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SAKO NELEIS S11 1)1J ISTABDYTI LAIVU
AMERIKOS VYRIAUSIEJI KATALIKŲ REDAKTORIAI DALYVAUJA C P A SUĖJIME

Šiaurė, Pietūs, Rytai ir Va
karai buvo atstovaujami Kata
likų Spaudos Są-gos 35-mp su
važiavime Bostone. (Viršuj de
šinėje) Arkiv. Richard J. Cush- 
ing iš Bostono (deš.), kuris pa
sakė labai įspūdingą kalbą. Su 
juo matosi kun. John S. Sex-

ton, The Pilot redaktorius. 
(Centre) Humphrey E. Dės-' 
mond, The Catholic Herald Ci
tizen, reikalų yedėjas, naujai iš 
rinktas CPA prezidentas. (De- 
š'nėje) Arkiv. John G. Murray 
iš St. Paul, NCWC spaudos de-

I partamento pirmininkas, kalba- j

si su Vysk. Thomas K. Gorman 
iš Reno, Nev. ir kun. Paul F. 
Tanner. (Kair. apačioje) Kun. 
Franklyn Kennedy, The Catho
lic Herald Citizen redaktorius; 
F. A. Fink, vyr. redaktorius 
Our Sunday Visitor; kun. Hugh

A. Donohoe, redaktorius The

Monitor; Miss Edna Marie Con- 
lan, žinių redaktorė The Pilot; 
Richard Reid, redaktorius The 
Catholic News, ir.John W. Mac- 
Candless, Cathofic Action of 
the South reikalų vedėjas, kal
basi tarpe posėdžių. (Žem.. de
šinėje) Žurnalų redaktorių tar

pe, iš k. į d.: Simon A. Baldus, 
Extension magazine; kun. T. L. 
Murphy, SSC, The Far East; 
kun. James M. Gillis, CSP, The 
Catholic World, ir prel. Jerome 
W. DePencier, OSM, The Ser- 
vite.

(NC-Draugas Photos.)

Prez. Trumai! Mano Palaikyti Laivų 
Plaukiojimą, Jeigu Įvyks Streikas

WASHINGTON, geg. 31. | 
— Prez. Trumanas šiandien Isakė jis pavartos visas savo 
galios priemones, kad palai
kyti laivų plaukiojimą, jei
gu įvyks numatomasis jūrei
vių ir laivų krovėjų strei
kas birž. 15 d.

Prezidentas pareiškė spau
dos konferencijai, kad jis 
pavartos laivyną, laivų tran
sporto administraciją, pak
raščių sargybą — ir net ar
miją, jei būtų reikalinga. 
Tuo pat metu p. Trumanas '

į sakė prospektai jūreivių 
streiko išvengimo yra prasti. 

Darys Ką Tik Galės 
Prezidentas taip pat pa

reiškė jog jis darys ką tik 
įstatymai leidžia, o jo pra
šomas anti-streikų įstaty
mas žymiai padėtų laivų o- 
pera.vime.

Tuo tarpu septynios jū
reivių unijos stato reikala
vimą nuo 22 iki , 35 centų 
valandai algų pakėlimams, 
kitaip jos šauks 200,000 sa- 

' vo narių streiką birž. 15 d.

Stettinius Nori Atsistatydinti iš 
UN; Prezidentas Prašo Jį Pasilikti

WASHINGTON, geg. 31. 
— Prez. Trumanas pasakė 
spaudos konferencijai jog 
Edkard R. Stettinius atsiun
tė laišką atsistatydinant iš 
U. S. delegatos vietos UN 
apsaugos taryboje, bet jis 
atsisakęs jį priimti, ir kartu 
su valstybės sekr. Byrnes’u 
prašo Stettinius pasilikti to
se pareigose.

Prezidentas sakė Stetti- 
nius rašęs jog jis jaučiąs, 
kad jo darbas ryšium su UN

eąs baigtas ir jis norįs grįž
ti į privatų gyvenimą. Tru
manas užginčijo raportą, 
kad ižd. sekr. Vinsonas 
svarstomas UN darbui, ar
ba U. S. delegatu pasauli
niame banke.

Prezidentas taip pat sakė 
jis gali pranešti vardą as
mens parinkto Vyriausiam 
teismui birželio mėnesy, bet 
kad nėra kam skubėti, ka
dangi vyriattsiaa teismas 
gan gerai veikia ir taip.

KAS DAROSI UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS'?...

Lietuvoj Gyvenimas Labai Brangus; 
Darbininkai Skursta, o Rusai Ponauja

(“Draugo” Specialaus Korespon
dento Paryžiuje Pranešimas).

Pirmas vaizdas, kuris kri
to Jean M. akysna ta,i su
griauta Kauno geležinkelio 
stotis. Niekas ją neremon
tuoja. Langai tebėra dar iš
daužyti ir kampuose į krū
vas sukrautos stovi plytos 
ir cemento nuolaužos.

Jokio susisiekimo su mies
tu. Po didelių ieškojimų ir 
vargų, šiaip taip jam pa
vyksta gauti viename vieš
buty kambarėlį. Blogai ap
šildytas, nedidelis, lova kie
ta ir apšviestas tik maža 
elektros lempute, prie kurios 
negalima net ir laikraščio 
skaityti. Tuo tarpu nuoma 
už jį paimta nemaža, net 
trys doleriai nakčiai. Tai 
tiesiog plėšimas, bet ką da
rysi, negi gatvėje paliksi 
miegoti.

Bet kitą dieną, kai jam 
teko valgyti, tai pamatė, 
kad jei ilgiau Kaune pasi
liks, tai ir marškinius tu
rės palikti, nes vien pusry
čiai kaštuoja nuo 2 iki 3 
dolerių, o pietūs restorane 
kaštuoja apie 6 dolerius. Gi 
jei vakare norima su pažįs
tamu užeiti į kokį restoraną 
išgerti “grafiną,” tai reikia 
pakloti mažiausiai porą šim
tų dolerių.
Kiaušinis Kaštuoja 1 Doleris

Amerikiečiai fermeriai 
tur būt labai apsidžiaugtų,

jei galėtų kiaušinius prista
tyti į Kauno rinką, nes 
jiems tai būtų tikra aukso
kasykla. Vienas kiaušinis 
kaštuoja doleris! Sviesto 
kilogramas 3G coienar, mė
sos kilogramas 25 doleriai, 
batai apie 200 dolerių.

Gi rūbų kainos, jų visai 
nėra. Jei kas randa nusi
pirkti rūbų, tai visai ne
klausia kiek kainuoja, o tik 
krapšto pinigus ir perka, 
nes už sekundės, jei nenu
pirks, tai kitas paims. Žie
minis paltas kaštuoja apie 
tūkstantį dolerių, kostiumas 
tarp penkių šimtų ir tūks- 
tanties dolerių.

Krautuvėse nieko negali
ma gauti pirkti. Lentynose 
matosi pridėta visokių gra
žių daiktų, dėžučių, bet vi
sa tai parodai, neparduodar 
ma, laukiama įsakymo, ka
da bus leista pradėti par
duoti. Laikoma, tam, kad 
klijentai galėtų pasidžiaug
ti nors iš tolo, kad dar yra 
šokolodo plytelių, kad dar 
yra kvepiančio kakao. Krau
tuvėj visad būna. didelis 
skaičius žmonių, jie vaikš
to, žiūri, bet neperka. Ne
perka dėl to, kad neparduo
dama, neperka ir dėl to, kad 
neturi pinigų. Ir jie daro j 
taip, kaip rusai yra pripratę Į 

Į gerti arbatą pasižiūrėjus į I 
pakabintą cukrų.. Jie gyve
na pasižiūrėdami į tuos daik 
tus, kuriuos prieš karą skai

tė nevertingais ir blogais, 
ieškodami užsieninių mar- 

i kių.
Jaučiamas didelis trūku

mas audinių. Nors vietos 
j laikraščiai rašo, kad tėkšti- 
’ lės fabrikai dirba pilnu tem
pu, bet pasirodo, kad dide
lius kiekius medžiagos jie 
gamina raudonąjai armijai... 
Štai kur visa paslaptis. Lie
tuviški fabrikai aprengia 
maskolius, o patys lietuviai 
vaikšto pasisiuvę rūbus iš 
antklodžių.

Krautuvėse visai negalima 
gauti stiklinių indų. Papras
tas stiklas kaštuoja 15 do
lerių, lėkštė 10 dolerių...

Vakarais Kaune Tamsu
Taupant elektros energi

ją, Kaunas yra labai blogai 
apšviestas ir tik kur ne kur 
šviečia elektros lemputė. 
Vakare jokio judėjimo gat
vėse. Automobilių visai
žas skaičius važinėja ir ku
riuos Jean M. matė, tai be
veik visi buvo kariški, pri
sėdę rusų karininkų ar ka
reivių.

Prie kino teatrų, tiesa, 
žmonių uodegos stovi, bet 
juk tai vienintelė pramoga 
žmonėms lieka šiuo metu 
Lietuvoje.

Už tai nėra to vakaro, 
kad koks pavėluotas kelei
vis nebūtų užpultas gatvėje 
ir nurengtas. Dabar piniguu 
neatiminėja, bet už rublius 
ne daug ką nusipirksi, bet 
už numautus batus ar kel
nes, vagys daugiau uždirba. 
Tik Bolševiką Valdininkai 

Gerai Gyvena
Atrodytų, kad komunisti

niame krašte darbininkai tu
rėtų geriausiai gyventi, bet

mar! patys

pasirodo priešingai. Gerai 
gyvena ministrai, partijos 
vadai, įVšytojai, žurnalis
tai, artistai ir dailininkai, 
kurie yra reikalingi komu
nistų partijai, nes tiek ar
tistai, tiek rašytojai ar dai
lininkai savo kūrybą panau
doja Stalino garbei aukštin
ti, tuo tarpu paprastas dar
bininkas ką gero gali duo
ti? Jis, dirba daugiau negu 
“kapitalistinėse” šalyse. Čia 
po visokių lenktynių prie
danga. jis priverstas vergau
ti net tribugai daugiau kaip 
vakarų Europos darbinin
kas, o jo uždarbis visai 
menkas.

Paprastas darbininkas 
gauna tik 20-30 dolerių mė- 

1 nėšiui. Bet kada rinkoje to- 
' kios aukštos kainos, kaip 
jam reikalinga verstis? Tad 
nėra. ko stebėtis, jei šiandien 

darbininkai pasidarė
didžiausiais komunizmo prie 
šais.

Jean M. išsikalbėjo su sa
vo viešbučio tarnaite. Jos 
sūnus per pirmąją okupaci
ją buvo išvežtas į Sibirą. Ar 
ji ga.una laiškų? Labai re
tai. Tik paskutiniu laiku 
kiek dažniau parašo, bet 
nieko nerašo apie savo gy
venimą. Matyt neleidžia. Jos 
duktė yra pabėgusi su savo 
vyru į Vakarų Europą ir 
dabar randasi kaž kur Vo
kietijoje, bet su ja susira
šinėti negalinti, nes tuoj 
būtų paskaityta šnipe ar 
tautos priešu ir išsiųsta 
prie darbų.

Kaip ji pragyvenanti iš 
savo mažo uždarbio (per 
mėnesį ji uždirba 10 dole- • 
rių)? Vakarais ji mazgojan- |

ti kaimynams baltinius, su 
maistu, tai šiaip taip ir išsi
verčia,. Gi prieš karą, kada 
jos sūnus dirbo Metalo fab
rike, o duktė tarnavo Kau
no Audinių fabrike, ji visai 
padoriai gyveno ir tiek 
daug nedirbo.

Rublis neturi jokios ver
tės ir geriausiai tas išsiver
čia, kas turi dar kokį daik
tą iškeisti. Auksas čia dide- 
lioj “pagarboj” laikomas. 
Iš užsienio valiutos doleris 
geriausiai stovi, net pen
kiasdešimt rublių juodoj 
rinkoj moka už pieną dole
rį, tuo tarpu oficialiu kur
su doleris kaštuoja penki 
rubliai. Aukščiau išvardy
tos kainos skaitytos oficia
liu kursu, £ai yra dolerį 
mainant už penkis rublius.

Ruošia, Rūbų Parodas, 
Bet Rūbų Nėi'a

Pavasarį lengvosios pra
monės ministerija suruošė 
rusų modeliu ir apavų pa
rodą, kurioj dvidešimt sep
tynios firmos išstatė 243 
daiktus. Odinių daiktų ap
dirbime pirma vieta buvo pri 
pažinta batų fabrikui “Litu- 
anica,” kuris buvo išstatęs 
vyriškus ir moteriškus ba
tus. “Dange” buvo išsta- 
čiuai 38 modelius paltų, kos
tiumų ir suknelių. “Kauno 
Audiniai” laimėjo premiją 

i už šilko audinius.
Bet visa tai buvo parod 

Krautuvėse dar negalinta 
gauti nei vieno metro me
džiagos. Laikraščiai rašo, 
kad rudenį bus laisvas par
davimas, bet rudenį sakys, 
kad pardavinės pavasarį...

Vyt. Arūnas

Tikimasi Greit Bus 
Kietos Anglies Sutartis

WASHINGTON. geg. 31.
— Minkštos anglies kasėjų 
streikui užsibaigus, Prez. 
Trumanas šiandien rūpinosi 
kietos anglies kasėjų strei
ku, jo padėjėjams patariant 
vengti tų kasyklų paėmimo.

Vienas valdininkas sakė 
viliamasi jog kietos anglies 
pramonė greit sutiks dėl 
tų pačiųi sąlygų, kaip įrašy
ta minkštos anglies streiko 
baigimui. Dėl kietos anglies 
streiko maždaug 76,000 ang
liakasių nuo vidurnakčio ne
bedirba.

Stalinas Nesveikuoja,
Nevažiuos Amerikon

WASHINGTON, geg. 31.
— Prez. Trumanas šiandien 
pranešė, kad apie 30 dienų 
atgal jis antru kartv kvie
tė Rusijos premjerą Staliną 
aplankyti Wa.shingtoną, bet 
Stalinas atsisakęs, kadangi 
jo gydytojai patarė jam ne
daryti tokios ilgos kelionės.

Anglijoj Gal Priseis 
Racijonuoli Duoną

LONDONAS, geg. 31. — 
Anglijos naujasis maisto 
ministras John Strachey ; 
šiandien davė parlamentui 
suprasti, kad už kelių savai- 
čių Anglijoje gali būti įves
tas duonos ir miltų racijo- 
navimas.

(Sekančiame tos inyje 
skaitysite kaip bolševikų 
NKVD siaučia Lietuvoje.)

Šv. Tėvas Šiandien 
Sakys Svarbią Kalbą

ROMA, geg. 31. — Vati
kano šaltinis šiandien sakė 
Popiežius Pijus XII ryt die
ną pasakys labai svarbią 
kalbą, gal prilygstančią Jo 
Šventenybės Ka.Iėdij proga 
pasakytai kalbai.

Rusai Šiaur. Korėjoje
Kliudo Paulev Tyrimui
SEOUL, Korėja, geg. 31. 

— Reparacijų misijos va
das Edwin W. Pauley per 
armijos radiją pra.nešė 
Prez. Trumanui, kad rusai 
kliudo misijai daryti apž
valgą Šiaurės Korėjos pra
monės galimybių. Rusai net 
uždraudė amerikiečiams neš 
tis foto aparatus.

Egipto karalius Farouh 
ir šešių kitų arabų lygos 
valstybių vadai šiandien įs
pėjo, jog priverstina imig
racija daugelio žydų į Pa
lestiną “privers arabų pa
saulį atkeršyti.”

KALENDORIUS 
Birželio ld.: Šv. Ka.prasi-

jus; senovės: Daugotas ir 
Galinda.

Birželio 2 d.: šeštas Sek- 
mad. po Velykų; šv. Marce
linas; senovės: Ąžuolas ir 
Auksuolė.

Birželio 3 d.: Šv. Klotil- 
da; senovės: įminąs ir De- 
velta.

ORAS
Lietinga ir daug vėsiau. 

Saulė teka, 5:17; leidžiasi, 
8:19. Sekmadieny, ūkanota, 
gan vėsu.
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WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
Kenosha Kronika
KONCERTAS PASISEKĖ

Gegužės 26 d. įvyko meti
nis parapijos choro, kurį ve
da varg. Pranas Bujanaus- 
kas, koncertas. Nežiūrint vi
siems žinomų aplinkybių, 
vargonininkui pavyko ne tik 
praeitais metais palaikyti 
chorą, bet pastaruoju laiku 
jį, gerokai papildyti naujais 
ir buvusiais nariais. Da.bar 
chore yra arti 40 narių. Val
dybą sudaro sekantieji:

A. Kraujelis, pirm., St. Se- 
anas, vice pirm., Salomėja 
Zaleckis, sekr., Amelia Ro- 
sinski, iždininkė, Helen Cle- 
mons ir Anelė Mikšis kny- 
gininkės, Pr. Bujana.uskas, 
maršalka.

Šiame koncerte, be choro, 
dalyvavo ir solistė G. Kle- 
vickaitė ir svečias daininin
kas Peter Sprindis. Koncer
tas įvyko parapijos salėje. 
Programa buvo sekanti:

Amerikos himnas, “Ei, pa
sauli” (Vanagaičio) ir “Sau
lelė raudona’’ (Petrausko) 
— padainavo choras.

‘‘Šlama, šilko vėjas” (Zi- 
ziūno) ir 
(žemaičio) — 
mergaičių choras.

“Vissi D’Arte” ariją iš 
op. ‘‘Tosca” (Puccini) išpil
dė G. Klevickaitė.

Petras Sprindis

Atostogų
Prisiminimas

Racine Milwaukee
Gegužės 23 d. mūs bažny- TAI BUVO ISTORIŠKA 

čioj buvo pažymėtini du da- . )IENA 
lykai. Praeitą sekmadienį, L. Vy-

Pirmas, prieš *7. Mišias čių ChicaS° apskričio cho- 
įvvko soiiiie’ių iškilmės - tlkrai laira5i° kiekvieno 
vainikavimas Sv. Panos Ma- Ml>™'k5a lietuvis širdį. PU- 
rijos. -Gegužės Karaliene" i nutelc s,v.' Gaorielit '“ Pa
buvo Bronė Vaičkaitč. o jos PĮJ°3 8a e nuoširdžiai džiau- 
pslydovė R-th Tilaitė. Dide- gasl *abai inlllcm‘u vy«U »t- 

i lis būrys acdalieėių dalyva-! *'1 an ^niu i Milwaukee. 
vo pąpcesijoj, o kleb. kun. BUVO DAUG
Jeskevičius, MIC., pasakė i GYVUMO 
iškilmei pritaikintą pamoks
lą.

i Garbė Sodalicijai už su
ruošimą tokių įspūdingų iš
kilmių.

