D R A U G A S

.

D R A U G A S^

Leidžia Lietuvių Katalikų Spaudos
Draugija.
2334 So. OaJdej AT*\, Chica»». Bllnols
Telefonas Canal 8010-8011.
Vienintelis tautines lr tikybines minties
lietuvių dienraštis pasaulyje.

The Lithuanian Daily Friend
Published by the Lithuanian Catholic
Press Soclety.
2334

So. Oaklcy

A v c , ChUngo,

lllinoia

The most influential Lithuanian Daily
in America.

^tHJEKCtUt ttA'N f A N J3fA I L Y T P R l E N D
1

No.

149

Price 4 cents

SOVIETAI NERIMAUJA

Chieago, Illinois, Penktad., Birželio (June) 27d., 1947m.
PRIEŠINGI DARBO ĮSTATYMUI

Ar Kremliaus Politika 'Persilauš'?
Marshallo Planas Sujaudino Maskvą

Kaina 4 centai

VoLXXXI

AFL Nepritaria Bendram Streikui;
CIO Kongresui: Stabdyk Kainų Kilimą

VVASHINGTON, birž. 26.— Barkley (Ky.) pasakė reAFL Prez. VVilliam Green Į porteriams, jog nėra šansų
Rašo *Draugo» Bendradarbis Vyt. Arūnas
šiandien atmetė narių unijų j biliui būti užgirtam virš
Ko Bevinas buvo atvykęs raportus apie padėtį vaka
prašymus pravesti bendrą I veto. Jis spėjo, kad biliui
į Paryžių? Kodėl jis taip ruose,
i | - h*!Wf
streiką protestui prieš nau- ^bus leista numirti komitete.
skubėjo pasimatyti su BidaDaugelis užsienio stebėto
ją jį Taft-Hartley darbo kon
Bilius būtų pratęsęs val
ult? Pirmoj eilėj dėl to, kad jų mano, kad Stalinas, ap
trolės įstatymą. Jis sušaukė džios kainas vilnoms dabar
jis pritaria gen. Marshallo svaigintas didybės manijos,
ALFo 105 unijų prezidentus tiniame aukštyje ir įgaliojęs
planui, o antra tai, kad An rizikuos vesti pavojingą ir
į konferenciją čia liepos 9d. Prezidentą
pakelti muitą
glija nori imtis iniciatyvos lemiamą lošimą, ko jis iki
Po pasitarimo su AFL arba suvaržyti importus jei
vesti visą šį reikalą.
šiam laikui nebuvo išdrįsęs
vykdomąja taryba, Green I vilnos iš užsienio sumažintų
Bet ar tas tiek svarbu kas padaryti užsienio politikoje.
pasakė reporteriams jis ma- naminę kainą. Prezidentas
imsis iniciatyvos sušaukti Kai kas tvirtina, kad jis ne
nąs jog '* negudru ir nepa- |sakė tokio įstatymo praveEuropos tautų konferenciją? visai patenkintas Molotovo
t a r t i n a " pasiduoti telegra-1 dimas tuo momentu kai U.S.
Gal būt. Bet viena tik aiš vedama diplomatija, nes ji
moms ir laiškams iš unijų valdžia ima lydinčią rolę
ku, kad nei viena Anglija, privedė Rusiją prie visiško
visame krašte
prašančių UN konferencijoje Ženevoje
nei viena Prancūzija to už izoliavimo.
Vienas būrio angliakasių išeinančių iš Castle Shannon kasyklos Coverdale, Pa., pa šaukti bendrą streiką. Jis sumažinimui prekybos barŠiandien Kremlius stovi
davinio pilnai ne a 11 i k t ų.
sake vieton streiko "mes I jerų būtų tragiška klaida, ir
Bevinas pats pasakė, kad kryžkelėje ir ji s turi arba rodo paniekos ženklą pareikšti savo nuomonę apie žinią, kad Taft-Hartley bilius tapo
kovosime įstatymą teismuo- ] būtų smūgis "mūsų vadovyAnglija ir Prancūzija yra sulėtinti savo ekspansioniz įstatymu. Apie 240,000 angliakasių išėjo iš kasyklų protestui prieš įstatymą. (Acme)
se ir stengsimės išlaikyti j bei pasaulio reikaluose."
surištos savo likimu, tad ir mą, arba imtis plano vykdy
savo teiseg einant tuo biliu
mo iki galo, kas būtų rizi
turi abi jos veikti išvien.
Perrinko De Nioola
derybose su darbdaviais." CIO Organas Išbandys
kinga, nes galėtų sukelti
Re Europos Atstatymo
Jis taip pat sakė AFL susi
tarptautinį konfliktą.
Italijos
Prezidentu
Neįmanoma Taika
organizuos politiniai '' tiks Naująjį Darbo Įstatymą
Sovietų politika yra smar
ROMA, . birž. 26.—Laiki lu nugalėti visus kongreso
NEW Y0RKA6, birž. 26.
Kai kas gali paklausti, kiai kritikuojama Londone,
nasis Italijos Prezidentas
narius, kurie balsavo už šį — T a f t - H a r t l e y
įstatymo
LAKE SUCCESSš N. Y.,
kodėl gen. Marshallas mete Washingtone ir net Maskvo
Bevinas, padaręs tą pa- | E n r i c o j ^ N i c o l a b u v o s t e i .
draudimas unijoms užsiimti
šį pasiūlymą Europai? Tai je. Tiesa yra tame, kad Ru birž. 26.—Prezidentas Tru- reiškimą raštiškai atsaky giamojo seimo perrinktas baisų įstatymą."
politine veikla bus išbandy
nėra paslaptimi. VVashing- sija yra reikalinga paskolos manas ir kiti pasaulio vadai damas į parlamento paklau krašto prezidentu, ir prane
'Niekas Nedaroma/ Kainų tas liepos 1 d. laidoje Adtone dirba prityrusių ir gud kaip ir kiti kraštai. Molo- šiandien pažadėjo tolimesnę simą, sakė britų ambasado- šė jis toliau eis t a s parei
Kilimui Sulaikyti
vance, CIO kriaučių oficia
rių diplomatų ekipa, kuri tovo loštas "pokeris" vaka- i š t i k i m v b S tikslams ir idea- rius Maskvoje buvęs instruk gas, iš kurių vakar atsista
lams Jungtinių Tautų, per tuotas pareikšti Anglijos tydino dėl menkos sveikagerai supranta Europos rei rų Europoje nepasisekė.
VVASHINGTON, birž. 26.— liame organe, kuris užatakuos visus balsavusius už
pasaulinę
radijo
transliaciją
kalą ir žino, kad ji pati vie
CIO
unija
šiandien
prašė
"apgailėjimą"
dėl
Rusijos
j
Iš
431
balso,
405
buvo
tos
Gautomis iš sovietų; zonos
įstatymo pravedimą,
unija
paminėjimui
UN
čarterio
na niekad nesugebės atsi- žiniomis, ten galvojama, kad
atsakymų į du britų prašy- u ž D e N i c o l 0 )
devyniolika kongresą tuoj imti žygių iš
pasakė šiandien.
statyti, kad ji niekad nega- ateinančios aštuonios savai-1 P r i r a š y m o dviejų metų su mus žinių apie politinius pa balotų buvo tušti, ir vienas vengimui "mūsų ekonomijos
Kriaučių unija šiandien
susmukimo." Ji pareiškė,
keitimus Vengrijoje. Jis sa buvo sugadintas.
les išvystyti savo industri-1 t ė g būsinčiog lemiamos, nes kaktj.
kad "nepaimta nė vienas viešai paskelbė vedamąjį,
jos ir visą laiką tik būt*J j jos turės parodyti vienok) Prez. Trumanas, Anglijos kė prašymai 4šgav© tik "ne
žygis" sulaikymui kainų ki kurig bus atspausdintas tą
Amerikai našta. Kol Europa | a r kitokį sovietų užsienių pirm. Attlee, Prancūzijos patvirtintus užginčijimus ir Vokiečiai Bėga Nuo
limo ir, CIO teigia, kongre dieną, kartu su prez. Jacob
premjeras Ramadier ir Ki- kontrakaltinimus" ir kadan
neatgaus lygsvaros, tol pa politikos pasikeitimą.
nijog Prez. Chiang Kai-shek gi informacijos nebuvo su Darbo Sovietu Zonoje sas "dirbęs į atbulą pusę." S. Potofskio pareiškimu sa
sauly nebus taikog, ji bus
Amerika Padare Didelę
kančiu jis yra įsitikinęs, jog
padarė įrekorduotas trans teiktos, tai Anglija priver
CIO ragino tuojau suda
visą laiką trukdoma ir per
Klaidą
FRANKFURTAS, birž. 26.
nau
liacijas grojimui per pasau čiama daryti savas išvadas.
ryti federalinę nagrinėjimo unijų spaudos dėsnys
sekiojama nuolatinių krizių.
l
—U.S. valdininkai šiandien
'neišlaikys
tarybą atskleisti "nepateisi jame įstatyme
šiame kare visų mūsų lį,. Rusijos diktatorius Sta
Yra žmonių kurie į Eurosake tūkstančiai vokiečių
n a m ą aukštį daugelio kai- vyriausiame teisme.''
pą žiūri kaip į beprotnamy I tikslas buvo neleisti Hitle- linas buvo vienintelis Pen Maskva Mobilizuoja
įeina į U.S. zoną iš sovietų
jnų." Ji sakė "viešo spaudi
arba į krepšį, kuriame knib-! riui pavergti Europą, o ja- kių Didžiųjų valstybių virzonos
Vokietijoje,
teigdaJaunimą Darbams
mo vartojimu ir atskleidimu Leidžia Tucker Corp.
žda krabai, rėpliodami į vi- ponams Aziją. Mes gerai ži- šininkas atsisakyti. Jo vie
MASKVA, birž. 2 6 . - š i a a - , ™ J * ^ f * ™ 0 ^
^
i š g r o b i m o , gal bus gali
šas puses. Štai kodėl Ameri- nojome ką reikštų, jei Hitie- j ton sovietų UN delegatas
Pardavinėti
Akcijas
darbo
sovietų
valdomose
dien
paskelbtas
vyriausiojo
ma pastumti kainas žemyn.'
ka atsisako toliau dalinti i ris būtų paglemžę s Europą Gromyko įkalbėjo plokštelę.
NEW YORKAS, birž. 26.
uraniumo
kasyklose
ir
nau
sovieto birž. 19 d. dekretas,
kreditus kiekvienam kraštui ir Afriką, o japonai būtų
Pasaulio ViJti s
—War Assets administracikuriuo dideli skaičiai jau jo užsiregistravimo vokie
atskirai, bet šį kartą pasta- įsigalėję Tolimuose Rytuose,
a ir
cu ritie
čiams
veteranams.
Prez.
Trumanas
sveikino
nuolių, anksčiau šaukiamų
Prez. Trumanas Vėlavo j į
^ . f ***£*l
te sąlygą, kad Europa pirm j Tada Amerikai būtų atėjęs
Kasyklos,
3,000
pėdų
gilu
Jungtines Tautas ir pareiš karinei tarnybai, bus dabar
• >V4. ii M l .t«...~~
.
| komisija šiandien uzgyre
susiorganizuotų, o jau tada galas.
mo,
raportuotos
Erzgėbirge
VlInŲ MUltO BlIlŲ T u c k e r C o r P - Prašymą leisti
bus galima kalbėti apie kre
Šiandien Europai nacional- kė, kad ši palyginamai jau mobilizuojami darbams ir
kalnuose. Kai kurie atvykė
VVASHINGTON, birž. 26.— \ parduoti $20,000,000 vertės
ditus.
" ^ socializmas nebegrąsina, bet na organizacija yra "pasau tarnybai geležinkeliuose, fa
liai
sakė
vokietės
moterys
Prez. Trumanas šiandien j ak ciJU. kad finansuoti nauUžduotis nebūtų sunki už tai iškilo naujas pavojus lio viltis pastoviai taikai." brikuose, plieno liejyklose ir
taip pat suregistruos dar uždėjo veto ant vilnų kainos Į.ioviško automobilio gamypirmu žvilgsniu. Reiktų tik iš nacional-komunizmo pu Jis taip pat sakė, "Jungti žibalo bei kituose fabrikuo
bams kasyklose.
palaikymo biliaus, nes jis bą, ir tuo pat metu gavo kesusirinkti suinteresuot o m s sės. Gi Tolimiesiems Ry- nių Tautų efektyvumas pri se. Dekretas apima jaunuo
turėtų negerą efektą mūsų \ tūrių mėnesių pratęsimą savalstybėms, išdirbti bendrą tams grasina ne japonų mi- klausys nuo narių valstybių lius nuo 14 iki 19 metų amž.
Molotovas Paryžiuje tarptautiniuose santykiuose v ° nuomos sutarties dide
(Tass raportas iš New
planą ir baigta. Bet tas dar jlitaristai, bet Stalino agen- prisilaikymo visų savo pa
Dodge Chieago fabriPARYŽIUS, birž. 26. — Veto buvo pasiųstas į sena- liam
Yorko apie naująjį Hartleyne viskas. Europa yra per- Į tai, kurie nori paglemžti žadų.' '
tą kur bilius gavo pradžią. ! k u i .
Ramadier
pareiškė,
jog
Sovietų
užsienių
min.
V
M.
Taft
darbo
įstatymą
buvo
kirsta "geležinės uždangos" |Kiniją, Korėją ir Indokiniją,
Fabrikas dabar paruošiamoderniška čia atspausdintas—po ant- Molotovas atvyko čia lėktu Sen. Aiken (R., Vt.) prašė
ir kada vienoj pusėj libera- i Stalino asmeny susijungė čarteris yra
mas numatomai 1,000 au
line demokratija stengiasi Hitlerio ir japonų militaris- "katedra tarptautinės teisės |rašte: "Žingsnis į lfašiz- vu šiandien eilei pasitarimų jį pavesti žemės ūkio komi tomobilių kasdieną gamybai,
su britų ir prancūzų užsie tetui, kuris suėjo šiandien
mą.")
apginti žmogaus laisvę, ki- į tų siekimai, tad mes turime ir morales."
nių ministrais apie Ameri po pietų aptarti kokių žygių kurią Tucker viliasi atsiekti
Chiangas paminėjo didžią
toj pusėj totalitarinis bolše budėti, kad šio karo laimėji
rugsėjo mėnesyje.
vizmas ją smaugia.
mai nebūtų tušti ir kad Sta sias taikos užduotis stovin Vyskupas Pabare DAR kos pasiūlytą programą pa imtis.
Senato demokratų vadas . PEIPING, birž. 26.—Girdėti Europai.
čias
prieš
UN
ir
pagerbė
at
linas
nepakeistų
Hitlerio.
Didelis Susijaudinimą s
už Opozicija DP'ams
džiantis šaudymui, vyriau
mintį
a.a.
Prez.
Roosevelto,
Maskvoje
VVASHINGTON, birž. 26.—
sieji nacionalinės valdžios
kurio "kilnus idealizmas di
Komunistai
Atakuoja
Gen. Marshallo pasiūly
generolai Šiaurės Kinijoje ir
džiumoje inspiravo pirmuo Katalikų vyskupas James
—Preaį.
Trumanas
vakar
padare
pareiškimą
sakanti
as
Ramadier Režimą sius pasiruošimus UN or A. Griffin, Springfield, I1L, jis kuogeriausiai vykdys Taft-Hartley įstatymą* kuris bu Mandžiurijoje pradėjo rink
mas P rusus iššaukė krūp
šiandien sakė vien tik Ame
tis čia šiandien nepapras
telėjimą, o kartu ir nepasi
PARYŽIUS, birž. 26.—Du ganizacijai."
vo
pravestas
virš
jo
opozicijos
ir
veto.
rikos indijonai gali teisėtai
tam pasitarimui su generatikėjimą. Bet kadangi jie dideli streikai
išvakarėse
—Atstovų
rūmai
vakar
užgyre
bilių
įgaliojantį
Ameri
protestuoti Europos išvielissimo Chiang Kai-sheku.
patys reikalingi kreditų, tai britų-sovietų-prancūzų eko Britu Nusistatymas
ką
tapti
nariu
tarptautines
tremtinių
organizacijos.
tintų asmenų įleidimą įJ.A.
neatrodo, kad bandytų kai nominės konferencijos aiš
Vengrijos Reikalu Valstybes, tuo pabardamas —Valdžios anglies kasyklų administratorius sakė atro
KALENDORIUS
šioti rąstus į Europos eko kiai įrodė, jog Prancūzijos
Birželio 27 d.: Šv. VladisLONDONAS, birž. 26. — Daughters of the American do UJS. neturi ginklo prieš angliakasių streiką.
nomiškos konferencijos ra komunistai yra pasiryžę pa
—U.S. komunistų partijos sekr. Eugene Denius buvo , o v a g
^^IVL^
senovės:
Anglijos užsieniųk ministras Revolution ir kitas organi
tus.
laužti Ramadier valdžią.
GEDIMINAS ir Norgaila.
Bevinui besisvečiuo j a n t
Komunistų valdoma dar- Ernest Bevin šiandien sakė zacijas priešingas biliui įlei rastas kaltu kongreso paniekinimu ir bus baustas,
—Pakilusios upes vanduo užliejo 60 blokų plotą Des
Birželio 28 d.: Šv. Leonas,
Paryžiuje, Maskvoje sovietų įbo konferencija pranešė re- Anglijos nusistatymas dėl dimui 400,000 tremtinių iš
Moines mieste, Iowa, bet tuoj pradėjo nusekti
popiežius; senovės: Rangis
diplomatus apėmė
tikras mia streiką beveik visų kra Vengrijos yra "artimai sek Europos į Ameriką.
—St. Louis, Mo., transporto darbininkų streikas baig- i r Taugėla.
Po to kai išskaitė indijodrugis. Stalino kabinete so što
200,000
angliakasių. ti išsivystymus" ir pritai
—
•
^
vietų vadai dieną ir naktj Plieno darbininkų federaci kinti savo nusistatymą, tiek nus, vyskupas Griffin sakė: tas. Gatvėkariii ir auotbusų vairuotojai vėl dirba.
—Stebėtojai Washingtone numato užgyrimą naujai pa
ORAS
posėdžiauja. Į Maskvą sava ja paskelbė 24 valandų dar politinį tiek ekonominį, prie "Visi kiti mūsų; buvome ar
Apsinaukus, l i e t u s su
žiavo iš devynių sostinių so bo sustabdymą liepos 1 die Vengrijos valdžios atsižvel ba patys išvietinti asmenys siūlyto taksų mažinimo bUiaus dar šioje sesijoje.
—Del didelių potvynių užliejančių kukurūzų ūkiu? vi- griaustiniu. Saulė teka 5:18;
vietų ambasadoriai, _ kurie nai, protestui prieš aukštes- giant į įvykius per ateinan vienu laiku, arba mūsų pro
durvakariuose, jų kaina Chieagoje vakar vel pašoko.
[leidžiasi 8:30.
tėviai buvo."
čius mėnesius.
padare asmeniškai Stalinui Įnių taksų programą.

