas kaip tik duos galimumų pasitarti, su
siorganizuoti ir nustatyti tinkamas gaires šiam išga
ningam darbui.

Sveikiname seimą ir linkime jam geriausio pasise
kimo!

★
Smaugia Nekomunistiškas Partijas

Lenkijos vidaus gyvenimas pasidarė tiek rimtas ir 
kritiškas, kad Jungtinių Valstybių vyriausybė įsakė 
savo ambasadoriui Arthur Lane nuodugniai ištirti, ko
dėl Maskvos kontroliuojamoji Varšuvos valdžia uždarė 
net šešių valstiečių partijos (Mikolajczyko vadovauja
mos) centrus.

Kadangi toji partija Lenkijoj yra. stipriausia ir ka
dangi ji kovoja, kad nepasiduoti visiškai Maskvos do- 
minacijai, komunistai deda visas galimas pastangas, 
kad ją suardyti. Jie nepakenčia tų partijų, kurios ne
sutinka aklai tarnauti Maskvos imperializmui.

Religijos Naikinimas Pabalty *
Genevoj, Šveicarijoj, einąs protestantų savaitraštis 

“Protestantų Gyvenimas’’ įdėjo straipsnį apie dabar
tinį religijos gyvenimą Baltijos valstybėse. Tame ra
šinyje įrodinėjama, kad ten rusų vedamieji religiniai 
persekiojimai yra. daromi tuo tikslu, kad sunaikinti 
krikščionybę.

Laikraštyje rašoma, kad religiniai persekiojimai bu
vo atnaujinti tuoj, kai rusai antru kartu (1944 m.) 
įėjo į Baltijos valstybes. Daug bažnyčių tuoj huvo pa
versta raudonarmiečių sandėliais. Daug jų buvo ap
griauta.

Bažnyčios kenčiančios ir “ekonominį persekiojimą”. 
Dvasiškiai ir visi, kas tik dirba, bet kokį religinį dar
bą, už butus moka bent 10 nuošimčių daugiau nuomos, 
negu kiti. Bažnytiniai trobesiai apkraunami žymiai di
desniais mokesčiais.

“Protestantų Gyvenimas” sako, kad Estijoj du dva
siškiai ir 27 parapijų tarybos nariai buvo nužudyti. 23 
dvasiškiai ir 153 tarybininkai dingo nežinia kur. De
kanui Pascevics, pirmosios bolševikų okupacijos metu 
(1940 m.) gyvam oda. buvo nulupta.

Labai daug nukentėję ir katalikų kunigai Lietuvoje.
Tas pats laikraštis praneša, kad Latvijoj nesugriau

tosios bažnyčios apšauktos pavojingomis ir todėl so
vietų autoritetai įsakė ja.s uždaryti. Naujų bažnyčių 
statyti bolševikai neleidžia. Pamaldos dabar laikomos 
slapta privatiniuose namuose.

Netenka, stebėtis, jei šitokie dalykai dedasi Baltijos 
valstybėse. Taip yra visur, kur tik bolševikai savo 
koją įkelia. Jų pagrindinis tikslas yra sunaikinti re
ligiją.'★
Katalikas Prancūzijos Prezidentu

Užvakar Prancūzijos steigiamąjame seime įvyko lai
kinojo prezidento rinkimai. Toji garbė teko Georgės 
Bidault’ui, katalikui, dabartiniam užsienių reikalų mi
nistrui ir Populiarinio Respublikonų Sąjūdžio vadui. 
Visų partijų atstovai balsavo, tačiau susilaikė nuo bal
savimo komunistai.

Bidault partija vadovavo kovai prieš pirmojo Stei
giamojo Seimo kairiųjų paruoštą ketvirtajai Prancū
zijos respublikai konstitucijos projektą. Kova buvo lai
mėta, nes pravedant referendumą, didelė gyventojų 
dauguma pasisakė prieš kairiųjų projektą. Iš tos prie
žasties turėjo įvykti rinkimai į antrąjį steigiamąjį sei
mą, kurio svarbiausia pareiga bus paruošti naują kons
titucijos projektą. Neabejojama, kad p. Bidault vado
vaujant bus paruoštas tinkamas projektas ir kad Pran
cūzijos gyventojų dauguma mielai jį užgirs. Tada ta
sai kraštas galės pradėti naują, normalų pokarinį gy
venimą ir kooperuoti su kitomis vakarų demokratijo
mis pastovios ir teisingos pasaulio taikos a.tsteigime.

Laikinasis Prancūzijos prezidentas yra gimęs 1899 
m. spalių 5 d. Jis yra istorijos profesorius ir laikraš
tininkas. Karo metu jisai buvo vokiečių Gestapo (slap
tosios policijos) persekiojamas.

★
0 Kas Atlygins Diktatorių Nuskriaustiems?

New Yorko steite šiomis dienomis buvo toks atsitiki- 
‘mas: ištirta, kad Bertram M. Campbell, kuris buvo 
įtartas ir nuteistas kalėjima.n nuo 5 iki 10 metų čekių 
klastavime yra. nekaltas. Tai sužinota jam išsėdėjus
kalėjime tris metus.

Šitoks įvykis Campbellui padarė daug medžiaginių 
ir moralinių nuostolių. Valstybė, nuteisusi nekaltą žmo
gų pasijuto padariusi jam skriaudą. Todėl jos teismas 
priteisė atlyginti jam $115,000.00.

