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KELETAS PASIKĖSINIMU PRIEŠ FRANCO 
KO SOVIETAI ATVYKO Į PARYŽIŲ? 
PANEIGIA BONNO KONSTITUCIJA 

Sovietai Nori Įbrukti Savo Planą 
Berlyno ir Vokietijos Valdymui 

_ _ _ _ ^ _ ^ — — — — 

Rašo VYT. ARŪNAS 
Specialus DRAUGO Korespondentas Paryžiuje 

KALTINA ATOMINES KOMISIJOS PIRMININKE 

Kaip ir buvo manyta, Vyšinskis, kuris pirmadienį pir
mininkavo posėdžiui, ištisai atmetė vakariečių planą, ta
čiau pasiliko nesudegindamas paskutiniųjų tiltų ir priža
dėjo kitą dieną plačiau apie ši planą pakalbėti. 

Jis atmetė planą, nepri
leisdamas idėjos, kad kuris 
nors punktas galėtų būti 
diskutuojamas. Pradžioj jis 
puolė vakariečius, kad jie 
planą paruošė tarpusavy vi
sai slaptai. Paskui perėjo 
prie Bonnos konstitucijos 
kritikavimo: 
' —šita konstitucija, kurią 

jūs norite išplėsti ant visos 
Vokietijos, apimant ir rytų 
zoną, buvo nedemokratiškai 
paruošta, be vokiečių tautos 
dalyvavimo, o tiesiog pa
diktuota vokiečiams diktato 
formoje. Vokietijai norima 
įpiršti federalinę formą, ku
ri veda prie skaldymo, o ne 
suvieniiimo. Jūs visai neat
siklausėte sovietiškosios zo-* 
nos, ar ji linkusi priaicĮeti 
prie šios konstitucijos. Pa
galiau, okupacijos statutas 
nieko nekalba apie evakua
ciją ir jūs norite okupaciją 
pratęsti iki begalybės. Wa-
shingtono nutarimai numa
tė duoti vokiečiams teisę 
patiems valdytis, bet oku
pacijos statutas uždeda kon
trolę ant Vokietijos vyriau
sybės sprendimų. Gi pasiū
lymas dėl grąžinimo nusa
vintų įmonių nieko bendro 
neturi su Vokietijos vieny 
be. 

sena-

visai savistovi ir kontrolės 
taryba tekontroliuos tik sau
gumo sritį,, kad Vokietija 
nes'ruoštų karui. Tuo tarpu 
sovietiškame plane siūloma 
tik paprasta vokiečių tary
ba, tegalinti spręsti ekono- t f t H m ? f i ^ i r ^ e ^ J M / T ^ ^ J > S H . ^ r m i n i 5 k a a C a v i d E- U I i e n t h a l klausosi prieš ji nukreipto 

• U i J • • ! tonaus Hickenlooper (Iowa) kaltinimo. Senatoriuj sako kad Lilienthal lriHn nri* «]»ntn HAL-,,™^*,, 

lės tarybai vienbalsiai nuta- ' 
rus. Jūs nesiliaujate ėmę re D l N G p (JRANIUMAS 
paracijas nuo vokiečių bė
gamosios produkcijos, kas 
tolina taikos sutarties pa
ruošimą. 

<Vhumanas irei nustebo " u t c l l s ' A U l l t t m e u u v o . u n u i " | š j a n d : p n ~~ĄZL n S T ^ T Katalikų veikėjui Michael 
Schumanas i * nustebo J a p r a d l n g u s l o " ^ ^ I j ^ ^ ^ ^ J ^ U££ D ^ pareiškus 

BOMBA IŠSPROGDINTA KATEDROJ, 
SUKRĖTĖ FRANCO ZMON A. DUKRA 

Francui Besilankant Barcelonoje 
Išsprogdinta m. ^os Bombos 

BARCELONA, Ispanija^fciz. 3. Barcelonos kated
roje šiandien išsprogo paslėpta* bomba. Katedroje tuo me
tu buvo gen. Franco žmona ir dukra, kurios buvo sprogimo 
sukrėstos, bet nesužeistos. Franco dar nebuvo atvykęs į 
katedrą, nors jis turėjo vėliau būti, tad bombos išsprogdi
nimas policijos skaitomas pasikėFinimu prieš Ispanijos 
valdžios galvos gyvybę. — 

Komunistus Ršksnius 

Atomų Fabrikuose 
OAK RIDGĘ, Tenn., birž. 

Butelis, kuriame buvo unci-l3- — Valdžios tarpininkai 

RASTAS IŠMATOSE 
VVASHINGTON, birž. 3. 

Nori Išvengti Streiko |S0VEETAI UŽGROBĖ 
VIENINTELE BAŽNYČIA 
VVASHINGTON, birž. 3.— 

dėl Vyšinskio pasakymo, 
kad Bonnos konstituc :ja bu
vusi nedemokratiškai pa
ruošta. 

—Keista, kad Vyšinskis 

235, buvo rastas pakastas 
su kitom išmatom Argonne 
laboratorijos ' 'kapinėse' \ 

Kongreso komiteto pirm. 
sen. Brian McMahon (D., 

v > f-i 

"Tai Diktatas Vokiečių 
Tau Jai" 

—Jūs reikalaujate, kad 
sovietiškoje zonoje būtų 
duota vokiečiams laisvė, — 
tęsė toliau Vyšinskis. — Mes 
esame davę visišką laisvę 
visiems, išskyrus tik fašis
tus, tuo tarpu jūs savose 
zonose persekiojate demo
kratiškas institucijas. 

Kaip matome, šį kartą mi
nistrai vėl nebesusitaria dėl 
"demokratijos" sąvokos. Kas 

sako, jog mes jėga stengia-j C į n n ) v a k m r p r a n e s u s > k a d 
mes įpiršti konstituciją v o - | b u t e l i g b u v o s u r a s t a s i r j o 

kiečių tautai. Ar mes nešiu- j i š m e t i m a s matomai įvyko 
lome laisvų rinkimų?Jūs sa- — k į e n o n o r g n e a p d a i r u m 0 ) 
vo plane tokių rinkimų ne-. k o m i t e t a s a t i d § j o tolimesnį 
numatote. Argi w bijotu-! n a g r i n § j i m ą atominės ener-
mėte? VVashingtono nutari-1 g į j o g k o m i s i j o s d a r b ų n e r i . 
mai visai nėra priešingi ; b o t a m l a i k u i 
Potsdamo susitarimui, ir j . 
iei mes derėjomės trise, tai j 
ne mūsų kaltė, kad nebuvo- k a d sovietai elgsis kitaip, 
me keturiese. Vokiečių t a u - ^ a d a savoje zonoje j i e sku
ta laisvai išsirinko parla- bina vokiečius greičiau nu 
men'ūra," kū~r"ie""7atifikav"o J į " " ! * "^udoną konsti-
konstituciją Jūs sakote, kad i " ^ k e t u r i ministrai dar 
ji perdaug federahska bet! 1 § s UMm i n č t i k a d a 
patys vokiečiai tvirtina, kad 
ji dar neužtenkamai esanti 
federališka. 

Federalizmas Nereiškia 
Suskaldymo 

Bevinas savo keliu įrodė, 
kad federalizmas nereiškia 
Vokietijos suskaldymo, tik 
per šią formą norima išveng
ti centralizacijos, kuri būtų 
pavojinga pasaulio taikai. 

—Ar Jaltoj ir Londone 
nebuvo kalbėta, kad nerei
kia sucentralizuoti Vokieti-

yra tikra demokratija, Vy- j o s ? T a d a j ū g p a t y g t t e z ę 

šinskis vadina fašizmu, o D a i a įkė te . 
Ir, baigdamas, Bevinas 

kų streiko didžiuliame ato
mų fabrike šiame mieste 
ateinantį antradieni. CIO 
dujų ir chemikalų darbinin
kų unija užgyr§ lokalo pra
šymą leidimui streikuoti. 

Darbininkai nori 15 centų 
valandai algų /padidinimo 
naujoje sutartyje. Carbide 
and Carbon Chemicals ben
drovė, kuri tvarko tą fabri
ką atominės energijos ko
misijai, pasiūlė sumažinti ai 
gas 6 centais valandai, tad 
unija nutarė streikuoti. 
CIO darbininkų vidurinis at 
lyginimas yra apie $1.59 
valandai. 

Einant Taft-Harley aktu, 
Prez. Trumanas turi galią 
išgauti draudimą prieš strei 

politiškame punkte nebesi-1M 80 dienų arbitracijos lai 
mato jokio susitarimo. Net kotarpiui. 

Philadelphijoje, kad valsty
bės departamentas painfor
mavo jį, kad būrys rusų 
moterų atėmė St. Louis 
Francaise katalikų bažny
čios Maskvoje raktus iš jos 
klebono kun. Thomas, vals
tybės departamentas patvir-
tino tą žinią. 

JAV diplomatas Maskvo
je pranešė, kad moterys ir 
tikybų administracijos pa
reigūnas atėjo į bažnyčią, 
sakė, jos atstovauja parapi
jiečių didžiumą ir pareika
lavo iš prancūzo kunigo rak
tus. 

joks kompromisas neįma
nomas. Vakariečiai laikosi 
tos konst i tuci jos , kur ią pr i
ėmė 45 milijonai vokiečių, 
o rusai šauks 

— Mes laikomės mūsų 
konstitucijos, kurią priėmė 
"tautos kongresas" ir kuri 

Ford ir CIO Unija 
Neparinko Tarpininko 

sovietišką diktatūrą jis skai
to demokratija. 

—Jūs norite vokiečių tau
tai uždėti diktatą. Sovietų 
delegaciia mano, kad tai yra 
prieš vokiečių norą ir Pots
damo nutarimus. Jūsų pa
siūlymai neparodo jokio no
ro pasiekti susitarimo, tad 
aš, Sovietų Rusijos vardu, 
juos atmetu. 

"Ar Jūs Tik Nebijote?" 
Pirmasis po Vyšinskio 

prabilo Acheson, kuris pa
reiškė visai nesuprantąs, ko
dėl sovietų delegacija atme
ta vakariečių planą. 

—Ar Bonnos konstitucija 
nebuvo pačių vokiečių pa
ruošta ir priimta? Juk 45 
milijonai vokiečių pasisakė 
už ją. Ar Vokietijos vyriau-

oasiūlė: 
—Neatmeskite ištisai mū-

;ų patiekto plano. Išnagri-
lėkime drauge punktą po 
sunkto. Mes esame pasiruo
šę diskutuoti. Tik dėl vieno 
ounkto mes tvirtai laikysi
mės, tai kad būtų įsteigta 
oentralinė Vokietijos vyriau
sybe. 

Po tokių žodžių Vyšinskis, 
šypsodamasis, prižadėjo, kad 
apie "trijų" planą jis pla
kiau pakalbėsiąs kitą dieną. 

Ko Sovieti Atvyko 
l Paryžių? 

Kokia gi yra dėl to dip
lomatų reakcija? 

—Mes to laukėme. Kon
ferencija vyksta taip, kaip 
buvome numatę, — sako jie. asmenų buvo užmušti ir 83 

sybė nebus laisva? Ji bus J Argi galima buvo laukti, sužeisti. -

DETROIT, birželio 3. — 
Ford Motor Co. ir CIO uni
jai vakar nepavyko susitarti 

buvo 18 milijonų vokiecm ,"._, \ i 
u ^ ^ i ^ ^ " Idel vieno tarpininko, įs-

sprenimui ginčo, dėl kurio 
nesenai įvyko 24 dienų strei-

nubalsuota". 
Jei taip dalykai stovts, 

tai konferencija nė kiek to
liau nepajudės. Bet ar tai 
būtų visiškas skyrimasis? 
Jei taip, tai ko tada sovie
tų delegacija atvyko į/Pary 
žių? Kokį interesą čia ji 
turėjo? 

Tačiau jau plačiai kalba
ma, kad jei konferencija to
liau vyksianti tokioje at

kas. Tuo būdu, reikalas ten
ka trijų vyrų tarybai, kurių 
bendrovė ir unija parinks po 
vieną, o tie du parinks tre-
¥ I I • 

Vienintelis Kunigas 

Kun. Thomas yra vienin
telis kunigas aptarnaująs 
bažnyčią, kuriai priskaito-
ma apie 33,000 parapijiečių. 
Amerikietis kun. LaBerge 
grįžo Amerikon šių metų 
pradžioje, o sovietai dar nė
ra davę vizos jo paskirtam 
papėdininkui, kun. Arthur 
Brassard iš Assumption ko
legijos, Worcester, Mass. 

SAN MATEO, Cal., birž. 
3. — Bank of America įstei
gėjas ir prezidentas Amadio 
Gianini mirė šiandien, sulau
kęs 79 metų amžiaus. Velio
nis buvo pasauliniai pasižy
mėjęs už savo bankų stebė
tiną tvarkymą. 

Tai buvo antroji bomba J ^ j j j NubdUdė 
išsprogdinta katedros apy
linkėje. Prieš porą dienų 
buvo išsprogdinta bomba 
prie katedros, bet niekas N E W YORKAS, birž. 3 . -
nebuvo sužeistas tuo metu. Nebetekdamas kantrybės dėl 

teisiamų komunistų sauva-
Ryšium su Vizitu? liavimo teisme, federalinis 

Gen. Francui prieš savai- teisėjas Harold R. Medina 
te atvykus į Barceloną of i-1 šiandien nubaudė komunistų 
cialiam vizitui, sekmadieny, organo redaktorių John Ga-
išsprogo viena bomba mies- t e s kalėti vieną mėnesį už 
to centre. Nepadaryta jokių atsisakymą atsakyti į jam 
nuostolių ir niekas nenuken- patiektą klausimą, kas reiš-
tėjo, bet policija tuoj prade- k i a teismo paniekinimą, 
jo nagrinėti, ar tas sprogi- j Kuomet visi kiti 10 kaiti
mas turi kokių nors ryšių namųjų tuomet sukilo ir 
su Ispanijos valdžios virsi-: pradėjo šūkauti, teisėjas 
ninko vizitu. įsakė laikyti Henry Winston 

(Prez. Trumanas vakar i r G u s Hali kalėjime per vi-
sakė, jis yra priešingas JAV >ą teismą, išskiriant per 
paskolai Franco valdomai teismo posėdžius. Iki šiol, 
Ispanijai. Del Eleanor Roosę- j vjsi kaltinamieji buvo laisvi 
veltienės priešingumo tokiai P° kaucijomis, 
paskolai, Ispanijos r a d i j a s j j j •* •• . įj! . " BV 
sakė, atrodo, kad Roosevel- 14 KGIIJIIŲ rfllKKJO IŠ 
tienė diktuoja Amerikos po-: i i i it« • • | / - Į r " 
1 tiką. Prez. Trumanas ne- W- ¥1^11113 IY996JlfflO 
pasakė priežasties, dėl ku- MOUNDSVILLE, W. Va., 
rios jis yra priešingas). birž. 3. — Valstijos policija 

, šiandien pranešė, kad 14 ka
linių pabėgo iš valstijos ka
lėjimo šiame mieste, išgręž
dami savo kameros lango 
štangas. 

ŠANCHAJUS birž. 3. — ^ 1 Paneš ta visų kaimy-
Patikimas šaltinis pranešė, m mW valstijų polcijai, ir 
kad kiniečiai komunistai ? pastatytos keliuose barika-
okupavo Tsingtao, šiaurės d o s ' b e t l k l vakaro ne vie-
Kinijos uostą, kuris nesenai | n a s pabėgusiųjų nebuvo nie-
buvo US Vakarų Pacifiko k u r u z t i k t a s -
laivyno bazė. Amerikos lai- |»i • y • *t -
vai ir personalas pasitrau- L11301D6TS I 31P K5l 
kė iš to uosto ir miesto prieš . M - J - , ^ » -*-»* 
kelias dienas Melavo leisejanis 

Informantas sakė, kinie- NEW YORKAS, birž. 3.— 
;čių nacionalistų karo laivy- Šios dienos Alger Hiss teis-
nas taip pat pasitraukė, ir mo posėdis buvo baigtas po 
komunistai užėmė tą miestą to, kai Hisso advokatas 
ir uostą be jokios kovos. Tai Lloyd Stryker išgavo būvu-

Komunistai Užėmė 
Tsingtao Be Mūšio 

VĖLIAUSIŲ Ž I N I Ų S A N T R A U K A 
^ _ —"Keturių" kariniai komandieriai Berlyne vakar M-

mosferoj'e] tai Acheson grįš ! ̂  P*™** posėdį per metus, bet nepriėjo prie jokio susita-
į Vašingtoną, palikęs Jes-1 r imo Berlyno geležinkelių streiko užbaigimui. 

—Vice Prez. Barkley pareiškė demokratam senato
riam, kad Prez. Trumanas žino, kad nepraveš a*vo darbo 
biliaus, ir pasitenkins galimai geriausiu įstatymu. 

—Pietų Afrikos aukso kasyklų bendrove pranešė, kad 
surasta didžiausios aukso kasyklos per daugelf metų. 

—Karo aviacijos sekr. Symington sake, kad jam pri
metami ats. Van Zandt kaltinimai del karinių lėktuvų už
pirkimo yra visiškai nepagrįsti ir neteisingi. 

—Judith Conlon'iaites bylos teisėjas pirmadieny pa
darys nuosprendį del valdžios dokumentų parodymo teis
me. Valdžios prokurorai sako, jie negali diel saugumo su
metimų tų prašomų dokumentų paskelbti. 

—Senato šaltiniai sakė, atstovu rūmų užgirtas biKus 
pensijų veteranam mokėjimui bus "palaidotas". 

—Prancūzijos policija vakar suėmė 16 prancūzų) va
žiavusių! vienu autobusu. Pasirodė, kad tai yra DeOaullio 
pasekėjai, o ne sąmokslininkai prieš vyriausybę. 

sup derėtis su rusais. Bevi 
nas irgi pasektų jo pėdo
mis. 

Ir jei tada dar nebūtų pri 
eita prie jokio susitarimo, 
tai apie vasaros vidurį Pa-
| yžftije susirinktų "keturi 
didieji": Trumanas, Stali
nas, Attlee ir Queuille. Bet 
tai — gandai, vargu ar tikė
tini. 

• Bolivijos blekės kasyk
los neatsidarė po keturių 
dienų riaušių, kuriuose 40 

buvo paskutinis nacionalistų 
laikomas miestas šiaurryti-
nėj Kinijoj. 

Amerika turi mažą konsu
latą Tsingtaoje. Šanghajaus 
konsulatas sakė, kad ten 
randasi mažiau negu 40 ame-
nkiecių. 

FBI Viršininkas 
Paleistas Po Kaucija 

Chicagos FBI viršininkas 
R. McSwain, įkalintas ket
virtadieny už tai, kad atsisa
kė pildyti federalinis val
džios teisėjo John P. Barnes 
pareikalavimą parodyti Tou-
hy apkaltinimo bylą, buvo 
tą patį vakarą paleistas iš 
kalėjimo po $1,000 kaucija. 

McSwain teigė, kad teisin
gumo departamentas už
draudžia viešai rodyti FBI 
bylas, nes tas būtų pavojin
ga FBI informantams, ku
rie suteikia žinias. 

sio komunisto VVhittaker 
Chamberso pripažinimą, kad 
jis savo laiku melavo tiem 
patiem prisiekdintiem tei
sėjam, kurie apkaltino His-
są už nesakymą teisybės po 
priesaika. 

Kadangi Chambers yra 
svarbiausias valdžios liudi
ninkas prieš Hissą, kaltina
mojo advokatai nori įrodyti, 
kad negalima Chambesso 
pasakymam tikėti 

KALENDORIUS 
Birželio 4 d.: Šv. Pranciš

kus; senovės: Biržis ir Ven-
drė. 

Birželio 5 d.: SEKMINES; 
Svent. Bonifacas; senovės: 
Kantautas ir Meletė. 

Birželio 6 d.: Šv. Norber
tas; senovės: Taura s ir Bi-
iolė. 

ORAS 
Dalinai apsiniaukus, tru

putį vėsiau. Saulė teka 5:18; 
leidžiasi 8:21. 

N 

I M P E R F E C T IN O R I G I N A 



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICACO, ILLINOIS šeštadienis, birželio 4, 1949 

PAS MCSŲ DARBO ŽMONES 

Vestuviniu 
Jau treji metai, kai Elz- — Kiek joms reikia mo-

bieta Stanevičiene tvarko keti už valgių paruošimą? 
lėkštes ir kitus indus mūsų 

AHTKADiEN!, B IRMIO 7 DIENA, 
I 5 5 I J U D M i ORCHESTRA HALL 

Prašomas del būsimo Al ce jau daug s y k ų yra atsto-
Stephens Singers koncerto j vavusios ir save ir lietuvišką 
pasisakyti, visų pirma drįs- dainą įvairiuose "didžiuose" 

— Tikrai ne nepasakysiu, I tu dainą mėgstančius tau-1 parengimuose, per radiją ar 
parapijos lietuviškoje svetai ^ n u Q 3 Q ^ 5 Q d o l e . ' t i e č i u s paraginti ateinančio j kitose n e visiems prieina-
neie. Nemažas jai vargas, . -
r i .. v *T „ , rių. Jos nesipasakoia, o as 
bet ji nori žmonėms pagel- n e k l a u g i u

 p J 

beti. Jos reikalas — suskai
tyti lėkštes, peilus, šakų- — Kiek vestuvių būna per 
tes, puodukus, samčius, ka- metus? 
tilus, išduoti vestuvines vai- — Mūsų svetainėj taip a-
šes keliaujantiems svetainšs pie 20. Būna ir taip šokių, 
nuomotojams, paskiau vėl be vestuvių. Vasarą daugiau 
priimti ir vel suskaityti. Žy- turime pramonių, žiemą ma-
mesnese vestuvėse išdėdama žiau. 
ant stalų po trejetą-ketsfcertą — Kada pradeda ir kada 
šimtų lėkščių, p D tiek S^at Baiga? 
peilių, puodukų. V — Virtuvėje pradeda dirb-

— Ką vestuvininkai daSaįti nuo 7 ar 9 ryto, "vesel-
giaus;a duoda valgyti.' minkai ' atvažiuoja apie 4-5 

— Kas ką nori: viščiukus^po pietų. Vakarienė daugiau-
kalakutus, dešrų, arba, kaiBBiai būna apie 9 vai., o vis-
čia sako — kilbasų. Bevei^Bcas baigiasi apie pirmą va-
visi daro kugelį. f landą nakties. 

— Ir daug laiko ima, l&l i — Nenusbosta vis jums 
viską suvalgo? tuos indus tvarkyti? 