Vadai Sveikino U.N. Sukakties Proga;
Diktatorius Stalinas Vienas Atsisakė

Vėliausių Žinių Santrauka
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ŽINIOS IS NAUJOS ANGLIJOS

Liepos Ketvirtoji —
Naujosios Anglijos

Penktadienis, birž. 26? 1047

DRĄUGĄfl, CHICĄfl©, HXINOI»

[choras, vadovaujamas JustĮ- — Mariananolį, liepos 4 d„
no BaMo.
valgyti su misa.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

DR. G. 5ERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Pamokslą sakys šv. Pran
Kviečiama visa lietuviško 1446 So. 49th Court, Cicero
dėjo jį į Lawrence ir jo įta
26 Metų Patyrimas
ff
lt
ciškaus parapijos klebonas ji visuomene, dvasininkai, Antradieniais, Ketvirtadieniais
ka jaučiama po visą Ameri
ir Penktadieniais
Tel. Yards 1828
iš Lawrence, Mass., šių me profesionalai, biznieriai, jau
ką. Tepalaimina jį Dangus
Pritaiko
Akinius.
V AL.: 10-12 ryte; 2-6, 7-9 P. M.
1
tų
jubiliatas
kuo.
Pr.
Jura*.
nimas, draugijos ir suaugu
Kreivas Akis
TT. Mašimtu metų, tegu jo auka
Marianapolis
314T
S.
Halsted
St.,
Chicago
Ištaiso.
sieji. — Visų laukiame, kad
Lamrence, Mass. — Iš bus priimta kaip Izaoko, o [rijonų Rėmėjų centro valdy
Po šv. Mišių bus palaimi
Pirmadieniais, Trečiadieniais
Ofisas ir akinių dirbtuve:
skaidriai mėlyno dangai* į j 0 s i e i a tebūnie skaidri ka.p ba lįepog 4 d ruošia "Lietu nimas $v. Sakramentu ir pasimatyti MARIANAPOir šeštadieniais
3401 S. Halsted S t
Valandos: 3—8 popiet.
LYJE.
R. K*
vių Dieną" — pikniką.
saulute siuntė savo š y p s e r ų [ š v Jono...'
Saldžiausios Jėzaus Širdies,
Kampas 34th Street
spindulius, kai pereitą se cVALANDOS: nuo 10 Iki 4 Ir « iki t
pirmo penktadienio mėnesio
Komunijos metu chor? s \ \ K S i 1AI ĄTVYKUfi
Nedalioj DA«al sutarti
DR.
J.
MOCKUS
madienį apie dvidešimties
pamaldos.
Tuo
baigsis
reli
taip jautriai ir galingai trau
Rengimo komisija ruošia gine programa.
kunigų procesija Lavvrence
DANTISTAS
Įkia - - O sacrum convivium...
MERGAIČIŲ
žygiavo į lietuviškąją šv.,
. . įvairią programą. liepos 4
7550 So. Halsted St.
KONCERTINI:
D
A
U
*
švent0]i
puota
j
REKOLEKCIJOS
Tel. HUDson 2096
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Pranciškaus bažnyčią i š k i l - j °
'
* * > d. šįmet pasitaiko pirmam
2420 W. Marąuette Bd.
Įvyks rugpjūčio 1, 2, 3
mingai įvedant sidabrinį ku Kristus priimamas... Ir tuo mėnesio penktadienyj. Tad
3-čią valan4ą po pietų pra
OFISO VALANDOS:
metu beveik ašaras išspau
Ofiso Tel.: PROspect 6446
katalikiškai visuomene} bus sidės trumpos kalbos ir kon dieną. Rekolekcijas ves Tė
nigystes jubiliejų švenčiantį
10—12;
2—5;
ir
6:30—8.
džia kai mūsų vadovaujan suteikta didele proga prieiti
Bez. TeL: HEMlock 8150
populiarųjį kleboną kun. Pr.
certas. Jau keliais atvejais vai Marijonai. Daug mergai Trečiad. ir Seštad. vak. uždaryta.
tieji inteligentei, kaip red. šv. Sakramentų. Nuo f-tos
VALANLX)S:
pagarsėjusi Stulginsku šei čių registruojąs į šįas reko Off. tai. GEO 5677. Eez. SEE 0434
Jurą. Auksiniuose liturgi
Laučka
rof
niuose drabužiuose prie a l - j '
' P - R a k a u s k a s , valandos ryto iki 11 vai. bus ma padainuos piknike.
lekcijas. Vien tik įš Anso- Jai neasiliepia, šauk VIN 3900 Nuo 2 iki 4 popiet; 6 iki 8 vak,; ir
Trečiadieniais pagal sutarti.
toriaus jubiliatui asistavo ! r e d -. Čibiras... drauge su daun laikomos kas valandą $v.
Ivaškienės tautinių šokių nįa, Conn. užsiregistravo 12
Dr. Peter J. Bartkus Dr. J. W. Kadzewick
diakonu kun. Jančius, TT. gybe parapijiečių eina p n e j
grupe iš $o. Bostono pašok* sodalių.
v
.
' „.v.
Rekolekcijų reikalais pra GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Marijonų provincijolas, ir šventosios puotos.
tautinių šokių.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ir
per
kiekvienas
sv.
Misiąs
subdiakonu kun. PauliukoŠv. Kazimiero parapijos šome kreiptis:
2421 West 63rd Street
GANYTOJO KALBA
dalinama šv. Komunija.
2951 West 63rd Street
nis, MIC, abu kilę iš LawVALANDOS:
Susitarius — nuo 1:00
Rev. Stfster Superior
Nuo ryto atvykę galės pa- choras iš Worcester, Mass.,
VALANDOS: nuo 2-4 ir 6-8 kasdien, iki 4:00 ir nuo 7:00 iki 9:00 vaka
rence parapijos. Vyskupo
Po Mišių anglų kalba pa
savo dainomis išpildys di
išskiriant ketvirtad ir sekmad.
ro, išskiriant Trečiadienių ir Šešta
Immaculate Conception Šeštadieniais
tiktai nuo 2-4 popiet
dienių vakarus.
soste — Bostono arkivysku-; mokslą pasakė vysk. Cush- m a t v t i i r atlankyt* .švento- džiąją koncerto dalį.
Convent
ves:
Ofiso TeL GROvehill 5213
pas R. J. Cushing, asistuo- ing:
!
* # * • * Nekaltojo PraRez. TeL Hllitop 2626
R.F.D. 2, Putnam, Conn.
Visos programos vyriau
jamas kun. Virmausko ir
. M OK
.
sidšjimo Šv. Marijos Liurdo
m
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
P n e s 25 metus mes su ; g r o t ą š v J u o z a p o i r š v 0 - sias vedėjas bus kun. Jonas
kun. Juškaičio; kitoj presbi
Tlkslua
tyHmau
Contect
StlklaJ
4729 So. Ashland A ve.
terijos pusėj — prel. Ambor kun. Juru buvome drauge ( n o s š v e n t 0 v e s . Anksčiau at- Bernatonis iš Lawrence, Orthoptic Gydymas. 8tikluB Atnaujinu
| jy 4
PHYSOTAN * BURGVOV
seminarijoje. Jis buvo pa- v y k u s i o j į įMm.
atskirai ar- Mass.
(2-troa lubos)
tas ir pora airių prelatų.
(LJBTUVIS GYDYTOJAS)
Ofiso Telefonas: YARds 0554
vyzdingesnis seminaristas b a o r g a n i z u o t o g a t s k i r u p&_ SPORTAS
2500 W. 63rd Street
Jei neatsiliepia šaukite—
Nepaprastu menišku paje- už mane. Ir dabar, po 25 , r a p i j ų e k s k u r s a n t a i , turės
OFISO VALANDOS:
Res. Tel.: MIDvvay 2880
OPTEMETRISTAS
Kaadlsn
nuo 1-4 p.p. Ir 7 : l t - i vsJk.
gumų skamba šv. Jono ku-.metų, jis tebėra pavyzdin- p r o g o g a p e i t į
k^į^a
I * va,. į y y k s b a s e b a l l loft.
OFISO VALANDOS:
šeštadieniais
nuo 1-4 popiet.
nigų seminarijos choras su gas seminaristas, modernus K r i s t a U s Kryžiaus Kelių ko- ma* tarp So. Bostono ir Nor 2201 W. CERMAK ROAD Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 Trečiad. Ir Sekmad. uioaryta.
( T i r i Metropolitan State Bank)
vai. popiet; nuo 7 iki 8:30 vai. vak. Ofiso Tel. — PROspect U U
stipriais solistų balsais. Ke- kunigas. Pirmais a m ž i a i | ^ ^ i r ^
u v i B U O t l n u g 'w o o d o v
čių
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.
TeL CANaI 7829
lel. — VO^lnte MSI
l ė t a s e i l i ų s u o l ų u ž p i l d y t a (būti k u n ,i g.u . b u _
vo beveik ką IĮ»jįįflįl
Pagalios 6 valandą bus su^ WąL: — Kaadlen l t iki l t : 1 Iki I; 1
0670.
Tel. GRO. 1800 (Ofiso ir namų)
būti kankiniu. Kas pateptea j
. ž»««
f i™™ ^
,^„„„~„. Iki t. flestad, 10 ryto Iki t vak. Sek Ofiso teL MONroe
seserų vienuolių.
m o rtt a0 k a m t e k Ao
Resid.
teL
GANal
7810.
alioiais buvo vėliau oatei> RELIGINĖ PROGRAMA
'
dovanos: madleni l t lkl l t . Tredlad. utdaryta
aliejais, buvo \eliau pate}>
2 Washing
± įtefrigentor,
UGNINGAS SVEČIO
PHYSICIAN and SURGEON
tas savuoju krauju... Mūsų
i 0 : 3 0 vai, jvykg didysis j ^ ^ n e , 3. Floor lamp, 4.
PAMOKSLAS
PHYSICIAN AND SURGEON
(Lietuvis Gydytojas)
i laikai reikalauja
iš kunigo Į paradas. Eisenoje nuo di- j j^^g^g
Akis
c h a i r > 5> p o r t a b | e
