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U. N. KOMISIJA KALTINA TITO JUGOSLAVIJA 
Ar Anglija Pakeičia Savo Politiką? * * * & šeimas 

Už Javus Išduos 'Meteoro' Paslaptį NANK?"? 2LJ. .-•* 
Rašo 'Draugo ' Bendradarbis Vyt . Arūną* 

Šiomis dienomis Anglijo-1 lijos vyriausybė pasirašy-
je atsidaro darbiecių meti- sianti sutartį su Maskva ir 

23.—U.S. kariuomenes lėk
tuvas šiandien evakuavo 
Amerikos ir Anglijos kon
sulų šeimas iš Changchun, 

PASIRAŠO GRAIKIJOS GELBĖJIMO ĮSTATYMĄ 

nis kongresas, kuris numa- kad tai būsiąs didžiausias Mandžiurijos sostines kurią 
tomą būsiąs labai audrin- susitarimas, koks dar nebu-
gas, nes Attlee ministrams vo padarytas nuo karo pa
teks atsikirsti į visus daro- baigos. 
mus priekaištus ir užmeti-j A n g H j a n o r t į š d u o t i S o . 
mus. Labiausiai kairion pu- v i e t ų R u s i j a j s a v o r e a k c i n j 
sen pasukę darbiečiai, ž a d a į , ė k t u v ą į r k a i k u r i a g t c c h . 
smarkiai pulti Beviną ir n ^ n i a k a s M m o k s l i š k a s p a s . 
ri jam išreikšti nepasitikę-! l a p t j g u - k ą .. g a u s i a n t i & 

jimą. Jie nori, kad Anglijos 
vyriausybe užmegstų arti
mesnius santykius su Sovie
tų Rusija, nežiūrint į tai, 
kad tokia draugyste ga lė tų 
"a t ša ldy t i " Anglijos santy
kius 3U Amerika. 

rusų tiek javų, kad jų už
teks visai Anglijai net ke-

puola kiniečiai komunistai. 
Aušrinėje atakoje, komu

nistai prasiveržė iki dviejų 
mylių nuo miesto geležin
kelio stoties. Komunistai 
tampria? apsupa miestą ir 
jau užėmė didžiausiąjį ae
rodromą, ir raportuota jie 
taip pat grasina Kirin, su
sisiekimo centrą 60 mylių 

turiom savaitėm duonai, j rytuos* nuo Changchuno. 
Tarp šių techniškų paslap- j Kluijot valdžios transpor-
čių visai nėra nieko apie , t o lėktuvai parašutais nu-
atominę energiją. Rusai esą l e i d o reikmenų miesto gy

nėjams, ir valdžios raportai 
sakė parašutistai kareiviai 

labiausiai susijdomavę reak 
Tie patys darbiecių ele- ciniu lėktuvu, kurį skaito, I 

mentai skaito, kad Bevino į kad tai esąs geriausias pa- D U s £"?itu laiku nuvežti J 
Changchuną, sustiprinti ten 
esantį garnizoną. 

Kartu Apkaltino Albanija, Bulgarija 
už Rėmimą Partizanu iš Graikijos 

ŽENEVA, geg. 23.—Jung- . Du vyresni valstybės vy
tinių Tautų Balkanų nagri- irai. Francesco Nitti ir Vit-
nėjimo komisija šiandien 
pirmoje vietoje kaltino Ju
goslaviją už rėmimą parti
zanų vedamos kovos Graiki
joje. Vienuolikos tautų ko
misija pasiuntė UN saugu
mo tarybai raportą, kuria
me rekomendavo Jungtinėm 
Tautom pasmerkti rėmimą 
ginkluotų 'gaujų laužančių 

j Balkanų sienas kaipo pavo
jų taikai. 

Ta dalis raporto, kurioje 
metama kaltė diktatoriaus J 
Tito Jugoslavijai, s a k ė 
Albanija ir Bulgarija taip 

torio Orlando, bandė suda
ryti kabinetą be * pasiseki
mo, ir trečias, Ivanoe Bo-
nomi, atsisakė bandyti. 

vieta esanti ne diplomatijoj, 
bet produkcijos srityje ir 
jam būsią pasiūlyta pasi
keisti portfeliais. 

Tačiau kiti galvoja, kad 

3aulyje. 
Artimiausiomis dienomis 

į Londoną atvyksta sovietų 
prekybos delegacija kuri Du Sprogimai Jaffoje 

Parode Ginklu Sandeli 

Prez. Trumanas pasirašo Graikijos-Turki-'os gelbėjimo 
bylių savo kambariuose Muebiebach viešbutyje Kinsas 
City, Missouri. Tas Dilius buvo vienas dalykų, kuriais 
Prezidentas rūpinosi po atvykimo į Kansas City būti prie 
sergančios motinos. 

Sako Bombardavo U.S. 
Laivą Paragvajuje 

RIO DE JANEIRO, geg. 
23.—Paragvajaus sukilėlių 
radijas šiandien sakė loja-
listų lėktuvas ' 'bombarda
vo" U.S. laivą Araguary, 
Standard Oil Co. of Califor-
nia nuosavybę, pietuose nuo 
Concepcion Nepasakyta ar 

pat k a l t * , bet mažesniame | l a i y a g b u V Q ^ ^ ^ a r n e 

laipsnyie, už partizanų re- A n o t p r a n e š i m o A r a g u a . 
mimą,, ir kad sąlygos pačio- r y i š p l a u k e s i š Asuncion 
je Graikijoje taip pat prisi- s p e c i a l i u P r e z H i g i n i o Mo_ 
deda prie karo užsitęsimo. i r i m g 0 r § ž i m o I e i d i m u > i r 

kad Amerikos vėliava nu-

pradės ta linkme derybas. 
Bevinas atlaikys kairiojo | Anglai laiko rusų pasiūly-
sparno puolimus ir pašilai- m ą kaip '<Fair deal" ir JERUZALE, geg. 23. — 
kys užsienių reikalų minis- skaito, kad dėka gausiamu Du sprogimai Jaffoje šian-
tro portfelį, taip kaip j i s , i š Rusijos javų, jiems paai- ,dien atidengė tai, ką polici-
nori, tol kol bu« galutinai j seks išlaikyti normalią duo-jja spėjo yra arabų požemio 
pasirašyta taika. 

Anglija Ruošia Amerikai 
Siurprizą 

Nuo to laiko, kai Bevinas 

nos porciją. 
Čekoslovakijoje Vyksta 

Masiniai Areštai 

'Draugas' Atžymėtas Pieno Išvežiotojai 
Kataliku Seime 

nepasakė aisKiai pa 
sėkmių sakomo ryšio su 
arabų sandėliu. 

Po Mgr. Tiso, buvusio] Raportuota arabai išgel-
padare savo kalboje įliuzi- slovakų vado, nužudymo, l \&ię i r į s v ežę tam tikrą 
jų, jog galimas dalykas, kad kaip praneša čekoslovakų s k a i č i ų 8Unkvežimių ginklų j 
Anglijos užsienio politika opoziciniai sluoksniai, kraš- i r a m u n i c i i o s pirm negu po-

Prancūzija Susilaikė 
(Acme Telephoto) j Balsavimas dėl tos dalies j p i e š t a a n t J08 d § n i l i -

buvo 8 prieš 2, Rusijai ir B-

Lenkijai priešinantis. Pran- JSpOlliJB PdSkyrŠ 
. . . . m cūzija susilaikė nuo baisa- r • • • - •> . 
Nubalsavo Streikuoti r * ° tuo reikalu Socialistą Premjera 

Komisijos bendroii išvada TOKYO, geg. 23.—Beveik 
Nariai AFL pieno jšvežio- _ k a d ėmimas sienų laužan vienbalsiu atstovų balsavi-

° ^ 1 J n i ? ° f u / ^ a k , i r / a k a r ą | č i ų g a u j ų t u r i fcūti s k a i t o - mu, Tetsu Katayama, 80 
mas pavojumi pasaulio tai- metų amžiaus socialistų va-

ST. PAUU Mw»n., geg. 23. 
—Amerikos/ katalikų spau-

ginklų sandėlis Pirmieji r a - | d o s s e i m a s v a k a r a t ž y m g j o ^ ^ \ 2 1 ' ^ ^ l 
oortai nepasakė a.sk.a, p a - 1 d i e n r ^ ų D R A U G Ą u ž t i p o . s t r d k u o t i j e j n e b U g g u s i t a r . j ^ į į ^ & ^ O T f | * * " l w > šį vakarą išrink-

! grafinę sudėtį. Iš viso buvo ta su pieninėmis dėl relka-
išstatyta suvirs 50 laikraš- įaujamo algų p a k ė l i m o . 
čių. Seimas baigsis ryt die- Trys uniios valdybos nariai 
:ią. dabar gali šaukti streiką by 

pasikeisianti, šiandien visa te vyksta nasinis žmonių 
anglų spauda ražo, kad toks persekiojimas, ypač katali-
pasikeitimas įvyksiąs arti- |kų tarpe. Nesenai buvo pa 
miausiu laiku. karti du žymūs čekų žurna-

licija ir karinė vadovybe 
atvyko. 

Seime dalyvauja Eduar
das Kubaitis, katalikiškų 
žurnalų "Leaves" ir "The 
Apostle" redaktorius. 

_• . 

TRUMANO MOTINA 

kuomet, tačiau, vice prezi-1 * .. p.. H J v " 
dentas Hoban pabrėžė, kad Ur3IKŲ "18110 "rSuZia 
norima išvengti streiko, dėl 
kurio nukentėtų Chicagos 
gyventojai. 

raERA i P N A i N ę w t a f a d a s Ieško 

veiksmą—buvo pasiektas 9 tas naujuoju Japonijos prem 
prieš 2 balsavimu, Rusijai j ieru. Po savaitės politinių 
ir Lenkijai priešinantis. j ginčų, Katayama gavo 420 

balsų tapti pirmuoju socia-
Hstiniu premjeru Japonijos 
istorijoje ir pirmuoju prem-

Laukia Direktoriaus te kuri0 i š r i n k^ bUV0 
(diktuotas bendru balsavimo 

VVASHINGTON, geg. 23.—j keliu. Einant naująia kons 
Prez. Trumano nepavyki- j titucija, imperatorius nete-
mas surasti atitinkamą vy
rą vadovauti nauiam Ame-

Tiek kairieji, tiek deši- listai VVerner ir Krychta- P ^ 1 ^ 1 0 kambano nieko 
nieji laikraščiai smarkiai lek. Gen. Klecanda, kuris n e s u z e i s d a m a - Sovietai akai 
kritikuoja Amerikos poUtiką, vedė derybas su amerikie- , to« «ad tai esąs lab ai nm tas - Į Į I < l „ p , , p , , ^ . — . , _ , 
ypač kiek tai liečia maiti- čiais, kad jų kariuomenė i m c i d e n t a s ir davė Suomijos Į G R A N D V I E W , Mo., geg. j PrekVDOS SU A m e r i k a rikos pagalbos programui 
nimosi krizę Vokieti;oje ir į užimtų Čekoslovakiją ir ku- [ ^ " f ^ .V1 j^af' 23. — Prezidento Trumano ST. JOHN'S, Newfound- j Graikijai šiandien srręsė 
daro išvadas, kad Anglijc ris buvo gavęs gen. Eisen-1 J J f į *l n u s i k a l t į m 5 ' \u labai susilpnėjusi" 94 me land, geg 23.—Newfound- plano pravedimą atidėlioji-

Bet kartais ar nemetė sią j t ų a m ž i a u g m o t i n a n e p a r O ' lando tautinis seimas šian- im'i. Iš penkių numatytų vy- WASHINGTON, geg. 23.— 
bombą patys sovietai, kad turi kreiptis j Sovietų Ru- howerio pritarimą, sovietų 

siją, prašydama pagelbos. buvo suimtas, apkaltintas išprovokavus represijas ir Darbiecių laikraštis The išdavimu ir nuteistas mir-
^ _^j „ . ui*.w^ ««xrt. *• v. m v. v (atsiuntus kariuomenę savo 
People' tarp kitko rašo: Į ties bausme. Tačiau, pnes . . . u . ,, . 

"Diplomatiniuose sluoks- j įvykdant mirties bausmę, j P 1 . 1 . ? J ^ 1 1 1 ^ ^ ; ^ į p 

niuose skaitoma, kad Bevi- jam pasisekė nusižudyti I &1? J l e U7°. C?I a,FC. . i e 

o - l - j r,, . , ' voje, neva tai dei dviejų so-
Sociahstų vadas Stnbrny, i . ' , . . „ JT , . - , . . . i vietų kareivių nužudymo kuriam teko sedeti nacių L „ , . . . . . . . . . , , ikaz kur provincijoje kalėjimuose ir kuris buvo ' r J J ' 

nas per artimiausius šešis 
mėnesius pasirašys su So
vietų Rusija susitarimą, ku
ris gal kiek sukels nepasi
tenkinimo Amerikoje/ ' 

Toliau tas pats laikraštis 
smarkiai puola gen. Clay ir 
tvirtina, kad tai dėl jo 'kal
tės Vokietijoje įvyko maiti
nimosi krizė. 

Anglai Lėktuvus Maino 
į Duoną 

Tačiau labiausiai visus 
nustebino žinia, kad anglai 
esą pasiryžę išduoti rusams 
reakcinio lėktuvo "Meteo-

skaitomas rezistencijos he
rojumi, pasmerktas kalėti 
iki gyvos galvos, už tai, kad 
jis esąs antisovietiško nusi
statymo. Kitas parlamento 
atstovas Schwang, kuris 
buvo vienas iš tų kurie prie
šinosi jau 1938 metais na
cių invazijai, dabar buvo 
sušaudytas už tai, kad ne
pritarė Kremliaus politikai. 

Ir taip visa eilė asmenų, 
kurie nors vienu žodžiu iš-
sireiškia prieš sovietus, yra 

ro" paslaptį, kad gavus už suimami ir uždaromi į ka-
tai javų. Užsienio stebėto- \ i§jįmą. 
jai skaito, kad tai būtų pats [ 
didžiausias pasikeitimas pre i K a s M e t 5 B o m b 3 l S o f v i e t » 

Suomiai komunistai kraš
te sutinka smarkią opozici
ją ir be sovietų armijos pa
gelbos jie niekad negalės 
būti šeimininkais. Gi Krem
lius pateisina visas priemo
nes, net jei dėl to jam rei
kėtų ir savo pasiuntinį nu
žudyti. 

ko galios paskirti premjerą. 

Marzani Priešinsis 
Teismo Nuosprendžiui 

dė jokio pagerėjimo šian- dien rekomendavo vyriausy- rU. v i s i turėjo geras prie- Carl Aldo Marzani advoka-
dien, iškeliant galimybę, ! bei paskirti delegaciją vykti ! žastis atsisakyti. Sakyta tai šiandien paruošė prašy-
kad jis gali čia pasilikti ne-I į Ameriką ir Washingtone |daba-tinis kandidatas yra mą naujam teisimui. bandy-
ribotam laikui jei nebus žy- įtartis su U.S. oficialais dėl i p aul Hoffman, Studebal-e darni išgelbėti jį kaip nors 

būdų ir priemonių pagerini- bendrovės pirmininkas. nuo galimo nuteisimo 110 
mui prekybos su J.A. Vals- i Raportuota valstybes de- metų kalėjime ir $110,000 

škė reporteriams, jog Mrs. Itybėmis. partame-tas iau į g y j a pabaudomis. Marzani, bu-
Martha E. Truman "nelabai Tai pirmas toks įvykis, I$100,000,000 iš RFC finan- vęs valstybės departamento 

• • J v . _ a> AI/\/\ /\/\f\ /~»r in J. i M i 

maus pagerėjimo. 
Prezidentas šį rytą parei 

gerai praleido naktį." tarpe britų kolonijos ir U.S. 

kėmis tarptautinėje istori
joje. 

"Sunday Empire News 
per visą puslapį stambia 
antrašte praneša, kad Ang-

• • . . 

Pasiuntinybę? 
Praeitą savaitę Suomijoje 

kaž k a s " metė bombą į 
sovietų pasiuntinybę, tačiau 
ji laimingai sprogo šalia j Vokietijoje ir Austrijoje. 

Žydai Prašo Amerika 
Duoti 50 Milijonu 

VVASHINGTON, geg. 23.— 
Žydų tautinio išsilaisvinimo 
komitetas prašė Prez. Tru-
maną suteikti $50,000,000 
masiniam repatrijavimui ir 
apgyvendinimui beveik 220,-
000 žydų Palestinoje. Tie 
žydai dabar gyvena ameri
kiečių okupacijos zonose 

savimui pradžią $400,000,-
000 užduoties sustiprinti 

Vė l i aus ių Z in iŲ o a n t r a u k a sovietų eahos išsiniėtoiimą 
—J.ackson, North Carolina, policija ieško lavono jauno i p c į-UOg $u kraštus. Tačiau, 

negro, kuris buvo baltodžių paimtas iš kalėjimo už tai, j lieko nebus galima daryti 
kad neva bandęs užpulti baltodę moterf. jlcol nebus paskirtas admini-

—Britų karo laivai pačiupo kitą bėglių laivą su 1,500 
žydų beplaukiantį netoli Palestinos pakraščių. 