— Prie stalų išsėdi porą — Reikia gi, kad kas tvar 
valandų. >kytų 

— O tada? 
— Kiti gurkšnoja ir šne- vaišes ruošti? 

kučiuoja ^ į e baro, o k'ti — Keletą sykių teko. 
šoka. Moterys gi turi su- — Kiek dalykų superka-
*lauti lėkštes, indus. Suplo- te? 
' \ s i o s neturi kur dėt, tai — Žiūrint kokios vestu-
turiu nakties metu eit ko- ves. Jei laukiama apie 200 
kią 11 valandą paimt, kar- svečių, tai reikia penketo ka-
tais gi vaišės užsitęsia, ir lakutų, 50 svarų "kilbasų", 
tik ap:e antrą valandą nak- poros kumpių, bulvių 100 
ties lėkščių .tvarkymas už- svarų dėl kugelio, daržovių, 
sibaigia. cibulių 5 svarų, pamidorų 

— Mažai jums miego be-, rtomeičių") - 10 svarų, į tenka išgirsti tą pat; klau 
lieka1 kiaušinių — šešių tuzinų, I simą: Ar tamsta pazjsti 

- ' B u v o atsitikimų, kad miltų, jei kepi duoną, kokių \A}^ Stephens f' Iš to no-
temiegojau tik 4 valandas. ,25 svarų, cukraus 10 svarų, ! r*ciau daryti išvadą: Alice 

— Daug sudaužo indų per lašinių, kavos 6 svarų, duo-
vestuves? nos ketverto kepalų, drus-

— Daugiausia sudaužo sti- k o s 3 dėžučių po svarą, ko- j 
klų prie baro. Kai išger'a — Pūstu- rūgsč'ų ir saldžių po 
pirštai "paslamba". Kai ka- 1 0 svarų. D H 200 žmonių 
da sudaužo porą, kai kada maistui išlaidų bus apie 200 
tris, o kartais ir iki 20. Ko- dolerių. f 
kie žmonės, pagal tą. — p« Runskis 

— Kas šeimininkauja ves-
tuvėse? "Draugas" — U i jūsų 

— Visokių tautų moterys, laikraštis, todėl visur ir vi-
Daugiausiai letuvės, juk saip remkite ji. 
pas mus ir vestuvių dau-
giausiai lietuvių būna. SKELBKITES 'DRAUGE" 

antradienio vakarą nuvykti mose progose. Vardai neku-
i Orchestra Hali. Tasai pui- rių iš jų: Mary Puksmis, Jo
kioje didm'eseio salėje ruo- -eph'ne Miller, Christine 
šiamas aštuntas iš eilės A- Bartulis, Evelyn Stankus, 
lice Stephens dainininkių Genevieve Maczis, Estei Ba

gdonas, Aldona Engei ir kt. 

Mokslo Mėly Pabaiga 'iaikraštias
ugtTdėi visur ir **-

KENOSHA, Wis. — Para- • • * r e m k i t * J»-
pijos mokiniai ir mokytojos ' 
seserys pranciškietės rengia 11 
si mokslo metų užbaigimo 
programai. Mokslo metų už-
baig mas įvyksta irią sek
madieni, birželio 12 -4. 

Šiais metais jos dažnai ma
tėsi lietuviškų koncertų pro
gramose. Ir jog yra tarpe tų 
keturiasdešimt, kurios su
daro šių dainuojančių repre-
zentančių grupę. 

Įprasta yra neužmiršti ge
rų pažįstamų ar bičulių var 
dadienio 

Ričardo ir Genovaitės 
Stankų sūnus pakrikštytas 
Gecald Ignatius vardu. 

Akis 
Egzaminuoja 

A k i n i u s 
P r i t a i k o 

Adelė Jenotytė eegužės 28 
d. ištekėjo už Orville Heney. 

ALICE STEPHENS 
metinis rečitalis ne vien re-

- ' Teko ir jums vestuvių I Prezentuoja geriausius jų 
norus ir pastangas, bet, man 
rodos, lygiagrečiai parodo 
bendrą Chicagos lietuvių 
kultūrinį lygį. Žodžiu, gal 
net ir mus pačius kiek pla
čiau atstovauja. 

Per tuos kelis Chicagoje 
gyvenimo mėnesius tekdavo 
susitikti su įvairiais ameri
kiečiais. Užtenka pasisaky
ti, jog esi lietuvis, ir dažnai 
tenka išgirsti tą patj klau
simą: "Ar tamsta pažįsti 

N E L A U K I T E 
^ 

^ 

Rytoj Jau Gali Būti Pervelu! 
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, narnos, baldus, automobilius, 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintu jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokie nemalonumų. 
"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters" 

O'MALLEY and McKAY, Inc. 
222 W. Adams St. Room 1043 

Telefonas CEntral 6-5208 
GENERALINIAI AGENTAI šių Kompanijų: 

COLUMBIA INSURANCE COMPANY IMPERIAL ASSURANCE COMPANY LUBMERMEN'S INSURANCE COMPANY MASSACHUSETTS FIRE x MARINE INSURANCE CO. MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY PHOENDC INDEMNITY COMPANY 

Pereitą sekmadienį įvyko 
Šv. Marijos Sodalicijos šven
te, kurios metu buvo apvai
nikuota Gegužes Karaliene. 
Apeigos įvyko parap'jos kie 
me prie puikiai išpuošto al
toriaus. Vainikavimą atliko 

gimtadienio. Šis Genovaitė Stulgaityte, lydi-
antradienio vakaro mėgiamų m a palydovių. 
Alice Stephens dainininkių P o vainikavimo apeigų į-
koncertas yra, nelyginant, jų vyko procesija, o po Paiai-
didžiausioji, iškUmingiausio- m j n imo pamaldų buvo pri-
ji metinė švente. Šiam vaka- į m t Q S naujos sodalietes: Jo-
rui jos taip pasišventusiai a n a Mockute ir Joana Šal-
ir ilgai ruošėsi. Gal todėl tą tyte 
antradienio savotišką šven-

Po ilgos ligos mirė Kazi
miera Kibartiene, 67 metų, 
ir trečiadienį p a l a i d o t a 
Green Ridge kapinėse. 

Taip pat staiga mirė Sta
nislovas L (? Red.), 64 me
tų, ir buvo pala;dotas ket
virtadienį rytą. 

Šį sekmadienį Šv. Marijos 
Sodalietes ir šv. Rožančiaus 
d-jos nares priims bendrai 
šv. Komuniją per pirmas šv. 
Mišias ir po to turės savo 
mėnesinius susirinkimus. 

— L. K. 

Dr. J. J. Smetana, Jr. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland 

V/UiANDOH: 
HrnuuL, Antrmd., KetTtrtad. 
renktad . i . 8 0 Iki 11—1:M 

iki 8 
TreeladUiuais uždaryta 

Aefttadlenlate »:30 iki 1S — t : * 
iki 5 P. M. 

Akių Specialistas 
Laikomas Pasitarimui 

CAnal 6-0523. Platt Bldg. 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4740 So. Ashland Avenue 

(Antras aukštas) 
Ofiso Telefonas: YArds 7-0554 

Jei neatsiliepia saukite— 
Bes. TeL: MloVay S-2880 

OFISO VALANDOS: 
»uo 10 iki 12 vai ryto. nuo I iki 4 
ai. popiet; nuo 7 Iki l : t t vai. »ak 

>ekmad. nuo l t lkl 11 vai. diena, 

Emerg : TeL KEdzie S-2868 

Dr. Emily Y. Krukas 
GYDYTOJA IR CI1IBUBG1 

4 4146 Archer Ave. 
< IIK AfiO, ILLLNOLS 
TeL LAfayette S-3210 

Vai.: pirm., antrad, ketv., 12—2:It 
Ir f - t v a k . pvnkt Ir šast. 12—I l t 

6234 Archer Road 
A R G O , I I I I N O h 

TeL S U M M 1 T 1 5 8 0 
• a i . : pirm., antrad. ir ketv. t - l v.v. 

trečiad , penkt. ir seėtad. B-t v.v. 

SUZANA (.KIŠKAITE 
Stephens Singers puikiai 
veržiasi iš užsidarymo į, pla
tesnius akiračius. Tos jau
nos, energingos ar ambicin
gos moterys ne veltui yra 
susibūrusios. Jos ne vien 
plečia savo muzikinę kultū
rą, ne tik vokaliai tobulina
si, bet sykiu ir prasimuša į 
didesnes amerikiečių mases. 

Alice Stephens Singers 

RAPOLAS JUŠKA 
tę užmiršti būtų lyg ir ne
patogu... 

Suzanos G r iš kaitės pir
mas Chicagoje pasirodymas, 
o lygiai seno pažįstamo Ra
polo Juškos programoje da
lyvavimas šį įdomų koncer
tą daro dar labiau patrauk
liu. 

Su malonumu pildau kvies 
lio vaidmenį. 

— Stasys Pilka 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antrad., Ketvtrtad. ir Penktad. 

VAL.: 10-12 rvre: 2-6, 7-9 P. M 
3147 S. Ealsted St., Chicago 
Plrmad.. Trečiad. Ir Šeštadieniais 

Valandos; S—8 popiet 

Dr. F. C. Winskunas 
GYDYTOJAS EB CHIRURGAS 

2420 W. Marguette Rd. 
Ofiso Tel.: PRospect 6-6446 
Bez. TeL: HEmlock 4-3150 

VALANDOS a 
Nuo S lkl 4 popiet: 4 Iki S vak : Ir 

Trečiadieniais pasai sutarti 

Ofiso Tel.: GRovehill 6-1321 

Dr. Edward B. Muraskas 
GYDYTOJAS IR C1IIBURGAS 

5452 So. Kedzie Ave, 

Išnaudok jėgas darbe, bet 
išmintingai; carbuokis sku
biai, bet atsaigiai; padaryk 
taip, Kad išnaujo nereiktų Q f ^ Tel — J ,.f it21 
t a i s y . i . - "• **-' B T ' - - - - - -

LIGONIUS PRIIMA: 
Kasdien nuo 1:00 iki 4:00 Ir 
nuo 7:00 iki 9:0t vai. vak. 

S^Atad.. nuo 2:00 iki 4:00 vai 
Trečiadieniais — pagal sutarimą 

Redden. Tel.: HEmlock 4-5532 

SKELBKITES ' 'DRAUGE" 

G . P a l a U , S . J . ! R e » d . Tel. DAnube t - l l S O 

Dr. J. Gudauskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ATIDARĖ OFISĄ ADRKSl ' : 

756 W. 35TH STREET 

• 

DR. VAITUSH, Opt. 
L I E T C V 1 8 

Mano 30 metų praktikavimas 
yra jūsų garantija. 

f 

4> 

Pasidėkite 
PINIGUS 
DABAR! 

1NSURED 
Nemokėjome 
Mažiau 
Dividendu 
Kaip 3% 

UNIVERSAL SAVINGS 
AND LOAN ASS0CIAT10N 

1739 So. Halsted St. HAymarket 1-3317 

^ 

Atdara kasdien nuo 9 ryto Iki > vai. Trečiad. nuo » ryto lkl 12 d. 
Ketvirtad. nuo » ryto iki 8 vak. šeštad. nuo 9 ryto iki 2 popiet. 

NOW ! Hmtfisrv. 

MOTERŲ PIKNIKAS 
^RIGHTON PARK. — Mo 

terų Sąjungos 20-ji kuopa 
rengia pikniką sekmadienį, 
brželio 5 d., Ryan Woods, P a l e n g v i l i a akių įtempimą, kuris 
bloke 23-me. V i s ų kuopų na- ^sti priežasUmi galvos skaudėji

mo, svaigimo, akių aptemimo, ner-
vuotumo, skaudamą akių karštį, 
atitaiso trumparegystę ir toHre-
gystę. Prirengia teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra parodan
čia mažiausias klaidas. Spocialo a ty
la kreipiama \ mokyklos vaikus. 
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS 

Daugely atsitikimų akys atitai
somos be akinių. Kainos piges

nes kaip pirma. 

Ofiso vai.: nuo 1-3 Ir (:S0—8 vai. 
Antradieniais ligonius prflma tiktai 

iŠ anksto susitarus 
Jei neatsilieps sie telefonai, saukite: 
KEnwood t -5107; VTnccancs 6-a9uu 

1886 

rės kviečiamos atsilankyti. 
Rengimo komisija deda pas
tangų, kad šis piknikas pa
tiktų visiems atsilankusiems. 

Platinkite dien. "DRAUGĄ" 

Ofiso tel VlrginLi 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS IK CH1RUBGAS 

4204 Archer Avenue 
UGONIUS PRIIMA: 

Kasdien nuo 2:90 lkl 8:09 T a i 
Trečiad ir 8ekm tik nusitarus 

Dr. J. W. Kadzevvick 
GYDYTOJAS LB CHIRURGAS 

2421 \Yest 63rd Street 
•A X A N D Oe: Susitartus — nuo 1:08 
iki 4:00 Ir nuo 7:00 iki 8:00 vaka
ro, išskiriant Trečiadienių Ir Šešta

dieniu vakarus. 
Ofiso TeL: GRovehiU 6-5213 

Bez. TeL: Hlltop 5-2626 

DR. A. JENK1N< 
PHTSfCTAN M SCTtGEOH 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 VV. 63rd Street 

OFISO VALANDOS: 
nuo 2-4 p.p. Ir 7:10-9 

Šeštadieniais nuo 1-4 popiet 
Trečiad. Ir Sekmad. uždaryta 

OfLso TeL — PRapect 9-3*38 
Rea. TeL: Vlrcinia 7-2421 

Tel. GBo. 6-1800 (Ofiso ir namų» 

Dr. Walter J. Kirstuk 
PHYSIC1AN and SUKGEON 

(Lietuvia Gydytojas) 

S025 West 59th Street 
VALANDOS: Z—4 popiet, 4:10— 

*:10 vakataia Trečiad. nacal sutartj 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS 1B CHLBUBGAS 

6757 S o . VYesteni A v e . 
Telefonai: 

Ofiso — E E m l o c k 4-5849 
Re*. — iUUiduck 4-2324 

VALANDOS: Trečiadieni Ir Seita-
dlecu pagal ausi tarimą; kitomis die-

aomis nuo 2 iki 4 popiet. 
7—0 vakare. 

Ofteo tel. GRovehill 6-4020 
Bez. teL Hllltop 5-1560 

— 

Dr. J. 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS LB CHLBUBGAS 
S423 VVest Marquette RL 

OFISO VALANDOS 
Nuo 1 lkl 4 valandos popiet, 

ir nuo 7 lkl 9 vai. vakare. 
Trečiadieniais Ir Šeštadieniai* 

nagai sutarties. 

: ^ 

^ fi 

U / / mmt/z£t> IN 
EVERLASTING BRONZE 
Too precious to lose or store a w a y . . . there's 
only one satisfying thing to do with those irre-
placeable Baby Shoes. Hav« tham "Etarnalized" 
by our Genuine E lec t rop la t ing Process. This 
amazing process deposits a heavy coating of 
actual Bronze on your Baby's Shoes. Moisture, 
temperature changes, decay —never can harm 
thera. They'll lašt f ore ver—a constant retninder 
of your Baby's first toddliog steps. Baby shoes 
thus "Eternal ized" will becoune an heirloom 
your children witl pass on to your grandchU-
dren—a priceless keepsake that will endure for 
generations. Send your Baby's First Shoes to -
day for "•Etemalizing". Be aure to attach card 
to shoe giving your name and address. Or, phone 
and we'U be glad to pick them up. U you prefer, 
Just send your name and we'll send a free cir-
cular showing ten attractive raountings and the 
prices on each. Prompt deliver>-! Ali workdone 
by a fully l icensed Graduate Plating Techni- — _ _ — - - _ 
cian. GUARANTCED to p l i a s * or monty back. T T J N L 
Phone right now or send shoes or name to į \J 1\ *J 

SPECIAL °n,y Hl00 

with 8x10 Picture Fraiue $13.95 
Sanipks suhiuitU'd on rt»qttest— 
Oiw \voek deli\er> Faotorj l*rtces 

IMPERIAL METAL CRAFT CO. 
2873 S. FAftRELL, CHICĄGO 8, ILL. VIctory 2-7^41 

AALEBLKOS LLETUV1Ų DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 

4712 South Ashland Ave. 
YArds 7-1373 

VALANDOS: nuo 10:S0 ryto Iki 7:80 
vakare. Sekmadieniais pagai sutartį 
rivOiadieniais ofiaaa uždarytas. 

A!b«rt J. Gloss, M. D. 
P H Y S I C I A N and 

S U R G E O N 
Announws the Oprning of 

ILis Office 
at 

2965 MLLLWAUKEE AV. 
Phone Humboldt 9-1521 

Consultation by Appointment 
Only 

Res. Phone Dlckens 2-2354 

^ f 

Dr. Anthony A. Rudokas 
OPTOMETRIST 

4701 So. Damen Ave. 
THICAGO 9, ILL. % 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien: — 

nuo 6 vai. vak. iki 9 vai. vak. 
šeštadieniais: — 

nuo in vai. rvto iki 6 vai. vak. 
Dienomis š a u k i t e — YArds 7-0882 

vakarais — YArd* 7-7S81 

TeL: Vlrginia 7-6583 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJA8 LB CliLBUBGAfi 

2201 W. Cermak Kd. 
Valandos. 1-1 popiet Ir 7-1 v. vak. 
Tracladienlals Ir Šeštadieniais ofisas 

yra uždarytas, 
dastad. tik nuo 1—t vaL popiet 

REZIDENCIJA 
8241 VVest 66th PLaoc 

BEpublio 7-7868 

TeL CAnal 6-0257 
Baa. TeL PRospect 6-665V 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYD1TOJAS LB CILLBUBGAii 

1831 So. Halsted St, 
aeaĮdenoija: 6600 & Arteeiaa Ava 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 8 W 

* <r< 0 vai. vakare. 

Ree. 6958 So. T ai man Ave. 
K. s Tel.: GRovehiU 6-0617 
Office TeL: ULmlock 4-4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS LB CHLBUBGAS 

8428 We»t Marųuette Bo«d 
OFISO V A L A N D 0 8 : 

Vuo 1 iki 4 Ir nuo 7 ki • vakare. 
Trečiad. ir Sestad, susitarus 

DR. PAUKŠTYS 
DANTISTAS 

Dr. Strikol 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 

4645 S. Ashland Ave., Chlcsg* 
OFIBO YALAICDOB: 

Nuo 1-4 Ir €-8: treč.. SeStad. I 
Sekm tik pagral sutarti 

OfLso Telefonas: YArds 7-4787 
Namu Telefonas: PRospect S-193* 

Jei nestsakys \irftmin4ti telefonai 
aaiikit: H ldway t-OOOl 

Dr. L E. Makctir 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

11750 So. Parnell 
TeL:: PUllman 6-8277 i — 

VALANDOS: pa*al •ueitarima, 1 SKELBKIT£S "DRAUGE 

NAUJOJE VIETOJE 
4253 Archer Ave. 

(Archer ir \Vhipple—šoninis įėjimas) 
Ofiso telefonas—LAfayette 3-4949 

Bez. Tel.—GBovehill 6-8568 
PriSmirao valandos: n'*' 10 vaL lkl 
12 vai. r>'to; nuo 2-4 *al. popiet; 
7 iki 9 VHI vak. iA.skvrn» trečiadieni 

Lietuvių Katalikų Spau
dos Draugija leidžia lietu
viškas knygas. Padėkite pa
sidarydami jos metiniai rė
mėjai. Siųskite $5 šiandien: 
Rev. C. A. Matulaitis, 2334 
So. Oakley Ave., Chicago 8, 

Jei nori būt žymus, būk 
labai teisingas, nusižemi
nęs ir meilingas. 

I M P E R F E C T IN ^ R I G I N A I 

file://'/sios
file:///Yest
file:///voek
file:///irftmin4ti
file:///Vhipple
http://iA.sk


i 

^e^adlen.s. birbeno 4, 1949 f>TF!KrR ^<VHS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
,1 , • • ' 3 

D R A U G A S 
THE UTHUANIAN DAILY FKIEND 

8834 S. Oakley Ave^ Chicago 8, Hl., Tel. Vlrginia 7-6640; 7-6641 

Entered e* Second-Claas Matte March 11, 1911 at Chicago. HHnoU 
Under the Act of March 1, 187" 

Published dallv. •ncept Sundays, 
by the 

Llthiianian Camoiit P r c s Sortiet*. 
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mohscriptlotf Rate*: 
M.00 per year uuiside of Chicago; 
•8.00 per year in Chicago & Cicero; 
17.01 per year in Canada 
Foreign $10.00 per year. 
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Clceroje per pa.šta: 
Metams $8.00 
Pus*1! Metų $4.50 

Į Kitur Jungt. V«l«tyb. Ir Kanadoje: 
Metama $7.00 
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SKELBKITfiS DIKN. "DRAUGE' 

Naujas Tremtiniu Bilius 
KONGRESAS JAU UŽGYRfi 

Jungt :nių Valstybių kongresas priėmė kompromisinį 
tremtinių bilių. Prezidento buvo pasiūlyta [leisti iš Eu
ropos 400,000 tremtinių, kongreso priimtame Diliuje tas 
skaičius sumažinamas iki 339,000. Jei ir senatas šiam 
biliui pritartų, viršuje pažymėtas tremtinių skaičius 
galėtų įvažiuoti Amerikon iki 1951 m. birželo 30 d. 

1948 metų akte buvo nustatyta įleisti 205,000 asmenų, 
iš kurių didokas skaičius jau yra atvažiavęs. 

Naujajame biliuje yra keletas žymių pakeitimų. Da
bar veikianč ame įstatyme reikalaujama darbo ir buto 
užtikrinimo. Prie to naujame pridedama ir tai, kad at
vykę į Ameriką turės prisiekti, jog nėra buvę komu
nistais ar komunistinio fronto organizacijų nariais. 

Dabartiniame biliuje buvo nustatyta, kad į Ameriką 
gali atvažiuoti tik tie, kurie tremtinių stovyklas buvo 
pasiekę prieš 1945 m. gruodžio 22 d. Naujame toji da
ta pakeičiama. Teisę įvažiuoti turėtų viąi, kurie tas 
stovyklas yra pasiekę prieš 1949 m. sausio 1 d. 

AR APSISAUGOS NUO ŠNIPC? 

Paskutiniais laikais vis daugiau ir daugiau žmonių 
išbėga iš už geležinės uždangos nuo bolševikų perse
kiojimo. Bet kad ju tarpe gali būti ir bolševikų šnipų, 
todėl visi įvažiuojantieji turės prisiekti, kad jie nėra 
buvę ir dabar nėra komunistai. 

Mes vis tik r mtai abejojame, ar priesaika galės pa
stoti kelią Maskvos agentams ir šnipams. Gyvenimas 
jau aiškiai Įrodė, kad bolševikai drįsta daryti prie
saikas, duoti pažadus, pasirašyti sutar t is ir visą sulau
žyti ir savo purvinomis kojomis mindžioti. Jiems tai 
pats paprasčiausias dalykas. 