Akiniu*
X-RAY
EXAMINATIONb
Pamokslą lietuvių kalba ! b u t i be prabangos, m i r a džiujų vartų iki aikštės, kur radio, 6. f 10.00 cash, 7. $5 Egzaminuoja
3925 West 59th Street
Pritaiko
2200 West Cermak Boad
VALANDOS;
2—4 popiet, 6:30—
VALANDOS:
sako kun. J. Balkūnas, pil- sau, būti įrankiu Dievo va*;bus laikomos iškilmingos šv. casb.
Kaadlen — 1-4; 7-9; Trečiad. D 8:30 vakarais. Trečiad. pagal sutarti
nas nuoširdumo ir ugnius lios... šiais laikais kunigp.1 Mišios, dalyvaus visos para- Tarp kitko pranešame, kad
Seštad. nuo 1-4; Sekmad. —
pagal sutarti
kaip visada. Nupasakojęs, tai beveik vienintelė viltis., pįjos organizacijos, daugelis gauta yra dįspensa visiems
OPTOMETKISTAS
Ofiso Tel.
VIRuinia 1886
kaip bukštūs apaštalai ga ę Iš kunigų, kurįuos aš pa- g^ vėliavomis. Jų tarpe A- atvažiuojantiems į pikniką
1801
So.
Ashland
!ž stu
kun
i f
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Šv. Dvasią nepabūgo nė k r n i »
. Juras yra vienas m e r i c a n Legion iš Putnam
6757 So. VVestern Ave.
kinystės, išryškinęs k u n i g o , i š t u . moderniškųjų, kuiJe'įr įš Grosvernordale.
Avenue
GYDYTOJAS JR CHD3URGAS Telefonai:
M ,
11 v a i šv. Mišios aikštėje. JUSŲ
gaunamas Šv. Dvasios dova- j Dievo garbei skiria savo je
Ii
~
vi Ofiso—HĖMlock 5849
VALANDOS:
nas, prabyla.
••« j S*3 i r savo lėšas... Man bu Mišias laikys TT. Marijonų
4204 Archer Aveaub
Rezid.—HEMlock 2324
Pirmad., Antrad., Ketvirtad.,
KMpntfls supeiTTTO
UGONIUS PRIIMA :
Penktad. 9:30 iki 12—1:30
VALANDOS: Trečiadienį ir
''I^ietuvos Bažnyčia - - j . u vo džiaugsmas šį rytą pa Rėmėjų centro valdybos gar
Pmtaruaylino PiH
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. tądien j pagal susitarimą; kitomis
iki 8:80
tokį kunigą...
D*e * W™W*MM,
niausią katalikų šeimoje, pa gerbtidaugiau
tokių ILai
kunigų
***. *. VaTrečiad. ir Sekm. tik susitarus. dienomis nuo 2 iki 4 po piet,,
Trečiadieniais
Uždaryta
vas
rėjo daug audrų, bet vis at
7—0 vakare.
lantiejus, iš Waterbury ConŠeštadieniais
9:80
iki
12—1:80
sigavo, ne s liaudis davė davg duoda kaip j i s . "
neetieut. Per šv. Mišias gie
5S44 W. Ifith M
Tel.: GROvehill 4020
iki ą P.M.
GYDYTOJAS O? CHIRURGAS
(Bus daugiau)
m
dos Hartfordo Sv. Trejybes
gerų kunigų. Nihilizmo, be
(Ofiso ir Rezidencijos)
Akių Specialistas
TJMAM DARBAM OARAJTTOOTAi
f^W
dievybės dielė siurbiasi ir į
4146 Archer Avenue
Laikomas Pasitarimui
=%
Tai*>m TtoQ IJdlrby^Hj
Ofiso Tel. LAFayette 3210
USA lietuvių kūną... Gelbsti Jr
TtaoklM M^Ullu*
Rez. Tel. REPubtic 0054
CANaI 0523 Platt Bldg.
geri kunigai. Vienas iš jų
(JOVAIŠAS)
M
,f
Jeigu Neatsiliepiama —
DYKAI
APKAINA
VIMAJi
.gaukite: KEDzie 2868
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kun. Juras, kurs visada veraUaam Ii namq Ir prurtatos
VALANDOS:
2423 West Marąuette Rd.
rus izraelitą... Jo darbo ne
PARDUODAM* If A U / I *
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet
(Dargia Vaistinės Name)
J. RIMDZUS, D. C ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.
žino tik tas, kurs neskaito
RADIOA
OFISO VALANPOS:
Trečiadienio
vakarais
ir
taipgi
UCENSED CHIROPRACTOR
Kasdien nuo 1 iki 4 vai. p.p. ir
laikraščių, nedalyvauja vei
Sekmadieniais pagal sutart|.
7 iki 9 vak. Trečiad. pagal sutartį
m STATE OF INDIANA
kime... Dievo Apvaizda paVISOJ AMERIKOJ plačiai ž nornos

Kun. Prano M."Juro
Jubiliejaus Diena

Putnam, Conn. •

Dr. F. C. Winskuna$

DR. CHARLES SEGAL

DR. A. JENKINS

Dr. Walfer J. Swiatek

Dr. Kazimieras E. Fifz Dr. Walter J. Kirstuk

Dr. J. J. Smefana, Jr.

DR. PETER I. BRAZIS

DR. AL. RACKU5

Radio Sugedęs?

RADIO SERVICE CO.

DR. EMILY V. KRUKA5

Dr. Abander J. Javois

Specialis Carload Išpardavimas!

$1750

)1

Klended Degtinės — 86 Proof
PILNAS KEISAS — i ifths

JOS F. 6UDRIK, Inc.
Didele Krauutve
RAKANDAI, RADIO
IK JEVVELKY

$Q85

VIRGINIA DARĖ — Puikur, Vynas —
Raudonos arba Baltos spalvos
KEISAS — Fifths

••

Taisai PaMHnMmaa YlMaarti
Musikoą Rekordu

Home ealla in Indiana
Phone Wentworth 2527

TELEFONTJOKirBi

PHYSIO THERAPY

936 VVest 63rd Street

/

HOURS: Dftily I to S P. M.
Baturdayi 1* A. If. to f P. ¥ .

$)19

POPLUARUS CHICAGOS ALUS
Galite Gauti Visokiu Rusiu
KEISAS— 24 Steinies

CANd 2927
1

1 • JJL1

10,000
• DEOTINCS
•

BRANDAS

• BUMO

Pirmam Atėjus Pirmas

M O N A RC H
LICUOR
STORE

JOS F. BUDRIK, Inc.
Chicago 8, Illinois
TEL. CALUMEI 7887

Patarnavimą*

NAffHAV
KANTiat

3529 So. Halsted St.
, Pbow: YARDS W54

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

REZIDENCIJA

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

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Sekmad., Trečiad. ir seštad.
1821 So. Halsted St.
Vakarais—tik pagal sutartį.
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ave. Office Tel. YARds 4787
Namų Tel. PROspect 1980
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.
6 iki 9 vai. vakare.
Ofiso Tel. VlRginia 0036

VYNO

# KORDIALŲ
ę ERUPNIKO
Bos Parduodama

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

2423 West Marąuette Boad

G Y D Y T O J A S IR

• GIN
. •

NARIAI

Valandos: 1—3 popiet ir 7—S v.v.
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio
vakarais ofisas uždarytas.

DR. P. Z. LUAT0RI5

BONKŲ

SPECIALĖMIS KAINOMIS

Budriko leidžiamos Radio valaalandos kas sekmadieni, iš WCFL.
\ (1000 kil.) radio stoties, >:30 va
landą rak., o ketvirtad. vak. 1B
WHFC (1450 kil.) 7 vai. vakai ..

3241 S. Halsted St.

GYDYTOJAS TU CHIRURGAS

Tel. CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659
1

••

DR. BIEZIS

3241 W e s t 66th Place
Tel. REPublic 7868

«fc,

Visi departamentai patalpinti
viename baltame name
1947 metų Radios, nuo $2000
iki $450.00.
TELEVISION setai, po $275.
ir aukščiau.
Elektrikiniai dulkių valytuvai,
elektrikiniai šaldytuvai, skalbi
mo mamšinoa, elektrikiniai pe| čiai, aliejiniai pečiai, gasiniai
pečiai, rašomos mašinėlės.
Krautuvė atdara kiekviena
dieną ir vakarais: pirmadieni,
ketvirtadieni ir šeštadienį iki
9 vai. vak.

TeL CANaI 6122

2201 W. Cermak Rd.

Metropolitan Liquor Store
2145 W. Cermak Bd.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS

CHEKURGAS

Rezidencijos

•
f

m e r o iroąpni » A S K O L O § jurg KAM9
mQV KOETTl 1SMW*n TACnNTMUI

DR, I. E. MAKAR

•

JBOU MORITI OAUT1 • * -

GYDYTOJAS m

EBUFEJTM I

LI\IVEB§AL
Sariois aniLoafAssocialioo
1739 So. Halsted St. Tel. HAY 3317
Jūsų indėlių saugumui apdrausti per Federal Savings
and Loan Insurance Corporation.
Atdara kasdien nuo p ryto iki 6 vakaro, Ketvirtadieniais
nuo 9 ryto iki 6 vak., Seštad. nuo 9 ryto iki 1 popietų.

CHIRURGAS

Tel.:

BEVerly

8244

DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS m CfflRURGAS
10758 So. Michigan Avenue
4157 Archer A v e n u e
Ofiso Tel.: PULLMAN 1193
Namų Tel.: PULLMAN 8277
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—S
Trečiadieniais ragai sutartį.

A. Montvid, M.U
Dr. Walter M. Eisin Dr.
GYDYTOJAS ffi CHIRURGAS
( E I S I N A S )
6155 S. Kedzie Ave.

Practice limited to Obstetrica
and Gynecology
VALANDOS TIK PAGAL SUTARTĮ
T e l e f o n a i

VVest Town State Bank Bldg.

