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A.F.L. JŪREIVIAI RUOŠIASI STREIKUOT
Prancūzijoj Katalikai Triumfuoja!

De Gaulle Galis Sugrįžti į Valdžią
Atrodo Jog CIO-AFL Unijos Pasiruošia 

Savitarpei Kovai Dėl Jūreivių Streiko
(“Draugo” Specialaus Korespon

dento Paryžiuje Pranešimas).

Niekad negalima nuspėti 
kokie bus balsavimo rezul
tatai. Ypač to negalima pa
daryti Prancūzijoje, kur 
kiekvienas balsavimas, kie
kvieni rinkimai atneša, žmo
nėms siurprizą.

Per referendumą gegužės 
mėnesy niekas net ir negal
vojo, kad konstitucija galės 
būti atmesta. Laikraščiai 
jau turėjo paruošę straips
nius apie balsavimą, bet nei 
vienas jų nepasirodė spau
doj, nes rezultatai buvo vi
sai priešingi, ir redakto
riams straipsnius teko pas
kutinę minutę visai kitoj 
dvasioj rašyti.

Šį kartą niekas net nepa;- 
galvojo, kad katalikai, po-> 
puliarinis respublikonų są
jūdis (MRP) galės išeiti 
per šiuos rinkimus laimėto
ju. Visi pranašavo, kad jie 
praras mažiausiai dešimt 
vietų. Bet išėjo priešingai. 
Šiandien prancūzų katalikai 
triumfuoja. Jie laimėjo vie
nuolika vietų. Vietoj 150 at
stovų buvusiame parlamen
te, dabar išrinkta 161 ats
tovas. Komunistai pralaimė
jo 11 vietų, dabar jie turės 
tik 148 atstovus. Socialis
tai pralaimėjo net 29 vietas, 
surinkdami dabar tik 119 
vietų. Laimėjo radikalai 
gaudami naujame parlamen
te 38 atstovus ir Laisvės 
respublikonų partija, kuri 
yra visai jauna, gavo net 66 
vietas parlamente.

Kokia Bu® Nauja 
Vyriausybė?

Pagal rinkimų rezultatus 
katalikai skaitosi dabar di
džiausioji partija, kuri at
stovauja prancūzų tautos 
valią, tad ji ir turės imtis 
iniciatyvos sudaryti naują 
vyriausybę. Iki šiam laikui 
šią iniciatyvą turėjo savo 
rankose komunistai su so
cialistais ir katalikus buvo 
įsileidę vyriausybėn vien 
dėl to, kad jie buvo viena 
iš stambesnijų partijų.

Šiandien rolės pasikeitė 
ir katalikų partija turės 
nusispręsti ar ji ir toliau 
tęs “tripartinę” vyriausy
bę, iisileisdama komunistus 
ir socialistus, ar praplės ir 
kitoms partijoms, ypač ra
dikalams ir laisvės respub
likonų partijai. Jei šios dvi 
paskutiniosios įeitų į vyriau 
sybę, tai komunistai būtų 
pašalinti nuo komandavimo 
rankenos ir turėtų pasiten
kinti nežymiais postais nau
joj vyriausybėje.

Komunistams Brangiai 
Kaštavo Rinkimai 

Rinkiminė propaganda
brangiai kaštuoja. Bet ko
munistai, kurie dedasi pro
letarų partija, šiems rinki
mams išleido dideles pinigų 
sumas. Iš kur jie turi tiek 
pinigų? “L’Epoąue” rašo,

kad komunistai labai daug 
aukso išleido ant propagan
dos ir pirkimui balsuotojų^..
O aukso turi nemažai Rusi
ja... Tokia “L’Epoąue” pas
taba turi tam tikrą pagrin
dą.

Pavasarį buvo paleisti 
gandai, kad rusų lėktuvai 
atgabeno Paryžiun keletą 
dėžių aukso. Kuriam tiks
lui? Vieni spėliojo, kad tai 
komunistų partijai, kad ji 
galėtų krašte pravesti pla
čią priešrinkiminę propa
gandą, kiti, kad tai ispanų 
respublikonų besikuriančiai 
armijai, kuri prancūzų pie
tuose, prie Ispanijos pasie
nio, organizuojasi žygiui į 
Ispaniją.

Viena tik aišku, kad šis 
auksas teko vieniems ir ki
tiems, nes per šiuos rinki
mus komunistai nesigailėjo 
išmesti propagandai pinigų. 
Įvairūs leidiniai, plakatai, 
brošiūros buvo užplūdusios 
visą Prancūziją.

Bet visi tie pinigai buvo 
išmesti veltui, prancūzai ne
sileido nuperkami už rusiš
ką auksą, nes jie per daug 
mėgsta laisvę ir žino kur 
nuvestų komunistų laimėji
mas.

De Gaulle Vardas 
Vėl Minimas...

Generolo de Gaulle popu
liarumas yra didelis šiuo 
metu Prancūzijoje ir atvi
rai kalbama., kad jo sugrį
žimas prie valdžios būtų vi
siems pageidautinas.

Ypač dabar, laimėjo ka
talikai, kurie buvo de Gaul
le didžiausi šalininkai, vi
sai palengvina jo sugrįži
mą.

Kada kino teatre parodo
mas de Gaulle, publika vi
sad ploja, tuo tarpu, kai ro
domi kiti vyraiusybės na
riai, publika pasilieka ty
linti. Kiek de Gaulle yra po
puliarus, rodo dar ir tas, 
kad jam nuvykus į savo dūk 
terš vestuves Šveicarijon,' 
minia žmonių laukė prie kar 
tedros, kad galėtų pamatyti 
tą didelį) prancūzą.

Artinantis birželio 18 die
nos iškilmėms, tą dieną 19- 
40 metais de Gaulle per 
Londono radiją atsišaukė į 
prancūzų tautą, kviesdamas 
kovoti prieš pavergėjus, Pa
ryžiuje ruošiamasi ypatin
gai tą dieną apvaikščioti ir 
dabartinė vyriausybė pa
kvietė de Gaulle dalyvauti 
šioj šventėj.

Jei de Gaulle atvyktų, tai 
jo asmenybė būtų visos 

Į šventės centru ir joks ki
tas asmuo nesusilauktų tiek 
ovacijų kiek jis.

Komunistams Nesiseka 
Vakarų Europoj

Prancūzijos rinkimai rodo, 
kad dar toli iki “raudono
jo” pavojaus, nes tiek Pran
cūzija, tiek Belgija, tiek 
Olandija, net ir Vakarų, Vo
kietija nenori nieko girdėti

Didžiumai Cincinnati, O., trokštant alaus bevykstant bravaro darb n nkų uni
jos streikui, vyrai pikietuoją vieną bravarą gauna “putelių” dykai. Nė vienas ne
atsisako priimti tą geros vallcs pasiūlymą. (Acme Telephoto.)

Italijoje Vyksta Didelės Monarchistu j Lenki Generolas Nori

. ■■ ■/ n ■ Tapti Amerikos PiliečiuDemonstracijos Karalių Palaikyti 10, kad J0’<-
laisvės Lenkijoje šiandien” 
ir jis “nemano tapti vergu,” 
gen. Stanislaus F. Kwsanie- 
wski, prezidentas Jūros 
skautų lygos Lenkijoje, yra 
padavęs prašymą tapti Ame 
rikos piliečiu. Generolas 
pranešė tai mayorui Kelly 
kuomet užvakar sudėjo jam 
vizitą.

ROMA, birž. 7. — Neapo
ly šiandien vyko didelės de
monstracijos už karalystės 
palaikymą, ir sustiprinti po
licijos daliniai niekaip nega
lėjo demonstrantų išsklaidy
ti.

Centrai eilės riaušių pro
testuojančių monarchijos 
panaikinimą buvo Roma, 
Neapolis ir Pisa. Neapoly 
vienas asmuo buvo užmuš
tas ir šeši sužeisti kuomet 
bomba, buvo numesta į mi
nią 400 italų. Po to sekė 
susirėmimai! Umberto aikš
tėje, kuomet keli tūkstan
čiai anti-respublikonų ne
klausė policijos įsakymo iš
sisklaidyti.

Užmušė Kareivį 
Policija griebėsi ginklų, 

užmušdami vieną kareivį ir 
sužeisdami kelis kitus as
menis. Namai Neapoly bu
vo nulipyti plakatais adre
suotais karaliui, kurie sakė: 
‘‘Mes norime tave! Neiš
eik.”

Tuo tarpu Italijos respu
blikos proklamavimas buvo 
atkeltas iš ryt dienos į tre-

Paima Vakarų Stiliaus 
Namus Tokyo Srityje
TOKYO, birž. 7. — Japo-

čiadienį kad duoti progos I čhou.En-“lai" nu8‘’krido“rYe- n‘J°» vyriausybei šiandien
patikrinti balsavimo rezul
tatus. Umbertas atsišaukė į 
savo pasekėjus nedemons
truoti.

Bolševikai Dar Kartą
Apšmeižia Vatikaną

LONDONAS, birž. 7. —
Maskvai šiandien vėl užsi
puolė ant Vatikano, kaltin
dama katalikų hierarchiją, 
pro-fašistinėm simpatijom,

apie komunizmą, kuris tar
nauja Maskvos įsakymams. 
Nei vienas iš tų kraštų ne
nori būti Rusijos provinci
ja, nes komunistų prileidi- 
mas prie valdžios reikštų 
susijungimas su sovietų Ru
sija.

Tad demokratija dar kar-
tą per šiuos rinkimus trium
fuoja. Komunizmo pavojus mos musulmonų valstybės 
pašalintas! Vyt. Arūnas j Indijos ribose.

ir Popiežių Pijų XII bandy
mu įbauginti Prancūzijos 
ir Italijos balsuotojus rin
kimų išvakarėse.

Izvestija rašė, kad Itali
jos rinkimai.larvo “laimė
jimas demokratijai,” nežiū
rint Popiežiaus pastangų, ir 
teigė Prancūzijos rinkimai 
buvo “kairiųjų laimėjimas.”

Argentina Pasirašė 
Sutarti Su Rusija

LONDONAS, birž. 7. — 
Komunistinė Rusija ir Prez. 
Juan Perono Argentina — 
kurią rusai San Franciscoje 
vadino fašistine — susirišę 
pilnais diplomatiniais, pre
kybos ir konsulariniais san
tykiais.

Pabūklai Nutildyti
Paliauboms Kinijoje

NANKING, birž. 7. — Ki
nijos kritiškos 15 dienų pa
liaubos prasidėjo šiandien, 
kuomet komunistui atstovas

naną su gen. Marshallo lėk
tuvu, kad gauti komunistų 
partijos vadų instrukcijas.

Iki Chou griie su priėmimu 
ar atmetimu Marshallo pla
no nuolatiniai taikai, dery
bos Kinijos sostinėje yra 
sustabdytos.

Britų Planas Laimi 
Paramos Indijoje

LONDONAS, birž. 7. — 
Britų valdžia turi aiškias 
informacijas, kad kongreso 
partija priims pasiūlymą su
daryti laikiną vyriausybę 
Indijai. Musulmonų lyga, 
kuriai vadovauja Moham- 
med Ali Jinnah, vakar pri
ėmė briti^ pasiūlymą taikan
tį į Indijos nepriklausomy
bę. Musulmonai, tačiau, vis 
d2r reikalauja nepriklauso-

Raportuoja Žydų Bėglių 
Laivas Sustabdytas HELSINKI, Suomija, bir

želio 7. — Raportuota jog 
JERUZALE, birž. 7. — 180 metų amžiaus feldmarša-

Nepatvirtinti raportai sakė 
britų naikintuvas netoli nuo 
Tel Avivo šiandien sustab
dė laivą vežantį 500 netei
sėtų žydų imigrantų iš Eu
ropos į Palestiną.

JERUZALE, birž. 7. — 
Apie 1,000 žydų ir arabų 
vakar naktį apsimetė ak
menimis rytinėj daly Jeru
zalės. miesto.

pranešta jog visi Vakarų 
stiliaus namai Tokyo srity
je, ir visi namai, kuriuos 
galima taip pakeikti, taus 
rekvizicijos keliu paimti ap
gyvendinimui alijantų per
sonalo.

Vėliausių Žinių Santrauka
—Norvegijos valdžia sakė ji susitarusi su Anglija siųs

ti 4,000 norvegui kariui į britų zoną Vokietijoje.
—Bylius davimui esantiems ir buvusiems kareiviams 

mokestį iki $250 už negausus furliogus tarnybos metu 
buvo vakar iššauktas svarstymai atstovų rūmuose.

—Atrodo senatas užgirs Fred M. Vinson vyriausiu U. 
S. teisėju, ir John W. Snyder iždo sekretorių.

—Milijonai žmonių kimšte užkimšo Londoną šios die
nos pergalės paminėjimui. Spėjama brn apie 10,000,000 
žmonių.

—OPA leido pieninėms pakelti pieno kainą 1 centu 
kvortai. Tas kainos pakėlimas kol kas neliečia Chicagos.

—Raportuojama, kad Prez. Trumanas ruošiasi uždėti 
veto ant Case byliaus darbo ginčų aiškinimui.

—Chicagoje vakar mirė Stuyvesant Peabody, žymus 
anglių .prekybininkas, atsižymėįjęs savo duosnumu.

WASHINGTON, birž. 7.~ 
CIO National Maartime u- 
nijos viršininkai šiandien su 
sirinko aptarti savo kovą 
prieš AFL jūreivių uniją, 
kurios nariai šiandien grįžo 
į darbą laivuose, vis dar 
tebekalbėdami apie praplėti
mą savo trumpo streiko į 
pilną darbo sustabdymą.