Tokie tai dalykai dedasi Amerikos demokratijoj. Pa
daryta klaida, prisipažinta ir nukentėjusiam atlyginta.

Bet kaip elgiasi diktatoriai? Kaip elgiasi diktatorius 
Stalinas, kuris keliolika milijonų žmonių nekaltai laiko 
kalėjimuose ir koncentracijos stovyklose? čia jau ne 
vieno žmogaus nuostoliai, ne vieno asmens garbė pa
liesta, bet milijonų žmonių. Bet kas, kada ir kaip tiems 
žmonėms atlygins medžiaginius ir moralinius nuosto
lius? Kas atlygins jieins už iškentėtąsias kančias? O 
kaip su tais, kurie tų bsisiųi kančių neiškentė, kurie 
žuvo ir diktatoriaus budelių buvo nužudyti?

ik
Vis Dar Tebetrukdo

Diktatorius Stalinas, matyt, ir vėl įsakė savo agen
tams — Molotovui ir Gromyko trukdyti Europos tai
kos planavimo darbą. Molotovas Paryžiaus konferenci
joj sta.to jokiu būdu negalimus išpildyti reikalavimus 
iš Italijos reparacijų, o Gromyko Jungtinių Tautų ta
rybos posėdžiuose (New Yorke) naudoja liberum veto 
teisę ir sulaiko tarybos darbų pažangą.

Ar tik neišsems kantrybę vakarų demokratijoms Sta
linas savo pavojingais diktatoriškais žaidimais?

Padėtis Lietuvoje 1945-1946 Metų 
Žiemos Gale

(Tęsinys)
Normos: iki 5 ariamos že

mės ha., už kiekvieną ha rei
kia mokėti 50kg. grūdų. Virš 
10 ha (iki 15) už kiekvieną 
ha mokama 70 kg. grūdų ir 
t.t.

Pieno norma: nuo karvės 
160 litrų į metus.

Mažažemiai dar šiaip-taip 
pajėgia išsimokėti. Vienok, 
didesnius, stambesnius ūkius 
stengiamasi pyliavom sulik- 
viduoti.

Kas pyliavų laiku neati
duoda, atvažiuoja »u maši
nom, javus iškulia, paima, 
o patį ūkininką nuteisia. Y- 
ra neapsėtų plotų. Jaučia
mas didelis trūkumas a.rklių 
ir vyrų-artojų (daug sumo
bilizuotų, daug išėjo į miš
kus, daug pabėgo į> vakarų 
Europą). Dažnai pasitaiko, 
kad koks turtingesnis ūki
ninkas, negalėdamas savo 
jėgom laukų apsėti, ūkį me
ta ir pats važiuoja į kokį 
miestą gyventi.

Dalis pyliavų skiriama 
miesto gyventojams maitin
ti, dalis — raudonajai armi
jai.

— Lietuvos miestai smar
kiai apgriauti: iš Vilkaviš
kio, Šakių, Raseinių, galima 
sakyti, liko tik pavadinimas 
(sugriauta 95 nuoš.), Klai
pėda — 75 nuoš., Šauliai — 
80 nuoš., Vilnius — 30 nuoš.

Mažiausia nukentėjo Kau
nas: sudaro sveiko miesto 
įspūdį. Kaune sugriauti: ge
ležinkelio stotis (dabar pa
statytas laikinas barakas), 
elektros stotis, Vailokaičio 
namas, Teisingumo Ministe
rijos pastatas (sudegintas iš 
vidaus), Technikos Fakulte
to Rūmai Aleksote (sudegin
ti iš vidaus).

Maisto fabrikas apgriau
tas. Taip pat apgriauti “Me
talo” ir “Drobės” fabrikai. 
Visi tiltai buvo susprogdin
ti. Šiandien jau atstatyti.

Vilniaus miestas mažiau 
nukentėjo nuo bombardavi
mo, daugiau nuo gaisrų. Vo
kiečiai sistematingai degin
davo kiekvieną namą, iš ku
rio pastebėdavo lenkų par
tizano šūvį. Sudeginti Pašto 
Rūmai, visi 3 didieji vieš
bučiai (Georgės, Europa ir 
Grand Hotel), Karininkų Ra 
movė, Elysiumas, Elektros 
stotis. Vokiečių gatvės, nuo 
Rotušės iki Domininkonų 
gatvės, dešinioji pusė visa 
nušluota. Didžioji gatvė, nuo 
Kazimiero bažnyčios iki Sa
vičiaus gatvės, sudeginta. 
Basanavičiaus ir Algirdo 
gatvių rajonai smarkiai ap
griauti. Geležinkelio stoties 
rajonas sudegintas. Visi til
tai išsprogdinti. Kai kurie 
jau pataisyti.

Aušros Vartai, katedrai ir 
šiaip bažnyčios nesugriau
tos. Kai kurių numušti kry
žiai, kupolos. Išliko sveiki ir 
Vilniaus universiteto rūmai. 
Taip pat stovi geležinkelio 
stotis, Geležinkelių Valdybos 
Rūmai, Napoleono, Ligonių 
Kasų, Teismo (dabar NKV 
D) ir Filarmonijos Rūmai. 
Ožeškienės aikštėje palaido
tas sovietų generolas Čer- 
niachovskis, prie kurio pa
minklo dieną-naktį stovi sar
gyba (carinės Rusijos laikų 
pavyzdžiu, ka.i prie įvairių

didvyrių paminklų taip pat 
buvo laikoma sargyba). O- 
žeškienės aikštė dabar va
dinama Černiakovskio var
du.