2400 West Madison Street

Ofiso Tel.: SEEley 7330
Resiz. Tel.: BRUnsvviek 0509
VALANDOS:
Ofiso HEM. 8700. Rez. PRO. 6232
Nuo
1
ikj
3
popiet; 6 iki 8 vakare
Jei neatsiliepia, šaukit MID. 0001

ir

p,enktadienis, birž. 26 1947

DTTCNRASTIS D R A U G A S , CHICAGO,

ELLlMOIS

3

kol galime, bent tuos, ku
Lietuvos naudai, Vargoni
ninkų Sąjungoje daugelyje
riems galime gelbėti.
kitų draugijų, taip pat prie
Pačiame bankiete sukelta
Rockfordo lietuvių padan-j— lietuviškos. Jaunieji išHELP WANTED — MOTERYS
ALRKSA 3 kuopos, ir t t * "D R A U G O" *
per 1000 dolerių.
ge per pastaruosius tris me- važiavo į Floridą kelioms
(Pabaiga)
Vienu žodžiu, jubiliatas savo D A R B Ų
SKYRIUS
Rugpiūčio 17 d. Lithuatus, buvo labai tamsi ir ne- savaitėms.
gabumus sunaudoja Bažnynian Country Club bus mil Bažnyčios reikalais
aiški, bet, ačiū Dievui, šian
Ta proga, lankėsi pas mus žiniškas
"DRAUGAS" HELP WANTED
piknikas
BALF
Pirmas jo žygių buvo a p - | č i a s i r d v y n ė s naudai,
ADVERTISING
DEPARTMENT
die jau pasikeitė: gaUiname svečių: Jonas Stankus su n a u d a i > 0 v i e š a
MM^ tvarkyti bažnyčią iš viršaus! p arapijonai tą labai verPASTOVUMAS, TRUMPŲ
127 No. Dearborn Street
VALANDŲ DARBAS, ŠVARIAM
lietuvį kunigą!
Tel. RANdolph 9488-9489
šeima,
DeKalb, L, VIa-1 g a t v ė s e , rugsėjo 15 d.
stogą apdengti, vėliau pa- t i n a i r n e d v v a i > k a d * * s u
MODERNIŠKAM NAME
das Stankus su šeima, iš Au
Pittsburghas ruošiasi di grindinai pertvarkyti elek- judo, kas kiek gali, savo
• LABAI AUKŠTOS RATOS
HELP WANTED — VYRAI
Nors Rockfordo lietuviai rora, 111., ir Stasys Misiūnas, deliems darbams BALF'ui. tros apšvietimą, vidų sienas | d v a s i ° s v a d ą P a S e r b t l 72tfc J valandą, pradedant
yra daug pasid a r b a v ę ir iš Roseland, Chicago, 111.
77 ttc J valandą po 3 mėnesių
išdažyti ir k. 1940 m. atnau-| Jubiliejus įvyksta birže- PUNCH PRESS —
*
h
o
2
9
d
82V4c i valandą po 6 mėnesių.
daug prisidėję prie Lietuvos
- Jubiliatas laikys POWER SHEAR —
Jaunavedžiams linkiu iiHaverhill, Mass., dviejose jino kiek, o šiais metais pa- j
laisves atgavimo ir jos pa giausio ir laimingiausio gy- I pramogose BALF naudai su grindinai perdažydino. Bok- iškilmingas š v - M i & a s daly PRESS BRAKE —
• 5 IR 6 DIENAS į SAVAITĘ
vaujant
vyskupui
Tomas
A.
laikymo, bet niekuomet ne
rinkta $106.07. Vien Penny štai pagrindinai išdengti ir
• VAL. 5:30 IKI VIDURNAKČIO
venimo.
. Operatorių
buvo taip susirūpinę kaip
išcementuoti, įtaisyta dau Boland, D. D., L. L. D., ir
*
{Sale surinko $59.07.
• APMOKAMOS ATOSTOGOS
WELDERIŲ
dabar! štai, birželio 29 d.
gybė bažnytinių rūbų, šven desėtkam s kunigų.
IR ŠVENTĖS
Birželio
24
d.
kaip
kitur,
'
JIG
V
Y
R
Ų
Vakare
bus
"Laisvės"
sa
nusprendė pralenkti ir čikaBrooklyn, N. Y., našlaičių tųjų stovylų, relikvijų, su
• UNIFORMOS DUODAMOS
taip
ir
pas
mus,
buvo
šv.
Jo
TOOL IR D I E V Y R Ų
lėje
pagerbtuvių
bankietas
moderninti
vargonai
ir
k.
IR IŠVALOMOS VELTUI
giečius. Tiesa, buvo daug,
vakarienes Maspethe proga
P
A
P
R
.
D
A
R
B
I
N
I
N
K
Ų
no
diena.
Iš
visų
Jonų,
kudaug darbo, daug nuovar
Lietuvių Siuvėjų Lokala s 54 Tai visa sudaro begalės ru- su programa kurioje daly 40 vai. j savaitę, laikas ir pusė • DAUG DARBININKĖMS
NAUDŲ TEIKIAMA
gio: Pijus Aleksynas nupli n e apvaikščiojo ir linksmi-1 B A L F , m p a a u k o j o $ 5 0 0 . Tai pesčLų. Nors sunkiai teko vaus Lietuvos Operos so už viršlaiki, bonų pienas, apmo
dirbti, bet nieko nesigailėjo listė VI. Grigaitienė ir kiti kamos šventės, atostogos apmo Visaip bandysime paskirti prie darbo
Bgr^khmo
ko, Juozas Bacevičius — pra nos savo vardo dieną, tai į j a u a n t r a t o k i a
kamos po metų tarnybos.
arčiausiai jūsų namų.
lietuviams bile tik Dievo namai' gra žymūs solistai.
auka
žilo, o Jonas Milašius su Ka Jonas Rašimaitis,. jis visus I s į u v § j ų
Atvykite Ir matykite
Koresp. J. Rikselis.
žiai atrodytų, parapijonai
RIDGE
zimiera Makausku po pen- pralenkė. Jonas Rašimaitis tremtiniams ' šelpti.
Miss A l l a n
suėję bažnyčion galėtų gė
7 ~\~]
,*T i yra 78 metų amžiaus ir dar j
METAL
PRODUCTS
Moterių Samdymo Ofisan
y
rėtis
ir
jiems
būtų
malonų
kiohka svarų numetė - bet
^ ž i m t i n § a g . _ | BALF sandėly per balan
2891 So. Hillock
men. gauta: rūbų - jon eiti. Praeitais metais
rezultatai stebėtini! P e n k i ^ k a r t u s b u v ( > p a r v a ž i ^ i džio mėn.
(1 blokas j šiaurę nuo Archer, 8
ILLINOIS BELL
busai atvažiuoja! O k a s tuo
blokai j A a rainis nuo Ashland, arti
381 pastatė senoviško lietuviško
ves į Lietuvą ir ne vienas, 3,821 svarų, maisto
ui>ės).
Per pastaruosius šešis me
se busuose bus, tai vel ne
bet su visa šeima, bet da svarų, knygų — 116 svarų, stiliaus didelį kryžių, ku tus Amerikos
TELEPHONE CO.
Jungtinių
RIVETORIAUS
juokai — Bronius Kačins
mokykloms
reikmenų
—
31
riuo
ne
tik
lietuviai,
bet
ir
REIKIA
bar sako, kad jau nevažiuo
Valstyb'jų gyventojai depokas, Vladas Petkus, Adomas siąs.
309 W. WASfflNGTON ST.
sv. Viso 4,349 sv. Per ge svetimtaučiai
pravažiuoda
Patyrimas reikalinga.
zitavo
į
bankus
ir
valstybės
Pranaitis, Povilas Petrenas
gužes men. BALF sandely mi sustoja pasigerėti. Tai
RivetuOti nešamus keisus.
bonus
virš
150
biiionų
dole
gauta: rūbų — 23,223 s v. vis dalykai, kurie liečia iš
— tik tie keturi vieną toną
Atsišaukite
PARDAVIMUI
riui.
Tuo
atžvilgiu
visi
pa
Pasidarbavus
Škėmienei
ir
CINE CASE CORP.
maisto — 16 sv., vaistų — imtinai dvasinę pusę.
sveria, o kur Jonas Bubinas,
saulio kraštai yra nykštukai
1411 S. Michigan
2 AUKŠČIŲ MEDINIS NAMAS
Jonas Milašius, Steponas Ke S. Misevičienei suruošta puo 15 sv. Viso 23,254 sv. Dalis
Sunku trumpame rašinė prieš Amerikos Jungtines
5
- 5 kambarių, apdengti porčiai. 2
. k a r a m gu radžiu s. Turi parduoti už
liotis, Edvardas Skridla, na, ta Juozo ir Adelės Misevičių i dovanų jau išsiųsta, kita da- lyje sužymėti kitus jo nu Valstybes. Vadinas, niekur
geriausiąjį pasiūlymą. Savininkas —
ant galo ir "dzūkų karalius", n a u j o namo atidarymui, i lis nepakuota ir laukia lai- veiktus darbus, k. a. para darbininkai tiek neuždirbo
1222 SO. 48th COURT
Daug
buvo
svečių
ir
visi
vo,
trečia
dalis
baigiama
paGeros Darbo
nars ir be plunksnų, bet vis
OLYMPIC 9710-J, po 5 vaL
pijoj svetainės pagražini ir neuždirba, kiek Amerikoj.
ruošti,
šiuo
metu
išsiunti
linksmai
laiką
praleido
gi 16 uncijų daugiau. Taigi,
mui kenkia laivų ir uostų ; mas, mokyklos rūmų tobuli
NORI RENDUOTI.čikagiečiai, jeigu nenorite
nimas.
O
kiek
jis
veikė
PLATINKITE
DRAUGĄ
Visų mūsų mylimas ir ger darbininkų streikas.
pasiduoti mums — tai su
SVARBUS REIKALAS
13
MftNESIV
KŪDIKIUI reikia ge
biamas korespondentas —
kruskite !
resnes
gyvenimui
vietos.
Gydytojas
3
Norwood, Mass., L. Vyčių
$
sako,
kad
kūdikis
ligotas,
nervuoSteponas
Keliotis,
šiuo
tar
*
tas
ir
reikia
jam
ir
jo
tėveliams
STASYS
LITWINAS
SAKO:
kuopa yra viena draugijų,
i a r b a 5 kambarių apartUNITED PACKERS tinkamo
Birželio 22 d. susituokė pu labai yra užimtas, naktį
mento. Kas turite a r b a žinote, pa
M
TaI
kuri
iš
savo
pramogų
gauto
nADAD
Geriausias Laikas Pirkti
šaukite—
Birute Savickiūte su Marce- turi dirbti, o dieną sūnų pa
1018
W.
37th
St.
pelno
10
nuoš.
skiria
BALF'
SEEUEY 6114
Ū Š I E S NAMAMS
NAMAMS
U/\Dr\l\
— VISOKIOS
VISOKIOS R
RfrAIES
li Gasparo. Nors jaunikis ne vaduoti. Bet ne visuomet
GERAS PASIRINKIMAS:
ui.
REIKMENIS'
ra lietuvis, vienok yra geras | t a i P b u s : S ū n u s parvažiuos,
HELP WANTED — VYRAI
st
Stogams
Reikmenys
—
Insalnoti?
PlytŲ
tftvalzdofl
Sldrags
ir pasiturintis vyras, šliūbą ° e p o n a s vel pradės savo
— Langę — Doro — Tvoroms Materlolo — Maliavos —
Baltimore, Md., birželio 14
ėmę lietuvių bažnyčioj, ir S a b i j * P^nksną vartoti,
Varniilo — Enamelio — Geležmic Namams Reikmenų
GOOD O P P O B T U N I T Y I N OHIO FOR
d. buvo vieša rinkliava. Su
(Hardware
—
Pleisterlo
—
Cemento
—
Šrato
—
Visokios
vestuvės buvo labai šaunios'
Agnieškutės Švogeris
Rūšies Insnliacljos Materlolo — Štormo Lango — Kom
rinkta per $800.00. Marybinacijos Doro — WalIboard — Plaster Board — Vamslando kvotai
tebetrūksta
4Hų Ir Daug Kito Dalyku.
TO CUT A N D I N S T A L L AUTOMOBILE GLASS
tik apie' poros tūkstančių
APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
TOP WAGES — STEADY WORK
dolerių.
EXCELLENT UORKING CONDITIONS
STASYS LITWINAS, Pres.
Dabar Baltimore ruošiasi
mes jų nesušelpsime, komu
Contact or \vrite immediately to —
nistai pasistengs jiems duoti dideliam rūbų vajui, ir kar
CARR MOODY LUMBER CO.
SOUTH BROADWAY AUTO PARTS CO.
Pittsburgh, Pa., birželio 8 kąsnį, norėdami juos į savo tu baigs piniginį vajų.
S0S9 S. HALSTED ST.
TEL. VICTORY 1272
603 So. Broadway
—
Dayton, Ohio
d. BALF vajaus atidarymo pusę patraukti", sakė teisė
Inąuiries promptly acknowledged
vakarienei vadovavo adv. jas.
VALANDOS: Nuo 8-tos vai. ryto iki 6-tos vai vak.
Ansonia, Conn., BALF 78
Schultz,
vajaus komiteto
skyriaus prakalbose surink BE
33
Kun.
Povilas
Lunskis
nu
pirm. Kun. Charles Owen
ta $99.96. Vakarienėje gau
Rice, pagarsėjęs ekonomis rodė, kad niekad artimo ta pelno $161.44. Vajaus
tas, pasisakė, tremtinių bū meilė nebuvo taip reikalin metu gauta aukų $710.15.
klę gerai žinąs, ir stengsią ga, kaip dabar, šiandieną.
Atsakomingo. Air hammer, lay-out ir abelnas akmens
Skyrius pridėjo $5.85. BALF
sis pagelbėti jiems į Ameri
kalimo darbas.
Centrui per 3 kartus atsiųs
Kun.
J.
Čekavičius,
nese
ką atvažiuoti. J i s priminė,
2441 West 69th Street, Chicago
Nepaprasta proga tinkamam vyrui.
ta $716. Pas iždininką Anniai
atvykęs
iš
Europos,
pa
kad lietuviai įleidžiami pa
Gyvenimui vieta randasi.
gal kvotas, tačiau, kai lietu bėgėlių vardu prašė gelbėti, sonijoje dar likę $30.81.