New Yorke, nariai AFL 
Seafarers International uni
jos ir jos kuopos, Sailors 
Union of the Pacific, nuta
rė tuojau pravesti balsavi
mą streiko reikalu. Jie pas-

Derybos Allis Streiko
Baigimui Vėl Sustojo
MILWAUKEE, Wiš., birž. 

7. — Derybos baigimui Allis 
-Chalmers Ma.nufacturing 
Co. streiko šiandien sustojo. 
Bendrovė sakė derybos nu
trūko dėl ‘ ‘slapto susitari
mo” tarpe darbo departa
mento ir CIO automobilių 
darbininkų unijos.

Prez. Trumanas vakar sa
kė jeigu reikės jis paims 
sustreikuotą fabriką, kad 
užtikrinti ūkių mašinų ga
mybos nesustabdymą, bet 
vilėsi jog nereikės paimti.

Mannerheim Vėl Serga

las Mannheim, buvęs Suo
mijos prezidentas, sunkiai 
susirgo.

Kietos Anglies Kasėjai
Laimėjo, Grįš Darban
NEW YORKAS, birž. 7.- 

Kietos anglies kasėjų unijos 
prez. John L. Lewis šį va
karą pasirašė na.ują darbo 
sutartį su kasyklomis, ir da
vė įsakymą 76,000 anglia
kasių pirmad. grįžt darban.

Panašiai kaip minkštos 
anglies, kietos anglies kasė
jai laimėjo 18l/2 centų va
landai algų pakėlimą ir 5 
centus nuo tono anglies ka
sėjų gerbūvio fondui. Skir
tumas šioje sutartyje yra 
tas, kad iš trijų, asmenų 
valdymui to fondo, unijos 
prezidentas Lewis gali pas
iirti du asmenis

merkė CIO valdomą CMU 
“komunistų dominuojamą.” 

Pavojaus Ženklai
NMU tarybos nariai šian

dien rinkosi iš 40 uostų. 
Jie turi $1,000,000 streiko 
fondą, šešių kitų susijusių 
unijų paramą, ir norą kovo
ti AFL uniją, tad pavojaus 
ženklai yra labai žymūs.

Beveik 48 valandos praė
jo po paskutinio raporto a- 
pie progresą konferencijoje, 
kurioje valdžia viliasi kaip 
nors išvengti CMU nustaty
to streiko birželio 15 d.

Suėmė US Karininkus, 
Atgavo Brangakmenius

WASHINGTON, birž. 7.— 
Karo departamentas prane
šė, kad WAC kapitonė ir jos 
vyras, kariuomenės pulki
ninkas, buvo pirmadieny su
imti La Šalie viešbutyje 
Chicagoje. Drauge su majo
ru ir korporalu, jie kaltina
mi pavogimu Hesse šeimos 
brangakmenių, kurių vertė 
siekia $1,500,000.

KRONBERG, Vokietija, 
birž. 7. — Kontesė von Hes- 
sen, 74 metų amžiaus kara
lienės Viktorijos anūkė, šian 
dien sakė Hesse šeima buvo 
U. S. karininkų užtikrinta, 
jog pavogti $1,500,000 ver
tės brangakmeniai buvo sau 
gojami amerikiečiui.

Kovoja Naują Gaisrą 
! Arizonos Miškuose
i FLAGSTAFF, Ariz., birž. 
7. — Vakar prasidėjęs Co- 
conino miške gaisras šian
dien išsiplėtojo, ir vyrai, ku
rie kovojo gaisrą 30 mylių 
šiaurėje per tris dienas ir 
naktis, buvo atšaukti kovoti 
naująjį gaisrą.

Egipto Unijos Šauks 
Bendrą Visų Streiką

CAIRO, birž. 7. — Prem
jeras Išmali Sidky Pasha 
šiandien sakė jis vyks į Ale
ksandriją asmeniškai vado
vauti padėčiai kilusiai iš 
Aleksandrijos darbininkų 
unijų reikalavimo bendram 
streikui visame krašte ryt 
dieną — Anglijos pergalės 
dienoje.

KALENDORIUS
Birželio 8 d.: Šv. Medar

das; senovės: Merūnas ir 
Davėta.

Birželio 9 d.: SEKMINĖS, 
Šv. Primas ir Felicijonas, 
senovės: Masvydis ir Vori- 
lė.

Birželio 10 d.: šv. Marga
rita, Škotijos Karalienė; se
novės: Kantminaa ir Vin- 
gėla.

ORAS
Ūkanota ir vėsiau. Bus 

lietaus su griaustiniu. Sau-
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j Kun. Balkūnas yra geras 
pamokslininkas, publicistas,

| ugningas oratorius bei vi- 
dvasiškis daugiau gali pasi-, gucmenininkas. 
darbuoti Lietuvos labui, nes; ramkifiv ' Antverpenas (LAIC) —
jis stovi arčiau liaudies žmo ' 1 1 K1L1E i “Regįna pacį8” Reteraitehu-
nių ir dvasiškiui daugiau Į jam pagerbti puotą su- is Schilde (Antwerpen) Bel- 
žmonės pasitiki. Tas ir pas- j sirinko virš 300 žmonių, ku- [ gium, prs.neša, kad tenai y- 
katinęs jį tuo būti, kuo jis rių tarpe matėsi ncmsža pro- ra įkurtą Baltijos kolegija 

seminaristams. Joje studi
juoja 7 lietuviai (4 teologi-

Baltijos Kolegija 
Belgijoje

PHILA. ŽINIOS
SUTUOKTUVES A. V. 
VIDIKAUSKAITES

Birželio 1 d. Albina V. Vi- 
dikauskaitė per šv. Mišias 
Šv. Jurgio bažnyčioj susituo

kė su kariu-veteranu James kun. Maurice J. Horn, da- 
L. Collins, nariu Šv. Onos Į bar besidarbuojąs šv. Pat- 
parapijos; šliūbą davė bu- riko parap., kuris, kaip gar- 
vęs kariuomenės kapelionas, bės svečias, dalyvavo ir ves- 
nuoširdus bičiulis jaunikio, | tuvių puotoj. Pranešėja

MŪSŲ GYVENIMAS IR VEIKIMAS
Kun. Jono Balkūno 
Pagerbimas

Maspeth, N. Y. — Šių me
tų gegužės 29 d. suėjo ly
giai dvidešimt metų, kai ku- šiandien yra. Kad šiandien fesionalų, biznierių, virš tris-
nigas J. Balkūnas priėmė savo darbais, ypač kas lie- dešimts dvasiškių ir visos
kunigystės šventimus. Mas- čia Lietuvos gerovę, mes apylinkės lietuvių. Iš toliau ją, 3 filosofiją), 17 latvių,,
petho Viešpaties Jėzaus At lmatom kun. Valkūną pirmo- atvykę pagerbti kun. Balkų- 12 vengrų ir 2 rumunai. Tai
simainymo parapijos nariai,!se eilėse, tai tam yra jo virš ną buvo šie kunigai: dr. J. j vis daugiausiai klierikai, ku-». 
atžymėti šiai sukakčiai su-: dešimts metų Lietuvoje gy-1 Vaškas, Jakaitis, dr. A. Bru- riuos vokiečiai buvo sugau- 
ruošė savo gerbiamam kle-1 venimo ir jos mokyklos nuo- žas, J. Valantiejus. Labai
bonui pagerbti puošnų po- pelnas 
kylį, kuris įvyko gegužės 30 ŽODIS Į SAVO KOLEGAS 
d., tik už kelių blokų, Klas- , . , ,,
Kaus svetainėj. Per bankietą savo kalbo

Atidarė Ofisą —

DR. M. P. KLORIS
DANTISTAS 

1821 So. Halsted St.
Tel. — HAYmarket 6034

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

Trečiadieniais pagal sutarti

Tel. *- YARds 5557.

DR. FRANK C. KWIWN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1661 West 47th Street

OKI8O VALANDOS:

Nuo I Iki 4 pp. Ir 7 Iki T*k.

DR. V. P. SLEPIKAS
VYSKUPO PAMOKSLAS

Ta pačia, proga 10 vai. 
ryto buvo įspūdingos pamal
dos, kurias pats jubiliatas 
atlaikė, padėkojant Dievui 
per tą laikotarpį teiktas jam 
malones, ypač sveikatą. Pa
maldose dalyvavo pilna baž
nyčia žmonių, daug dvasiš
kuos, o įspūdingą šioms iš
kilmėms pritaikintą pamoks
lą, nušviečiant kun. Balkū
no nuveiktus darbus Baž
nyčiai ir tautai, pasakė J. 
E. vyskupas Pranciškus Bū- 
čys, MIC.
TRUMPA BIOGRAFIJA

Čia nors trumpai gerbia
mus skaitytojus noriu supa
žindinti su kun. Balkūnu. Jis 
gimė 1902, spalių 22 d., an
glių kasyklų apylinkėj, ma
žai kam girdėta Ma.’tby, Pa. 
iš tėvų — Simano ir Onos 
(Paškevičiūtės) Balkūnų. 
Pradžios mokslą gavo Ply- 
mouth, Duryea ir Pittstone. 
Du kartus buvo parvežtas 
Lietuvon. 1912 m. Balkūnų

dę į darbo ba.talijonus. Kai 
sumaniai bankieto komisija kurie jų buvo nugabenti net 
patvarkė, kad neleido daug į Norvegiją ir vėliau liko 
kalbėtojų. Kunigų šios apy-[“karo belaisviais”. Vatika- 
linkės vardu sveikino jos no nuncijatūrai ir Belgijos

je pareiškė, kad dabartiniu i pįrm. kun. M. Kemėžis, Lie- bažnytinei vyriausybei besi- 
laiku Lietuva, kenčia baisų tuvos generalinis konsulas J. į rūpinant, jie liko išlaisvinti 

Budris, J. E. vyskupas P. l ir jiems buvo sudarytos ga- 
Būčys ir pa.tsai garbės sve- limybės tęsti mokslą. Visi jie

vargą, jai užčiaupta burna. 
Tad mes čia, laisvoje šalyje 
gyvendami, turime padvigu
binti savo jėgas, kad iško
vot Lietuvai laisvę; ragins, 
kunigus, kad neužsidarytų 
vien tik zokristijose, eitų į 
visuomeninį darbą; to, sakė, 
nori iš jūs Dievas ir Tėvynė.
PAVYZDINGAS
ADMINISTRATORIUS

Maspetho lietuvių parapi
ja, kuri prieš tryliką metų 
mažai kam buvo žinoma ir 
vos šiaip-taip egzistavo, šian 
dien stovi pirmaeilių varde, 
pasipuošus naujais pasta
tais: bažnyčia ir klebonija. 
Skolos visos išmokėtos ir 
jau nemaža suma pinigų su
rinkta naujai bažnyčiai, ku
rios statyba prasidės už vie- 
nų-kitų metų. Dabartinė baž
nyčia liks kaipo svetainė, o 
ant jos bus išmūryta didelė 
ir puošni bažnyčia. Tad ir 
parapijo.nys, vertindami sa
vo klebono darbštumą, ne

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
• • *

6803 W. Cermak Road
BKRWYX, ILLIMOI8

čias kun. Balkūnas.
Dainų programos dalį, tik 

perdaug ilgą, nes viso buvo

prašo knygų, rūbų, kasdie-

virš 15 numerų, išpildė A DR. VAITUSH, OPT. 
Vismino vedamas choras, 
duetas, solo Bitter-Žemaitė 
ir bar. Hofmanas.

LIETUVIS

Oftoo Tel. — Berwyn 8823 
Rez. Tel. — Laf gyette 5151 

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Berwyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

J. RIMDZUS. D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
atome Galis tai Indiana-r

Phone WENtworth 2527

PHYSIO THERAPY 

936 West 63rd St. 
HOURS: Daily • P. M.

Baturdays ! i. M. to I P. M.

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik vienų porą akių gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti.

S7 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visą akių Įtempimą.

Dr. John J. Smelana 
Dr. J. J. Smelana, Jr.

OPTOMETR1STAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas lS-toa
Telefonas: OASAL 0523, Chieago

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

Trečiad. ir Seštad. 9:30 a. ui.
iki 7:04 p. m.

SKELBKITES “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI

Programai vesti komiteto 
garbės pirmininkas kun. P.
Lekėšis pakvietė kun. J. Kar 
tavičių, kuris savo užduotį Mano 22 mėty praktikavimas 
gerai atliko. S jūsI* Sravimas

Palengvina akių įtempimą, kuris
Bankietui pasibaigus, bu- esti priežastimi galvos skaudėjimo,

vo šokiai kurinosp iannirnaa svaiSimo> akių aptemimo, nervuo- vo šokiai, Kuriuose jaunimai tumo skaudamą akių karštį, ati. 
linksminosi ligi vidurnakčio, taiso trumparegystę ir toliregys-

Gvvuok, kunige Balkūne, Prir™S*a. teisingai akinius. Vi- 
* ’ ° ’ suose atsitikimuose egzaminavinias

daromas su elektra parodančia ma
giausias klaidas. Specialė atyda 
..tkreipiama į mokyklos vaikus.

Ofiso TeL .... VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Trečiadieniais pagal sutarti

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tek LAFayette 8210 
Bes. Tel. BEPubllc 0054 
Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDsie 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 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

Tel. VIR 0980 (offlce Ir Narna.)

Dr. Walter J. Kirsluk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

4003 S. Archer Avė.
VALANDOS; 2— 4 popiet, 4:30 — 
8:30 vakarais. Trečiad, pagal sutartį.

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palulsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

OFISO VALANDOS:
Kasdien uo 2-4 pp. ir (-8 vak. 

Šeštadieniais nuo 1-4 pp. 
Trečiad. ir Sekinad. uždaryta.