— Vilniaus ir Kauno gat
vės neapšviestos. Ne visi na
mai turi elektros šviesą. Tie
kiama srovė labai silpna. Vie 
tomis tiekiama iš specialių 
traukinių. Neturėdami elek
tros šviesos, žmonės degina 
taip vadinamas “koptilkas”. 
Vaikščioti leidžiama per vi
są naktį, nors ta “privilegi
ja” žmonės mažai naudoja
si (atsižvelgiant į siaučian
tį banditizmą). Jei einama 
į teatrą ar kiną — tai bū
riais. Sakysim, išėjus iš spe
ktaklio, prie teatro durų gir
dėti : ‘ ‘kas į Aukštakalnį, kas 
į Žvėryną”. Mat, vienam 
grįžti būtų per daug rizi
kinga.

Susisiekimas miestuose pa 
laikomas vežikais, nors ir tų 
labai mažai esama. Vilniuje 
ir Kaune pasirodė vienas- 
kitas autobusas.

Traukiniai kursuoja. Ge
ležinkeliu važiuoti anksčiau 
buvo reikalingi specialūs, ru 
sų kalba rašyti leidimai. Da
bar tų leidimų nereikalinga. 
Sakysime, važiuojant iš Vil
niaus į Kauną, užtenka nu
sipirkti už 18 rublių bilietą 
ir po 5 valandų esi Kaune 
(atstumas apie 60 mylių). 
Taip pat, galima nukeliauti 
ir su karišku sunkvežimiu: 
tokia kelionė kainuoja 80 
rublių.

(Bus daugiau)

Tai tau ir pikieta- 
vimas

West Hartford, Conn. — 
Aštuoni streikininkai, kurie 
buvo pasiųsti pikietuoti 
dirbtuvės, kurios darbinin
kai streikavo, vrišininko na
mą, teismo nubausti po $250. 
Unija kreipės į federalį dis- 
trikto teismą gavimui in- 
džionkšino, kad miesto teis
mas neturėtų kištis į pikiet- 
rir.kų reikalą.

Visas amžius neįstengs 
atlyginti veltui praleistos 
vienos minutės. — Senovės 
dainius.

HE

PASKOLOS DAROMOS
Ant Pirmų Morgičių 

UŽ 4-TĄ NUOŠIMTĮ

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUI’ERVISION

2202 W. Cermak Rd. - Tel. CAN 8887
JOHN J. KAZANAUSKAS Prcsident & Managcr 

Office hours: Daily 9 A. M.-5P. M.; Thursdays 9A. M.-7P. M. 
Wednesday 9 A. M. - 12 Noon

fe ■+- 38

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
524.10 METAMI'

S500.00
POLISAS

54.00 HF'r"’s

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
*1000.00 P0L,SAS

Trims metams 
Pradedant nuo

J. A Shulmistras

55.00

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

Roofing - Siding
(STOGŲ DENGIMAS IR SIENŲ APKALIMAS)

MES PRISIRENGĘ 
PATARNAUTI!

KREIPKITĖS
ŠIANDIEN!

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

KOSTAS LANKAUSKAS
1904 SO. CICERO, AVĖ Tel. Olympic (Cicero) 1130

LIET. VYČIU TRADICINE DIENA - LIEPOS 4 D. - VYTAUTO PARKE - J DOVANOS J - PELNAS JAUNIMO NAMUI

Jungtlne.se
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CHIC&GOS LIETUVIŲ VEIKLA
I

Svečias Susirinkime P. Dubinskienė, J. Balanda 
ir P. Gailius. Gal atsiras ir 
daugiau kas pagelbės.

Tartasi ir apie nuvažiavi
mą. Kurie neturi automobi
lių, tiems, gal, bus gautas

Ir Mes Ruošiamės Į^de,iu entuziazrau Jis aa-
Brighton Park. — ARD

6 skyr. narės ruošiasi prie
išvažiavimo, kuris, kaip ži- _ ,____
nom, įvyks birželio 23 d., tangų, kad mūsų mokykla ja turės savo draugišką iš- 
Ryans Woods, prie 87-tos ir gražiausia ir tinka- važiavimą sekmadienį, bir-

miausia vaikams. Mokyklos želio 23 d., J. Liepos darže, 
išdažymas — visų parūpi- prie 82-tros ir Keane Avė., 
jiečių pareiga. Parapijinės Willow Springs, III. 
mokyklos auklėja mums vei- Pranešame nariams, kad 
kėjus. Jos — ramstis lietu- visi būtinai privalo atsilan- 
viškai ateičiai Amerikoje, kyti g,u savo šeimomis ir pa- 
Te Dievas duoda, kad pasi- kviesti draugus ir pažįsta.- 
sektų mūsų planas.” mus dalyvauti.