Naujajame biliuje panaikinama ir pirmenybė, kuri 
dabar esančiame galėję biliuje buvo duodama ūkinin
kams (30 nuošimčių) ir baltięčiams (40 nuošimčių). Dėl 
to tremt'nių įleidimo biliaus pakeitimu lietuviams ne
bus ko džiaugtis. Nors pasitikime, kad ir naujuoju bi-
lium nemažas mūsų tautiečių skaičius galės atvykti. 
Jei senatas užkirtų kongreso priimtą bilių, būtų tik to
kių pavojų, kad į lietuvių kvotą galėtų įsiveržti ir ne
lietuviai. 

Nors viso biliaus teksto dar nematėme, bet, spren
džiant iš spaudos pranešimų, spėjame, kad įvažiavi
mas yra palengvinamas. Jei klystame, mus pataisys 
tie, kurie arčiau stovi prie tremtinių įkurdinimo darbo. 

Neužmirškime Vargšu Ir Našlaičiu ' 
KILNŪS DARBAI 

Mes neabejojame, kad Chicagos katalikai rytoj labai 
stipriai parems labdaringuosius darbus, visas senelių 
ir našlaičių prieglaudas ir kitas tos rūšies įstaigas. Mat, 
rytoj visose Chicagos arkidiecezijos bažnyčiose daroma 
rinkliava Katalikų Labdarybei (Catholic Charities of 
the Archdiocese of Chicago). Ši organizacija vadovauja 
visam šio miesto ir apylinkių katalikų labdarybės dar
bui ir paskirsto surinktas aukas prieglaudoms ir t.t. 

Anot kun. Vincento Cooke, Catholic Charities virši
ninko, 1948 metais virš 35,000 suaugusių ir vaikų krei
pėsi j, 47 katalikų labdarybės įstaigas prašant vieno
kios ar kitokios pagalbos. Didesnė surinktų aukų dalis 
($3,6667,000) išleista penkių tūkstančių benamių vai
kučių užlaikymui. Daug kainuoja ir senelių prieglau
dos namų išlaikymas. Šiomis dienomis dar vieni sene
lių prieglaudos namai įgyti (1550 S. Albany Ave.). 

PARAMA LIETUVIAMS 

Retas Įvykis 
Tėvų Marijonų kongregacija padidėja penkiais ge

rai išmokslntais ir gražiai išauklėtais kunigais, apie 
kuriuos skaitėme vakar dienos dienraščio laidoje. Ry
toj J. E. vyskupas Petras-Pranciškus Būčys, patsai 
kongregacijos generolas, suteikia jiems kunigystes šven
tinimus. Tai yra istoriškas įvykis, ta i gražus ir reikš
mingas įvykis. 

Tėvų Marijonų Seminarija (Hinsdale, 111.) yra lietu
vių kunigų seminarija. I r klierikai ir profesor'ai y ra 
lietuviai. Jos auklėtinius, jaunuosius levitus šventina 
lietuvis vyskupas, vienas iš tų kiln'ųjų ir didžiųjų mū
sų tautos vadų, veteranų, kuris visą savo amžių yra 
paaukojęs lietuvių gerovei. Pažymėtina ir tai, kad pat
sai Jo Ekscelencija kunigystės auksinį jubiliejų atšven
tė praėjusį kovo mėnesį. 

Ryt dienos į v y k s svarbus dar ir dėlto, kad Jo Eks
celencija būdamas rytų apeigų katalikų vyskupu, šven
tins Romos apeigų katalikų kunigus. Tą privilegiją gar
bingajam Vyskupui suteikė patsai Šventasis Tėvas. 

Reikia manyti, kad to neužmirš naujieji kunigai vie
nuoliai, kad jie ir savo gyvenimu ir darbais, ir visais 
užsimojimais seks tą, kurio autoritetu tampa kunigavs 
ir iš kurio rankų priima kieliką — amžinąją Kristaus 
auką. 

* 

Sulaužo Paskutinį Susitarime 
Visoje Rusijoje ligšiol buvo viena nedidelė katalikų 

bažnyčia (Maskvoje), kuri turėjo laisvės. Ten buvo lai
komos šv. Mišios, sakomi pamokslai ir apie 30,000 ka
talikų turėjo progos aprūpinti savo būtiniausius tikė
jimo reikalus. Tą bažnyčią savotiškai globojo demokra
tijų užsienių ministerijos. Todėl Stalinas neišdrįsdavo 
jos liesti. Pagaliau, jos klebonu būdavo kunigas, Ame
rikos pilietis, kuriam, deja, rusai nebeduoda vizos su
grįžti, kai jis buvo atvykęs Čia savo atostogas pra
leisti. 

Associated Press praneša, kad bolševikų valdžia i r 
tą vienintelę laisvai veikusią katalikų bažnyčią Rusijoj 
paima į, savo kontrolę. Tuo būdu ir ji netenka laisvės. 
Matyt, jau einama prie to, kad ir ją uždaryti, kaip už
darė visas katalikų bažnyčias Rusijoj. 

Kai 1933 m. Prezidentas Rooseveltas pripažino So
vietų Rusijos režimą ir užmezgė su juo diplomatinius 
santykius, buvo išsiderėta laisvė bent vienai katalikų 
bažnyčiai Maskvoje. Bet, kaip matome, Stalinas laužo ir 
šį susitarimą, kaip ir visus kitus kad sulaužė 

• 
Ir Mažos Tautos Turi Pareigu 

Šiandien kiekviena tauta, nepaisant kaip negausinga 
ji būtų ir kaip toli nuo tų centrų, kurie kontroliuoja 
žmogaus būvį, norint ar nenorint, "pasijunta esančios 
sunkumuose ir pavojuose", kuriuos sukelia ši baisi mū
sų laikų gadyne1. Šias mintis išreiškė Šv. Tėvas, pri
imdamas Bolivijos ambasadoriaus prie Šventojo Sosto 
kredencialus. 

Tautos, kad ir mažos, nėra laisvos nuo atsakomybės 
ir pareigų. I r jos turi dėtis prie sprendimo tų proble
mų, nuo kurių "pareina bendra gerovė ar bendras var
g a s " . I r mažos tautos turi naudoti "savo natūralinę 
energiją ekonominėj, socialinėj, kultūrinėj ir religinėj 
dirvoj", kad visa žmonija pasiektų visokeriopos gero
vės. 

Popiežius Pijus XII ne vieną kartą yra pabrėžęs, kad 
kiekviena tauta, didelė ar maža, turi lygias teises i lais
vą ir nepriklausomą gyvenimą. 

APŽVALGA 
rr Pesimistų Tiesa" 

Visų arkidiecez'ioj veikiančių labdaringųjų įstaigų 
išlaikymas labiausiai remiasi metinėmis rinkliavomis 
katalikų bažnyčiose. Todėl J. Em. Kardinolas Samuel 
A. Stritch ir k re ipas i į visus tikinčiuosius būti dos
niais ryt daromoj rinkliavoj. 

Kardinolas pastebi, kad Katalikų Labdarybe dirba 
nepaprastai didelį ir kilnų darbą, kuris "yra mūsų visų 
pasididžiavimu". Jo Em'nencija apgailestauja, kad to- ~ 
Ii gražu, ne visi mūsų žmonės žino apie tuos darbus. J\\${ PaSdUlVJC ZlTOHIŲ 
Jei daugiau apie tai žinotų, tikrai būtų dosnesni, negu 
ligšiol būdavo. 

Rinkliava, suprantama, bus ir lietuvių katalikų baž
nyčiose. Ir mes neturėtume atsilikti nuo kitų savo dos
numu. To reikalauja krikščioniškoji art imo meilė. Rei
kia turėti galvoj ir tai, kad ir lietuvių nemažas skai
čius iš tos rinkliavos yra sušelpiamas. Sušelpiama yra 
ir lietuvių senelių prieglauda. 

Tokią antraštę "Nauj ienos" davė savo editorialui a-
pie Paryž :aus konferenciją ir rašo: 

"Kai Maskva sutiko nuimti Berlyno blokadą ir pa
siūlė tar t is su vakarinėmis valstybėmis ' 'visos Vokieti
jos" klausimais, daugelis žmonių Amerikoje nudžiugo, 
kad "šal tas is karas ' ' g r e t a i pasibaigsiąs ir būsią ga
lima toliau gyventi taikoje ir meilėje su Sovietų Sąr 
junga. Kai kas net bijojo, kad savo nuolaidomis užsienio 
reikalų ministerių taryboje Paryžiuje bolševikai gali 
nuginkluoti ir užmigdyti Vakarus. 

"Bet iš tų spėliojimų, matyt, nieko neišeis. Vokietijos 
suvienijimo klausimas jau palaidotas. Dabar eina gin
čai tik dėl Berlyno, kurio susisiekimą su Vakarais bol
ševikai dar iki šiol tebetrukdo. Višinskis pasirodė toks 
pat užsispyrėlis, kaip ir Molotovas. 

"Tiesa buvo tų, kurie sakė, kad Kremlius nepasidarė 
sukalbamesnis, nes jisai per toli nuėjo ir dabar nebe
gali t raukt is atgal, kad ir norėtų: diktatūros prestyžas 
neleidžia". 

Jungtinių Tautų statistikos biuras praneša apskaičia
vęs, kad 1947 m. visame pasaulyje buvę 2,320,000,000 
gyventojų. Tarp 1937 ir 1947 metų šiaurės Amerikos 
gyventojų skaičius paaugęs 15 procentų (nuo 180,000,000 
iki 206,000,000 asmenų). Vakarų Europos gyventojų 
skaičius pakilę s tik šešiais procentais (nuo 207,000,000 
iki 218,000,000 asmenų. 

RIMTIES 
VALANDĖLEI-

iški Padavimai 
Spaudai Paruošė Dr« J. B a l y S 

Piliūnų (kaimas netoli Pilviškių) piliakalni prancūzai ke
purėm supylė. Jame yra ginklų. 

Po Mikais (tur būt, kaimas toj apylinkėj) negili Šešupe. 
Prancūzas pasigavo šio krašto vaikiną Brakštą ir jis turėjo nešt 
prancūzus per upę. Eidamas su dvidešimtu, ėmė ir parpuolė. Nuo 
visų dvidešimties gavo po auksiną, ir rankas jiem pabučiavo. 

Minėtasis Brakštas turėjo virt prancūzams, kai jie miegojo. 
Jis mėsą skveman ir į girią. Antrą syk j atėjęs rado prancūzus 
pabudusius, tai nė artyn nėjo. 

Brakštas su Pietuku (vokietukas) susidėję — viens drus
kos, kits miltų, puodynėj košę virės. Niekad nebuvo tokios gar
džios valgę (matyt, badas buvo, ar kas). 

Atsilikėliai nuo pulko "zalagom," vadinėsi. Jie tol galėję 
vietoj būt, kol jų pulkas ėjo, paskui turėjo ir jie kartu eit. Nu
eidami sakės, kad jie "prancūz", o grįždami "katolik". Prašy
davo duonos. Varėsi grįždami "bivarus". Kazokai juos vijo. Pran
cūzas atbėgęs pas Ofmoną, pinigų krepšį nuo pečių: "Te tau. 
būrs. tik kavok". Ofmonas jam krepšį ant kupros ir išstūmė 
*3ro duris. Kazokas kai dūrė jam į galvą. Paskui prancūzas atsi-
oeikėjo ir nuėjo sau. Vieną prancūzą pati vedė ką tik gyvą. Tas 
parpuolė ir numirė. Ji paverkė užsigulus ir kaip eit, taip eit. 

Ant "Šikdaržio" (karčiamos piečius Gaisrių kaime) buvo 

Kun. K. A. Matulaitis, MIC. 
SEKMINĖS 

Praėjo dešimt dienų po 
Jėzaus Kristaus įžengimo 
dangun, kurio įvykio liudi
ninkais buvo visi apaštalai 
ir daug mokinių, ir atėjo 
lauktos Sekminės. Jos pasi
darė juo reikšmingesnės, nes 
tai buvo Bažnyčios išorinės 
veiklos pirmoji diena, pri
pildžius apaštalų protą ir 
valią šv. Dvasios dovanoms. 
Jėzaus Kristaus įkurtoji Baž 
nyčia pradėjo ve'kti Sekmi
nėse. Ir toji veikla nesiliau
ja iki mūsų dienu. Įvyko 
Kristaus pažadas: "O ramir 
toias, šventoji Dvasia, kurf 
TėVas atsiųs mano vardu, 
jis jus viso išmokvs ir pri- J r t i s j j ą p r i § j 0 prancūzų. Prisikūrino, kuris užkrovė ir liepė 
mins jums visa. ka tik aš j p i r t i n i n k u į , j e i kas klaustų, sakyti, kad "nikt". Emė ir atjojo 
iums kalbėiau" (Jono 14, k a z o k u . pirtininkas sustatė prancūzus po du (gal prie lange-
26) ' 'Seknvnin Hipnai -»t.p- l[ų9) t a i k a i š o v g kazokų tik padai pasirodė. 

Grįždavo sušalę. Rasdavo negyvus lovose po du, pečiuj įlin
dusius. Būdavo, uždegs kluoną ir šildosi. Ką nuveždavo iš Kau
no i Virbali, duodavo 10 auksinų. Grįžtančius vietiniai gyvento-
iai rubavojo, Bagotšily (giria apie Bagotąją) užmušinėdavo. 
Kai šnekėdavo, kad prancūzai vėl ateis, tai tam kraštui "smir
dėdavo" (bijodavosi). 

Atbėgo sykį drigantas su balnu ir rancu. Žmones tą dn-
nies liežuviai, ir ant kiek-1 gantą į peludę pasikavojo. Tas ėmė žvengti ir turėjo paleisti, 
vieno iš iuių nusileido po Tas kaip nubėgo, taip nubėgo ant Pilviškių 
vieną Visi jie pasidarė pil- Aleksote lankus kapojo aukso bačkutėm ir leido. Semesi 
ni šventosios Dvasios ir ėmė kas norėjo. Brakštas krapštęs stačiai iš prancūzų ranco ant 
ka lba i visokiomis kalbomis" i balno, o Pietukas jį už tai baręs, bijodamas. 

A n 7 2 K a l D 0 m i S
 B - d a m i kiekvienas sau statėsi iš šakų būdas, kaip per D. 

1 A p d ' ' '• "Karą Našiškių alksnyne rusų belaisviai. Jie ilgai gyveno būdoj 
iš šakų iki žiemos. Naktimis pasikasdavo žmonių bulvių. Žmones 
nuo vokiečių juos slėpė. Rasdavo žmonės jų "čeverykų". Pnes 
D. Karą radę prancūziškus čeverykus krūme (tai bent stiprus 

nos yra tai Dievo veikimas ; čeverykai!). Anot pasakotojo, žmonės vis rasdavo jų špatų, 
į žmogaus sielą, kuris suda- kudžių, dalgių. Jie karvėmis vaiiavę. 
ro tikslų polinkį veikti t a I Naumiesty prieš karą kasė pamatus aptiekai._ Lakudra is-
kryptmv. Šv. Rašte randa- kasė blešine. Čiupt už ausies - nepakelia. Pasaka aptiekoriui. 
mos įvardintos septynios šv. Tas atėjo, apžiūrėjo ir liepė ant karo parvežt. Parvežęs gavo tris 
Dvasios dovanos: išmintis, rublius. Paskui jis prisilakė ir pasakė žydu, o t a i ^ m a t t m Tie 
supratimas, patart is , tvirty- atėmė. Dvylika kazokų išlydėjo tą Mesin*. Joj buvo 40,000. Tai 
bė, mokslas, pamaldumas, į vis prancūzų pinigai. 

26). "Seknrnių dienai atė 
jus. visi buvo drauge toje 
pačioje v'etoje. š ta i ūmai 
pasigirdo iš dansraus ūžimas, 
lys: kad kilstančio smarkaus 
vėjo, ir prinildė visus namus, 
kuriuose jie sėdėio. Jiems 
pasirodė pasidalinę tarsi ug-

* • * 
DOVANOS 

Šventosios Dvasios dova-

Dievo baimė. 
Išmintis apšviečia mūsų 

mintį ir mes suprantame sa
vo paskirtį ir savo tikslą. 
Tai palenkia mūsų valią, kad 
norėtume ir trokštume tik-

vengia nuodėmės labiau ne
gu kūno mirties. 

Supratimas suteikia giles
nį įžvelgimą į tikėjimo tie
sas ir paslaptis, sudaryda
mas tuomi žmogui be galo 
didelio dvasinio džiaugsmo. 

If. Vyšniauskas-. 80 m. a., Caisrhi k., (Hatnėvot r. T:r. V. Kul
bokas, 1931. VII. 27. LT A 325(1). 

12. Žmones Slepiasi Paliose 
Seniai, labai seniai, prancūzai ėjo per Lietuvą kariauti su 

rusais. Eidami jie per kaimus viską naikino. Užeis pas kurį ūki
ninką, liepia kinkyti arklius ir važiuoti. Tas važiuoja per kaimą, 

rosios laimės. Kadangi am-1 O prancūzai ima iš trobų patalus, paduškas, viską, kas tik jiems 
žinai laimei kliudo mirtinoji, pasisuka po kojų, ir deda į vežimą. Kai vežimas jau pilnas, lie-
nuodėmė, — išmintingasis j pia vežti už lauko ir krauti į kūgį. O paskui tuos kūgius pakur

davo. Taip jie naikindavo viską, kol perėjo per Lietuvą. Pralai
mėję mūšį su rusais, turėjo vėl grįžti atgal per Lietuvą. Bet kai 
pirma buvo viską išnaikinę, dabar patys neturėjo ko valgyti. 
Žmonės išgirdę, kad prancūzai vėl grįžta, slėpė viską, ką turėjo 
ir kur tik galėjo. Saltininkų, Naujavalakių ir kitų kaimų žmo
nės, kurie gyveno netoli palių (didelės pelkės Marijampolės ap
skrity) susivedė gyvulius ir viską ką turėjo susinešė į palias 

To supratimo ir v i d a u s s l a P t a i s k e l i a i s« kuTi l* prancūzai nežinojo. O taip feiti į palias 
džiaugsmo vedini apaštalai1 nehuv° f * ? 1 t 0 d § 1 / r a * c ū z a \ n i e k o n e ž i n o j o ' kad paliose žmo-
:,.: „:_v._. _,__11f. T^„:_ i nes viską turi susmešę. Vieną kartą trys prancūzai paklydo pa

liose ir beklaidžiodami užĄo ten, kur buvo žmonės viską susi-
nešę. Keletas vyrų tuojau juos nuginklavo ir ėmė tartis, ką su 
jais padarius. Pagaliau nutarė prigirdyti, nes jeigu juos paleistų, 
tai jie išėję iš pelkių pasakytų kitiems prancūzams, ir tada atei
tų jų daug viską iš žmonių atimti. Prancųzai suprato, ką su jais 
nori padaryti, suklaupė prieš vyrus ir prašė jų pasigailėti, bet 
niekas jų nesuprato, nes niekas nemokėjo prancūziškai. Vyrai 
surišo prancūzams rankas ir vedė juos prie Palymo. (Paiymas 
yra paliose labai gili vieta). O prancūzai vis kartojo: "Katolik, 
katolik..." Pirmas prancūzas tuojau prigėrė, taip pat ir antras, 
bet trečias, matyt, mokėjo gerai plaukti, niekaip nebuvo galima 
prigirdyti. Kai tik jį paskandina, jis tuojau vėl į viršų iškyla 
Tai vyrai jį tik su šatrom prigirdė. 

T. Olšinskas, ?5 m. a., Krosnos v. Hr . P. Glšinskas, 1933. L^A 
4i9a(39a). 

13. Prancūzai Slepia Pinigus 
Prancūzų laikais dar taip būdavo: jeigu eina koks prancū-

iki savo mirčiai skelbė Kris 
tų. 

Pa ta r t i s nurodo abejonė
se, kas gera, kas naudinga, 
kas patinka Dievui ir ko
kiomis priemonėmis galime 
atsiekti galutinio tikslo. Šio 
mis dovanomis pasižymėjo 
ne v!en apaštalai, bet i r 
daug Dievo šventųjų. 

Tvirtybes dovana sustip
rina žmogaus valią, kad vi
sada darytų tai, kas patin
ka Dievui ar kas yra būti
na ar naudinga mūsų išga
nymui, tiek pagundų metu, 
tiek skausmuose, tiek tada, 
kai reikia aukotis nemažam ; zas ir nešasi kokį sunkų daiktą, arba strielbą, ir sutinka kokį 
darbui, siekiant didesnės 
Dievo garbės. 

Mokslas įveda mus į tikė
jimo paslaptis, nušviesda
mas apreikštas tiesas ir pa
tiekdamas aiškią mintį — 
idėją žmogaus atpirkimo 
darbe. Be to, duoda jėgos 
pertiekti tiesą kitiems. 

Pamaldumas atranda Die-
vuje savo mylintį Tėvą, už-

lietuvį ir pamato, kad anas stiprus, tada sudeda antį jo vieno 
visus daiktus ir liepia nešti tol, kol prancūzas atsiilsi. Tada vėl 
pasiima. O tą lietuvį, už kelių varstų nuvestą, tada paleisdavo. 
Vieną rozą aš ėjau keliu ir pamačiau, kad ateina didelis pulkas 
prancūzų. Ir buvo ten žydų stadala. Aš įlindau ton stadalon už 
geležių ir laukiu. Nagi, gal jau kipšas atnešė tuos žmones. Žiū
riu — tokią skrynią pilną pinigų atnešė ir duobę iškasę įleido. 
Paskui kietai užmindė su arkliais ir paliko. Jau mislijau, kad 
nujojo, išlindau, tik žvilgt į mane vienas prancūzas. Tik man 
marš padrušku į Maskvą. Ir ėjau verkšlendamas. Paskui vėl grį
žau Lietuvon. Tada ponavo Kundrotavičius ir jis man sakė: 

deea meile ir žmoeus myli I " B u v o k e l i P r a n c ū z a i i e š k o t i senobiškų pinigų, bet aš jiem pa-
* . . T.. . . . * f ėmiau lazdą ir 'von, nepliavat' pasakiau. Ir išėjo visi." Tada aš 
tai, ką Dievas myli, ir taip, . . , . , , . v, XI . . ,_ * 
kaip Jis myli. 

Dievo baimės dovana ap-

(Nukelta į 4-tą psl.) 

jam papasakojau, ir anas tada ieškojo ieškojo, niekur nerado. 
Kur beda lopetą, vis akmuo ir akmuo, ir niekur neradom. 