CLASSIFIED

Kun. J. Simonaičio
Jubiliejus .
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GRANITO KALĖJO REIKIA

WESTWOOD LIQUOR STORE

viai buvo imami į karinę
tarnybą, tada kvotų nežiūrė
jo — ėmė visus lietuvių kil
mės vyrus. Sako: "Lietuvių
pabėgėlių įsileidimas būtų
didelis mums, Amerikai, įna
šas".
'
C
Miesto mayoras
David
Lawrence nurodė, kad tur
tingoji Amerika juk yra
pabėgėlių iš Europos sukur
ta. "Mes negalim būti geri
šios šalies piliečiai, jei mes
pamirštume savo senosios
tėvynės kenčiančiuosius žmo
nes", mayoras Lawrence nu
rodė. ' 'Sukelti
lietuviams
šelpti tik $30,000 Pittsburg-*
he, tai juokingai maža su
ma", toliau kalbėdamas pa
brėžė. Jis ragino pasisteng
ti mažiausiai tris kartus
tiek sukelti. Baierdamas kal
bėti pažadėjo leidimus ir vi
sokeriopą talką, kada ir bet
kokius lietuviams
gelbėti
vaius reikės rengti.
Teisėjas Henry Ellenbogen nurodė, kad palyginus
su nukentėjusiais žmonėmis
Europoje, amerikiečiai visi
yra milijonieriai.
"Mūsųi
silpnybė, kad mes, gyvenda
mi prabangoje dažnai pa
mirštame savo pareigą —
gelbėti nelaiminguosius. Jei

OLSON MEMORIALS
1111 E. Cass St.
Joliet, 111.
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FOR THAT HOME
ALL YOUR OWN

Ar Nekeista?

500 Delegatų

Mažas berniukas uždusęs
įbėgo į maisto krautuvę ir
prašo krautuves vedėjo ka
lendoriaus.
— Bet tavo motina neper
ka pas mus, — atsake vedė
jas.
— Gal būt, — tarė vaikas,
— bet ji skolinasi iš kaimy
nes, kuri pas jus perka.

Philadelphia. — Daugiau
kaip 500 delegatų iš Con^
necticut, New York, New
Jersey, Massachusetts
ir
Pennsylvania dalyvavo pa
sauliečių apaštalavimo or
ganizacijos metiniame su
važiavime.
Ši organizacija rūpinasi
misijų reikalais.

dg

IHARCUTI^

M o n e r »<»««• o«w»

VIENINTELIS AMERIKOS UETUVTŲ KASDIENINIS
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11d., 1B33.

BoMOj tmbitioos couptes urt ianrmg htrt OJB>
future boaie-owiiefs> sodo ts thcfrc irnirmltfed cho)
down paymcnt oeeded . Aaj convenient irnoam opent
joar tasured savings tccount « this Associacioa. Th«
durr vili sbow yoa bov tvoch jroa oeed to

KEISTUTO SAVINGS AND
LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, Sec'y

3236 South Halsted Street
TEL. CALUMET 4118
SAVE VVITH A PURPOSE -SAVE

WHFC -1450 kilocycles
DIDELIS PASIRINKTMAS VYNO, DEGTINES, ALAUS!
Speciale nuolaida organizacijų parengimams,
vestuvėms ir panašiems įvykiams.
Taipgi pristatome į namus geriausios rūšies alų —
buteliais, dėžėmis ir statinėmis.

AL. ŠIMKŪNAS, Savininkas
ON A PLAN

n

T E L E F O N A S — PROSPECT 5951

SEKMADIENIAIS: n u o l-mo#
iki 2-ros valandos popiet. —
KITOMIS DIENOMIS: nuo 9:80
valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS: Penk
tadieniais nuo 7 iki 8 v. vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas.-

6755 So. Western A ve.. Chicago, I1L

L

Telefonas — GBOvehffl 2242
i
a
=
=
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
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Didžiausios Krizės Dienas Gyvenant
RUSIJOS IMPERIALIZMO PLITIMAS
Prezidento Trumano doktrina ir valstybes sekreto
riaus gen. Marshallo ekonominis planas tuo tarpu vis
tebėra teorijoje. Dauguma politikų ir ekonomų juos
laiko gerais, tačiau kol nesurandama kelių jų sekmingesniam ir greitesniam įgyvendinimui, Europos ir po
litine ir ekonomine būkle vis labiau susikomplikuoja.
Sovietų Rusijos imperializmas tiek plačiai išskėtė
savo kruvinus nagus, tiek daug tarptautinių konferen
cijų niekais pavertė, tiek daug sutarčių sulaužė, kad
galvoti apie sekmingesnj taikos planavimą šiandien
atrodo mažai galimu dalyku. Po to viso, kas paskuti
niuoju laiku įvyko Balkanuose, sunku yra būti opti
mistu žvelgiant j Europos ateitį. Optimizmą mažina
ir tas faktas, kad iš Vašingtono ir Londono puses tik
paprastas popierinis aktas teatlikta — protesto nota
pasiųsta.
Šitoks lėtumas užsienių politikoj ir santykiuose su
agresyviškuoju rusų bolševikų imperializmu, Maskvą
ir jos visus satelitus verste verčia nesiskaityti su Tru
mano doktrina ir visais kitais planais ir tiesti savo
pirštus kitų tautų gerkles link.
ČEKOSLOVAKIJOS LIKIMAS
Šiuo metu verta turėti atdaras akis ir; žiūrėti, kas
atsitiks su Čekoslovakija ir kas gali įvykti pačioj Grai
kijoj, dėl kurios ir pati Trumano doktrina išdygo.
Čekoslovakija gali suvaidinti tokį pat vaidmenį po
antrojo pasaulio karo, kokį ji suvaidino t a r p pirmojo
ir antrojo pasaulio karo.
— Kai 1938 metais Hitleris užgrobė Bohemiją ir Mora
viją, politikams jau buvo aišku, kad vokiečių nacių'
siekimai yra neriboti. Tai palietė jėgų balansą ir, ilgai
niui, privertė Angliją ir Prancūziją imtis ginklo.
Sovietų Rusija, nėra jokios abejones, griebsis prie
monių paimti visą Čekoslovakijos kontrolę. Jėgų lyg
svara tada dar labiau pakryptų jos pusėn.
REIKALINGA SKUBIŲ VEIKSMŲ
Ar rusų imperialistų žygiai galutinai paimti Čeko
slovakijos kontrolę automatiškai vestų prie naujo ka
ro, tuo tarpu dar sunku būtų pasakyti. Bet kad toks
Maskvos žygis galutinai užkirstų kelią taikos atsteigimo pastangoms, apie tai jokių abejonių būti negali.
Realiai žiūrint į šiandieninę Europos padėtį, šiaip
reikia statyti klausimą: dabar arba niekuomet. Jei no
rime išgelbėti Europą iš komunistinio totalitarizmo
nasrų, reikia veikti tuojau, stipriai ir energingai. Kiek
viena sugaišta valanda dirba prieš taiką ir visų tautų,
visos žmonijos laisvę ir gerovę.

Marshallo Planas Ir Maskva
Rusijos užsienių reikalų komisaras Molotovas vis tik
atvyko į Paryžių tartis su anglų ir prancūzų užsienių
ministrais Jungtinių Valstybių sekretoriaus ^en. Mar
shallo ekonominės paramos planui svarstyti.
Bet, žinant, kad Maskvos laikraščiai piktai tą planą
puolė, nenumatoma, kad Molotovas bus sukalbamas.
Jis ir tą darbą sabotažuos, kaip sabotažavo visus ki
tus. Mat, Maskva vis daugiau ir daugiau laiko nori
laimėti savo j takai plėsti.
Sovietų Rusijos pozicija sąryšyje su Marshallo pla
nu vis tik yra pusėtinai kebli.
Jei ji privers savo satelitus atmesti Marshallo siūlo
mą paramą, tada tų kraštų gyventojai, kuriems pagelba yra būtinai reikalinga, atsisuks prieš savo vy
riausybes. Tos "vyriausybės", kurios ir taip neturi*
žmonių pasitikėjimo ir pagarbos, nes jos y r a Maskvos
jiems primestos, dar žemiau kris jų akyse
Bet, iš kitos pusės, jei Marshallo planas būtų priim
tas, tuomet geležinė uždanga bent dalinai būtų pakel
ta. To Maskva labiausiai nenori ir bijo.
Tuo būdu Molotovas atvykęs Paryžiun, atsiranda
t a r p kūjo ir priekalo.
Sekmadienis, birželio 29 d. yra Chicagos Lietuvių
Tarybos piknikas Liberty Grove. Visi dalyvaukime ir
paremkime Lietuvos laisvinimo darbus.

£

Rašytoja Luce Apie Savo Atsivertimi
— Episkopalų mokykloj, metodistų pamaldose, pres
biterionų vedybose. — Voltairo raštai ir jėzuito laiš
kai. — Atsilankymai pas popiežių,
—2—
KLAIDŽIOJANTI JAUNYSTE
Garsioji rašytoja, buvusi kongreso narė Klara Luce,
žurnale McCall aprašydama savo atsivertimą į Katali
kų Bažnyčią, pasakojasi, kad jos motina bažnyčion nei
davo, nebent gėlių pasižiūrėti. Kai rašytoja buvo devy
nerių metų, jos motina atsiėmė divorsą ir už ketvertos metų susituokė su Dr. A. Austin. Mažytė Klara
keletą sykių lankėsi sekmadienio religinėj mokykloj,
vėliau ji buvo atiduota į episkopalų mokyklos bendra
butį, o paskui persikėlė į netikyhinę mokyklą ir sek
madieniais nueidavo į metodistų pamaldas.
Jaunutė, 19 metų, Klara episkopalų bažnyčioje su
situokė su J. Brokaw. Jis buvo sunkaus būdo, jų mo
terystė irgi baigėsi perskyromis, o po jo mirties Klara
kongregacijonalistų bažnyčioje susituokė su presbite
rionų misijonieriaus sūnumi — H. Luce.
Taigi Klara Luce buvo išaugusi be tikybos, nors
kartkartėmis atsilankydavo ar patarnavimų ieškojo tai
vienos, tai kitos protestantų sektos bažnyčioje.*
PRADEDA PAŽINTI

KATALfKYBĘ

Katalikų Bažnyčią ji pradėjo pažinti, kai savo jau
natvėje gyvendama Vokietijoje ir Prancūzijoje ėmė
lankytis į puošnias gotikos katedras. Nors tas jai darė
įspūdžio, bet skaitymas tokių "apšvietos" laikotarpio
rašytojų kaip Voltaire, Montesąuieu, Diderot — jai
buvo pripūtęs daug vėjų.
Labai gerą įspūdį, dar mokykloje į ją buvo pada
riusi gera jos draugė, dievota katalikė Dorothy Burns
(pereinant į katalikų tikėjimą ji buvo Klaros krikšto
motina).
1940 m. rašytoja buvo Romoje ir aplankė popiežių:
— Nor s tas atsilankymas padarė man gilų įspūdį,
kaip kad daugeliui nekatalikų padaro popiežius gilų
įspūdį, tačiau to atsilankymo metu nieko neįvyko, kas
būtų davę vilties, kad aš kada nors liksiu katalike...
Vėliau aš turėjau dar du pasikalbėjimu su popiežiumi,
bet... tada vi s dar neatėjo į #alvą mintis, kad kada
nors aš liksiu viena iš jo dukterų.
JĖZUITO LAIŠKAI
Kalbėdama apie katalikų įtaką į ją, Klara Luce pa
sisako, kad ji nejutusi to, išskyru s vieną:
— Laike paskutinių ketverių metų stipriai jaučiau
Įvieną įtaką — katalikų maldos, — sakosi rašytoja.
Istorija to šitokia: ji kartą parašė straipsnį apie
karo našlaičius. Rašinys labai patiko jėzuitui vienuo
liui tėvui Eduardui VViatrak, k u r s gyveno Cincinnati
ir dirbo berniukų parapijinėje mokykloje.
— Tėvui VViatrak patiko tas straipsnis ("Ką gali
padaryti moteris") — rašo Klara, — bet jis savo laiš
ke davė suprasti: neapribotai daug moteris gali pada
ryti, jei tik ji savo širdyje turės pakankamai Dievo
meilės. I r jis pažymėjo, kad jis ''prisimins mane savo
maldose". Būdama kongrese aš vis greit atsakydavau
į laiškus; aš padėkojau už jo laišką ir maldas. Nuo to
laiko mažai savaičių praeidavo, kad negaučiau laiško
nuo tėvo Wiatrak. Jo laiškų tema niekada nesiskirda
vo: "Meilė tobulina teisingumą, — teisingumą, kuriuo
Dievas yra mylimas labiau už viską: visu protu, visa
širdimi, visa siela. Dievas ir Meilė yra sielo s vartai...",
ir jis vis meldėsi..."
TAS, KURIS SUVAIDINO YPATIJTG4 VAIDMENĮ
Kartais į laišką rašytoja atsakydavo, tačiau daugu
mą palikdavo neatsakiusi.
— Metams bėgant jo laiškai man pradėjo daryti di
delį ispūdį. Jie. buvo kunigiškai kilnūs, nors ir rašyti
mokytojo stiliumi. Daugiausia gal jie man padarė įspū
džio ne tuo, kas juose buvo rašyta, bet tuo, ko juose
nebuvo: per penkerius metUs tėv. VViatrak nepaprašė
iš manęs nė mažiausio* patarnavimo ar malonės. Jis
neprašė nei pakeisti savo pažiūras, nei neprašė pinigų
labdarybei, neieškojo pasimatyti, neprašė pasiūlyti ko
kį įstatymą ar pasakyti kalbą, ir niekad neužsiminė
kad turėčiau būti konvertite...
• Vėliau tėvas Wiatrak suvaidino ypatingą vaidmenį
mano atsivertime — rašo Klara Luce. Dr. J. Prurcskis

įdomi Kny9a Perspausdinama
Hearsto dienraščiai, inimant ir Chicago Herald-American, perspausdina buvusio Lenkijo s ambasadoriaus
Vašingtone, Jan Ciechanowski, knygą "Defeat in Vict o r y " . Knygoje vaizdžiai atpasakojama, kaip "trys di
dieji" pardavė Lenkiją Sovietų Rusijai. Toje knygoje
yra keliamas ir Baltijos valstybių klausimas
*

Birželio 29 d. važiuosime į Liberty Grove, kur bus
minimi skaudūs ir tragingi įvykiai Lietuvoj (1940 ir
1941 m. birželio mėn.).