Mokyklos modernizavimo Kurie apsiėmė patarnauti 
planai eina patiektais plar išvažiavime, būtinai turi su- 
nais kiekvienai Chicagos pa- sirinkti prie Lietuvių Audi-
rapijinei mokyklai nuo prel. fOrij°st 10/3° VaL ry.‘°: Tan 

Taigi, supratęs padėtį cen-1 Daniel P Cunningham 'auka ‘roka« ir nuves , pik- 
tras su skyrių pagalba, ruo-1 ... . , ,, . . niką. Taip pa.t ir svečiai ga-
šia šį išvažiavimą pasitikę- rapiJinių mo-<Ykly virsinm- j iės važiuoti už mažą mokeą-

. . ..... _. .. _ kn Punnrin.b. « iz _ -i.

Simono Daukanto
‘‘Aš žinau, kad klebonas Draugijos Gegužinė

šįmet pasiruošęs dėti pas- Simono Daukanto Draugi-

f

A T Y D A !
%

Western Avė
Nuoširdžiai kviečiam vi-

Dėl informacijų kaulink II Pasaulinio Karo Veteranų per
laidojimo, kreipkitės prie MAŽEIKOS IK EVANS, Laidotuvių 
Direktorių. Stanley P. Mažeika yra I-nio Pasaulinio Karo vete
ranas ir narys Dariaus-Girėno American Legiono posto, o John 
B. Evans yra II-rojo Pasaulinio Karo veteranas ir narys Don 
Varnas posto. Veteranų perlaidojimo reikalais, kreipkitės prie 
iių veteranų. Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas.

trokas ar busas. Gi kurie sus atsilankyti į šį išvažia- 
turi automobilius, be abe- vimą, prisidėti prie darbo,
jonės, daugelį nuveš į Tėvų 
Marijonų Bendr. metinį iš
važiavimą liepos 7 d. Kun. 
A. Miciūnas, MIC., žadėjo iš
važiavimo dienoje, ūkyje, 
prisirengti taip, kad būtų 
priimta daug svečių.

Koresp.

Mttrųuctte Park. — Tėvų 
Marijanų Bendradarbių 5-to 
skyriaus susirinkiman birž.
16 d. buvo atsilankęs Chica- 
go apskr. dv. vadas kun. A.
Miciūnas, MIC., kad padė
koti skyriui už paramą ir 
aukas buvusiam TMB sei
me.

★
Parengimas pirm. Onos 

Kazragienės namuose, birž.
2 d., kaip paaiškėjo, buvo 
sėkmingas. Vice pirm. S.
Šaučiuvienė pranešė, kad
pelno liko $70. Pusė pelno ■ « «»rr rrm
skirta parapijos naudai, o l\0pUll8Ull — Kfl 
j"” Marijonu vienuo-

★ Tai būdavo Lietuvoje, Jo-
Daug buvo kalbėta apie niniU išvakarėse, 

metinį išvažiavimą Tėvų Ma-i Tai bus birželio 23 d., A 
rijonų ūkyje, liepos 7 d. Mūs | išvažiavime į Ryans 
skyrius žada pasidarbuoti' Woods. Bus tai ilgiausios 
virtuvėje ir dar kame nors metų dienos. Tą dieną kvie

ir r

kurį rėmėjos dirba. O su
prast, manau, kožnas supra
ntą. to darbo tikslą. Žinom, 
kad dabar mokyklose atos
togų laikas, bet sykiu sese
lėms pasibaigia ir tos kuk
lios įplaukos, gi pragyveni
mo išlaidos vis tos pačios.

daugiau patarnauti sve
čiams. Pasižadėjo pasidar
buoti: pirm. Ona Kazragie- 
nė, S. Šaučiuvienė, K. Vait
kienė, T. Petroševičienė, A. 
Kilienė, A. Rimidaitė, M. 
Strekolaitienė, T. Goberienė, 
O. Vilimienė, A. Raštutienė,

čiame maloniai pabuvoti su 
rėmėjomis.

Mūsų rėmėjos nepaiso nuo 
vargio, nepaiso savo bran
gaus laiko, viską rengia, pa-

darni, kad kilnios širdies rė
mėjai mielai prisidės savo 
parama. Vienutė į

......... ............... .

Rengiasi Prie
Didelio Darbo

Brighton Park. — Moks
lo metas užsibaigė, bet dar 
didelis parapijos darbas ne- 
užba.igtas. Tai išdažymas 
mokyklos. Pats klebonas ku-

Raporteris tį. P. K., rast.

MAŽEIKA "EVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Nauja Koplyčia Marąuette Parke

6845 S. Western Avė. - Pro. 0099
Antra Koplyčia Senoje Vietoje:

3319 Lituanica Avė. - Yar. 1138-1139

sišvenčia, kad tik padarius i nigas A. Briška pradėjo va- 
išvažiavimą sėkmingu. Bile jų mokyklos dažymui. Drau 
ką rengiant, reikia daug kam gijos ateina į talką. Para- 
pasidarbuoti. Visi pripažįs- pijos choras, vedamas Jus-

EMILV WENCKUS 
(l’o pirmu ijr.i Balčiūnas,

po tėvais JankausKAitc)
Gyveno Three Rivers, Mich. 
Mirė Birž., 19 d., 1946 m.,

5:30 vai., ryte, sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apskričio Kvėdarnos 
parapijos. Amerikoje išgyveno 
i 3 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrų. Joseph; 3 sūnus Charles 
ir marčių Bose, VValter ir 
marčių Rita, Rayn.ond ir mar
čių Claiije; 2 dukteris Violet 
Babin ir žentų Joseph, Emily 
Norwell ir žentų John; 7 anū
kus; švogerj Petrų Balchinų ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaius koplyčioje — 6812 S. 
Western Avė.