—Jungtinėse Tautose tikimasi, kad Rusija uždės veto 
ant užgyrimo UN komisijos pasmerkimo Tito kišimosi į 
Graikijos vidaus kovą, padėjimu kairių ių gaujoms. 

—Kenneth Romney, buvęs atstovų rūmų "bankininkas" 
ir maršalka, buvo nuteistas kalėti nuo vienų iki trijų me
tų už paslėpimą $143,863 atstovų banko sąskaitose. 

—Nicaraguoje surastas U.S. karo lėktuvas, kuris pra
dingo pakely į Ameriką su 17 kareivių ir kailiniukų. 

—Pietinių valstybių anglies kasyklų savininkai sutiko 
sueiti su John L. Lewisu trečiadienyje Washingtone. 

st ra torius darbą pravesti. 

Gal Teks De Gasneriui 
Vėl Sudaryti Valdžią 
ROMA, geg. 23.—Alcide 

de Gasperi. kurio koalicinis 
kabinetas atsis t a t y d i n o 
^rieš 10 dienų, šiandien lan
kėsi pas Prez. De Nicola ir 
atrodė gal gaus kitą pašau
kimą bandyti sudaryti vy-

Dešimts tūkstančių darbininkų Ruhre vakar dieną j riausybę. De Gasperi atsisa-
pravedė pusės dienos streiką protestuoti maisto trūkumą, 

—Jugoslavijos žinių agentūra rapdrtavo, kad Albanija 
protestavo UNai dėl sakytų Graikijos lėktuvų atakų. 

OSS tarybos samdinys, bu
vo rastas kaltu dėl visų 11 
kaltinimų už paslėpimą sa
vo santykių su komunistų 
partija kuomet pridavė pra
šymą darbui. 

Dar nenustatytas laikas 
Marzani nuteisimui. 

KALENDORIUS 
Gegužės 24 d.: Šv. Joana; 

senovės: Gina. 
Gegužės 25 d.: SEKMI

NĖS; šv. Grigalius; seno
vės: Agis ir Milusa. 

Gegužės 26 d.: Šv. Pily
pas Neri; senovės: ALGI
MANTAS ir Malonė. 

ORAS 
Giedra ir truputį šilčiau, 

kė sakyti ar jam buvo siu- j Saulė teka 5:24; leidžiasi 
lytas naujas mandatas su-Į 8:12. Nebus didelės atmai-
daryti kabinetą. nos sekmadieny. 
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ggsan i i H = = = 
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PILNAI P ASIRU OŠĘS KONCERTUI Tą girk, kurs geriems dar 
bams pasišvenčia, kurį geri 
myli, o blogi nekenčia. 

—— 

Ar Kenčiate 
NUO 
• Galvot Skaudėjimo, 
• Vidurių Suirimo, 
• Nervų, 
• Nemigio, 
• Gazų ir Išpūtimo—» 

i i priežasties 

• Veiksminio 
Užkietėjimo? 

h 
Ganios 
• ir i 
76 metui 

Sv. Petro parapijos, Ken »sha, Wis., choras, vedamas Hnomo muziko, varg. Pr. Bujanausko, pilnai pasiruošęs 
koncertui, kuris įvyks sekn adienį, gegužes 25-tą dieną, parapijos salėj . Koncerto pasisekimui daug padeda ir pa
rapijos klebonas, kun. J. Pe uliukonis, MIC, kurį matome fotografijoj. 

M M M M I 
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WISCONSIN'0 LIETUVIU ŽINIOS 
Kenosha Žinios • jMilwaukee 

Parapijos choro metinis i G Y V E N i M A S V 1 S V E R D A 
koncertas įvyksta sekmadiei 
nį, geg. 25 d. Choras ilgai i Parapijose gyvenimas vis 
ruošėsi prie šio koncerto, verda ir eina greitu tempu. 
Programoj išgirsite daug I š į sekmadienį vyksta pas-
naujų dainų. Chorui vado- kutinis šį sezoną parengi-

' mas parapijos salėje. Mal-
HALYVAU J A KONCERTE dos Apaštalystes Draugija 

i rengia kortavimą„ Bus daug 
1 įvairių dovanų ir nemažai 
' gyvumo. 

"Ar • 
Birž. 1 d. bus vaikučių 

Pirmoji Komunija per pir-

16 tos gatvės . Elenora yra f mąsias 8v. Mišias Audrėj 
veikli narė Jaunimo Ratelio. Markūnaitė su Marion Ki-

Jaunimo RatelĮ reik sve i - jmec ir Penny Ziglinski pa-
kinti. Gegužės 9 d. j o vado- aukojo gėlių šv . Marijai Mal 
vybe įvyko 8v. Marijos ap
vainikavimas. Tai buvo tik
rai įspūdingos apeigos. Vai
nikavimo karalaitė buvo Flo 
reda LaCass. Parapijos vai
kai sudarė nepaprastą pro
cesiją. Mažytė Sandra Pū
gai nešė vainiką. 

Maldos Apašta lys tes Or
gija ėjo prie šv. Komunijos 
per Motinų Dieną ir po vi
sam turėjo pusryčius para
pijos salėje. Šv. Vardo Drau 
g£ja pavaišino draugystės 

mąsias šv. Mišias. Šiais me- j nares ir visas parapijos mo
ta i s suvirs 20 vaikučių pri 
ima Kristų pirmą sykį. 

• 

dos Apaštalystės Draugijos 
vardu. 

Šv. Kazimiero Draugija 
praeitą sekmadienį atšven
t ė 35 metų jubiliejų savo 
gyvavimo per sumą. Ši drau 
gija yra veikli. Nors narių 
skaičius neperdidelis, vis tik 
gerai stovi finansiniai ir yra 
daug prisidėjusi prie para
pijos gyvavimo. Sveikinam 
Šv. Kazimiero Draugiją ju
biliejaus progai X X X 

tb tu • —— — 

Apskaitoma, kad praeitą 
tinas, žmonas. Parapijos vai I metą v isose Amerikos Jung-
kuciai paįvairino pusryčius j t inėse Valstybėse miestų gat 
įspūdinga programa. Vado-1 vėkariai ir busai yra pada-

Birže l io '8 d., vyksta p i r - v a v o varg. Elena Štaškūnai-! rę tiek mylių, kad sudėjus 
masis parapijos piknikas | te. visą ilgį gal ima buvo atlik-
Maple Grove, 3555 S. 13th , Motinų Dienoje per p ir - | t i tris "tripus" įi saulę. 
Street. Tai yra nuolatinė pa
rapijos pikniko vieta. Bus 
įvairių dovanų, kaip ir var
tų (gate) dovanos: kiekvie-
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Genovaitė Klevickas, ž y m i m a s parapijonaa gali gauti 
l ietuvaitė dainininkė, daly- dykai tikietų. 
vaus Šv. Petro parapijos, Ke j APLINK MUS 
nosha, Wis., choro metinia- '• MILVVAUKĖJE 
me koncerte, sekmadienį, ge-
guže* 25 d Choras daug dar- Kazimieras ir Fel iksą Be-
buojasi, kad koncertas kuo ^ ™ i a * švenčia 40 metų 
geriausiai pasisektų. vedybinio gyvenimo sukak-

i tuves. Birželio 1 d. bus pa-
• M — • — II U I fc 

vauja varg. Pranas Bujtt- j dėkonės šv. Mišios 10 vai. 
nauskas, kuris čia i lgus me- r y t o , mūs parapijos bažny-
tus sėkmingai darbuojasi. . čioje. Belažančiai yra ilga-
Koncertas prasidės lygiai g ' m e č i a i Šv. Gabrieliaus para 
val. Po koncerto b u s šokiai. Pijos nariai. Kazimieras šiuo 
Tikimės daug svečių iš ap- metu .yra parapijos komitet-
Mnkinių miestelių. Kaina t i - . ninkas. Sveikinam sukaktu-
kietų 75c. ! v i U P r o S a -

Sekmadien:;, geg. 25 a.. Petras ir Anelė Mtaurke-
3:30 parapijos sodalietės tu- vieiai irgi švenčia 40 metų 
rės savo metines Šv. Pane- sukaktuves vedybinio gyve-
lės Marijos apvainikavimo nimo birželio 4 d. Petras 
pamaldas. Tuo pačiu metu i Mazurkevičius yra i lgametis 
bus priimamos kandidatės iš parapijonas ir parapijos se-

Minamečių sodaliečių. Šiais kretorius. Šiuo metu jo sū-
W s sodalietėms vadovau,' nus Pranas yra parapijos sė

j a . >refektė — Bernice Ce- i kretorium. Petras per kurį 
pukėnas, raštininkė — Ge-! laiką gana sunkiai sirgo* Da 

VVESTVVOOD LIQUOR STORE 
2441 West 69th Street Chicago 

Ne laukite! Bukite sumanu*! Im
kite laikų — išbandyta Dr. Peter's 
Gomoio. Daugiau negu liuosuoto-
jas —— skilvio toniko vaistai — 
ludeta ii I 8 vaistinių šaknų, žolių ir 
•ugmenų. Pradeda nerangias žarnas 
reikti. Pagelbsti joms prašalinti 
užkietėjusias i š m a t a s — išvaro 
užkietėjimo gazus ir išpūtima — su
teikia skilviui ta malonų jausmą ra
mumo ir šilumos. Persergėjimą*! 
vartok taip kaip nurodyta. 

įsigykite Gomoio Jūsų aplellnkeje arba 

Eisibskite del mūsų specialaus "susipa-
nlmui" pasiūllmo—Ir gausite-^ 

PRIEDO Bandymui Bonkutes 
DR. PETKR'S OLBJO LINIMENT — 
satiseptilcss — kuris suteikia greit* paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
ikauimu, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusiu ir skaudžiu muskulu, patempimu ir; 
•Tlutelėjimu-
DR. PETER'S MAGOLO — alkslinss —' 
pslengvina laikinai nekurtuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip parysdžiui rūkstiss 
aefirikinimas ir rėmuo. 

Siuskit i i "Special Pasiū
l y m o ? K u p o n e *— Dabar 

O įdėtas $1.00. Atsiuskit man apmo. 
keta regulerj II uncijų $100 
vertes bonką Gomoio ir ekstra 
—60t vertes — bandymui bon
kutes Olsjo ir Magolo. 

D C 0. D. (Išlaidos prldštos). 

Vardaa. 

Adreias...-

P s i t o O f i s s s — , „ . • - -

DR. PETER FANRNET & SONS C0. 
Dept. 6 7 1 - 3 2 U 

9991 Washln<jton Blvd., Chicago 12. m. 
236 Stanley 8 t . WianlDeo. Man.. Can. 

DR. J. MOCKUS 
DANTISTAS 

7550 So. Halbted St . 
TeL HUDson 2096 

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

Trečiad. ir šeštad. vak. uždaryta. 

Off. tol. GRO 5677. Rez. SEE 0434 
Jei neasUiepia, šauk V1N 8900 

Dr. Peter J. Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskiriant ketvirtad ir sekmad. 
Šeštadieniais tiktai nuo 2-4 popiet 
• i I I 

Dr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

dienių vakarus. 

Ofiso Tel. GROvehill 5213 
Rez. Tel. HILltop 2626 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDY-a^Afc . CHIRURGAS 

472d So. AsLLuid Ave. 
(2-tros lubos) 

Ofiso Telefonas: *AKds 0554 
Jei neatsiliepia saukite— 
Ke*. TeL: JUDway 2880 

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

j J. RIMDZUS, D. C. 
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Home calls įn Indiana 

Phone VVentworth 2527 
PHYSIO THERAPY 

936 West 63rd Street 
HOURS: Daily • to 8 P. M. 

Baturdajs U A. M. to J P. M. 

Tikslus tyrimas Contact Stiklai 
Orthoptic Gydymas, Stiklus Atnaujlru" 

Dr. Walfer J. Swiafek 
OPTEMETRISTAS 

2201 W. CERMAK BOAD 
(Tiri Metropolitan State Bank) 

TeL OANal 7828 
Tai.: — Kasdien 10 lkl 11; 1 Ud I: T 
iki 9. fieštad. 10 ryto Ud • rak. Sek
madieni 19 iki 11. Trečiad. uidaryta. 

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI 

Tik viena pora aklų gauname gy
venimui. Saugokite Jaa, leisdami 
lsegaaminuotl Jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti. 

17 METAI PATYRIMO 
pririnkime akiniu, kurie prašalina 

riaą akiu Įtempimą. 

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

OPTOMETRISTAI 
180V So. Ashland Avenue 

Kampan ib-toe gat. 
Telefonas OANAIi 059S. Onioago 

OFISO VAl4AKIX>S: 
Kasdien 9:80 a. m. iki 8:80 p. m. 

Trečiadieniais uždaryta 
fieštad. 9:89 a. m. iki 0:09 p. m. 

TeL GRO. 1800 (Ofiso ir namu.) 

Dr. Walfer J. Kirstuk 
PHTSICIAN and SURGBOH 

(Lietuvis Gydytojas) 

3925 West 59:h Street 
TALAKIK)!: 1 — 0 popiet, 0:80 — 
8:80 vakarais. TVečiad. pagal sutarti. 

Offc. TeL \TR. 1886 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer A venue 
i LIGONIUS PRIIMA: 
i Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 

DR. PETER T. BRAZIS 
PHYSIC1AN and SURGEON 

6757 S, Western Ave. 
Ofiso TeL: HEMlock 5849 
Rez. TeL: HEMlock 2SU 
VALANDOS: Trečiadienį ir Šeš
tadieni pagal susitarimą; kitomis 
^sjsiaaji nuo 2 iki 4 po piet, 

7—0 vakare, 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Peuktadieniais 
VAL: 10-12 ryte; 2-6, 7-0 P.M. 

Trečiad, ir Sekm. tik susitarus. ' 8147 8 . Halflted Sk, Chicago 

DR. EMILY V. KRUKAS 

Ofiso tel. MONroe 0S70. 
Resid. teL OANal 7819. 

nevieve Stulgait is ir iždin. 
— Joana Klevickas. 

Praeitą savaitę mirė se
nas parapijietis Antanas Za
leckis. Sunkiai s irgo virš du 
metus. Nuliūdime p a l i k o 
žmoną Kotryną, dukteris — 
Marijoną ir Salomėja, ir sū
nų Aleksandrą. 

bar gerokai pasveikęs. Svei
kinam Mazurkevičius sukak 
tuvių proga. 

Elenora. Sveikataite ište
ka už Robert Manty liepos 
12 d s mūsų parapijos baž
nyčioje. Elenora yra dvy
nuke ir iš trijų seserų bu? 
antra ištekanti . Jos tėveliai 
yra savininkai užeigos prie 

i 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4146 Archer Avenue 

Ofiso TeL LAFayette 3210 
Bes. TeL REI'ublic 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—3 vaL popiet 

ir nuo 6 lai 9 vai vakare. 
Trečiadienio vakarais Ir taipgi 

Dr. Kazimieras E. Fitz PLATINKITE -DRAUGĄ 

Pirmadieniais; Trečiadieniais 
ir flfštsdionisla 

Valanuoe: S—S fiontat 
i» 

TeL: GROvehill 4020 
(Ofiso Ir Beridencijos) 

Dr. AIexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 We#t Marąuette Bd. 

iDargis Vaistines Name). 
O F I S O VAJUaJCDOSj 

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

PHY8ICIAN AND SURGEON 
X-RAY EXAMlNATION5s AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 

VALANDOS: 
Kaadlęn — 1-4: 7-9; Ti^filad. 

Sefitad. nuo 1-4: Sekmad. — 
»ą<cąl ąutartj. 

— 

2200 West Cermak Koad r#L OANal 6122 

, DR. BIE2IS 
! GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Dr. F. C. VVinskunas " I . T 1 * * į * S 
^.^rv^^.^..^ „« Valandos: 1—3 popiet n* 7—8v.v, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS | Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio 

2420 W. Marąuette Rd. vakarais ofisas uždarytas. 
Ofiso TeL: PROspect 6446 

TeL: HEMlock 3150 

! 

DIDELIS PASIRINKIMAS VYNO, DEGTINES, A L A U S ! 

Speciale nuolaida organizacijų parengimams, 
vestuvėms ir panašiems įvykiams. 

Taipgi pristatome j namus geriausios rūšies alų — 
buteliais, dėžėmis ir statinėmis. 

AL ŠIMKŪNAS, Savininkas 
OfELEFONAS — PROSPECT 5951 

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

Trečiadieniais pagal sutartį. 

DR. A. JENKINS 
PHTSICIAN A BUROB»H 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 

2500 W. 63rd Street 
OFISO VALANDOS: 

Kaadlen nuo f-4 p.p Ir 7:00-9 vak. 
Šeštadieniais nuo 1-4 popiet 

Trečiad. Ir Sekmad. uždaryta. 