Antras, — rinkimas aukų

ko trylika automobilių, viso 
virš 60 žmonių. Parapijos 
moterys turėjo priruoš usios 
skanius kalakutienos pietus 
ir vyrai pavaišino gėrimais.

Po to visi išvyko aplan
kyti Prano Basčio rezortą, 
prie Lake Pewaukee. Ten 
Pranas Bastis nuoširdžiai 
pavaišino visus vyčius, ir jų 
prietelius. Vyčiai nustebo 
vasarvietės gražumu ir pa
togumu.

Apie 6 vai. vakare choras jų vaidinimą “Meilės elek- 
ir dramatistai perstatė ly- ’ syras”. Vaidinimas visais
giai tą patį programą Mil- 
waukėje, kaip buvo atlikę 
Chicagoje geg. 19 d., Da
riaus-Girėno salėje.

Pirmiausia labai reik pa
girti vyčių dramatistus ir

atžvilgiais patenkino susi
rinkusius parapijiečius.

Choro dainavimas buvo 
labai malonus supryzas ir 
džiugino kiekvieno lietuvio

(Nukelta į 3 pusi.)

Vyčiai į Milwaukee atvy-

diator Co. 400 darb. strei
kuoja šešta, savaitė.

Daugelis buvusių kareivių 
be darbo. Jiems tik tiek ge- 

bažnyčioj sušelpimui Lietu-, ra, kg,d gauna iš valdžios 
vos pabėgėlių nuo karo ir pašalpos bedarbėje po $20
tremtinių. A,ūkų surinkta vi
so $81.

Drabužių rinkliava Lietu- ___
vos tremtiniams taipgi fcaig-1 DR. VATTUSH. OPT.

į, menesį.

Kovo mėnesj buvo labai l įa gJrįnkta trys didelės dė-
šalta. Sutvarkęs biznio rei
kalus ir pavedęs vaikams 
“gaspadorauti” dėl sveika
tos leidaus į saulėtą Flori
dą pas švegęrius C.K. Brase, 
kurie gyvena Miami.

Kenosha palikau kovo 12 | Vėjams, 
d. Važiuodamas Pullman, 
žmonių buvo vos 4. Nuobo
dus buvo toks važiavimas, 
kai kurie klausė, kodėl va
žiuoju į priešingą pusę. At
sakiau, tai mano dalykas.
Mat, kovo mėnesį daugelis 
grįžta namo, o aš, atbulai,

Solo (pasirenkant) Peter į Floridą.
Sprindis.

“Just a little love” ir | Atvažiavau į Miami kovo 
“Wanting ycu” (Romberg) i 24 d- Kadangi ne pirmą kar- 
išpildė duetu G. Klevickai- I miestas jau žinoms.s. Pa
te ir Peter Sprindis. ėmiau taksi ir už pusės va-

“Kana.pėlė” (Andrulio) įr,landos 3au buvau vietoj.
“Jaunos mintys“ (Ziziūno) I Miami labai švarus ir gra-

žės. Į geležinkelio stotį tas 
dėžes sutiko nuvežti Anta
nas Vasiliauskas.

Už šį kilnų darbą garbė 
yra klebonui ir vietos vei-

LIF.TUVIS

“Audra girioj” 
— padainavo

išpildė choras,

G. Klevickaitė

Darbai Racine prastai ei
na. Kurie dirba gerai uždir
ba, bet daug yra ir nedir
bančių, jų tarpe ir lietuvių. 
Vis tai streikų priežastis, 
arba stoka žalios medžia
gos. Pavyzdžiui, J. I. Case 
fabriko, kuris gamina ūkio 
mašinas, 3,300 darbininkų 
streikuoja nuo 1945 metų 
gruodžio mėnesio. Streiko 
galo dar nesimato. Christen- 
son Mach Co. jau du mėne
siai kaip 200 darbininkų 
streikuoja. Modine Mfg. Co. 
600 darbininkų streikuoja, 
jau ketvirtas mėnuo. Susi- 
taikimo nesimato. Abi - pu
sės nenusileidžia. Young Ra-

Mano 22 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma
giausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus.

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.

4712 South Ashland Avė.
Telefonas YARDS 1373

VALANDOS; nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. Sekinad. pagal sutartį.

DR. V. P. SLEP1KAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

68C3 W. Cermak Road
BERWYN. ILUIOB

Ofiso Tel. — Bei wyu 
Re*. TeL — Lafayette 5151

Jeigu neatsiliepiama — 
Saukite: Benryn 6200

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

ir Penktadieniais — 
įuo 2 iki 4 pp., ir 7 iki 9 vak. 
Šeštadienius: nuo 2 iki 4 pfcpiet

TeL VIR 0080 (offlce Ir Namu.)

Dr. Walfer J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

4008 S. Archer Avė.
VALANDOS; S— 4 popiet. 8:80 — 
1:80 vakarais. Trečiad. pagal sutartį.

Te*. — \AKds 565ri.

DR. FRANK C. KV/INN
(Kvečlnskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1661 West 47th Street

OFISO VALANDOS:

Nuo S Iki « PP- Ir 1 UU • :># Tak

TeL: Cicero 1484

Dr. S. R. Palufsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

OFISO VALANDOS!
Kasdien uo 2-4 pp. Ir 8-8 vak. 

šeštadieniais nuo 2-4 pp. 
Trečlad. ir Sekinad. uždaryta.

Contaet Stiklai 
Stiklas Atnaajlnam

J. RIMDZUS. D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA

WENtworth 2527 

PHY8IO THYRAPY 

936 West 63rd St. 

HOURS: Daily

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik vieną porą akių gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
lfiegzaminuotl Jaa moderniSkiausiu 
metodu, kuria regėjimo mokslas 
gali sutelkti. ___

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visų aklų įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: GASAL 0523, ClUcago 

OFISO VALANDOS: 
Kaskien 9:30 a. m. Iki 8:30 p. m. 

Trečiad. ir Se&tad. 9:30 a. m. 
Iki 7:0e p. m..

Baturdays 8 A. M.
—• P. M.
to 8 P. M. SKELBKTTKS “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI

žus, ypač dėl nesveikų žmo
nių geriausia vieta — nuu 
dytis jūrų surame vandeny. 
Saulutė tave taip nubučiuo 
ja, kad reikia sirgti. Aš pats 
buvai taip nudegęs; veidas
apipylė spuogais, kad rei-KJ 
kėjo net gydytojo ir vaistų.
Bet kaip pripranti, tada la
bai gerai.

Maniau būti iki birželio 
mėnesio. Bet vienam liūdna 
be savo mylimų vaikelių, a- 
nūkų, žentų ir marčios. To
dėl sumaniau važiuoti namo. 
Ypač Velykas su vaikučiais 
praleisti. Nors čia gražu, šil
ta, žolė žaliuoja, medžiai ža
li, kai kurie žydi, gėlių daug, 
bet norėjau Velykoms būti 
namie.

Tikslas Tyrimas 
Ortboptle Gydymas

DR. WALTER J. SW1ATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD.
(Viri Metropolitan etate Bankoo)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — Kasdien — 10 Iki 12, 1 Iki 6, 7 
Iki > — fteitad. — 10 lyte Iki # vak. Sek
mad. — 14 Iki pietą. — Trečiad. atdaryta.

Ofiso TeL .... VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4148 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Re*. TeL REPnbUe 0064 
Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDrte 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 8. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Rd.

(Dargis Vaistinės Name) 
OFISO VALANDOS:

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

Po pertraukos buvo at
vaidinta dviejų aktų kome
dija “Kas bailys?” Vaidini-L„*\*“*C?J 17 d. Daug žmoniųme dalyvavo M. Rosinski 
(Aldonos rolėj), Felix Bart-

Miami palikau balandžio 
važiavo

ir negavau rezervacijos. Tu-
, ,, rėjau važiuoti paprastu traukzs (Juozo rolėj) ir A Krau kiniu Jacksonvill F1 
jei,s (šnabzduko rolėj). !g, .ja gavau Pullman ]a.

mingai sugrįžau namo.Po to “Miegok saldžiai”
(F. A. Schultz) ir “Kentu- 
cky babe” (A. Geibel) pa
dainavo vyrų choras, o pro- parvažiuoju. Pirmiausiai a- 
gramą baigė visas choras! nūkai pasitiko mane ir nu-

Nieks nesitikėjo, jog aš

dainomis “Kas bus” (Ziziū
no), “Jaunimo maršas” (Zi
ziūno) ir Lietuvos himnu.

*
Tą pačią dieną 3 vai. po

piet, įvyko Sodalicijos me
tinės pamaldos, kurios bai
gėsi apvainikavimu Šv. Pa
nos Marijos statulos. “Ge
gužės karaliene” buvo H.

bučiavo iš džiaugsmo. Visi 
kiti buvo irgi labai nustebę, 
bet linksmas, kad laimingai 
sugrįžau apdegęs nuo sau
lės. O ks.’p sužinojo mano 
kestumeriai, kelias dienas 
klausinėjo apie Floridą.

Floridoj yra geras oras. 
Visada gražus. Rytą apie 7 
vai. 70 laipsnių šilumos, o

Alisauskas, pirmoji palydo- prįe§ pįet go įaips. Kartais
vė Eilėn Zalatorytė, antroji 
— LaVerne Reid. Tikėjimas,
Viltis ir Meilė buvo Lucille 
Višniauskr.s, Bernice Čepu- 
kėnas ir Salome Zaleckis.
Vainiko nešėja Diana Cle- f «.vi « ■
mens. S&yotiskds rekordas

Šįmet Sodalicijai vadovau Trenton. III. — Erwin 
ja prefekte Lucille Amagu- Brunner, 47 m. amž., sakos! 
lis, vice prefekte Salome Za- yra laikraščių išrešiotojų ; 
leckis, rašt. Bernice Čepu- čempionas. Jis yra padaręs 
kėne.s, ižd. Lucille Višniaus- 218,400 mylių, beveik kiek 
kas. aštuonis syk apilnk žemę.

būna, net 90 Įaips. šilumos, 
bet nėra taip karšta kaip 
šiaurėje, nes čia pučia šal
tas vėjas. Kaz. Maržeika

noriu Arktį 
UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Dėl Susitarimo Sauk:

Republic 6051

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tma iuboe)

Ofise Telefonas: YARda 0654 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. TeL: MIDway 2880

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

nuo 10 iki 12 vaL dieną.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Rd.
Ofiso ToL: PROspeet 6446 
Res. TeL: HEMlock 3150 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tel. Hemlock 8700. Rez. Pro. 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6165 So. Kedzle Avenue 
VaLXNL»O8: nuo 8-4 Ur 7-9 kasdi.i,

Usklrlant tmčlad. Ir Mkm&d.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

3S9

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashlaad Ava,
ROOM t.

Ofiso TeL: GROvehlD 5213 
Res. ToL: PROspeet 9475

VALANDOS:
Nuo 2 Iki 4 popiet: 7 Iki S vak.: ir 

Trečiadieniais pagal sutarti.

TeL CANaI 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uidarytaa.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
TeL REPuhUe 7868

Res. 6968 So. Taiman Avė.
Bes. TeL GROvehill 0617 
Office TnL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 West Marąuette Road
OFISO VALANDOS:

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

M. GANal 6257
TeL: PROspeet 6656

Tel. — HEMloob 5624 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Conslance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGB 

2408 West 63rd Street

▼AL.: nuo T Iki t kas vakaran. 
Dienomis tik pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vaL vakare.

DR. STRIKOL’IS
PHYSIOIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue

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

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

Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspeet 1030

Ofiso TeL VIRginia 0036
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS CR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

10758 So. Michigan Avenue 
7ALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8

Ofiso Tel.: FUIJLMAN 1193 
Varno Tel.i PTTI.I.MAN K27V

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

West Town Bldg.
2400 VV’est Madison Street
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Re*. Tel.: BRUnswlcfa 0597

VALANDOS:
Nuo 1 ikį 3 popiet; 6 iki 8 v«kaie

Tel- YARds 8146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

VaL: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30
Pirmadieniais—2-4 Ir 6:30-8:30 

Šventadieniais—11-12.

DR. JOHN G. MILLAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neseniai Sugrįžęs M Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Saukite: BERWYN 6200 

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

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Franciaco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL.

Dr. Vincent E. Zopel
LIETUVIS DANTISTAS

1930 W. lllth St.
Tel. H1LLTOP <)»»»
Valuudus pa»id *utartą.

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

Turtas Virš 817,500,000. — Atsargos Fondą* viri II,300,006.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JUSTIN MACKIEVVlCn, Prea. and Mgr.

lays:
Thursdays 9 A. M. to 8 P. M.

Office hours daily: 9 A. M. to 4 P.M. — Wednesdays: 9 AM- to
12 Noon.
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HELP WANTED

MERGINŲ H iki 21
Pradedant 70 c. Į Valandą 

- Be Jokio Patyrimo!
Puikus darbas — malonūs žmones — tikra proga 

Jums Wrigley’s Gum dirbtuvėje.

1. Gėrėkitės Svariu, ma'onlu, 
lengvu dienomis darbu!

2. Pastovus darbas — algos 
pakėlimas po vieno mėnesio!

3. 5 dienų. 4«i-val. savaitė!
4. Paikas ir pieė už virSlaik)!
5. Proga (s'dirbtt ir pagerinti 

savo stovi!

High Scliool Scniors: Ruoškitės geram darbui 

dabar — pradėsit dirbti kada užbaigsit mokykla. 

ATEIKITE Į MUSŲ SAMDYMO OFISĄ DABAR!

Wm. Wrigley Ir. Company
Išdirbėjai Wrigley’s Spearmint Gum 

3515 SOUTH ASHLAND AVENUE

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS 8

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVF.RTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. KANdolph 9488-0489

HELP WANTED — VYRAI

DIŠIŲ PLOVĖJŲ
VIRTUVĖJE VYRU

Ijoop Įlankos cafeter.'joje. Gera mo
kestis, trumpos valandos. Pastovu
mas. dienom's. Sekimui, ir šventad., 
nereikia dirbti. Apniakanio-* atosto
gos. Atsišaukite.
PERSONNETj DEPT. Srd FU.

164 W. JACKSON BLVD.

MOLDERIŲ 
Beneh ir Sąueezer 

TAIPGI PADĖJĖJO 
ALI NllM M FOUNDREJE 

ATSIŠAUKITE 
CAST PRODUCTS CO.

3016 W. MEDILL

IREIKIA 
PORTERIO

Del West Side 

Išdirbimo Kompanijos 

PASTOVCS DARBAI

ATSIŠAUKITE

A. STEIN 8c CO
1143 W. CONGBESS

AMERICAN 
C AN

COMPANY
REIKIA

AUTOMATIC 
DIE SETTERS

TURI BŪT PATYRĘ PRIE MAC- 
DONALD & CANCO AUTOMATIŠKŲ 

STRIP FEED PRESŲ
Pastovūs Darbai 

6033 S. WESTERN AVĖ.

HELP YVANTED — MOTERYS

VALYMUI MOTERIŲ 
IiOOP RANKOJE

Darbas naktimis, gera mokestis, 
šventad. ir atostogos apmokamos. 
Nereikia šveisti ?.r mapuoti. Pasto
vumas. Atsišaukite.

PERSONNF.L DEIT. 3rd FU.
164 W. JACKSON RUVD.

CAFETERIJOJ PADĖJĖJA
MOTERIS 

bendriems darbams. 
Patyrimo nereikia.

Vai.: 8:30 ryto iki 3:00 pp.

A. STEIN & CO. 
1143 W. Congress
REIKIA DIŠIŲ PI.OVEJA 
VIRTUVĖJE PADĖJĖJA 

VALGYKLOJE TARNAITE

Privatinėje mokykloje. Telefonuokite 
oollect — Lnkc Forest 2274 ar rašy
kite MISS ELEANOJt BENNETT. 
l F.nity HA1.I, 1.AKK FORKST, 11,1..

REMKITE IR PLATINKITB 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

C. šventadieniais nedirbsit — 2 
sav. apmokamos atostogos!

7. švarios uniformos duodamos 
ir išvalomos veltui!

8. Skanūs valgiai žema kaina 
mūsų pat eafeterijoj!

9. Tikra apsauga jums per libe
ralų Emplo.vees Benefit Pienų'

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINŲ
R A D I 0I

ŠVIESUS, ŠVARUS IR 
LENGVAS DARBAS 

PASTOVŪS DARBAI 

Trumpas 4 Sav. Pamokos Laikas 

71c — 76c
Patyrusios Merginos Pradeda nuo 

83 CENTŲ

Automatiškas Pakėlimas iki

H CENTU

Motorola
GALVIN MFG CORP. 

4545 Augusta Blvd.

1000 North, arti Cicero Avenue
Darbininkėms galima pirkti radio 

su nuolaida.

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ 

DEL

DŽ ENITORKŲ
UŽDARBIS 72% J VAL. PRADŽIA. 

77 % J VAU. PO 3 MAN.
82 % Į VAU. PO # MAN.

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE MIESTO KRAŠTUOSE 

VAL:—5:30 VAK. IKI 12 NAKTĮ

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO.

SAMDYMO OFISA8 
MOTERIMS 

STREET FLOOR

309 W. WASHINGTON ST.

VALYTOJŲ IR 
ŠVEITIMŲ

Naktimis. 11 vak. iki 5 ryto. 
Aukščiausia mokestis ir pastovus 
darbai. Arti North Sidės.

ŠAUKITE HOUSEKEF.PER 
WHITEHALL 4850

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

Milton.

KAS GIRDEI WAUKEGANE Milwaukee
Pagerbimą kareivių sugrį

žusių iš kariuomenės rengia 
Waukegano lietuvių draugi
jos birželio 2 d., Lietuvių 
svetainėj. Komisijos pirm. 
Pranas Bujanauskas ir kiti 
daug darbuojasi, kad viskas 
kuo geriausiai išeitų.

Visi, kiek galima buvo su
žinoti, lietuviai kareiviai jau 
pakviesti j, tą vakarą. Jiems 
viskas dykai. Kurie vedę, tai j 
ir jų žmonos pakviestos. Jei 
dar randasi kareivių, kurie 
nebuvo pakviesti į šį bankie- 
tą, prašomi kreiptis į Mrs. 
George Zavaski. Ji priduos 
kvietimą. Tikietai ba.nkieto 
yra parduodami kareivių tė
vams. Kiek liks vietos, tiek 
tikietų bus parduota sve
čiams.