Ijaidotuvės įvyks šeštad. — 
— Birž. 22 d., 1946 m.

Iš koplyčios 8:30 vai., ryto, 
• bus atlydėta į Gimimo švč. 

Pan. Marijos parapijos bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už veliones sielų. I’o 
pamaldų bus nulydėta 1 6v.
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vįsus 
gimines, draugius Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnal, Duk
terys, Maičios, Žentai, ir JAitos 
Giminės,

Baidot., direkt., Antanas B. 
Petkus. Tel. GROvebiU 0142.

ta, kad rėmėjos yra darbš
čiausia moterų organizacija. 
Kaipo tokia, dirbanti kil» 
niam tikslui, turi visuome
nės pripažinimą ir paramą.

Lauksime svečių atvyks
tant į ARD pirmą išvažia
vimą šįmet į Ryans Woods. 
Vieta ta pati, kaip ir per
nai. Lengva kiekvienam pri
važiuoti.

Seserų Kazimieriečių prie- 
teliai padarė ARD 27 seimą 
rekordiniu. Tikimės, kad ir 
šis išvažiavimas bus rekor
dinis. N.

to Kudirkos, jau surengė 
tam tikslui neseniai labai 
pasisekusį koncertą.

Klebonui į pagalbą eina 
ir parapijos komitetas. Ypa
tingai Milašius darbuojasi

A. A.
KAZIMIERAS PETKUS

Gyveno 3348 S. Lituanica Avė.

Mirė Birž., 18 d., 1946 m., 3:4—5 vai., p. p:, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskričio, Kvėdarnos 
parapijos, Paragaudes kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: žmoną Oną (po tėvais Žlibi- 
naitė); 2 sūnus Kazimiera marčią Margie ir Albert; dukterį 
Bernice Petkus; 2 anūkus Eugene ir Evelyn, ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Mažeiką ir Evans koplyčioje — 3319 
S. Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad. — Birž., 22 d., 1946 m.
Iš koplyčios 8:30 vai., ryto, bus atlydėtas į Šv. Jurgio 

parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Pb pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai; kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, Sūnai, Marčią Anūkai ir Kitos Giminės.
Laidot., direkt., Mažeika ir Evans. Tel. YARds 1138-39.

Pas Mus SutaupysiteAąeiitų Komisą.

Tiems, kurie gyvenate kitose miesto dalyse ir mies
to apylinkėse parūpinam koplyčias arčiau prie namų 
kiek galima.

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

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

- w ,
NULIŪDIMO VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IŠBĖRIMAMS
K.nčtantlejl nuo senu, atdaru 

Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti. Ir kaip 
nakties metu negalima gerai Išsi
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
BEGULU Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų. atdarų ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmų 
prašalinančios y- 
patybės suteiks 
Jums tinkamą 
nakties poliai Ir 
pagelMs Išgydyt 
senas, atda
ras Ir skau- 

talz-
▼artoklte jj irgi akaudlems 

nudegimams, šašų ir sutrOklmų 
prašallnlmul, Ir kad palengvinti 
Psorlasis niežėjimą. Atvėdlna va
dinamų Athlete's Foot degimų Ir 
aležėjlmų. sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžldvlmo ir 
sutrūklmo tarp pirštų; geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo Išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms Iš lauko pu
sės.

LBJGULO OINTMBhfr parsi
duoda po •> .00, 1.71, |y g.ao.

Siųskite Jūsų Moųsy Orderi tie
siog lt—

L E G U L O
1941 No. Pulaski Rd. 

Dapt n. Chiearo S». III.
Arba galima gauti STEM PHAR- 
MACY, 4847 W. 14th St., Cice
ro 50, Illinois.

A. A.
AGNĖS SRUBIENĖ

(Po tėvais Derlingi*)

Gyveno 3307 W. LeMoyne.

Mirė Birž. 18, 1948, 10 vai. 
ryto, sulaukus pusės amžiaus.

Gimė Shenandoah, Pa.
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrų Petrų, dukterį lrene Se- 
norski, žentų Henry, du sūnus 
Jonų ir Poviią; trįs seseris. 
Isabeile Shannon, Mary Bong, 
ir Lottie Malin; penkis brolius 
(Shenandoah, Pa.): Edward, 
Taleslovas, Vaclovas, Viada- 
mri ir Juozų ir daug kitų gi- 
mir ir Juozų ir daug kitų Bi

liūnas pašarvotas koplyčioj 
3234 West North Avė. Laido
tuvės įvyks šeštadienį Birž. 
22 d. Iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta i šv. Myko
lo parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedu.ingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta j šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjtia- 
mįus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę: Vyras, Duktė, Sū- 
nal, Senerys, Broliai ir Gimi
nės.

Bait). direktorius Laebawtcz 
Ir Sūnal. Tel. Panai 2515...

A. ' A.
VINCENTAS MILLERIS
Gyveno 5600 S. Carpenter St.

— tel. Went. 0641.
Mirė Birž. 20 d. 1946 m.,

8:45 vai., ryte, sulaukęs puses 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Ttiftl- 
ragės apskričio, Vainotų para
pijos Girininkų kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
žmonų Ceciliją (po tėvais Ju- 
ravičiutė); sūnų. WiIIiain Jr.; 
podukrę Eleanor; 6 pusbrolius; 
3 pusseseres; brolienes ir visų 
uj seimas, ir k tas gimines, 
draugus ir pažįstamus. Lietu
voje paliko 3 brolius ir kitas 
gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeika ir 
Ęvans koplyčioje — 3319 So. 
Lituanlca Avė.