REZIDENCIJA 
8241 West 66th Place 

.Tel. REPublic 7868 

Ofiso TeL - PROspect SS88 
f*L — VTRcinlA »4t» 

DR. G. SERNER 
UETUV1S AKIŲ GYDYTOJAS 

t B lietu Patyrimas 
TeL Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir akinių dirbtuvė: 
3401 S. Halsted S t 

Kampas 34th Street 
VALANDOS: nuo 10 iki 4 ir 0 lkl 8 

Nedfllioj pagal sutarti. 

TeL CANal 0257 
Res. TeL: PROspect 6659 

DR. P. 2. ZALATORIS 
Gli)YTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 8o . Halsted St . 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ave. 
VALANDOsTir v. ryto iki 3 p.p. 

6 iki 9 vai. vakare. 

Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. TeL GROvehill 0617 
Offioe TeL HBMloek 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2421 West Marąuette JBUmiį 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Trečiad. ir Nedeliomis susitarus. 

TeL YARds 8146 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street 

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

Šventadieniais: 11—12. 

DR. I. E. MAKAR 
GYDYTOJAS EB CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenae 
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6-^8 

Oflso TeL: PULLMAN 1193 
hmm XsU PULLMAN 8272 

DR. STRIKGTIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

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

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

Office TeL YARds 4787 
Namu TeL PROspect 1930 

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos TeL: REVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer A venos 

Ofiso vaL: 1—3 ir 6—8:30 P. M. 
Trečiadieniais pasai sutartį. 

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

2400 West Madison Street 
Ofiso TeL: SEEley 7330 
Rests. TeL: BRUnswick 0597 

VALANDOS: *» i H • mUKj a m a mna 

1 

j * 



Šeštadienis, geg. 24 d., 1947 
' • 

MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEE1NOIS .T 

CLASSIFIED ADS 
* "D R A U G O" iį 

D A R B Ų S K Y R I U S 

"©RAUGAS" HEIiP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolph 9488-9489 

HKLP WANTED — VYRAI 

REGULIARI DARBAI 

Gera Proga 
V Y R A M S 

FREIGHT ELEVATOR 
OPERATORIAUS 

IŠMATŲ DEGINTOJŲ 
VALYMUI VYRŲ 

PARKING LOT VYRO 
STOCK VYRŲ 

5 dienos į savaitę 
Liberali nuolaida 

Atsišaukite \ 

HELP WANTED — VYRAI 

KRIAUČIUI 
Pastovus Darbas 

Gera Mokestis 
Geros Darbo Sąlygos 

Atsišaukite { 

J A C K ' S 
MEN'S SHOP 

5815 W. Cermak Rd. 
CICERO, ILLINOIS 

KAS GIRDĖT WAUKEGAN'E 
Velykinis metas baigiasi., Burba, buvo išvykę į Ra-

VYRŲ 
18 IKI 55 

LENGVI DIRBTUVES DARBAI 
Gera pradinS mokestis, automatiš
kas pakilimas. 10c J vai. dirbant 
naktimis. Pasirinkimas šiftų. Atsi
šaukite 
CASPERS TIN PLATE CO. 

4100 W. 42nd PI. 

HELP WANTED — MOTERY8 

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

P L I E N O D A R B I N I N K Ų 
Trauke Darbams 

fl.ft*'* į VALANDA 
Proga Jsidirbti j darbą dirbtuvės 
vidun. Gera vieta ir transportucija. 

JERNBERG FORGINGS CO. 
ROOT ST. * SHIKI.DS AVE. 

(IŽPAKAIiY*JE) 

DARBININKŲ REIKIA 
Struetural Steel darbai 

Gera mokestis, užtenkamai 
viršlaikio. 

UNITED IRON & WIRE 
COMPANY 

3715 S. St. Louis Ave. 
MŪRININKŲ (3) 

Pastov iems ištisai metus 
darbams. Ats išaukite . 

D I B R I T Ą & CO. 
1512 S. SpringfieJd 

Crawford 8815 

EXTRAH! 
AUCTION — LICITACIJA 

Auction-I,ie»tacijoje parduosiu sa
vo rezidencija, pusantros mylios j 
rytus nuo Lyons, prie Sanitary Dis-
trikto nuosuivybgs tarp I.uwndule 
Ave ir Rlver Koad, tarp Archer 
Ave. ir vieškelio 66, trys blokai j 
rytus nuo Harlem Ave., pradedant 
pirmą vai. popiet, 

AntracL, Geg.-May 27, 1947 
Parsiduos 3 karves, 12 kiaulių, 2 

paršui, 3 kiaulės su mažiukais, 20 
kiaulių sveriančiu apie 200 svarų. 

80 vištų, 25 anty s. 10 žąsų, 60 
ža.sinų. 

Jvairios ūkės mašinos, režimai, 
plūgas, diską, keltuvas ir kiti. Tvo
roms dratai ir medis ir kiti. 

International sunkvežimis su 5 
naujom padangom. 

Taipgi du lotai 200x200 pietryti- i 
niame kampe Wheaton Road* ir Og- ! 
den Ave. 

1 o akerių ūkis prie Brennan j 
Vieškelio, vienas blokas j rytus nuo 
Crawford. 

6 kambarių namas su skiepu, 8 I 
pastatai su garažu, viituve, višti-
nyčia, tvartais, su pilnais įrengi
mais. Daug kitų dalykų. 

Viskas už Cash. 
E. W. Thayer, Auctlon Tvarkytojas 

Ed. Yenard, Clerkas 
ANDRĮ DS FO&KA, SAVININKAS 

PAIESKOJDUS 

I. IEŠKOMAS ANTANAS ŠID
LAUSKAS, Antano sūn. (ar Prano) 
ir Anelės apie 6 5 m. amžiaus, gim. 
Oijvyčlu. km., Kurtuvėnų va!s"„ 
Šiaulių apsk. Atvykęs prieš Didjjj 
karą, gyvenęs Bostone, o vėliau Či
kagoje. 

2) IEŠKOMAS JURGIS BAR
DĄ l'SKAS apie 70 m. amž., gimęs 
Kurtuvėnų valsč., Šiaulių apsk. Jo 
vaikai: Povilas, Jurgis, Emilija 
Bardauskai. Šiuoj asmenius ieško 
ANTANAS RARDAI'SKAS sūn. Ur
šulės ir Antano 2»03 Vlneuood St. 
I>etrolt, Mkh. 

OPERATORIŲ 
Patyrusių 

PRIE RAYON APATINIŲ 
DIRBKIT ARČIAU NAMŲ 

Puiki Mokesti* 
Malonios Darbo Sąlygos 

Šilti Pietūs už maža kainą 
Dykai ligoninės apdrautla 
GĖRĖKITĖS APSAUGA 

PASTOVAUS DARBO 

O'BRYAN BROS. 
4220 Belmont 

G I R L S 
For Butter 

Print Room 
99 CENTS PER HOUR 
Steady employment. 

Good working conditions. 

LAND O'LAKES 
CREAMERIES, INC. 

315 N. Carnenter 
HAY 4493 — Mr. Wirt 

TYPIST — BILLER 
Prefer trueking or rail 
exp**rienee. Good aalary. 

HIGHWAY MOTOR 
REVISION B U R E A U 

3466 S. Halsted 
YARds 5100 

PARDAVIMUI 

ARTr RHINELANDER, WISC.. 82 
akarai. 500 pėdų ežero pakrantė. 2 
namai, vienas devynių, o antras 6 
kambarių — pilnai Jrengti. Elektra, 
vanduo ir maudyklės. Tvartas, ir ki
ti ūkio budinkaJ. Kaina 112.000. 
JOHN J. Kl-CKRA, S925 VVest 26th 
Street, tel. — L\Wndale 1SOO. 

Klebonas ragina visus para-
pijonus atlikti velykinę prie 
dermę. Šeštadieni; bus sve
čias kunigas, kuris klausys 
išpažinčių. 

šv. Baltramiejaus parapi
jos Moterų Choras gegužes 
17 d. susirinkęs į Mikalinos 
Zavaskienės namą šauniai ją 
pagerbė gimtadienio proga 
ir įteikė pinigais dovaną. Iš 
eiles pagerbtuves, taipgi gim 
tadienio proga bus Emilės 
Kuzmickienes. Nares į jos 
namus susirinks gegužes 25 
dieną. 

• 
Anele Šidlauskiene, nare 

Šv. Teresės Altoriaus Puo
šimo Draugijos, užleido sa
vo namus "bingo party", ku
ri j vyks gegužės 29 d., ir 
kviečia nares ir drauges sma 
giai praleisti laiką. Narės 
prašomos atnešti po dova
nėlę. "Bingo" prasidės tuo
jau po gegužinių pamaldų. 

• 
VVaukegano Moterų Cho

ro koncertas gegužės 18 d., 
buvo sėkmingas. Svetainė 
buvo pilna žmonių. Del at
liktos programos VVaukega
no Moterų Choras, vadovys
tėj Josephine Miller, vertas 
didelio pagyrimo. Visos cho
ristės yra vedusios moterys, 
turi šeimas, tačiau randa 
laiko, kad išmoktų tokių gra 
žių dainelių. Dainuoja kaip 
tik lakštingalėlės. Puikiai 
dainavo ne tik choras, bet 
ir solistės. 

Valio, Waukegano Moterų 
Chorui! * 

• 
Seselė M. Gertrūda virši

ninke šv. Baltramiejaus mo
kyklos, gegužės 15 d. buvo 
išvykus į Chicagą, kur "kin-
dergarden" suvažiavimas bu 
vo. Išbuvo keletą dienų. La
bai daug ką naudingo išgir
do ir pamatė. Visa žada ir 
mūs mokykloje įvesti! 

' ' * V "V\; 
Povilas Karaliūnas, Sta

nislovas Akusevičius, Myko
las Malinauskas ir Antanas 

cine, kad padėti Racino cho
rui, kuris turėjo koncertą. 

• 
Valeria Bastys, 921 Lin

coln Ave., nuvežta į Šv. Te
resės ligoninę operacijai dėl 
apendiko. Ji yra mokinė šv. 
Baltramiejaus mokykloj. Se
selė M. Barbora, visos sese
lės ir visa mokykla linki jai 
greit pasveikti ir sugrįžti į 
mokyklą. 

* 

Girdėt, kad visos lietuvių 
draugijos rengiasi prie di
delės šventės — Lietuvių 
Dienos, kuri įvyks birželio 
29. prie Lietuvių svetainės. 

Leonarda^ Staniulis, sū
nus Teodoro ir Onos Staniu-
lių, 817 Lincoln St., gegu
žės 3 d. susituokė su Mar-
garete Ellen Rice. Šliūbas 
buvo Nekalto Prasidėjimo Š. 
M. bažnyčioj per šv. Mišias. 
Vestuvių puota buvo Lietu
vių svetainėj. Dalyvavo apie 
200 svečių. 

• 
Feliksas ir Angelą Grigu-

čiai, 925 S. Victory St., ge
gužės 19 d. Šv. Teresės ligo
ninėj susilaukė dukrelės. Gri 
gučiai jau augina vieną du
krelę. 

Agota Grigutienė labai 
džiaugiasi nauja anūke. 

Lietuvių draugijos rūpin-
damosios savo vaikučiais dėl 
pavojų, kuomet žaidžia ant 
gatvių, kur automobiliai va-

KONCERTO VEDĖJAS APDOVANOJO BAŽNYCLJjVĖL TURIME 
Seselės iš Duchane College j "BASEBALL TEAM** 

padarė labai gražų arnotą j Vėl turėsime "Baseball 
ir padovanojo mūsų bažny-! Team''. Petras Wasgis bus 
čiai. Vienas yra raudonos j manadžeris. Pradžia gera. 
spalvos, o kitas mėlynos. | Gegužės 12 d. mūsiškiai su

pliekė čekų parapijos lošė-

Pranas Bujanauskas, Šv. 
Petro parapijos, Kenosha, 
Wis., vargonininkas, kuris 
deda daug pastangų, kad pa
rapijos choro metinis kon
certas sekmad., gegužes 25 
d., pasisektų. Choras žada 
parodyti naujų surpryzų. 

Mirtis Vis Maišosi 
Omaha, Nebr. — Pasku

tiniu laiku mirtis pradėjo 
labai maišytis mūsų tarpe. 
Bal. mėnesyje pasimirė An
tanas Bazar. Jis buvo baž
nyčios įsteigėjas ir net sa
vo vardu pavadino, būtent 
Šv. Antano vardu. Visą sa
vo gyvenimą buvo nuoširdus 
parapijos rėmėjas ir prieš 
pat mirtį nupirko du gra
žius arr.otur. 

Dieve joms atlygink. 
MISIONIERIUS IŠ TOLIA L 

Šiais metais atvyko pas 
mus į 40 vai. atlaidus kun. 
A. Bružas iš Rytų. Prieš 20 
metų jis sakė pamokslą, kai 
mūsų kleb. kun. * Juozas Ju-
seviČius laikė pirmas mišias, 
o dabar jis skelbė Dievo žo
dį mums Omahoje. Iškalbus 
misionierius. 

jus. Vietinis 

1947, 
RED 

CROSS 
FUND 

Give! 
# : ^ 

SAVĘS TIME...SAVĘS STEPS.;.SAVĘS ENERGY I 

Fasimirė ir kitas nuošir
dus parapijonas, Petras Rim 
kus. Ilgus laikus buvo na
rys parapijos komiteto ir ko
lektorius. Tik kai susirgo, 

žinėja, nutarė įrengti vietą! n e g a l ė jo ; eiti savo pareigų. 
vaikų žaidimui. Toji vieta. P a l i k o n u l i ū d i m e žmoną, vie 
bus ant kampo 10-tos g a t - | n ą gggg d u k t e r į , du bro
vęs ir Lincoln Ave. Visi vai- l i u g i r k i t u s g i m i n e s b e i d a U g . 
kuČiai bus raginami žaisti' d r a U g U 
toje vietoje. Tuomet jiems 
nebus pavojaus. M. Z. 

Havana, Kubos valstybėj, 
šiomis dienomis buvo iš
sprogdinta spaustuvė, kurioj 
spausdinamas komunistinis 
laikraštis "La Casa de Cul 
turą » 

•' • * * ! 

Petras Waskel žuvo nnt 
vietos kai automobilius, ku
riame jis važiavo, susidūrė 
su traukiniu. Petras buvo 
tik 29 metų, turėjo radio 
krautuvę ir rengėsi kitą ati-

' daryti kitame mieste. Jo ne
tikėta mirtis labai sukrėtė 
tėvelius, gimines ir kitus O-
mahos lietuvius. 

Kas1 dvejopai su tavim el
giasi — tas tau ne draugas. 

PRANEŠIMAS 

PERKU SENUS TR NAUJUS LIE
TI'VOS Pašto Ženklelius ir Vokus. 
Esu Štampu rinkėjas. Kreipkitės J: 
DR. WAI/TER M. EISIN, *155 So. 
Kedzie Ave., Chicago 29. Illinois. 

DRAUGE r—i te visas vė

liausias žinias. 

On the lookout for a handsome 
chair-set deeign? Do this popular 
pnppy. Filet crochet in a gay deeign, 
niakes scarf-ends, too! 

The whole family will love this 
set. And all youtr own work! Pattern 
7439 has eharts: directions. 

Our improved pattern — visual 
with easy-to-see eharts and photos, 
and complete directions — makes 
needlework easy. 

Send TWENTY CENTS in coins 
for this pattern to Chicago Draugas 
Household Arts Dept.. 259 W. 14 St. 
NAME. ADDRESS and PATTERN 
New York 11. N. Y. Print plainly 

Ir maži prieteliat gali di
džiai patarnauti 

• 

,' *!&&$ 

IT j fcsJ,J*< 

1 
v" 

WATCH SAVINGS 6I0W! 
i i t i* m 

Y n . V r t . Y r f c YfS. 
M M . 
11 m 
fa M M . 

1300 
•00 

1800 
1000 

M00 

\m 
tooo 
•000 

\m 
mm 

$1200 
2400 
1000 

12000 

^ Į - I . M - ^ M •.,•;••• 
FOR THAT HOME 
ALL Y OUR O WN 

Y o a f l l ^Sced Money-ycrrhmDo^Payttrėttf^ 

Many ambidoos^coaptes'are^saTtng here^to become 
future home-owners, sodo u thefve accumulated ihe 
dowo paymeot oeeded.. AŪJ convenient amount opens 
your insured savings actouoc at dus Association. The 
charr wUl $how jrou how much yoo oeed to save,; 

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

JOS. M. MOZERIS, Sec'y 

3236 South Halsted Street 
TEL. CALUMET 4118 

SAVE WITH A PURPOSE - SAVE ON A PLAN 

JOS F. BUDRIK, Inc. 
Didele Krauutve 

RAKANDAI, RADIO 
IR JEWELRY 

Wbstin îouse 
COMBINATION KITCMEN * LAUNDRY 

New, streamline arrangement for 
the working hearf of the house 

No m ore deshing from room to room, floor to floor, 
v. srring ycurself out v/ith umiecessary footwork.With 
t'.rs rsvolutionary ne\v arrangement, everything you 
ne; i for the two major homemaking jobs is right at 
yoi:r finger tipz. Cn tbe right, is a completely eąuipped 
e^etrie !:'';chcn. Cn the left, is a v/onderful modern 
Itvr.'fTy. JL*:a~t placrfcg r.cv/ to build a Ccmbination 

\zen rr.d Lcurdry lika this in your cwn home. 

c • for r bui- will 

^ : 

TOVVN OF LAKE UTILITIES 
1800 W. 47th St. (kampas Wood St.) 