*
Klebonas su parapijonais 

rengiasi auksinio jubiliejaus 
paminėjimui ir ragina visas 
draugijas iš vien eiti, kad 
tikrai būtų vienas puikiau
sių jubiliejų Waukegane. Pa- 
rapijonai prašomi prisidėti 
dąrbu ir aukomis.

*
Vaj/is kenuoto maisto pa

sibaigė. Labai daug pasidar
buota. Seserys su mokyklos 
vaikučiais, ypatingai su ma
žyčiais daug maisto surinko 
ir be to $50.00 pinigais. Di
desni vaikučiai irgi pasidar
bavo. Pinigais surinkta virš 
$100.00.

*
Seselė Brigyta ir seselė 

Almantą buvo atvykusios į 
Waukegan porai dienų pa
viešėti pa.s savo tėvus Kuz
mickus ir gimines.

*
Sveikiname seselę Juliją 

vardinių progą 4 gegužės 23 
d.). Lai Dievas laiko sveiką 
sulaukti daug, daug vardi
nių.

*
Mr. ir Mrs. Lyle Peterson 

susilaukė sūnelio. Marijona 
Peterson yra duktė Mortos 
Adamski, kuri dabar didžiuo 
jasi “grandma”.

Kūdikis Jono vardu pa
krikštytas gegužės 19, Šv. 
Baltramiejaus bažnyčioje. 
Kūmais buvo Richard Na
cius ir Bronislava. Nacius.

*
Alfred Meleska, sūnus Ju

lijos ir Leono Meleskų, 1010

HELP WANTED — VYRAI

FOUNDRES VYRŲ

Molderių 
Core Makers 

Ir Papr. Darbininkų

MODERNIŠKA FOUNDRE

Puikios darbo sąlygos. Uždarbis 
virš ratos.

HILLS McCANNA CO.
3025 N. WESTERN AVĖ.

REIKIA
PATYRUSIŲ

KETTLE 
PICKLE IR 

ACID VYRŲ
Hot dip galvanizing dirbtuvėje. 
Pastovūs darbas, aukščiausią mo- 

, kestis.

DELTA
Star Electric Co.
2400 W. FULTON ST.

Belvedere. garbingai paliuo- 
suotas iš karo tarnybos (Me- 
rchant Marine). Sako, yra 
išvažinėjęs daug kraštų ir 
daug visko ma.tęs.

Jonas Marozas yra išva
žiavęs atostogų porai savai
čių. Mat, dirbtuvė, kur Jo
nas dirba užsidarė porai sar 
Vaičių, tad buvo gera pro
ga išvažiuoti. M. Z.

Svečiuose Pas
Vaukeganiečius

Visai netikėtai geg. 16 d. 
patekom į Waukegan pas 
Šeštokus. Jų duktė Emly pe
rėjo valstybės kvotimus, kai 
po “assistant pharmacist”.

Šeštokienė yra labai ma<- 
loni moteris, o Šeštoką visi 
vaukeganiečiai žino, kaipo 
gerą vaistininką.

★
Wa,ukegane tarp lietuvių 

yra paprotys, kad ruošiant 
bile paminėjimą, ar apva.ikš- 
čiojimą, kviesti ir miesto 
valdininkus kalboms sakyti. 
Prieš aštuo n i o 1 i k ą metų 
Waukegano lietuviams rei
kėjo gero vaistininko, tad 
tuo laiku buvęs mayoras Ea- 
ger atvyko į Chicago pas 
vaist. J. Kulį, kuris ir reko
mendavo vaist. Praną šeš
toką. Taip, mayoro kviečia
mas, P. Šeštokas ir apsigy
veno Waukegane. Jis yra bai 
gęs ir advokatūros mokslą. 
O ka,ip buvo statoma nauja 
Šv. Baltramiejaus bažnyčia, 
tai ne vieną plytą aukojo, 
bet vežimais (troklodėmis).★

šeštokai su savo automo
biliu nuvežė parodyti savo 
gražų naują ūkį, taipgi pa
rodė ir kitų Waukega.n tur
tingų lietuvių dirbtuves ir 
rezidencijas, o po to aprodė 
“Great Lake Navai Train- 
ing Station” ir Lake Bluff.

*
Kadangi Adelė per daug 

metų Springfielde, III., yra 
priklausius prie varg. žibaus 
choro, tai būtinai turėjom 
padaryti ir jam vizitą.

Būnant Waukegane būti
nai reikia atlankyti ir Žekus, 
kurie yra rėmėjai visų kil
nių darbų. Jų sūnus dr. J. 
Žekas tuo laiku buvo Chica- 
goj daktarų konvencijoj.

Vincukas

Tokyo. — Imperatoriško
jo Universiteto mokslininkas 
Masao Tsuzuki skelbia, kad 
atomo bombos sužeisti (ap
deginti) Hiroshima gyvento
jai didžiumoje sveiksta ir 
apie rudenį išeis iš ligoninių,

RENI) UOJAME GRINDŲ 
TRINIMO MAŠINAS —

TIKTAI

I DIENĄ

Mes Esame AGENTAI Dėl 
BENJAMIN MOORF, MALIAVŲ 

IR VARNIftŲ, taipgi —.
MARTIN SENOIIR MALIAVŲ 

IR VAltMftŲ, ir —
KEM-TONE VALHPAR.

Turime Gražų Pasirinkimų 
1946m. SIENINES POPIF.ROS

Duodame 20% Nuolaidų!

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

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMIock 8262

TIKRAI GRAŽI
PROGRAMA

(Atkelta iš 2 pusi.) 
širdį. Matosi, kad vyčiai su 
jaunuoju Leonardu šimučiu, 
tikrai didelius dalykus vei
kia ir nuveiks ateityje lie
tuvių tarpe Chicagoje ir ki
tur.

Po programos buvo už
kandis ir visi smagiai pa
šoko prie labai gero orkestro 
salėje. Milvaukiečiai tikrai 
nuoširdžiai dėkoja Chicago 
vyčių chorui už suteiktą ma
lonę.
VAIKUČIŲ KOMUNIJA

Sekmadienį 40 parapijos 
vaikučių eis prie pirmosios 
Komunijos. Visoje klasėje 
yra tik 5 vaikučiai lietuvių 
tautybės.

Šiandien popiet bus už- 
baigtuvės pamokų su vaišė
mis, veikalėliais ir dovanų 
išdalinimu.

★
Du lietuviukai, Audrey ir 

Rona.ld Parajeckai, laimėjo 
pirmąsias vietas jų klasėse 
tikybos žinojimu.

★
Ateinantį sekmadienį, Jau

nimo Klubas ruošia linksmą 
kortų ir šokių dieną. Dova
nomis bus tokių nepaprastų 
dalykų, kaip kumpiai, ny- 
lons, miltai ir t.t. Bus ir 
merginų orkestras šoki3.ms.

APLINK MUS
MILYVAUKEE

Ignas Sakalas, Vyčių Se- 
nioras, išdalino ir pardavė 
nemažai liepos 4 d., pikniko 
tikietukų per koncertą pa
rapijos salėje.

Carol Radzviliukė, Audrey 
ir Ronald Farajjeckai, Lueille 
Zimavičius ir Yovone Stan
kevičius priims pirmąją šv. 
Komuniją ateinantį sekma
dienį.

Eleonora Kandrataitė tik 
rai gražiai atliko savo solo 
roles vyčių koncerte, para
pijos salėje. Buvo didelis 
malonumas vėl išgirsti jos 
dainos.

Kun. J. šlikas, Sheboyga- 
no klebonas, buvo atsilan
kęs pas mus. Malonu buvo 
matyti, kad jau pilnai pa
sveikęs. Kun. Z. Sokelis, She- 
boygan vikaras, irgi vieną 
dieną buvo užsukęs pas mus.

Tikrai blogos žinios iš Mil- 
waukės. Tikėsite, ar ne, bet 
Milwaukėje sunku gauti a- 
iaus. Kai kurie užeigų savi
ninkai net kelias dienas į sa
vaitę užsidaro arba parda
vinėja kitus gėrimus. Visi 
sako: “gal jau pasaulio pa 
baiga artinas. Ištikrųjų, nie-

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
Tel. - CALumet 4118 3236 S. Halsted St., Chicago 8, III.

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y

OHIO LIETUVIU ŽINIOS
Cieveland

Šv. Jurgio bažnyčioje pra
eitą sekmadienį buvo iškil
mingai apvainikuota Šv. Pa
nos Marijos statula. Vainiko 
nešėja buvo Sa.miūtė. Ją ly
dėjo parapijos vaikai. Gra
žus buvo reginys.

Garbė mūs dvasios va
dams, kurie suruošia tokias 
įspūdingas iškilmes.

*
Birželio 1 d. Šv. Jurgio

kas čia nemanė, kad Milvvau- 
kee, alaus karalystėj, pri
trūktų alaus. Kai kurie juok
dariai sako: “Važiuosime a- 
laus gerti kitur, kur black 
marketas yra gerai organi
zuotas.”

Betty Pillpavičiūtė (Phil
lips) buvo ‘‘bride's maid of 
honor” Panelės Švenčiausios 
stovylos apvainikavime va
kar per iškilmingas apeigas 
Šv. Gabrieliaus bažnyčioje. 
Jaunimo Klubas šios para
pijos vykdė šias iškilmes ir 
jos tikrai buvo įspūdingos. 
Visas klubas ir parapijos 
žmonės pasiaukojo Švenčiau 
sios Panelės garbei. Kun 
klebonas pasakė pamokslą 
pritaikintą iškilmėms. Tai 
buvo pirmą sykį panašios 
ceremonijos, mūs parapijos 
bažnyčioje. Reik tikėtis, kad 
tai yra pradžia naujo pa
pročio parapijos gyvenime. 
Reik taipgi pasveikinti Jau
nimo Klubą, kad įvedė tokį 
gražų paprotį. Jaunoji Pili- 
pavičiūtė tikrai gražiai bu
vo pasipuošus; jos palydovės 
irgi paliko malonius įspū
džius. XXX

F

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Iš MQ«rt$

Pirkite Ten, Kar Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas!

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tflkstančlal Pilnai Patenkintų Plrkftjų Išgarsina Mus. — 

Prie Progos Paklauskite Jųi

Archer Avenue Fumiture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZTK—KAZIKA1T1S

---------------------------------------------------------------------------------- ----------------

m a te a a n n N1

ftią pinigų sumų KEISTUTO TAUPYMO BENDRO
VĘ yra pasiryžusi tfid alinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Jslgyti 
naują, arba senų namų. statyti naują arba remontuo
ti dabartlnj savo namą be ilgo atidėliojimo ir be 
lfiiaidų. pagal O. I. Bill of Rlghts patvarkymus.

Šios bendroves vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
Siame reikale suteikti patarimus ir patarnavimą.

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 
ATSILANKYTI PASITARIMUI

bažnyčioj pora priims mote-, 
rystės sakramentą: Albertas 
Nemanis su Florence Jurge- 
liūte. Vestuvių puota bus 
salėj adresu 6314 St. Clair 
Avė.

Jaunieji yra pavyzdingų 
tėvų vaikai. Tikimės, kad ir 
jie pavyzdingai gyvens, o 
tuomet ir laimė ir Dievo pa
laima lydės.

*
Moterų Sąjungos 36 kuo

pos susirinkimas įvyks bir
želio 4 d., parapijos salėj, 8 
vai. vakare. Visos, narės pra
šomos atsilankyti.

Moterų Sąjungos 36- kuo
pa nesnaudžia. Štai, birže
lio 23 d. rengia vakarą ka
rių, veteranų pagerbimui. Ry 
to 11 vai. bažnyčioje bus at
laikyta jų intencija šv. Mi
šios, o vakare 6 vai. bus pa
gerbimo vakarienė. Po vi
sam bus šokiai. Įžanga į va
karienę $1.50. Į šokius 50c.

*
Kas iš vietos lietuvių ne

žino Cicienų: vyro ūgiu, o 
moters veiklumu moterų tar 
pe. Pas jų sūnų ir marčią 
Albiną atskridęs garnys pa
liko gražią sveiką dukrelę.

*
Malonu yra girdėti sveiks

tant Praną Sankalą, Adomą 
Deru ir Ant. Račkų, kurie
pastaruoju laiku sirguliavo.

*
LRKSA seimas jau turė- 

rų būt visiems žinomas. Vi
si turėtų kreipti į jį dėme
sio, kad visapusiai pasisek
tų ir kad mes, klevelandie- 
čiai, pasirodytumėm moką 
gražius seimus suruošti.

M. D.
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Kas Trukdo Pasaulio Taiką?
Šių metų mirusiųjų atminimo diena. (Decoration Day) 

visame krašte minėta įspūdingiau negu bet kada pra
eity. žymūs kalbėtojai įvairiuose parengimuose pabrė
žė reikalą rimtai rūpintis pasaulio ta.ikos atsteigimu, 
kad šimtų tūkstančių Amerikos karių gyvybės nebūtų 
paklotos veltui.

Kai kurie kalbėtojai, net aukšti kariuomenės lyde
riai, begvildendami keblias taikos problemas gana at
virai nurodė, kas kliudo taikos atsteigimo darbą. Jų 
dauguma pirštu rodė į Maskvą, kurioj sėdįs diktato
rius Stalinas viską daro, kad neprileisti tautas, prie 
susitarimo, kad visur pasaulyje chaosas pasilaikytų ir 
kad tame chaose būtų ruošiama dirva, komunistiniam 
totalitarizmui įsteigti.

Tarp kalbėtojų, nurodžiusių kas kliudo taikos dar 
bą, buvo ir admirolas Robert Carney. Jisai nė kiek ne
dvejodamas pareiškė, kad tuo trukdytoju yra ne kas 
kitas, bet Sovietų Rusija.

Nepraėjo nė vieni metai nuo karo pabaigos, kai vi
sur reiškiasi didžiausias nusivylimas taikos planavimu 
ir ypač sa.vo sąjungininke — Rusija. Ir gerai, kad vis 
aiškiau yra matoma iš kur kyla didžiausi taikai pavo
jai. Tuo būdu tinkamesnės priemonės tiems pavojams 
pašalinti bus galima pritaikinti.

35 Metai lietuvių Įstaigai
šv. Kazimiero Akademijai Chieagoje šiemet sueina 

trisdešimt penkeri metai. Taip praneša “Š. K. A. Ai
dai" savo gražiame birželio mėn. leidinyje.

ši mokslo įstaiga pradėjo veikti 1911 m. Pirmoji 
ją baigusių mergaičių laida išleista 1917 m. Toji laida 
nebuvo gausinga — tik viena abiturientė (Angelą Eval- 
daitė-šimutienė). Kaip, palyginti, greit išaugo Šv. Ka
zimiero Akademija, pasako kad ir tas faktas, jog nuo 
1942 m. kasmet ją baigia virš šimtas mergaičių.

Džiugu yra pastebėti, kad mokslas Šv. Kazimiero A- 
kademijoj iš pat jos gyvavimo pradžios buvo aukštai 
pastatytas, šiandien ji daugeliu žvilgsnių pralenkia vi
są eilę kitų tos rūšies mokyklų. Jos muzikos, dramos 
skyrius gali lenktyniauti su bet kuria kita kad ir di
džiausia, vidurine mokykla Amerikoje. Jos orkestrą ke
lis kartus yra laimėjusi pirmą vietą kontestuose Chii- 
cagoj. Tai neša lietuviams garbę ir mumyse kelia ma
lonų pasididžiavimą.

Šv. Kazimiero Akademija, kaip ir visos kitos mūsų 
įstaigos, išaugo ačiū vienuolių pasiaukojimui ir lietu
vių katalikų visuomenės duosnumui. Ir kadangi turi
mos patalpos jau yra perankštos ir planuojama statyti 
nauji akademijai rūmai, todėl pasitikima, kad toji pati 
visuomenė ir vėl išties jai duosnią ranką.

Minint akademijos 35 metų sukaktį kaip tik bus pro
ga šiam reikalui gerą pradžią padaryti.

★
Skaitykite Apie Rusijos Gyvenimų

Mes neabejojame, kad mūsų dienraščio skaitytojai 
yra dėkingi kun. dr. J. Prunskiui už straipsnių seriją 
apie buvusio komunisto — Sovietų Rusijos komisaro 
Viktoro Kravčenko parašytą knygą “I chose freedom".

Toji knyga turėjo taip didelį pasisekimą, kad pirmoji 
jos laida tuoj buvo išparduota. Bet kas negalėjo jos 
įsigyti, teskaito kasdien HeraldcAmerican, leur ta kny
ga yra perspausdinama.

Už Agilavimų Streikuoti Rusijoje Baudžia 
Mirtimi

— RUSIJA SLAPTA RUOŠIA ČEKISTUS VISAM 
PASAULIUI. — SSSR RENGIASI KARUI.

Rašo dr. J. Prunskis 
(Tęsinys)

UŽVALDYTI PASAULĮ!
Komunistų siekimas — užvaldyti pasaulį, nevengiant 

nė karo. Tą duoda suprasti žodžiai, kuriuos aukšti so- 
vietų pareigūnai kartojo komunistų partijos nariams 
ir kuriuos Kravčenko paskelbė viešumon savojoj kny
goj:

— Draugai, mūsų bendravimas su kapitalistinėmis 
tautomis neturi sudaryti iliuzijų (neturi suklaidinti). 
Mes turime stipriai laikytis pagrindinių dalykų: yra 
du pasauliu (suprask — komunistų ir “kapitalistų"). 
Kartkartėmis galima permesti tiltą per bedugnę juos 
skiriančią, kaip mes esame padarę šiame kare, bet mes 
žinome, kad tie tiltai turės, anksčiau ar vėliau, su
griūti. “Kto kovo” — kas ką nugalės, nukariaus? — 
tai vis pasilieka dideliu klausimu, dabar ir visados. Tai 
yra svarbiausia ateities uždavinys.” Tie žodžiai paaiš
kina, kodėl savo penkmečių planuose sovietai taip ple
čia karo pramonę.