Tikslas Tyrimu Contact Stiklai
Ortlioptte Stiklus llnaujlnam

DR. WALTER J. SWIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD.
(Virš Metropolitan State Batikos)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — Kasdien — 10 Iki 11, 1 Iki 5, 7 
Iki t — Seštad. — 10 lyte Iki 8 vak. Sek
tnad. — 10 Iki pietų. — Trečiad. uidaryta.

ilgiausius metus, stiprioje 
sveikatoje i rtoliau, kaip li
gi šiol, dirbdamas nelengvą, 
bet garbingą — šventą. Baž
nyčiai ir Tėvynės gerovei | 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.

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

darbą. Šunskų Jonas

Miestelis be 
valgyklųšeima sugrįžo Lietuvon ir i tik kad surengė jam pagerb- 

apsigyveno Marijampolėje, i puotą, bet dar ir stambias 
kur jaunsa studentas Jonas , sumas čekiais įdavė nupir- 
lankė Marijonų vedamą “ži- j kimui naujo automobilio, ku- 
burio” gimnaziją. Jausda- ris Jau Yra klebonijos garsr OPA lubų (ceiling) kainas, 
mas iš mažens pašaukimą į že. Malonu yra pažymėti, Restoranai nori aukštesnių 
dvasinį luomą, jis įstojo į kad tokia vieningumo dva- kainų. Jei duona, mėsa, vai 
Seinų kunigų seminariją, ku-i sia viešpatauja tarp klebo- 
ri t jo metu buvo Lukšių- no ir parapijonų.
Zyplių dvare — zanavykijoj, DARBAI UŽ PARA- 
o vėliau persikėlė į Gižus. piJOS RIBŲ
Dabs.rtinėj Vilkaviškio semi Į
narijoj jaunam klierikui ne-! Kun. Balkūno darbai toli 

yra išėję ir iš Maspetho ri
bų. Nėra, gal, katalikiškos 
draugijos, kurioje kun. Bal
kūnas nebūt aktyviu nariu.
Kas liečia tautos reikalus, 
kun. Balkūną visur rasim 

Lietuvos gyvenimas, nors pirmose eilėse, dažnai net 
pirmojo didžiojo karo gero- kaipo organizatorių. Jis pats 
kai nuvargintas, bet kartu pabriežė, kad, nežiūrėsiu, 
palieka, tarsi užgrūdina jau- kas kokių dvasinių įsitikini- 
nuolio širdį, kad dirbt kiek mų nebūtų, aš pirmas tam

Freeport, III. — Iš 50 šio 
jniestelio valgyklų, didžiuma 
užsidarė protestui prieš

šiai kila, tai turi kilti ir res
toranuose maisto davinys.

Telefonas YARDS 1373
VALANDOS; nuo 10 ryto iki 8 v. 

vak. Sektnad. pagal sutartį.

Tel.: GROvehill 4020 
(Oliso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2423 West Marųuette Rd.

(Dargis Vaistinės Name)
OFISO VALANDOS:

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

teko mokytis, nes 1922 m 
grįžo Amerikon ir čia baigė 
Niagara Faile, N. Y. dvasinę 
seminariją.
DIRBT LIETUVAI...

Jūsų Radio Sugedęs!
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St

Cicero, III.
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

RENDUOJAME GRINDŲ 
TRINIMO MAŠINAS —

TIKTAI

$150»
Į DIENĄ.

Mes Esame AGENTAI Dėl 
BENJAMIN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNIŠŲ, taipgi —
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

IR VARNIŠŲ, Ir —
KEM-TONE VALSI’AR.

Turime Gražų Pasirinkimą 
194Am. SIENINES POPIEROS 

Duodame 20% Nuolaidą!

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. . 
(2-troa lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia laukite—
Ree. TeL: MIDway 2880

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

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

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue 
VALANDOS: nuo 3-4 ir 7-9 kaadi.u 

išskiriant tr.člad. Ir Mkrnad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

tik jėgos išgali, atstatymui 
Lietuvos. Kaip iis pats, sa-

ištiesiu ranką, kuris dirbs 
naudingą darbą savo šaliai

vo kalboje sakė, jaučiau, kad ! ir lietuvių tautos gerovei.

PADfiKONĖ

Taisom Visų Išdirbysčių 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam iš namų Ir pristatom

PAItDUODAME NAUJUS 
RADIOS

Mes turime Knnifų į staką Ir 
Jums nereikės laukti dėl jūsų. 
Nusipirkite Ir Pasiimkite su Savim
Taipgi Pasirinkimas VSliauslų 

Muzikini Rekordų

TELEFONUOKITE: 
CICERO 411#

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

MAROUETTE 
PAINI & HARDWARE

2547 West 63 rd Street 
,___ Tel.: — IIEMlock 8262

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM B.

Ofiso Tel.: GROvehm 6213 
Res. Tel.: PROspeet 9475 

VALANDOS:
Nuo 1 iki 4 popiet: 7 iki 8 vak.; Ir 

Trečiadieniais pagal sutartį.

TeL CANal 0122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
TeL BEPubllc 7808

TaL CANal 0257
Tel.: PROspeet 6650

Res. 6068 So. Talman Ava.
Bea. Tet GROvehlU 0617 
Offloa TaL HRtaDoek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 West Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

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

A. A.
ANTANAS KINDERIS

Kuris mirė Gegužės 23-čią d., 1946 m., ir tapo pilaidotas 
Gegužės 27-tą d., o 'dabar ilsis šv. Kazimiero kapinėse am
žinai nutilęs ir negalėdamas atidėkoti tiems kurie suteikė j m 
jifiskutinį patarnavimą ir palydėjo jį į tą neišvengiamą amži
nybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prarišalinimą iš mū
sų tarpo, dėkojime mūsų dvasiškiem tėveliams kun. J. 
Prunskiiui, kun. S. Petrauskui, kun. J. Griniui, kun. P. Luko
šiui, ir kun. A. Kiškūnui, kurie atlaikė įspūdingas pamaldas 
už jo sielą ir kun. J. Prunskiui kuris pasakė pritaikintą pa
moksią.

Dėkojame varg. Prof. A. Pociui ir mokyklos vaikučiams 
už giedojimą pamaldose.

Dėkojame Šv. Mišių ir gėlių aukotojams.
Dėkojame laidotuvių direktoriui Antanui M. Phillips už 

tvarkių laidotuvių surengimą. Dėkojame grabnešiams Simano 
Daukanto Draugijos, ir visiems, kurie paguodė mus nuliūdimo 
valandoje ir pagalios, dėk-ojame visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms; o tau, mūsų mylimas vyrelį ir brangus 
tėvelį, lai Gailestingasis Dievas suteikia amžiną ramybę.

Nuliūdus: Moteris Ona Ir Dukterys Freda ir Elzbieta 
Dunworth.

NORIU PIRKTI 
Už CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(AlešausĮtts)

DS1 Susitarimo Sauk:

Republic 6051

Tel. — HEMlock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Brilis
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

2408 West 63rd Street
▼AL.: nuo 7 iki • ka. vakaras. 

Dienomis tik pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vaL vakare.

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue

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

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

Office TeL YARds 4787 
Namą TeL PROspeot 19341

HE

DR. JOHN G. MULAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neseniai Sugrįžęs Ui Tarnybos 

PRANE8A

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

Ofiso Tel.: CICERO 8650 
Rez. Tel.: CICERO 5801 

Jeigu Neatsiliepia — 
Saukite: BERWYN 6200 

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

TeL YARds 8146

DR. Y. 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.

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampaa Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL.

Dr. Vincent E. Zopel
LIETUVIS DANTISTAS

1930 W. lllth St.
Tel. H1LLTOP 0999 
Valandos nagai snOirli.

Ofiso TeL VIRginia 0036
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS CK CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Narna Tai.: PITI.I.M4N

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

West Town Bldg.
2400 VVest Madison Street
Ofiso Tel.: SEEley 7330
Ree. Tet: BKUnsulck 0597 

VALANDOS:
Nuo 1 Iki 3 popiet.: 6 iki 8 vakaro
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DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

HELP WANTED

MERGINU 17 iki 28
Pradedant 70 c. Į Valandą 

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

Jums Wrigley’s Gum dirbtuvėje.

1. Gėrėkitės švariu, ma'onlu, 
lpngvti dienomis darbu!

2. Pastovus darbas — algos 
pakėlimas po vieno mėnesio!

3. 5 dienų, 40-vai. savaitė!
4. Laikas ir pirė už viršlaikĮ!
5. Proga istdlrbti ir pagerinti 

savo stovi!

6. Šventadieniais nedirbsit — 2 
sav. apmokamos atostogos!

7. švarios uniformos duodamos 
ir išvalomos veltui!

8. Skanūs valgiai žema kaina 
mūsų pat caf eteri joj!

9. Tikra apsauga jums per libe
ralų Employees Benefit Pienų'

High Šchool Senlors: Ruoškitės geram darbui
TB

dabar — pradėsit dirbti kada užbaigsit mokykla.

ATEIKITE Į MUSŲ SAMDYMO OFISĄ DABAR!

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

3515 SOUTH ASHLAND AVENUE

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS S HELP WANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERIISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolph 0488-048*

WANTED
Lithuanian 

Speaking Giri
To work in Savings and Loan 
association Office. Pleasant work. 
Starting salary $30. Very good 
future for right giri. (Can be a 
1946 high school graduate).

Apply

CHICAGO SAVINGS 
& 10AN ASSN.
6816 S. Western Avė. 

Grovehill 0306

WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
Milvvaukee
PO DIDELIŲ IŠKILMIŲ

Reikia
Assemblers
LENGVAS ŠVARUS DARBAS 

Mes išmoksim jus prie:

SOLDERING 
RIVETING 

INSPEKTAVIMO 
DRILL PRESS 
IR PAKAVIMO

Dykai ligoninės apdrauda, gyvy
bės apdrauda ir apmokamos 
šventės.

NUTONE
1474 W. HUBBARD

HELP tt’ANTED — VYRAI

REIKIA
PIANO REFINISHERS .

Pastovūs darbai. Aukžčiausia 
mokestis ir geros darbo sąlygos.

AMERICAN PIANO MART 
2701-5 N. Lincoln Avė.

LAIKRAŠČIŲ PARDAVĖJAS reika
lingas. Gera proga senyvo ainriiaus 
vyrui. Kils link visų sąlygų pasitar
sime. Kreipkitės prie, — PETER 
GINTALLO, 3040 WEST R«th St. 

REIKIA
MILLING MACH. OPERS.

LATHE HANDS 
GRINDERS

PRIE SNAGGING CASTINGS
SANDERS

MALIAVOS DEPARTMENTE
PADĖJĖJŲ

SHIPPING RUIME
Darbas dienomis. 50 vai. j savaitę. 
Geriausios darbo sąlygos.

VANDERCOOK £ SONS
900 N. Kilpatrick 

REIKIA
MEDŽIO-IŠDIRBIMUI FORMANO 

IR
MEDŽIO IŠDIRBĖJŲ

Pastovūs darbai naujoj rakandų 
dirbtuvėje. Pašaukite tarp 9 ryto 
iki 5 vak.

DEARBORN 4316
627 W. LAKE ST.

Reikia 
Lathe Hand

Turi būt patyręs. Pastovus 
darbas ištisai motus. 45 vai. 
j savaitę. I.abai gera mokes
tis. Puiki transportacija ir 
darbo sąlygos.

PAŠAUKITE MR. COTTINI 
CAPITOL 4900

RAKANDŲ FINISHER
IR PATAISYTOJO

Atsakomingas, hotelyje patyrimo 
pageidaujamas. Pastovus darbas. 
Arti North sidės.

PAŠAUKITE HOUSEKEEPER 
WHITEHALL 4850

HELI’ WANTED — MOTERYS

REIKIA MERGINŲ
Lengviems dirbtuvės darbams. Pa
kuoti ir asseinbling. Vidurmiestyje 
prie patogios transportaeijos. 5 die
nos ) savaitę.

MEDICAL SUPPLY CO.
75 W. Van Buren

MOTERIS reikalinga prižiūrėti pen
kių metų mergaitę dienomis. M ar
ei net t<‘ Parke. Pašaukite po 8 vak. — 
HE.MLOUK 6584.

MERGINŲ — MOTERIŲ
16 METŲ IR SUVIRS 

Jokio patyrimo nereikia. Pasto
vus darbas, gera mokestis.

ARTCRAFT
VENETIAN BLINDS 

1528 W. Armitage
(Kampan Elston)

MERGINŲ
R A D I O

sviesus, svarus ir 
LENGVAS DARBAS 

PASTOVŪS DARBAI 

Trumpas A Sav. Pamokos Laikas 

71c — 76c
Patyrusios Merginos Pradeda nuo 

83 CENTŲ
Automatiškas Pakėlimas iki

94 CENTŲ

Motorola
GALVIN MFG. CORP. 

4545 Augusta Blvd.
1000 North, arti Cicero Avenuė
Darbininkėms galima pirkti radlo 

su nuolaida.

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA

VYRŲ IR MOTERIŲ
DEL

DIRBTUVES DARBŲ 
NAKTINIAM ŠIFTE

3 pp. iki 11 vak., arba nuo 
11 vak., iki 7 ryto. Gera mo

kestis. Laikas ir pusė už virš
laikį. malonios darbo sąlygos.

ATSIŠAUKITE

Eureka Food Co.
3635 S. IRON ST. 

YARds 8855

Praeitą savaitę šv. Gab
rieliaus parapijoje tikrai bu
vo nemažai įspūdingų iškil
mių.

Geg. 31 d. įvyko Jaunimo 
Klubo apvainikavimas švč. 
Panelės Marijos statulos per 
pamaldas vakare. Apeigom* 
susirinko gražiausioji mūsų 
jaunimo dalis — virš dvide
šimts, penkios mergaitės pa
sipuošusios gražiomis spal
vomis. Iškilmei buvo ypa
tingai papuoštas ir šv. P. 
Marijos altorius.