Telefonas — LAFayette 7771 
• i 

4> 

w 
ITIAPGUTI^ 

VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — {STEIGTAS BAL. 11d., 1933. 

38 

WHFC -1450 kilocycles 
SEKMADIENIAIS: n n o l-mo§ 

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

valandos vakare. 
EXTRA PROGRAMAS: Penk-

191 tadieniais nuo 7 iki 8 v. vak. 

MARGUČIO Ofiso Adresas; 

6755 So. Western Ave., Chicago, Ui 
Telefonas — GROvehlll 2242 

KvleHame 
Klausytis: 
Muikos 

Dainę 
Zlnln Ir 

Pranešimo. 

^ ^ - ^ 

Visi departamentai patalpinti 
viename baltame name 

1947 metų Radios, nuo $20.00 
iki $150 00. 

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

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

Krautuve atdara kiekviena 
dieną ir vakarais: pirmadienį, 
ketvirtadieni ir šeštadienį iki 
9 vai. vak. 

Budriko leidžiamos Radio valan-
landos kas sekmadienj, iš WCFL 
(1000 kil.) radio stoties. 9:30 va
landa vak., o ketvirtad. vak. iš 
WHFC (1450 kil.) 7 vai vakaro. 

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

Chicago 8, Illinois 
TEL. CALUMET 7237 

1 0 , 0 0 0 BONKŲ 
DEGTINfiS 
BRANDES 
RŪMO 

VYNO 
KORDIALŲ 

KABTkZR 

• KRUPNIKO 
B o s Parduodama 

SPECIALEMIS KAINOMIS 
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas 

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

3529 So. Halsted St. 
Phone? YARDS 6054 "Lietuviškas 

Žydukas" 
^ ^ ^ M 

http://Yn.Vrt.Yrfc


DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICACO, IEEINOIS 
i .i 1^1 t 

SešEaiUIenls, gtg. 21 3., 1917 

D R A U G A S 
THE LITUI AMAN DAILY FRIENB 

ft»ter%4 M 8ecoBd-ClMi Matter Mareli 11, l t l « at Chtca»o, Tlllnoia 
Under tb« Act of March ». 1879. 

Publtahed dally, escept 8undaya 
by th« 

UthuAnimn OathoUo Presą Sodety. 
M»mb«r of the Catholio Press 

Bobscrlptlon Ratest 
ft.Ot p«r year outslde of Cbica«o; 
• ?.§• per y«*x In Chlcaffo * Cicero: 

4 centą per oopy. 

Prenumeratos 
Ctoeroje 

Chlcagoje Ir 
per paštą: 

Metama 
Pusei Metų 

• • • . . . JT 00 
4.09 

Jungt. Valstybėse, bet ne Cbicagojes 
Metama $<J 00 
Pussi Meta 1.60 

trisieniuose: 
Metams 18.•• 
Pusei Meta * *• 
PlsUrus reikia siųsti PaSto Money 

Orderiu su aisakymaia^ 

Skelbimų kainos bus prisiunčiamos 
tuojaus, gavus prašym*. 

i 

SKBLBKITfiS DIEN. "DRAUGE" 

Kultūros Ir Švietimo Darbui Parama 
K 4 DUODA MCSŲ MOKYKLOS? 

Prieš keliolika dienų j mūsų dienraščio redakciją 
atsilankė plačiai žinomas žurnalistas-kolumnistas pa
sikalbėti apie Chicagos lietuvių gyvenimą. Pirmoje vie
toje šiuos žodžius rašančio jisai užklausė: "Kaip ir 
kiek lietuviai prisidėjo ir prisideda prie kėlimo kultū
ros naujame pasaulyje — Amerikoje?" 

Tai ne lengvas klausimas. Bet greit susiorientavęs 
paliečiau mūsų mokyklas ir tai palengvino duoti tin
kamą atsakymą žurnalistui. 

Vienas didžiausių Lietuvių įnašų j Amerikos kultū
rinį gyvenimą yra mūsų, lietuvių, mokyklos, kurios da
vė kraštui visą eilę rimtų kultūros darbininkų. Galima 
būtų suminėti visą eilę asmenybių, kurios yra ne tik 
lietuvių, bet viso krašto pažiba. Gaila, kad lietuviai 
dėl savo nepaprastai didelio kuklumo per retai ir per 
mažai savo talentais pasigiria. 

MOKYKLOS IR VIENUOLIJOS 
•Nėra abejonės, kad lietuvių katalikų (kitokių nėra) 

mokyklos daug davė kraštui. Jei ne jos nedaug kuo 
kitu galėtume pasididžiuoti ir pasidžiaugti. 

Bet tos mūsų, lietuvių mokyklos neišdygo lyg gry
bai po lietaus. Reikėjo daug planingo darbo, aukų ir 
pasiaukojimo, kad jas įkurti ir išlaikyti. Pirmoje vie
toje reikėjo kvalifikuotų mokytojų, kuriuos davė mū
siškės lietuvių vienuolijos. Ligšiol daugiausiai jų davė 
ir plačiausia švietimo srity barą išvarė Šv. Kazimiero 
Seserys, nes jos seniausiai įsikūrė ir pačiame didžiau
siame lietuvių centre darbuojasi. 

Vien tik Chicagoj jos mokytojauja trylikoj lietuvių 
parapijų mokyklų. Jų vadovaujama ir užlaikoma Chi-
cagoj mergaičių akademija kultūriniu atžvilgiu daug 
davė lietuviams, Chicagai ir visam kraštui. 

VAJUS IR RĖMĖJŲ SEIMAS 

Lietuvaičių vedamas švietimo ir kultūros darbas 
tiek buvo sėkmingas ir patrauklus, kad visos jų patal
pos pasidarė nebepakenčiamai ankštos, vadinas — per
pildytos ir mokytojomis ir mokinėmis. Tas, suprantama, 
iššaukė gyvą reikalą statyti paskirus rūmus mokyk-
lai-akademijai. Dėl to dabar šiam tikslui yra vedamas 
vajus, kurio priešakyje stovi didis lietuvių bičiulis J. 
E. vyskupas William O'Brien. Nuoširdžiai reikia lin
kėti, kad tasai vajus, kurį galima teisingai vadinti kul
tūros darbui remti vajum, kuo geriausiai pavyktų. 

Šias kelias pastabas mes darome sąryšyje su ryt ij-
vykstančiu Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų Drau
gijos seimu, kuris bus akademijos patalpose. Kiek se
serys, tiek jų kilnių darbų rėmėjos iš savo pusės viską 
yra padariusios, kad seimas galėtų duoti stipriausią 
paramą mūsų švietimo ir kultūros ugdymui. Dabar 
yra mūsų eilė dalyvauti seime ir savo žodžiu, darbu 
ir auka paremti Šv. Kazimiero Akademiją, kad ji dar 
platesniu užsimojimu galėtų nešti į mūsų tarpą ir visą 
kraštą šviesą, kultūrą ir tiesą. 

Melagingos Ir Kreivos Komunistu Priesaikos 
Net ir teismuose jau pradedama įrodyti, kad komu

nistų agentai tiek veržiasi į Jungtinių Valstybių val
džios vietas, kad nesiskaito su priesaikomis, daro me
lagingus pareiškimus etc. 

Prieš porą dienų federaliniame teisme Vašingtone 
surastas kaltu komunistas Carl A. Marzani už tai, kad 
jis būdamas komunistų partijos aktyviu nariu ir sto
damas dirbti valstybės departamentan užsigynė esąs 
komunistu ir net priesaiką sąryšyje su tiio padarė. 
Vadinas, aiškiai ir sąmoningai melavo, kad tik val
džios darbą gauti ir kad tą poziciją panaudoti komu
nizmo naudai. 

Federalinio teismo teisėjų (jury) tarpe buvo devy
ni negrai. Surasta, kad Carl Marzani yra kaltas net 
vienuolika punktų — nusikaltimų, [statymais yra nu
matyta bausmė už kiekvieną nusikaltimą 10 metų ka
lėjimo ir $10,000. Vadinas, iš viso jis gautų 110 metų 
kalėjimo ir turėtų sumokėti $110,000. 

Nuteistasis komunistas mano apeliuoti. Bet ar jis 
apeliuos ar ne, faktas palieka faktu, kad Marzani yra 
vienas iš pavyzdžių, kaip komunistų agentai veržiasi 

į valdžios ir kitas įstaigas. Ir tai turėtų plačiai atida
ryti akis atsakomingų valdžios žmonių, kurie ligšiol 
(bent kai kurie iš jų) per pirštus žiūrėdavo į tai, kaip 
totalitarizmo agentai knisa demokratines santvafkos 
pagrindus. 

RIMTIES 
VALANDELEL. 

Labdarybė 
mt 

Chicagos arkidiecezijos bažnyčiose rytoj įvyksta 
rinkliava katalikų labdaros įstaigoms išlaikyti. Neuž-
mirškim, kad iš tos rinkliavos netrukus ir lietuvių se
nelių prieglauda (kai jau visai bus įrengta) gaus pa
ramą. Šis faktas turėtų mus paskatinti būti duosnes-
niais krikščioniškos artimo meilės darbams remti. 

Anna • 

Anna Kaskas (Ona Katkauskaitė) ryt Lietuvių Vaiz
bos Buto rengiamam bankiete (Evergreen kfcibe) bus 
garbės viešnia. Tos pagarbos ji verta, nes ji ne tik 
kad yra iškilusi į dainos ir muzikos meno aukštumas, 
bet būdama sąmoninga lietuvaitė plačiai garsino lie
tuvių tautos vardą kultūringosios Amerikos visuome
nės dalies tarpe. 

Laikas Dirba Sovietu Naudai?... 
(Rašo "Drango" bendradarbis Vyt. Arūnas) 

Stebint oficialius pareiškimus, spaudą ir praneši
mus, susidaro įspūdis, kad tarp Maskvos ir Vašingtono 
šiandien vyksta toks pasikalbėjimas: 

'JtJS PALIKSITE VOKIETIJA", SAKO SOVIETAI 

— Mes neskubame tartis, nes turime laiko, — sako 
sovietai amerikiečiams, — nes vieną dieną jūs palik
site Europą. 

— Prisipažinkit geriau, kad mes visai nesudarome 
tokį įspūdį, — atsikerta amerikiečiai. — Mūsų civiliš
ki ir kariški šefai nekartą pabrėžė, kad Amerika vi-

įsai nesiruošia apleisti Vokietiją. 
— Bet jūs būsite priversti pasitraukti. Jei Vokietija 

bus padalinta į dvi valstybes, tai vakarų zonos nega
lės pačios vienos išsimaitinti, nes mes laikome užėmę 
Vokietijos 4' aruodą". 

— Mes neginčijame, kad jūs turite užėmę Vokietijos 
žemės ūkio sritis, bet situacija vakarų zonose galės 
pagerėti, jei Prancūzija su savo zona prisidės prie mū
sų vakarų Vokietijos. Pagaliau, mes esame pasiryžę 
siųsti maisto produktus į Vokietiją, o išsivežti indus
trijos gaminius. 

I 

i 

"JCS SUBANKRUTUOSITE PALAIKYDAMI 
EUROPA", JAUKIA SOVIETAI 

— Vokietija dar nesudaro visą Europą. Lieka dar 
ir kitos tautos. Jūs pareiškėte, kad palaikysite Grai
kiją ir Turkiją. Bet palaikydami visą Europą, jūs su
bankrutuosite. Jūsų entuziazmas greit užges, — sten
giasi įtikinti amerikiečius sovietai. 

— Visai ne! Ar jūs pastebėjote, kad kreditai Grai
kijai ir Turkijai senate buvo nubalsuoti 67 balsais prieš 
23, gi atstovų rūmuose 287 prieš 107. Jūs labai klys
tate, jei manote, kad už Wallace stovi amerikiečių vi
suomenės opinija. Mes pilnai žinome kokį pasiaukoji
mą nešame Europos tautoms, kad tik jos nepakliūtų 
į jūsų tinklą. Bet kartu mes padedame Europai savi
stoviai organizuotis. 

— Bet tas iššauks sunkią krizę Amerikoje, — bando 
aiškinti sovietai. 

— Priešingai, — atsikerta amerikiečiai, — Ameri
kos ekonominė situacija yra stipri ir turi gražią atei
tį. Mes, kad išlyginus prekybos balansą, nutarėm ne" 
vien tik padidinti eksportą, bet ir importą. Mes jau 
davėme naujas instrukcijas mūsų pasiuntiniams, kad 
jiems pavesta nauja rolė, ne vien tik rūpintis ameri* 
konišku prekių paskleidimu pasaulyje, bet kartu ir 
išplėsti impbrtą į Ameriką. Mes esame tiek tvirti, kad 
per ateinančius trejus metus esame numatę duoti mū
sų draugams 21 bilijoną dolerių kreditų, 

"KOMUNIZMAS NUGALĖS '? 

— Gal būt, kad jūs ir pajėgsite, — bando vis prie
šintis sovietai, — bet jūsų "dolerio politika" nesukliu
dys komunizmui triumfuoti pasaulyje. Mes nesame vie
ni ir visi kraštai eina su mumis. 

— Ar jūs tuo esate tikri ? — šypsodamiesi klausia 
amerikiečiai. — Pasižiūrėkim kas dedasi Europoje. 
Prancūzijoj komunistai turėjo pasitraukti iš vyriau
sybės. Ar tai manevras? Gal būt. Bet komunistų ruo
šiami streikai neturi populiarumo ir su laiku jie pa
sibaigs. Belgijoje komunistai irgi yra atstumti iš val
džios. Vokietijoj Berlyno burmistras Ostrowski, kuris 
reiškė per daug didelę simpatiją komunistams, turėjo 
atsistatydinti. Per įvykusius r i n k i m u s Vokietijoje 
krikščionys demokratai gavo 10 milijonų balsų, social
demokratai veik 8 milijonus, liberalai 3 milijonus, dar
bininkų suvienyta partija 5 milijonus ir komunistai tik 

(Nukelta į 5 pusi.) 

Melskime Šv. Dvasios 
Apaštalai buvo bailūs po 

Kristaus mirties. Jie visą 
laiką tikėjosi kad žydai pa
sielgs su jais kaip su jų mo-
kytojumi, prikaldami prie 
kryžiaus arba panašias baus 
mes pritaikins; susibūrę di
desnei stiprybei, apaštalai 
nesirodė niekur žmonėms. 

Sekminių dieną nužengus 
Šventajai Dvasiai, apaštalai 
įsigijo naujos drąsos. Mir
tis tada nebaisi, anaiptol, 
pageidaujama jeigu jos dė
ka kiti sužinotų apie Kris
tų ir Jo mokslą. Uždėtos 
jiems pareigos skelbti Jo 
mokslą visai žmonijai, pa
sidarė pagrindinė gyvenimo 
mintis bei siekis. 

Sekminių dienoje patsai 
Šventas Petras susirinkusiai 
žydų miniai dėstė Kristaus 
pirmiau mokomas tiesas. Ne 
išlavintas žvejys, be baimės, 
viešai skelbė kad reik gy
venti kaip Kristus liepė, kad 
lig šiol gyvenęs žydų tikė
jimas pamainomas krikščio
nių dėsniais. Neg i r d ė t a s 
daiktas — žydams atsiža
dėti savo tėvų tikėjimo, telk 
tis prie mažos saujelės ne
žinomų apaštalų. 

Panašus Šventosios Dva
sios veikimas ryškiai dar 
šiandien pastebiamas misijų 
šalyse, persekiojimų vieto
se ir laikais. Netrūksta pa
sišventusių asmenų, kurie 
palieka viską, pašvenčia sa
vo sveikatą, laiką, net gy
vybę kad Kristus būtų žino
mas ir mylimas. 

• 
Šventosios Dvasios veiki

mas mūsų sielose esti tylus 
bet galop pasirodo išoriniais 
žymiais darbais. Geriausios 
kalbos, puikiausiai išdėsty
tos mintys, neabejotini pa
vyzdžiai neįvykdins tos per 
mainos, kuri pasireiškia ka
da Trečiasis Trejybės As
muo apšviečia žmogaus pro
tą, pajudina jo valią kad 
veiktų tą ką nori Viešpats 
žmogaus dvasinei gerovei. 