Kalbėdamas apie bolševikų politiką Lenkijoje, Bal
kanuose, Čekoslovakijoje, Vengrijoje ir kituose kraš
tuose. Kravčenko pabrėžia, kad tenai rusai turi grynai 
sovietiškus ir nedemokratiškus siekimus.
VERGIJA RUSIJOJE NEMAŽĖJA

Savo knygoje Kravčenko pakartoja savus pareiški
mus, kuriuos davė Amerikos spaudai, kai, pertraukė 
tarnybą Stalinui:

— Sovietų vyriausybė garsindamasi, kad nori įkur
dinti demokratiją iš fašizmo išlaisvintuose kraštuose, 
pačioje gi Rusijoje nepadarė nė vieno žingsnio sutei
kiant pagrindiniausias laisves, žmonėms.

Rusų tauta dabar, kaip ir anksčiau yra pajungta ne
išpasakytai priespaudai, kruviniems žiaurumams, kai 
NKVD, veikdama per tūkstančius šnipų, tebetęsia, sa
vo nežabotą viešpatavimą ant Rusijos tautų. Tuose 
kraštuose, kurie yra išvalyti nuo užpuolikų nacių, so
vietų vyrriausybė atsteigia savo beteisišką ir pilną 
prievartos politinį rėžimą, o kalėjimai bei koncentra
cijos stovyklos tebeveikia ir toliau kaip pirma.

Rusų liaudies viltys dėl politinių ir socialinių refor
mų, viltys buvusios taip stiprios karo pradžioje, dabar 
pasirodė buvusios tuščiomis iliuzijomis.
RUSIJA NETURI NE VIENOS IŠ KETURIŲ LAISVIŲ

Aš, — rašo toliau Kravčenko, esu to nusistatymo, kad 
rusų tauta, daugiau negu kitos, (nes ji mažiau tų da
lykų turi, negu kitos) reikalinga, kad jai būtų suteik
tos elementarinės (pagrindiniausios) politinės teisės — 
tikroji spaudos ir kalbos laisvė, išlaisvinimas iš skur
do ir baimės. Rusų tauta iš savo vyriausybės tegir
dėjo tik žodžius apie tas laisves, o metų metais gyver 
no nuolatiniame išgąstyje ir varge...”

Rusijos rėžimas yra taip panašus į nacių! Kai Krav- 
čenka perskaitė kaltinamąjį aktą prieš nacius, karo 
kriminalistus, jis sušuko:

— Čia yra pilna santvarka, sovietų rėžimo darbų. Rei
kia tik pakeisti keletą vardų, vietoj “nacių” padėti 
“sovietus” ir mes turėsime pilną Kremliaus tvarkos 
paveikslą. ”

šitaip rašo per 15 metų buvęs rusų komunistų par
tijos nariu, bolševikų inžinierius, buvęs raudonosios 
armijos politrukas ir kapitonas Viktoras Kravčenko.

Prezidentas Katalikiškoj Įstaigoj
Tėvų Jėzuitų vedamas Fordham Universitetas New 

Yorke atšventė 100 metų įsisteigimo sukaktį. Prez. Tru- 
man, kuriam šis universitetas suteikė garbės daktaratą, 
savo kalboj tarp kitko pareiškė:

“Aš pasitikiu, kad ši šacni įstaiga, kurios mokslo 
sistema yra pagrįsta krikščioniškais principais, vai
dins pilną ir garbingą vaidmenį didžiausiuose otrd- 
mopmuose, kurie laukia mūsų ateityje. Mes galime ir 
turime atominį amžių padaryti taikos amžium Dievo 
garbei ir žmonijos gerovei.”

Universiteto iškilmėse dalyvav© ir naujasis Angli
jos kardinolas Griffin, kuris taip pat pasakė labai reikš
mingą kalbą.

Tėvai Jėzuitai gražiai išleido misijonieriaus kun. Jo
no Kidyko, S.J., parašytą knygą — “Marijos apsireiš
kimai Fatimoje”. Knyga nedidelio formato, 112 pus
lapių, pailiustruota keliais paveikslais.

J. R. P.
Rusija duoda kviečių Pran 

cūzijai. Tie kviečiai, veikiau
siai, yra iš Ukrainos, Lietu
vos, ir kitų Rusijos okupuo
tų ir valdomų kraštų, kurie 
kviečius augina, ir iš kurių 
bolševikai juos atima. Tų 
kraštų žmonės badauja, o 
Rusija jų duona garsinasi, 
geraširdžio rolę lošia, pran
cūzus į bolševikišką bučių 
vilioja, net ir neprisiminda
ma, kad prancūzams duoda
mi kąsniai yra ištraukti is 
lietuvio, latvio, arba ukrai
niečio burnos.

Bolševikai tarpsta ir tun
ka ant žmonių vargų, nelai
mių ir ignoracijos. Ignora- 
ciją ir melą skelbia ne tik 
patys bolševikiški diktato
riai, bet ir jų samdyti agen
tai. Tokie agentai yra ir lie
tuviais nuduodantieji mas
koliai.

★ ★ ★
Maskolių organo redakto

rius, maskolbernis Andrulis, 
porija savo avinams, kad 
“Lietuvos žmonės patys nu- 
sibalsavo prisidėti prie SS 
SR.’’

Tą posakį jis. ir kiti mas- 
Kolberniai kartoja nuo 1940 
metų. Matomai, kad ir ko
munistėliai, kurie turi bent 
kiek proto, netiki, kad Lie
tuvos žmonės būtų atsisakę 
tų teisių, kurių kiekviena 
tauta trokšta ir siekia, bū
tent: laisvės ir nepriklauso
mybės — savos valstybės.

Maskolb e r n i s Andrulis, 
tvirtindamas, kad “Lietuvos 
žmonės patys nusibalsavo 
prisidėti prie sovietų’’, me
luoja ir šmeižia, lietuvių tau
tą. Lietuvių tauta niekuo
met nebalsavo ir nebalsuos 
prisidėti prie diktatoriškos, 
bedieviškos Rusijos imperi
jos, kuri dabar vadinasi SS 
RS, ir yra žiauresnė net už 
carišką monarchiją.

★ ★ ★
Kada užgirstame iš komu

nistų arba jų suklaidintų 
žmonių posakį “Lietuvos 
žmonių balsu, bet Lietuvos 
žmonės to balso neskaito sa
vo balsu. Lietuvių balsas bu
vo ir yra už laisvą ir nepri
klausomą, demokratiniais pa 
matais tvarkomą, Lietuvą.

★ ★ ★
Prie Rusijos imperijos pri 

sidėti balsavo tik Rusijos 
agentai, kuriuos Dekanazo- 
vas ir Pozdniakovas pasky
rė. Jie jokios teisės neturė
jo tą daryti. Jų balsavimas 
yra Maskvos balsavimas, ne 
Lietuvos žmonių. Tą patvir
tina buvę kvizlingo Paleckio 
asistentai ir Amerikos val
džia, kurios pareiškimas y- 
ra datuotas liepos 23> 1940.

Maskolbernių Andrulis, ro 
dosi, yra Jungtinių Ameri
kos Valstybių pilietis, ir gi
męs lietuviu, bet kalba prieš 
J. A. V. ir jų nusistatymą, 
ir prieš Lietuvių Tautą ir 
jos nusistatymą. Taip daro 
tik kvizlingai ir išgamos.

★ ★ ★
Kai žmogus meluoja ir 

suktam tikslui tarnauja, tai 
pats save pasikaria. Tą da
ro ir maskolberniai, jų tarpe 
ir Andrulis. Jis, kaip aukš
čiau minėta, pasakęs, kad 
“Lietuvos žmonės prisidėjo 
prie SSRS“, toliau, tame 
pačiame straipsnyje, kalba 
apie Lietuvos valdžią ir a- 
pie tai, kad “Washingtonas

neturi teisės pasakyti, ko
kia Lietuvos valdžios forma 
turi būti.’’

Pirma, jeigu ‘ ‘Lietuvos 
žmonės prisidėjo prie SSRS”, 
tai nėra nei Lietuvos, nei 
jos valdžios formos — yra 
tik Rusijos imperija ir jos 
valdžia su vienu-kitu lietu
viu, panašiu Andruliui, pas
tumdėliu.

★ ★ ★
Antra, Lietuvos ir Ame

rikos lietuviai kovoja ne už 
“Lietuvos valdžios formą", 
bet už pačią Lietuvą, už Lie
tuvos gyvybę. Jeigu Lietu
va taptų sovietų imperijos 
dalimi, tai ji nebebūtų val
stybe, o būtų tik Rusijos 
imperijos gubernija, taip, 
kaip buvo caro laikais, su 
tuo skirtumu, kad caro lai
kais į Dūmą lietuviai patys 
išsirinkdavo atstovus, ir tie 
atstovai lietuvius atstovau
davo. O į Stalino Dūmą-So- 
vietą, išsirenka a.t s t o v u s 
pats Stalinas per savo ar 
gentus, ir jie atstovauja ne
be lietuvius, bet Staliną ir 
jo interesus.

★ ★ ★
Trečia, Washingtonas ir 

Jungtinės Tautos turi teisės 
pasakyti agresoriams ir jų 
agentams iš Lietuvos išsi
kraustyti ir grąžinti Lietu
vių Tautai suverenines tei
ses ir Lietuvą, kurią Rusija 
yra pagal susitarimą su Hit
leriu, pagrobusi ir laiko 
gengsterio galia.

★ ★ ★
Ketvirta, jeigu Jungtinės 

Tautos turėjo teisę, ir tą tei
sę pavartojo iškeliant Irano 
reikalą, tai jos turi teisę ir 
net pareigą iškelti ir Pabal- 
čio valstybių — Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos — reika
lą, nes jis yra daug aiškes
nis ir pavojingesnis taikai 
už Irano reikalą. Stalino žy
giai Pabaltyj ne tik, kad 
stato taiką ir saugumą pa- 
vejun, bet tiesiog griauna 
taiką ir saugumą, vykdo 
Hitlerio politiką. Jo žygiai

Pabaltyj yra užgirti Hitle
rio; jų negali užgirti, be su
sikompromitavimo, Hitlerio 
priešai.

Maskvos ir Berlyno slap
tas susitarimas dėl Pabak 
čio valstybių juk jau yra 
Niurenbergo teisme. Tą fak
tą, juk, žino visi. Jo “neži
no’’ arba nenori žinoti tik 
Stalino Čarliai-Makarčiai — 
Andruliai ir Bimbos, Jie kar 
toja tik tą, ką Maskva jiems 
pasako. Maskva-gi apie sa
vo hitlerizmą manikenams 
nesako.

Tiesa apie Sovietų 
traukinius

New York (LAIC) —
“Pravda“ (Tiesa) Nr. 75 
korespondencijoje iš Char
kovo nusiskundžia, kad esan
ti didelė netvarka su trau
kiniais. Traukiniui jau lai
kas išeiti, o čia vagonuose 
tamsu ir garvežio dar nėra. 
Traukiniai vėluojasi. Pav. 
Dono apylinkės gelžkelių 
viršininkas konstatavo kad 
jo rajono viename kare, per 
5 dienas pavėlavo net 87 
traukiniai. Atsimenant, kad 
Rusijoje traukinių judėji
mas, palyginti, mažas, šis 
skaičius yra būdingas.
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Amerika Neprivalo

Garantuoti Rusiškos Tiranijos Plitimo
Washington (LAIC) — karinės eros srityse (finan- 

Senatorius Hendrik Ship- sinėse, ekonominėse, politi- 
stead (Minn.) gegužės 15 d. nėse ir karinėse). Naujasis 
senate pasakė svarbią kai- pasaulis reikalavo nepriklau-
bą. Jo iškeltos mintys verta 
įsidėmėti. Todėl čia, deda
mas jo kalbos vertimas veik 
ištisai:

“Vienos kartos laikotar-

somybės ir suvereninės ly
gybės visoms toms tautoms, 
kurios dabar pateko po Ru
sijos letena. Naujasis pa
saulis reikalavo lygios pro-

py net dviem atvejais Ame- gos prieiti prie pasaulio pre- 
rika paaukojo gyvybe ir tur- kybos ir žaliavų visiems, be 
tu, kad baigti karą. Vienos i išimties.
gentkartės amžiuje per du 
kartu milijonai kuklių vyrų 
ir moterų paaukojo savo sū
nus ir dukteris ir sudėjo jų 
palikimą ant karo dievaičio 
aukuro. Milijonai mūsų ge
riausių jaunuolių subankru- 
tijusią politiką apmokėjo 
baisia kaina. Nesuskaitomi

“Be to, Amerikos 
nėms buvo pažadėti trys 
specifiški dokumentai, kurių 
pagalba, tasai pasaulis tu
rėjo būt atkurtas.

“Pirmasis dokumentas bu
vo nukaltas iš Atlanto Čar- 
terio ir “keturių laisvių” —

vengiamas, karas, kuris į- 
vels ir visas kitas valsty
bes.”

“...Sis faktas dabar bau
gina mūsų karščiausius in- 
terna.cijonalistus, jų tarpe ir 
Dorothy Thompson,... kuri 
neseniai tarė:

Ponai, nekalbėkite dau-

Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Patarnavimas Šeimoms

Sovietai apie savo
I • ■ v valaikrascius

New York (LAIC). — Su
vienodinta valstybinė sovie- 

Kaipo dalis greitai plėto- šie kursai yra labai pa- tų spauda, konkurencijos 
jančios Amerikos Raudono- sėkmingai. Tolimose vietose nejausdama savaimi darosi 
jo Kryžiaus programos pa- keliaujanti vienetai lanko menkos vertės. “Pravda”

ziau motinoms apie jūsų tai- gerinti šeimos, apylinkės ir vietas toli nuo ligonių ir vi- Nr. 75 nusiskundžia redak-
ttą ,r jos žūt-būtiną išlaiky- sveikatą Raudonas,s
m,. Jūsų taika atrodo veik [ Kr5'zl'U8 Home Nursing kur-
baisesnė mums, kaip kad!sas ?nlma motinų tr valkų 

1 priežiūrą ir seimų sveikatą.buvo karas. Karo prošvais
tėje mes matėme taikos vai
vorykštę, bet taikos užpa
kaly mes matome žaibavi- 

žmo- kurįs mums pranašauja 
karo griausmą. Ponai, kal
bėkite mums apie teisę; kal
bėkite mums apie Laisvę; 
kalbėkite mums apie teisin
gumą; kalbėkite mums apie 
žmogiškumą; kalbėkite 
mums apie tiesą.”

“Kiek liečia trečiąjį tai
kos įrankį, pastaraisiais lai
kais mes. daug girdėjome a-

dokumentas, kuris turėjo 
milijonai nekaltų žmonių už- mus vesti; 
mokėjo baisią kainą už ne- ‘ ’ Antrasis dokumentas tu- 
žmoniškumą santy k i u o s e į rėjo būti anais teisingumo, pie UNO būtinumą tesėti 
žmogaus su žmogumi. Su šia bei padorumo dėsniais pa- gavo pasižadėjimus ir prie 
auka žmonija tikrhi įgijo grįsta taikos sutartis, ir
teisę turėti taiką. ‘Trečiasis dokumentas tu-

“Deja, išgirtos ištikimybė rėjo būti Jungtinių Tautų 
ir tėvynės meilė, kadaise A- Organizacija, kuri turėjo 
meriką vedusios vieno tiks- būti toms sutartims palai- 
lo kryptimi, mūsų akyse įrs- kyti priemonė, ir pagrindas 
ta. Šiandien milijonai mūsų kolektyviam saugumui, 
tėvynainių amerikonų žino,
kad kaž kas baisaus nutiko 
jų viltis ir maldas už taiką.

“Netgi seniau vieningas 
Amerikos internacijonalizmo 
frontas sparčiai skyla į be- 
sirungiančias ir svetimų in
teresų sroves.

“Šiuo metu, kai Amerikos 
ateičiai tikrai gręsia pavo
jus, daugelis mūsų interna- 
cijonalistų, atrodo, yra pa
siryžę ir toliau mus suve
džioti bei skaldyti. Amerika 
negali ilgai ištverti proru
siškų, probritų ;šauksmų 
antplūdžio bangą, kuri, jei 
nesustos, mus galutinai su-

“Kas atsitiko su visais 
šiais gražiais dokumentais ?

“Didieji Atlanto čarterio 
dėsniai ir “keturių laisvių” 
idealai buvo paminti jau ga
na seniai. Velionis Preziden
tas Roosevelt leido Forest 
Davis padaryti sekantį liūd
ną prisipažinimą 1944 m. 
gegužės 13 d. Saturday E- 
vening Post skiltyse:

“Suvedus prie plikų fak
tų, tiek 1917 metais tiek da
bar mes kovojome, kad ne
prileisti prie vienos agresi-

voles Stalinui. Deja, ta tema 
kalbantieji skrupulingai ven
gė pasisakyti — kokie tie 
pasižadėjimai yra ir kaip 
jie bus tesėti. Dabar UNO 
yra karčiai puolama iš visų 
pusių... Visi jie šiandien nu
siminę, Anthony Eden. ir 
Valstybės Sekretoriumi Byr- 
nes pradedant.

“Balandžio 22 d. buvęs J. 
A. Aukščiausiojo Teismo tei
sėjas Roberts pareiškė laik
raščių leidėjams, kad spau
dos pareiga žmonėms pasa
kyti, kad UN saugumo prieš 
tarptautinį karą neužtikri
na. “Teorijoje” tęsė Ro
berts, “UN davė kaip ir dau
giapusę sutartį, tarp didžių
jų ir mažųjų valstybių. Tik
rovėje, ji sukūrė trilypę Ru-

nės valstybės dominavimo sijos, Britų ir JAV sąjungą. 
Europoje. Jeigu Rusija, kai- Trims didžiosioms valsty- 
po vienintelė pajėga Euro- bėms nesusitarus — būtų

skaldys ir iš vidaus nuga-į poje, pareikštų tendencijų galas ir UN.”
pasaulio nukariavimo link

___ nesiginčijome su me> tai mūsų gyvybiniai to
tais, kurie skelbė taikos ide- tereaa?‘r„vel ta linkme P8"

lės... 
“Mes

alus. Mes visuomet drąsin- sireikštų.’
davome nuoširdų tarptautinį “Ką tas reiškia? Tas reiš 
bendradarbiavimą. Mes vi- kia, kad velionis Preziden- 
suomet ryžtingai stengėmės tas pripažino, kad Amerika 
paremti tautų nepriklauso- išėjo j, du karus prieš Vokie- 
mybę. Mes visuomet rėmė- tiją bergždžiai pastangai iš- 
me nevaržomą pasikeitimą laikyti tradicinę pajėgų lyg- 
prekėmis, idėjomis ir patar- svarą Europoje. Yra tragiš- 
navimais, savita.rpio intere- ka istorijos ironija,, kad Ru
so ir geros valios pagrindu, sija, kuri šį karą pradėjo 
Mes nesutikome tik su tų išvien su Hitleriu Lenkijoje, 
tikslų pasiekimo priemonė- karą baigė kaip mūsų są- 
mis ir būdais. Mes ginčijo- jungininkas su didžiuliu a- 
mės tiktai su niekšiškais ir sies imperijų grobiu savo 
karą skatinančiais slapto- rankose.
sios diplomatijos ir slaptų “Kiek tas liečia taikos sut-

“Dabar yra aišku, kad 
“Didžiulės Trijukės” ta.rpu- 
savė kova liko nukelta į 
Saugumo Tarybos vidų, kur 
veto teisė JAV daro visiš
kai bejėgę.