J. Viliūnas, 89 nu a., Vtena. Vžr. S. Dikinytf, 1932. 7. 2. LT A 
405(307). 
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TREMTINIŲ IR VIETOS LIETUVIŲ 
SUSIARTINIMO ŠVENTĖ BALTIMORĖJ 

BALTIMORE, Md. — Pas- niško "j i t terbug". Algiman-
kutinj gegužes mėn. sekma- tas Kazakevičius beveik be 
dienį įvyko gražus, rimtas perstojimo grieže armonika, 
ir linksmas iš tremties Bal- i Albertas Juškevičius, vienas 
t moren atvykusių lietuvių lietuvių radijo programos ve 
išvažiavimas Geleželienes va dejų, rūpinosi garsiakalbiais, 
sarvieteje. Išvažiavimą aplankg ir 

Tikrai buvo malonu ma- darbštusis klebonas kun. Dr. 
tyti Lietuvą, perkeltą čia į Mendehs su savo seserim F. 
Baltimorę. Išvažiavime daly- Pliuščikiene. Abudu negale-
vavo apie 100 tremtinių .iri jo atsidžiaugtis šia gražia 
toks pat skaičius senesniųjų gegužine. 

SUĖMĖ FBI Š E F £ 
• • • 

IŠNAUDOKIME NEPAPRASTA PROGA! 
TAG DAY" BIRŽELIO 10 DIENĄ 

LIETUVIŠKASIS JAUNIME IŠ TREMTIES! 
Tu žinai, kad kenčianti Te skamba lietuviškos dainos, 

vyne Lietuva kreipia j Tave ten mintyse atgyja Tėvynės 
savo akis ir laukia didelių'vaizdai ir dideliems pasiry-
žygių iš Tavęs. Tu esi Jos j zimams užsidega širdys. Tad 
ateitis. Tu turi išlaikyti Jos j juo daugiau mūsų, tuo tvir-

Arteja visiems lietuviams kolonijose, kurių kiekviena 
labai svarbi diena. BIRŽE-i turi "Tag Day" kapitoną, vi-
LIO 10 d. BALF-o Vajaus sų laikraščių redakcijose ir | 
Komitetas rengia "TAG BALF-o Vajau . Komiteto d v a s i ą i r ' k a l a t e l S J a l k a s < t e s n e y 1" 1 3 : t u o a r c i a " Ll*~ 

parsinešti ją prie Nemuno jtuvos laisves rytas . 
krantų. Visi į Lietuvos Vyčių ei-

Lietuviškas žodis, lietu- les! 

DAY" — VIEŠOSIOS RINK raštinėje, 6816 So. VVestern 
LIAVOS DIENĄ, kur 'ai lei-|Ave., tei. GRovehiil G-9858. 
dimas iš Chicagos ir Cicero 
miestų valdžių jau gautas. 

Baltimores lietuvių. Valio mūsų tremtiniams ir 

Raginkime vieni kitus, 
kiekvienas padėkime suras
ti nors po keliolika ar kelis 
aukų r'nkėjus, o atėjus bir-

tine proga surinkti daugiau ž e i i o 10 dienai - "Tag Day" 
a n t į ? IQ a m o n l r i o p i n I r n n a a . . . 

— patys imkime dėžutes į 

Tai yra didelė ir vienkar-

Buvo kuo džiaugtis, ma-, bravo mūsų senesniems lie-
tant mūsų jaunimą šokant Š tuviams už tokį gražų išva-
gražius lietuviškus šokius,., žiavimą — susiartinimo šve-
vietoj to laukinio amer iko ntę! 

GRAŽIAI PAGERBTI ŽUVUSIEJI UŽ LAISVE 
BALTIMORE, Md. — Pir- Mokyklos vaikučių metinis 

madienį, gegužės 30 d., šven- piknikas bus trečiadienį, bir 
čiant M rusių jų Atminimo želio 1 d. Kvotimai kitą sa-

Gecrge R. McSwain, FBI virši-
| ninkas Chicagoje, gali būti nu-
' baustas už teismo paniekinimą. 
Jis buvo suimtas ir paleistas už 
užstatą, kai jis atsisakė patiekti 

: teismui slaptus dokumentus ry-
| šium su Roger Touhy byla. 
Tcfuhy nori, kad jo bausmė (jis 
nuteistas už žmogaus pagrobi
mą) būtų panaikinta, nes byla 
prieš jį buvusi "suklastota". * 

(Acme) 

aukų iš amerikiečių, kurias 
turime n e p r a u s t i ir išnau
doti, prisidedami visi ne kuo 
kitu, tik savo darbu ir nuo
širdžia pagalba. 

landų, būdamas pavyzdžiu 
kitiems 

AUKSINĖ SUKAKTIS 
Dieną, gražus būrys lietu- vaite. Iškilmingas mokslo TOWN OF LAKE. Ka-
vių, lietuvių legijonierių pos metų užbaigimas sekmadie- zimieras ir Mariiona Lau-
tui vadovaujant, susirinko n}, birželio 12 d. Priruošta raičiai 4739 S. Honore St. 

sekmadienį, birželio 5 d., mi 
nės vedybinio gyvenimo auk 

Klebonas kun. Dr. Men 

"Tag Day' ' surinktos au
kos eis ligonių, našlaičių, in
validų ir senelių lietuvių Eu
ropoje šelpimui. Tad visi lie
tuviai, vyrai ir moterys, iš 
seniau gyvenantieji ir nau
jai atvykę, parodykime su- bos ir paaukoto trupučio lai 
sipratimo ir geros val'os ir ko 

viška daina, lietuviški pa
pročiai ir meilė savo Tėvy
nei turi būti Tavo, Lietuvi 
Jaunuoli šūkis 

Lietuvos Vyčiai 

TREMTINIU NAUDAI 
UTICA, N. Y. — BALF-o LIETUVOS VYČIAI Šau-. . ,. .V1 . . 104 skyrius gegužes 14 d. rankas ir stokime ant g a t - k i a visą lietuviškąjį jauni- g u §« ^ ^ j * v a k a r i e . 

vių kampų prašydami gel- mą burt is po V y ^ v ė l i a v a . * programą vedė 
beti zustantj tautiet , Jei šioj kilnioj lietuvių kata- ^ * * ^ 
negali visą dieną, dalyvauki likų organizacijoj tu susipa- b a . u s k K a l b § i o m i e s t o m § 
rinkliavoje bent keletą va- žinsi su pačiu veikliuoju A- S t . Agnės klebo-

menkos lietuvių jaunimu — . • /> 
, • nas kun. May, M Shwender 

sporte, dramoj, pramogose *• **' ;v. i i - £ - A — T ;1*,™„ i„ ;™ i r Dr. Kazakevičius, nese-" T a g D a y " pasisekimas .ir rimtame Lietuvos; ^ į n į B 
priklauso tik nuo mūsų pa- nimo darbe. P e r t a v o gražų , ^ 
čių, mūsų gerų norų, pagal- pavyzdi, (lietuviškoj veikloj. J 

Amerikos jaunimas, gimęs J. , . „ 4. M , _ ' i t . , ' Žmonių buvo sausakimša ir augęs toli nuo savo tėvų * ; ; ; ; svetainė Padaryta gražaus žemes, pasistiprins tavo at- . • _ . ' 

atiduoti pagarbą žuvusiems įdomi programa 
karo lauke už Amerikos lais
vę ir j o s gerovę. sinę — 50 metų — sukaktį. 

Iškilmių vedėjas buvo Dr. delis džiaugiasi, kad vis di- Ta proga Šv. Kryžiaus baž-
Adalbertas žehvis. Progra- dėsnis tremtinių skaičius už- nyčioje sekmadienį bus at-
mą tvarkė posto vadas Po- sirašo parapijon. Per perei- laikytos dvejos šv Mišios 
vilas Gurklis. Klebonas at- tas 10 dienų atvyko apie 50 j sukaktuvininkų intencija: 7 

registruokime* "TAG DAY" Todėl prisidėkime visi ir ^ r - . Q BALF-o centrą pa-
BIR2ELIO 10 dienai aukų nelaukdami registruokimės vežta lietuviška dvasia ir j - Jj\ ^ ^ ^ K ^ ^ ^ ^ 
ruik§fomis i r rinkėjais. Į rinkėjais ir rinkėjomis. p s dar didesnę meilę savo- j Longdon $10, 

Registruotis gaiima savo I BALF Vajaus Komitetas bočių žemei. Per plačius van į 
i denynus, per didelio vargo " 
ir baisios nevilties dienas Daugiausia vakarienę ren-VĖL ATSIDARO LIETUVAIČIŲ STOVYKLA prakeliavęs ir į laisvą Ame- giant pasidarbavo A. Užda-
rikos šalį gyvą ir ryškų ken- viniene, O. Dilienė, Gladys 

PUTNAM, Conn. Moks- Kreipiamės ir j , jus, bran- , čiančios Tėvynės vaizdą šir- Mitchell, P. Šaulienė ir J . 

kalbėjo maldas, o Jurgis Gal letuvių tremtinių į Baltimo 
kauskas atgiedojo giesmes, rę. Sveikiname! 

Per apeigas Nadas Rašte-
nis išskaitė žuvusiųjų ir mi- Gegužės 29 d. Eleonora 

vai. rytą, užprašytos Vaznių 
šeimos, ir 10 vai. (suma), 
užprašytos Lauraičių vaikų. 

Prieš 50 metų Kazimieras 

las jau pasibaigė ir prasi- jgūs tėveliai. Siųskit į Campidy atsinešęs, mokėsi kai kur Kazokas. Jie pasiryžę ir to-
deda ilgoji vasaros pertrau- Immaculata savo dukreles, 'gęstančią lietuvišką ugnelę liau darbuotis vargstančių 

rusiųjų lietuvių karių var- šimkevičiūtė ištekėjo už E- Lauraitis atvyko iš Lietu 
dus, ir už kiekvieną į tam duardo Pokacziewski. Jung- v o s > j§ Stulgių parapijos o 
tikrą karstą buvo įmesta ro- tuvių apeigas atliko klebo- Marijona Gedminaitė iš Rai
že ar aguonos žiedas. Vaini- nas kun. Dr. Mendelis. tinenų parapijos Chicagoje 
kai buvo sudėti prie karsto j i e d u s u s i p a ž ino* ir netru-
nuo įvairių karo organiza- MOTERYS TALKON' k U S *' *' k U n ' K r i a u č i u n a s 

iems moterystės sa-
TOYVN OF LAKE. — Bir- kramentą Šv. Jurgio bažny-

želio 10 d., penktadienį į- č i o 3 e Bridgeporte. 
vyksta BALF-o rinkliava Lauraičiai išaugino vieną 
miesto gatvėse — " T a g dukterį ir keturis sūnus. VI-
Day ' \ Iš Town of Lake rink- j s i y r a v e d ? i r augina savo 
l ava i jau užsiregistravo: E. 'šeimas. Lauraičiai džiaugia-
Gedvilienė, P. Turskienė J. s i J a u aštuoniais anūkais^ 
Pukelienė, M. Petkūnienė, S. j Auksinės vedybų sukak-
Mickūnienė, A. Kalvaitienė, t i e s proga Lauraičių namuo-

jiems tinkamą pagarbą uz ^ ^ M P e t r 0 _ s e įvyks priėmimas - vai-
)ų pasiaukojimą Tėvynes la- . o . + . J

n ^ « ^ « _ - „ D „v ; š § s . Geros sveikatos ir Die-

Petras Jaras, tremtinys, 
pasakė ugningą kalbą, pa
reikšdamas, kad mes, prisi
mindami žuvusius amerikie
čius lietuvius, privalome ne
užmiršti mūsų tautieč ų lie
tuvių Lietuvoje, kur nėra 
galima teroro dėliai puošti 
žuvusių kapus arba suteikti 

ka. Mielos lietuvaitės, ar gi 
jūs dabar pasiliksite mieste, 
kur tiek karščio* dulkių ir 

I tr iukšmo? Ne, jūs norit pail
sėti, norit laikinai pamiršti 
mokyklos suolą, knygas. Tik 
rai, jūs pasiilgot laukų, miš
kų, pievų oro, kur tiek daug 
sveikatos, džiaugsmo ir lai
mės. 

Tad ilgiau ir nebegaivo-
kit. Štai Nekalto Prasidėji
mo Seserys ir vėl jūsų lau
kia gražiajame Putnam, 
Conn., kur atsidaro jums ge
rai pažįstamoji vasaros sto-

lykų, sustiprės gražioj ir 
sveikoj gamtoj ir linksmos 
vėl sugrįš į jūsų namus. 

Šiais metais vasaros sto
vykla — Camp Immaculata 
prasidės birželio 26 d., pas
kutinį mėnesio sekmadienį, 
o užsidarys liepos 24 d. gra
žia lietuvių susiartinimo 
švente — pikniku, kur sto
vyklos mergaitės atliks gra
žią programą. 

Į šią stovyklą priimamos 
v ^ k k - C a m p Immaculata. [mergaitės nuo 7 iki 16 me

tų. Galima cia sustoti visom 
Kviečiam jus visas, lietu- keturiom savaitėm, bet ga-

viškų šeimų dukreles, kvie- l i m a i r trumpesniam laikui: 

Cia gražiai jos praleis laiką atgaivinti. tremtyje .lietuvių labui, 
lietuviškoj ir religinėj dva-1 T a d s t o k g r e t a gražiausių "~ V # 

šioj. Sužinos daug naujų da- f lietuviškų pajėgų Ameriko
je 

Kur jaunimas renkasi, ten 
Lietuva ir vėl DUF nepri

klausoma! 

f 

bu i šaitė, C. Kneižienė, V Buč-
nienė, Valackienė, B. Cicė-!v<> palaimo s sukaktuvinin-Karininkas Antanas Mi- _' _ , . " . . . . Iknm«' , , i - i iu T niene, O. Srubienė ir kitos. K ^ m s . liauskas pasakė kalbą. Jo S D. 

svarb ausia mintis, kad mes Laiko nedaug beliko, t o -
gyvieji turime darbuotis pa- dėl visos Town of Lake mer-j *• j •- ivi •• • • 
saulinei taikai ir laisvei, kad gaitės, moterys ir vyrai — AKduSITlIJi ISK11ITII flC 31 
žuvusieji neturėtų ką mums talkon! Tuojau registruoki- | l v L • • u i i M 4 
prikaišioti. tęs rinkliavai! Užsiregis-i UZD9K)IS MOKSlO r l6 lUS 

truoti bus galima šį sekma-1 šv. Kazimiero Akademija j 
Visi juda-kruta, ruošiasi dienį prie bažnyčios ir gauti j iškilmingai baigia mokslo 

p r e "TAG DAY". Mūsų bi- dėžutę aukoms rinkti. Taip j metus šį sekmadienį, birže-
čiulis meras Thomas D'Ale- pat galima užsiregistruoti j lio 5 d. Iškilmės įvyks aka-
sandro leido lietuviams rink- pas B. Pivariūnienę, E. Ged 
ti aukas gatvėse birželio 10, vilienę, P. Turskienę įr B. 
11 ir 12 dienomis. Reikia Cicėnienę. Išnaudokime ne
darbininkų. Galima užsire- į paprastą progą gauti žymių 
gistruoti Lietuvių salėje ar- j aukųf tremtinių šelpimui, 
b . klebonijoje. — R. 

r^ 

Greitai Bus Mažas Buick! 

Žingeidumui Kreiptis pas 

DAN KURAITIS 
MILDA BUICK SALES 

907 W. 35th St. Ph. LAf. 3 2022 
CHICAGO, ILLINOIS 

demijos auditorijoje, 2601 
W. Marąuette Rd.^ ir prasi
dės 3 vai. p. p. 

Po palaiminimo, kurį su
teiks Msgr. John D. Fitzge-
rald, J.C.D., Chicagos arki-
diocezijos vicekancleris, bus 
meninė programa, kurią iš
pildys akademijos orkestras 
ir baigiančiųjų akademiją 
choras. Kapelionui kun. B. 
Urbai pristačius graduantes, 
Msgr. John D. Fitzgerald iš
dalins baigimo pažymėjimus 
ir dovanas, o po to pasakys 
kalbą. Iškilmes baigs aka
demijos orkestras. 

Šiais metais Šv. Kazimie
ro Akademiją baigia 126 mo 
kinės. 

čiame iš visos plačiosios A-
merikos, labiausiai gi iš Nau 
josios Anglijos. Linksmai, 
sveikai ir naudingai jūs čia 
praleisite keturias savaites, 
susitiksit savo drauges ar
ba susip&žinsit su naujomis, 
dar nematytomis. Bet dar 
ne viskas. Jūs čia daug ko 
sužinosit apie savo tėvų ša
lį, gražiąją Lietuvą, pasimo-
kysit visokių darbelių, žai-
dimų? vienu žodžiu — pasi
linksminsite pailsėsit ir su-
stiprėsit. 

dviem pirmom arba dviem 
paskutinėm savaitėm. Regis
truotis prašom tuoj pat, bet 
ne vėliau kaip iki birželio 22 
dienos. Pageidaujamas didės 
nis skaičius dviem pirmom 
savaitėm. Vienos savaitės 
mokestis — $12.50. Visais 
reikalais prašom tuoj pat 
kreiptis šiuo adresu: Rev. 
Sister Superior, Immaculata 
Conception Convent, R. F . D. 
No. 2, Putnam, Conn. 

Platinkite Katalikų Spaudą 

Rimties Valandėlei 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

saugoja sielą nuo laisvos va
lios nusikaltimų, pažadinda
ma nusidėjėlius atgailon. šių 
visų šv. Dvasios dovanų la
bai esame reikalingi. Prašy
kime sau jų. 

Kova dėl Lietuvos laisvės 
yra kova ir dėl Amerikos 

įjft saugumo. 

* ^ 

NEUŽMIRŠK PADĖT TREMTINIUI! 
AID OVERSEAS, Inc. 

4851 S. Ashland Ave, Chicago 9, DI. Tel. VIrg. 7-0280 
Aid Overseas, Inc. siunčia maisto siuntinius j visas 4 Vokie
tijos zonas ir kitus Europos kraštus, išskyrus SSSR. Siuntiniai 
yra pilnai apdrausti nuo dingimo. Jei adresatas nesurandaj-
mas„ pinigai grąžinami. 
Užsakydami aiškiai parašykite savo ir gavėjo adresą, siunti
nio numerį ir jo kainą. Aid Overseas, Inc. maisto siuntiniai 
pakuojami Europos sandeliuose, o užsakymai iš Chicagos siun
čiami AIR MAIL. Užsakant didesnius kiekius duodama nuolaida, 

Siuntinys Xr. 21 Siuntinys No. 1 — $7.80 
2 sv. kiauliniu taukų 
2 sv. rūkytų lažinių 
? sv. salami a.-sros 
2 sv. (be 2 ozs.) konuoto bekono Į ; s v - < j ' f i n t o » k a v o » 
1 dgžutS (400) gr.) margarino Šokolado 

$6.60 
1 av. rūkytų laikinių 
2 «v. kiaulinių taukų 

l 

Siuntinys \ r . S — $7.40 
4 sv. rūkytų lažinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 

sv kiaulienos mPsos 
Siuntinys N r. 5 — $5.40 
2 sv. rūkytų lažinių 
2 sv. marmelado 
2 sv. pupelių kavos 
2 sv. cukraus 
1 sv. margarino 

Siuntinys No. 6 
A. 10 svarų cukraus $2.80 
B. 20 svarų cukraus $5.20 

Siuntinys No* 7 
A. 10 sv. baltų kvlet. njiltų $S.00 
B. 50 „v. kvietinių miltų $9.25 
Siuntinys Nr. 8 — $2.95 
4 H sv- cukraus 
5 ^ .sv. kvietiniu miltų 
Siuntinys Nr. 10 — $$.75 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
2 sv. degintos kavos 
1 sv. Šokolado 
Siuntinys Nr. 12 — $5.05 
2 sv. rūkytų lašinių 
3 sv. kiauliniu taukų 
t sv. degintos kavos 
2 sv. cukraus 

Siuntinys Nr. 14 — $6.30 
2 sv. rūkytų lašinių 
1 s\ kiaulinių taukų 
2 sv. 'įkraus 
1 sv. marmelado 
1 sv. kiaulienos mėsos 
2 gabalai tualet. muilo 

Siuntinys Nr. 19 — $9.80 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
2 sv. marmelado 
4 sv. derintos kavos 
4 H sv. cukraus 
I sabalai tualet. muilo 

14 ozs. kondens. pieno 
2 gabalai feuaiet. muilo 

Siuntinys Nr. 25. 
A- 8 sv. grynų kiaulinių tan

kų $4.50 
B 12 sv. grvnų kiaulinių tau

kų $5.75 
C. 15 sv. grynų kiaulinių tau

kų $6.95 

(Tik j Vokfetijos vakarines zonas 
Angliją. Prancūziją, Italiją — ir 
eina apie 4 savaites) . 

Siuntinys Nr. 2$ — $7.$0 
2 sv, rūkytų lašintu 
2 sv. (be S o n . ) grynų kiaul. tauk. 
2 s v. ( be 2 oia.) margarino 
2 sv. arbatos 
1 sv. pupelių kavos 

Siuntinys No. 27 
t sv. margarino 
4 sv. cukraus 
2 sv. arbatos 

— $6.30 

Siuntinys No. 28 — $5.70 
4 sv. cukraus 
I sv. margarino 
1 sv. bičių medaus 
1 sv. arbatos 

Siuntinys No. SO — $2.70 
5 sv. degintos kavos 

Siuntinys No. 21 — $5.50 
1 sv. rūkytų lašiniu 
14 oza (400 gr.) kiauL taukų 
14 oza (400 gr.) margarino 
2 sv. marmelado 
1 sv. pupelių kavos 
4 sv cukraus 

= * 

$1.00 

A T S P A l t f S ŽIEMOS š V l / I A M S 

ROŽIŲ KRŪMAI 
/><U vazuosc ir lengvai persodinami. 

ŽEMIAUSIOS TIKRA KAINA 
KAINOS $2.50 — už 

DIDŽIAUSIAS PASnilNKlMAS GELIŲ KAPINĖMS 
Daugniečilai ir metiniai — Alyvų krūmai žydėjime — 

Dideli i aismedžiaiii -kitokie medžiai. 

GARDEN CENTER OF CICERO 
5 3 2 2 YV. 2 6 t h S t r e e t O l y m p i e 3 8 7 9 

Atdara kas vakarą ir visą dieną Sekmad. ir Pirmad. 
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Lietuviškieji Švenčių Papročiai 
- " " ~ " i •» 

Kaip Piemenys Sekmines Švęsdavo 
Kaso DR. J. BALYS 

5 
3 = 

IŠKYLŲ-GEGUŽINIŲ SEZONAS 

Sekmines būdavo laikomos 
didele piemenų š v e n t e . 
Aukštaičiuose piemenys jau 

Tai tikėjimas į magišką ža
lios šakeles galią. Vėliau ši 
prasme liko pamiršta, ir da-

l š k y l ų - g e g u ž i n i ų ( p i k n i k ų ) s e z o n a s pras idė jo . K iekv ieną s a v a i t 
gal į mil i jonai mies t i eč ių b ė g a į m i š k u s ir l a u k u s , n u o m i e s t o tr iuk
š m o , dulkių ir dažnai n e m a l o n i ų kvapų . Čia m a t o m e i š k y l a u j a n č i u s 
F ibber McGee ir Mol ly , g a r s i u o s i u s radi jo k o m i k u s . 