• 
Gaila, kad patsai žmogus 

neatkreipia daugiau dėme
sio |; Kristaus žodžius, ''Ka
da ateis Tiesos Dvasia, Ji 
pamokys jus visos teisybes" 
(Jon. 16, 13). Toji Tiesos 
Dvasia liudys apie Kristų ir 
Jo darbus, suramins, stip
rins patį žmogų. Norime pa
tys vieni padaryti tą ką 
Kristus žada padėti Šven
tosios Dvasios pagelba. 

Jeigu per šimtmečius Šven 
toli Dvasia savo veikimu ste 
buklinfai saugojo Bažnyčią, 
žmonijoje užlaikė tikėjimo 
pagrindus, teikė drąsos ir 
stiprybės prašantiems, ver
tėtų pavesti mus pačius ir 
kitus mums brangius asme
nis Jos globai ir vadova
vimui. Melsk kad gautumei. 

A.B.OJ. 
• i • 

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

<? 
T. ANGELAITIS 

I Š L I K O M G Y V I 
VAIZDAI 16 BOLŠEVIKŲ OKUPACIJOS 
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(Tęsinys) 
Lipdamas laiptais Tadas girdi, kaip milicininkas rei

kalauja sandėliuko rakto, o šeimininke aiškina, jog 
ten nieko nėra. 

— Kas čia? Iš kur tas triukšmas? — nulipęs už
klausia tvirtu balsu Tadas. 

— Čia įbėgo du žmonės. Vienas iš jų gimnazistas 
su kailinukais, — paaiškino prišokęs enkavedistas. 

— Ar tie, kuriuos jūs gatvėje vijotės? 
— Ne, mes nieko nesivijom, — lyg sumišęs greitai 

atkirto žydas. 
— Kaip tai? Atbėgote čia iki klebonijos. 
— A, tie. Kur jie dabar? Kur paslėpėte? 
— Tai aš, — dar tvirtesniu balsu tarė Tadas. 
Moterys nustebo dėl tokio pasisakymo. Enkavedis

tas žvilgterėjo į kunigą nuo galvos iki kojų ir, matyt, 
pažinęs, kad tai tas pats ieškomasis, sušuko: 

— Tai esi areštuotas. Prašau į NKVD. 

— Ką? Areštuotas? Už ką? Kokia teise? Ar turi 
teismo sprendimą, ar prokuroro raštą? Ar nežinai, 
jog pagal Stalino konstituciją niekas negali būti areš
tuotas be teismo sprendimo ar prokuroro rašto? Juk 
aš jokio nusikaltimo nepadariau. 

— Ką čia, draugas, apie konstituciją, — mėgino gin
čytis enkavedistas. 

— Tai ką? Konstituciją niekini? Einam paskambin
ti į NKVD. Pažiūrėsim, ar yra parėdymas mane areš
tuoti. 

Enkavedistas, lyg nesmagiai pasijutęs, pasisuko ir 
išbėgo. Jei ne tiek moterų, ne toks didelis triukšmas, 
tai būtų kunigą jėga areštavęs. 

— žiūrėk, tamsta, — kreipėsi Tadas į palikusį iki 
šiol tylėjusį milicininką. — Esi uniformuotas, oficia
lus žmogus, valdžios atstovas. Su jumis kita kalba. Tik 
pagalvok. Einu gatve. Prieina koks civilis t iu l i s ir 
staiga areštuoja. O kas gi žino, kas jis per tipas ir 
kur toks nuves. Juk toks gali kur į patiltę nugabenti. 
Kas gi gali tokiu patikėti. O tamsta — tai kas kita. 
Kita ir kalba. 

Bemoksliui, buvusiam batsiuviui, dabar milicininku 
tapusiam bolševikų valdžios atstovui pagyrimas patiko* 

— Žinoma, — atsakė jis. — Bet pasakykite, kur jūs 
paslėpėte tą gimnazistą su rudais kailinukais? 

— Tai aš pats buvau. Argi dar netikit? 
— Hm. Tai gal galėčiau pamatyti anuos kailinėlius. 
— Prašau. Einam. 
Milicininkas sekė Tadą laiptais į antrą aukštą. įve

dęs į savo kambarį, Tadas atidarė spintą ir tarė: 
— Ar ne tie patys? 
— Šitie, — atsakė milicininkas, tačiau dar lyg abe

jodamas, ar galėjo šis kunigas būti tokiu "gimnazis
tišku". 

— O antras draugas, kurs drauge buvo, ar tai šitas? 
— kreipėsi į prie stalo sėdintį Vaclovą. 

— Taip. 
Milicininkas išsitraukė popieriaus ir paišeliu rašė 

gaudomųjų pavardes. Rašė ilgai, neskubindamas. O 
skubinti ir negalėjo, nes rašyti, matyt, tik pradžios mo
kykloje buvo tekę. Baigęs "darbą", nieko nesakęs, mi
licininkas išėjo. 

— Tai ką, Vaciau?! — pradėjo Tadas, — tai dabar 
jau ir gaudo. 

— Gaudo. Bet tai nieko. 
—Ką dabar darom? 

— Aš vykstu namo. 

— Ar nejuokauji? Dabar pavojinga. Tie bernai su
ims gatvėje. Lik čia. Bet ir čia pavojinga. Ateis su 
NKVD raštu ir paims, žydas nenusileis. Tiek mėginęs, 
tęs savo darbą iki galo. Taigi ar nevertėtų dar kur 
kitur pakombinuoti ? 

— Ne, aš vykstu, — pakartojo Vaclovas. 
Tadas gerai žinojo draugo tvirtą, o kai kada net 

užsispyrusį būdą. Tačiau dar mėgino kalbėti: 
— Nesikarščiuok. Pagalvokim. Tikrai pavojinga. 
— Nieko. Vykstu. Tik ne pėsčias, o paimsiu vežiką,. 

— Na, žinokis. Jeigu jau galutinas tavo sprendimas 
nepakeičiamas, tai vyk. Aš paprašysiu varpininką Jo
ną. Jis paims vežiką ir palydės tave. O tu dabar dėl 
viso ko peržiūrėk savo kišenes, dokumentus. Juk ži
nai, kad kabinasi dėl mažiausio menkiausio popierė
lio. Laiškai, fotografijos — tai naujų apkaltinimų me
džiaga, . į , j i 

Vaclovas, nieko netaręs, išsitraukė užrašų knygelę, 
vertė po lapelį, skaitinėjo, kai kuriuos lapelius išplėšė, 
sugniaužė. Tadas tuo metu Užprašė ve*iką. 

— Vežikas greit bus, — kalbėjo grįžęs Tadas, — 
ar jau viską patikrinai? 

(Daugiau bus) 

u* 
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Tamsos Akiratį 

Jam Nušviečia "Draugas" 
KAS DAUGIAU PRISIDĖS PRIE TREMTINIŲ 
SPAUDOS FONDO? 

TIKIMA, KAD TAI SABOTAŽAS 

iriu Jums tarti nuošir- Baigdamas linkiu redakci-
dų ačiū, kad supratote ma- jai ir bendradarbiams daug 
no esamą padėtį ir siunčia- pasisekimo ir ištvermingo 
te man spaudos, iš kurios \ darbo lietuviškoje spaudoje. 

Lieku su tikra pagarba, 
Leg. Gebėtas Zigmai 

1947.IV.10. 

aš sužinau apie platų pasau
lį, Lietuvą ir lietuvių var
gus ir kančias, ir apie Ame
rikos lietuvių veiklą ir dar- Indochina. 
bus del savo brangios tėvy- ^ 
nes Lietuvos. Dabar man PASTARIEJI AUKOJĘ 
tamsos akiratį nušviečia lie- LIETUVIŲ TREMTINIŲ 
tuviškoji spauda. Perskaitęs j SPAUDOS FONDUI: 
kiekvieną "Draugo" nume- p r P o € i u g i š C h i c a g 0 $ i 0 ; 
rį pasiunčiu savo draugams. , j a u y r a a u k a v c s č i e i ą š i m -

Tikiu, jog ir daugiau tos! tinę), 
spaudos man siųsite. Už ją] Po $5: J. Jagminas ir D. 
esu Jums labai dėkingas ir 

S M ŽINIOS 15 GRAND RAPIDS, MICH 
Mirė. Gegužes 10 d. mirei (Aleną) ir Mrs. Michael Maz 

jaunas, pilnas energijos a. gelis (Magdaleną). 
a. Juozas Tauteris, 40 m. 
amžiaus. Velionis nesveika-
vo keletą mėnesių. Buvo pa
sidavęs ir į Mayo kliniką, 
bet sveikatos nepasisekė su
grąžinti. 

Velionis buvo manager 
West Side Beer Co. per 12 
I metų. Palaidotas parapijos 
kapuose po iškilmingų ge-
dulos pamaldų, kurias atli-

Pirmoji šv. Komunija. Gra 
žus būrelis mokyklos vaiku
čių geg. 18 d. priėmė pirmą 
šv. Komuniją. Pirmadienio 
rytą visi jie gavo 4<free day" 
nuo mokyklos. 

* 
C. vyks j Custer, Mich. — 

Mūs parapijos choras, vado
vystėj vargonininkės ir cho
ro vedėjos Marijonos Salat-

ko klebonas kun. J. Lipkus, i, , .. 
JL , ka jau kelinta savaite ruo-

asistuojant kunigams Wal-ter Jude ir Justin Mikaičiui. 
Liūdėtojų — giminių, drau
gų bei pažįstamų buvo pil-

šiasi prie koncerto geg. 25 
d., Šv. Marijos parapijoj, 
Custer. Mich, kur klebonau-

Keturi geležinkeliečiai sužeisti, kuomet VVestern Pacific keleivinis traukinys užlė
kė ant betoninio blokso, užristo ant bėgių. Niekuomet Amerikoj nebuvo tiek nelaimių ! j a u n ą žmoną Marijona po 

su traukiniais, kaip dabar. Daugelis pradeda manyti, kad tai sabotažas ir darbas i tėvais Rutkauskaitę ir dvi 
Mankus iš Chicagos ir J. Įprįešų, kurie nori Amerikoj padaryti perversmą ir įvesti diktatūrą. (Acme-Draugas , m a žas dukreles Joan ir 
Jasevičius iš Rockford. telephoto) 

keleriopai, bet paštas j už- N. N. iš Baltimore $6; M. ,., 
sienį valiutos nepriima, tai Varkalis iš Kalifornijos ir — - t , n • 
tas yra mano didžiausia ne- A. Zizminskas iš Racine po j | ( g j m ( ) j U DCNSdl llCBUiefe 

ja kilęs iš mūs parapijos, na bažnyčia. Vehonąs paliko kun_ J u o z a g A l k g n .g_ y 

kad galėčiau atsilyginčiau 

——— 

Geraldine; seną tėvą Vincą 
Tauterį, brolį Vincą ir tris 

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVI8 

laimė. Bet, manau, gal paš- $3.00. 
tas susitvarkys, tai tuomet Po $1: M. Klikniene iš 
atsilyginsiu už spaudą ir au- Rockford ir J. Dauda iš Ro-
kosiu BALP. chester. 

• — . ^ — — ^ — ^ — » ^ — ^ - . i . -

Laikas dirba sovietų naudai? • . • 
(Atkelta i5 4 pU9l.) 

1 milijoną. Čekoslovakijos prezidentas Benešąs, kuris 
tuoj po krašto išlaisvinimo rodė daug simpatijų Sovie
tų Rusijai, dabar yra pasakęs: ''Mes nesame nei.su 
Rytais, nei su Vakarais, bet visad su Rytais ir Vaka
rais". Danijoje per rinkimus komunistai prarado 18 
nuoš. balsų. Norvegijoje komunistų laikraštis, kuris 
anksčiau turėjo 80,000 egž. tiražą., sumažino iki 40,000. 
Suomijoje liberalai ir konservatoriai smarkiai prieši
nasi vyriausybei, kurioje yra komunistų dauguma. Ja
ponijoje, jei pereitais metais per rinkimus komunistai 
gavo 3 milijonus balsy, šiais metais tesurinko vos tik 
960 tūkstančius ir iš 466 vietų parlamente gavo tik 4. 
Jei jūs manote, kad Italijoje komunistams pasiseks su 
mizerijos pagelba išsilaikyti valdžioje, tai labai klys 
tate. Mes ten budime. 

"MES TURf:8IME IRGI ATOMINĘ BOMH) , 
BANDO SAVE DR^SINTIS SOVIETAI 

— Tegul bu* ir taip, bet iki šiam laikui mes esame 
stipriai įsitaisę Rytų Europoje ir ten pasiliksime, — 
šaukia sovietai. 

Tačiau ar jūs galite duoti toms tautoms viską, ką 

IŠVYKOS Į GŪŽINĖS 

Vasarą, daug miestėnų 

entuziastinga filateliste — , seseris — Mrs. Richard Ged-
rinkeja pašto ženklų. M ė g o ; ^ (Agotą), Mrs. Wm. Quist 
labai skaityti knygas ir laik "Drukorka" 

Philadelphia Pa. — Mirus, 
kun. Antanui Milulrai, . . g a 8 . kaip ir angiskus. Dėlto }vai- t i k s l a g y r a ^ ^ ^ 

raščius, taip lietuviškus, Association", kurios narių 

zacijos garbes pirmininku y-
ra kardinolas Dougherty 

ne's Lawrence, tūlo Charles 
Reid-Burke ir smuikininko 

XX 

megia vykti J laukus-miš- ^ d o r i u i ? , ^ 
kus pasigerėti gamta. Ren- d § g , k u i ^ v i e n a s k i . ' prato. Buvo karsta Lietu 
giama išvykos, gūžinės (pic- tQ ^ a m ž i b ę fr y i g i j o vos patriote-tevynaine ir die v i e n Q d ą g y v e n i m ą Q r g 

nics) pasilinksminimui, pa-, k u l t ū r i n į a i bendradarbiai. v o t a« P******** k a t a
v

l l k ^ 
sipelnymui. Juo daugiau at-' g u i ž 5 s 2 d ^ m8_ Net mirdama save paienk-
vyksta tuo daugiau pelno-j tų a m ž p a s i m i r - i l g a m e t e lino kryžiaus ženklus. Mirė 
ma, ir juo labiau liaudis es- « 2 v a i g ž d ė s " -drukorka" A-
ti patenkinta. [nastazija Smailiūtė. Gegu-

Užtat labai svarbu parin- žė8 7 d. po iškilmingų pa-
kimas gužinei, ar išvykai . m a idų šv. Jurgio bažnyčio-
vietos. Geriausia gužinei vie- j e , palaidota Šv. Karsto ka
ta prie vieškelio, arba kur puose. 
gatvėkariai-busai p r i v e ž a . Velione, iš tėvų Vinco ir 
Tokion vieton daug kas gali Agotos Beliukytės Smailių 
be keblumo, be keno malo- g į m e Sudavijoje, Pusiauskė-
nė s nuvykti ir parvykti. Di- iė s kaime. Amerikoje išgy-
deię didžiumą sudaro pilkoji veno daugiau .40. metų. A t - n u o š i r d i "Nuojauta jos arti 
liaudis, kun auto neturi, o j vykus čion, visą laiką dar- l iesiems, 
betgi patekę gužinėn dau- bavosi prie "Žvaigždės". To: 
giau praleidžia, negu auto- bulai mokėjo visą spaustu-
mobiliais atvykę. Automobi- j vėje darbą, 
liais atvykę atsiveža ne tik I l g u g m e t u s priklausė prie 
užkandžio, o ir gėrimo. Iš katalikiškojo Susivienymo I "Suskis gegužės 11 d. buvo 
tokių gužinių rengėjai ma- (20-toje kuopoje), prie g v . ' Įvykęs į Newark. 1ST. J., da-
žai pelno. 0 nos draugystės ir prie gry ^ u U P™gramcį bankieto, 

Labai nesmagu patėmyti,! nai bažnytinės Šv. Rožan-

Mano 30 metų praktikavimas 
yra jūsų garantija. 

ir pagelbėti ligonius, kad 
4. , . s .. Palengvina akių įtempimą, karki 
tuomi praskaidrinus jiems esti priežastimi galvos skaudėjimo, rani-

savo name, 2737 Pacific St. 
Iš artimiausiųjų, gyvais 

paliko sesę Adelę Smailiūtę, 
su kuria kartu ir gyveno ir T f t d o Kuligovskio. 
sesę-našlę, Teofilę Kigolienę, 
taipgi seserėčias: Teofilę Bo 
binienę, Mariją Kigolytę — 
mokytoją ir seserėną Joną 
Kigolį. r*\f 

Amžiną atilsį jos sielai, o 

svaigimo, akių aptemimo, nerroo-
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegyste ir toliragva-
fce. Prirengia teisingai akinius. Vi* 
suose atsitikimuose egzaminavimas 

Aplinkrašty puošia trys pa- į daromas su elektra parodančia ma-
veikslai: dainininkės Marjo- i^OJStfLtSSZ^ 

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS 

Kazys Vidikauskas 
• 

Jaunas vietos smuikinin
kas, garbės kapitonas T. Ku

lį. S. Prekybos Departa
mentas praneša, kad šiuo 
metu manufaktūros ekspor
tas iš Jungtinių Valstybių 
yra jau pasiekęs 1945 metų 
lygį. 