Betty PilipaviČiūtė (Phil
lips) iš West Allis išrinkta 
apvainikavimui. Jos palydo
vės irgi sudarė įspūdingą ra
telį. Beveik visos mergaitės 
iš pirmos Komunijos rate
lio susirinko procesijai. 
PIRMOJI KOMUNIJA

Šįmet pasitaikė tikrai gra
ži diena Pirmos Komunijos 
rateliui. Mišioms susirinko 
kupina bažnyčia, lygiai kaip 
per Kalėdas ar Velykas. Vai
kučiai labai tvarkingai nu
matytą tvarką užlaikė ir iš
kilmės puikiai pavyko.

Kaip buvo rašyta, apie 
40 vaikučių priėjo prie Pir
mos Komunijos ir jų tarpe 
buvo penki vaikučiai lietu
vių kilmės. Šį sekmadienį 
visi bus įrašyti į škaplierių 
draugiją.

mažai nepaprastų dovanėlių. 
Turės būti ir nemažai žmo
nių.

Senieji parapijona.i tikrai 
turėtų rinktis ir gelbėti jau
nuosius šiame baliuje, kad 
jis tikrai pasisektų. Jei jiems 
pasiseks šį sykį, tai ateityje 
tikrai rengs ir kitus pana
šius vakarus paraipijos nau
dai. Gros panelių “Sweet 
Sues” orkestrą.

APLINK MUS 
MILWAUKEE

PLATINKITE “DRAUGĄ”

JAUNIMAS
RYTOJ

RENKASI

Rytoj parapijos Jaunimo 
Klubas rengia kortavimo po
pietį ir šokių vakarą.

Tai dienai yra surinkta ne-

Ui i
Po svietą pasidairius
“Žmogus išsivystė iš mon 

kės”. Taip seniau sakydavo

babernis Prūseika savo ka- 
capiškoj gazietoj apie De
troito kardinolą Mooney net 
šitaip: “Jo vieta, zakristijoj 

bezbožninkų tėtušis Šliupas.. įr bažnyčioj, o ne C. I. O.”
Paskui apie tą monikišką’ ot. toks Prūseikos išsireiški- 
biznį gan ilgai barabanijo

Julie Smit išteka už Ro- 
bert Koenig ateinantį šešta
dienį mūsų parapijos baž
nyčioje 8 vai. ryto. Bus gra
žios vestuvės. Šmitukė yra 
gimusi Colorado, kur jos tė
vas ir visa grupė kitų lietu
vių dirbo kasyklose. Šiuo 
laiku jos. motina yra beveik 
nuolatinė ligonė. Gal galės 
atvykti į vestuves. Avižie
nai, jos dėdė ir tetulė, tik
rai džiaugias.

Šv. Vardo Draugijos na
riai eina prie komunijos ry- monkės. 
toj per pirmąsias Mišias.

Parapijos piknikas bus 
rugpiūčio 18 d. Maple Grove. 
Dovanoms šįmet yra gau
tas 1201 Philco Radio ir Pho- 
nograph. Tai tikrai graži 
dovana. Tikimės šiam pikni
kui gauti kitą didelį supry- 
zą iš Chicago. Vėliau bus 
paskelbta toji naujenybė.
Niekad Milwaukėje, lietuvių 
piknikuose, nėra buvę pa
našaus dalyko.

Leonas Serafinas veda I- 
rene Knipp liepos 13 d., pa
rapijos bažnyčioje. Jo sesu
tė Elena, ištekėjo prieš ko
kius tris mėnesius. XXX

gan
lietuvių visuomenei mūsieji 
balšavikai. O lietuvių masės 
ktausėsif, klausėsi apie tą 
bezbožninkų “monkišką vie-

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ

DEL'

DZENITORKU
UŽDARBIS 72 K Į V AL. PRADŽIA, 

77 % J VAL. PO S MftN.
82% J VAL. PO 6 MftN.

VALYMO DARBAI MOTERIM8 
VISUOSE MIESTO KRAŠTUOSE 

VAL:—5:80 VAK. IKI 12 NAKTĮ

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO.

SAMDYMO OFTHAS 
MOTERIMS 

STREET FLOOR

309 W. WASHINGTON ST.

Raportuoja Paliaubų 
Susitarimą Kinijoje

PEIPING, Kinija. — Vi
si nacionalistų laikraščiai 
raportavo, jog Nankinge 
buvo pasirašyta sutartis 
baigimui Kinijos civilio ka
ro. Raportai atrodo abejoti
ni, kadangi nėra oficialaus 
pranešimo apie tai.

REIKIA
VYRŲ

IR MOTERIŲ
LENGVIEMS ASSEMBLY 

DARBAMS MALONIOS 
APLINKYBĖS GERA 
PRADINE MOKESTIS 

45 VAL. Į SAVAITĘ

ATSIŠAUKITE

COLORGRAPHIC, INC.
4617 West End Avė.

KENDUOJA8I

REIKIA 4-5-6 kambarių apartamen
tas. Dovana nurodančiam; vyras mo
ka taisyti. Saukite — HEMlock 4882.

Chiang Stato Sąlygas
Nanking, geg. 28. — Sa

kyta Chiang Kai-shek pa
sakė gen. Marshallui jog 
komunistai turi pripažinti 
valdžios suverenitetą Man- 
džurijoje ir padėti atstaty
ti jos susisiekimus pirm 
negu bus užvestos naujos 
taikos derybos.

OHIO LIETUVIU ŽINIOS
Cleveland Žinutės

Vestuvės Alberto su Flo- 
rence Nemaniu praeitą šeš
tadienį tikrai buvo puikios. 
Svečių privažiavo iš Mass. 
ir Pa. valstijų.

nis susirinkimas įvyks tre
čiadienį, birželio 12, 8 v. v., 
Lietuvių svetainėje, šie su
sirinkimai turėtų vadintis 
lekcijomis, nes pastaraisiais 
laikais būna tokių svarbių 
ir žingeidžių išsireiškimų bei

Jaunavedžiai rengiasi po- pamokų, kurios tikrai namų 
rai savaičių atostogų apie savininkams neapsakomai y- 
Na.ująją Angliją. ra brangios. Tad nesivėluo-

★ kit.
Trumpu laiku buvo dve

jos šermenys Nemanių gi
minaičių. Mirus jaunai Bro
niaus Nemanio dukteriai Zo- 
sytei, po vyru Suster, už 
kiek laiko mirė East Pitts- 
burghe, Pa., Anesė Nema- „ 
niūkė, įo vyru Bernatoučie- "“"Ji” 
nė-Bennett, 69 metų amž

Pavyzdingas ja u n u o 1 i s 
George Sadauskutis, 18 m. 
amžiaus, baigęs Catedral 
Latin. Aukš. mokyklą, išva
žiavo U. S. tarnybon. Veli-

kuri paliko dideliame nuliū
dime 3 sūnus, 3 dukteris ir 
11 anūkų, brolį Sta.nį Lietu
voje ir Bronių Amerikoje. 
Paėjo iš Ukmergės ap., Trau 
pės parap., Skamarakų km. 
Palaidota gegužės 31 iš šv. 
Marijos bažnyčios Kalvari
jos kapinėse.

★
Namų Savininkų mėnesi-

ir tikimasi daug, nes ir mo
kykloje gavo aukštus pasi
žymėjimus. M. D.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

rą” ir nepatikėjo; net iš bol
ševikų juoktis pradėjo. Juk 
žmonės mato ir žino, kad 
yra daug lengviau žmogui 
pavirsti į, monkę, negu man
kei patapti žmogumi. Juk 
ir patys balšavikai kai pa
daro “kriepką napoiką” su 
vodka, tai jie ne tik elgiasi 
kaip monkės, bet ir repeč
koja ant visų keturių kaip

★ ★
Kas gali abejoti, kad lie

tuviški balšavikai neturi 
“šviesų protą” ir nėra savo
tiški “specijalistai”? Je, jie 
yra specijalistai bėgti, slėp
tis, lysti-po lova, arba susi- 
rangyti po suolu pavojaus 
metu.

Anuomet, kai raudonfašis- 
tų didysis spirga Abekas 
lankėsi Rusijoj, staiga, pa
lindo po suolu traukinyje va
žiuojant pęr Siberiją... mat 
pabūgo, kad rusų “tavorš- 
čiai” neapvilktų jį su rau- 
donarmiejeų mundiera.

-X -X-
Lietuvos peckelis Paleckis, 

kurį bolševikai vadina, net 
“prezidentu”, irgi atsigulė 
ant grindų ir drybsojo dre
bėdamas laike bombardavi- 
mi Vilniuje. Be to, kas pa
vojaus metu bėgo iš Lietu
vos į “matušką” Rusiją, vis
ką ir visus palikęs, jei ne tas 
pats “prezidentas” Paleckis?

★ ★ ★
Užtikrinu, kad pavojaus 

metu, net čia Amerikoje vi
si lietuviški balšavikai sulys 
į surpaipes... O jų “narsūs” 
učiteliai, Vabalai bei Bimba
lai, tai patys pirmieji ten 
sulys. Jie jau dabar prak
tikuoja ir nusižiūri kaip 
greičiau ir kur patogiau bū
tų pasislėpti, jei kartais pa
sidarytų koki ‘ ‘trevoga’ ’ bal- 
šavikams Amerikoje. Bet jie 
niekur pasislėpti nei pabėg
ti negalės...

★ ★ ★
Žegtelėjo ir sužviegė bim-

MŪSŲ BENDROVĖ 
VETERANŲ

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 Tėl. Olympic (Cicero) 1130

%

J

mas tai mane pakuteno, net 
nusijuokiau. Kartais ir “su- 
mašedšų razgovorkos” žmo
gų prajuokina...

★ ★ ★
Kokią vietą dabar užima 

raudonf a, š i s t ų “piščikas” 
Prūseika, tai visi lietuviški 
vieta labiausia pritiktų Prū- 
seikai, tai irgi “zagadka”... 
Gal peludėj, gal aludėj, o 
gal ten kur raudonieji vaba
lai knibžda?

★ ★ ★
Sovietų “rojuje” kai ko

kiame kaleidoskope titulai 
tik auga, tik keičiasi: brūkšt,
— jau “maršai”; turst, —
— jau “ministr premijer”; 
kaukšt, — jau “imperialis- 
simo”... Po kiek laiko, ir vėl 
jau “generalissimo”; taukšt, 
atsiras “matuškoje” Rusi
joje koks nors “humbukis- 
simo”. Tai bent pažanga pas 
“proletarnus ” bolševikus!

N. Vidikas

Teisėjas (į sulaikytą greit 
važiavusį automobilistą, ku
ris suvažinėjo žmogų): Pa
sakyk man, kaip ten buvo, 
kuomet į savo automobilių 
priėmei merginą.

Draiveris: Well, pradėjom 
važiuoti 60 mylių į valandą.

Teisėjas: O toliau?
Draiveris: Staiga mergi

na sušuko: stok!
Teisėjas: Delko nesusto

jai?
Draiveris: Dėlto, ka<jb ne 

aš, bet mergina automobilių 
vairavo.

Grupė transatlantinių ke
leivių stebėjo žinomą rašy
toją G. B. Shaw, kaip jis 
sėdėdamas ir skaitydamas 
knygą dažnai garsiai nusi
kvatodavo. Jiems buvo įdo
mu žinoti, kokią Shaw skai
to knygą, kad taip skaniai 
juokias.

Kai Shaw valandėlei pa
kilo nuo kėdės ir, palikęs 
knygą pasišalino, visi puolė 
pažiūrėti. Ir ką jie pamatė: 
Shaw skaitė vieną savo pa
rašytų knygų.

SKIRIA $1,000,000.00 
PASKOLOMS!

fefefefeltfcKff
ftią. pinigų sumą KEISTUTO TAUPYMO BENDRO- 

Vft yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Įsigyti 
naują, arba seną namą. etatytl naują arba remontuo
ti dabartinĮ savo namą be ilgo atidėliojimo ir be 
lSlaldų. pagal O. I. B11I of Rlghta patvarkymus.

Stos bendrovBg vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
šiame reikale suteikti patarimus ir patarnavimą.

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 
ATSILANKYTI PASITARIMUI

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

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y
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Komunistų Santykiai Su Fašistais
DIKTATORIŲ APETITAS

Fašistai savo laiku skolinosi totalitarinės santvarkos 
metodus iš komunistų, o naciai iš fašistų ir komunistų. 
Todėl tose trijose idėjose yra daug kas bendro. Ta.rp 
1939 ir 1941 metų komunistai, naciai ir fašistai (ir 
Japonijos militaristai) bendrą frontą buvo sudarę žūt
būtiniame kare prieš demokratijas.

Šie visi totalitaristai turėjo labai didelius apetitus. 
Hitlerio, nacių fiurerio ir Stalino draugo, apetitas pa
sidarė tiek didelis, kad ne tik demokratijas, bet ir sa
vo draugus diktatorius užsimojo praryti. Bet, vargšas, 
užspringo. Jo keliais dabar eina Stalinas. Atrodo, kad 
jo apetitas darosi didesnis ir už Hitlerio apetitą. 
FAŠISTŲ PARAMA KOMUNIZMUI

Kad lengviau būtų savo.apetitą tenkinti ir prarytas 
tautas virškinti, Stalinas visokių priemonių griebiasi. 
Viena iš tų priemonių,, tai jo palaikomi ir užmezgami 
ryšiai su nacių ir fašistų liekanomis.