“Kaip dabar ji yra, Sau
gumo Taryba lieka tironijai 
išlaikyti priemone ir pato
gia vieta slaptiems susitari
mams sudarinėti, kurie Eu
ropą su Azija palaipsniui 
keičia į trečiojo pasaulinio 
karo lauką. Jei veto vieną 
dieną ir bus panaikintas — 
prieš Ameriką visvien sto
vės šlykštūs susitarimai Te- ir trokšta čia dirbti tarp Ameri- 
hrane, Jaltoje ir Potsdame... kos ir Kanados Lietuvių.

sokių parankumų, kad tik torių menku išsilavinimu, 
teikti pagalbą kur ji yra rei- I Kaip pavyzdys nurodomas 
kalinga. Šios vienetos turi “Sovietskaja Kuban”, kur 
visokius vėliausius įrengi- Seneka vadinamas graiku, 
mus. Ukrainų kalba ledižiamas

Šeimos sveikatos pamokos “Socialistična Charkivščina” 
yra labai įdomios, nes lie- vasario 19 d. įdėjo “Neati- 
čia priežiūrą motinos ir jos duosime užkariautų pozici- 
naujai gimusio kūdikio. Li- jų” ir “Aktyvo susirinki- 
goninės vis neturi vietos ir mas”, gi kovo 9 d. ir vėl abu 
nėra užtektinai gydytojų ir straipsniu per apsileidimą 
slaugių ir todėl naudinga, j pakartojo.

. kad motinos šiuose kursuose “Pravda“ Nr. 74 paduoda
! išmoksta kaip padėti savo sąrašą net dešimties laik- 

Šie Raud. Kryžiaus Kome kūdikiui. raščių, kurių esą be padidi-
Nursing kursai parodo, ką , ■ namo stiklo sunku išskaity-
reikia daryti iki gydytojas Raud. Kryžiaus sveikatos **”• visur apsileidi-
ateina. Mokiniai gali pažin- ir gerovės programa duoda mas ir
ti ženklus paprastų ligų. Jie pamokas apie mitybą, kaip niažiausią auką, jUms, Amerikos 
išmoksta kaip ligonio kam- pirkti, gaminti ir prezervuo- Lietuviai, nuoširdžiausiai dėkoja- 
barį užlaikyti švariai, kaip ti maistą. Raudonojo Kry-
prižiūrėti ligonį, kaip imti žiaus pirmos pagalbos, kur- 
ligcnio temperatūrą, ir kaip sai irgi neišpasakytai svar- 
vartoti kitus reikalingus in- būs, kuomet Disaster Serv- 
strumentus, ir kas svarbiau- ice, visada pasiruošęs padė
sią, kaip pildyti gydytojo ti nelaimingų atsitikimų au
įsakymus. koms. R. K. .v j-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 Šnipe Dali nusižudė

Lietuvos Pranciškonai suorganiza-; . " ,, . _. .
vo šv. Antano Vienuolyno Funda- Pans- - Mane Flschcr 
tortų ir Rėmėjų Fondų. Kurie Vie- praeitą sausio mėnesį pran 
nuolvno ir Koplyčios pastatymui CŪZU valdžios^ suimta UZ 
aukoja $500.00, tampa Garbės špionažą, nusižudė kalėjime. 
Fundatoriais, Kurie Aukoja $100. Per pirmąjį pasaulirį karą 
— tampa Fundatoriais, ir Rėmė- ji buvo irgi vokiečių Šnipas, 
jais, fundatoriais gali tapti ne ■ ———-

Šios instrukcijos, duodamos 
Raudonojo Kryžiaus skyrių 
visoje šalyje, papildo pamo
kas, kaip prižiūrėti ligonius, 
kurios buvo tokios naudin
gos per karą, kada visur ša
lyje trūko gydytojų ir slau
gių-

VAJUS

me.
Šv. Antanai, Gausiai Atlygink 

Visiems, Kurie Tavo Vardu Da
ro Mums Genu
Dėkingi Lietuvos Pranciškonai 

Tėv. Justinas Vaškys, O. F. M.

PAMINKLINIAM LIETUVOS 
PRANCIŠKONU ŠV. ANTANO 

VIENUOLYNUI IR KOPLYČIAI 
PASTATYTI:

Malonūs Amerikos Lietuviai, , .....’ tik gyvieji, bet galima įrašyti ir
Kai savo rūpesčių valandose mirusiuosius. Savo aukas Funda-,

mes kreipdavomės į Jus, Ameri- toriai gali atsiųsti ir dalimis, 
kos Lietuviai, Jūs visuomet iš- Ypatingai kviečiame visas Mo-
tiesdavote mums savo pagalbos tinas įrašyti savo mylimus sū- | 
ranką. Savo duesniomis aukomis nūs, žuvusius įvairiuose karo 
Jūs padėjote mums, ištremtiems irontuoe, į šv. Antano vienuoly- 
iš Tėvynės, susukti Amerikoje, no ir Koplyčios Fundatorius.
Greene, Maine, liettfvišką pran- Malonūs Lietuviai, prie Šv.!
ciškonišką lizdelį. Jūsų rodomu Antano Vienuolyno ir Koplyčios 
palankumu ir teikiama parama statybos galite prisidėti ir savo | 
mes buvome tiesiog sujaudinti. Karo Bonais, kuriais ateityje Tė- 

Nūn, pasitikėdami Jūsų duos- vai Pranciškonai galės išmokėti 
numu ir širdies gerųjnu, mes drįs- dalį skolų, užtrauktų dėl Šv. An- 
tame vėl kreiptis į Jus su pra- tano Vienuolyno ir Koplyčios sta- 
šymu. tybos. Aukojant bonus, juose te

reikia įrašyti dabartinio Lietuvos 
šiuo metu Italijoje, Austrijoje Pranciško,nų Amerikoje viršinin- 

ir Bavarijoje randasi apie 35 Lie- ko pavardę ir vardą.
tuvos Pranciškonai kunigai ir 
klierikai, kurių, kaip ir visų Lie
tuvos tremtinių padėtas, yra labai 
sunki. Negalėdami grįžti į Lietu
vą, jie atkreipė savo akis į vie
nintelį Lietuvos Pranciškonų vie
nuolyną Mount St. Francis, 1 
Greene, Maine, kuriame jie tikisi 
rasti pastogę. Baigę užsienyje 
mokslus ir pasiruoš , misijų dar-! 
bams, jie nori atvykti į U. S. A.

Prisiminkite Paminklini šv. An
tano Viennolyną ir Koplyčią ir 
savo Testamentuose.

Savo sunkiu prakaitu uždirb
tais pinigais prisidėdami prie Šv. 
Antano Vienuolyno ir Koplyčios 
statybos padarysite Kilniausią 
Darbą, Pasistatysite Sau Gražiau
si Nenykstantį Paminklą. Mes, Lie- 

, tuvos Pranciškonai, būsime Jums 
amžinai dėkingi, Jus nuolat pri-

‘Tehrane velionis Prezi- Atvykus iš Europos daugiau

siminsime savo maldose ir šv. Mi
šiose. Jūsų gi kilnius darbus ly-
dės visuomet Dievo palaima že-susitarimų metodais, kurie tartis — po pakartotinų “ke- dentas sutiko su Rusijos rei- lietuvos Pranciškonų, jų visų ne-, m_s kelyje ir Amžinybėje

mūsų brolius — žmones stu- tūrių didžiųjų” bandymų, vi- kalavimu inkorporuoti Rytų salėsime sutalpinti mūsų maža-. Jau .. ank9to už ki2kvįeną ir
mia į prievartavimo ir ver- sas biznig sustojo. Nėra jo- Europą į Rusijos sferą. Vie- me’ kukliame 12-kos kambarių

vienuolyne Mount St. Francis, 1 "gijos glėbį. Mes ginčijomės irių taikos sutarčių. Jų vie- na valstybė paskui kitą, nuo 
su visais tais, kurie nenore- toje turime Stalino šantažo Baltijos ligi Balkanų, buvo
jo žmonėms skelbti tiesą.

“ šiandien, viso sąnaišio
nepaisant, mes ja.u pajėgia-

keliu karo metu eilę išspaus- išduotos rusų tironijai. Suo- 
cų susitarimų. mija, Latvija, Estija, Lie

“1945 m. kovo 1 d. velio- tuva, Lenkija, Rumunija, če
me suprasti tikrąjį pokari- nis Prezidentas pareiškė, koslovakija, Jugoslavija, Al

kari Jaltos Konferencija, ku 
rioje šie slapti pasižadėji
mai buvo galutinai pasira
šyti, užantspauduoti ir įtei- 

frontu. Netgi patys tamsiau- kti^. sudarysianti padoriai ir sėkmės dar nėra visai aiš- 
sieji mūsų ta.rpe žino, kad pastoviai taikai pamatą. kios Amerikos visuomenei. 
Keturi Raiteliai — Karas, “Betgi, dabar yra aišku, Viena, Rusija iš šio karo 
Badas, Maras ir Mirtis — kad pasaulis, ant tokio pa- išėjo dar si istorijoje nere- 
vėl zovada nešasi laiko ta- grindo sukurtas, negali tu- getu teritoriniu grobiu. Ant- 
kais. Dabar jau yra. aišku, rėti taikos. Gegužės 4 d. vos ra — šis grobis suskaldė pa- 

prieš kelias dienas, Walter šaulį į dvi dalis paliekant 
Lippmann pasakė, kas atsi- Rusijai kontroliuoti didesnę 
iks tų slaptų pasižadėjimų resursų dalį tiek Europoje,

nio pasaulio pobūdį. Žmo
gaus laisvės ir totalitarinės 
tironijos pajėgos yra susi
kibę mirtinai kovai

kad istorija kartojasi ir tra
gedija atsinaujina.

“Esama žmonių, kurie šio 
karo baisias pasekmes sten
giasi nuslėpti, įspėdami, kad 
sekantis karas civilizaciją 
tikrai sunaikins. Ką gi tie 
žmonės sau mano — ar jau 
tas neatsitiko ?

“Naujas geresnis pasau
lis reikalavo rusų ir britų 
bendradarbiavimo visose po-

pasekmėje:
“Niekas, o mažiausiai pa

banija, Vengrija ir Bulgari
ja. dabar yra laikomos ru
siškose replėse... •

Tų išdavimų baisios pa

tiek Azijoje...
“Tas taip pat reiškia, kad

tys rusai, netiki, kad politi- h- mes buvome to smurto 
nė siena tarp jų ir britų ga- dalininkais, 
li apsistoti ten, kur šiandien (Bus daugiau)
yra. Štai kodėl kiekvienas -------------------
valstybininkffs Europoj, šian Ras pasiryžo laimėti, ar 
dien jaučia., kad karas tarp žūti, tas retai būna nugalir 
Britų ir Rusijos yra neiš- mas. — CorneiHe.

Greene, Maine. Esame priversti 
statyti didesnį šv. Antano vienuo
lyną, kuriame sutilptų visi iš Eu
ropos atvykusieji Lietuvos Pran
ciškonai, ir kuriame rastų taip 
pat pakankamai vietos Amerikie
čiai lietuviai, įstoję į mūsų vie
nuolyną.

Malonūs Lietuviai, nuoširdžiai 
prašome Jūsų savo malda ir au
ka prisidėti prie Paminklinio 
Lietuvos Pranciškonų šv. Antano 
Vienuolyno ir Koplyčios pastaty
mo.

Lietuvos Pranciškonų Vienuo
lynas, Amerikos Lietuvių pastaty
tas šv. Antano garbei, taps Tik
ru Lietuvių Religiniu, Tautiniu ir 
Kultūriniu Centru Amerikoje, ku
riame apsigyvenę lietuviai Pran
ciškonai dirbs Dievo Garbei, Ame
rikos, Kanados ir Visų Lietuvių, 
Išsklaidytų Po Pintųjų Pasanlį, 
gerovei. Naujasis šv. Antano Vie- 
nuolynaji ruoš taip pat Amerikos 
jaunuolius ateities apaštalavimo 
darbams Lietuvoje.

Paminkliniam šv. Antano Vie
nuolynui ir Koplyčiai Pastatyti,

Dtdzutt-sa* Lietuvių
Jevvetry Krautuvė

Parduefteme laikrodžiui!, tais 
rodėllus, aukulniun ir dennant 
alus iledok raionma plunksna

i r įvairius kitu> 
auksinius tr si 
dabrinius daiktu?
ui Jums Prieina 
mas Kataaal

Be to, turim 
didelį ir gerą p» 
atrinkimą MuzH 
alifikų tastrumen 
tų, Muzikos Rnv 
n. 8»yn. 
kordų ir kitų Mu 
rikalių daiktu

Taipgi taisome laikrodžius tr 
lalkrodėllus, žiedus, Plunksna* 
Ir muzikalius Instrumentus.

JOHN A. KASS
vrvrnnnKMt 

JEWELRY — MTTSIC
kRfKR* AYEWUF

Pliene: LAFATRPT® MTT

Išpildė planų... 8 nuoš.
New York (LAIC). — 

“Pravdos” Nr. 75 rašo, kad 
Vologdos kolchozai dobilų 
seklų paruošimą išpildė tik 
8:5 nuoš. Atėjo sėjos laikas, 
žemės šimtai hektarų numa
tyta užsėti o sėklos nėra.

Ar verta Lietuvoje ir ki
tur brukti žmones į kolcho
zus, jei juose pačių stovietų 
pranešimais, tiek betvarkės? 
Ir tai ne vienoje vietoje. Taip 
“Pravda” Nr. 76 praneša, 
kad nors daugelyje vietų 
traktorių stotys pasigyrė 
esą techniškai susitvarkę, 
tačiau faktai liudija ką ki
tą. T'raktoristas Kulzuk At- 
aev tokiu “teeniškai su
tvarkytu” traktoriumi vie
toje 2 valandų į kolchozą 
važiavo 4 dienas. Muhamedo 
Tulegenovo brigada turėjo 
suarti 60 hektarų ir apakėti 
240, bet iki šiol, rašo laik
raštis, dar neišvarė nei vie
nos vagos.

Darbo kokybė ir labai 
prasta. Cagar-Čaginsko ra
jone ariama 15 cm. gilumo, 
kai turėtų būti ariama 25, o 
kolchoze “Goreld Jaryš“ a- 
riama tik 10 cm. Atėjus sė
jos metui darbininkai išeina 
į laukus. Ten pasirodo, kad 
sėjimo mašinos neveikia, 
darbas nepaskirstytas ir t. t. 
Kolchozininkai net trakto
riams vandens laiku neatve
ža ir tie valandomis stovi be 
darbo.

PLATINKITE ‘'DRAUGĄ’'

DVIEJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

O

Si
PFC. ADOLPH G. FREIMAN 

(U. S. A r ray -
Jau sukako dveji metai, kai negailestingą mirtis atsky

rė iš mūsų tarpo mylimą sūnų ir brolį Pfc. Adolph G. Frei- 
man, kuris gindamas tėvynę ir kovodamas už visų tautų 
laisvę. Žuvo B'ak saloje Birž., 4 d., 3944 metų, vos sulaukęs 
27 metų amžiaus.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už
mirkti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną atilsį.

Mes, atmindami jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, už
prašėme 3 gedulingas šv. mišias (su egzekvijomis) Birželio 
4,. Šv. Antano parapijos bažnyčioje, 7:45 vai:, ryto:

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti Šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Pfc Adolfo sielą:

Nuliūdę: TėvcDai Peilrąs ir Elzbieta Freimanai, Sesuo 
Beraice fr Švogeris Ray Wiikas, Pusbroliai, Pusseseres, Tetos 
ir Visos kitos Giminės.

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavote 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

U2 INDĖLIUS MOKAME 3%
INDULIAI APDRAUSTI IKI $5,1100.IK) PER

PER FEDERAL SAVINOS ft LOAN INSURANCE CORP 
WASHINGTON, IX C>

UNIVERSAU
Savings and Loan Association

1739 SOUTH HALSTED STREET
Raštinė atdara nuo 0:30 vai. ryto iki 6:30 vsl. vakaru, 

šeštadienį ild 2-ros valandos po pietų.
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Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenvs:

duklės vai., Raseinių ap. 
Balčikonienė - Kanapeckai

tė Adelė, iš Bliūdžiu km., Pa- 
'nevėžio ap., gvv. Čikagoje.

Banaitis Tadas, buvo ve
dės Morta Preidytę. gyven. 
Pittsburghe^

Opulskis Pranas, sūnus Bartrvos į Bartašienė-Žymanta/tė Ja- 
Kugainytės Šatkauskienės (buv 
Opillskienes), gyv. Čikagoje.

Paknys Antanas ir J., gyv. Či
kagoje.

Punta usk ienė-lliliauskaitė 
ronė. kilusi iš Balbieriškio 
Marijam po'.ės ap.

Pauža Konstantinas, kil. iš 
ežerini vai.. Vilkaviškio ap.

Pek Petras, gyvenęs Prairie 
Avė., Čikagoje.

Petrošius Vanda, gyv. Čikago
je, Čarpenter St.

Plucks-Ptašinskaitė Auna, iš 
Linkuvos vai., Šiaulių ap., gyv.
Karine, Wis.

Popikas Motiejus, kilęs ar tu
rėjęs giminiu Bartininkų vai..
Vilkaviškio ap., Brooklyn, N. V.

Puidokienė-Janulytė Marei joną, 
iš Pikaiėiu k., Laukuvos vai., Tau
ragės a p.

Pukienė-Žilionytė Magdalena, 
su šeima, gyv. Bayo-nne.

Rakausko Antano giminės, gyv.
ILirtforle ir Brooklyne, prašomi 
atsiliepti.

Rikertas Jonas ir Rikertas Jur
gis, iš Gervėčių k., Batakių va'..,
Tauragės ap.