Jaunuoliai, kurie nepriimami | 
karo aviacijos skyrius ii prieaaa-
ti«s spalvų neregejimo — (color 
nlindness). kreipkitės prie ĖtKKĘ/k 
Apsiimu išgydyti 
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Karnos pigeamti 

kaip pirma. 
4712 South Ashland A ve. 

Telefonas TARD6 1873 
TAl^AlfDOS: nuo l t ryto Iki i r . 

*ak. Sekmai , parai autartl. 

jos yra reikalingos? Aišku, kad ne. Jus jau buvote Ira- k a d gu ž i n iU rengėjai, sykiais Į čiaus draugijos. Be to, buvo 
n«, bet nepasilikote, net negavote žibalo koncesijų. p a . | nusamdo vietą kur jiems ant -* 
našiai atsitiks ir kituose kraštuose 

suruošto kun. Igno Kelme
lio kunigystės 25 metų su
kaktuvėms paminėti. Sykiu 

r 

Birželio 29 ALT rengia 

— Bet prisipažinkit, kad mūsų armija dar užima 
svarbius strateginius punktus, mes esame stiprūs ir 
vieną dieną mes irgi galėsime turėti atominę bombą, 
— d -ąsina save sovietai, 

— Mes to neginčijame, — atsako amerikiečiai. — 
Nežiūrint į tai, kad laikas dirba jūsų naudai, mes no
rime taikiai sugyventi, dėl viso pasaulio ir jūsų pačių 
intereso. Jūs patys esate reikalingi mūsų pagelbas, nes 
prašote paskolos. Tad kam tada kritikuoti "dolerio dip- ' s a i n e P n v e ž a - K o d e l r e n S e " 
lomatiją"? Jai t a i P s v a r D i *m tikslui — 

seilės užeina; t. y. vietą, kur i Lietuvių Dienai negalėjo nu- j buvo išvykęs ir LaSalle Ko-
busai n* karai privažiuoti ^ samdyti patogios vietos, kur f legijos rektorius vienuolis 
negali, o tik keletas turį sa- gali ne keletas, o visi norį Feliksas, 
vo automobilius gali be keb-j nuvykti ir dalyvauti? Chi-
Lumo nuvykti. 

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

n«*«t©g J ūmu 
M Mfls* Dtrbtavto 

Mūsų ilgų metų patyri
mas rakandų išdirbi m e 
jgyjo nuo pirkėjų pilną 
patenkinimą. 

cagos apylinkėse yra šimtai Pastaruoju laiku cia pra-
patogių vietų išvykom ir gu- dėjo pasirodyti gražus ap-

gužinę Liberty darže. Tai ižinėm, tik reik norėt pasam- linkraštis organizacijos, va-
vieta viena nepatogiausių, dyti. A. Rflkas dinamos "The Shut-Ins Day 
nuvykti. Nei karai, nei bu- ' ' ' 

IŠMESTAS IŠ VALDIŠKO DARBO 

r? = 

UŽSISAKYKITE SAU IR KITIEMS 
Tėvų Marijonų Ruošiamą Žurnalą Anglų Kalboje 

"THE MARIAN"! 
PRENUMERATA — $1.00 METAMS 

2urnalas bus mėnesinis. 
Kaina — $1.00 metams. 
Žurnalas bus leidžiamas Anglų kalboje. 
Pirmas žurnalo numeris pasirodys kaip tik 

turėsime pagrindinį prenumeratų skaičių. 

NJ Uncle Sam Says 
1 -

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

Št*omi pilstunčiu prfemimefatą jūsų naujam žurtialui, ir 
meldžiu siųsti jį vieniems metams, šiuomi prisiundiu mokesti 
i i anksto vieną dolearį — $1.00. 
KAM SIŲSTI ŽURNALĄ; 
VARDAS 

« 1 

£xact/f hw moh IOH yott 

ANTRAŠAS 
Miestas Valstybė ( ) 

Postai Zone 

If you cas ' t write a gmA Mjf ftfnre 
m the space above Utea yttm'A h* 
<mart to adopt a method of savinfs 
ihat mHli«iis of Atncricans aave 
iound to be absolutely suf« firc. This 
•nethod is the regralar buytng of 
t'nited States Savlags Sonds. People 
ony Savttgs Bonds aow on two con-
.enient plans. If yoa are o« a pay-
roll, Uifoagb the PayrtH Sątlfi^s 
Plan. If you afe a profeasional man 
ar woman or seif-cmployed, through 
the Bond-a-Month Plan at yow 
bank. By signing np on either 
plan, twelve months from now you 
wM\ be able to write a nice healthy 
«um ia that space np abore. 

Turime didelj ir pilną pasirinkimą gražių, gerų ir 
vėliausios mados SEPLYCIOMS SETŲ. 

PIRMIAU MATYKITE MŪSŲ DIRBTUVĘ 
Pas Mus Perkant — Nupirksi te Daug Pigiau 1 

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEHUAMA 
Vt LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

Tūkstančiai Pilnai Patenkinta Pirkėju ISgarsina Mas. — 
Prie Progos Paklauskite Jų. 

Archer Avenue Fumiture Co. 
— PARLOR STTTTE IATHRBMAl -

4140 Archer Av*. Chicaco 31 UI. 
telefonas — LArayette 8618 

SavintoUka* - J O * KAZ1K— KAZJKAITU4 

^ • i ^ 

/r S T i i n T ' k 

Federalis teismas, Washington, D. C, išmetė iš valdiš
ko darbo Carl A. Marzani (dešinėj), nes rado, kad jis yra 
veiklus komunistas. Kairėj jo advokatas. (Acme-Draugas 
telephoto) 

N E L A U K I T E -
=̂ s 

v. 

Rytoj Jau Gali Būti Pervelu! 
Jei norite užsitikrinti nuo ngnies, namus, baldus, automobilius, 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arta brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų. 
"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of UndertrriteflT 

O'MALLEY and McKAY, Inc. 
222 W. Adoma St. Kamb. 1548*54 

Telefonas CENTRAL 520S 
GENERALINIAI AGĖNtAl Siū ItompanŲų: 

COLUMBIA INSURANCE OOMPANY 
IViPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN'^ INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICinGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENDC INDEMNITY COMPANY 

http://nei.su
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CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKU 
Marquette Park 
Naujienos 

Atviras Laiškas 
I MCSŲ DRAUGIJAS, 
KLUBUS IR ORGA
NIZACIJAS 

Gerbiamosios, gerbiamieji, 

Gegužės 11, 12 13 dieno
mis Gimimo Šv. Marijos pa
rapijos bažnyčioje gražiai ir 

Šv. Kazimiero Akademijos iškilmingai praleista 40 vai. 
Rėmėjų organizacija, plės- atlaidai. Žmones labai skait-
dama idėjinį darbą ir me- lingai lankėsi -bažnyčion, o 
džiaginiu būdu remdama se- ypač paskutinį atlaidų vą
šelių darbuotę, rūpinasi, kad karą. 
tas darbas pilnai atsispin- Parapijos choras, kuriam 
dėtų mūsų visuomenėj. Kaip vadovauja muz. B. Janušaus 
žinote, seselių darbai apima kas, yra vertas pagyrimo, 
įvairias sritis, o kad tie dar nes labai gražiai giedojo, 
bai būt pažangūs ir atsiek- Pradedant ir baigiant atlai-
tų savo tikslą, reikia įdėti dus, buvo įspūdinga parap. 
daug jėgų. Jūs, brangieji, e- mokyklos vaikučių procesi-
sate ta didelė stiprinanti jė- ja. Tai nuopelnas mokytojų 
ga, su kurios pagelba tiki- šv. Kazimiero seselių, 
mės nuveikti nuostabų dar- ^ 

H , Naujos bažnyčios staty-
Atėjus gražiam gegužės mo fondan aukojo sekantie-

mėnesiui o su juo ir reikš- j i : Mr. and Mrs. A. Ander-
mingam Š. K. A. Rėmėjų j son $200 (cash) ir tapo pil-
seimui nuoširdžiai kviečiame Į nais fundatoriais; N. N. (ne-
Jus dalyvauti šiame 28-ame norėjo skelbti vardo) $100; 
seime, kuris bus sekmadie- i šv. Kazimiero Karalaičio dr-
fcfc gegužės 25 dieną, 1947 ja $70; Šv. Barboros dr-ja 

šv. Barboros langui naujoj 
bažnyčioj $100; Petronėlė 
Augutienė $100 (cash); O-

metais 
SEIMO DIENOTVARKE 

9:30 — šv. Mišios vienuo
lyno koplyčioje. 

10:30 — pirmas posėdis 
akademijos salėje. 

12:30 — pietūs Šv. Kazi
miero Akademijos salėje. 

2:00 — antras posėdis a-
kademijos salėje. 

5:45 — seimo uždarymas. 
6:00 — palaiminimas Šv. 

Sakramentu vienuolyno kop 
lyčioje. 

6:30 — seimo dalyvių pa
gerbimas akademijos salėje. 

Pasitikime Jūsų gailestin
gumu, kad šis seimas kartu 
su šių metų nepaprastuoju 
vajumi ir didžiule loterija, 
tiek padidins fondą kad vi
su smarkumu galėsime pra
dėti statybą. 

Jūsų nuolatiniam gerumui 
ir gailestingumui atsiduoda
mos, esame tikros, kad ir šį 
kartą neatsisakysite parem
ti mūsų didelį darbą — nau
jos akademijos statybą. 

Š.K.A.R. Centro Valdyba 
ir šv. Kazimiero Seserys 

Motina M. Juozapa 

na Rudminienė, savo miru
sio vyro atminčiai, $100 (U. 
S. karo boną); Jonas Ado
maitis $15; ir Magdalena 
Jakonis $5. Klebonas ir pa
rapija yra labai dėkingi au
kojusiems 

• 
Geg. 25 d., 12:15 vai. lai-

<ys pirmas šv. Mišias kun. 
Bonifacas Vaišnoras. Vaka
re primicijantui pagerbti pa 

j^ipijos salėje įvyks bankie-
tas su programa. 

Parapijos pirmas piknikas 
įvyks birželio 8 d., Vytauto 
carke. Iš anksto prašoma 
oarapijos draugijų, klubų ir 
kuopų tą dieną nieko ne
rengti, bet dalyvauti para
pijos piknike. Klebonas sa
ko: "Je i visi parapijos žmo-
aės, biznieriai ir profesio
nalai piknike dalyvaus, o 
iar atvyks mums prielankūs 
sveteliai, tai piknikas bus 
3ekmingiausias''. Visas pel
nas eis naujos bažnyčios sta 
tymo fondan. Ra/porteris 

Žiupsneliai Iš 
Town of Lake 

Penktadienio vakare Šv. 
Kryžiaus bažnyčioj buvo gra 
žios ir įspūdingos pamaldos. 
Mergaičių Sodalicija, bend
rai su mokyklos Sodalicija, 
apvainikavo Šv. Marijos sta
tulą. Procesiją įlydėjo dva
sios vadas kun. J. Vyšniaus
kas, kuris atliko ir apeigas. 
Apie Dievo Motiną pritai
kintą pamokslą pasakė sve
čias kun. Robert Būrus. Po 
pamaldų įvyko vaišės para
pijos salėje. Dalyvavo ir 
kun A Bendžiūnas. 

* 

Sodalicijos pirm. Cecile 
Kinčinas atsilankė susirin-
kiman. "Crutches" pagelba 
atėjus vadovavo susirinki
mui. Visos ją sveikino. 

• 
Kun. K. Barauskas šiomis 

dienomis buvo labai "busy". 
Mat, Visų Šventųjų bažny
čioj per 40 vai. atlaidus sa
kė visus pamokslus. Namo 
grįžo trečiadienį 

• ' 
A. Karklelis su Petru Ja 

saičiu per sumą priėmė Mo
terystės Sakramentą. Dide
lį įspūdį darė vaizdas, kai 
septynios jaunos poros sy
kiu su jaunavedžiais ėjo prie 
šv. Komunijos. Solo giedojo 
Ted. Kuszlejko. Vestuvių puo 
toj parapijos salėj dalyva
vo virš 400 žmonių. 

Šv. Cecilijos choro narės 
ir sodalietės Julės Makaras 
tėvelis sunkiai serga. Pra
šome Dievo jam sveikatos. 

• 
Geg. 25 d., parapijos sa

lėj mokyklos vaikučiai ren
gia programą. Visi kviečia
mi atsilankyti ir pasigerėti 
mažyčių gabumais. Pradžia 
7:30 vai. vak 

• 
Šį pavasarį vestuvių var

pai dažniau pradeda skam
bėti. Štai, Lukošių sūnus, 
Leonardas, susituoks su E-
leonora Kriščiūnaite. Birže
lio 1 d. šliūbas bus šv. Kry
žiaus bažnyčioj, o puota pa
rapijos salėj. 

Veikėjų Čepulių sūnus Le
onardas už gyvenimo drau
gę pasirinko svetimtautę. Jų 
vestuvės bus rugp. 31 d. 

O kiek dar tos "cupids" 
sukinėjasi po Sodalicija. Ne
užilgo išgirsime, kokius jau 
nuolius ir jaunuoles jis su
vedė į porą. Omega 

Vieni Darbai Baigiami, 
Kiti Pradedami 

Brighton Park. — Mote-
|rų Sąjungos 20 kuopa susi-
Į rinkimą turėjo tikrai įdomų, 
nes atsilankęs kun. A. Sta
sys daug papasakojo iš Lie
tuvos nepriklausomybės gy
venimo, karo audrų ir oku
pacijų su jų terorais, taipgi 
sunkią tremtinių būklę. 

Susirinkimas priėmė M. 
Jakaitienės įrašytas sąjun-
gon dvi nares: K. Petrulie
nę ir O. Urnežis. Kuopa 
džiaugias gavus naujų jėgų, 
nes jų darbštumas mūs pa
rapijoj jau žinomas. 

Iš apskrities susirinkimo 
nuoseklų pranešimą padarė 
J. Kilkiene, o iš Motinos 
Dienos — H. Širvinskienė. 
Šventės nuotaika tikrai bu
vo graži. Vietos kuopos na
rės viešnias priėmė gan iš
kilmingai, kaip bažnyčioj, 
taip ir salėj. Buvo galima 
pastebėti, jog jos dėjo nema
žai pastangų kad viskas ge
rai pavyktų. 

Paskaitos kun. J. Pruns-
kio ir J. Daužvardienės taip
gi buvo begalo įdomios. Or
ganizacijos gerovei, buvo iš
kelta mintis, kad centras į-
sigytų namą. 

Kuopa ruošia išvažiavimą 
birželio 22 d., Ryans Woods. 
Komisijon išrinkta: Klapa-
tauskienė, Jiunokiene, Petru
lienė, Gedminienė. 

Pirm. O. Paurazienė kvie
tė visas į talką vienu ar ki
tu būdu, nes pikniku uždirb
ti centai duos progos kuo
pai prisidėti prie darbų, ku
rie reikalingi mūsų paramos. 

ARD seiman išrinkta at
stovės: Junokienė ir Barš-
tienė. Aukų paskirta $5.00. 
L. Vyčių Chicago apskr. sei-
melin išrinkta atstovės: O. 
Paurazienė, H. Statkienė, M. 

v 

damas labdarybei, ta t išda
lintas sekančiai: BALF'ui 
$65, Našlaičių Fondui $30 

Pakeltienė. Prisidėta ir su 
auka. 

Iš BALF irgi turėta laiš
kas, bet įnešta, kad kuopa ir SLA Emigrantų Fondui 
gal ką suruoš tam tikslui. |$30. 
Tokiu būdu galės prisidėti V a k a r u š k u k o m i s i j a : J o a . 
su d ideue auka. Uzprae.tą n & Q n § g o f i j a K o l e c . 
susirinkimą, kuopa auka pri- G e n i t e Pivoris, K. 
sidėjo prie Tarybos vedamo 
vajaus ir paėmė 5 dovanų 
knygutes. 

Gautas padėkos laiškutis 
nuo narės Skurdelienės už 
šv. Mišių auką ir užuojautą 
mirus jos mamytei, Gedmi
nienei. Dukra 

Katkevičienė. 

Lillian Markūnaitė dėkoja 
savo dirmavonės motinėlei, 
žinomai veikėjai Tūbelienei 
už puikią ir atmintiną do
vaną. Taipgi dėkoja tetai V. 
Vaišvilienei, P. Markūnams, 
S. Būlhunams ir kitiems, ku
rių dėl vietos stokos nega
lima išvardinti. 

Šiuomi reiškiame padėką 
visiems prisidėjusiems prie L i u i a n Markūnas 
vakaruškų pasisekimo: laik
raščiams, radio (už garsini
mą), Suvalkiečių dr-jos cho-
rui UŽ programą, o Bi^ie-1 Okiniiffcas Rezoliucija 
nei, E. Rudauskienei, M. Lep 

Draugijos Lietuvos 

pienei ir kitoms už dovanas, 
visoms viešnioms ir sve
čiams: dr. S. Biežiui, R. Šniu 
kui, Suvalkiečių dr-jos pirm. 
A. Jusui, J. Morkūnui ir ki
tiems, taipgi Pajaujo orkes
trui; darbininkėms: A. Bruz 
gulis, S. Ladiga, A. Buchins-
kas, D. Mankus ir kitoms. 