Štai, labai aiškiai metėsi į akis tas faktas, kad. Ita
lijos rinkimuose tuose rajonuose, kur kadaise buvo fa
šistų tvirtovės, komunistų partija gavo daugiausiai bal
sų. Vadinasi, fašistiniai elementai, žinodami, koks pa
našumas yra tarp fašistinės ir komunistinės diktatū
ros, nebegalėdami balsuoti už fašistus, balsavo už sa
vo draugus komunistus.
RYŠIAI SU ‘ FAŠISTINE” ARGENTINA

Šiomis dienomis Maskva užmezgė diplomatinius ry
šius su “fašistiniu” Argentinos rėžimu. Visai neseniai, 
dėl “svieto akių” Molotovas ir Maskvos spauda pro
testavo prieš įleidimą Argentinos į Jungtinių Tautų 
Organizaciją, o šiandien to krašto “fašistams” ištiesė 
savo ranką. Vadinasi, visi tie protestai tai buvo pa
prasčiausiai Maskvos diktatūros veidmainiavimas.

Atnaujinti diplomatiniai santykiai (kurie buvo nu
trūkę 1917 metais), ne vien dėl to, kad pelnytis iš pre
kybos ryšių, bet kad Pietų Amerikoj įsteigti centrą 
kovoje prieš demokratiją.
VISKO GALIMA LAUKTI

Kai tokie dalykai dedasi, nesistebėsime, jei visas 
prieš karą ir karo metu buvęs baisus fašistų ir nacių 
sąjūdis Maskvos diplomatų bus paviliotas ir įtrauktas 
į kruvinojo komunizmo-siautėjimą. Nebus perdaug nuos
tabu, jei ir su generalissimo Franco, Ispanijos dikta
torium, diktatorius Stalinas suras kelius ( o gal jau 
dabar jų ieško) bendrai kalbai. Juk prieš Argentinos 
tariamą diktatūrą Stalinas savo laiku nemažiau spia>u- 
dė, kaip ir prieš Ispanijos.

ik
Pagaliau...

Didysis gaisras Chicagoj (La Šalie viešbuty), ku
riame žuvo apie 60 asmenų ir šimtai sužeista, visuo
menėj sukėlė tokį/ sąjūdį, kad miesto valdžia su ati
tinkamais departamentais vis tik rimtai susirūpino 
žmonių saugumu.

★ T
šį rudenį New Yorke įvyks Amerikos Lietuvių Ka.- 

talikų Kongresas, kurį šaukia mūsų veikimo centras — 
Amerikos Lietuvių R. K. Federacija. Ruoškimės.

Įsidėmėtini Pareiškimai
Didžiosios Britanijos užsienių reikalų sekretorius Er- 

nest Bevin, prieš keletą dienų pasakytoj parlamente 
kalboj, pareiškė visą eilę labai svarbių dalykų. Vienas 
iš jų yra: “Jei mes nebenorime sulaukti visuotino kaip, 
mes turime įsteigti visuotiną taiką.’’ Pažymėjęs, kad 
Maskva yra didžiausia taikos darbo trukdytoja, p. Be
vin teisingai nurodė bolševikų tikslus ir Rusijos žmo
nėms skelbiamą idėją “kad Rusijos saugumas bus gali
mas tik Ujomet, kuomet kiekvienas pasaulio kraštas 
priims sovietinę sistemą.7* Toliau, anglų užsienių mi
nistras, pasisakęs už Amerikos pasiūlymą laikyti Vo
kietiją nuginkluotą per dvidešimts penkerius metus, 
padarė Rusijai šitokį perspėjimą: “jei jūs vertinat tai
ką labiau negu visa kitą, nepraleiskit tos progos. Ji nie
kuomet guli nebesugrįžti.”

Gerai atsiminkime šituos pareiškimus, kuriems net 
p. Churchill pritarė, kuriems pritaria ir mūsų vyriau
sybė. Tai yra labai ryškūs pasikeitimai tarptautinės 
politikos arenoje.

★
Atmainos Vyriausybėje

Prezidentui Trumanui paskyrus dabartinį U. S. iždo 
sekretorių Fred M. Vinaon vyriausiuoju Jungtinių Val
stybių teisėju, vyriausybėje pasidarė tuščia vieta. Tą 
vietą Prezidentas tuoj užpildė paskirdamas John W. 
Snyder iždo sekretorium. Pastarasis ligšiol buvo karo 
mobilizacijos ir rekonversijos direktorium. Šis postas 
esąs panaikinamas.

Reikia pasakyti, kad Prezidentas ir vienai ir antrai 
aukštai vyriausybės pozicijai parinko tinkamus, paty
rusius ir kvalifikuotus vyrus. Nėra abejonės, apie tai, 
kad jie šias savo garbingas ir atsakomingas pareigas 
gerai ir sąžiningai pildys.

Be to, laivyno pasekretorium Prezidentas paskyrė 
John L. Sullivan.

Iš velionies prez. Roosevelto paskirtų į vyriausybės 
kabinetą beliko tik du: prekybos sekretorius Henry 
Wallace ir laivyno sekretorius Forrestal. Manoma, kad 
ir Wallace netrukus atsistatydins.

★
''Keturių” Konferencijos Belaukiant

Iš kai kurių davinių galima numanyti, kad “keturių 
didžiųjų” (Amerikos, Anglijos, Prancūzijos ir Rusijos 
užsienių reikalų ministrui) konferencija, kuri bus bir
želio 15 d., bus pasekmingesnė. Tokiam teigimui duoda 
pagrindo šios aplinkybės: labiau nusistovėjusi pasau
lio opinija prieš Maskvos agresinius siekimus gali pri
vesti Staliną ir Molotovą būti nuolaidesniais; po rin
kimų Prancūzijoj jos atstovai bus drąsesni pasakyti 
tiesos žodį Molotovui. Yra ir kitų davinių manyti, kad 
šiuo kartu Rusijai bus sukalbamesnė. Vienas iš tų, tai 
Anglijos ministro Bevino kalba parlamente, kurioj jis 
perspėjo Maskvą priimti daromus pasiūlymus taikai, 
jei ne — taikos sutartys bus daromos be jos.

Reikia, tačiau, manyti, kad toj būsimoj konferen
cijoj ne tik nebus daroma naujų rusams nuolaidų, bet 
dar bus įsakyta jiems pasitraukti iš visų tų teritorijų, 
kurios jiems nepriklauso.

★
Kodėl Negrįžta Į Tėvynę!

Lenkijos generolas St. F. Kwasniewski, kuris karo 
metu smarkiai kovojo prieš nacius ir šiuo metu lankosi 
Amerikoje, pareiškė priimąs Jungtinių Valstybių pi
lietybę. Taip darąs dėl to, kad nebegalįs grįžti į savo 
tėvynę — Lenkiją, nes ji yra rusų bolševikų pavergta 
ir jis nenorįs būti vergu.

Milijonai taip vadinamų išvietintų žmonių Europoj 
nenori grįžti į saivo kraštus, kurie yra Sovietų Rusijos 
pavergti ir kurių žmonės bolševikų yra persekiojami. 
Rusų pavergtųjų kraštų tarpe yra ir Lietuva, kurios 
šimtai tūkstančių sūnų ir dukterų atsisako grįsti į sa
vo tėvynę tol, kol ten siautės kruvinasis bolševizmas.

★
Rinkliava Labdarybei

Rytoj visose Chicagos arkidiecezijos bažnyčiose da
roma rinkliava katalikų labdarybei Chicagoje (Catholic 
Charities). Visi surinkti pinigai eina išlaikymui arki
diecezijos našlaičių ir senelių prieglaudoms, kurių yra 
gana daug ir kurios išsilaiko išimtinai iš aukų. Todėl 
būkime duosnūs labai kilniam krikščioniškosios artimo 
meilės darbui remti.

Neužmirškime, kad netrukus, kai užbaigsime statyti 
lietuvių senelių prieglaudos namus, ir mūsų įstaiga 
turės stiprią paramą iš tos pačios rinkliavos.

★
Dalyvaudami L. Vyčių piknike Vytauto parke (Chi

cagoj) liepos 4 dieną, paremsime savo organizuotojo 
jaunimo aktualiuosius reikalus.

Žmonių Nepastovumas
Balsavimai Italijoje ne

prielankiai atsiliepė apie da>- 
bartinį karalių ir įpėdinius. 
Žmonės juos kaltina už tau
tos įvėlimą į karą. Piliečiai » 
pageidauja atmainos, tikisi, 
kad laisvoji respublika neš 
daugiau laimės ir pasiseki
mo. Vien ateitis pasakys ar 
išmintingai buvo žmonių nu
balsuota.

Italai karšti žmonės, be 
stiprios rankos, kuri juos 
diriguotų, vargiai apseis. 
Vėl iširs užvesta tvarka, su
sidarys begalinė eilė mažes
nių ponų, kurie jėga valdys 
silpnesnius už saVe. Kara
liškoji šeima bent tą san
taiką šiaip taip palaikė, ne
įstengė atsispirti Mussoli- 
niui ir jo partijai.

★ ★ ★
Labiausiai įstringa mintin 

faktas, kad toji karališkoji 
šeima Savojaus dinastijos, 
pavergė Šventojo Tėvo že
mes ir Jį laikė kaliniu Vati
kane. Kovojo prieš Bažny
čią, nenoromis susitaikė, ir 
štai dabar pačiam karaliui 
ir jo šeimai reik ieškoti ki
tokios rūšies pragyvenimo.

Pati istorija vėl kartoja 
dėsnį kas kovoja prieš Die
vą ir Jo Bažnyčią, skaudžiai 
esti baudžiamas anksčiau ar 
vėliau. Tas pat įvyko su Na,- 
poleonu, kuris dar smarkes
nę kovą vedė prieš Bažnyčią 
ir popiežių. Vargšelis Napo
leonas buvo ištremtas į įba- 
žą salelę, kur baigė gyveni
mo dienas visų apleistas, 
niekeno neprižiūrimas.

★ ★ ★
Vokiečių imperatoriai ne

galėjo pakęsti Bažnyčios. 
Pirmam pasauliniui karui 
užsibaigus, jie irgi .neteko 
savo aukštos vietos, gyve
na ištrėmime, prisiglaudę 
svetimoje valstybėje. Kara
liai ir karalystės žūva, bet 
Bažnyčiai pasilieka kaip bu
vusi, neg pats Kristus jai 
pažadėjo, kad pragaro var
tai jos nepergalės; velnias 
už žmogų galingesnis, bet 
Dievo darbą ir norus nenu
gali.

★ ★ ★
Ši paskutinioji atmaina I- 

talijoje taip pat primena ne
pastovus žmonių gyvenimas, 
jų siekiai, pageidavimai. Kol 
viskas gerai sekėsi Italijoje, 
jos piliečiai su pasididžiavi
mu rodė į tautos pažangą, 
gerai sutvarkytą valdžią, 
puikius karališkus rūmus, 
visą eilę tituluotų žmonių. 
Tas viskas dabar metama 
lauk, norima, būti respubli
ka, lygybės ieškoti.

k ★ ★
žmonių nepastovumas, pa

ties asmens gyvenimo neži
nomi keliai turi mug perser
gėti, kad ieškotum to, kas 
amžinai pasilieka — pats 
Dievas ir Jo karalystė. Jis 
žadėjo mums dangų, žadėjo 
ir pagalbos jame patekti; 
visa kita gali žūti ir būti 
pakeista, bet Jis buvo toks 
vakar, šiandien ir ryt ir per 
amžius. Argi negera pasi
likti Dievo karalystės pilie
čiais? A.R.CJ.

Rimties
VALANDĖLĖ!..

Amerikos Lietuviai

Tiesia Našlaičiams Europoj Ranką
BUDINGI SAKINIAI LAIŠKUOSE PERSKAIČIUSIŲ
BALF ATSIŠAUKIMĄ.

Prieš kurį laiką BALF
Centras kreipėsi laiškais, 
per spaudą ir radiją, į lietu
vių visuomenę, prašydamas 
ištiesti pagalbos ranką lie
tuviams našlaičiams Euro
poje, kurie, likę be tėvų, be 
motinos meilės ir tėvo užta
rymo, ieško prieglaudos A- 
merikoj, kur jie galėtų lai
mingiau ir pastoviau gyven
ti. Į šį atsišaukimą daug lie
tuvių tuojau atsiliepė. Kai 
kuriuos būdingesnius laiškus 
čia pacituosime:

“Šiandien skaitydama laik 
raštį radau linksmą naujie
ną. Pasakyta, kad bus at
vežta lietuvių našlaičių į A- 
meriką. Aš tos žinios labai 
seniai laukiau. Man būtų 
linksma, jei aš būčiau pir
mutinė prisidėti su pagalba 
Našlaičių Fondui. Aš duosiu 
$25.00. Labai norėčiau įsū
nyti mergaitę. Našlaičiui bū
tų labai linksma pas mus 
gyventi. ’ ’

‘ ‘Mūsų šeima, susidedan
ti iš manęs, vyro ir vieno 
vaikučio, galėtų išlaikyti dar 
vieną vaikutį. Mūsų pagei
davimas — berniukas ar mer 
gaitė nevyresnė 2-4 metų 
amžiaus.”

“Aš norėčiau įkūnyti ma
žą mergaitę, apie ,2-4 mete
lių amžiaus. Bet mergaitė, 
labai norėčiau, kad būtų gel
tonais plaukais ir gražaus 
būdo...”

“Mes norėtume įsūnyti vie
ną našlaitę mergaitę, jei ga
lima, verdu Kotriną.”

“ Sutinku sumokėti atga
benimo iš Europos vienos 
mergaitės išlaidas ir duoti 
jai tinkamą išlaikymą, taip 
pat leisti mokyklon ir rū
pintis ja kaip savo kūdikiu, 
kol pilnai užaugs ir galės 
se.vistoviai gyventi.”