•

Ar jau visi pasiuntėt laiškučius savo kongresmanams
prašant, kad jie remtų Strattono — R. H. Bill 2910?

Penktadienis, birž. 26, 1947
T. ANGELAITIS

IŠLIKOM

0YVI

VAIZDAI IŠ BOLŠEVIKŲ OKIPACIJOS
\

(Tęsinys)

Iš Šen Bei Ten
Rašo Tadaušas Dūdelė
Kai bolševikai okupavo
Lietuvą, jie pradėjo visame
krašte rengti "džiaugsmo mi
tingus". Miestuose į aikštes,
o kaimuose į kokį nors kie
mą policija (dabar ji vadi
nosi milicija) ar seniūnas
suvarydavo žmones, o iš ka
lėjimų išėję arkliavagiai ir
žmogžudžiai, tapę "politi
niais" kaliniais, net apsipu
toję rėkdavo, kaip dabar
linksma ir gražu pasidarė
gyventi. Ir vis tik dėka Sta
linui
Vienam dvare, susivaręs
kumečius, jų žmonas ir vai
kus, vienas tok s "liaudies
švietėjas" savo džiaugsmo
prakalbą pradėjo maždaug
šitaip:

— Kol kas dar ne. Gyvenu gatvėj, — juokavo ku
nigas.
— O kur apsistojote?
— Niekur, dar tebeeinu. Kur sustosiu, dar nežinau.
— Jei sutiktumėte, tai aš galėčiau užleisti savo ba
lionėlį,
ii
— Dėkui, ponas gydytojau. Labai dėkui. Gal pail
siu arčiau bažnyčios. O be to, kažin, a r juiriš bus pa
togu, kad kunigą priimsite. Ar neužpyks sveikatos kr>
misarijatas, kad su kunigu susidėsi.

»

— Nieko, tegu daro, ką nori. Manęs nepabaidys. Aš
visada darbo turėsiu. O gydytojui su kunigu jilfe tinka
draugauti.
ftl
— Dėkui, pažiūrėsim. Dar kartą dėkui už užjautimą.
— Bet iš tiesų, jeigu... tai prašau...
— Dėkui.
Saulė leidosi. Tadas tebeėjo gatve. Paskutinieji sau
les spinduliai glostė medžių viršūnes, feažnyčios kry
žius buvo dar visai apšviestas. Šviesus kryžius spin
dėjo virš temstančios žemės. Kunigas jaučia lengvu
mą krūtinėje. Toks džiaugsmas retai pasitaiko. Taip
buvo po pirmos išpažinties Pirmos Komunijos dieną,
pirmą kartą sutaną užsivilkus, primicijų dieną. Ta
čiau šios dienos džiaugsmas skiriasi mio anų džiaugs
mingų valandėlių. Tadas pajuto, kaip saldu bent tru
putį už Kristų pakentėti, būti nuskriaustam. Dafcar
jam atrodė, jog didelis žingsnis žengtas arčiau Kris
taus. Dabar ir jis galėtų su Kristumi sakyti: "Paukš
čiai t u r lizdų, lapės turi urvų, o žmogaus Šuhaus tar
nas neturi kur galvos priglausti". Dar kartą žvilgte
rėjo į spindintį bažnyčios kryžių ir, lengvai atsikve^
pęs, žingsniavo tolyn ieškoti vietos nakvynei.

— Brangūs draugai ir drau
ges, naujos socialistinės tė
vynės piliečiai! Prie to kru
vinojo Smetonos ne tik jūs
neturėjot laisvės ir turėjot
kaip arkliai dirbti, bet ir gy- vuliai šviesesnės dienos ne- f
matė. Imkim draugo Tara- m
Pernakvojo Tadas pas pažįstamus, visada bažny
bildos Šėmąją. To fašisto |
čios ir parapijos reikalais susirūpinusius žmones. Šei
Smetonos laikais ji net dve-J
ma buvo patenkinta, kad kunigas rado prieglaudą jų
jus metus neturėjo veršelio *
namuose.
ir buvo užtrūkusi, o dabar,
(Bus daugiau)
tėvo Stalino dėka, net du iš
karto atsivedė. Taigi, draug
Bet jam neteko savo kal
bos baigti, nes iš klausytojų
tarpo pasigirdo rimtas bal
IT
sas:
i?y!
— Tai geras buvo jautis...
Visi kumečiai čiupo už pil
M
vų, kad jie nuo juoko neper-i;
plyštų, o vargšas komuniz-feį(
%s
mo apaštalas turėjo nešdin-į
tis lauk.
M
fAUto
v *•Zte
• •
•
Praėjusių metų pabaigoj
We*re happy~to beof service to individe
vienos Watertown, Mass.,
als and families who want to look to ttte
bažnyčios savaitinių prane
futurfe with safety, by savirig rcgularly In
an
insured saving? account hfcre. Start with
šimų lapelyje buvo atspaus
a small amounf now-and save "bėre regudinta tokia žinutė:
larl£,
"Irving Jonės ir Jessie
ST. ANTHONY SAVINGS
Brown apsivedė spalių 24^d.
Taip pasibaigė draugystė,
AND LOAN ASSdČIATION
kuri prasidėjo dar pradžios
1500 South 49th Couit, Cicero 50, III.
mokykloje' \
JOSEPH F. GRIBAUSKAS, Executive S^ecretary
• •
•
PHONE — OLYMPIC 412
Neseniai Chicagos dien
raštis "rlerald American",
rašydamas apie vieną pasi
r^
korusį vyrą, užbaigė:
Gerų ir Tvirtų Seklyčioms Sėti}
"Policija negalėjo nusta
tyti savižudybės priežasties.
IŠDIRBĖJAI
Vyras buvo nevedęs".
• •
*
Mteų Ilgų mšių t»tyr!Neseniai Amerikoje lan
mas rakandų išdirbime
kęsi australiečiai pasakoja,
Jgyjo nuo pirkėjo, pilną
Tiesiog Jums ^ S J ¥ patenkinimą.
kad jie buvo labai nustebin
U MOsu DlrbtuvM ^ * r
ti, kai Amerikos miestų gy
Turime didelį ir pilną pasirinkimą gražių, g e n | Ir
ventojai vis gyrėsi, jog jų
vėliausios mados SEPLYČIOMS SETŲ;
miestas turi ką nors tokio,
PIRMIAU MATYKITE MŪSŲ DIRBTUVE
ko nėra kitur Amerikoje.
Pas Mm Perkant — N u pirksi t e Daug Pigiau!
Vienas buvo didžiausias, ki
GARANUOTA MEDŽIAGA IB DABBAS tĖMAMA
tas gražiausias, trečias se
UŽ LABAI PRIEINAMAS EAINAS!
niausias ir t.t. Pagaliau jie
atvyko į vieną sulūžusį mies
Tūkstančiai Pilnai Patenkinta Pirkėjų Išgarsina Mus. —
telj, kur tebuvo tik viena
Prie Progos Paklauskite Ju. krautuvė ir keli kiaurais sto
gaiš namai. Juokais paklau
sus, kuo tas miestas pasižy
mi, vienintelės krautuvės sa
— PABLOB SUTTB IADIRBftJAI —
vininkas atsakė:
4140 Archer Ave.
Chicago 81 ITL
" A š manau, kad tai pats
Telefonas—LAFayette 3316
nežymiausias miestas Jung
Savininkas—JOE fcAZIK—KAMfcAllTS
tinėse Valstybėse!"
y?

YOUR
SAVINGS
ARE
WELCOME

Archer Avenue Furniture Co.

i

»%>
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sų tautai, šiais metais bir
želio mėnesį pasišvęsk kil
niam darbui ir padėk surink
Cicero. — Nebetoli liepos
PIKNIKAS STATYBOS
teises, o visus mūsų šalies ti aukų mūsų vargstantiems
pirmoji, kurią turime išnau
FONDUI
gyventojus, kurie taip mylė broliams tremtiniams. Juk
Įsidėmėkite visi! š v . Ka doti rinkimui aukų.
jo laisvę, padarė savo ver ir jie yra žmonės, jie taip
Lietuvaitės! Kurios nedir
zimiero Akademijos Rėmė
gais.
pat nori valgyti...
Marąuette Park. — BALF
jos ruošia nepaprastą pik bate dirbtuvėje, jūsų šventa
41
Vykdamos į susirinkimą, niką — Vytauto parke — pareiga pasidarbuoti tėvy
5 skyrius praneša, kad birl^
m. birželio mėn. 13,
pašvenčiant
želio 22 d. mūs parapijos 1H ir 15 dd., raudonieji oku- Į būtinai atsiveskite ir savo liepos mėn. 6 dieną. Tikslas? nainių labui,
Akademijos Statybos, Fon tam nors pusdienį. Užsire
bažnyčioje buvo rinkliava j pantai su įvairiomis susisie- drauges bei pažįstamas,
John Stancikas
dui didinti. Kviečia visus. gistruoti reikia pas BALF
tremtinių šelpimui.
Aukų | kimo priemonėmis, kaip koks
BALF 5 skyr. pirm. Įžanga dtykai su proga lai-j skyriaus veikėjus. Gi antrasurinkta $631.35. Klebonui i baisusis, pasauly dar negirmėti gražią dovaną.
dienio rytą jįe nuveš į pa
kun. J. Paškauskui, visiems dėtas siaubas, švaistėsi po
skirtą vietą aukų rinkti.
kunigams ir bažnyčios ko- mūsų mylimos Tėvynės mies
VYČIAI, PRAŠOM
O tu, broli-sesute, lietuvi,
mitetui už triūsą, o taip p a t ! tus, miestelius ir kaimus ir
"Ateities*'
šokėjų
grupė
l TALKĄ
kurie dirbate dirbtuvėje, ar
visiems aukavusiems reiškiu' su didžiausiu, iki t o laiko
vadovaujama
V.
Beliajaus,
Birželio 28 d. Lietuvos Vy ba kurie negalite prisidėti i
dar negirdėtu žiaurumu, anuoširdžią padėką
reštavcT mūsų brolius ir se- j paskutiniu metu buvo išva- Į & ų Namo Remonto Komisi savo pasidarbavimu, turi j
_
_ ses ir sausakimšai prigrūdę j žiavusi iš Chicagos įi dvi vie- j a daro talką namo kieme, jausti pareigos prisidėti au
Tą pačią dieną
Ona Malakauskie^T ^ m j r s t a ^ i ū - I gyvulinius
vagonus, vežė; tas ir grįžo atgal d ž i a u n a - 2 *53 West 47 S t , kad jį pa- ka pagal savo išgalės. Kada
nienė ir P. Mažonienė p o l k o s į tolimąjį Sibirą. Tos mosi, kad galėjo dideliam j r u o k l s vasarvietei. Raikės aukų rinkėja paprašys au
kiekvienų pamaldų išeinan- trys dienos mūsų tautai bu- skaičiui kitataučių parodyti ( t v o r a pataisyti, būdos su- kos, suprask, jog tavo bro
nors dalele
vo
juodžiausios.
Po
visą
kraš
Lietuvos.
| tvarkyti, žemė išlyginti, ta- lis, sesutė, kaimynas, ar ki
čias moteris registravo dėl
tą siautėjo raudonieji budeGegužės 24 d. tautinių šo-, k a i įšvęsti į r t.t. Jonas Bra- tas koks giminaitis kalba
"Tag Day"
kUriS
Iki šios dienos BALF 5 W , Paukšėjo iš jų ginklų ^
^
£ * " * * tave, prašydamas išmaldos.
skyrius turi užregistravęs 78 leidžiami šūviai. B * * * * ^ ° J ^ * £ S i i i fe ^
^ ^ ^ "* ^ Pasigailėk jo.
• kik
me krašto kampely girdėjos, tival programoje St. Louis. ^ t o b u g n a m e i r p a r o d y f c
Todėl, liepos 1 d. pajudinA
'vien tik išgąstingi šauks- j Didžiulė minia žiūrovų smar j k a s r e įkalinga atlikti. Vy- kįm Dėdės Šamo žemėje lie
Birželio 27 d 7 30 vai m a i ' klyksmai ir dejonės, o į k i a i s ir ilgais plojimais i š - j a a i , seniorai ir juniorai, ku- tuvišką pasaulį. Parodykim,
n a r«niino ^vpt^inPiP milni' i š n a u J a i a t v e r t l * žaizdų te- reiškė savo susižavėjimą b * r i e t i k t u r i t e l a i k o p r a š o m i
kad mokame atjausti tėvy
nainius.
J. Tarulis

CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA

Ištieskime Ranką

Kas, Kada Ir Kur

Veikiame Tremtiniu
Susetpimui

"Ateities" Šokėjai
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*
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KOPLYČIA

LEGULO OINTMENT parsiduo
ta po $1.11 Ir po ft.SŽ.
Siųskite jūsų Money Ordarl tla- '
atog | —

RANDASI:

i

10756 So. Michigan A ve.

LEGULO, D E P T — D .