Rugienienė-Bakytė Ona, duktė 
Kazio.

Ruseekas Matas, iš Veiverių v.,
Marijampolės aps„ gyv. Čikagoje.

Kute Pranas, iš Plungės, Tel
šių ap., gyv. Čikagoje.

Sabutis Antanas, iu Kamajų 
vai.. Rokiškio ap., gyv. Philadel- 
pbijoje.

iš Žvirgždaičiu, ben- , . ... . - -
k- gimę Čikagoje, visi gyvena

Pil
vo I.,

Pa-

dvyga, duktė Jono, ki’usi iš 
Vejų k., Kražių vai.. Rasei
nių ap.. gyv. Čikagoje.

Bastis Vincas., kil. iš Šim
kaičių vai., Raseinių ap.

Bazikas Antg.-ias ir Bazi- 
kaitė Marvtė. gal ištekėjusi, 

'iš Pakalniškių k., Veliuonos 
vai.

Belkevičienė - Steniukin'y 
tė Konstanciia, iš Rudami
nos k.. Lazdiiu vai., ir ios 
sūnus Belkevičius Antanas.

Bernotas Au.gustinsn, iš 
Dimšių- km.. Gruzdžiu vai.. 
Šiaulių a., gvv. Pittsburghe.

Blockienė Ieva.
Brazdžibnieng-Ožnlaite Pe

tronėlė. gvv. Brooklvne.
Bucerienė-čečkauskaitė Zo 

cė. kil. iš Šiaulių ap.
Burdzilauskienė - Kučins

kaitė Magdalena, iš K?.-ita- 
liškiu km., Sasnavos parap... 
Marijampolės _aP.

Butkevičienė - Jadviršytė 
Ona, gyv. Čikagoje.

Chinskv Eva. gyv. Cleve- 
land, Ohio.

Čemerkienė - F’ičinsk.Mte 
Bfr’bora, iš Kantališkiu km., 
Sasnavos par.. Marijampolės 
apskr.Černauskas Jouoq ’.v Sil
vestras, ir černauskaitė Ona, 
kilę iš Vilkaviškio ap.

Dailydė Juozas, kilęs R’.- 
moniškiu k.. Kidulių vaH, 

i Šakių ap.. ir Bronius. Kle
mensas ir Violet Dailydės,

J. kil. iš Vilkaviški.

<)na.

' Keleivyje
1938 metais, 
kilęs iš Marijampo-

jos duktė 

Salant u

Sadauskas, 
d rada rbiavo 
si Lietuvoj**

„Sakavičius 
lės.

Senkevičius Jonas ir Senkevi
čius Maekus, kilę iš Žiežmarių 
vai., Trakų ap.

Shabunas Jadvyga, gyv, Broo
klyne.

Šimkienė-Oaižauskaitė Marivvir 
ir Šimkus Pranas, gyv. Brookly
ne.

Skribizky Ferdinand, gyv. Či
kagoje.

Skulman Olga ir 
Flora, gyv. Čikagoje.

Stankus Antanas, iš 
m., Kretingos ap.

Steponavičienė (Ste\vens) Ma
ry, kilusi iš Kruonio vai., gyv. 
Ilolyoke, Mass.

Stripinytės, Marcelė ir Ona. iš
tekėjusių pavardės nežinomos, kil. 
iš Gedimų km., Ylakių vai., Ma
žeikių aps.

Šatkauskienė (buv. Opulskienė) 
Ragainytė Barbora ir jos sūnus 
Pranas Opulskis, gyv. Čikagoje.

Šerkšnienė-Krišciūnaitė Marė, 
įsesuo Vaitiekaus, kilusi iš Miros- 
lavo-Slabados vai., Alytaus ap.

Tindžiulytė, gyvenusi Rygoje 
ir Leningrade, kuri laiką dirbo 
kaip filmų artistė Hollywoode, vė
liau gyveno Čikagoje.

rboųas Pranas, iš Kuršėnų.
Vrbšas Kazys, gyvenos Kana- 

J. A. V.

Užšilienė

ir Vničiu-
Silvest ro,

Kazlų-R ūdos 
aps., gyven.

dil

ioje, vėliau tarnavęs 
ka riuomenėje griežiku.

Užšilienė Marcelė ir 
Teresė.

Vaičiulevičius’ Kazys 
levinius Vincas, sūnūs 
kilę iš Černinės km. 
vai., Marijampolės 
Brooklyne.

V’aišviia Juozas, giminaitis 
se'fos Prialgauskaitės.

Valaitienė-Dambrauskaitė, duk
tė Jono, kilusi iš Stirniškiu km., 
Vilkaviškio ap.

A'ositas Paulius, gyv. Toledo. 
()hio.

Žaldarvs, iš Keturvalakių, Ma
rijampolės a p. .

Ža I n i e ra i t ienė-Čibi rka i t ė Ma rė. 
iš Kliniškės km., ,Skriaudžiu nar. 
ir jos vyras Jonas Žalnicruitis, 
gyv. Rumford, Me.

Žebra uskienė-Rimkaitė Kazimie
ra, gvv. Čikagoje.

Želvys, trvs borliai. iš S«obm- 
kio km., Pajevonio vai., Vilkaviš
kio apskr.

Čikagoje
Daniūnas Kazimieras, sm.. 

Petro, iš Papiškių vai.. Pa
nevėžio a.*j.

Degutis Juozas, iš Skriau
džiu, gyv. Čikagoje.Douvau-Čiurlionvto Stefa
nija. gyv. Detroit Mich.

Eunarko-Tuodaitytė Ona, 
gyv. New Yorke.

Gečaitė Zosė, auginti--' 
Kairevičiaus, iš Tauragės 
Naumiesčio, gyv. New Yor- 
keGečas Vincas, iš Cipariu 
km. Naumiesčio vai. Tau
ragės aD. Tarnauja Ameri
kos prekvbos laivyne, gyv. 
New Yorke.

Gegžnienė - Šaoranaųskai- 
tė Joana, gyv. Čikagoje.

Gopas (IIopp) Kazimieras, My
kolas ir Retras, kilę iš Marma- 
kiškių km., Biržų ap., gyv. Pitts- 
burghe.

Grikšo Antano, seserys, nuo 
Tenenių, prašomos atsiliepti.

Griflnas Pranas, iš Gražiškių 
vai., Vilkaviškio ap„ dirbo au
tomobilių lirbtuvėje. Detroite.

Gumbrevičius Joseph, iš Prei- 
bių k., prie Krekenavos.

Jankauskienė-Šaulytė Bronislo
va, kilusi iš Stemplių k., Švėkš
nos vai.. Tauragės ap., gyv. Pbi- 

, 1 adei phi joje.
i Jaras Frank, gyv. Čikagoje.

Jasiukinas Jonas. Petras ir Sta- 
jSvs, kilę iš Žaliablėkių k., Griška
būdžio vai.. Šakių ap.

Jes'itienė-Maekevičiūtė Ona, iš 
Degučių. Tauragės ap.

Julevičius Klemensas, Tgnas ir 
Balys, ir Julevičiūtė Elena, iš 
Grinkiškio, gyv. Čikagoje.

Juodaitis Antanas ir .Tonas.
Juodeškienė-Raulinaitvtė Katrė, 

Veiverių, gyv. New Yorke.
; Kananickas Jurgis ir Mateuš s, 
i gyv. New Britain.

Kanopa Jonas ir Juozas, k:le 
! iš Generališkės k.. Juodupės v: 1., 
Rokiškio ap., gyveno Čikagoje.

Karaška 
apskr.

Knrkliuvienė-Sune’.aitytė 
kil. iš Kauno apskr.

Kasarauskai broliai, gimę Ame 
rikoje, gvvenę Šukionių k., Sta
čiūnų vai., Šiaulių a p.

Kn unelienė-l 'marytė Veronika.
Kauzanns Pranciškus iš Spit- 

li'ų dv., Šaukėnų vai., Šiaulių ap.
Kazlauskas Jurgis, kilęs iš No

tėnų k., Kretingos ap.
Kisielius Petras, iš Poligailių 

k., ir Kisielienė-Buivydaitė Mari
ja, iš Žilaičių k., Raseinių ap.

Kleinas iš Vainuto k., Taura
gės ap.

Kraujalis Juozas, Kazimieras ir 
Motiejus.

Kulbak-Aleksiūnaitė Ona. iš 
Padaugės, Daugių vai., gyv. Pitts- 
ton, Pa.

Kulikauskas Vincas, gyv. Broo
klyne.

Kunca Kajetonas, iš Krikštėnų, 
Alytaus ap.

Kundrotienė-Aneerytė Ona, iš 
Grinkiškio, "-vv. Čikagoje.

Kunskai. Jenas. Petras, Jurgis, 
Juozas, kilę iš Kniaudiškių km., 
Panevėžio ap.

Kupris, gyv. Brooklyne.
Kviklys Stasys, sūnus Jono, iš 

Leliūnų.
Lankauskai, Ignas, THefonsas ir 

Otonas, iš Šaltrorių d v., Kiužių 
vai.

Lekšienė-Šaulytė Emilija, kilu
si iš Stemplių k., Švėkšnos vai., 
Tauragės ap., gyv. Philadelphi- 
joje.

Lingevičius Petras, iš Patum 
sėlio km., Luokės vai.. Te’šių a n.

Lion-Čepaitytė Magdalena, gyv. 
Iowa valst.

Matukienė-Kairiukštylė 
miera, gyv. Čikagoje.

Matulevičius Juozas, gyv 
tone.

Miekuvienė Magdalena.
Milinkevičius Eugenijus, 

Detroit, Mich.
.Milker-Rusleika Albina, 

nusi Brooklyne.
Mineevičienė-Aneerevičiūtė fi

na, duktė Adomo, iš Mikniškių 
k.. Rudaminos vai., vvrui m iri m 
vėl ištekėjo, bet lalr'rlinė pavardė 
nežinoma. Sūnus Vincas Mince
vičius, Čikagoje tarnavo policijoj.

Minderys Juozas, gvv. Brook
lyne.

Minkevičius Viktoras, gyv. Bos
tone.

Misevičienė-Kizaitė Elzbieta, iš 
Oželių km., Panevėžio a],., gyv. 
Čikagoje.

Moras (Moroz ar Moritz) Igno
tas. gvv.-Cleveland, Ohio.

Motejūnas Adolfas, sūnus Vin
co, iš Jakonių k., Veisėjų vai., 
Seinų ap.

Musteika ar Musteikis, du bro
liai Petronėlės, iš Pašušvio-Vosi
liškio parap., Kėdainių ari.

Naciūnienė-Žvirblaitė Marijona 
ir šeima.

Natkutė Izabelė, duktė Domo 
ir Marcelės, gimusi Bostone, gyv. 
Hartford, Gonn.

Na v i cki enė-Urbai ty t ė Kotrvn a. 
gimusi netoli Skriaudžių, Veive
riu vai.. Marijampolės ap..

Navvicka Helia, gvv. Betlebem. 
Pa.

Paganienė-Sirevieiūtė B r o n ė. 
duktė Antano, iš Luokės m., Tel
šių ap.

Paulauskas Leonas, kilęs ar tu
rėjęs giminių Živilių kaime. gyv. 
Čikagoje.

Consulate Genami of
Lithuania

41 West 82nd Street 
New York 24. N. V.

f K °Z1-

Bos-

gvv.

arvve-

PATAISYKIT SAVO NAMO I 
STOGĄ Ir UŽDEKIT I 

MŪRINIUS SIDINGUS

CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
40 Valandų Atlaidai

Visų šventųjų bažnyčioje 
birž. 2 d., 10 vai. suma pra- J 
aidės 40 vai. atlaidai. Pirm. 
ir e.ntr. šv. Mišios 5, 6, 7,, 8 
ir 9 vai. suma su pamoks
lais, kuriuos sakys kunigai: 
V. Černauskas ir J. Grinis, o 
vakarais, kunigai: A. Briš- 
ka, A. Deksnys ir K. Ba
rauskas. 7:30 vai. vakare 
mišparai, pamokslas ir išpa
žinčių klausymas. Prašau vi- 1 
sus katalikus lankytis ir nau 
dotis Dievo malonėmis.

Kun. J. šaulinskas, kleb.

rr Hięh Lights" Iš 
ARD Seimo

Per kelias valandas pada
ryti visų metų darbuotės ap
žvalgą, išklausyti raportų, 
sveikinimų, priimti rezoliu
cijas ir t. p.

Kai kada nesuspėjam?. iš
šaukti vardų draugijų bei 
jų aukų seimui (nors seimo 
protokole visa įtraukiama), 
atsiprašome už tai draugijų 
ir prašome tėmyti “Drs.uge” 
sąrašą draugijų vardų. Cen
tro rast. Galnaitė tą sąrašą 
jau rengia “Draugui” sku
botai. Draugijoms ir jų at
stovams lai Dievas a.tmoka 
tūkstantį kartų!★

Iš Dievo Apvaizdos para
pijos turime iki šiol stam
biausius aukotojus ARD sei
muose. Du asmenys yra au
koję po $1,000.00.

Antanas šalčius aukojo 
$1,000.00 prieš kelis metus 
ir kas seimas dalyvauja, su 
auka iki šiai dienai.

Pranciška Vaitkaitė ARD 
26-me seime aukojo $500.00, 
gi 27-me seime aukojo ant
rą $500.00. Ji seime pareiškė,

“aš dabar jau esu ramiai 
“mirusi“, nes išpildžiau sa
vo testamentą, kuriame tu
rėjau įrašiusi $1,000.00 se
serims Kazimierietėms.”

Virš suminėtų a s m e n ų 
taip stambios aukos, kaip 
kad turtingo žmogaus per- 
viršintų visą milijoną.

Antano Šalčiaus ir Pran
ciškos Vaitkaitės tai sunkiai 
uždirbti pinigai, o aukoti 
karališku duosnumu.

★
Visų parapijų (išskyrus 

Šv. Kryžiaus parap.) mokyk 
los sodaliečių ir altorių tar
nautojai (ministrantai) Mi
šiose “in corpore” priėmė 
šv. Komuniją laike seimo ir 
vėliau, po pusryčių, suėję 
svetainėn, gražia, taisyklin
ga, lietuvių kalba sveikino 
seimą ir įteikė dovanėlę nuo 
savo draugijos. Tai gražus 
pavyzdys auklėjimo seserų 
Kazimieriečių. Tai rytojaus 
busimieji dosnūs para pi jo
nai ir įstaigų rėmėjai.

Valio, mūsų parapijų vai
kučiams ir jų mokytojoms!

★ »

Jei ARD seimai sklandžiai 
eina, tai dėka mūsų seimo 
raštininkėms: V. Galnaitei, 
E. Prosevičiūtei ir komisi
joms mandatų, įnešimų, Ju
lei Urba, Marytei Stankai- 
tei, Elz. Andreliūnienei, R. 
Garuckaitei ir kitoms, ku
rios per metų eiles, taip 

1 greit, sklandžiai visa tvar
ko, kad kas penkias minu
tes, gali ra.portuot ir aukų 
sąrašą ir mandatų sutvarky
mą.

Rytų parapijos, kur mo
kytojauja seserys Kazimie- 
rietės., ypatingai dosniai pa
sirodė ir ten gyvuoją rėmė- 

jjų skyriai ir klebonai ypa- 
! tingai klebonas Mendelis iš

Baltimore ir klebonas Kara
lius iš Shenandoah, Pa.

★
Vėliau, stengsimės parašy 

ti daugiau įspūdžių įgautų 
ARD seime. Viena iš visu

Veteranai steigia 
kolonijų '

Chicago veteranai pasta-1 
rojo karo pradėjo organizuo
tis įsteigimui savo kolonijos. 
Organizacijos tikslas nupirk
ti kur nrs priemiestyje 1,60 
ar daugiau akerių žemės ir 
pastatyti pastovius na
riams namus. Nariai organi
zacijoj turėsią po vieną bal- 
šą, nežiūrint kiek kuris įneš 
pinigų į projektą. Metinė 
nario mokestis $10. Organi
zacijos iniciatoriai tikisi su
organizuoti 1,000 narių-ve- 
teranų.

100,000 General Electric — 
58 dienas; 25,000 General 
Motors — 27 dienas.

Mėsos pramonės 265,000 
darb. streikavo 12 dienų.

Plieno pramonės. 750,000 
darb. streikavo 25 dienas.

Žemės ūkio padargų pra
monės, 30,000 darbininkų 
streikavo 80 dienų.

Anglies kasyklose. 400.000 
anglekasių streikas da nesi
baigęs.

Ir pastarasis geležinkelie
čių.

jAštuoni didieji streikai!
i Nuo karo paliaubų (V-J 
Day) Amer. Jungt. Valsty
bėse buvo aštuoni didieji 
streikai:

Stiklo pramonės. 15,000 
darbininkų išstreikavo 89 
dienas.

General Motors. 175,000 
streikavo nuo 113 iki 129 
dienų.

Elektriškos pramonės. 75,- 
000 Westinghcuse darbinin
kų streikavo 116 dienų;

Kodėl Pasilikti 
Sergančiu?

INKSTŲ, POSLftS. SOCIALES 
T.TP.nS PASEKMTNCAT

ISOYDYMOS. SU PENICIT.T.TN 
Mes Jau pažibėjome tfikHTHnčiHinu, 
kurie kentėlo dėl NKRVTflKUMO OD
OS. KRAUJO, MAUKU. TR PRIVATI
NIŲ ETOŲ. Gydome Slaplnlmo kurmio 
euneeralavImuR. nn*ekė11mua pprtnnky 
vertima tufitlntl pūslę, nuolatinį kėlimo
si nakčia Iš lovos.
FIZINE TR FT4JOROSROPIftKĄ
X-RAY EGZAMINACIJA
MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO IR 

ŠI.APTMO IŠTYRIMAS
VISKAS TIK UŽ $3.00 

PILĖS (Hemoroidai)
IŠGYDOMA MI'SP SAI’OIF NKTOIID 

BR OPRKACIJOM 
RH SKAUSMO

BB PIOVTMO, BB DEGINIMO. 
Didžiumoje atvėjų palengvina nuo 8

iki 6 dienų laikotarpyje.
Gydymo kaštai prieinami kiekvienam

darbininkui.
PATENKINIMAS GARANTUOJAMAS 

KIEKVIENAM KURĮ PAIMAM GYDYTI 
DIRBANČIŲJŲ PATARNAVIMUI 

ATVIRA VAKARAIS

DR E. E. Culp 
DR. A. E. Kroening
202 SOGTH STATE STREET

Kampas Adams—’eStame Aukšte
VAL.: kasdien nuo 9 ryto iki 8 vakare 

Sekmadieniais uždaryta.