“Vakar įvyko mūsų sky
riaus susirinkimas, kuriame 
perskaitytas BALF atsišau
kimas dėl lietuvių našlaičių. 
Susirinkusieji priėmė šį at
sišaukimą su dideliu entu
ziazmu ir nutarė sukelti fi
nansų atvežti į Ameriką vie
ną mergaitę ir vieną ber
niuką.”

“Mūsų draugija nutarė iš 
Vokietijos atsiimti vieną 
našlaitį. Tam tikslui net iš
rinko specialę komisiją.”

“Mes esame vidutinio am
žiaus žmonės, turime vieną 
16 metų sūnų, bet norėtume 
įsūnyti berniuku ar meigai- 
tę.”

“Aš labai myliu vaiku
čius, o savų neturim. Norė
čiau įsūnyti mergaitę 7-8 
metų amžiaus. Esam ūkinin
kai, turim visko. Namas di
delis ir bankas netuščias.”

‘ ‘Mes norėtume žinoti, 
kaip galima iš našlaičių pa
sirinkti kokių 2 — 7 metų 
amž. mergaitę. Norėtume 
mergaitės, kuri turi pavar
dę panašią į mūsų; atrody
tų, tarytum artima giminai
tė.”

“Mes galime pilnai parsi
kviesti vieną mergaitę ir 
vieną berniuką, kuo jaunes
nio amžiaus ir už jų atveži
mą apmokėti. Norėtume į- 
sūnyti abudu, jei galima.”

“Aš norėčiau įsūnyti vie
ną mergaitę, ne visai ma
žiukę, nes jau pati ne jauna. 
Savo vaikų neturiu. Mergai
tę galėčiau išleisti į moks
lą.”

“Mes norėtume įsūnyti vie 
ną berniuką. Būtų gera, kad 
jis būtų priešmokyklinio am
žiaus, nes vyras sako, kad 
juo mažesnis berniukas bus, 
juo greičiau jis užmirš se
nojo pasaulio vargus.”

“Sutinku vieną našlaitį 
parsigabenti ir, jei galima, 
įsūnyti. Pageidaujama, kad 
būtų tarp 8-12 metų am
žiaus, lietuvaitė mergaitė. 
Aš pati iš Marijampolės ir 
būtų gera, kad mergaitė bū
tų kilus iš tos apylinkės.”

“Atsiunčia $5.00 Našlai
čių Fondui. Auką skiriu naš
laičių kelionės išlaidoms ap
mokėti.”

Daugelis Amerikos lietu
vių organizacijų ir pavienių 
asmenų, pasižadėjo prisidė
ti prie lietuvių našlaičių ke
lionės į Ameriką išlaidų ap
mokėjimo.

Šovė į kelmą,
pataikė į vaiką

Ūkyje netoli Waukegan 
tapo pašauta 10 metų mer
gaitė Gloria Bartz. Wm. Po- 
wers, taippat vaikas, sako 
šovęs į kelmą, bet kaip patai
kė mergaitei negalįs pasakyt.

PASKOLOS DAROMOS

Ant Pirmų Morgičių 
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Lietuvos Repalrijantu Klausimu
Autoritetingi lietuvių šal- ciznrj, visokiais būdais sten- 

tiniai iš Vakarų Europos gėsi tapti “repatrijantais”, 
mums rašo: 1 nes pabėgti per “žalią sie-

1090 x t • 4. . ,r “4" praktiškai buvo nejma-1939 m. iš Lietuvos j Vo
kietiją jokios repatrijacijos 
nebuvo. Lietuvos vyriausybė 
su Vokietijos vyriausybe nei 
1939 m., nei vėliau, jokios 
repatrijacijos sutarties nėra 
pasirašiusi. 1939 m. su Vo
kietijos vyriausybe repatri
jacijos sutartis buvo pasira
šiusios Latvijos ir Estijos 
vyriausybės ir tik iš Latvi
jos ir Estijos ta sutartimi 
j Vokietiją buvo perkelti vo
kiečių kilmės gyventojai.
Raudonajai armijai 1940 m. 
vasarą okupavus Lietuvą,
1941 m. pradžioje Vokieti
jos vyriausybė su Sovietų 
Sąjungos vyriausybė pasira
šė sutartį dėl vokiečių kil
mės -gyventojų perkėlimo iš 
Lietuvos į Vokietiją. Toji 
sutartis buvo vykdoma 1941 
m. pradžioje. Savaime su-i 
prantama-., kad tie dviejų 
didžiųjų Lietuvos kaimynų 
Lietuvos ir jos piliečių sąs- 
kaiton padaryti susitarimai 
Lietuvai, ka.ip nedalyvavu
siai susitarime, nėra priva
lomi ir Lietuvos pilietybės 
atžvilgiu negali turėti jokių 
juridinių pasekmių. 1940 m. 
birželio 15 d. Sovietų Rusi
jos pavartotas prieš Lietu
vą agresijos aktas ir rau
donosios armijos okupacija 
Maskvos vyriausybei nesu
teikė jokios teisės titulo su
sitarimui su Vokietijos vy
riausybe dėl dalies Lietuvos 
gyventojų perkėlimo į( Vo
kietijos teritoriją. Toks su
sitarimas yra aiškiai prie
šingas Haagos konvencijų 
nuostatams. Todėl į sovietų 
vyriausybės susitarimą su 
Vokietijos vyriausybe dėl

ną
noma. Raudonoji armija sie
ną aklinai uždarė, per tris 
km. pasienio juostą padarė 
negyvenamą, 800 metr. pa
sienio juostą paskelbė civi
liams neįžengiamą mirties 
zoną, o 100 mtr. pagal sieną 
laikė nuolat tirštų sargybų 
saugomą, suartą ir suakėtą, 
spygliuotų vielų tvora at
skirtą nuo Vokietijos. Todėl 
lietuviai, ypa.č intelektualai, 
kuriems sovietų rėžimas grė 
sė sunaikinimu, padirbinėda
mi ir falsifikuodami metri
kus, suda.rinėdami dirbtines 
jungtuves ir visokiais kito
kiais nelegaliais būdais sten
gėsi patekti į repatrijuoja
mųjų sąrašus. Tuo būdu re
patrijacijos pretekstu pasi
naudodami apie 40,000 NK 
VD persekiojamų ir kalina
mų lietuvių rado laikinį iš
sigelbėjimą. Vokietijos vy
riausybė žinojo, kad tik a- 
pie vienas trečdalis repatri
javusių iš Lietuvos yra vo
kiečių kilimo, o visi kiti yra 
“repatrijavę” lietuviai visai 
kitais motyvais, todėl repa
trijavusius iš Lietuvos su
skirstė į dvi kategorijas

NAUJAS IJ.S. DELEGATAS Pabėgusiems Švedijon

Studentams Sunku Su Apsirengimu
skautiškų uniformų, palapi
nių, įrankių ir literatūros 
rinkimo vajus (Shirts off 
your back campaign).

Ta proga, “Sccuts of
Lieutvių studentų Švedijo- mi daiktus, pažymėkite, kad America- . - *- ------------------- ------------ |xxux«xtv<>. pranešė lietuvių rą

1 je atstovybė ten esančių lie- jie skiriami lietuviams stu- skautų vadui p. V. Čepui, 
tuvių studentų vaidu nuo- dentams Švedijoje ir savo kuris dabar gyvena ir vei- 
širdžiai dėkoja tautiečiams vardą, pavardę ir adresą.

teikiamą visoke-už mums teikiamą visoke- Už viską 
riopą paramą pinigais ir nuoširdų lietuvišką ačių! 
drabužiais per BALF’ą. Be Lietuvių Studentų Švedijoje 
Jūsų paramos tikrai būtų Atstovybė.
užkirstas mūsų daugumai____________
kelias mokytis.

kia Vokietijoje, Britų Zono- 
tariame tikrai je, kad dalis šio vajaus me-

tu surinktų drabužių ir daik
tų bus skirta lietuviams 
skautams Vokietijoje ir ki
tur. Viskas bus persiųsta 
per Tarptautinį Skautų Biu-

Kas pasiryžo laimėti, ar 
žūti, tas retai būna nugali
mas. — CorneiMe.

Ypatingai sunku dabar Skautai už 
mums su apsirengimu, nes 
Švedijoje drabužiai ir ava- 

Warren R. Austin, senato- lyne yra nepaprastai bran- 
rius Vermont vai., paskirtas gūs. Todėl studentas, norė- 
delegatu ii Jungtinių Tautų damas pasitaisyti ar įsigyti 
Organizaciją vietoj atsisa- drabužius, gali tai įvykdyti 

sumažindamaskiusio Ed. R. Stettinius.
(Acme-Drsiugas telephoto)

Pietų Amerikoje 
Daug Simpatijų 
Lietuvai

Buenos Aires (LAIC) —
Argentinos dienraštis “EI 
Pueblo”, žinomas dideliu pa
lankumu Lietuvai, įsidėjo 
savo bendradarbio 4 Verax 
šešių straipsnių studiją apie 
Europos likimą. Autorius 
sumini daug faktų apie ag- 
rbsingo komunizmo siaubą

vienai priklauso vokiečių ki-'t ivairiose EuroP°s šalyse, y- 
limo repatrijantai, jie gavtrl Pač Lietuvoje. Savo vyku- 
teisę apsigyventi bet kurioj
Vokietijos srity, jie vėliau 
kaip kolonistai buvo grąži
nami į vokiečių okupuotą 
Lietuvą ir panaudojami ka
ro reikalams ir kovai su lie
tuviais vidaus anti-naciškos 
rezistencijos fronte. Antra
jai kategorijai buvo priskir
ti neturį vokiškumo “repa
trijantai”, jie gavo doku
mentus su į^bšu: “Gultig 
nur fur Altreich” ir buvo

Lietuvos gyventojų repatri- traktuojami panašiai kaip 
jacijos tegalima žiūrėti kaip jr wtj karo pasekmSje
į integralų tęsinį Sovietų Ru
sijos agresijos aktų Lietu
vos atžvilgiu, aktų, kurie bu
vo sovietų vyriausybės su 
Vokietijos vyriausybe sutar
ti dar 1939 m. rugpiūčio 23 
d., ir pradėti prieš Lietuvą 
1939 m. spalių mėn. raudo
nosios armijos įgulų įvedimu 
į Lietuvos teritoriją, vėliau 
pasireiškę Lietuvos okupa
vimu ir suvereninių Lietuvos 
organų veikimo suspendavi
mu, kuris tebesitęsia ir ligi 
šiol.

Repatrijavimo tikslas — 
grąžinti į Vokietiją vokiečių 
kilmės asmenis. Lietuvoj vo
kiečių kilmės asmenų buvo 
apie 15,000. Tuo tarpų iš 
Lietuvos ji reichą repatrija
vo apie 55,000 asmenų. Apie 
40,000 asmenų “repatrijavo” 
ne todėl, kad jie būtų buvę

skautus
Vyriausias Jungtinių A- 

merikos Valstybių skautų 
(Boy “Scouts of America) 
reikalų vedėjas Elbert K.

Savo
siomis pastabomis redakci
ja atkreipė į šiuos straips
nius skaitytojų ypatingą dė
mesį.

Lenkų grupės Buenos Ai
res ispanų kalba leidžiamas 
biuletenis vieną savo nume
rį paskyrė Baltijos valsty
bėms. Prie straipsnio apie 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos tarptautinę reikšmę, pri
dėta Li e t u v a i Išlaisvinti 
Centro Argentinoje deklar3.- 
cija, ištraukos iš dr. A. Bil- 
manio veikalų ir palanki 
knygos “Lituania entre fue- 
go cruzado’’ recenzija.

Čilės Kongresmanas 
Susidomėjęs Lietuvos 
Likimu

maitinimąsi Fretvvell, 2 Park Avenue, 
iki minimumo — dažnai iki jųew York 16 N Y 
vieno karto per dieną, žino
ma, tai neigiamai atsiliepia 
į jo sveikatą, o kartu ir į 
mokslą.

Studentai, kuriems pri
trūko stipendijų ir dabar 
turi dirbti miškuose ar fab
rikuose, turi irgi tuos pa
čius sunkumus. Mat jie, 
kaip ne specialistai tose sri
tyse, uždirba vos maistui ir 
butui.

Gautais drabužiais iš Jū
sų, deja nedaug studejitų 
galėjo pasinaudoti, ne3 švar
kai beveik visi buvo per 
maži, o kelnių visiškai ne
buvo. Todėl studentų būklė 
nuo to nepagerėjo.

Tad prašome, gerbiamieji 
tautiečiai, atsižvelgti į sun
kią studentų būklę ir pagal 
išgales pagelbėti eilutėmis 
(siūtais), apsiaustais, marš
kiniais ir kitais.

Drabužius ir kitus daik
tus, siųskite tiesiog BALF’o 
sandėliui, United Lithuanian 
Relief Fund of America 
Warehouse, 101 Grand St.. j 
Brooklyn 11, N. Y. Siųsda-'

siomis
dienomis pranešė, kad visoje 
Amerikoje, skautų tarpe, 
šiuo metu vyksta didelis
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WHFC - 1450 kiiocycles
SEKMADIENIAIS — nuo l-mos 

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

valandos vakare.
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Kodėl Pasilikti 
Sergančiu?

INKSTŲ, PŪSLES, SOCIALES
LIGOS PASEKMINGAI

ISGYDYMOS. SU PENICILLIN 
Mes Jau pakalbėjome tOketanėiains, 
kurte kentėjo dėl NERVIŠKUMO. OD
OS, KJtAŪJO, LIAUKŲ, IR PRIVATI
NIŲ filGŲ. Gydome ėlaplnlmo kanalo 
Hunefraiavlmus, nutekėjimus, pertenku 
vertima tuStlntl pilelę, nuolatini kėlimo
si nakčia li lovos.