TeL PUI* 1270 arba CAN. 2519
Res. teL — COMmodore 5760

4847 W. 14th Street

4330-34 S. Colifornia
Avenue
Lafayette 0727
Koplyčios VELTUI Visose
Chicagos Dalyse
Radio Programai WGES
(1390 k.)
DABAR KAS ŠEŠTADIENI,
nuo 8:16 iki 8:30 v. ryt©.
mmm

~^m

Veteranų Perlaidojimo Reikale
Kreipkitės prie ANTANO B. PETKAUS, Laidotuvių Direk
toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums
norint, kfinai žuvusių ar mirusių veteranų — jūsų mylimųjų,
bus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks
į jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas.

VALANDOJE

NULIŪDIMO

KREIPKITĖS PRIE
ANTHONT B .

PETKUS
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

CICERO 50. ILLINOIS

MCSŲ KOPLYČIA YRA AIR-CONDITIONED

659 W. 18th Street

Tel. SEEley 5711

V/2 bloko į rytus nuo Halsted. Pietų gatves pusėje.

Ambulansu patarna-A^
vimas yra teikiamasj
dieną ir naktį. Keikaie, laukite mus.

m\

Mes turime koplyčias
visose Chicagos ir
Koselando dalyse tr
tuojau patarnaujamu

\)M
I

Įstaigos

Naujas Namas

J. RIDIKAS

UODĖSIO VALANDOJ
šaukite

KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG IŠ DIRBTUVĖS
•
Užsisakykite gražų paminklą ant savo mylimo as
mens kapo — tiesiog iš šios vieninteles lietuviškos pa
minklų dirbtuvės.

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ

DI*£KTO*IAI

Nuo akmens šlifikavimo iki raidžių iškalimo ir
paveikslų įstatymo — BITTIN Ir KAMENSKY ekspertyvis darbas yra paremtas 45 metų patyrimu.
Aplankykite mus ir pamatykite mūsų darbo pavyz
džius. Dirbtuvė yra atdara visomis dienomis ir viso
mis valandomis.

BITTINandKAMENSKY
Monument Works
3938 W. U l t h STREET — Tel. BEVerly 0005
Pirmoji paminklų dirbtuve nuo gv. Kazimiero kap. vartų.

3354 S. HALSTED ST.
710 W. 18th STREET
Teiephone: YARds 1419

IGNACAS J. ZOLP
1646 WEST 46th ST.

#•45 Sa W«tfMi Mm»

> ffffįįįįĘįm

^ ^

PRO*p#ct009^

YAM» 1138-1139

Phone: YARds 0781

LACHAWICZ ir ŠONAI
Phones — CANal 2515
COM 5765; PUL 1270

2314 W. 23rd PLACE
10756 S. MICHIGAN

Paminklus pristatome į visas kapines arti ar toli.

=c=

46054)7 S. Hermifage
Avenue
Yardsl74I-2

Pres.

Phone — GROvehUl 7575

i

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

PETER P. GURSKIS £ Ž S X

6234 So. Western Ave., Chicago 36, IHinois

<P

John F. Eudeikis

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Chicago Savings and Loan Association
Pakel,

mul, nuo darbo Išbėrimams ir ai
toms odos nagallms iš lauko pu

B. A. L A C H A V V I C Z
Laidotuvių Direktorius
ROSELANDE

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION ir vėl
nutarė išmokėti šėrininkams už paskutinius 6 mėnesius 3%
nuošimčius ant Paid Up Share Savings, ir 2% ant visų kitų
Share Savings.
* Pas mus kiekvieno nario indėliai yra apdrausti iki
$5,000.00 per FEDERAL SAVINGS and LOAN INSUR
ANCE CORPORATION, Washington, D. C. Pas mus pini
gai visada buvo ir yra išmokami ant pareikalavimo.
Mes kviečiame tamstą pasidėti savo pinigus taupimui
šioje inšiurintoj, tvirtoj ir smarkiai augančioj finansinėj
įstaigoje, kur visų indėliai yra po Valstijos, ir po Federalės Valdžios įstaigos priežiūra.
Mūsų raštinė nuosavam name yra viena iš puikiausiai
.įrengtų, kur gausite malonų ir teisingą patarnavimą.
Mes kviečiame ir tolimesnius Amerikįos Lietuvius
siųsti taupimui pinigus per paštą į šią Bendrovę; kiek
vieno prisiųsti pinigai bus ūmiai ir teisingai pakvituoti

John

LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS

•

visų moterų kurios jau yra > * •
* • tris. dienas į to-; « e m s patiko Malūnėlis ir ^šomi
t u _
r y t ą a r pir
o p i eįrankių,
t
Pra.
PLATINKITE "DRAUGĄ"
atsinešti
Sibir
užsiregistravusios, o t a i p ^ f l
* buvo išvežtai M i W a _
i.AĖĖŠĖk^t kirvj, kūjįi, piūklą ir kit.
mūsl
R e m o n t o Komisijų
SENOMS, ATDAROMS,
nat nuoširdžiai kviečiame at- v i r š *°>m
* b r o l i l * i r GegU2fB
\ Z
fS K A U D Ž I O M S ŽAIZDOMS
pat nuosi.oziai Kviečiame at
šokėjai kartu su lenkų fc*&silankyti į t ą susirinkimą sesilJ.
_.ais k u r i e _
IR ODOS IŠBĖRIMAMS
d a l y v a v Q
mi_
dar ir nespėjusias užsiregisBirželio mėn. 22 d. tų pa- - ^ f e f i t i v a l e > g u r e n g ė n
„
. . . . ..
Kalantieji nuo temą, atdanj
truoti
eių metų, p a s i d ė j u s karui; ^ ^ k o n c e r t ą N e k a l t o Pra- H a ^ p i J O S KIKI1IK9S
IT skaudžių Jbaisdų, lino kaip tun
ka yra ramiai pasidėti, Ir kaip
Susirinkime bus atstovas j tarp vokiškojo nacionalsocia | 8 i d ė j i m o
_ gy
naktie* meta nagalima favaft ia«lparapijos
fiaičje
I n d HarboJ.
m
informacijas sąryšy su ''Tagjmo vėl lietuviai turėjo sk»u užsitęsė dvi valandas ir su- jos piknikas bus šį sekma mleg-ot. Kuomet
iš centro ir duos paskutines j lizmo ir rusiškojo komuniz- E a g t S t L o u i B >
Programa ; P r a n c i š k a U s lietuvių parapi- ;! ftąlsdos pradeda
džiai nukentėti, nes besi- s i l a u k e didžiausio pasiseki- dienį, birželio 29 d., Wicker ' nležt Ir skaudė
Day".
ti — užtepkite
traukdami bolševikai, k u r '
LEGULO OintParke, Highland. Sis pikni ment
rao.
palengvi
Lietuve ir lietuvi! Prisl-, tik suspėjo, kalėjimuose,
N u o b i r ž e l i o 9 iki 13 <j.kas bus labai smagus, įdo
nimui skausmo
tr niežėjimo tų
mink sau, kad netolimos pra j koncentracijos stovyklose ar I , , A t e i t į e s » šokėjai dalyvavo mus ir įvairus. Visi dalyvau sen'j,
atdarų ir
skaudžių
žaiadų.
eities birželio mėnuo mūsų i kitose arešto vietose esamus panašiam festivalyje Toron- jantieji būsite nufilmuoti ir
Jo atgalrinantautai a t n e š ė labai daug lietuvius žudė be jokio pa- to, Kanadoje. Visa s penkias į nufotografuoti. Grieš muzi- I fiios Ir skausmą
prašalinančios j skaudžių įvykių. 1940 m. bir s i g a i 1 ė j i m o. Tai liudija dienas šokėjai is kanadiečių ka jvairius šokias. Taip pat patybis sutelks
tinkamą
želio mėn. 15 d. raudonieji . m u m s Petrašiūnai, Pravie- ižiūrovų pusės susilaukė šil visi būsite pavaišinti ska Jums
nakties poilsi Ir
pagelbės iAgydjt
grobuonys, sulaužydami vi-] n i š k i s , Rainių miškelis ir ki to priėmimo."
senas, atda
niais valgiais.
ras Ir skaušas tarptautines ir žmogaus tos vietovės,
Atėjus vasarai, "Ateities"
Nuoširdžiai
kviečiame
vie
teises, smurtu okupavo m ū : | Broli ir sese! Prisiminęs šokėjai pradeda galvoti apie tinius ir aplinkinių; kolonijų das. Vartokite JJ irai skaudlems
! | nudegimams, žąsų Ir sutrūkimų
sų mylimą Tėvynę-Lietuvą,; praeitų birželio mėnesių to- j pasirodymus rudenį ir ima lietuvius dalyvauti piknike. prasallnimul, Ir kad palengrlnti
* Psorlasls niežėjimą. Atvedina va
atėmė jai visas suverenines kius skaudžius įvykius mū-i jiems rengtis.
J, T.Piknikas prasidės 10 vai. ry idinamą atillets's Foot degimą ir
• nležljlmą, sustabdo Jo plėtimąsi,
! sulaiko nuo odas liūdžiuvimo ir !;
to ir tęsi s ligi vėlumos.
!;1 mtrflklmo tarp piritų; geras Ir ; <
•
Klebonas ir Komitetas sausos, trokštančios odos nleiejlr^

/

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS

atvykti į taiką kuriuc

s ^ i ^ r s u i S »* •*•*- *•«* *»*- ^ttiko 'iū!e^^t

PRANEŠIMAS

mwm

PIRKITE TIESIOG NUO
NELSON

Sf. Casimlr Monument
Company
3914 West lllth St
Vienas Blokas nuo Kapinių
Tiesiog Ten, Kur Buaal
įĘįtįĮ*

Telefone; CĘDARCRĘST 63 3 S

MAŽEIKA ir EVANS
3319 LITUANICA A V E .
6845 S. W E S T E R N A V E .

P h o n e s : Y A R D S 1138-39
PROspect 0099

LEONARDAS L. BUKAUSKAS
10821 & MICHIGAN

AVE.

Phone:

PULlman

9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUANICA AVE.

Phone: YARds 4908

JULIUS LIULEVICIUS
4348 S. CALIFORNIA AVE.