Kadangi pelnas buvo ia-

Gegužės 18 d. draugija 
Lietuvos Ūkininkas savo su
sirinkime vienbalsiai nutarė 
pasiųsti laišką senatoriui A-
lexander Wiley, Senate Ju-
diciary Committee, prašant 
priimti bilių H. R. 2910, kad 
galėtų įvažiuoti Amerikon 
pabėgę iš savo kraštų nuo 
komunizmo žmonės L. 

•*•*»%. i 
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• gmon NORJTl PASKOLOS ANT NAMO 
• JEIGU NORJTl PAilDftTI TAŪPINIlfUI 
• JEIGU NORITE GAUTI 1% — KRRIFKJTtS f 

LINIIVIEIRSAIL 
Savings and Loan Association 
1739 So. Halsted St Tel. HAY 3317 

Jūsų indelių saugumui apdrausti per Federal Savings 
and Loan Insurance Corporation. 

Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 6 vakaro, Ketvirtadieniais 
nuo 9 ryto iki 8 vak., Sešted. nuo 9 ryto iki 1 popietų. 

"O, jei eai medžioklės prlžiflrčtojus, 
mes norėtume pora lalsnitj!" 

jums del c 

malonumo! 

Extra Pale Maišyta su 
Importuotais iš Bohemijos Apiniais 

Tai yra extra pale dry alus 
— maišytas su kvepiančiais, 
švelniai pas ko ni n tais iš Bo
hemijos importuotais api
niais — tai kokybinis alus, 
kuris yra atydžiai pagamin
tas patenkinimui jūsų ypa
tingajam skoniui! 

PLANINGAS TAUPYMAS 
Moka Gerus Dividendus 

Mūsų Bendrovg gelbsti tūkstančiams tau
pytojų sudaryt atsargas—įsigyt nuosavus 
namus—naują automobilį—del apsaugos 
nuo netikėtų nelaimių. Jūsų taupiniai ap
drausti iki |5,000 per Federal Savings & 
Loan Insurance Corporation. PRADEK 
TAUPYTI DABAR. . . 

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

2202 WEST CERMAK ROAD CHICAGO 8, ILL. 
John J: Kazanauskas, Pres. and Mgr. 

STASYS LITWINA8 SAKO: 

" H A D A D T a l Geriausias Laikas Pirkti 
UA\D/\t\ — VISOKIOS RtrSIES NAMAMS 

REIKMENIS". GERAS PASIRINKIMAS: 
Stogam* Relkmenvb — lnauluotn Plytą išvaizdos SMings 
— Langu — Doru — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
VarnHio — Enamello «— Geležinių Namams Reikmenų 
(Hardware — PMsterio — Cemento — Srutų — Visokios 
RuAie* lnsuliacijoa Materiolo — šturmo Langų — Kom
binacija* Durų — tValiboarri — Plarter Boarri — Vams-
dflu Ir fftsuc Kitų Dalykų. 

APROKAVLMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Pres. 

CARR MOODY LUMBER CO, 
,*089 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 

BE 
VALANDOS: Nuo 8-toi vai ryto iki ft-tos vaL vak. 

333 

F O X D E L U X E AL,US Kaunamas reguliarese 12-oz. bonkose, 
12-oz. steinies; pilnai 32-iz. kvortose; ir % gal. draft bonkose. 

. / 

Ntac ten. Br*wtn0 Co„ CMeof* 

DABAR SAL IMA GAUTI 

GroseriŲ ir Pieno Produktu 

A R C H E R F O O D M A R T 
4101% Archer Ave. - Tel. LAF. 3429 
ARCHER FOOD MART praneša atidarymą dideles Grosernės 
ir Pieno Produktų departmentų. Taipat kaip ir pirmiau — par
duodame ŠVIEŽIOS ŽUVIES. Žuvies galima gauti kasdien. 

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

PRISTATOME UŽSAKYMUS Į NAMUS 

Ii 

<• 

i 
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X Rytoj du žymūs paren

gimai: 6v. Kazimiero Aka
demijos Remegų Drmgijoa 
metinis seimas, akademijos 
auditorijoj, ir Šv. Juozapo 
parapijos, So. Chicago, pik
nikas Vytauto parke. Tiki
mas, kad ir vienas, ir kitas 
g e r a i p a v y k s . 

X 'Draugo" administra
cijoj randasi laiškas ii Eu
ropos Jonui ir Onai Balan-
dams, taipgi dain. Valukui. 
Prašome asmeniai juos at
siimti, arba atsiųsti pašto 
Ženklą ir adresą persiunti
mui. 

RYTOJ, GEGUŽES 25 DIENA, ARD 28-tas SEIMAS' Budriko Radio 
Gegužes 25 d., ankatį< ry

tą, rinksimės } Šv. Kazimie
ro Vienuolyno baltąją kop
lytėlę, kad padėkojus Dievui 
ui praeities malones ir mel
dus Jo palaimos geradarių 
darbams. 

Po mišių prasidės seimo 
sesijos, į ktiriis suvažiuos 
draugijų atstovai, su gera 
valia ir gražia dovana Sta
tybos Fondui. 

sus priėtelius SU džiaugsmu 
sutinka, skaniausias vaišes 
ir labai gražia akademikių 
programa palinksmins sei
mo dalyvius po seimo. 

Malonu dalyvauti ARD sei 
muose. Seserų, Itaaimierie-
<5ių prirengtos gėrybės ii 
lietuviškas nuoširdumas su
žavi seimų dalyvius kasmet 

Rytoj — laukiamoji die
na — vienintele diena me-

Programa 

Girdime, kad veik iš visų ^oae — ARD seimas. 
kolonijų daug žmonių ren
giasi įstoti į amžinus na
rius ARD, arba narius fun
datorius naujos akademijos. 

Seserys Kažimierietes vi-

Kvieč iame s e s e r ų priėte
l ius ir r ė m ė j u s r y t o j dieną 
praleisti šv. Kazimiero Aka 
demijoje, ARD 28-tame sei
me. Centrale 

Pranešimai 
SLRKA Chicago apskfi-

se sekmadienį, gegužes 25 
d., 4:30 valandą. Visos pra
šomos susirinkti 7 vai. į mo-

Sj sekmadienį nepamirški
te pasiklausyti puikios ra
dio programos iš stoties 
WCFL, 1000 kil., nuo 9:30 
v. vak. Geresites gražiomis 
dainomis ir muzika didžiu 
lio radio orkestro, šias pro? 
gramas leidžia didžiulė Juo
zo Budriko namų rakandų 
ir auksinių daiktų krautuve 
Chicagoje, 3241 So. Halsted 
St , kurioje dabar eina di
delis išpardavimas rakandų 
ir auksinių daiktų specia
liai nupigintomis kainomis. 

Z. 

SKAITYKITE "DRAUGĄ1 

kyklos kambarį. Prašomos 
X Pas Bruno Papų, A u š - t i e s mėnesinis susirinkimas n e p a m i r š t i p & 8 i į m t i draugi-

ros Vartų parapijos, W«rf |W** ***** gegužes 25^d. J0fl ž e n k l ą Valdyba 
Side, komiteto narį ir LRKj2 f̂1- ^ P _ \ e t ^ ! ! U V 0 8 . ^ S 
SA 100-sios kuopos pirminin 
ką, praeitą sekmadienį buvo 
atvažiavę svečių-giminių iš 
Waukegan, 111. 

X Lucille Bernadisiūte su 
Walter Sobotas vestuvių sve 
čiai dar gyvena vestuvių 
puotos įspūdžiais. Iškilmin
gas šliūbas buvo sekmadie
nį, gegužės 18 d., per mi
šias, o puota parapijos sa-

salej. Visų kuopų veikėjai; M a r q u e t t e ? a f k # _ L a b_ 
prašomi atsilankyti. LRKSA ld f t r i u S ą j u n g 0 | | 2 3 k u o p a l a i 

organizatorius Vakaruose J. w „ ^^•i^ui ^^t**, OA 

Ne vien Irlandijoj (Airi
joj) nėra gyvačių, bet taip 
ir New Zeeland ir Azores 
saloBe. Tai Vienatines ant vi 
so žemės kamuolio vietos, 
kur n£ra gyvačių. 

JŪSŲ Radio Sugedęs? 
Kreipkit&e Ekspertyro 

Patarnavimo Prta 

RADIO SERVICE CO. 
5244 W. W t h S t 

GlMNb HL 
TISAI DARBAI OARAjrrOOTA* 

Talaom T\mų iMlrbysanj 
Tl»okhw M odftllua 

D Y K A I A P K A I N A VTMAfl 
Paimam II namų Ir pristatom 

PARDUODAM* NAUJUS 
RAl>Ioa 

HM tarime R&dUq 1 rtmką k 
jonu nenOOm laukti AM Jfleo. 

Tmlprl Pa*lrlnklmaa VUlanMų 
Muslko* Rekordų. 

II iMtplrkfte Ir Pmattmkl te m tortai 

T E L E T O N U O K I T B : 
OIOKRO 411S 

Atdara Vakaratartki •:•• vai. 

rganizat 
Encheris padarys svarbų 
pranešimą. Bus smulkmeniš
kai aptariami apskrities pik
niko reikalai. Vaidyba 

kys susirinkimą gegužes 26 
d., 8 vai. vakare, po geguži
nių pamaldų. Visi nariai na
rės ir labdarybės darbuoto
jai prašomi atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų 
svarstymui kas link metinio 
pikniko ir rinkliavos kapų 

Lietuvių Piliečių Darbinin 
kų Pašalpos Klubo mėnesi
nis susirinkimas įvyks ge-1 J a n k y m o d i e n o j « gegužės $0 
gUžės 25 d., 12:30 vai. po L Valdvba 

lėj, Jaunoji yra duktė žino- p l e t W e s t S i d e s a l $j 4 Visi j * , J 

mų Cicero biznierių. Jauna- n a riai-es kviečiami atsilan-1 Gegužes 25 d. šio klubo 
sis sūnus Chicago Heights k v t i piknikas įvyks Joe Leppos 
biznierių. Jis Chicagoj turi 
taverno biznį. 

X Sodalicijos Chicago aps 
krities metines Marijos vai 

Bridgeport. — Sv. Petro
nėlės Draugijos nares kvie-

nikavimo iškilmes šįmet bus čiamos dalyvauti "in cor-
Šv. Antano bažnyčioj, Cice- pore" šv. Komunijoj mišio-
ro,- gegužes/ 25 d*, 2:30 vai. »•» ?*\i in • in> 

popiet. Chicago sodalietės, ir 

James R. Cherry, rast. darže, prie 82nd ir Kean 
*Av., Justice Park, 111. 

Kviečiami visi nariai ir jų 
draugai į šį smagų^Eržvilko 
Klubo pikniką. 

Komisija ir Valdyba 

visi tikintieji, kviečiami da
lyvauti tose įspūdingose pa* 
maldose. Gimimo Šv. Mari
jos parapijos Sodalicija Ma
rijos vainikavimo iškilmes 
ruošia savo bažnyčioj, pir
madienį; gegužės 26 d., 7:30 
vai. 

X Eduardas J. Kubaitis, 
iš Willow Springs, šiomis 
dienomis yra išvykęs į 3t. 
Paul, Minn>, dalyvauti Cat-
holic Press Association me
tiniame seime. Ten jis at
stovaus du katalikiškus žfcir 
nalus: "Apostle" ir "Lea-
ves'\ kurių jis yra redakto
rium. Ateinančią savaite. 
vyks į Detroit, Mich*, pasi
matyti su kun. Joseph Rei-
ner, C.M.M., Mariannhill Mi
si jonierių Kongregacijos pro 
vinciolu, ir išduoti jam ra
portą iš seimo. 

P A D £ K O N £ 

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

ROSELANDE 
KOPLYČIA RANDASI: 

10756 So. Michigan Ave. 
Tai PUL. 1270 arba CAN. 2510 
Res. teL — COMmodore 6766 

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

IR ODOS IŠBĖRIMAMS 

Kmnčlantieji nuo aeaų, atdarų 
I tr .kaudiiy ialadt}, lino kaip aun-
fcu frm, ramiai pa**dėti, tr kaip 
oaktlea metu negalima |«ral Ukd-

; miegot. Kuomet 
' ialadoa pradeda 
I Dleži Ir ftkaude-
; U — uitepkite 

LEOULO Olnt-
I ment paleng-vi-
; D Imu t skausmo 
- Ir niežėjimo tų 
I MD'j, atdaru Ir 
; nkaudilu iaiadų. 

Jo atsalTlnan-
; Alos Ir skausmą 

prašalinančios 7-
' patybss sutelks 
; Jums tinkamą 

nakties polis} Ir 
§a*elba* išardyt 
penas, atda-

*** Ir skau-
1 

ANTANINA STANAITIENE 
kuri mirė Geg. 11 d., 1947 m. ir tapo palaidota Geg. 16 d., 
o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse amlinai nutilus ir ne
galėdama atidėkoti tiems, kurie suteikė jai paskutinį patar
navimą ir palydėjo ją i tą neišvengiamą amžinybės Vietą. 

Mes, atmindami ir apgailėdami jos prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, dėkojame mūsų dvasiškiems tėveliams kun. kleb. J. 
Paškauskui, kun. S. Petrauskui ir kun. A. Zakarauskui, kurie 
atlaikė įspldingas pamalmdas ui jos sielą ir kun kleb. J. 
Paškauskui. kuris pasakė pritaikintą pamokslą bažnyčioje ir 
dalyvavimą kapinėse. 

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių aukotojams. 
Dėkojame iaid. dir. Mažeikai ir Evans, kurie savo geru ir 

mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo ją į amžinasties 
vietą, o mums palengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius. 
Dėkojame grabneaiama ir visiems, kurie paguodė mus nu
liūdimo valandoje ir pagalios, dėkojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o tau mylimą žmona, lai Visa
galis Dievas suteikia amžiną ramybę ir atUsj. 

Nuliūdę lieka: 
Vytas, švogeris, Sesers Valkai ir kitos Giminės. 

She'll be happy as a sunboam in 
tnts adorable party dundi! Pattern 
4602 puta bovvs on her shouldora, 
lace odging on hem and sleevea. 
Make yokrd vorsion for every d&yi 

4 

i Thts pattern, oasy to use, shnplc 
to s**w, is tested for fit. Includes 
ednlplete illustrated instructions. 

Pattern 4602 comes in slr.es 2. 4, 
6, 8, 10. Size 6 without yoke takes 
2 yards 85-inch fabrlc. 

Send tWENTY-FIVB cents in 
coins (or this pattern to 
Chicago Draugas Pattern Dept., 
248 West 17th Bt., New York 11, 
N. Y. Prlnt plalnly SIZE, NAME, 
ADDRESS, 8TYLB NIMBE R. 

las. Vartokite J| irgi skaudlemB 
audefflmams, iąaų Ir sutrukimu. 

J prasalinimut, ir kad palengrinti 
Psorlasls n\ 

< 

Drasalinimul, ir kad palengri 
'sorlasls nialėjlma. AtvSdina ra-

* dinamą Ataleta's Foot degimą Ir 
ilsMJlmą, sustabdo jo plėtimąsi, < 

I tulaiko auo odos badilurlmo ir !; 
; tausos, trOkstanoloi odos nleMjl- < 
ijaui, nuo darbo išbėrimams ir ki 

; o m* odos negallms i i lauko pu 

LEOULO OINTMENT parslduo-
la po l l . t l ir po M.BI. 

Siųskite Jūsų Money OrderJ tie-
; dog J — 

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

CICERO 00. ILLINOIS 
JBfr#gggg»g»ggg»y»»s»»gg»»»»s^s<^»^#j 

• 
PETER P. GURSKIS 

D I R E K T O R I U S 
BfŪSŲ KOPLYČIA YRA AIR-CONDITIONED 

659 W. 18th Street Tel. SEEley 5711 
iy2 bloko J rytus nuo Halsted. Pietų gatves pusėje. 

'J U1 
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K A P Ų P A M I N K L A I T I E S I O G IŠ DIRBTUVĖS 

Užsisakykite gražų paminklą ant savo mylinio as
mens kapo — tiesiog iš šios vienintelės lietuviškos pa
minklų dirbtuves. 

Paminklus pristatome Į visas kapines arti ar toli. 

Nuo akmens šlifikavimo iki raidžių iškalimo ir 
paveikslų įstatymo — BITTIN Ir KAMENSKY eksper-
tyvis dalbas yra paremtas 45 metą patyrimu. 

Aplankykite mos ir pamatykite mūsų darbo pavyz
džius. Dirbtuve yra atdara visomis dienomis ir viso
mis valandomis. 