PIZINfi m FLIOROSROPIŠK A
X-RAY EGZAMINACIJA
MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO IR 

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS
VISKAS TIK UŽ $3.00 

PILĖS (Hcmoroidai)
IŠGYDOMA MUSŲ SAUGIU METOIU 

BE OPERACIJOS 
B H HKAUKMO

BE PIOVIMO. BE DEGINIMO, 
Didžiumoje atvėJu palengvina n Jo 1 

Iki B dienų laikotarpyje.
Gydymo kaėtal prieinami kiekvienam 

darbininkui.

PATENKINIMAS GARANTIJOJ A M AB 
KIEKVIENAM KURI PAIMAM GYDYTI 

DIRBANČIŲJŲ PATARNAVIMUI 
ATVIRA VAKARAI8

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

Kampas Adams—šeštame Aukšte 

VAL.: kasdien nūo 9 ryto iki 8 vakare 

Sekmadieniais uždaryta.

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

IS MfisflJ Bfrl

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas 1
btavSs

Amerikos Lietuvių Paminklas 
Šv. Antano Garbei!

Šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios 
Statybos Fondo Vajus.

Didėjant Lietuvos Pranciškonų skaičiui Amerikoje ir nebe
galint jų visų sutalpinti dabartiniame nedideliame vienuolyne 

Mount St. Francis, Greene, Maine,
Tėvai Pranciškonai STATYS DIDESNĮ

ŠV. ANTANO VIENUOLYNĄ IR KOPLYČIĄ!
Komunistams konfiskavus visus Pranciškonų 

vienuolynus Lietuvoje,
Naujasis Šv. Antano Vienuolynas,

liks vieninteliu pasaulyje Pranciškonų vienuolynu, kuriame 
apsigyvens po platųjį pasaulį karo išblaškytieji Lietuvos 
Pranciškonai ir į vienuolyną naujai įstojusieji Lietuviai 

Amerikiečiai.
PRIE PAMINKLINIO ŠV. ANTANO VIENUOLYNO 
STATYBOS NUOŠIRDŽIAI PRAŠOMI PRISIDĖTI 

VISI AMERIKOS LIETUVIAI.
Už Kiekvieną, Kad Ir Mažiausią Auką 

Tėvai Pranciškonai Bus Amžinai Dėkingi!
Šv. Antano Viennolyno Ir Koplyčios Statybos Fondan 

Priimami Ir Karo Bonai 
Neužmiršk šv. Antano Vienuolyno 
IR SAVO TESTAMENTE.

UŽ TAVO VfiLĘ
Pranciškonai nuolat melsis ir laikys Šv. Mišias!

LIETUVOS PRANCIŠKONAI 
Mount St. Francis Greene, Maine

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UZ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

atsiradusieji Vokietijos te
ritorijoje svetimšaliai. Vo
kiečiams okupavus Lietuvą, 
šiai “repatrijtmtų” katego
rijai uždrausta, buvo grįžti 

Lietuvą ne tik apsigyventi, 
bet net trumpam laikui įva
žiuoti savo reikalams susi
tvarkyti. Šios antrosios ka
tegorijos “repatrijantų” tar Buenos Aires (LAIC) — 
pe yra eilė lietuvių patriotų, Sergio Fernandez Larrain. 
repatrijavimu išimtų iš NK Čilės kongresmanas, jo ra- 
VD kalėjimų. Repatrijavimu šytame Kazimierai Čibirui 
jiems buvo išgelbėta gyvybė,1 laiške, pasisako domisis Lie- 
nors vokiškumo jie neturi tuvoa reikalais. Apie Lietu- 
nė šešėlio. vos martirologiją daugiau-

------------------- šiai sužinojęs iš jo straips
nių, kurie esą net Čilėje pla
čiai inteligentų skaitomi. Su 
dideliu susidomėjimu per
skaitęs K. Čibiro knygą “Li
tuania entre fuego cruzado’’ 
kur radęs daug svarbių fak
tų. Jis pabrėžia, kad prieš 
sovietų imperializmą reikia 
kovoti, kad tą kovą reikia 
tęsti visomis jėgomis, drau
ge neabejojant pasisekimu, 
nes pergalė yra tikra. Toje 
kovoje kongresmanas siūlo 
savo visišką paramą.

lenką Parašus, 
(ad Lietuvai 
grąžintų Laisvę

— Iš-New York (LAIC)
vokiečių kilmės, o tik todėl, į vietintieji lietuviai, pradėjo 
kad raudonosios armijos o- rinkti parašus prašant Lie- 
kupuotoj Lietuvoj jiems grėj {Uvaį grąžinti laisvę. Petici- 
sė laisvės netekimas, Sibi-, numatoma įteikti okupa-

rniMMuetaf PUnal Patenkintų PlrMjų IŠgaralna Mum. —
Prie Progos Paklauskite Jų i

Archer Avenue Fumiture Co.
— PAKLOK SUITE IŠDIRBĖJAI —

4140 Archer Avė. Chicago 32, III.
Telefonas — LAFayette 8516 

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

Lietuva turi vėl būti Nepriklausoma Valstybė!
S,

WESTWOOD IIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

ras ir mirtis. Pagal sovietų 
vyriausybės su Vokietijos 
vyriausybe sudarytą repatri 
jacijos susitarimą užteko į- 
rodyti, kad kurioj nors pre
tendento repatrijuoti šeimos 
pusėje, kad ir tolimoj gene
racijoj, yra buvę evangelikų 
tikybos išpažintojų ir to jau 
formaliai užteko “vokiška- 
jai” kilmei nustatyti, nors 
faktiškai su vokiškumu ab
soliučiai nieko bendro ne
būtų toji šeima turėjusi. Gel 
bėdamiesi nuo sovietų tero
ro ir gelbėdami savo arti
muosius iš kalėjimų, dešim
tys tūkstančių visai grynų 
lietuvių patriotų, absoliučiai 
nieko bendro neturėjusių nei 
su vokiška kilme, nei su na-1 *

ūnei vyriausybei.

PLATINKITE ‘DRAUGĄ’

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo

#24.10
#500.00 OYDYMO

POLISAS
#4.00 METAMS

NAMINIU 
Rakandu 

APDRAUDA 
’1000.00 polisas 

Trims metama 
Pradedant i

#5.00
nuo

J. A. Shnlmistraa
NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

1 SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEI,.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

NELAUKITE—
Ryloj Jau Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrini i nuo ugnies, namas, baldas, 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 ftlų Kompanijų:

• COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MTCHIOAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY

DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINES IR ALAUS

Geriausių rūšių alų 
pristatome į namus: 
buteliais, dėžėmis ir

statinėmis.

★ ★ ★
AL. ŠIMKŪNAS 

Savininkas

Telefonas PROspect 5951

Lietuvos Nepriklausomybei - tam aukokimės!
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Šeštadienis, birž. 8 d., 1946

Klausimai ir Atsakymai
gauna mėnesinį užlaikymo 
mokestį, negali prašyti ki
tokio atlyginimo, Veterans 

kraštą palaido- Administration tačiau nesu
stabdo pusiau-laiko darbo, 

,,, , . , jeigu toks darbas nesulaiko
SS arba -
paskyrimas kenkįa mokslo stoviai

Klausimas — Buvusi WA 
C praneša, kad, paliuosavus 

kad kūnai būtų grąžinami į iš tarnybos ji užsiregistra- 
šį kraštą ar paliekami da- vo biznio mokykloje pagal 
bartinėj palaidojimo vietoj., GI Bill. Mokyklos viršinin-

Klausimas — žuvusio ka
rio giminė klausia, kada mū
sų kareivių kūnai bus grą
žinami į šį,
jimui?

Atsakymas - 
ne svarstoma 
pinigų tam tikslui. Senatas 
jau užgyrė. Pirmiausia bus 
atsiklausta, ar šeimos nori,

Kada bus nutarta, praneši
me savo skaitytojams su vi
somis oficialiomis informa
cijomis.

Klausimas — Veteranas 
praneša, kad, būnant ka
riuomenėje, nuo kokios tai 
ligos daug dantų iškrito. Da
bar paliuosuotas. Ar jis ga
li gauti tolesnę dantų prie
žiūrą arba naujus dantis?

kas jai pranešė, kad kai Ve
terans Administration už- 
girs jos mokslą, jis jos pi
nigus sugrąžins. J03 švieti
mas buvo užgirtas. Dabar

PO REZIGNACIJOS

Ed. R. Stettinius, Jr., U. 
S. delegacijos Jungtinių Tau 
tų Organizacijoj pirminin
kas, išeina iš Baltųjų Rūmų 

nokykla praneša, kad ji pri-, ashingtone, po įteikimo
ma tik invalidus veteranus 
pagal Public Law 16, ir at
sisako grąžinti jos pinigus 
aiVoa leisti toliau siekti 
mokslo pagal Public Law 
346 (GI Bill).

rezignacijos, kurią prez. Tru- 
man priėmė. (Acme-Drau- 
gas telephoto)

CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA Kvietimas
t- Prucnmo a

So. Chicagos žinutės
Piknikas pavyko, šv. Juo

zapo parap. pavasarinis pik
nikas visais eižvilgiais pa
vyko. Nors biskutį šaltas vė- 
jalis švaistėsi, bet, parapi- 
jonų ir geraširdžių svetelių 
netrūko. Piknikas pelno da
vė $2,050.00.

Kleb. kun. V. Černau&kas 
šiuo nuoširdžiai dėkoja dar- 
bininkams-ėms, komitetui, 
draugijoms, parapijonams, 
svečiams roselandiečiamg ir 
rėmėjams iš kitų kolonijų,, 
kurie atvyko į pikniką. Dė- 
koja svečiams klebonams ir 
kunigams iš kitų parapijų už 
dalyvavimą piknike. Dėkoja 
visiems tiems, kurie prisidė
jo bent kokiu būdu prie pik
niko pasisekimo.

kos pamokose ir chorų vė
lime. Linkime smagių atos- 
ogų.

Kilnus tikslas. Sumanymu 
tolių geradarių, renkama au
kos, kad įtaisyti monstran
ciją Tėvų Pranciškonų vie
nuolynui, Greene, Maine. 
Kas iš So. Chicago norėtų 
prisidėti prie to tikslo, au
ką gali priduoti So. Chicago 
raportsriui.

Rinkliava. Sekminių sek
madienį visose bažnyčiose 
bus rinkliava diecezijos lab
darybei. Parapijonai prašo
mi sulyg išgalės prisidėti. 
Vokelius grąžinkite birž. 9 
d. Rap.

PRANEŠIMAS
Rrighton Park. — Drau

gystė Gvard. Pirma Div. šv. 
mą, kuris įvyks birželio 9 Kazimiero Karai, laikys
d., Liepos darže, Willow
Springs.

Prašome atsilankyti į Gar- 
field Park Klubo išvažiavi-

Madonėkite atsilankyti, o 
mes užtikrinam, kad visi 
linksmai laiką praleisit, nes 
bus gerų gėrimų ir galėsit 
pasišokti prie geros muzi
kos.

Kadangi klubo pusmetinis 
susirinkimas išpuola tą pa
čią dieną, prašom visų na
rių atsilankyti 1-mą valan
dą popiet į Napoleon Hali, 
3958 W. 5th Avė. Komitetas

priešmetinį susirinkimą bir
želio 9 d., parapijos svetai
nėje, 2 vai. popiet. Visi na
riai prašomi laiku susirink
ti, nes yra svarbių reikalų 
aptarimui. Taipogi primena
me nariams, kad vasaros lai
ku nelaikysim susirinkimų 
per 3 mėnesius — liepos, 
rugpjūčio ir rugsėjo. Tad 
šiam susirinkime bus proga 
visiems apsirūpinti su mo
kesčiais. Valdyba

Atsakymas — Mes krei-

gų, daugiausia nuo vitami- 
nuoto maisto trūkumo ser
ga ir daugelis jų miršta. Mir-

pėmės į tą mokyklą ir Ve- tingumas ypa.č didelis kūdi 
terans AdministraticMi mo
kykla sugrąžins pinigus. Ve
terans Administration reko- 

kurios turi tokiuskyklas, 
menduos kelias 
pat kursus.

kitas mo-

Negauna Aufomobi- 
liaus, kreipės į teismą

Vienas čikagietis iškėlė 
teisme bylą Scholl Motor 
Sales Co. dėlto, kad nepri
stato jam naujo automobi- 
liaus. Sako, firma paėmė 
nuo jo $100 rankpinigių, bet, 
sputomobiliaus nepristato. 
Pirkėjas nori, kad teismas 
pažiūrėtų į kompanijos kny. , 
gas, kokioje eilėj yra įrašy-. 
tas jo vardas.

PATAISYKIT SAVO NAMO 
STOGĄ ir UŽDEKIT 

MŪRINIUS SIDINGUS

Pagerbė Veikėją
Town of Lake. — Susirin

kusios draugės pas Petronėlę 
Turskienę, 4639 So. Hermi- 
tage Avė., pagerbė ią varda
dienio proga. Sudėta daug 
linkėjimų ir dovanų.

P. Turskienė yra žymi vei
kėjai ir stambi rėmėja visų' 
mūs įstaigų. Jos vardas yra 
įamžintas visuose vienuoly
nuose. Daug darbuojas drau
gijose ir parapijoj.

Labd. Są-gai yra nepa
prastai pasišventus. Kapinių 
dienoj viena surinko $123.09.