Laidotuvės įvyks Pirmail. — 
Ęirž. 24 d., 194 6 m.

Iš koplyčios 8:00 vai., ryto. 
bus atlydėtas į Šv. Jurgio par.-v- 
pijoe bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos *už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į ŠV. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, Kūnais, I’o- 
(hikrė, -Pusbroliai, Pnsseseserės 
Brolienės Ir Visos Kitos Gimi
nės.

Baldot., direkt., Mažeika 
Evans. YARds 1138-39.

ir

B. A. LACdAWICZ 
R0SELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

10756 So. Michigan Avė.
Tel. PUL. 1270 ar CAN. 2515 
Rez. tel.: COMmodore 5765

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monumenl 
Company

3914 W«st lllth St
Vienas Bloku nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Basai 
Šuto ja.

Telefonas: CEDARCREST 63 3 5

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą! I

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

Daužto Lizfumų yra ptinaiĮ 
patenkinti tav> men*> <«4«rn» 
kuriuo f mn padirbome jiem.

Kairėje matosi vienas ift| 
daugelio mūsų atliktų darbų

Prie pirmos progos atvykti 
i mūsų didįjį ofisą ir dirb-| 
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
637 NO WESTEBN AV®. TEL.: SEELEY 610f 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

ll&sų patarnavlnonn yra greitas, mandagus, Ir 
jftaq Onansttkani stovini prieinamas!

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai 
8 vai. vak.

NABIAll
O h I e s g o a 
Liet b t i q

Laido t o v I y 
Direktorių 
Aaeolaoi jos

AMBULANCU 
Patarnanjam 
d i e n ą Lr n a k t j

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

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

Pliones: YAKtls 1138-39 
I’ltO. 0099

LACHAWICZ IR ŠONAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L L. BUKAUSKAS
1UX21 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULlman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

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

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

, . Telephone YAItds 1419

I. J. ZOLP
1646 WEST 46tb SL Phone YAItds 0781

l JI
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Šeši kardinolo atstovai

Ruošias Į Motinos Cabrini iškilmes

Cabrini parapijos.

Liepos 7 d. (anksčiau da
tos buvo kaž kaip pakeis
tos) Romoje įvyks nepap
rastos iškilmės — Motinos 
Cabrini įskaitymas į šventų
jų eilę.

Kadangi Motina
bus pirmoji Amerikos šven
toji, todėl į iškilmes ruošias 
visa eilė žymių Katalikų 
Bažnyčios vadų.

Chicago arkidiecezijos ga
nytojas, kardinolas • Samuel 
A. Stritch, tose iškilmėse 
bus taippat atstovaujamas 
šešių aukštų dvasininkų, 
kurių trys: prelatas George 
J. Casey, generalinis arki
diecezijos vikaras; prelatas 
Fredrick E. Hillenbrand, 
kleb. Šv. Marijos parapijos, 
Evanstone; ir kun D. Mas- 
terso, vikaras Šv. Vardo 
katedros, išvyks ateinantį 
šeštadienį.

★

Gi už savaitės da išvyks: 
prelatas Wm. A. O’Connor,

direktorius arkidiecezijos 
Katalikų Labdarybės; kun. 
Harold Sieger, prof. Quig- 
ley Prep. Seminarijoj; ir 
kun. Ernest J. Primeau, vi
karas Our Lady of Grace’ 

Pastarasis pasi-
1 liks Romoje kaipo naujas 
rektori-us College of St. 
Mary of the Lake.

★

Prelatas Aristeo V. Šimo
ni, vice-postulatorius prie
žasčių Motinai Cabrini šven
tųjų eilėn įskaityti, Romon 
išvyks ateinantį penktadienį. 
Prelatas A. Šimoni yra tar
navęs kapelionu abiejuose 
pasauliniuose karuose ir už 
nepaprastą drąsą apdovano
tas kariniais ordinais.

Kun. Thomas Ferrazzi, 
klebonas Dangun žengimo 
parapijos, kurioj Motina Ca
brini gyvendama žemėje 
Dievo garbino ir darbavosi 
žmonių dvasinei naudai, tai- 
pat dalyvaus iškilmėse.

Kas Girdėt^ 

Chicagoje >

Atostogas baigęs 
kalėjimu

Clarence Tomaschaske, iš
Waterloo, Wįs., su žmona at
vykęs į Chicago atostogų, 
jas baigia kalėjime. Teismas 
jį nubaudė trims mėnesiams 
į kalėjimą už sumušimą tak
si šoferio, kad atėmus iš jo 
pinigus kelionei namo. Savo 
pinigus, sako, buvo išleidęs.

Užuot svetimais pinigais 
parvykus namo, atsidūrė ap
skrities kalėjime.

Vienas pradėjo, 
kitas pabaigė

Per praeitas Kalėdas gais
ras gerokai apgadino Mid- 
west Textile By-Products, 
Ine., 4001 S. Western Avė. 
Užvakar kitas gaisras Visiš
kai fabriką sunaikino.

louis da čempionas
Yankee Stadium, Nevv 

York, kumštynėse už pasau
linį sunkiojo svorio čempio
ną dabartinis čempionas Joe 
Louis išėjo laimėtojom. Sa
vo oponentą Billy Conn nu
galėjo aštuntame round’e.