Sekminių išvakarėse pargin- bar piemenys puošia karves 
davo namo karves, visaip iš- svarbiausia todėl, kad gau-
puoštas žalumynais: ant ra-' tų iš šeimininkių dovanų — 
gų ir kaklo uždėdavo vaini- ; valgių savo puotai. Tos do
kus, nupintus iš berželių ša- vanos dažniausiai susideda 
kų ir kitų žalumynų. Kitą- iš kiaušinių ir sūrio, 
dien piemenys būdavo lais-
vi nuo ganymo ir švęsdavo Uo\anos 
savo šventę, kurios svar- Parginęs apvainikuotas 
biausias patiekalas buvo karves, dzūkų piemuo taip 
kiaušiniene. Piemenų vietoj sveikina savo šeimininkus: 
Sekminių rytą bandą išgin- "Sveikinu tave, dedziulia 
davo suaugusios merginos (cetula), su šventom Sek-
vadinamųjų <% rytagonių". Ki- minem ir žyčinu, kad Dzie-
tur, suvalkiečiuose ir dzū- vulis aprėdytų šitus tavo 
kuose, būdavo kitaip: Sek- stotkelius blizgančiu šerste- tabokos, marga vištele kiau-, deda j duobę, dumplėmis nu-
minių rytą kiekvienas pie- Ii ir kad sveikus užlsikyt šinelių, gaidys blynų, pieme- pučia pelenus nuo akmenų, 
muo stengdavosi kuo anks- nuk žvėrių ir visokių nelai-įneliams pinigėlių." Žodžiu,' ant jų sudeda plonai supjau
čiau savo bandą išginti ir mių" (Valkininkas). Jei vy-1 piemuo primena šeimininkei stytas bulves, užpila drus-
užgriežti vadinamu "Sekmi- resnis ir gudresnis, tai ir j visus gyvulius, kuriuos jis kos ir uždengia švaria ve-
nių rageliu". Vėliausiai išgi- pasveikinimą įdomesnį pa- gano, kad nepašykštėtų ap- lėna, žole ant bulvių. Nuo 
nęs arba užsimigęs pie- sako. Kai kurie dar juokin- j dovanoti. Kai piemuo pasvei- j pasidariusio garo bulvės iš-
muo buvo pravardžiuojamas gai išmoksta pataloluot: i kiną, tada šeimininkė pakiša įkepa ir esančios nepaprastai 
"spirgučiu". Kas anksčiau ''Prašė jaučias duonos drus- jam surištą ryšulėlį, kuria* skanios. Dar kepdavo ropė-
pabudęs išgena bandą ir už- kos, o karvele pieno, sviesto, |me būna sudėta sūrio pen- je "piemenų kugelį": paima 
griežia rageliu, to karvės avis miltų, o baronas kiau-jtelė, pyragaitis, dar šio to; didelę ropę, perpjauna ją pu-
duodančios daugiau pieno, šinių, kiaulė lašinių, tekis pagal ištektis ir po du užisiau, išima vidurį (žievele 
Tadai jie karves apvainikuo- spirginių, veršis treigys tre- kiekvieną karvę kiaušiniu, j lieka), į, tuštumą prideda 
davo pargindami priešpiečių joko (degtinės), piemuo de-j'*Teeis, vaikeli, dovanoju šių tarkuotų bulvių su lašiniais, 
ir darydavo "piemenų pau- šimtoko" (Valkininkas). Ki- mažų dovanėlį, kad Dzievasabi ropės puses vėl sudeda 

Parapija - Lietuviškos 
Knygos Amžina Rėmėja 

TORONTO, Ont. — Kun. 
P. Ažubalis, Toronto lietu
vių parapijos klebonas, rašo: 

"Su džiaugsmu sutinkame 
Amerikos lietuvių katalikų 
lietuviškos knygos spausdi
nimo ir plat'nimo vajų. Kar
tu pareiškiame Toronto Šv. 
Jono Krikštytojo lietuvių 
katalikų komiteto nutarimą, 
kad Toronto lietuvių para
pija* įsirašo į Jūsų vadovau
jamo Lietuviškos Knygos 
vajų AMŽINUOJU RĖMĖJU 
nariu. Ta proga siunčiame 
50 doler-ių, o gautąsias atei
tyje knygas iš Jūsų leidyk
los panaudosime lietuvių ka
talikų parapijos bibliotekai. 

C L A S S I F I E D A D S 
BUSINESS SERVICES BUSINESS SERVICES 

ALL MAKES OF WASHERS 
VACUUM CLEANERS 

REFRIGERATORS 

KEP AIR 
SERVICE 

ANYVVHKKK IN 
CHICAGO 

& BUBURBfl 

"A GUARANTEED WAS 
COMPANjl.'" 

4203 W. North Ave. 
Dlekens 2- 5277 

Ali 1N.STIU MKNTS Įaugi*! 
k n i p p Fkrlrte> made t o ord**r 

Complete stoek, record sheet mi»-
sic—books—martin brass instru-
ni> nts-Gibson-Martin Regai Na
tional guitars, spinet piatios — 
drums, open Monday & Thurs. 
K\«-nings Knipp Man'c Co., 4810 
Imfaig Vark. 1 blk W. of Cicero, 
Palisadr .-1-8779. 

— 

t c 

tienę". 
Vainikuotos Karvytes 

tas panašus piemens pasvei- j apdovanot dzidesnėm" (Val-
kinimas iš Alytaus apylin- kininkas). Pabučiuoja pie-
kės einant kiaušinauti yra' muo šeimininkei ranką ir 

Karves puošia žalumynais t o k s . t < g v e i k i s u l a u k ę š v . b § g a k i t a n kieman. Paskui 
ir vainikuoja nes tiki, kad S e k m i n i u s v e i k i p r a leisda- piemenys susirenka vienon 
tada jos duodančios daugiau m į g u r o d a s č i u s u p a k a j u . . v i e t o n ir kelia balių. Žemai-
pieno, ganant nesiskirstan- m į g u ž i r g a i s žvengiančiais, čiuose tokias šeimininkių do-čios, esančios ramios, vaikš- su jaučiais baubiančiais. A t- vanas vadina <,sekminačiu' 

Mūsų parapijos komite
to nutarimas tebūna pavyz
džiu ir kartu paskatinimu 
kitoms lietuviškoms parapi
joms aktyviai įsijungti į šj 
kilnų katalikiškosios ir tau
tinės sąmonės kėlimo ir pa
laikymo vajų". 

Pavyzdys sektinas. JAV 
lietuviškos parapijos galėtų 
panašiai ar gausiau parem
ti lietuviškos knygos reika
lą. Visas aukas malonėkite 
siųsti: Rev. C. A. Matulai
tis, 2334 So. Oakley Ave., 
Chicago 8, 111. 

KARPKNTKItH DARBAS 
Cemento darbai . — reposting, 
grindų i.štai.synias — visokios rū
šies dailiai. Dykai apskaičiavimas 

Pigios vasaros kainos. 
FRAXK KOVIC'H 

2X18 S. Pula*ki RxL 
Pašaukite Klshnp 7.36K5 

SCHAFFER 
CONSTRUCTION CO. 

LJcenscd & Insured. 
Foundations & Cement Blocks. 
Chimney Repai red & Rebuilt. 

Concrete floors. 8idewnJks, 
Drivewaya, Center Ponia 

and Footings. 

Call BOulevard 8-5839 
F r e e Kst imatė s F .H. A. T e r m s 

for 7 y e a r s . 

ir susmeigia: pagaliukais, 
kad nepersiskirtų. Tada įki
ša j karštus pelenus ir kepa. 
Būna labai skanus kugelis. 
Kartais kepdavo ir "seną 
varną". Pagaudavo kur iš 
toliau žąsiną, papjaudavo,J 
išimdavo vidurius, įpildavo 
druskos, plunksnas aplipdy-
davo šlapiu moliu ir kepda
vo lauže. Paskui molį nulup 

ciojancios visos krūvoje, g i u n t ė j a u t e ] i g j v a s č i ų m y . (Viduklš) arba "vainikačiu 
kaip vainikas. Tad ir pie- Ustų d u o n e i e S , karvelė pie- (Kaltinėnai). Jei kuri šei-
menys, ir seimininkes tikisi ! n e l i o a v e J § m i I t e l i ų > o ž k e l d m į n inkė nieko neduoda arba t w 
iš o nau os, uz a seiminm- druskelės, meitelelis lašinė- duodavo labai mažai, tai po • davo kartu su pluksnomis 
kes piemenis ir apdovanoja. ] į ų k i a u l e l § taukelių, tekutis Sekminių piemens jos kar- ir mėsą valgydavo. Tokius 
Į vėms pririšdavo prie uode-, patiekalus piemenys dary-

gos medžio šakų, kokį kerą idavosi Kaltinėnų apylinkėje. 
Tai labai senas valgių gami-Padėftiroe PryTefe 

A'ATEVO KAZIMIERO 
AMŽINAM PAMINKLUI 

ar dilgėlių šluotą. 

Sekminių Vaišes 

Žemaičiuose per Sekmines 
piemenys ganyklose keldavo 
balius, į kuriuos susirinkda
vo bernai ir net patys gas-
padoriai. Piemenys jau iš 
anksto pasiruošdavo: pasi-

Neabejojame, kad Tamsta ir dau
gelis iš Jūsų pažįstamų dar atsime
na garsųjį misijonierių, Tėvą Kaži-
m.enj hapucuų, kuris savo gra- k t i a t s i n e š d a v o dumtuves 
ziais ir turiningais pamokslais _ . ! , 
Amerikos lietuvių išeivijoje paliko 
gilų ir neišdildomą įspūdį. 

nimo būdas, išlikęs piemenų 
tarpe. 

Sako, US Komunistu 
Tikslas 'Taikingas' 

NEW YORKAS, birž. 2.— 
Vienas 11-os teisiamų komu 

dirbdavo pečius bulvėms | m s t u v a d ų > « D a i l y Worker" 
redaktorius John W. Gatės, 
pirmas liudyti savęs apgy
nimui, teigė, jog Amerikos 
komunistai dirbo už "taikin 

* -

ir reples. Bulves kepdavo 
taip: iškasa negilią duobę, 

Jis grįžęs į Lietuvą išleido labai I prisirenka paplokščių * akme-
gražią maldaknygę vardu—"Atlai- | nų, tuos akmenis įkaitina j gą išvystymą socialistinės 
du Šaltinis", kurioje yra tiek daug ugny, greit su replėmis su- 'valdžios." 
trumpų maldų su popiežiaus duo
tais atlaidais, kad būtų sunku net 
išskaičiuoti. 

Tėvas Kazimieras Kapucinas mi
rė gruodžio 26 d., 1941 metais, 
Kaune, Lietuvoje. Minint liūdną 
8-nių metų mirties sukaktį. Tėvui 
Kazimierui prisiminti, "Darbinin
kas" pasiryžo išleisti jo maldakny
gę — Atlaidų šaltinį didelėmis, 
stambiomis raidėmis. Ji jau yra 
spaudoje ir netrukus pasirodys. To-
dėlei, Jus nuoširdžiai kviečiame pri 
si dėti prie jos išleidimo, užsisakant 
iš anksto bent vieną jos egzemplio
rių, arba užsakant kam kaipo at
mintinę dovaną. 

Pas-tikime, kad Amerikos lietu
viai neatsisakys paremti šį gražų 
ir prakilnų darbą — padės šią mal 
daknygę išleisti, kuri a. a. Tėvui 
Kazimierui bus kaipo amžinas šim

tus metų tveriąs paminklas, kurio net žiaurūs bolševikai 
mindžiodami jo kapą nepajėgs sunaikinti, , -, "€,f»||ij 

Maldaknygė bus nedidelio formato: 3 coliai pločio ir 5 
coliai ilgio, 560 puslapių, luksusiniais viršeliais, auksuo
tais kraštais, apskritais kampais. Kaina $3.50. 

Iš anksto užsisakantiems "Atlaidų šaltinį", atiduosi
me pigiau — už $3.00 ir skaitysime Jus šios maldakny
gės Rėmėju-Leidėju. Kiekvienas Rėmėjas gaus atminčiai 
a. a. Tėvo Kazimiero paveikslą atvirutės didumo. 

Kreiptis adresu: — 
DARBININKAS 

366 West Broadway South Boston 27, Mass. 
"Darbininko" Administacijai: — 

Šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau kaip tik baigsite spaus
dinti didelėmis raidėmis Tėvo Kazimiero Kapucino mal
daknygę — Atlaidų šaltinis, man atsiųsti. 

J) 

R E N T A SEWING MACHINE 
$150 

• \VKI:K RENT AL MAY BE 
APPLIED TO PURCHASE 
OF MACHINE AT A 
LATER DATE 

Phone Today! M!dway 3-2303 

SKAUTAI IR SKAUTĖS! 
Čikagos Lietuvių Skautų 

Vadija skelbia visų rūšių ir 
laipsnių Čikagoj ir apylin
kėse gyvenančių skautų ir 
skaučių privalomą registra
ciją. 

Visų laipsnių žemės, van
dens ir oro skautai, skau
tės, skautininkai ir skauti-
ninkės, sk'autai vyčiai ir vy
resniosios skautės, jaunes
nieji skautai (vilkiukai) ir 
jaunesniosios skautės (pauk 
štytūs) arba kada tokiais 
buvę prisistato raštu atitin
kamam vadovui. 

Lietuvių vaikai, turi 7-16 
metų ir norį tapti skautais 
ir skautėmis, neatidėliodami 
kreipiasi sekančiais adre
sais: 

Seserijos Vadeivė N. Gri
galiūnienė, 6629 So. Rock-
well S t , Chicago 29, Dl. -

Brolijos Vadeiva L. Gri
nius, 7201 S. May S t , Chi
cago 21, m . 

SEW YOUR 0WN 
- AND SAVE! 

. . . Now in a short, casy sum-
mer course in sewing you can 
learn under expert instructors 
how to give your own clothes 
that professional look. 

. . .Learn how to FIT PAT-
TERNS . . . P U T I N 
SLEEVES AND PATTERNS 
and many other short outs that 
save you moncy, yet aohieve 
smartness of appearance. 
. . . Small classes assure you 

of individual instruction. 
Classroom conveniently lo-
cated on La Salle., st., near 
Lake. Light, airy, attractive 
surroundings. For full de-
tails about starting date, time 
and rates — 

PHONE 

CEntral 6-1555 

INSTALL NOW 
lf you are ąualifled for ga» 

first payment Octobfr 1 
.Also oil and coal furnares 

we cl«>an and rt-pair all 
niakes of furnaces, bIowers, 

sloikt-rs, oil tmrners, automatic 
gas water heater, installed 

AND R E P A I R 

MEINERT FURNACE 
SERVICE INC. 

s|»auUUnK 2-0747, B U n . 5-684S 

lt«-si«kiKV < \ |n la l T-H.VhH 
( a l l anytltiH* <lay or niglit 

TUCK POINTING 
15c. iketvirtaing poda. 
Ekspertai mechanikai 

atlieka darbą. 
I>ykai apskaičiavimai. 

Pilnai apdrausta. 
Mieste arba priemiesčruoae. 

Pašaukit*' ATIantlc 5-2577 

R E . \ L ESTATK 

^ £ 
J- ^ 

Vardas 
Adresas 

RECLAIMED 
GOVERNMENT LUMBER • 

AND BUUJMNG MATERIAL 
FKOIH AKMjV, GOVERNMENT AND OTHER BUILD1NGS 
RED O AK 
2" * 4" hardvvood flooring 
$7.90 per hundred 
PLASTERBOARD 
2" _,c. per sq. ft. 
SČREEN DOORS 
$1.00 with hinges 
SCREENS all sizes 
from 23c 

DOORS AH sizes 
from $2.00 
\MMMIWS alt sizes 
from 50c. 

PINE FLOORING 1x4 
2c. running ft. 
2x2 all lenghts. 
2c per ft. 

Ir daugiau MVIM'-UIU.I hargruii. Taipgi naujus lumberLs ir nu'džiagos, 
roofing, Hheatliųu iiisulation, slding, nails, I i rduuie u uiliui ei lė 
SU£BWI>'-WILLIAStt MALIAVOS. 

SOUTHWESTERN 
LUMBER COMPANY 

7437 S. WESTEKN AVE. (iKovehill 6-5858 
^ ^ 

• Vienas karys buvo už
muštas ir du sužeisti, susi
rėmime su ginkluotais civi
liais Kolumbijoje. 

• Graikijos kariuomene 
pritraukė po komunistų 
puolimu Grammos kalnuose. 

NUO UŽSISENfiJUSIŲ, ATVIRŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IR ODOS LIGŲ 

Tie. kurie kenčia nuo SENU, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ. Jie 
negali ramiai sėdčti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenSJusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pabalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senu ***%• 
r^ ir skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment. Jų g y d o m o s 
ypatybės palengvins jūsų skaudcjl-
mą ir galėsite ramiai miegoti nak-
ti Vartokite jas taipgi nuo skau
džių nudegimų. Jos taipgi pasalina 
niežėjimą Ilgos vadinamos PSOKIA-
SIS Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos A T H L E T E S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarpirsGių. Jos yra tinkamoH var
toti inuo džiūstancHo« Ir suskilusio* 
odos. Jos yra geros gyduolės nuo 
visų i?vlrSinlų odos 
ligų. LEGVULO Oint
ment suteiks jums 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perštamu Ir 
niežinčįų kojų. Degu-
lo Olnfment yra par
duodamas po 7 5 c . 
$1.25 ir $3.50. Pirki
te vaistinėse Chicagoj 
ir apvlinkėae arba 
atslųrklte money or 
der J:— 

LEGULO, Department D 
4847 W. 14th St. Cicero 50, III. 
3>«0<CIX0<Z>O0<^>vO<C>«0<Z><»<^' 

Reikalaus Padidinti 
Algas Skerdyklose 

ESTES PARK, Coio., Uirž. 
2. _ CIO skerdyklų darbi
ninkų unijos seimas šiandien 
nubalsavo pareikalauti ''ge
roko, bendro algų padidini
mo", be senatvės apdraudos 
dėsnių pagerinimo. Nutarta 
darbuotis, kad išgauti na
riams 40 valandų atlyginimą 
už 30 valandų darbą, sker
dyklų apmokamą sveikatos 
ir pensijų planą, uždarą įmo
nę, užtikrintą metinį atlygi
nimą, pagerintas atostogas 
ir viršlaikį už darbą šešta
dieniais, sekmadieniais ir 
šventėmis. 

PIRKITE TIKSIOO M O 
STATYTOJO! 

TIKRI BARGENAI 
Modt tniškas 4 kamb. cotta*e«, 
Knotty Pine maudynes, vanduo 
ir šilima, galima naudotis ir e-
ž.-ru; 1 4 vai. kelio nuo Chica-
gos. (taliina apžiūrėti kasdien ir 
sekmadieniais. l*ašaukite ljiber-
Ivville 5»5 K dienoniK Sektna-
• In-mai* — LAko Zurieb 3""S ar
ta \ c»ie*- Ciroe«*r>. Korrst Lake, UL 

US -Kariai Supažindina
mi Su Pabaltijo Istorija 

Politiniui išsilavinimui 
pagilinti kariuomenėje, a-
merikiečių okupacines va
dovybe Europoje leidžia 
tam tikras lekcijas aktua
liaisiais politiniais klausi
mais, kurios studijuojamos 
visuose amerikiečių okupa
cines kariuomenes daliniuo
se. Šis Troop Information 
and Education Bulletin ge
gužes men. patalpiro straip 
snius apie Pabaltijo respu
blikas, kuriuose paduota 
istorinių žinių ir nusaky
tos jų problemos. Paminė
tas lietuvių priešinimasis 
kryžiuočiams, senoji Lietu
vos valstybe, kaip Pabalti
jo valstybes po pirmojo Pa
saulinio karo atgavo savo 
nepriklausomybes ir vel jų 
neteko, užpuolus Sovietų 
Sąjungai. 

Platinkite dien. "DRAUGĄ" 

5 ROOM RESIDENCE 
! On. \ . a r old. " Full basement Ali 

st. ••! poroelain double drain «nk . 
Sttel tabinet. Tile floor bath. 

i Auto. hot wtr. tank. 45 ft. cor lot. 
Imnit-diate possession. Will saerifice 

by owner. Cail for appt. 

BE\eriy 8-3602 

524 W. 107th St. 
(M. E . Cor. of 107th & E^icelston) 

English Tudor Design. 
Beautiful U Stor>- 7 Room H o m e 

Idoal for Doctor 
By appt. only. 

E. A. Martii Realtor 

SAVE $1,200. 
Inspett S. E. Cor. 97th & Massasoit 

Size lot 134'xl l9' . Foundation in, 
\ValIs partly built 

Property has been surveyed. 
Have blueprtnts to finish. 

(all BOulevard 8-5839 
BRICK BUILDING 

215-51 W. 11»tli SU 
i Stor*>.s. 

Income $3.240. 
Short leas^s. 

Priee $3M.OOO. 

(al l TED — RAndolph 6-7951 

4 ROOM CAPE COD 
(future 6) 
Stone Bąy. 
TUe bath. 

1 Block from Marąuettc Park. 

'Phone — \VAlbrook 5-5491 

STEH'ART R1DGE 
12S22 Valo Ave. 

New 6 Room brick residence. 
Automatic gas Heat and 

\Vat< r Heater. Tile bath 
Can be seen by aptt. at any t ime 

PUHman 5-4048 

(Open Sundav 1 to 5> 
FOR SALE 

•Mgtf So. 58th Court, Cicero, IM. 
N.-w <;eorgian. 6 rooms, 6 elosets, 
Tile bath. and Powder room, Ca-
binet Kitchen, Venetian blinds. OII 
heat, fruit cellar. side entranee. 
com pietely decorated. By owner. 
and builder. Open Sunday 1 to 5. 

Call—H j de Park (Sol 16) 

SKELBKITES *'DRAUGE" 

DOLCSIO STATYTOJAI 
Pirkite, t ltsiog nuo Savininko 

2-25 p€du lotus šalia vienas ki
to pri*» Laramie ir Fullerton ga
tvių. Tinka bizniui arba rexiden-
cijai. Paaukos u i tiktai $3.200.00 
P.-* šauki t o Klldaro 5-5177 arba 
vakarais pašaiUiit Klldare 5-129U 

file:///MMMIWS
file:///ValIs
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLIN(V° šeštadienis, bir^eįic 4. 1949 

— — — CLASSIFIED, HELP W A N T E D A D V E R T I S E M E N T S ™-«-™ 
P R A N E • 1 M A S 

VASAROTOJI/ D f c M E S i n 
T>abai graži vieta laiko praleidi-
ntui Nuomuojame kambarius su 
valgiu arba be. Visi patogumai. 
1 i 'a i geras susisiekimas. 