SS

10,000 BONKŲ
• DEGTINES • GIN
• 3KANDES
• RUM’O

VYNO
KORD1ALV

Adome.'tienė - ReuHnaitv- 
tė Marv. iš Veiverių, gyven. 
New Yorke.

Alexander (Aleksynus) 
Petras, iš Padaugės Daugu 
vai., gyv. Norwood. Mas^

Ambrazas Juozas, gyv. Či
kagoje.

Aperavičius, iš š’kgnir k., 
Linkuvos vai.. Siaubu ar.

Abračauskai. Domi^mkas. 
Mykolas ir Stasys, kUp ar 
turėję giminiu Tauragės ap., 
gyveno Čikagoie.

Augjst’"'’s Kazys iš V*,la
kūnu k., Pašilės parap.. Uk
mergės ap.. e'vv čika<ro’'>

Baiorinas Dzido^”-’ ir v;- 
ktorija, iš Burgaičių k.. Vi-

lūsu Rs'i’i Suųede*^
Kreifkitės Eksnertyvo 

Patarnavimo Prie

RAD10 SERVICE CO.
5244 W 25th St

e*1c»ro III

'M-AS OARHAR OA RANTUOTAI
Tnlsom Visi, ISdlrbvRČIu 

VlRnkhiH M<x1<*lliii>

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam Ift narni) Ir prlirtatoni

PARDUODAME NAUJUS 
HADIOS

Mes tnrlmp Ranlių | šlaką Ir 
Jums nerelkPs laukti (lėl Jūsų. 
Nusipirkite Ir Pasiimkite mi Savim

Talpai Pasirinkimas VAItauatu 
Muaikna Rekordų

TELEFONUOKITE: 
CICERO 411S

Atdara Vakarnla Iki 9:00 vai

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQUOR 
STORE

3529 So. Halsted SL 
Phone: YARDS 6054

WATHA>
KANTER

“Lietuviška.
Žydukas”

I

ROI.I, ROOFING —
90 lb. — 2nd R,>11 .... $1 .AO
Brlck Sld'ne — Rnll .......... 92.IR
Heavy Driek Ridina ...........> 90.95

Ketvirtainė pėda.
TURIM PILNA PASIRINKIMĄ 

A-l
rūšies stako — Lentų Ir Namams 

Materlolo.
Kam reikalinga namą taisyti. Mee 
dedam langus Ir duris Ir apkalam 
namus su Insul Brlck popierių. 
Turim Visokios Maliavos Namams 
M«\s turim gerų lietuvi karpenterj 

AI,BERT LITMBER A 8UPPLY 
COMPANY

9800 SO. U'ESTERN AVĖ.
Tel. LAFAYETTE 2101

mARCOTIT
*- •ktNINTELIR AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LATKRA8TIS. — ĮSTEIGTAS RAT.. 11. 1033

#HK H50 kilocycles
5BKMAl»IEMAlb - nuo l-mou 

Iki 2-roa valandon popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo H:8» 

valandos vakare.
b VTRA PROGRAMAS — Penkta

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

6755 So. Western Avė.. Chicago. III
Telefonas — GROvehlll 2242

KVIEČIAME,
KLAUSYTIS

MUZIKOS
DAINŲ
ŽINIŲ

UKANEimv

NELAUKITE—
Ryloj Jau Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1558-54

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALINIAI AGENTAI Šių Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
FHOENIX INDEMNITY COMPANY

Roofing - Siding
* (STOGŲ DENGIMAS IR SIENŲ APKALIMAS)

MES PRISIRENGĘ 

PATARNAUTI!

KREIPKITĖS
ŠIANDIEN!

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

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

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
$24.10 MCTA"S 

S500.00 «™v«o
POLISAS

$4.00 “ETAMS

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
*1000.00 rouSAS

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00
J. A. Shulmistras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32. ILL.

LIET. VYČIŲ TRADICINE DIENA - LIEPOS t D. - VYTAUTO PARKE - 6 DOVANOS 6 - PELNAS JAUNIMO NAMUI
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Širdinga Padėka
Su gyvu džiaugsmu ir vil

timi praleidome seimo die
ną su mūsų brangiomis rė
mėjomis, prieteliais ir gera
dariais. Su džiaugsmu — 
nes jūs atstovavote šimtus 
duosnių ir pasiaukojusiij 
prietelių kaip jūs pačios; su 
viltimi — nes pats jūsų at
silankymas, jūsų sumany
mai ir parama yra mums 
užtikrinimas iš jūsų pusės 
pritarimo ir aktingo darbo 
ateičiai.

Nuoširdžiausiai dėkojame 
mūsų kapelionui kun. B. Ur
bai už visą rūpestingumą 
seimo eigoje. Gerb. klebonui 
kun. J. Paškauskui už pa
talpas seimui, atsilankymą, 
gražią ka.lbą ir auką. Vi
siems gerb. klebonams ir jų 
asistentams už skelbimus 
bažnyčioje ir paraginimą pa
rapijiečių ir draugijų remti 
mūsų reikalus. Kun. dr. J. 
Prunskiui ir kun. A. Miciū- 
nui, MIC., už atsilankymą ir 
pasakytas įdomias kalbas, 
kun. J. Marčiui ir kun. P. 
Katauskui už sveikinimą ir 
gausias aukas; kun. A. Nau
džiūnui, MIC., kun. Bulovai* 
MIC. ir kun. J. Rėkui už da
lyvavimą seimo vakarienėje; 
gerb. kun. dr. L. Mendeliul, 
Šv. Alfonso parapijos klebo
nui, Baltimore, Md. už pa

kurtos tyliai, uoliai, pasiau
kojusiai tiesia mums pagal
bos ranką.

Dėkojame draugijoms ir 
jų delegatams, mokyklų so- 
dalicijoms, alumnietėms ir 
akademikėms už didelį, gera- 
širdingumą, bendravimą ir 
pritarimą rėmėjų ir seselių 
darbuotei. Dienraščiui ‘Drau 
gui’ už skelbimus ir vaizdin
gus pagarsinimus; lietuvių 
radio stotims už seimo gar
sinimus.

Ypatingą padėką reiškia
me mūsų brangiems auksa- 
širdžiams geradariams, am
žiniems nariams ir pavie
niams už skaitlingą dalyva
vimą seime ir už tokias di 
dėlės ir stambias aukas, ku
rias iš savo geros širdies ir 
kilnaus duosnumo sudėjote 
statybos reikalams. Jūsų vi
sų malonus prielankumas, 
pritarimas ir duosnumas 
mus tiesiog žavi ir drąsina 
žengti pirmyn ir tobulinti 
vienuolijos siekius auklėji
mo srityje.

Gausingas ir dideliai sėk
mingas seimas praėjo bet 
jis paliko mūsų širdyse ne
išdildomus jausmus. Mūsų 
dėkingumas ir gilus įverti
nimas Jūsų geraširdingumo 
pasiliks mūsų širdyse ir ne
paliaujamai mels Dievą, mū
sų dangiškąjį Tėvą, laimin 
ti ir didinti atlyginimą mū
sų geradariams. Iš gausumo

Kas, Kada Ir Kur
PIKNIKAS ATŠAUKTAS

Cicero. — Draugystė Lie
tuvos Kareivių platino seri
jų tikietus birž. 2 d. pikni
kui, Liberty darže, Willow 
Springs.

Rengėjai nenori suvilti sa
vo draugijos narių ir paša
linių ir nutarė pikniko netu
rėti. Svarbiausia priežastis 
— stoka alaus.

Kurie turite pirkę tikie
tus, nenumeskite. Jie bus ge
ri į tą patį daržą, arba kur 
nors kitur, kur bus praneš
ta piknikas.

Draugijos nariai, gavę at
virutes apie pikniką ir su
sirinkimą, birželio 2 d., po
piet būkit Liuosybės svetai
nėj, aptarsime savus reika
lus. Birž. 16 dieną susirin
kimo neturėsime. Tą dieną

gražių liaudies dainelių ir 
smagios muzikos.

Kita Budriko programa 
girdisi kas ketvirtadienio 
vakarą, kaip 7 vai., iš Cicero 
stoties WHFC-1450-k. šios 
programos rūpestingai pri
rengtos. Leidėjai šių prog
ramų kviečia, visus pasiklau 
syti. Pranešėja.?

Simano Daukanto Draugi
jos prieš pusmetinis susirin
kimas įvyks sekmadienį, bir
želio 2 d., 12 vai. dieną, Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Susirinkimas y- 
ra svarbus, todėl kiekvienas 
narys privalo būtinai atsi
lankyti. Reikia darbininkus 
išrinkti patarnavimui išva
žiavime, kuris rengiamas bir

, želio 23 d., J. Liepos darže; kai Veiklai Tirti davė pro- 
daug yra kitokių reikalų gos pačiai valstybei patyri- 

' svarstymui. P. K., sek. Į nėti Ku Klux Klan veikimą.
Jei valstybės tyrimas neduos

' Atlanta, Ga. — Federalis rezultatų, tada darbo imsis 
1 Komitetas Prieš-amerikoniš-1 federalis komitetas.

parapijos piknikas, D.

Pranešimai
Lietuvių Keistučio Pašal

pos Klubo mėnesinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį 
birželio 2 d., 12:30 vai. po 
piet, Hollywood svet. Vis-i 
nariai malonėkit dalyvauti

Lucille S. Dagis, rašt

B. A. LACHAWICZ 
RO SKLANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

MA1EIKAEVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
•-
atidarė

Naują Koplyčią

Marquette Park

6845 S. Viešiem Avė. - Pro. 0W

darytą bažnyčioje kolektą ir širdies tariame visiems, ku
rie padarėte šį seimą tokiu 
kokio dar nesame turėjusios, 
tikrą širdingą ačiū ir Dieve

dideliai gausią auką prisiųs
tą seimui; kun. J. Karaliui, 
Šv. Jurgio parapijos, She-
nandoah, Pa., klebonui ir tos laimink mus rėmėjams ir 
parapijos ARD skyriui už geradariams ir suteik visa, 
prisiųstą sveikinimą ir au- kas padarys jų gyvenimą 
ką; “Draugo” redaktoriui L. ; džiaugsmingu žemėje ir lai- 
Šimučiui ir J. Dambrauskui mingu danguje,
už pasakytas kalbas seime,
ir konsului P. Daužvardžiui 
už įspūdingą kalbą vakarie
nės metu.

Nekalto Prasidėjimo Švč 
Panelės Marijos Seselėms iš 
Putnam, Conn. už raštu pri
siųstą sveikinimą seimui.

A. Nausėdienei, seimo ir 
centro pirmininkei ir visam 
seimo prezidiumui, visiems 
ARD skyriams ir jų pirmi
ninkėms, visoms ARD na
rėms už nenuilstamą pasi
aukojimą ir uolų darbavimą- 
si mūsų vienuolijos ir aka
demijos naudai, už dalyva
vimą seime ir už gausiai di
deles aukas. Mūsų ARD tai 
nepamainomas Dievo gėry
bių šaltinis mūsų kongrega
cijai, tai mylinčios širdys,

Šv. Kazimiero Seserys 
Motina M. Juozapa

ARBATfiLfi PAS
GEDVILIENĘ

Town of Lake. — Švento 
Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų 3 skyrius rengia arba
tėlę birželio 2 d., 3 vai. po
piet, skyr. pirm. E. Gedvi
lienės namuose, 4639 S. Her- 
mitage Av. Nuoširdžiai kvie 
čiame visus atsilankyti. Lau
ksime svečių ir iš kitų sky
rių. Visas pramogos pelnas 
auka seimui. Rėmėja

Žmogaus būdas reiškia 
daugiau, negu jo karjera.

I
Budriko radio 
programa

Juozo Budriko rakandų ir 
auksinių daiktų krautuvės 
nuolatinė radio programa 
bus girdima šį sekmadienį, 
birž. 2 d., kaip 9:30 vai. va
kare per WCFL-1000-k. sto
tį. Programoj .dalyvauja ge
ri dainininkai ir didžiulė 
Budriko radio orkestrą. Bus

PADĖKONĖ

ANTRA

MIKALOJUS MIKOLAS BARAUSKAS
Kuris mirė Gegužės 19-ta ir tapo palaidotas Gegužės 23 

d., 1946 m., o dabar ilsis šv. Kazimiero kapinėse amžinai nu
tilęs ir negalėdamas atsidėkoti tiems, kurie suteikė jam 
paskutinį patarnavimą ir palydėjo jį į tą neišvengiama am
žinybes vieta.

Mes, atmindami ir apgailėdami jo prasišalinama iš mūsų 
tarpo, dėkojame mūsų dvasiškiem tėveliams kun. J. Griniui, J. 
Prunskiui, A. Kiškūnui, P. Lukošiui ir A. Miciūniui M. I:C:, 
kurie atlaikė įspūdingas pamaldas už jo siela ir kun. J. Gri
niui kuris pasakė pritaikinta pamokslą.

Dėkojame vargonininkui — Antanui Pociui ir Genovai
tei Giedraitienei už giedojimą pamaldose. Dėkojame Ssėsėlėm 
Kazimieretėm už atsilankymą šermenyse ir vaikučių chorui 
už giedojimą. Dėkojame Ministrantams.

Dėkojame laidotuviui direktoriui Antanai M. Phillips už 
tvarkinga laidotuvių surengimą.

Dėkojame Moterių Piliečių Lygai už gėlės.
Dėkojame Šv. Mišių ir gelių aukotojams.
Dėkojame grabnešiams Palaimintos Lietuvos draugijos, 

ir visiems kurie paguodė mus nuliūdimo valandoje ir paga
lios, dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuves žmonėms: o 
tau mūsų mylimas vyrelį ir tėvėili po ilgų kančių šiame pa
saulyje lai Gaįlestingasis Dievas suteikia amžina ramybe.

Nuliūdę: Moteris Rozalija ir Sūnus Kazimieras.

Koplyčia kaip ir buvus

3319 Lituanica Avė. - Yar. 1138-1139
Tiems, kurie gyvenate kitose miesto dalyse ir mies
to apylinkėse parūpinam koplyčias arčiau prie namų 
kiek galima.

NULIŪDIMO
A k ’ •

VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

Kenčiamieji nuo eonų. atdaru 
Ir skaudžiu žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sOdėtl, Ir kaip 
nakties metu negalima gerai lial-
mlegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEOUBO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tu 
senų. atdaru Ir 
skaudžiu žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmą 
pradallnančlos y- 
patybds sutelks 
Jums tinkamu 
nakties poilsi ir 
pagelbde tftgydyt 
aenae. atda
ras Ir skau- 

žals-
▼ arto alte jj irgi 

nudegimams, Auėų Ir 
pradallnlmul. Ir kad 
Psorlasls niežėjimu. A.tv(dlna 
dinamų Athlete’s Koot degimu Ir 
aležėjlmu. sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
nutrūkimo tarp pirštų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo Išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms Iš lauko pu
sta.

LKOUUO OINTMENT parsi
duoda po fl.»«. 1.76, Ir I.BO.

muškite Jūsų Moaey Orderi tie
siog 1:—

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd. 

n*r»t.. n cmmpa su. m.
Arba galima gauti 8TEM PHAR- 
MACY, 4*47 W 14th St., Cioe 
ro 50, Illinois.

skaudlems 
su trūkimų

palengvinti

SCOLASTIKA DALINKEVICIENĖ

Gyveno 7118 So. Maplewood Avė.
Mirė Gegužės 31 d., 1946 m., 1:50 vai:, ryte:, sulaukusi 

pusės amžiaus.
Gimusi Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskričio, Punmpėnų 

parapijos, Gudstadėlių kaimo. Amerikoje išgyveno 40 metu3.
Paliko dideliame nuliūdime: Vyrą Juozapą, Sūnų Juozapą, 

jo žmoną Apoloniją ir jų šeima, Tris dukteris: Barborą, jos 
vyrą Juozapą Bandyk ir jų šeimą; Kazimierą jos vyrą Joną 
Masuką ir jų šeimą, Oną, jos vyrą Walter Valskis ar jų šei
mą. Tiis seseris: Barborą Valiulienę ir švogerį JonąPauliną 
Drobulienę it švogerį Juozapą; Ceciliją Stasiūnienę ir švoge
rį Romualdą ir jų visų šeimas Brolienę Arlauskienę ir jos sū
nų Pranciškų, Brolį Jioną, jo žmoną Antaniną ir jų šeimą, še
šis Anūkus. Tris pusbrolius: Povilą Mudaris ir jo žmoną Ma
rijoną, Petrą Arlauską ir Petrą Gaigalą ir jo šeimą. Ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįstamų. Lietuvoje paliko tris bro
lius ir jų šeimas.

Priklausė prie Akademijos Rėmėjų, Tretininkų ar Mal
dos apaštalystės draugijų.

Kūnas pašarvotas 4210 S. Maplewood Avė. Tel: LAF 1361
Laidotuvės įvyks Pirmadienį Birželio 3 d., 1946 m.
Iš namų 8 vai., ryto, bus atlydėta į Gimimo P-lės švč. 

(Marąuette Park), parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti kasė laidotuvėse (Prašo nesiųsti gėlių.)

Nuliūdę: Vyras, SAnns, Dukterys, Seserys, Broliai, Pus
broliai, Anūkes ir Kitos Giminės. •

Laido t., direlįt., Antanas B: Petkus; Tel: GRO.0142:

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MB. NELSON 

— Savininko —

SI. Casimir Monumenl 
Company

3914 Weat lllth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bosai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą. |
— Tai Padarysite Tiesio* 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigų I

Čia rasite suvirš 200 Puikių Į 
paminklų ir galėsite lengva 
išsirinkti tokį, kuris patiks

Daugėtu Lwt«<ht fa p^n 
patenkinti tau menu iedevra*. 
kuriuo* me» padirbome jienu.

Kairėje matosi vienas ir | 
daugelio mūsų atliktų darbų

Prie pirmos progos atvyki’ | 

į mūsų didįjį ofisą ir dlrb 

tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 NO. WESTEBN AVĖ. TEL.: SEELEY 610 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th Avė., Cicero, III.
Telefonas T0WNHALL 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago, II-
Telefonas — GROVEHILL 0142

Iftflsų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
jflsų flnansiikam stovini prieinamas!

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 

Chlcagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai 
8 vai. vak.