45,266 publikos sumokėjo 
$1,925,564, kad pamatyti 
kumštynes. Iš tos sumos di
džiausią dalį gavo federalės 
vyriausybė (taksais), paskui 
Louis, paskui Conn, o kas li
ko, tai “dėl Miko’’, tai yra 
promotoriaus.

Pavogta daug degtinės
Iš Allen Zazen degtinės 

krautuvės, 5265 W. North 
Avė., pavogta 65 dėžės (ca- 
ses) degtinės. Vagys į krau
tuvę įėjo išpiovę užpakalinio 
lango geležines štangas.

Apvirtus laiveliui Michi- 
gan ežere, nuskendo automo
bilių biznierius Donald Cor- 
nell, 1511 Hyde Park Blvd. 
Du buvę su juo asmenys iš
silaikė ant vandens iki atvy
ko pagelba ir išgelbėti.

Naujas Kristaus Darbininkas

Kun. Odoric Akavickas. OFM

Penktadienis birž 21, 1946

/ mus

4------- . A,
Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 

"SAVAS PAS SAVĄ"

Cleveland lietuvaitė — — * 9*

Ii Mastį tMfbtuvBs

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausias Rakandus

Už Prieinamas Kainas!

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tflkstančlal Pilnai Patenkintų PlrMjų Išgarsina Mos. — 
Prie Progos Paklansldte Jųl

Archer Avenue Fumiture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

4140 Archer Avė. Chicago 32, III.
Telefonas — LAFayette 3516 

Savininkas — JOE KAZĮ K—KAZIKAITIS

------------ -------------------------------r1
Ss.............  ' " -...................

Praeitą trečiadienį buvo 
dvejos rungtynės už pasauli
nį čempionatą: New York 
boksininkų, o Chicagoj grei
to rašymo mašinėle (type- 
wreteriu).

Joe Louis savo čempiona
tą apgynė, bet Chciagoj da
lykai kitaip išėjo: buvusį 
čempionė savo “karūną” tu 
rėjo atiduoti lietuvaitei iš 
Cleveland’o. Rungtynės įvy
ko Sherman Hotel.

★

Rungtynėse dalyvavo viso 
30 mašinysčių ir iš jų čem
pionatą laimėjo Miss Stella 
Pojūnas, 25 m., klevelandie- 
tė. Ji per vieną minutę pa
rašė (ištaipino 140 žodžių.

★ z
Antrą vietą laimėjo Mrs.

Hamma Dilmore, iš Brook- 
lyn, N. Y., kuri greito rašy
mo mašinėle čempionatą lai
kė nuo 1941 metų. Tais me
tais ji laimėjo čempionatą 
parašius į minutę 149 žo
džius. Dabar ji tegalėjo pa
rašyti tiktai 138 žodžius. 
Trečioj vietoj paliko Cortez 
Peters, iš Washington, D. C., 
parašęs per minutę 133 žo
džius.

★
Stella Pojūnas ir Hamma 

Dilmore vartojo vadinamus 
eletromatic typewriters, o 
Peters — Royal.

400 publikos buvo susirin
kus žiūrėti' šių rungtynių.

Laimėjusios čempionatę 
lietuvaitės laukia geras dar
bas su geru atlyginimu.

Birželio 20 d. 1946 m., ku
nigystės šventimus priėmė 
Pranciškonų diakonai, tarp 
kurių yra ir Julius Akavic
kas, O. F. M. Įstodamas į 
Pranciškonų vienuolyną ga
vo vardą Odoric. šventimai 
įvyko Pranciškonų vienuoly
no koplyčioje, Teutopolis, III.

Kun. Odoric Akavickas, O. 
F. M., iškilmingas pirmas šv. 
Mišias laikys birželio 23 d. 
9:30 vai., Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčioje, Chicago, 
III., kur jis priėmė šv. krikš
to ir sutvirtinimo sakramen
tus.

Kun. Odoric Akavickas, O. 
F. M., gimė Chicagoje, kur 
jis augo ir užbaigė pradinius 
mokslus Lankydamas Aušros 
Vartų lietuvių parapijos mo
kyklą, kurią baigė 1931 m. 
Trokšdamas gilintis aukš
tesnių mokslų, įstojo į Šv. 
Ignacijaus aukštesnę mokyk 
lą, Chicagoje, kurią baigė

1935 metais. Jausdamas pa
šaukimą tapti kunigu vie
nuoliu, išsirinko stoti j, Pran 
ciškonų vienuolyną 1937 me
tais įstojo į Tėvų Pranciško
nų vedamą šv. Juozapo ko
legiją Hinsdale, III., ir ten 
studijavo iki 1940 metų. 1940 
metais atliko pirmuosius nau 
jokyno metus Teutopolis, III. 
Tame pačiame vienuolyne 
1942 metais sudėjo pirmuo
sius įžadus. Filosofijos ir 
teologijos mokslus studijavo 
seminarijoje, Cleveland, O.

Naujam kunigui Odoric 
Akavickui linkime Dievo pa
laimos ir pasisekimo jojo 
ateities dienose kunigystės 
darbuotėje.