C. BERNOTAS 
SUver Lake, VVI-. 

P A R Į ) A V I M V I 

• "D R A U G O" * 
D A R B Ų S K Y R I U S 
• D R A U G A S " HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

"Draugas" Agency 
23 E. Jackson Blvd. 

WEbster 9-3196 

PARDAVIMUI 

B A R G A I N S 
used I" Brds.. 2»" 

2x4's, hard\vood. 
trim. lath. doorš*. 
— Also — Xew 

Doors. 
Ual l -

L L M B E R 
Lgc. StcM-k of 
.V- 3" planks. 
floor. tini bers. 
MTHMM)WS, etC. 
Lumber — Milhvork — 
YYindous. — RouNiig — 
htards. 

XEW SPKCTAI-S 
3/8" Tlaster Board 4'*c. sq. ft. 
1/2" Jnsulating tJoard 6e. sq. ft. 
1/4" Plywood . . . . 13c. sq. ft. 
12x12. 6x16. ceiling tile fHc. 
sq. ft. 3-1 
lbs. $4 49. 
Sdg. $7.49 
batt«i 
Wool 
\vith 

SMM 

.-,60 1 
Buth 

tiek bntt shgls. 210 
Insul. Hrk. & Stone 
sq. 4" Rock Wool 

8c. sq. ft. 40 1b. B gs loose 
$2.2'.t l>ag. Laundry tubs 

fauet. & strd $14.5H. 
F . H A . T E R M S 

R I S S M A N L U M B E R 
& S I P P L Y CO. 

NORTH SIDE TARD 
MIHraukee Ave. KII r»-:tH«i> 
SOl'TH HI1>K YARD 
Ogdeii Ave.. LAwn,, 1-7112 
yards open Mon. and Frl. 
eveninfrs till 8 p.m. 

GARBAGE & ASH B O S 
Made of granatine eonerete, steel 
doors and openings, enameled 
green, very beaut. and strong. 
No mice or rats. Washable & sa-
nitary. Doors &• openings are air 
tite. No odor or storage for di-
seas< s. Recommended highly by 
thousands of satisfied property 
owners. Delivered & installed in 
your back yard by expert men. 
Only $1 5.30. Hurrv for rlelivery. 
Mr. Mukiu. JI nlper 8-7746. Call 
; to II) a.m. or after 6 p.m 

11 (N) .Metaliniai užraktai 
2 Ir 3 durims 

15X15X34 ir 15X15x70 steel 
beams 10 Iki 28 pėdų ilgio 6 Iki 
18 coliu storio. Vartoti 2x4's 4 c 
iki 6 c už pėdą—50.000 pSdu 2 

coliu plank 7 4 c už pėdą — 
50,000 p. 1 col. plank 6c už pgdą 

M & M YVRF.CKING CO. 
6310 S. Parkvvnv. N'Onn. 7-9592 

M I S T SELL Fleetwood meat 
display cases, all si7.es. Frozen 
food cases, ice-cream cabinets, 
reach-in refrigerators, air condi-
tloning units. Direct draw all 

stainless steel beer coolers. 

GEORGE HILGER CO. 
8444 S. Raeinc Ave. H l \ 3-6767 

Privatus asmuo tini parduoti n i 
$350. II seetlon natioiial bailei }. 
UHveik naujas su silent glow bur-
buroer. visas kontroliavimas j -
skaitomi. Tinkamas 2 ar 3 a-
partm. namui arba dide.miiai re
zidencijai. Pašaukite Pla/ji 2-
7771 arba RAdeliffe 3-6800. 

3 Pe. A—Gradc Batlnonm Outflt 
Complete $112.25 

Cast iron 5 f t. recess tub with 
fittings $65.00. One 20x15 lava-
tory with fittings $18.00. One 
toiiet unit combination with 
white seat $29.25. LAKESI1>E 
Plumbing aiul Heating Supply Co. 
853 \V. I * k e St. MOnroe 6-0825 

Privatus asmuo paaukos 12 
hole Ice Cream Freezer 

maždaug 20 cub. pėdu. Stainless 
•teel viršus. A-l stovyje už $300. 

arba geriausias pasiūlymas 
grynais pinigai* 

REpublic 7-4398 

MOTORCYCLES and 
BICYCLES 

American Scooter, In very excellent 
condition. used very little. .likę new 
fully equipped saerificing. 

Call GRovehill 6-5943 

Used Oil Burners! 

Used 275 Gal. Stor. Tanks 

GUARANTEED 1 YEAR 

JUST LIKĘ NEYV! 

Such National I y Known Makes as 
M I E L L E R — K L E E N - H E A T 
MORRISON—DFAL-AFIRK 

ALL OF THESE Bl 'KNERS 
FSED LE88 THA.V 1 YEAH AND 

O F F E R E D FOR LE88 THAN 
H ALF OF NEW PRICE 

VAPORIZER BURNERS—$45 
YVith Thermostat 

Gl'N T T P E BI'RNER 
Thermostat St Stack Relay. $75 

275 Gal. Tanks—$20.00 Each 
QFANTITV LIMITED— 

At'T AT ONCE 

Get Thia Real Bargain in Reliable. 
Economical. cffortless 

Automatic Heat 

Sullivan Heating Service 

4(H€ Elston Ave. 

JUNIPER 8-&420 

I KAK O DARBO 

Patyręs Pastry & Cake 
Kepėjas ieško darbo. — Ra
šykite Mr. D. Barštis, 1149 

Broadvvay Ave., N.W. 
Grand Rapids, Mich. 

B E L P WAN'TED — MOTERYS*" 

VVOMAN — Kxeellent opporttunity: 
at?e 25-4 5, with car. Average $40 to 
$r»o weekly; advanee commissions. 
i • I>r-senting National cosmetic com-
pany; experience not neceasary. 
Work 4 to 5 hours daily, afternoons 
and » v»s \ W truin you to be beau-
ty consultant. Equipment free. No 
canvasalng. deliveriea or eollections. 
lvrmanent. Call I'Alisade 5-3298, 
Between 9-12 a.m. only. 

Norėdami ką nors parduoti, 
pirkti, išmainyti, surasti — pasi-
naudokit 'Draugo' Classified sky
riumi. Skelbimai ne daug tekai
nuoja, o gaunami rezultatai kuo-
puikiausi. Tūkstančiai asmenų y-
ra gavę patenkinimą per šį mūsų 
skyrių. Pasinaudokite ir jūs! 

Įsižiūrėk j padarytą blo
gumą, ir sužinosi, ką gero 
turi daryti. 

— G. Palau, S. J. 

(Saerificing) 
120 BASS 

ACCORDIAN 
in perfect condition 

Malte offer 
Call — SPring 7-3314 

Antiųue F r e m h 8 «l:i\ hanclmaxle 
mantel elock 100 years' old, in per
fect runnlng condition, it is Onyx 
solid copper hand made movements. 
14 inches high, 12 inches wide, just 
overhauled and guaranteed to be 
in perfect condition. 
ALSO Marble t<:;p end table — 

Call ARilmore 1-4480 

H I D S O N S — 48—40 
Pract ically new 

Radio. Heater. Other extr.is 
$1,82 5 aml up 

STOLTZ MOTORS. INC. 
2910 North Cicero Ave. 

KPriiųc 7-85IM) 

• BUSINESS SERVICES 

BERG LANDSCAPE> SERVICE 
25 metų patyrimas 

Gražlaus.os pievoa Roak gardens 
yra mūsų specialybė. Humus, juod
žemi, flagstone. 

Dykai apskaičiavimas 
Tuojau pristatome. 

6001 Belmont Ave. Pašaukite 
m-.r'KJMiin- 7-0427 

• BUSINESS SERVICES 

Pontiao 47 2 door sedan 6 cylin-
der, very clean, fully eąuipped. 
Private Party original owner, 
can be seen at 

2659 South Trumbull 

BIshop 7-7659 

Privattis a*muo i«aiiko.s — pi
giai. Stamless steel virtuvės sta
las ir grill, 3 U. counters ir kė
dės. 1 refrigeratorius, darbo sta
las, 4 vandens šaldytuvai. 3 ra-
dios. 1 barbeque pit, 2 French 
fryers. 5ilverware, alyva kūrena
mi pečiai. svarstykles ir mėsos 
piaustytuvas, 6 durys, wall cases, 
1—24' mėsos case'as, drabužiams 
kabykla. Pašaukite SAc^ameuto 
2.1335 tarp 10 vai. iki 4 vai. po 
piet. 

Jeuelry, Diamonds for Sale 
WU1 saerifice $750. diamond 

ring for $450. 1 large center dia
mond with 2 baguettes, 2 small 
diamonds, set in platinum ring. 
Truly a beautiful ring and a 
good buy. Call REpuMic 7-3596. 

Tikras RefrigtTatoiHu Barmenas 
Pamatykite juos dabar! 

Kelvinator 5 cub. pėdu pilnai 
perdirbtas, garantuotas. Kaina 
$79.50.—General Electric 6 cub. 
pėdu, pilnai perdirbtas, garan
tuotas. Kaina $109. 

Custom Refrigerator Co. 
813-15 E. 79th St., VIn 6-9892 

arba Ylne 6-4490 

AUTOMATIŠKAS ELEKTRI
NIS KARŠTO VANDENS ŠIL
DYTUVAS, 80 gal. dydžio. 
Kainavo apie $200.— parduos 
už tiktai $125.—. Vartotas tik 
tai 3 mėnesius. Pašaukite 

BOulevard 8-8219 

(CAMERA) 
Anniversary speed graphjc 

3'/4x4'4 flash gun vvith e^tensioii. 
and other accessaries also 5x7" 
Solar studio enlarger; adapted to 
3%X4>4. will saerifice. Call: — 
BErkKhire 7-0339 2348 N. Moody 

Lincoln—greitam pardavimui. 
47 modelio. 

4 durų sedan. 
Pilnai įrengtas. 

Labai gerame stovyje. 
Pašaukite:— 
HUmboldt 6-2232 šiandien. 

Cadillac greitam pardavimui 
42 modelis 

7 vietų limousine. Labai gerame 
stovyje ir gera išore. Savininkas 
parduos už prieinamą kainą šdą 
savaitę. Pašaukite. — 

OAkland 4-2799 pasitarimui 

1937 DODGE 4 door sedan 
Radio and heater. 46 Motor, 

and other new mechanical paris. 
$325 or best offer. 

Fully eąuipped, low mileage 
clean and smooth running 

1251 Cemel la 2ml Floor. 
Ca l l :—LAtov ie* 5-6138 

Frazer greitam pardavimui. 1947 
modelio. 4 durų sedan. 

Gerame stovyje ir gerai atrodąs. 
Savininkas parduos 

šią savaitę už $1400. 

BErkshire 7-4519 šiandien 

Mink dyed mu^krat coat, 
in perfect condition. 

Size 14-16 
Saerificing. 

Call PEnsacola 6-7925 

Privatus asmruo yra priverstas 
parduoti 4 burner Hardwickes 
"a/iiij peėiŲ, kaip naujas $4 5.— 
Taipgi yra ir General Motors 
Frigidaire 6 cub. pėdų, vartot is 
tiktai 8 mėnesius—$185.00. 

Pašaukite HUmboldt 6-1673 

VASARVIEČIV SAVININKAI. 
Cabin Savininkai, PBumbcrlai. 

Pilnai automatiškas, žinomy iš-
dirbysėių 30 gal. talpos vandens 
šildytuvai, alyva kūrenami Ver
tė $120.p. Sintie lot $45.—; 
6 l o t $ 4 0 . — . 
Pašaukite WAtcrfali 8-6315 ar
ba parašyki te^ MDA 387 TrilMiiie 

TIKRAS PI.RKINVS 

$1200.— v<Ttė« refrižeratorius 
pardiiiMlamas už tiktai $850.— 
4 durų reach in refrigeratorius, 
vartotas tiktai 6 mėnesius. Taip
gi 2 super cold display refrige-
ratoriai. Bargenas. Pasaukite:— 
VIctory 2.5596 |>asintatymui. 

'47 CUSHMAN, likę new $200. or . 
best offer. Call Lakeview 5-9603 

until Friday night, then call 
Monday evening, and all week: 

LAkevie\v 5-9603 
ask for George 

VIRTUVĖS IR MAUDYNĖS 

P E R T A I S Y M A S 
• ALUMINUM IR PLAST1C TILE SIENOS 
• RUBBER IR ASBESTOS TILE GRINDYS 
• YOUNGSTOVVN VIRTUVES SINKOS IR 

KABINETAI. 
Jokio Įmokėjimo. 3 Metai Išsimokejimams 

Aberdeen Plumbing and Heating Co. 
3704 NORTH CICERO AVENUE SPring 7-6870 

100 NAM\: N t t i R I A U T I 
Medžio — visokio dydžio 1" — 

2" — 3" dydžio. 
Žemiausios kainos ant carload 

lotų. 
Atdara kasdien ir sekmadieniais. 

Job Yard — 2040 Tavlor St.. 
WKNSLKY WRKCriI \ (J CO. 

BAyport 1-2885. 

BARGENAS 
SOFA IR KĖDE 

Išvalomi juslų namuose 
REG. $17.50 — DABAR 

TIKTAI $11.95. 
Dar viena Kėde išvaloma dykai 
Manors naujas metodas išvalo 
dulkes, riebalus ir kitas dėmes ir 
palieka medžiagą švelnią. Darbas 
garantuotas. Užsakykite dabar 

MANOR FURNITURE & 
RUG CLEANERS 

City and Suburban Service 
Visi telefonai LAvvndale 2-0770 

AUBURN GLASS CO. 
« 

Stikliniai viršai baldams — 
Veidrodžiai. Lempos. Lempų 
gobtuvai. Mašinoms stiklai — 
Krautuvėms priekiai. Įsirašy
kite j mūsų Merchandise Klu
bą. 

SWEENEY BROTHERS 
1015 W. 79th St. 
RAdcliffe 3-5000 

Atdara pirmad. ir ketvirtad. 
vakarais. 

GENERAL MAINTENANCE 
24 hours nervice 
«»il.l aiul uiaiHital jobs 

Spccialty. 

BRINDY SERVICES 
CApital 7-6156 

LEMCO ROOM AIR 
CONDITIONERS 

Naujausias 1948 ttH.P. Modelis 
Pilnai jrengtas. Kaina $245.— 

Garantuotas namams, raMine.ms 
įstaigoms. 

1949 H H.P. Ir % H.P. Modaliai 
Sandėlyje greitam {rengimui. 

SERVICE—AIRE CO. 
1915 N. Shefield Ave. 

\VHitehall 4-6566 dienomis ar
ba DIversey 8-1569 vakarais. 

• PAINTERS & DECORATORS 
PENTUOJU, POPIERUOTU ir 

PLEISTERUOJU 
Taipgi atlieku ir kitus darbus prie 
namų. Visas pirmos rūšies materi-
jolas. Darbas garantuojamaa. La.ba< 
pigiai. — Pašaukite:— 

W. WATKINS 
4003 S. Francisco Ave. 

r«i. VIr. 7-7251 arba VIr. 7-2326 

LOW PRICES FOR THE 
SUMMER 

Speedvvay Cement Construc-
tion Co. We Specialized in re-
pairs of main walks, porches, 
steps, garage floors, dnveways 
basement floors, etc. 

Free esi imatės — City — 
suburbs. 

4469 Milvvauke Ave. 
K i ld a re 5-5177 or evenings 

Kildare 5-1290 

$2.50 KIEKVTKNAS 
Stnks scullery 400 new black 
pressed steel 3(»X24X12 2" brass 
strainer and plug. 200 gallons 
lacquer $1.00 gal. Yellow Paint 
Powder 17 barrels for $75.— 
n U E D StHAI) , .•{•21 Main St. 

E a s t C h l c a g o , Imi , 

Haill.nl RiMitiu^ aiul Sidin^ 
Jusų geriausias pirkinys yra pas 
Hartford. Kai mes dengiame jū
sų narna.—galite m u m s pasitik** 
ti. Niekas mūsų negali pralenk
ti. ('c'laiiKiu .Medžiaga; Darba*; 
Kaina — .lokio |nu>kejin-o. 7 me
tai i.šmnkejimams IMT TAI,MAN 
1KDKKAL. — Dykai a|K^kaiėia-
viinas:— BOulevard 8-1000. 

(F^urrier) 
I .OIIS BARTOS 

Fu r storage, Air conditioned 
vaults, Pataisymai — Pertaisy
mai ir kaliniai paltai padaromi 
pagal užsakymų. Dykai paiima-
nle ir pristatome. 

3842 W. 26tli St. 
Pašaukite ROckafetl 2-8589 

WE MAKE 
MATIRKSSES 

B o s Springs • Hollywood 
1'.x.; >ei-l K«-n« > \ ating 

Be<ls 

Your Mattress Made < »ver 
Likę N»w 

QTTILTS made up with 
Feathers or wool. 
PILLOVVS made over vvith 
Covers 

APPLF7TON MATTRKSS 
4516 Bioadvvay l.on»hea> Ii 

your 

Nevv 
$1.75 

CO. 
1-7491 

BV REAL GENERAL 
CONTRACTOR 

of 35 years 
NICK GLOODT 

New home remodeling from 
Foundation to roof. 

Carpenter, brick, store fronts, 
porches, brick sidings, attick and 

basement flats, nevv windows. 
F. H. A T e m i s 

Plione davs VIrginia 7-5624, 
Fvenings RF.mlock 4-4179 

BOB GRAND AND 
ORCHESTRA 

Now Available 
VVedding and danees 

3 to 7 pieees 
BElmont 5-6218 

< 

BIG SAVINGS 
BIG DISCOUNT 

on radios, Televisions, 
Refrigerators, VVashing Machines 

and furniture. 
See us before you buy. 

We also nave a few used refri
gerators, washers and vacuum 
cleaners priced as low as $15.— 
Come in to the top house for 
values and see for .yourself. 

Mes paimsime sena, jūsy 
prekę Iškeitimui 

A. C. Novak & Sons 
3428 West G3rd S t 

CHICAGO 29, ILL. 
Tel. REpublic • 7-2650 

ATLIEKAME VISKĄ P R I E 
NAMŲ STATYMO 

Tuck Pointing, Namų Valymas, 
Kaminų Valymas, Langų Caulking, 
Water Proofing. Mūrų Taisymas. 
Įkainavimai dykai—30 m. patyrimas 

A. M A N K Ė A OO. 
4240 S. Maplewood Ave, 

CtUcago 32, Dl. 
Tel. FRo. 6-6070 — YAr. 7-7618 

STATYKIT SAVO NAM£ 

D AB ARI 
Žemos Pavasario Kainos 
100 mylių nuo Chicagos. 

Shell namai tiktai $3,250. 
Pilnai užbaigti namai $6,900. 
Lengvais* išmokėjimais F.H.A. 

Dykai paaiškinimai. 

Pasaukite: 
J. V. SCHAFFER, Statytojas 

Tel. SPring 7 - 6579 

TRIANOI.E WOODWORKERS 

Specializilig in Screen door and 
windows all types sash, frames, 
door, kitehen eal>inets and 
liuilding repairs. 
A e e Ivstiinatcs — ESsex 5-4775 
8239 Biubam Av. SAg. 1-8842 

(RAY and FRED'S) 
AUTO REPAIR) 

All klmls of auto repalrs first elass 
work. Best parts. 24 hours serviee. 

Reasonable. 
Rav aiul F n t l Auto Repair 

2026 Itelmoiil 
Bl'ck. 1-0470 DIver. 8-8551 

E X P E R T SEUTNG 
MACHINE R E P A I R 
38 years experience 
Adjlustments $2.00 

Work guaranteed. Your old ma-
chine eleetrified at a low cost. 

For good reliable vvork, 
and prompt serviee ca l l :— 

CRa\vf. 7-7878, 2934 No. Clark 

IEŠKO RENDCOTI 

THE KRAFT FOODS CO. 
Responsible Employees 

, Transferred 
Permanently to Chicago 

area need 4-5-6 room un-
finished apts. or houses. 

Highest references. 
Approximate rent, $75.00 

month. Call Vic Hydar at 
NEvada 2-0200 We«3kdays 
505 N. Sacramento Blvd. 

Kančia—tai didvyrių mo
kykla. — Maironis. 

These Bargains Won't Lašt! 

See them today! 
'35 Plymouth 4 dr $81.50 
'39 Plymouth Tudor . . $195.00 
'39 Hudson Tudor $249.00 
•40 Studebaker 4 dr. . . $379.00 

Also a complete seleetion 
of 50 late model "ears at 

Iow summer prices. 
24 month To P a y 

Michael Motors, Inc. 
3838 N. VVestern Ave. 

Lietuvių šeimai 4 asmenų at
vykstančiai iš Europos nuo bir
želio mėnesio vidurio reikalingas 
butas. 

.šaukti telefonu po 6 vai. vak. 
Blttersvveet 8-8668 

RENDI 6 7 A S I * 

APARTMENTAS RENDON 

3228 S. |lfalstrd S t 
2-tras aukštas — 4 kamb. 

Raktas yra pas 
Gordon Realty Co. 
809 W. 85th St. 

SK^LBKITES «'DRAUGE >; 

PROtiOS — OPI»ORTi:NITIES 

Gerai apmokantis restoranas 
| greitam pardavimui netoli Ash

land Ave. ir 51 st St. Tikras pir
kinys tinkamam asmeniui. Savi
ninkas apleidžia miestą ir par
duos už prieinamą kainą. Pašau
kite Vlrginia 7-9398 — neapsi
riksite. 

Gerai apmokantis restoranas grej- j 
tam pardavimui netoli 63rd ir Hal- i 
sted. Tikra proga tinkamam asme- ! 
niul. Dalininkai nesutinka ir par
duos už prieinamą kaina. Pajauki
te F.Nelevvood 4-2256 Šiandien ir pa
prašykite Steve. Nepralenkite ftitos 
progos. 

Gerai apmokanti vaisių ir daržovių 
parduotuve greitam pardavimui. 
Gera vieta. Prieinama nuoma. Tik
ra proga. Šarvininkas serga ir par
duos už prieinama kainą šią savaitę. 
Ateikite į 1021 M<mirose Ave. arba 
I pašaukite Blttersvveet 8-6220. 

Gerai apmokanti liambiirger ša
pą Ir i«v cream parku- greitam par-
davknui. Salia kino teatro. Tikra 
proga tinkamam asmeniui. Savi
ninkas serga ir parduos šią .sa
vaitę u i prieinamą kainą. 