B I T T I N a n d K A M E N S K Y 
M o n u m e n t W o r k s 

3938 W. l l l t h STREET — Tel. BEVerly 0005 
Pirmoji paminklų dirbtuve nuo Šv. Kazimiero kap. vartų. 

^ sssssssst = ^ 

~ UODĖSIO VALANDOJ 
ŠamkiU 

MAŽEIKA« EVANS 
lAfDOTC/VIU DI££KTOR/AI 

#•45 Sa We«eni Av^ t l t f llfvoatcc A«a» 
PROspect 009? YARds 1138-1139 
Tmmm h m gfmm bent SMMCS <Wr« ęm*ma» ***& mQ*u įt»ą t*mm 
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PIRKITE TIESIOG NTJO — 
H B . NELSON 

— •artnlnke -

St. Casimir Monument 
Company 

3914 West lllth St 
Vienas Blokaa nuo Kapinių 

Tiesiog Ten, Kur Botai 
Sustoja. 

Telefonas: CEDARCREST 6335 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

4605-07 $. Hermifage 
Avenue 

Yards 1741-2 

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727 

Koplyčios VELTUI Vlsote 
Chicagos Dalyse 

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

DABAR KAS ŠEŠTADIENI, 
nuo 9:16 iki 9:80 v. ryte. 

Veteranų Perlaidojimo 
Kreipkitės prie ANTANO B. PETKAUS, Laidotuvių Direk

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar joms 
norint, kūnai žuvusių ar mirusiu veteranų — jūsų mylimųjų, 
bus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks 
l jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo Informaci
jas. Suteikiamas pilnas militarinia laidojimą*. 

NULIŪDIMO VALANDOJE 
KRElr'rUTĖS PRIE 

ANTHONY R 

PETKUS 
Jlįfi 

m 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

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

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

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansu patarna-^ j 
vimas yra teikiamas] 
dieną ir naktį. Rei-j 
kale, saukite mus. 

W 
•m y Mes turime koplyčias 

visose Chicagos ir 
JUoselando dalyse ir 
tuojau patarnaujant. 

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

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

Phones — CANal 2515 
COM 5765; PUL 1270 

MAŽEIKA ir EVANS 
8319 LITUANICA AVE. 
6845 S. WESTERN AVE. 

Phones: YARDS 1138-39 
PROspect 0099 

LEONARDAS L. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Phone: PUIiman 8661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 S. LITUANICA AVE. PhoEK YABdg 4908 

JULIUS LIULEVICIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Phone LAFąyette 3572 

- • • - - * • 

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

Telephone: YARds 1419 

http://slr.es
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DUSTRASTTS DRATTGAS, CHTCAGO, IEEINOIS Šeštadienis, geg. 24 d., 1947 

ŠVENTO ANTANO PARAPIJOS CICERO, ILLINOIS 

Kas vakaras nuo Gegužes 22 d., ir baigsis Birželio 3 d. 
Pradžia kas vakaras 7 vai., o sekmad. 3 vai. pp. 

Bus daug įdomybių, pasilinksminimų, žaidimų, juokų ir taip toliau. Pelnas yra 
skiriamas mūsų bažnyčios pagrąžinimui""— išdekoravimui. 

* * ~ K 

Parapijos apylinkėje - 15th Sf. farp 49th Ct. ir 50th Ave. 
Didelės dovanos bus dalinamos kas vakaras. 

Visus parapijonus ir draugus nuoširdžiai kviečia dalyvauti kuodažniausiai 
ir paremti šį mūsų didelį užsimojimą. — Kun. Kleb. Ig. Albavičius ir Ciceriečiaj. 

Noriai aukoja tremtiniams šelpti 
Town of Lake. — Prasi 

dejus Illinois valstybėje 
BALF vajui, visos koloni 
jos stengiasi viena už kits 
geriau pasirodyti tremtiniv 
šelpime. Rengiami įvairūs 
parengimai, pramogos, pra 
kalbos, kad tik greičiau su
kėlus taip reikalingą nelai
mingų ir vargstančių trem
tinių šelpimui sumą. 

iarbo diena ir todėl nega-
'ėjo daug žmonių susirinkti, 
oet susirinkusieji gausiai 
lukojo taip svarbiam reika-
'ui. 

Po įd-cmių kun. A. Stasio 
ir Br. Budgino, Ulinois val
stybes vajaus reikalu vedė
jo, kalbų buvo surinktos se
kančios aukos: 

$25.00: Liet. Kat. Labd. 
Gegužes 15 d. įvyko pra- l kuopa, 

kalbos Town of Lake para- p 0 $10.00: P. Turskienė, 
pijos salėje. Nors buvo i r |Mr. ir Mrs. Kavaliauskai, ' 

D. Bartkiene. Della Kalvai
tis, Aitutienė. 

Po $5.00: S. Pranciškaus 
tRem. 3 sk., Mrs. M. Medei-

sis, Mrs. B. Cicėnas. 
Po $2.00: Mrs. M. Matke-

vičius, O. Pccaite. 
Po $1.00: Doveikiene, B. 

Juozelienė, A. Snarskis, A. 
Kurpiene, M. Saučiuvėnas, 
A. Kantauskienė, R. Tilenis, 
Maslauskienė, Norbutiene. 

Iš viso surinkta $119.00. 
Be to, Mrs. P. Dorse pasiun
tė vienam nepažįstamam 
tremtiniui pakietą (CARE) 
už $10.00. 

D. I. 

Kardinolas Pizzardo vizitavo 
kunigą Brišką 

28-tas JJ.K.Ą. RĖMĖJO SEIMAS 
NAUJOS AKADEMIJOS SATY60S FONDUI DIDINTI 

Sekmadienį, Gegužes (May) 25, 1947 

Rašo STASYS PIEŽA 
Roma, Italiia. — Kun. 

Antanas M. Briška, Brigh-
ton Park lietuvių parapijos, 
Chicagoje, klebonas, • kuris 
Romoj įsteigė naują mūsų 
tautos tikybos ir kultūros 
židinį — šv. Kazimiero Lie
tuvių Kolegiją — gegužės 
21 d., prieš išvykdamas iš 
Romos, turėjo pas save la
bai žymų svečią — Jo Emi
nenciją Juozapą Kardinolą 
Pizzardo. 

Tai buvo per kardinolo ir 
Vatikano įtekmę, kad kun. 
Briška nuvyko Romon 
įsteigti naują kolegiją mū
sų lietuviams kunigams. 
Naujoji įstaiga randasi 

Chicagą. Prieš apleidžiant 
Romą, visi tenykščiai pabė
gėliai lietuviai, Lietuvos 
oficiozai ir Katalikų Bažny
čios vadai kun. Briškai iš
kėlė atsisveikinimo puotą. 

Kun. Briška gyveno lietu
vių kolegijoj. Jis iš ten ra
šė: 

"Dabartiniu laiku Romoj 
oras labai švelnus ir malo
nus. Taip gražu gamtoje, 
kad sunku aprašyti! Semi
narijos daržely dabar tokios 
gražios rožes žydi, kad re
tai kur tokių rožių matyti— 
baltos ir raudonos. Paukš
čiai čiulba po mano langais 

Atleido ir priėmė Į Padovanojo odos 
Fort Myers, Fla. Joe Taooma, Wash. — Dešimt 

žmonių paaukojo po gabalą 
savo odos, kad išgelbėjus 
Eldon Clark, 25, karo vete
rano, gyvybę. Jis labai 
smarkiai apdegė savo na
muose, sprogu s gazolinui. 

Gydytojai, feurie atliko 
operaciją, mano, kad tik 
tuo būdu galės būti išgelbė
ta jo gyvybė, nors vilties 
maža tėra. 

Po gabalą tsavo odos iš 
nugaros davė keturi nu
kentėjusiojo broliai ir šeši 
jo darbo draugai. O į Rau
donojo Kryžiaus kreipimąsi 
paaukoti odos gabalą atsi
liepė net virš 300 asmenų. 

Sandberg, mandagus polici
ninkas, buvo atleistas iš 
tarnybos bet ir vėl tuč tuo
jau priimtas į kitą tarnybą. 

Šitas policininkas prižiū
rėjo ir automatinius laiko 
matuotojus automobilių pa
statymo vietose. Kai jis pa
matydavo, kad laikas jau 
pasibaigė, jis "tikieto" neiš
rašydavo, bet palaukdavo, 
kol sugrįždavo automobilio 
savininkas, pasikalbėdavo su 
juo ir atsisveikindavo. Kai 
vieną savaitę jis buvo atos
togose, kiti policininkai iš
rašė jo rajone net 144 "ti-
kietus", o jis per dieną iš
rašydavo tik apie 3. 

Užtai tas policininkas bu
vo visų vietos gyventojų ir 
turistų labai mėgiamas. Kai 
jis dabar pplicijos viršinin
ko buvo apskųstas miesto 
tarybai, visi stojo už jį. 

Greituoliams blogai 

. ' 

^8? 

sražioj Romos apylinkėj __ anksti is ryto iki vėlaus va-
Via Casal Moniferato, 20.1 fv

ar0- ž m o n e s malonūs, tik 
Čia jau virš 40 klierikų ir ! l s r o ^ ° l a b a i suvargę ir bied-
friuiigU, pabėgusių iš bolše- j m • G a i l a ; k a d nemoku jų k a i : a t i e ido Joe Sandberg 
vikų nagi?, turi savo pašto- į k a l b o s ' b e t v i s v i e n susikal
bę nuo lapkričio mėn. 1 d., i b a m » n e s 3 i e stengiasi mane 
1946. šios įstaigos pastatai suprasti", 
vieni gražiausių Romoj — Į Gegužės 20 d. kun. Briška 
ir ta viską. finansavo kun.! aplankė katakombas ir Šv. 
Briška. Agnietės katakombose Šv. 

Kelioms dienoms po au- Mišias atnašavo. Jis aplan-

Hartford, Conn. — Auto
mobilistams, kurie mėgsta 
važiuoti greičiau negu lei-

Miesto mayoras reikalą iš- d f į a m a . Connecticut valsty-
sprendė beveik saliamoniš-1 **& a t d n a . J110?08. d*1109-

diencijos pas Šventąjį Tė
vą Vatikane praėjus, kardi
nolas Pizzardo atvyko į 
Lietuvių kolegiją. Pirmiau
sia pasisveikino su kolegi
jos rektorium, kun. Tulaba, 

kė Šv. Agnietės bažnyčią STI 
visais lietuviais kunigais iš 
kolegijos. Čia jie visi pasi
meldė Chicagos kardinolo, 
Jo Eminencijos Stritch, in
tencija, nes Šv. Agnietės 

su kunierais-klierikais ir su bažnyčia yra kardinolo 

iš policininko pareigų, bet 
tuojau vėl priėmė į tarny
bą savo įstaigoje. O kad jis 
ir toliau galėtų pasikalbėti 
su žmonėmis, paskyrė jį 
surinkti pinigus iš automa
tinių laiko matuotojų. 

Pašovė studentę 
Charles Murphy, 19, Chi

cagos Universiteto studen
tas, buvo pašautas negro 
bandito, kai jis mėgino ap-

Mat, policija pritaiko radar 
jiems gaudyti. Policininkui 
nebereikės vytis greituolių 
motociklais, bet užteks sė
dėti pakelės krūmuose, nus
tatyti radar aparatą, kuris 
užrašys automobilio greitį 
pačiam užsirašyti numerį, o 
vėliau pasiųsti tokiam grei
tuoliui atviruką, nurodant, 
kur, kada ir kokiu greičiu 
jis važiavo. 

Tas naujas važiavimo 
taisyklių nesilaikančių gau
dymo būdas *nis pritaikytas, 

» 

Būsimoji Sv. Kazimiero Akademija 

KVIESLYS 
Nuoširdžiai kviečiame lietuvišką visuomenę: dvasininkus, profesionalus, biz

nierius, organizacijų bei draugijų atstovus, auksaširdžius lietuvius į Š. K. A. 
Rėmėjų Draugijos Seimą ir Vakarienę. 

SEIMO TVARKA: 
• 

Šv. M;šios 9:30 valandą — VJenuolyno koplyčioje. 
Posėdžiai 10:30 iki 5:15 
Vakarienė ir programa 6:30 valandą šv. Kazimiero Akademijos Salėje 

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS RĖMĖJOS 
IR 

ŠV KAZIMIERO SESERYS 

kun. Briška. Kardinolas 
Pizzardo maloniai pasveiki
no kleboną Briška, sakyda
mas kunigams: 

"Tai jūsų namo įsteigėjas 
— kun. Briška. Jis pasitar
navo katalikų tikybai ir vi
sai lietuvių tautai". 

Po gana ilgo vizito kardi
nolas Pizzardo atsisveikino 
su visais kunigais, visus 
juos palaimindamas, ypač 
kleb. Briška. 

Kardinolas Pizzardo, ar
timas Lietuvos reikalams 
nuo pirmojo karo, tapo pas
kirtas Pijaus XII-ojo pre
fektu Studijų ir Universite
tų bei Seminarijų Kongre
gacijos. Šiose pareigoje bū
damas, kardinolas Pizzardo 
nepamiršo ir suvargusio lie
tuvio pabėgėlio Romoje. Jis 
pirmutinis, per šventąjį Te-

Stritch tituliarinė bažnyčia, ginti studentę, su kuria jis kai keliui policijai bus pa-
Vizituodamas 

Romos vietas, 
Briška aplankė Fcro Ro
mano. Šv. Klemento bažny
čią, Šv. Pauliaus bažnyčią, 
bet daugiausia laiko pra-
le!6To Šv. Petro Bazilikoje ir 
Vatikano bibliotekoje ir mu
ziejuje. 

Red. prierašas: Kun. Ant. 
Briška transatlantiniu lėk
tuvu vakar grįžo Chicagon. 

)rįr sėaėjo ant Rockefeller ko- gaminti reikalingi aparatai 
klebonas | Pačios laiptų. Negras prie- j ir kai policija išmoks jais 

jo prie sėdinčios poros ir naudotis. 

Negalės kandžiotis 
Detroit. — Tūkstančiams 

Detroito šunų uždrausta į-
kąsti paštininkui daugiau 
kaip vieną kartą. 

Pašto viršininkas prane
šė, kad paštas nebebus ne
šamas į tuos namus, kur 
šuo paštininkui bus įkan-

vą, surado pirmąją pastogę | dęs daugiau kaip vieną kar-
lietuviams kunigams ir klie-, tą. 
rikams Romoje. 

Kun. Briška jau išvyko į | SKAITYKITE -DRAUGĄ" 

mėgino juos apiplėšti, bet 
studentas gynė save ir sa
vo draugę. Pašovęs studen
tą į vidurius, negras bandi
tas pabėgo, nieko merginai 
nepadaręs. Pašautojo 'padė
tis rimta. 

Pavogė daug žiedu 
Virš 1,000 žiedų, vertų 

maždaug $20,000, buvo pa
vogta iš automobilio, pas
tatyto prie vieno VVinnetka 
restorano. Žiedai pavogti iš 
Charles P. Schwartz auto
mobilio, kuris yra vienos 
Buffalo kompanijos parda
vėjas. 

Pardavėjas su šoferiu bu
vo įėję į tą restoraną paval
gyti ir grįžę neberado auto
mobilyje dviejų lagaminų su 
žiedais. 

Nepagrįsti kaltinimai 
Vatikanas. — Vatikano 

spaudos įstaiga, komentuo
dama Jugoslavijos tvirtini
mą, kad Vatikanas padėjo 
pabėgti "karo nusikaltė
liams", ieškomiems Jugosla
vijos, pareiškė, kad tie kai
tinimai yra be jokio pagrin
do. 

Vatikaną apkaltino Rado-
mir Saranovic, Jugoslavijos 
ambasados sekretorius Var
šuvoje. Jis be jokio pagrin
do tvirtino, kad Vatikanas 
ragina jugoslavus negrįžti 
namo, o prieš penkis mėne
sius padėjo pabėgti karo nu
sikaltėliams iš Italijos į 
Braziliją. 

PLATINKITE DRAUGĄ 

Didysis Piknikas Lietuviu Seneliu Prieglaudos Naudai 
Penktad., (Mirusiu Atminimo Dieną), Geg. JO,1947 V Y T A U T O P A R K E 

Prie 115-tos Gahės tarpe Puliski Road ?r Cicero Ave. 
— R e n g i a m a s — , 

LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGOS! 
Savo atsilankymu į pikniką padėsime užbaigti šią statomąją lietuvių senelių 
prieglaudą! — Mirusia Atminimo Dieną vykstantieji rytą į Šv. Kazimiero 
kapines savo automobilius ga l i s ' te parkyti Vytauto Darže visiškai dykai. 

- • 

Pradžia — 12-lq valandą: Įžanga — Dykai. 
Piknike galėsite tikrai pasidžiaugti. Bus orkestrą šokiams, gėrimai, dainos, 
šokiai ir visokie įvairumai visiems. Restorane valgių nepritrūks. Taigi, re
zervuokite šią dieną mūsų piknikui! 

Nuoširdžiai kviečia visus, 
PIKNIKO RENGIMO KOMISIJA 