NARIAI:

C h I c a g o s

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

AMBULANCE 
Patarnan jam 
dieną ir naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

L. L BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULIman 9661

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

I. LIULEVICIUS
1348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572

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

Telephone YARds 1419

I. I. ZOLP
1646 WKST 46th St._________Phone YARds 0781

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

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 0099

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

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULIman 1270



DIENRASTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Šeštadienis, biri 1 a., 194a

Kun. A. C. Martin
kus, Dievo Apvaizdos 
parap. Klebonas, ne
seniai atšventęs Si
dabrinį Kunigystės 
Jubliejų ir išmokė
jęs Parapijos skolą.

DIEVO APVAIZDOS PARAPIJOS - 18TH STREET KOLONIJOS

Pirmas po Morgičiaus Deginimo Piknikas
Įvyksta - Sekmadienį, Birželio (June) 2 d., 1946 m. - Pradžia: 111:00 valanda ryte.
Gražiame Vytauto Darže , prie 115 Street/ tarp Crawford ir Cicero Avenues.

I 
i

bus beveik visi Dievo Apvaizdos parapijonai, svečių iš Chicagos ir apylinkių, bet vieno ❖ 
svečio nematysime, tai Mr. Morgičiaus. Bus visko kas reikalinga geram piknikui. At- ĮjJ 
vykite patys ir atsiveskite gimines, draugus ilr pažįstumus. <♦

Kun. Klebonas Antanas Martinkus W

Visi iš visur nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šiame nepaprastame Dievo Apvaizdos 
Parapijos PIRMAME PO MORGIČIAUS SUDEGINIMO PIKNIKE. Kaip ir praeityje 
bus skanių valgių, gėrimų, kontestų, dovanų, žaidimų, lenktynių, muzikos, muzikantų;

• •••• • ’ • • • • • • •••• Kviečia visus;—

Nuoširdi malda

Seattle, Wash. — Claude 
Berger, 64 metų amžiaus, 
dabar gali dideliu balsu su
šukti;

“Dėkui Dievui, aš galiu 
kalbėti ir girdėti!“

Būdamas trijų metų am
žiaus jis susirgo škarletina, 
kuri nepaliko jo be pėdsakio: 
jis neteko kalbos ir girdėji
mo. Suaugęs j protą, kaip 
dabar pasakoja, jis visą 
laiką karštai meldėsi prašy
damas Dievo grąžinti jam 
tuos du brangius daiktus: 
kalbą ir girdėjimą. Visą gy
venimą jis nepametė vilties,

Štai, ką reiškia
tty rrKeep smtling

Amerikoj daugelyje krau
tuvių aiškioje vietoje būna 
padėtos kortelės “Keep smi- 
ling”. Kad ne tik kostiume- 
riui, bet ir pačiam krautuv- 
ninkui apsimoka rodyti link
smas veidas, liudija faktas.

Londone šiomis dienomis 
mirė viena moteris, kuri tes
tamentu paliko $80 savo bu- 
čeriui, kuris visuomet pa
tarnaudavęs jai su malonia 
šypsena.

WESTWOOD LIOUOR STORE 1
2441 West 69th Street.

DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINES IR ALAUS

J

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas

Telefonas PROspect 5951

LITWINAS SAKO:
■1R A D A D Tai Geriausias Laikas Pirkti 

UZADZAB — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
REIKMENIS”. ------- GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — Insolnotn Plytų Išvaizdos Sidlngs 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Vamišlo — Rnamello — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardware — Meisterio — Cemento — Šratų — Visokios 

Rfišles Insallacljos Materiolo — štormo Langų — Kom
binacijos Durų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAR IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI’
STASYS LITWINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 8. HAI-STED 8T. TEL. VICTORT 1272

VALANDOS: Nuo 7-to« vai ryto Iki 5:30 vai. popiet

h-;*-

kad kurią nors dieną jis pra
bils ir išgirs ką žmones ap
link jį kalba. Toji diena atė
jo.

★ ★ ★
Ši«mis dienomis Seattle 

kariuomenės tarnybos stoty
je jis netikėtai sugriuvo ir 
stebuklas! Staiga atgavo 
kalbą ir girdėjimą. Kuomet 
stoties medikalis oficeras jį 
nuvedė į pirmosios pagalbos 
tiekimo kambarį, senukas, 
apsikabinęs slaugę, sušuko:

“Dėkui Dievui, aš galiu 
kalbėti ir girdėti!”

Oficialus tos stoties ka
riuomenės daktaras, kap. 
Rosario Sacca, išegzamina- 
vęs senuką, neabejodamas Į 
pripažino, kad toji menka ne- j 
laimė, sukėlus jame susijau-: 
dinimo. buvo priežastijn at- Į 
gavimo kalbos ir girdėjimo.

★
Ši menka nelaimė, sutei

kus jam didžians’ą laimę, 
atsitiko darbe. Kraudamas 
dėžes jis kažkaip paslydo ir 
nupuolė ant grindų. Kai ki
ti darbininkai jį nunešė į gy
dytojo ofisą, senukas pra
šneko:

“Aš jaučiuos gerai! Taip- 
pat galiu girdėti”.

I

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

statinėmis.

★ ★ ★

I

Įvairios — Įdomios

ŽINIOS• • • •

Mažesni kepalėliai 
nepalies Chicago

Washingt»n. — D. C. — 
Vyriausybei įsakius viso 
krašto duonkepykloms suma
žinti 10 nuoš, duonos kepa
lėlius, Chicago tas įsakymas 
nepaliečia. Prieš kiek laiko 
OPA patvarkymu Chicago 
pradėta kepti mažesni kepa
lėliai.

Gera būt Suribachi 
didvyrium

Milwaukee, Wis. — Į dis- 
trikto teisėjo Hedding kame
rą įvestas jaunuolis. Jis bu
vo policijos suimtas už grei
tą važiavimą automobiliu. 
Bailifas teisėjui ką tai pa
šnabždėjo.

“Ar jūs esate vienas tų 
marinų, kurie iškėlė mūs 
vėliavą ant Suribachi kalno 
Iwo Jima saloje?” — pa
klausė teisėjas.

“Taip!” — buvo greitas 
atsakymas.

“Malonu man su tamsta 
susipažinti”, tarė teisėjas. 
“Byla panaikinta”.

Vilnius ir Kaunas 
be susisiekimo

New York (LAIC). — So
vietai vis nesugeba atstaty
ti karo metu sunaikinto su
sisiekimo Vilniaus ir Kauno 
miestuose. “Pravda” Nr. 74 
rašo. kad Kaune autobusai 
te vaikšto tarp miesto centro 
ir gelžkelio stoties, o Vil
niuje tik tarp stoties ir vie
no užmieščio.

Kasmet Kapinių Dienq

Traukinys sustoja pagerbt nežinomąjį
Elrod, So. Dakota. — Iš

važiavus iš šio miestelio sto
ties, traukinys pradeda eiti 
per neapgyventas stepes 
(prairies), kuriose vienoj 
vietoj prie geležinkelio yra 
nežinomojo kapas, pažymė
tas baltu mediniu kryžkelių.

★

Kasmet Kapinių Dieną 
pravažiuojąs keleivinis trau
kinys toje vietoje sustoja, 
geležinkeliečiai padeda ant 
kapo vainiką, pasimeldžia ir 
po to vėl traukinys pradeda 
eiti.

★

Šis kapas yra dvylikos me
tų vaiko, kurio pavardės nie
kas nežino. 1888 metais tie
siant Chicago and North- 
vvestern geležinkelio liniją, 
jis su savo tėvais traukė 
vakarų link, bet kur, į kokį 
miestą, taippat niekas neži
no šioje vietoje vaikas mi
rė. Būdami neturtingi tėvai 
negalėjo uždengtu vežimu

Girdėsime atomo į
bombos sprogimą

Washington, D. C. Vy
riausybė paskelbė, kad ato
mo bombos išbandyme ant 
Bikini Atolio, sprogimą ga
lės girdėt kiekvienas, kuris 
tuo metu klausys radio. Mil
žiniškas mikrofonas sprogi
mo garsui paimti bus įtaisy
tas ant karo laivo Pennsyl- 
vania. Tobulas pagavimas 
bombos sprogimo ir jo per
davimas oro bangomis pri
klausys nuo to koks tuo me
tu bus oras Pacifike.

Pabrangs pienas, 
sviestas, sūris

Washington, D. C. — Vy
riaus vbė j jau veik pasiruoš
ta leisti pakelt kainas ant 
pieno ir jo produktų: sviesto 
ir sūrio. Pienas pabrangs1 
vienu centu (kvorta), svies
tas nuo 10 iki 12 centų (sva
ras) ir sūris iki 5 centų 
(svaras).

Anglijai šviesi ateitis
London. 7— Reuterio žinių 

agentūra praneša, kad šįmet 
iki gegužės 18 d. Anglijoj 
ir Valijoj gimė 20,000 vaikų 
daugiau, negu pernai per tą 
laika. Nors mirtingumas irgi 
pakilo, tačiau toli gražu iki 
gimimų skaičiaus.

Fordui grįžta
tūkstančiai

Washington, D. C. — Vi
daus mokesčių biuras pas
kelbė gražinąs Henry For- 
d’ui $508.603.98 permokėtų 
taksų už pajamas 1944 me
tais.

(covered wagon) pasiųsti 
lavoną į artimiausį mieste
lį, kad palaidojus kapinėse. 
Tad vaikas palaidotas ste
pėse. šalę tiesiamojo gele
žinkelio.

★ ★ ★
Traukinio, kuriuo toji šei

ma slinko tiesiamu geležin
keliu, konduktorius Wm. 
Chambers prie vaiko kapo 
padarė priesaiką kasmet Ka
pų Lankymo Dienoj atvykti 
čia ir vainiku bei malda at
minti vaiką, kurį buvo ypa
tingai pamylėięs. Pažadą 
konduktorius ištesėjo iki 
savo mirties, 1939 m.

Pagerbdami pavyzdingą 
konduktorių ir tęsdami jo 
pažada ir dabar kasmet Ka
pų Lankymo Dieną prava
žiuojąs pro tą vietą trauki
nys sulaikomas prie kapo, 
konduktoriai nadeda vainiką, 
pasimeldžia ir po to vėl va
žiuojama toliau.

Kasmet daugiau ir dau
giau naujų kapų išdygsta 
Šv. Kazimiero kapuose ir 
kasmet daugiau ir daugiau 
žmonių Kapų Lankymo Die
ną susirenka į kapines pri
siminti malda ne tik savuo
sius ilsinčius, bet ir visus 
pažįstamus.

Gegužės 30 diena šįmet 
buvo graži, šilta, tad nuo 
pat ryto žmonės gatvekarais 
ir automobiliais traukė į Šv. 
Kazimiero kapines.

10 valandą, varpui pradė
jus kviesti gedulo pamal
doms, minios užplūdo aikštę, 
kurioje bus pstatytas laiki
nas altorius. Egzekvijas gie
dojo kunigai ir vargonininkų 
Sasnausko vardo choras. Mi
šias laikė kun. A. Linkus, 
Šv. Kryžiaus parapijos kle
bonas, asistuojant kun. J. 
Griniui, iš Bridgeport ir kun. 
B. Griniui iš Roseland. Ap
eigų vedėjum buvo kun. A- 
dominas iš Town of Lake. 
Pamokslą pasakė kun. K. Ba
rauskas, taipgi iš Town of 
Lake. Per šv. Mišias gražiai 
giedojo vargonininkų Sas

Kas Girdėt' 
Chicagoje

Chicago Committee To 
Win The Peace Kapinių Die
noj, Orchestra Hali surengė 
prakalbas, kuriose buvo puo
lama ne tik daugelis pavie
niai asmenys, įstaigos, bet ir 
kraštai, tik ne Sov. Rusija. 
Kalbėtojų tarpe buvo net 
vienas kongresmonas ir kai 
kurių unijų vadai.

K; reiškia pasima
tymas su Stalinu

Prieš porą dienų Ashland 
Auditorium susirinko pulke
lis slavokų komunistų, ku
riems kalbėjo Leo Krzycki, 
prezidentas American-Slav. 
Congress (komunistinė orga
nizacija). Jis papasakojo sa
vo kelionę į Sov. Rusiją ir 
kaip kalbėjęsis su Stalinu. 
Kryzycki sakė, jog Stalinas 
pakartotinai klausęs, ar mes 
tikrai norime prisidėti (ži
noma, prie Stalino) įsteigi
mui pasauly taikos..

Nežinia, tyčiomis, ar jau 
tokios rūšies, kalbėtojo plau
kai ant galvos visą laiką 
buvo pasišiaušę, stati. Pasa
kojant apie pasimatymą su 
Stalinu, vienas iš publikos 
atsiliepė:

I “Heli su Stalinu! Žiūrėk, 
j Krzycki tik vieną sykį pasi- 
. matė su Stalinu ir jam plau- 
I kai ant galvos atsistojo”.

nausko vardo choras, veda
mas komp. A. Pociaus.

Baigantis Šv. Mišioms at
vyko Darius-Girėnas ir Don 
Varnas postai, American 
Legion, ir militarėmis apei
gomis pagerbė palaidotus 
karų veteranus — ne tik šio
se kapinėse, bet ir kitur.

Ir bažnytinės ir karinės 
apeigos buvo gražios ir įs
pūdingos.

★ ★ ★
Pasibaigus pamaldoms, 

tūkstantinė minia pradėjo 
palengva skirstytis. Vieni 
grįžo namo, kiti važiavo to
liau, bet didžiuma patraukė 
Vytauto parkan, kur popiet 
įvyko Labdarių Sąjungos 
naudai piknikas. Žmonių 
priėjo tiek, kad vėliau at
vykusieji negalėjo rasti ne 
tik neužimto stalo, bet net 
didesnio medžio pavėsiui.

Į Vytauto parką taipgi at
vyko atlikę militares apei
gas Darius-Girėnas ir Don 
Varnas postai, kurių laukė 
paruoštas pavilionas užkan
džiui ir poilsiui.

įvairūs įvykiai
Prie Brookfield žvėryno 

sužeista 30 asmenų, didžiu
moje vaikai, kuomet vienas 
pilnas keleivių gatvekaris 
smogė į kitą sustojusį gat- 
vekarį. Nelaimė įvyko dėl 
pastarojo gatvėkario sugedu
sių stabdžių (brakes).

Twin ežere, Wis. valstybėj, 
Kapinių Dienoj nuskendo du 
čikagiečiai: Charles Nagiel, 
21 m., ir Ed. Borowski, 25. 
Nelaimė įvyko apvirtus jų 
laiveliui.

★
Railway Express Agency 

stotyje, 350 Polk st. kilęs 
gaisras sunaikino tris vago
jus pilnus prekių. Nuosto
lių padaryta apie $40,000.

★ '
Gaisras sunaikino Accu- 

rate Perforating Co. firmą, 
1101 S. Kedzie Avė.

★
Pabėgęs iš namu Šešių me

tų amžiaus J. Oison, 1629 
| Burling St., policijai prisi- 
I pažino per dvi dienas pade
gęs * keturis automobilius. 

| Policija jį paėmė radus sto
vintį prie vieno degančio au- 
tomobiliaus.

★
Burinių laivelių lenktynė

se, Michigan ežere, širdies li
ga mirė vienas lenktynių da
lyvis, H Johnson, čikagietis.

★
Atvykęs į savo pažįstamų

jų vestuves, staiga mirė L. 
Krol, groserninkas, iš E. 
Chicago.

Tūkstančiai lietuvių

Užtvindė Šv. Kazimiero Kapines
GEDULO PAMALDOS. GRAŽUS GIEDOJIMAS. KARI

NĖS APEIGOS VETERANAMS PAGERBT IR T T. / mur
X Michael F. Mulcahy, 

Cook apskrities šerifas, laiš
ku prašo redakcijos paskelb
ti, kad Illinois valstybėje Į- 
statymu yra draudžiama par 
davinėti firewor.ks ir kito
kios šaudymo priemonės lie
pos 4-tai “celebruoti”. Krau
tuvės arba pavieniai asme
nys, susekti parduodant fire- 
works, bus baudžiami re
miantis aktu liepos 1, 1941 
metų.

X Kurie būsite namie sek
madienį, birželio 2 d., 6 vai. 
(EDT) užsist3.tykite radio 
ant Katalikų Valandos (Ca- 
tholic Hour), kuri leidžiama 
NBC radio tinklu. Kalbės 
žymus pasaulietis, Fulton 
Oursler, senioras - redakto
rius “Reader’s Digest” ir 
G. Howland Shaw, buvęs 
valstybės sekretorius.

X Kun. A. Martinkus, kle
bonas Dievo Apvaizdos' pa- 
tapijos, kurios piknikas iš
vyksta rytoj, Vytauto par
ke, praneša visiems, kad 
piknikas nebus sausas, dėlto 
kviečia ne tik visus parapi- 
jonus, bet ir buvusius aštuc- 
niolikiečius, kurie dabar gy
vena kitose kolonijose.

X V. Naureckas, iš Brigh- 
ton Park ir A. Karašauskas 
iš No. Side, Labdarių Sąjun
gos piknike išėjo laimėto
jais iš tų, kurie pirko tikie- 
tus sūriams laimėti. Ši ži
nia yra visiems tiems, kurie 
nežinojo, kas tuos sūrius lai
mėjo.

X Kazragių namuos, 6440 
S. Mozart St., sekmadienį, 
birželio 2 d., bus įdomi pra
moga, kurią rengia Tėvų 
Marijonų Bendradarbių 5-as 
skyrius. Pradžia 2 va.l. po
piet. Pusė pelno skiriama 
parapijos naudai.

X Viltrack Katherine yra 
ieškoma jos sesers Marijos 
Malskaitienės, kuri šiuo me
tu gyvena ištrėmime Vokie
tijoj. Ji pati arba žinantieji 
apie ją prašomi susisiekti 
su Raud. Kryžium, National 
Headąuarters, Washington 
13, D. C.

X Dain. M. Janušauskie
nė šauniai pavaišino vargo
nininkus kai jie atvyko jos 
vyrui Bonifacui, Gimimo pa
rapijos vargonininkui, į tal
ką baigiant 40 vai. atlaidras 
praėjusį antradienį.

X Cireriečiai jau iš anks
to ruošias į savo parapijos 

‘pikniką, kuris bus Vytauto 
parke, birželio 16 d.Jei kur 
ko dabar trūksta, tai viso 
to užtektinai bus parapijos 
piknike.

i SKAITYKITE “DRAUGĄ”