Phone LAFayette 3572
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Paskendo Vaikas
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M>lwa'~rkee. — Virginia
Chicagos Parko Distrikta?
Chicago. — Roger Hertz, patvirtino
įrengti 25.5 akeCondran, restorano tarnau5 metų, 301 W. Chicago rių naują parką tarp lOOth
Pašvęskime vieną d'eną
Cecilija Stasiūniene, 6207; toja, neprarado šalto proto,
ave.,
Mount Prospect, pas ir 103rd sts.
badaujančiam lietuviui trem- S. Richmond st., Tel. Rep. kai banditas pareikalavo pikendo savo tėvo namo basemgų.
tiniui sušelpti.
6284.
mente, kur buvo dvi pėdos
Liepos 1 d. Chicagoje lie 5. Tovvn of Lake:
Banditas atėjo į restoraną
vandens.
Brone Pivariūniene, 4622 į r pareikalavo atiduoti iš
tuvių
kolonijose
įvyksta
Hong Kong. — Canton
X Kuiu Vladas Urba, iki
George Hertz, 35 metų,
ave., Tel. kaso s registeri 0 pinigus. Bet
tremtinių reikalams " T a g S. Marshfield
stato naują prie Rand road Daily Sun praneša, kad dau-i šiol buvęs vikaru Gimimo
Miss Condran pačiupo šaku
Day". Išnaudokime šdą nepa" Yar. 3599.
ir Central ave., netoli Mount giau kaip 800 asmenų pas-Šv. Marijos parapijoj, šiotes ir išvijo banditą iš res
prastą mums lietuviams su 6. 18ta Kolonija:
Prospect.
kendo Kwantung provincijos mis dienomis kardinolo S.
Veronika Galnaite, 717 W. torano.
teiktą progą! Tik nuo rinkė
Vaikas dingo, kai Hertz potvinyje.
A. Stritch, Chicago arkivys
jų skaičiaus priklauso rink 18th St., Tel. Can. 1504.
dirbo prie kamino, o jo žmo^
kupo perkeltas vikaru į Ci
"Naujienos 0 , 1739 South
liavos pasisekimas. Iki šiol
na Marcella, 32 metų ir jos
cero Šv. Antano parapiją.
Chicagoje užsiregistravo tik Halsted st., Tel. Can. 8500.
tėvai žiūrėjo namą.
Dabar Egypte yra 116 ka
200 rinkėjų, o reikia suor 7. Roseland:
X Ona Mockiene, žinoma
Washington. — Veteranų
Hertz
vėliau
rado
savo
talikiškų
mokyklų.
Petras Niedvaras, 109 W.
ganizuoti 2,000.
sūnų vandenyje, kuris priv- Administracija pranešė bir-, Roseland darbuotojau šiomis
Vyskupas
Arthur
Hughes
Todėl kuo
skubiausiai i 109th st., Tel. Com. 0407.
želio 25 dieną, kad 500,000 dienomis turėjo sunkią akies
bėgo nuo lietaus.
išreiškė
džiaugsmą,
kad
kviečiame užsiregistruoti seVera Benedetto,
10804
karo veteranų dar nėra to operaciją. Dabar jau parvežEgypto
vyriausybe
nutarė
kančiose vietose:
Calumet ave.
amžiaus, kad galėtų balsuo-jta namo ir jaučias einanti
atnaujinti
diplomatinius
san
u
1. Brighton Park:
8. Bridgeport:
*
Įsveikyn. Draugės ir pažįsta
tykius su Vatikanu.
J. Encheris, 4401 S. MoAlex Budris, 939 W. 33rd
Chicago. — Troke buvo
mieji ją gali atlankyti šiuo
zart S t , Tel. Laf. 2973.
st., Yards 6934.
pakrauta už $1,600 vertes
adresu: 604 E. 90 Place.
2. West Side:
Robert M. McClanahan, degtines.
"Sandara", 840 W. 33rd
Langhome, Pa. — Trys
Petras Cibulskis, 2136 W. st., Yar. 4789.
X Ne BALF, kaip vakar
Troko vairuotojas Lutzka
Antfgonish, N . S. — Char- Napoleon, Ind., banko iždi23rd PI., Tel. Can. 8185.
les Joseph MacGillivray mi-1 ninkas, kurs išeikvojo $43,- n u «3° skambinti sav 0 šeimi asmenys buvo užmušti ir ki- j "Drauge" buvo šioj vietoj
9. So. Chčcago:
"Draugas", 2334 So. Oakti penki sužeisti netoli Lang- r a g y t a bet CLT (Chicago
Anastazija
Snarskiene, re. J i s buvo per 28 metus 494.82 to banko pinigų. Su ninkui, kad trokas neina iš
ley ave., Tel. Can. 8010.
horne, kai auotbusas susi-' L i e t uvių Tarybos) piknikas
610 E, 88th st., Tel. Tri. 9291Casket laikraščio redakto imtas i r perduotas teismui. vietos dr prašė pagalbos. Kai
dūrė su dviem automobi- ^„
•
J.- i
•T•
3. North Side:
* į ^ ž o t r o k o neberado.
Užsiregistruoti ir visas in rius. Jis buvo žinomas kai (Acme-Draugas telephoto)
bus ateinantj sekmadienj, Li
V. Daugirdiene, 1644 Wa- formacijas gauti galima taip po istorikas. Casket yra ka _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ ^ _
Trokas buvo pavogtas prie
berty Grove, Willow Springs,
bansia ave., Tel. Bru. 2591. pat B ALF Vajaus Komiteto talikų savaitinis laikraštis.
2214
71st 8tr
—v—
111
4. Marąuette P a r k :
raštinėje, 840 W. 33rd st.,
iai UJU
y, Antanina Juškienė, žmo
Paryžius*
—
Vyskupas
"Margutis", 6755 S. Wes- arba pašaukiant
telefonu
Chicago. — John Bartai-j n a P r a n o > k u r i s y r a n a r i u
Louis Durrien buvo išrink
tern ave., Tel. Gro. 2242.
Yar. 4789. Raštine yra ati
vai-;DDK., vardinių proga savo
Chicago. — 5-to s armijos, letti, 24 metų, taxicab
Tokyo. — Monsignor John tas Baltųjų Tėvų (Afrikos
apiplėštas
namuose tur§ dau
Ona Malakauskiene, 7121 darą visą dieną ir vakarais.
kuri
būstinę
turi
Chicagoje,
Bronius Budąinas
P. Boland, iš Buffalo, buvo misijonierių) superior gene5. Washtenaw ave., Tel.
1,843 civiliai tarnautojai pa Jis neteko $25.
.„ .
v.
.. .
BALF Vajaus Vedėjas | priimtas Japonijos impera ral.
Hem. 7098.
leidžiami
iš
tarnybos
nuo
toriaus Hirohito.
Vyskupas Durrieu, 52 me
mų ir svečių, atsilankusių
pirmadienio.
Jie
paleidžiami
Monsignor Boland įteikė tų, įstojo į mttsijonieriųi or
palinkėti jai sveikatos ir il
Visi Važiuosime
iš
tarnybos
ryšiumi
su
tuo,
Mount Clemens, Mich. — giausių metų.
imperatoriui popiežių enci diną 1921 metais.
kai karo departamentas ėmė Trys vyrai buvo užpuolę 15
klikas darbo klausimais —
X Vaitekūnai Motiejus ir
vesti
taupymo
politiką.
metų mergaitę. 18 metų vai Josephine, iš Berwyn, ir
Rerum Novarcm ir (įuadrakėzas areštuotas.
gesimo Anno.
Milauskai Antanas ir Geno
Bombay. — Henry F.
TEN BUS DIDELES IŠKILMĖS — KARDINOLAS
vaitė, iš Cicero, pabaigoje
Grady,
pirmas
Jungtinių
ASTRFTCH PALAIMINS SENELIŲ PRIEGLAUDA. —
šio mėnesio išvyksta atos
HaverhilL, Mass. — Mrs.
merikos
valstybių
ambasa
Chicago. — Jau įrengtas kardinolas Stritch. Iškilmetogų į Kanadą. Ta proga žaAnthonv F . Walker antrą
Otta\va.
—
Kanada
duoda
dorius
Indijai,
jau
atvyko
J
d
gražus ir jaukus naujas na- se dalyvaus daug žymių viSheJby, Ohio. — šeši as- a paviešėti ir pas Vaitekūkartą
liko
naišlė.
mas, kuriame galės gyventi suomenės bei organizacijų $20,000,000. kad pagelbėti Bombay. Jis buvo pasvei
menys buvo užmušti, kai n o b r o 1 *' gyvenantį Toronto
Jos
vyras,
22
metų.
žuvo
Europos žmonėms, nukentė- kintas Bombay vyriausybes
mi€s
apie 100 senukų bei senučių, veikėjų.
traukinys
nuėjo
nuo
bėgių,
te.
birželio
24
d.
lėktuvo
katas
jusiems nuo k a m
ir
Amerikos
konsultato
pa
Tas namas vadinasi — sene- j Visi rimtai ir susikaupę I
trofoje. Jos pirmas vvras netoli Shiloh.
x E Gedvilienė ir P. Turs
reigūnų.
lių prieglauda, kuri randasi ruošiasi prie senelių] prie-''
~
Tech. sgt. Bemard O'Donkienė, Town of Lake veikėjos
riima
Labdarių ūkyje
Holy glaudos atidarymo. Kai kas j L B D S I MCOSf9
nell žuvo lėktuvo nelaimėje
Family Villa, Orland Park, žada atvykti su stambiomis
laike karo Floridoje.
Tokyo. — Japonai labai
Brooklyn. - Kun. J a m e ? s ų ' k u r i e n o r § s b u s a ; s J*"
Ulinois (McCarthy Road; aukomis.
mėgsta filmą: Goding My
zlu0ti į SenellU
rie laudos
\Vashington, — Distilled
E.
McManus,
Puerto
Ricc
P
^
123rd street).
Atsimink liepos 4 dieną ir Way, kur kunigų roles vai- Spirits Institute
pranešė
misijonierius, buvo popie- Pašventinimą, Labd. SąjunSenelių prieglaudos namas būtinai atvyk į Labdarių j dina Bing Crosby ir Barry birželio 24 dieną, kad šiais
žiaus Pijaus XII paskirtas S o s ^ y ^ * U e P 0 s 4 d - ^ b u ~
Washington. — U. S. Arbus pašventintas liepos 4 ūkį, kur pamaldos prasidės Fitzgerald.
metais per keturis pirmuo
Ponce vyskupu, Puerto Rfca j s a i n U o Parapijos salės išmiios 26 kataliku kapelio Jis bus konsekruotas vysku- \ važiuos 9 vai. C t o . Tikietas
dl!eną. Šį namą palaimins 11 valandą.
sius mėnesius amerikiečiai
pu liepos 1 dieną.
ten ir atgal $1.
30 procentų mažiau išgėrė nai gavo paaukštinimus.
X Kun. Petrui Gasiūnui,
Whiskey, gin. rum ir branŠv. Mykolo parapijos klebo
dy, negu 1946 metais tais
pačiais mėnesiais.
nui, No. Side, pagerbti var
dinių proga, parapijos komi
tetas ir parapijonai rengia
Chicago.
Armijos inži- vienas, pakrovimui.
bankietą sekmadienį, biržeGatineau. — F. A. Allen, nieriai pasiūlė, kad būtų pa
Inžinierių planas numato U o 2 a d ., parapijos salėj. Va
Canadian International Pa gerintas Calumet Sag kana platinti Calumet Sag kanalą k a r i e n £ ^M valgoma lygiai
'YRA TIK VIENATINI
per Company vedėjas, įteikė las. Jo pagerinimas atseitų nuo jo dabartinių 60 pėdų 6 vai. Komitetas tikisi, kad
CIGARETAI DEL
kompanijos vardu už $25,- $80,000,000 ir leistų per me iki 220 pėdų.
j šį bankietą atsilankys daug
000 čekį kun. J. E. La Bros- tus ežeru gabenti 27,000,000
MANĘS . . .
Kanalas būtų pagilintas ir iš kitų kolonijų kun. Pet
tonų reikmenų — tai lygu 5,se,
kaipo
auką
naujai
baž
MANO MĖGIAMI
000 prelciniiį traukinių, turįs iki 21 pėdos, kad galėtų va ro draugų.
nyčiai.
CHESTERFIELDS"
nuo 50 iki 60 vagonų kiek žiuoti dideli laivai.
X Izabele Juciene ir Vik
toras Šimaitis, tremtiniai
Vokietijoj, šiomis dienomis
su kitais 26 lietuviais atvy
Belgija. — Kun. Jcseph
ko į Ameriką. Abu sustojo
Cardiju, jaunų* krikščionii|
MISS B K N M S T T O K R I A l S I A P A S I R O D O
Chicagoj : Juciene adresu
darbininkų sąjūdžio (jocisI . 0 6 D A M A K KO R A D I O ' S P A V E I K S L E
6957 S. Artesian Ave., o Ši
ts) steigėjas ir kapelonas,
"THE WGMAI OX T H E BEACH
maitis — 5235 Keder Ave.
gavo laišką įš Vatikano.
•
i Šiame laiške Popiežius Pijus
X WilIow Springs e atei
XII sveikina Jocistų kon
nantį sekmadieni bus trys
gresą, vykstantį Kanadoje.
lietuvių piknikai: ALT Chi
cago apskrities piknikas Li
berty Grove, o Lietuvos ŪKansas City, Mo. —
kininkas ir Lietuvių Filate
PLANINGAS TAUPYMAS
Miss Anne P. Langihlin, žy
listų draugijų piknikai Spai
mi katalikė, kuri per du me
čio darže. Tikimės, kad vie
Moka Gerus Dividendus
tus turėjo svarbų postą
ni kitų piknikus aplankys.
Mūsų Bendrove gelbsti tūkstančiams tau
pytojų sudaryt atsargas—įsigyt nuosavus
UNRRA-oje, Europoje, buvo
Filatelistų piknike bu s gali
namus—naują automobilį—dėl apsaugos
priimta popiežiaus Pijaus
ma pamatyti jidomus daly
nuo netikėtų nelaimių. Jūsų taupimai ap
XII audiencijoje.
drausti iki $5,000 per Federal Savings &
kas — lietuvių tremtinių
Loan Insurance Corporation.
PRADEK
Vokietijoj paštas, tai yra
TAUPYTI DABAR. . .
tremtinių pašto ženklai, vo
kai, antspaudo3 ir t.t. Tokį.
Chicago. — Keturi bro
paštą lietuviams yra leidus
liai buvo sulaikyti ryšrumi
and Loan Association
britų okupacine vyriausybė.
su vagyste. Buvo pavogta
Under U. S. Government Supervision
seifas su $1,000 ir trokas iš
2202 WEST CERMAK ROAD CHICAGO 8, I L L
Supreme Laundry, 4224 DiJohn J : Kazanauskas, Pres. and Mgr.
Paragink savo pažįstamus,
vision str.
kad jie užsisakyta "Draugą"
Ciįytįft jf*7jJrtS9nM M m i TOMOO C&

i mus

Didelis Potvynis

116 Mokyklų

500,000 Veteranu

t

Pavogė už $1,600

Kai Susidūrė

Mirė Istorikas

Naujas Generolas

*'ivo Priimtas

*
Neteko Darbo

T Ž L ST

-

* * **

Kaip Baisu

Liepos 4 Dieną i Labdariu Ūki...

Jau Atvyko

Anfrg Karta

Dideiė Dovana

Šeši Užmušti

Naujas Vyskupas

Mažiau Išgėrė

'p

registracijas vi-

Paaukštino

80 Milijonų Doleriu Planas...

Keikė $25,000

<

sveikina

Pas Popiežių

Keturi Broliukai

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

<•*