Pašaukite: — 
COIiimbiiM I-9S5S šUuKlien — ne
apsiriksite. 

Gerai apmokanti suknelių par
duotuve. Gera vieta—79th St. 
2ema nuoma. Tikra proga tinka
mam amesniui. Naujos prekes. 
S a v i n i n k a s p a s i t r a u k i a ; p a r d u o s 
už pr ie inamą kainą . P a š a u k i t e — 

VIneennes 6-3188 šiandien. 

Confectionery ir užkandine šiau
rinėje miesto dalyje. Užsimokės 
už save per 9 mėnesius. 4 kamb. 
užpakalyje. Tikram pirkiniui pa
saukite :— 

Lincoln 9-9547 šiandien 

Gerai apmokanti grosenie greitam 
pardavimui pietinėje miesto dilyje. 

Gyvenamieji kambariai. 
Nuoma tiktai $40.— 

Savininkas parduos už prieinamą 
kainą šią savaitę. 

Geram pirkiniui pašaukite:— 
DAmtbe 6-5870 šiandkii 

REAL ESTATE 

8252 C'ahtiuet Ave. 
Tuojau galima užimti. 

Jei Jfis uždirbate $10n. per savaitę, 
turite A-l creditą, paliūdvmus ir 
(3.000.00 grynai pinigais — Jūs 
galite nusipirkti Aj naują C kamb. 
mūrinj namą. 1% tile maudynės, a-
lyva apšildoma, venetian biinds. I » -
tas 30x161. Netoli I>ixon mokykloa 
Mercy gimnazijos ir St. f'lotildes. 
Apžuirr-ti galima tiktai susitarus. 

Pašaukiu- STc»art 3- 4:'. 11 

A V \ IX>\ P.'iRK Snug B k. Bung. 
5 ligtit air> Rooms on Ist fluor 
Ornamentai open stair case. Large 
attic for 2 extra rooms. Garage. gaa 
Hot. W. Ht. Insulated. Btg base
ment. Magic Chef stove. Cab. Kit
ehen. Screened and storm windows. 
Near Caldwell. St. Felieitas sehools. 
Shopping. I. C. Reasonably priced 
bv owner. BAyport 1-6622 

Beautiful 20 year «4d 2 apartment 
brkk In Enfirk*wcKMl: laier*- light 
modern; 5 rooms each. also 21* 
rooms in basement apartment. Nice 
neiirhborhood: steam stok<-r h»-:it. 
new room: steel eonsrtruction. Plas-
tered basement, r«-frijrer;itor% ran
gės including. 2 car brick garaže. 
Oood income $105.00—Plūs own>rs 
apartment. 59 IS South I'.meeal*!— 

EVg1ew<MMl 4.40.-17 

ATTRACTIVE 
6 Room Fiat vvith 
Siore downstairs 

Ideal for Radio, Record Shop 
I >elieateMS»*n e|e. etc. 

N-:<r Z2v4 it Kedak Ape. 
liarKain l>\ • nviicr $S '.<».. 

Phone Bishop 7-2225 
' L K A V I N d ! ( I I V 

V I u s t .s*'ll w«41 U« |.f r> r - tu I.I i. U 
' bungalow and. 2 car garage. full 

basement. insulat.-d through out. 
Basement finished Saetifleinc for 
<piiek s i i l e . 

CVUI Townhall 2214 R 
1612 South 57lh Ave. 

, Pirkite tiesiog iš savininko 
Marąuette Manor 2 apartm.. mo
derniškas namas gerai otialkjrtaa 
savininko. 5-5 kamb.. kilimai. 2 
karų. garažas, automatiška a h v a 
šiluma. Tuojau galima užimti 
pirmąjį aukštą. 6153 S. Whinple. 

Tel . R L. pu h 11.- 7-4.198 

Gerai apmokantis garažas grei
tam pardavimui. Taipgi įvairūs 
pataisymai. Tikra proga. Dalinin
kai turi kitus biznius ir parduos 
už prieinamą kainą. Geram biz
niui pasaukite BIshop 7-7896 ar
ba ateikite j 2518 VV. 26th St. 

Gerai apmokanti grosernė ir mė
sos parduotuvė piet nu" j« miesto <la 

lyjr greitam imnlavimul. 
Krautuvg ir 5 fleitai. T,ikra proga 

t inkamam asmeniui. Savininkas tu
ri kitus interesus ir parduos už pri
einamą kainą šią savaitę. 

Tikram pirkiniui pašaukite 
YIrginia 7-7306 šiandien. 

Labai geras restoranas greitam 
pardavimui. 

Visi nauji įrengimai. Dalininkai 
turi kitus interesus ir parduos už 
prieinamą kainą. 
Pašaukite DAnube 6-9867 arba 
ateikite į 2309 S. State St. šian
dien. 

I M I W M : R S G R O V E 
Naujas 6 kamb. m ii r. <\il:»nial 

namas, didelis valgomasis kamb. 
nat*ir. ugniavietė ir saNonas, ki
limai, pilnas beismontas, 3 karų 
garažus. loUis 116x1."u. Tuojau-
gal ima užimti. Kalina $21.5o0. 

4 kamb., 2 nin-uamu n moder
niškas narnas, gazo šilima, lotas 
loox275. vaismedžiai ir kitokie 
medžiai, užmiestyje. Kaina $J*.."H'0 

\ a u j a s 6 kamb. namas. 3 mie
gamieji. Cape Code stilaus. I).-
delis Balionas 1*4 maudyne, pil
nas beismontas, karsto oro šili
ma, lotas f>oxl.">0. Netoli pradi
nės mokyklos ir gimnazijos. 
Tuojau galima užimti. Kaina 
$16.800. 

6 kamb. namas. 3 miegamieji, 
pilnas beismontas, karsto oro It-' 
Įima. garažas. Kaina $l2,u©<». 

Galima gauti pilnus sąrašus ki
tų hargenų. 

\ I R K M ( K \ RI.ALTORS 
5004 Fairvie\v 

l in« i i< i \ Grove 835 
NORTH PALOS • 
2 n rolling aeres 

Fronting forest preserve 
Suitable for chiekens. riding aeademy 
Ripe for sub-<li\ ision. 8 ioom home. 
barn, shade. fruit. trees, near bus 

transportation. Paved highvvay. 
$220o0. Owner. 

Call PR»ksp»xt 6-6974 

Grosernė, dciicatessen, įsteigtas 
geras biznis. Daug prekių. Pigi nuo 
ma. Ilgas lease'as — 4 moderniški 
kambariai, maudynė, tuojau gal ima 
užimti. Tiktai $4250.— V«rtaa dau
giau. Tinkama vieta vyrui ir mote
riai. 

Ateikite | 2222 X. Major Ave. 
5700 West. 

Gerai apmokanti užkandinė grei
tam pardavimui. Taipgi ice cream 
bar. 4 kamb. apartmentas užpaka
lyje. Tikra proga. Savininkas par
duos už prieinamą kainą šią savai
tę. Netoli pietinės miesto dalies^ 
gimnazijoa 

Pašaukite — RAdcuTfe 3-9444 
p o 2 v a i jHipMi . 

Hamburger šapą greitam pardavi
mui. Tikra proga. Savininkai 
apleidžia miestą ir parduos už 
prieinamą kainą šią savaitę. 

Ateikite j 2148 East 75th St. ar
ba pašaukite Ml'seum 4-9383. 

Gerai apmokantis grožio salionas 
greitam pardavimui. Gera klijentu-
ra. Gyvenamieji kambariai su ba'-
dais jakaitomi j kainą. Tikra pro
ga dviem. Savininkas pasitraukia iŠ 
biznio ir parduos už prieinamą kai
ną šią savaitę. Ateikite į 7408 So. 
VIneennes Ave. arba paskambinkite 
Hl dson 3-2063 šiandien. 

I 

A HOME YOU CAN AFFORD! 
See Today! 

8102 S. Le Oaire Ave (5100 
W.) 5150 W. 79th Plaee. 

Will duplicate on your paid 
up lot. 

No nionev dou n. if you qua-
lil> to tinish 

Learn Our Story! Don*t de-
lay! 

Clavton C. VVheaton — Oak-
lawn 3332. 

M. B. Wunder III. 
Evergreen Park 8229 

^11,500. 
Naujas. Moderniškas 

Dviejų Miegamųjų Kamb. Namas 
Su prijungtu 2 karų garažu. 

Lotas 100x160 pėdų— 
$3,0oo. įmokėti, likusioji suma 

išmokėjimais. Mėnesinis 
mokestis ir nuošimčiai — $56.10. 

Gerai apmokanti pet shop grei
tam pardavimui. Taipgi ir pet 
supplies. Gerai įrengta ir ant ju
drios gatvės. Tikra proga tinka
mam asmeniui. Sav. parduos už 
prieinamą kainą šią savaitę. Pa
šaukite REpublic 7-2505 šian-
dien. neapsiriksite. 

Gerai apmokanti radio taisymo ir 
rekordų krautuve greitam parda
vimui. Tikra proga tinkamam as
meniui. Parduos už prieinamą 
kainą šią savaitę, persunku vie
nam. Pašaukite ARmitage 6-7265 
po 10 vai. ryto arba ateikite | 
2138 North Damen Ave. 

RĘSTAURANT 
SANDVVIGHES 

North office building 
Hours 7 to 4:30 

Real Bargain 
Caft 4 to 6 P.M. 
Lincoln 9-1303 

3 miegamųjų Kamb. Namas 
su prijungtu garažu. Kaina $12.500. 
$3.000. grynais pinigais. Mėnesinis 

, mokestis ir n uosi melai — $62.7i». 
I šprašyki te rakto raštin<r< 55th ir 
Willow Springs Rd.. lxi G range 
Highlands. Atdara kasdien ir Sek
madieniais iki 7 vai. vak. 

Robert Bartlett, 
Building Corp. 

BRK5/HTON PARK 
Modern two Story Brick Store 

and Fiat. Enclosed porch. 
Oil heat. Good Income 

Owner mušt saerifice because 
of health. 

'Phone DEarborn. 2-3339 

C I C E R O 
Pajamų • — V Į M 4—4 kamb. a-
partamentų ant 75 pėdų loto, p e -
ėiais apvildomas. 2 karų garažas. 
Geras susiekimas. Vi<a tai už 
$15 .750— J O E KKH'HMAN & CX>. 
7227 W. Roos<nelt Rd.. Tel. Stantey 
485S, F'ore^t 485. 

6729 N. Ashland Ave. 
Lovely Modern 

7 Room Rome. 4 Bedrooms. 
Modern kitehen and bath 

Beautifully decorated 
2 Tar Garage. Stoker. Possession. 

Phone STate 2-0240 
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Šeštadienis, birželio 4, 1949 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILUNOIS 

Klausykite ka sako VIENINTELE LIETUVIŲ 
"__ R A D I O P R O G R A M A 

I Į | V - \ | A O U 11 U Transliuojama KASDIEN 18 m. 

Įsteigė komp. Antanas 
Vanagaitis. Jo darbą tę
sia L. Vanagaitiene. 

8 PROGRAMOS SAVAITĖJE: 
Kiekviena vakarą 9:30 vai. 
Sekmadieniais 1:00 v. p.p. 

Ketvirtadieniais 
F.xtra Programa . . . .7 iki 8 v. v. 

Kasdien pasaulines ir vietines žinios.—Įvairūs įvykiai lietuviškame 
gyvenime.—Biznio firmų pranešimai.—Lietuviška muzika—daįnos.— 
Paskaitos. Visais reikalais kreipkitės: 

6755 SO. \VESTERN AVE., CHICAGO, ILL. 
Telefonas — GRovehilI 6-2242 

Jos. F. Budrik, Inc. 
3241 South Halsted Street 

Chicago 8, Illinois 
Tel.: CAJumet 5-7237 

Namams rakandai, Television, šaldytuvai, Skalbiamos Mašinos, 
Pečiai, Dulkių valytuvai, Jevvelry. 

~ » * * % 

Už S g Q ^ £ J Q jūs neįpirksite Gražų Parlor Setą. 
Įvairių spalvų ir dar gausite dykai lempą. 

^ 

Krautuvė atdara Pirmadienio ir Ketvirtadienio vakarais. 
Leidžiama žymi radio programa iš \VCFL, 1000 kil. radio 

stoties, Sekmadienio vakarais 5:30 P.M. Chicagos laiku. 

SUSIRINKIMAI 
BRIGHTON PARK. — Drau

gystė Saldžiausios Širdies V.J. 
N. 1 susirinkimas įvyks sekma-

j dienį, birželio 5 d.. 2 vai. p.p. 
parapijos mokykloje. 

darbo džiaugėmės, kad visų 
p a s t a n g o m i s B r i d g e p o r t e b u 
vo surinkta $1,700 lietuvių 

BRIDGEPORT. — šv. Pran
ciškaus Vienuolyno Rėmėjų 1 
skyr i aus pusmet in is susir inki
m a s įvyks sekmadieni , birželio 
5 d., parapijos mažoje salėje, an
trame aukšte, 2 vai. p.p. Reikia t r e m t i n i ų še lp imui . ' 
pasirengti išvažiavimui, kuris į- • i i- /m 
vyks birželio 26 d. Ryans VVoods, Š į m e t t o k i a r i n k l i a v a ( T a g 
prie 87th ir VVestern A ve., bloke | D a y ) į v y k s t a p e n k t a d i e n i , 

ATSIŠAUKIMAS | BRIDGEPORTO MOTERIS 
i __ • 

i i 

Ar prisimenate 1947 metų j tai ir šįmet džiaugsimės gal 
BALF-o vieša rinkliavą gat- j net geresniais rezultatais, 
vese — Tag Day? Ar ne-1 negu 1947 metais, 
buvo smagu, kai po dienos Į Visos moterys, o kurie ga-

\) M 

_ I birželio 10 d. Reikia dėkoti 25. 
Vasaros metu susirinkimų ne- . 

bus. Sekantis susirinkimas įvyks j ChicagOS m i e s t o v a d o v y b e i 
rugsėjo 4 d. | ^ r įnkliavos leidimą. Tą 

BRIDGEPORT. — Moterų Są- progą stenkimės išnaudoti, 
jungos 49 kuopos pusmetinis su- nes tai vienintele proga, ka-
sirinkimas įvyks pirmadienį, bir- d s a l i m e g a u t į p a r a m o s iŠ 
zeho 6 d., parapijos mažoje sa- ^a »** ^ t> _ r-
lėje, 8 v.v. Bus renkamos at- kitataučių mūsų vargstan-
stovės į Sąjungos seimą. Po su- Į tiems broliams tremtyje. 
sirinkimo bus vaišės. 

Vasaros metu susirinkimų ne- j v T o s p a r a m o s b u s g a u t a 

rbugsėj?^nesįSUSirinkimilS įVykS tiek, kiek patys pajėgsime 

Ii — ir vyrai, tuojau regis
truokitės sekančiose vietose 
Bridgeporte: 

Al. Budrys, 939 W. 33 S t , 
YArds 7-6934. 

" Sandara", 840 W. 33 St., 
YArds 7-4789. 

E. Samiene, 3442 S. Union 
Ave., YArds 7-3962. 

O. Baniene, 3308 S. Litua-
nica Ave. 

LJGDĖSJO VALANDOJ 

MAŽEIKA& EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 S. W E S T E R N A V E . 3319 U T U A N I C A A V E . 
PRo»pect 6 - 00&9 VArdn 7 - 1138 — 7 - 1139 

Tiems kurie gyvena kilosf miesto dalyse gausime 
koplyčią, arčiau jūsy namų. 

B U D R I K O P R O G R A M A 

Šį sekmadienį Budriko rad'jo 
programoje iš stoties WCFL, 
1000 kil., nuo 5:30 vai. p.p., gir
dėsite dainininką Vytautą Gori-

• ną, kuris sudainuos: "Oi, Lietu-
p a s i i m t l , t . y . , Kiek bUS a U - | v a , Lietuvėle" (Vanagaičio), 'Vi-

BRIDGEPORT. šv. Petro- į fcų r i n k ė j ų . J e i a t e i s i t e Vi- ! so pasaulio žalčių karalius" (Ka-
nelės draugijos susirinkimas į- i , , - ; f t D - i n t n t o r>».J~v r»n čanausko), 'Žaidžia snaigės'(Go-
vyks sekmadienį, birželio 5 d., 1 s a s > Kurios rinKOie _pries po - rino) i r .«2alioj lankoj" (Tailat-
val. p.p., Šv. Jurgio parapijos; r ą m e t ų , i r p r i s i d ė s n a u j ų , -Kelpšos). 
mokykloje. _____________________________________ 

Visos narės prašomos atsilan-
kyti ir užsimokėti užsilikusias 
duokles, nes vasarą susirinkimų 
nebus. Taip pat atneškite laimė
jimų knygutes, kad pikniko ko
misija galėtų susitvarkyti. 

TOWN OF LAKE. Moterų 
Sąjungos 21 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, [ 
birželio 5 d., 1 vai. p.p., parapi- j 
jos mokykloje. Bus renkamos; 

atstovės į seimą. 

N U L I Ū D I M O V A L A N D O J E K R E I P K I T Ė S P R I E : 

A N T H O N Y B. 

PE KUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JtrJŲ PATOGUMUI: 

1410 So. 50lh Ave., Cicero, I1L 
Telefonas TOWNHALL 2109 

6812 So. VVestern Ave., Chicago, 111. 
Telefonas GRovehilI 6-0142 

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas. 

A . A . 

Juozapas Paterabas 

TOWN OF LAKE. — šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų 1 
skyriaus susirinkimas įvyks sek
madienį, birželio 5 d., 1:30 vai. 
po pietų. 

Sekmadienį, birželio 5 d., 4 vai. 
p.p., Hollyvvood salėje, 2417 W. 

#43 St., įvyks Lietuvių Keistučio 
Pašalpos Klubo mėnesinis susi
rinkimas. 

Metiniame susirinkime buvo nu 
tarta panaikinti įstojimo mokes
ty naujiems nariams iki 35 metų 
amžiaus. Kas iki Naujų Metų į-
stos į klubą, tam nereikės mokė
ti įstojimo mokesčio. 

A- A. 

ROZALIJA GUŽAUSKIENfi 
(po tėvais Kvederaitė) 

Gyveno 6109 — :55th Ave., 
K mostui, Wis. 

Mirė birželio ld.. 1949m.. 
8:10 vai. vak., sulaukusi 60 
metg JI m žiuu.s. Gimė Lietuvo
je. Kilo ift TUu rases apskrities, 
Žvingių para p. Amerikoje iš
gyveno 37 metus. 

i'aliko dideliame nuliūdime 
vyra. Juozapa; 4 dukteris: Ro
zaliją Donovan ir žentą An
taną; Taimyrą Donovan ir 
žentą Joną; Godvygą VeffH ir 
žentą. Alfred ir Stanislovą Gu-
žauskaite, sūnų Juozapą, anū
ke Carol Donovan, švogerj 
Stanislovą ir Avogrerką Oną 
Gužauskus ir kitas gimines, 
draugus ir pažįstamus. 

Lietuvoje paliko dvi seseris. 
Laidotuvės Įvyks šeštadieni, 

birželio 4 d. 

S: 30 vai. ryto Ims atlyd-ta 
j šv. Petro (Kenoaha,' VVis.) 
parapijos bažnyčią, kurioje j -
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. 

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

Nuliūdę: Vyras. Dukterys, 
sūnus. RefUal, Anūke, svore
lis, švogerka ir kitos Gimines. 

Gyveno et56 So. Mapkvvood Ave. — Tel. GRovehilI 6-07112 
Alirf birželio 2 -d., 1949 m., 11:40 vai. ryto, sulaukės 57 m. am> 
žiaus. (lime Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskričio. Žagnr*s ;parapi
jos. Juodeikių kaimo. Amerikoje išgyveno 38 metus. 

I'aliko dideliame nuliūdimo žmoną Prancišką (po tėvais Bal
čiūnas); dukterį Juzefą, žentą Ignacą Mockaitj; anūką Steponą; 
2 švogerius: Kazimierą ir Joną Balčiūnus ir ju šeimas; Švogerką 
Apoloniją KaLkarienę įr šeimą: uošvius: Petrą ir Prancišką Moc-
kaičius Ir šeimą; pusbrolį Antaną Buivydį ir fteimą; pniseserę Ag
niešką Stanislovai t ienę ir šeimą; puseserės sūnų Vincentą Juoza
pavičių ir seimą; dvi puseserės dukteris: SteUa Zelnis ir šeim^. 
Prancišką Tarvydienę ir M-imą; giminaite Kleną Moti-.-kaitiene Ir 
kitas gimines, draugus ir pažįstamus. Lietuvoje paliko brolį Joną; 
dvi seseris: Zuzaną Liuberckiene ir Oną Žalienę Ir jų šeimas. 

Priklausė prie šv. Vardo Dramgijos Marquette Parke. 
Kūnas pjtšarvotas Antano B. Petkaus koplyčioje, 6S12 S. \\V»-

tern Avr. Laidoutvea įvyks pirmadienį, birželio C d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas j Gimimo Panelės švenč. parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kivle-
čianie visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvatuti laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, Duktė, Žentas, Anūkas. švogeHai, š\<»K»Tka, 
UočvSti, Pusbrolis, I*useservs Vaikai, jų šeimos, Giminaitė ir kitos 
(• i ini i iės . 

Laidotuvių dkrektprlua Antanas B._Petkus, Tcl, G-Hoįvehill 6-0142 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON 
— Savininko — 

St. Casimir Monumenl 
Company 

3914 West lllth St 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias paminklams 
planų pasirinkimas mieste 

Telefonas CEdarcrest 3-6335 

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

JOHN F. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

A M J J L L A N C E D I E N A IK N A K T Į 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. YArds 7-1741 - 7-1742 
4330-34 South California Avenue 

Tel. LAfayette 3-0727 
Patogios Koplyčios VELTUI — Bet Kurioje 

Chicagos Miesto Dalyje. 

RADIO PROGRAMAI IS STOTIES W G E S 
( 1390 kilocyclea ) 

Leidžiama Kas Šeštadieni Nuo 9:15 Dd 9:30 Vai. Byto. 

i 

gį>- '-s^^^^>' 

VASAITIS FUNERAL HOME 
1446 So. 50th Ave. Cicero, III. 

Telefonas OLYMPIC 1003 
• ALFRED VASAITIS, lietuvis direktorius 

Koplyčios Veltui Visose Chicagos Dalyse 

v 

S T A S Y S L I T W I N A S S A K O : 

^TiZlRZlR T A I GERIAUSIAS LAIKAS 
1 S £ \ D £ \ L \ " " P I R K T I V I S O K I O S R Ū Š I E S 

N A M A M S R E I K M E N I S . " G E R A S P A S I R I N K I M A S 
Stogams Reikmenys — Insuluotu Plyty-Isvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišo — Enamelio — Geležiau Namams Reikmenu-
Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — VVallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Reikalingų Dalykų. Pasiteiraukite! 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI 

CARR MOODY LUMBER CO. 
STASYS LITWINAS, Pres. 