Tėvai kun. Odoric Aka,vie
ko yra seni West Side biz
nieriai. Ju vienturė duktė 
Teresė lankn Mundelein Ko
legiją, priklauso parapijos 
chorui ir vra narė Lietuvos 
Vyčių organizacijos.

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISTNO

Tortu Virt (17,500,000. — Ataugo* Fondu Viri 11300,000

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

Office hours daily: 0 A. M. to 4 P. M. — Wednesdays: 9 A. 1L to 
12 Noon. — Thursdays 9 A. M. to 8 P. M.

‘ --------------------------V

[ WESTWOOD LIOUOR STORE ]
2441 West 69th Street.

----- ★-----
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO. DEGTINES IR ALAUS

Kitas klubas neteko 
mašinų

Prieš porą dienų penki plė
šikai išsinešė visas slot ma
šinas iš Butterfield Country 
Club, o užvakar tą patį pa
darė iš Edgewood Country 
Club, netoli Willow Spring3. 
Nei vienam, nei kitam klube 
plėšikai nelietė kostiumerių.

Nauja tablečių 
miegui auka

Henry R. Simons, prof. 
Chicago Universiteto ekono- j 
mijos ir teisių fakulteto, mi
rė Billings Ligoninėj nuo! 
paėmimo per didelio kiekio j 
tablečių miegui, žmona jį ra-! 
do apalpusį. Nuvežus į ligo
ninę mirė.

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

statinėmis.

★ ★ ★
al. Šimkūnas

Savininkas

Telefonas PROspect 5951

mAPCUTI^
VIENINTELIS AMERIKOS LTETTTVTTJ KASDIENINIS 

RADTO LATKRAftTTS — ĮSTEIGTAS BAL. 11. 1983

WHFC - 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

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

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

KVIEČIAME,

KLAUSYTIS
MUZIKOS

PAINU
8TNTU

PRANEŠIMU J

★
Sekmadieni, Birželio 23d.

VYTAUTO PARKE

ĮVYKSTA GRAŽUS, ĮSPŪDINGAS IR ŠAUNUS —

Šv. Kryžiaus Parapijos Piknikas

X Kun. dr. A. Rakauskas 
jau atvyko Chicagon ruoštis 
primicijoms, kurios bus bir
želio 23 d., 10:45 vai. rytą, 
Gimimo Švč. Panelės parap. 
bažnyčioj. Į tas iškilmes jau 
atvyko svečių iš Pittsburgh, 
atvyksta iš Detroit, Mich. ir 
kitur. Rytoj bus Įdėtas il
gesnis rašinys apie primici- 
jantą.

X Loretta Purtokas su 
Juozui Simon-Simonavičium 
susituoks birželio 22 d., per 
šv. Mišias 10 vai., Gimimo 
Šv. Panos Marijos parapijos 
bažnyčioje. Vestuvių puota, 
bus adresu 3035 W. 51 St. 
Jaunieji yra vaikai žinomų 
darbuotojų Chicago lietuvių 
katalikui draugijose.

X Motekaitienė ir Misienė, 
iš Cicero, žinomos jaunimo 
rėmėjos, L. Vyčių Chicago 
apskrities piknikui, liepos 4- 
tą, žadėjo paruošti nepapras 
to užkandžio. Be to, bus la
bai geras menu valgykloj, 
kurioj šeimininkaus žinomos 
Brighton Park šeimininkės.

X Kazimieras Balčiūnas, 
žinomas Cicero biznierius, 
kurio krautuvė randasi ad
resu 5022 W. 16 St., su sū
numi išvyko į Michigan val
stybę žuvauti. Visi jo kostu- 
meriai laukia žuvies. Jo 
krautuvėj taip pat randasi 
ir “Draugo” stotis.

X Martynas ir Pranciška 
Zabrauskai 30 metų vedybi
nio gyvenimo proga, birže
lio 16 d., turėjo puotą savo 
namuose, 6602 S. Lowe Av., 
kurion susirinkę savieji, gi
minės, draugai sudėjo lin
kėjimų sulaukti auksinio ju
biliejaus.

X Helen Širvinskaitė, duk
tė žinomų Brighton Park vei 
kėjų, parvyko namo iš Pitts
burgh, Pa., atostogų. Ji ten 
lanko Šv. Pranciškaus Aka
demiją.

X V. ir A. Pieržinskų duk
ters Lorraine vestuvės tik
rai buvo šaunios. Per šliūbą 
bažnyčioje giedojo solistas 
A. Brazis. Vestuvių puotoj 
parapijos salėj, dalyvavo ke
letas šimtų svečių ne tik iš 
Town of Lake, bet ir visos 
Chicago, net iš Detroit, Mi
chigan.

X Ona Aleliūnienė sui sū
num Adolfu ir J. Andrešiū-
nas, visi iš Bridgeport, grį
žo iš Latrobe, Pa., kur bu
vo nuvykę dalyvauti dr. A. 
G. Rakausko šventinimo į 
kunigus iškilmėse. Kelionė, 
sako, buvo įidomi, pilna nuo- 
tikių. Lietuviai toje apylin
kėje labai vaišingi. Net tre
čioji karta, sako, lietuviškai 
kuo puikiausiai kalba ir yra 
paveldėję savo tėvų malo
numą, vaišingumą.

★
$200.00 Cash Gausite šia Proga! . .Visi esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti. 

KLEB. KUN. A. LINKUS IR KOMITETAS.