3039 S. HALSTED ST TEL'. VICTORY 1272 
VALANDOS: Nuo 8-tos vai. ryto iki 6-toa vaL vak. 

Šeštad. — 8 vai. iki 3 v a ! popiet. 

= ^ i 

PAMINKLAI TIESIOG 
JUMS IŠ DIRBTUVES I 

Užsisakykite graių paminklą ant aavo mylimo as
mens kapo — tiesiog i i Uos vienintelei lietuviškos pa
minklų dirbtuves. 

Paminklus pristatome | visas kapines arti ar toM. 
Nuo sJO—si slifikavimo iki raidžių iškalimo Ir 

paveikslų istatymo — BITTIN Ir KAMENSKY eksper-
tyvis darbas yra paremtas 46 metų patyrimu. 

Aplankykite mos ir pamatykite mftsn darbo pavys-
džins. Dlrbtuv* yra atdara visomis dienomis Ir v W 
ODUS valandomis. 

BIHIN AND KAMENSKY 
MONUMENT WORKS 

3938 W. l U t h STREET — TeL BEverly 8-0005 
Pirmoji paminklų dirbtuvė nuo AT. Katimiero kap, vartų. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CfflCAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ainbulan.su patarna
vimas yra teikiamas 
diena ir naktj. Rei
kale šaukite mus. 

BIt>» turime koplyčias 
T I s o s e GMasjSS ir 
RuM-lamlo tlalyse tr 
tuojau patarnaujame. 

LACHAWICZ ir SŪNAI 
2314 W. 2iJrd FLACE 
10756 S. MICfflGAN 

Phone: Vlrgraia 7-6672 
PDllmaii 5-1270 

PETRAS P- GURSKIS 
659 WEST 18th STREET Phone SEeley 3-5711 

IGNACAS J. ZOLP 
1646 WEST 46th ST. Phone: YArds 7-0781 

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

Telephone: YArds 7-1419 

LEONARDAS L. BUKAUSKAS 
10821 S. M1CHIGAN AVE. Phope: PLUmaii 5-9661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
S307 S. LITUANICA AVE. Phone YArds 7-4908 

-

IULIUS LIULEVICIUS 
4348 So. California Ave. Phone LAfayette 3-3572 

——————« 
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SEKMADIENĮ, BIRŽELIO (JUNE) 5 d. VISI KELIAI VEDA Į VYTAUTO DARŽĄ, KURIAME ATSIBUS -

Didysis Gimimo Švč. Paneles Marijos Parap. Piknikas! 

> 
v* 

Viskas bus taip rūpestingai prirengta, kad visi žmo

nes galės naudotis visomis gerybėmis, kokios tik ran" 

dasi Amerikoj. Bus gena muzika Pradžia 12 vai. dieną. 

?*v*# 
Širdingai kviečiame visus Chicagos ir apylinkių lie

tuvius skaitlingai dalyvauti. Įžanga - dykai. 
Parap. Komitetas ir Kleb. Kun. J. A. Paškauskas. 

IS ARTI IR TOLI 
— Lietuviui Susiartinimo 

Švente arba piknikas įvyks 
liepos 24 d., Putnam, 
Conn. 

S. S. NORTHUMBERLAND SUDEGĖ 

• ' Rašytoja M. Aukštaite- i — LRKSA ketvirtosios 
Navikevičiene šiandie rytą iš Penna. apskrities išvažiavi-
Kanados atvyko j Chicagą. mas šįmet įvyksta birželio 
Ji dalyvaus kunigų šventimų 5 d., Sans-Souci parke, 
apeigose Tėvų Marijonų Se- j VVilkes Barre, Pa. 
minarijoj, Hinsdale, kur ir 
jos sūnus Algirdas priims 
kunigystes sakramentą. 

— Kun. A. Petrauskas, 
Šv. Jurgio parapijos, Broo-
klyn, klebonas praeitą me-

Seneliai at idarys aikš- nesį paminėjo 15-kos metų 
te piknikams. Labdarių Są- kunigystės sukaktį. 
jungos ūkio aikštė pikni
kams bus atidaryta sekma- Kun. Jurgis M. Trus-

IS V I S U R 
Nori Pamatyt i Romą? 

Šventųjų Metų proga, ne 
vienas nori aplankyti Ro
mą. Norintieji gauti smul
kesnių informacijų apie ke
lionę į Amžinąjį Miestą, 
gali ją gauti parašę adre
su : American-Express-Ca-

I tholic Travel League, 1841 
Broadway, New York 23, 
N. Y. 

Keleivinis garlaivis Nerthumberland, pradedamas 39-tus plaukio
jimo metus Ontario ežere, smarkiai apdegė Port Dalhousie, Ont., 
uoste. Gasras kilo mašinų skyriuje ir buvo užgesintas tik po dviejų 
valandų. Nuostuolių laivui paryta apie $200,000. (Acme) 

dienį, birželio 5 d. A i k š t ė s ! k a u s k a s i š Plymouth, Pa., 
atidarymą — pikniką rengia ' birželio 4 d. Scranton'o 
prieglaudos seneliai-senelės, vyskupo iššvęstas į kuni-
vadovaujami prieglaudos ka- &1*8' ° birželio 5 d. laikys 
peliono kun. S. Adomino. Iš primiciją Šv. Kazimiero, 
ūkio bus privežta visokių j l^toviij parapijos, bažny-
produktų, kurduos parduos C10J-
atvykusiems į pikniką. Į _ D I \ Pr. Padalskis, De

troito un-to profesorius, 

Lietuviu Dailininku Veikla Tremtyje 

Kazimieras ir Marijona 
Lauraičiai iš Town of Lake 
birželio 5 d. švęs auksinį ve
dybinio gyvenimo jubiliejų. 
Reto jubiliejaus proga, prie 
visų giminių ir draugų len
kėjimų, ir ' D r a u g a s " linki 
jubilijatams sveikatos su 

kiekvieną šeštadienį per 
vietirį radijo daro angliš
kus pranešimus apie padė
tį Lietuvoje ir kovas su bol
ševikais. Taip pat kas penk
tadienis vietinei vyčių kuo
pai dėsto lietuvių kalbą. 

laukti deimantinio jubilie- Jaunmias, gerai susiorgani-
. j a u s zavęs, mielai ir entuziastin

gai mokosi. 
Chicago Recrėation 

Cbmmission šiomis dienomis 
išleido sąrašą (d'rectory) j 
visų vasarviečių su smulkio- j 
m :s apie kiekvieną informa-j 
cijomis. Knygutę galima gau 
ti komisijos centre, 100 N. 
Central Park Blvd., Chica-; 
gD, 111. Norint gauti per paš-

Lietuvoje 
— Alytuje, kaip rašo 

Stalino leidžiamoji "Tiesa", 
yra dvi pirtys, bet nie vie
na neveikia. Gyventojai 
maudosi geldose. 

tą, r ė k i a pasiųsti penkių I — Lietuvos komjaunimo 
centų pašto ženklelis per- j partijos generaliniu sekre
te iuntimui apmokėti. j torium paskirtas žinomas 

Rusijoj deržimorda Rasta-Igno Pociaus, sargo 
Ashland Iron and Steel Co. 
fabriko, užpuolėjai — ketu
ri negrai plėšikai kriminalio 

turov. 
— Tarybinėje ** va l i l io je" 

įvyko kai kurių pakeitimų, 
teismo jau nubausti kaleji-j Naujuoju vidaus reikalui 
mu nuo 5 iki 10 metų. Įsi- \ ministeriu paskirtas Niko-
laužę į fabriko ofisą plėši-i laj Dmitrijevič Gornilskij. 
kai pasipriešinusį Pocių taipl — Spaudos artimiausi už-
buvo sumušę, kad žaizdoms! daviniai: uKolektyvinių ū-
sutvarstyti reikėjo net 64 kių statybos klausimai da-
"stičių bar turi užimti centrinę vie-

X Joe Leonas yra didelis ft^fj^™**" 
gamtos fotografavimo mė- [ l i e s a ' • L ^ y « 5 ^ ^ 
gšjas. Viena jo nuotraukų — Viename sovchoze Lie-
k,Vyksvų šešėliai ant smė- tuvos partizanų buvo nu
lio" Chicago Daily News šauta draugė Šerpulienė, 
Picture of the Year kontes- komunisčių moterų organi-
te laimėjo pirmą prizą. Nuo 
t rauka išstatyta parodai 
Ridge Park rūmuose (field-
house), prie 96 ir Longwood j gos radijas 
Drive. 

zatorė. Taigi, patys bolševi
kai prpiažįsta partizanų 
veiklą. Apie tai pranešė Ry-

X Bob Sherman (Šimė
nas) , įg Frankfort, Mich., 
dalininkas fabriko, kuris ga
mina langams geležinius rė
mus, šiomis dienomis viešė
jo pas savo seserį ir švoge-
rį L. ir K. Sabonius Rose-
lande. Dažnai jis. kaip ir se-

— Kauno dramos teatro 
vyr. režisierius yra stalini- j 
nes premijos laureatas Ra-; 
dzevičius. Po kompart i jos ' 
suvažiavimo, kurio 'nutari
mam" įvykdyti dabar orga
nizuojami mitingai ir "sa
vikritika", dramos reikalu 
surengtose diskusijose ak-

serys, aplanko ir savo t§~ j tyviai reiškėsi pats režisie-
vus, gyvenančius Pittsburgh, rius, art. Gopaitė, muzikai 
Pa., kurie, nežiūrint seno am j Paulauskas ir Karnavičius, 
žiaus (Šimėnas 80, o jo žmo
na 78 metų) dar yra stip
rūs ir nuolatiniai " D r a u g o " 
skaitytojai. 

o ta ip pat "savikritiškai 
pasisakė apie savo darbą 
dailininkas Ušinskas" (Tie
sa, 49. 3.23). 

Dailininkas Vaclovas Ra-
tas-Rataiskis, "Žiburių" me 
nir.es dalies redaktorius, 
ruošdamasis išvykti į Aus
traliją "Žiburių" savaitraš
čiui suteikė pasikalbėjimą 
apie lietuvių dailininkų vei
klą tremtyje. 

Lietuvių] dailininkų veik
la tremtyje pažymėtina kul
tūriniu, meniniu ir propa
gandiniu atžvilgiu. Pirmieji 
viešai pasirodė grafikai. 
Pasinaudodami gera vokie
čių spaustuvių technika, 
jie sugebėjo išleisti vertin
gų leidinių: T. Valiaus, V. 
K. Jonyno, V. Kasiulio, P. 
Kiaulėno monografijos, Au-
giaus, Petravičiaus, Rato 
"40 medžio darbų", P. Au-
giaus "Eglė žalčių karalie
nė", A. Vaičaičio autolito-
grafijos, V. Petravičiaus 
35 darbų knyga, Rato "Dvy 
lika juodvarnių", A. Ta
mošaičio "Audiniai". Būti
na paminėti V. K. Jonyno 
pieštus prancūzų zonai 
pašto ženklus. Grafikai sa
vo iliustracijomis labai pra
turtino lietuviškąją trem
ties knygą. 

Neatsiliko ir tapytojai A. 
Varnas, J. Mackevičius, A. 
Galdikas, V. Vizgirda, A. 
Peldavičiutė, Dobkevičiūte, 
L. Vilimas, A. Dargis, Paš
kevičius, O. Janusas, A. 
Rūkštelė, Paukštiene, P. 
Kaufmanas, Varnelis ir ki
ti sukūrė daug vertingų 
paveikslui, dalyvavo įvairio
se parodose, o Dargis jau 
antri metai dirba vokiečių 
filmom dekoracijas. 

Neatsiliko ir skulptoriai. 
V. KaŠuba, J. Marčiulionis, 
T. Zikaras, Bakis ir kiti su
kūrė vertingų darbų. Pažy
mėtini keramikes Marčiu
lionienės darbai. 

Lietuvių dailininkų darbų 
buvo įteikta labai garbin
giems žmonėms: Anglijos 
sosto įpėdinės Elžbietos 
vestuvių proga jai buvo į-
teiktas Tamošaitienės su
projektuotas ir padarytas 
kilimas, dail. Paškevičiaus 
tapybos paveikslas įteiktas 
gen. Clay ir t. t,. Lietuviai 
dailininkai Vokietijoj sru-
rengė daug meno parodų ir 
dalyvavo parodose kituose 
kraštuose. 

į 
Iš Vokietijos j au išvyko 

nemažas* būrelis dailininkų: 
Dail. Tamošaičiai ir T. Va
lius įsikūrė Kanadoj, A. 
Abraitienė — Stančikaitė 
ir Kairys — Pietų Ameri
koj, K. Varpelis, Paškevi-
čiai, Kašuba, Vijeikis — 
JAV, o A. Rūkštelė — Aus
tralijoj. , 

Pasikalbėjimo pabaigoje 
dail. V. Ratas — Rataiskis 
pareiškė, jog jam labai rū
pėjo tinkamoj aukštumoje j 
pastatyt i "Žiburių" meninę 
ir iliustracinę pusę. Hgą 
laiką dirbęs muziejuose 
jis gerai žinąs, ką reiškia 
tremtinių- gyvenimo pavaiz
davimas nuotraukomis. 
"Kas norės ateityje susi
daryti kiek galima pilnesnį 
lietuviu tremtinių vaizdą, 
be "Žiburiu" neapseis. 
Tiek daug iliustracinės me
džiagos vienon vieton iš 
tremtiniu gvvenimo vareru 
a r kas daugiau už "žibu
r ius" bus surinkęs 

Cenzūruos Mokyklų 
Vadovėlius 

Du Chicago atstovai į 
valstybes senatą įnešė su
manymą, kad visose mo
kyklose vadovėliai apie AJ 
Valstybių vyriausybę ir 
jos rinkimo būdą pereitų 
per įsteigtą cenzūros ko
misiją. Randama, kad kai 
kurie dabartiniai vadovėliai 
yra persunkti antagonizmu, 
tai yra priešingumu dabar
tinės vyriausybes sistemai. 

CHICA60JE 
Ragina pirkti bonus. Me

ras Kennelly ragina gyven
tojus kooperuoti J. A. 
Valstybių Iždo vedamame 
" E " taupumo vajuje ir 
pirkti borus. Illinois vals
tybei kvota paskirta 89 mi
lijonai dolerių, o Cook aps
kričiai — 53 milijonai 
695 tūkstančiai. 

Auksinių Žvaigždžių sei
mas. Ateinantį pirmadienį, 
Sherman viešbutyje prasi
dės Amerikos Auksinių 
Žvaigždžių Motinų Sąjun
gos seimas. Lietuvių tarpe 
taip pat nemažai yra Auk
sinės Žvaigždės motinų, tai 
yra kurių sūnūs žuvo pas
tarame kare. 

ir 

Skaučių manisfestacija. 
Sekmadienį, birž. 5 d., Wal-
ter Eckersall stadijone, 
prie 83 ir Yates gatvių, 
įvyks Chicago skaučių ma-1 
nisfestacija tarptaut iniam 
draugšikumui sustiprinti. 
Dalyvaus ir lietuvių skau-
tes. 

Duobe gatvėj miestui kai
navo $40,000. Mrs. V. Hali, 
63 m., esančiai Oak Forest 
prieglaudoj, pranešta, kad 
ji laimėjo bylą ir kad mies
tas jai išmokės $40,000. 
Prie Chicago ir Cambridge 
taksi, kuriuo ji važiavo, į-
šokus į duobę jai buvo su
laužytas nugarkaulis. Bylos 
metu į teismą ji buvo at
gabenta ant neštuvų. 

Nuvainikavo "Pe.fų Karą-

Per 40 metų Kokichi Ma-
kimoto Jar»oniioi turėjo 
monopolį kultivuoti perli
nius oisterius. Dabar vy-
riausvbe panaikino mono
poli dėl to, kad jis nesutiko 
duoti didesnio atlyginimo 
oisterių žvejams. 

Nepavijo pusantro tūks
tančio. National Cylinder 
Gas Co. pasiuntiniui Vacco 
išėmus iš banko $1,157, 
prie Chestnut ir Michigan 
pribėgęs plėšikas ištraukė 
iš po pažasties portfelį ir 
pasileido bėgti. Vacco vijo
si, bet plėšikas buvo grei
tesnis. 

• Ats. Hoffman (R.; 
Mich.) pasiūlė sumažinti 
kongresmonų algas ir išlai
dom skir tas sumas 5 nuo
šimčiais, nuo liepos 1 d. 

n SKELBKITCS " D R A U G E " 

.!» 

Dešimts Metų Sukaktis 
Gegužės men. suėjo 10 

metų, kai Kaune įvyko tre
čiosios Europos krepšinio 
pirmenybės, kurių) nugalė
toju išėjo Lietuvos koman
da, garbingai ir toliau pa
silikusi Europos krepšinio 
meisterio vardą. Pirmeny
bės įvyko specialiai pas
tatytoje sporto halėj Kau
ne, kuri galėjo sutalpinti 
iki 15,000 žiūrovų. Lietu
vos garbę tose rungtynėse 
gynė: Lubinas, Budriūnas, 
Ruzgys, Jurgėla, Kriaučiū
nas, Baltrūnas, Andriulis, 
Puzinauskas, Mažeika, Nor
kus, Nikolskis, Šliupas, 
Leščinskas. Petrauskas. 

Tikrai įdomu 
Šokdama Sužeidė Pirš tą 
Hollywood'e gaminant 

filmą "Let ' s Dance", vado
vaujamose rolėse Fred As-
tairei ir Bet ty Hutton vie
noj scenoj reikia šokti. Per 
vieną praktiką bešokdama 
B. Hutton sužeidė kairės 
rankos trečią pirštą. 

Nepamiršo ir šams. Mi
ręs Chicago pašto viršinin
kas Ernest J. Kruetgen tur
to paliko $234,993. Iš tos 
sumos $128,142 testamentu 
paskyrė aštuonioms įvai
rioms labdaros ir gerovės 
įstaigoms, prieglaudoms, o 
kitus giminei ir jo nuosavos 
firmos darbininkams. Savo 
šuns išlaikymui velionis pa
skyrė $50 į mėnesį. 

Žmoną Išmetė Pro Langą 
Paryžiaus gyventojas P. 

Cotten, dažnai savo žmonos 
mušamas, pagalios nutarė 
jai atkeršyti . Nutaikęs gerą 
progą pagriebė žmoną ir iš
metė pro langą. Krisdama 
moteris užsimušė. Teismas 
vyrą išteisino. 

Maldininkų ekskursijos. 
Dvi maldininkų ekskursijos 
ruošiamos į garsią Šv. Onos 
de Beaupre šventovę, Kana
doj. Viena ekskursija iš
vyks liepos 23 d. ir išbus iki 
liepos 31 d., o kita išvyks 
rugpiūčio 20 ir išbus iki 
rugp. 28 d. Norintieji daly
vauti tose ekskursijose ga
li kreiptis į Chicago arki-
diecezijos raštinę. 

Gėrikai Turi Gydyt 
Alkoholikus 

8,000 New York saliūnų 
patarnautojų (bartenderių) 
nutarė sukelti fondą gydy
mui alkoholikai. Kiekvie
nas užėjęs į saliuną ir nu
sipirkęs degtines prašomas 
paaukoti gydymui alkoholi
kų. Kiekvienam primenama, 
kad kurią dieną ir j is gali 
tokiu pasilikti. 

Pirkliai susitaiko su Dė
de Samu. 2,000 Illinois, in- ; 

imant ir Chicago, automo
bilių pirklių, kurie įvai
riais būdais buvo paslėpę 
pajemų taksus, kas priver
tė vyriausybę padaryt i re
viziją jųi biznio knygose, 
viens po kito pradeda atsi
lyginti. Kai kurių pirklių 
taksai, sakomai siekia de-
setkus tūkstančių dol. Vy
riausybe neduoda jiems 
jokios nuolaidos. ' 

JJ 'S 
Planingas Taupymas Moka Gerus D 

P R A D E K T A U P Y T I S~ 

INSURED Mutual Federal Savings 
Chartered and Supervised by the United States Government 

2202 West Cermak Road Chicago 8, Illinois 
JOHN J. KAZANAUSKAS, P i m T E H — Vlrginla 7 - TT47 

S E N D. Inc. 
304 W. 63rd Stteet 

CHICAGO l t ILLINOIS 

Tel.: ENglewood 4-5028 

SENI> PRIIMA 
MAISTO SIUNTINIU UŽSA
KYMUS I VISAS VOKIETI
JOS IR AUSTRIJOS ZONAS, 
ANflUJĄ. PRANCŪZIJA. I-
TALIJĄ. OLANDIJĄ, BEI^ 
GIJA. ftVrciCARIJA. LENKI

JĄ, ČEKOSLOVAKIJĄ, 
JUGOSLAVIJĄ. 

Maisto siuntinėliai APDRAUS
TI draudimo firmos*, prista
tymą* GARANTUOJAMAS, 
Neraradns adreoato — pinigai 
rrafinarH. Pakely dietos siun
tiny* pakeičiamas kito. 

SPECIAI^ TAUKŲ! 
No. A. 9 KV. jjryno ldaul. tanku 
•5* 
No. R. 18 av. gryav U n L teolc* 

^ . ^ m u n a n U i g ^ M H n n t n i 

2 sv. tanko, kiauliniu. 
No. 1 2 sv. bekono. 
t 00 2 8V* 8a*amJ dSšroa. 
* 8 2 sv. kenuotos jautleno 

1 sv. pieno milteliu. 

2 «v. bekono. 
No. 2 2 sv* kenuoto* Jautienos 

2 sv. pieta Afrik. apeis. 
f Q. 00 marmelado 

1 sv. cukrau*. 
2 sv. auk**, rieb. sūrio 
1 sv. kavos pnpellq. 
2 sv. kiaulinio tanki. 

No. S 2 gv. bekono 
f g-50 2 sv. cukraus. 

1 sv. kavos pupelių. 

• no 5.5 8V- kavos pupelių 

No. 6 4.5 svaru cukraus 
t^.OO 4.5 svaru kavos pupelių 

2 sv. kenuoto sviesto. 
No. 10 2 sv. bekono 

2 sv. kiauliniu tauku-
$•7.95 1 sv. šokolado, blocka 

1 sv. cukraus. 
1 sv. kavos pupelių. 

PINIGŲ PERVEDIMAS 
I VOKIETIJĄ 

$24.50 u* 100 MARKIŲ 
f AUSTRIJĄ 

$6 25 a i 100 ŠILINGŲ 
f ČEKOSLOVAKIJĄ 

$1.00 ui 2500 KRONŲ 

I LENKIJĄ 
$1.00 ui 900 ZLOTŲ 

http://nir.es