Ji niekuomet neatsisako 
nuo gerų darbų; visuomet

Mokslo metų užbaigimas. 
Birželio 9 d. 3 va.l. popiet 
diplomai baigusiems mokyk
lą bus į(teikti bažnyčioje po 

kių tarpe. pamaldų, o parapijos salėj
Sekančioji problema yra bus išpildyta programa. Kvie 

DRABUŽIAI, ypač Į čiami visi atsilankyti ir pa
valkams jr vy- matyti mūsų mokinių gabu

mus. Įžanga 50c.
kūdikiams.
rams. Reikia įvairių vystyk
lų mažiesiems (layettes); 
vaikams: kojinių, batų ir į-

, vairių drabužių, taip pat 
vo paliuosuotas 1944 m. Jis žaislųu

Klausimas — - Jūreivis bu-

dabar nori žinoti, ar, pagal 
gali grįžti į mo-

Atsakymas — Taip. Vy
rai ir moterys, kurie ištar
navo 90

I ir kurie

Mokykloms vis dar reikia 
daugiau mokyklų reikmenų, 
taip pat įvairių reikmenų 
aukštesnėms mokykloms ir 
Baltijos Universitetui. Ypač

Atsakymas — Pasiuntė
me Veterans Administration 
Form 526, kurią reikia iš
pildyti. Veterans Adminis- 
tration įsakys gydyti dan
tis arba užmokės už naujus 
dantis jeigu sužeisti arba 
iškrito tarnybos metu.

Klausimas — Iš ligoninės 
paliuosuotas veteranas klau
sia, ar jis gali imti “voca- 
tional rehabilftation’’ kursą,
ir ar jis turi laukti pakol | GI Bilių, 
bus paliuosuotas iš kariuo- kyklą? 
menės po dviejų arba trijų 
metų ?

Atsakymas — Reikia iš-. 
oildvti Form 1900 Jeigu navo 90 dienų arba daugiau pasigendama angliškai lietu- tas kvaMtaot^ tuoj g3“i;r P’- vLŠkų žodynu ir žemėlapiu,
lesi pradėti kursą. Mokslas Huosuoti nuo tarnybos gali tinkamų mokykloms.
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nebus nutrauktas ir kada 
būsį paliuosuotas iš tarny-

Ačiū geraširdžiams. Pasi
darbavimu Julės Norkienės, 
2948 Arch St., pritariant ki
tiems aukotojams, mūsų, baž
nyčioje yra įrengta naujų 
dalykų: puikus liktorius, ar- 
notos. kopa ir palaiminimui

Pečiai pabrangsią
Washington, D. C. — OPA 

praneša, kad pabrangsią nuo 
2 iki 3 nuoš. virimui ir na
mų šildymui pečiai.

velionas. Kleb. kun. V. Cer- i randa laiko pasidarbuoti. Ji

bos. . <
Klausimas — Veteranas 

praneša, kad jis lanko ko
legiją pagal GI Bill ir nori 
gauti kelių valandų darbą.
Jis klausia, ar (iki suras 
darbą), gali prašyti bedar
bės mokesčių?

Atsakymas — Ne. GI Bill 
švietimo taisyklėmis kas

naudotis GI Biliaus teisėmis.
| Klausimas — Ar kiekvie-l Drabužių suaugusiems taip
na valstija duoda bonus Ant, Pat reikia- Nors « d“8 iau 
ro Pasaulinio Karo vetera- i surinkto ir nusiųsta, bet vis' 

i nams ?
Kariai arba namiškiai, vi

sais karo tarnyboj liečian
čiais klausimais kreipkitės 
į: Public Relation Bureau, 
Catholic War Veterans, Em- 
pire State Building, Nevv 
York 1. N. Y.

dar toli gražu nepakanka 
aprūpinti visus reikalingais 
drabužiais. Jau dabar reikė
tų pradėti naują drabužių

per tris mėnesius — birželio 
15 d. iki rugsėjo 15 d.

Lietuvių stovykloms Vo
kietijoje ypač reikalingi vi
sokį įrankiai, kaip maži ran
kiniai pjūklai, plaktukai, vi
nys, kaltai, medžio drožinė
jimo įrankiai ir t.t. Žmonės 
stovyklose, negalėdami nie- 

Bendrojo Amerikos Lietu- mininko, yra labai daug ir1 kur užsidirbti, galėtų įvai-

Europos Lietuviams Dar Reikia Daug 
Pagalbos

vių Šalpos Fondo pirminin
kas kun. dr. J. B. Končius, 
kaip buvo pranešta pereita
me BALF Biuletenyje, ba
landžio mėnesio pabaigoje 
nuvyko į Ite.’iją, tęsdamas 
savo kelionę tiriant lietuvių 
tremtinių padėtį. Po pasita
rimų su lietuvių komitetais, 
valdžios įstaigomis ir kitų 
valstybių šalpos organizaci
jų atstovais, kun. dr. Kon-

nauskas ir visa parapija nuo 1 
širdžiai dėkoja geradariams 
už brangias dovanas bažny
čiai.

Viešnia iš kitur. Pas gi
minaičius Trumpius, 8542 
Oglesby Avė., vieši Mrs. L. 
Grose, iš Wa,terbury, Conn. 
Viešnia džiaugiasi aplankius

rinkliavą, kurios naują va- gimines, pažįstamus bei ap- 
jų BALF vadovybė skelbia žiūrėjus Chicago ir a.pylin-

jie turi būti atlikti vietoje, riais būdais pasidaryti vie- 
Iš BALF pirmininko pra- ną kitą centą pragyvenimui, 

nešimų matyti, kad šiuo me- bet, deja, norg kai kurios 
tu pagrindiniai lietuvių trem medžiagos turi, bet neturi
tinių reikalingumai yra: M 
A I S T A S ; jo neatidėlio
jant reikia lietuviams Itali
joje, Prancūzijoje, Austrijo
je ir Vokietijoje. — Maisto,
— sako BALF pirmininkas,

— reikia nemažai, ir visko

įra.nkių. Toki įrankiai būtų 
jiems labai didelė pagalba.

Šia proga Bendrojo Ame
rikos Lietuvių .šalpos Fon
do vadovybe prašo visų BA 
LF skyrių, kooperuojančių 
organizacijų ir visos Ame
rikos lietuvių visuomenės ir 
toliau nuoširdžiai vykdyti 
lietuvių šalpos darbą ir tuo- 
mi pagelbėti tiems lietu-

kės įdomias vietas. Dalyva
vo ir mūsų parap. piknike 
ir tikrai sakė turėjus “good 
time”.

Atostogos. Tai poilsio lai
kas. Daugelis jau ruošias 
atostogoms. Girdėt, mūs var 
gonininkė L. Sabonienė irgi 
žada vykti į Penna., kad ap
lankyti savo tėviškę, mamy
tę ir pažįstamus. Ji yra už
sitarnavus to poilsio savo 
triūsu tiesioginėse pareigo
se, taipgi vaikučiams muzi-

daugiausia riebalų ir mais- 
čius buvo priimtas specia- to turtingo vitaminais. Iš to 
Įėję Popiežiaus Pijaus XII maisto pienas yra būtiniau- 
a.udiencijoje, kurioje jis lai- sias, ypač kūdikiams ir ma- 
minę lietuvių šalpos darbą žiems vaikams, kurie, nežiū viams, kurie pa.tys sau nega-
ir jį dirbančius. Vėliau, tiks- rint visų ligšiolinių pastan- Ii pasigelbėti
lu šalpos darbą ir veiklą------------------------------------------------------
pagyvinti ne tik Amerikoje, M-fr ■ i.įi ■ ,fl. , ■ ~
bet ir užsienyje, kun. dr.
Končius pakvietė Jungt. A- 
merikos Valstybių preziden
to ambasadorių prie Šv. Sos
to p. Myron Taylor būti BA 
LF’o garbės pirmininku Ita
lijoje. Ambasadorius BALF 
pirmininko kvietimą malo
niai priėmė.

Baigęs savo darbą Itali
joje, kun. dr. Končius grįžo; 
į Vokietija ir ten, galutinai 
baigęs tyrinėjimus ir susi- ! 
pažinimus su tremtinių rei
kalais, toliau vyko į Austri
ją, Šveicariją ir kitur. Kada 
grįš į Jungtines Amerikos 
Valstybes, dar nežinia, bet 
reikalų Europoje, anot pir-

STASYS LITWINAS SAKO:
'1 R A R A R Geriausias Laikas Pirkti

UMDMK — VISOKIOS RCSIES NAMAMS
REIKMENIS”. ---------- GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sldlngs 
— Ijtngų — Dorų — Tvoroms Matertolo — Maliavos — 
Varniški — Rnamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardwarr — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšie- Insnllarijos Matertolo — Atnrmo įrangų — Kom
binacijos Darų — VVallhoard — Plaster Board — Vamz
džių Ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI' 
STASYS IJTWINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
■MI39 S. HALSTED 8T. TEL. VICTORT 1272

VALANDOS: Nuo 7-toa vai. ryto iki 5:30 vai. popiet

taip pat yra “Draugo” skai
tytoja ir rėmėja. Sveikinsi
me ir linkime sveikatos dar
buotis ir daug varduvių su
laukti. Dalyvė

Žmogus, kurs amžinai dai
rosi aplinkui ieškodamas, ką 
gali veikti, niekados nieko 
neatras. — O, S. Marden.

KOI.L ROOFING —
»() 1b. — 2nd Uoli .... $!.«<>
Brlck Siding — Uoli .......... $2.15
Heavy Brlck Siding ...... $(i.U5

Ketvirtainė pėdu.
TL’RIM PILNĄ PASIRINKIMĄ 

A-l
rūšies stnko — Lentų Ir Namams 

Matertolo.

Kam reikalinga namą taisyti. Mes 
dedam langus ir duris ir apkalam 
namus su Insul Brick popierių. 
Turim Visokios Maliavos Namams
Mes turini gerą lietuvį karpenterj

ALBERT LUMBER & SUPPLY 
COMPANY

38(10 SO. WES'I'ERN AVĖ. 
Tel. LAPAVĘ1TE 2101

ATYDA!
Taisome

REFRIGERATORIUS
SKALBIAMAS MASINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS — 
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBASGVARANTUOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

5306 S. Ashland Avė.
Tel. GROvehill 7570 

GROvehill 1983 - TRIangle 0073

DABAR GERA PROGA ĮSIGYTI - 
Angliškg-Lietuviškg

Lietuviškg-Angliškg

ŽODYNĄ
Nebūkite be Marlborough's 

LITHUANIAN DICTIONARY

Kaina.... $6.00
Mokinkitės Lietuvių Kalbos su Anglišku Vadovėliu!

Įsigykite Marlborough's 
LITHUANIAN — SELF-TAUGHT

Kaina.... $2.25
Siųskite Jūsų Užsakymus Sekančiai:—

"DRAUGAS"
2334 South Oakley Avenue

CHICAGO 8, ILLINOIS

Mes Pagelbėsime lums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais

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

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

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

1739 SOUTH HALSTED STREET
Raštinė atdara nuo 9:30 vai. ryto iki 6:30 vai. vakaro. 

Šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.

t

10,000 BONKŲ
DEGTINES

• 3RANDES
• RŪMO

GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALCMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

VATHAN 
KANTER 

“Ijli'tiiviikM 
Cydnkaa'’

t
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Žiupsneliai Iš
Town of Lake

Šiuo tarpu sunegalėjo Lau 
raitienė, Kalvaitienė, Nor
kienė, Kasparavičienė ir kun. 
Adominas. Pasimelskit už li
gonius, kad pasveiktų.★

Bernice Vaišvil ištiko ne
laimė dirbtuvėje: smarkiai 
pirštą sužeidė. Sakoma: vie
na bėda, ne bėda, bet kai 
dvi, trys apsėda, tai jau bė
da, Tėvas seniai sirguliuoja, 
motiną irgi liga. suspaudė, 
Bernice kol kas viena ranka 
irgi mažai galės pagelbėti.

★
Juškų namas sudegė nak

tį iš penktadienio į šeštadie
nį. Vienas gyventojas Svilas 
pritroško, o jo žmona, ap-

Draugijų Aukos
ŠV. KAZ. AKADEMIJAI — 
MARIA HIGH 8CHOOL — 
Minersville, Pa.:

Mokyklos Sodalietės $2. 
Baltimere, Md.:

Kun. dr. L. Mendelio dėka 
oarapijos kolekta $1,643.20;

Budriko radio 
programa

Šį sekmadienį, birž. 9 d., 
kaip ir nudėtos., bus girdi
ma Budriko radio programa 
per stotj WCFL-1000-k., 
kaip 9:30 vai. vakaro. Prog-

Mokyklos Sodalietės $5; Mi-,ramoj dalyvaus geri daini- 
nistrantų dr-ja $5; Mrs. A. | ninkai, choras ir didžiulė 
Kripas $50. Viso $1,703.20. 1 Budriko radio orkestrą. Bus 
Woroester, Mass.:

Ministrantų dr-ja $5; Mo
kyklos Sodalietės $5. Viso 
$10.
Shenandoah, Pa.:

ARD 27 skyr. $50; Mokyk
los Sodalietės $5; Ministran
tų dr-ja $5. Viso $60.00. 
Rockford, IH,:

Ministrantų dr-ja $3; Mo
kyklos Sodalietės $3; Mrs. 
P. Misiūnas $5. Viso $11.00.

degė. Nukentėjuslėms nuo Nashua, N. H.:
gaisro reiškiame užuojautos. ! Jaunų Moterų Gildą $5;

★ Marijos Vaikelių Sodalicija
Kleb. kun. A. Linkus su į $5; Jaunamečių Šv. Vardo 

parap, komitetu ruošiasi ! dr-ja $3. Viso $13.00.
prie parapijos pikniko bir 
želio 23 d., Vytauto parke.

Providence, R. I.:
Mokyklos Sodalietės $3;

Piknike nieko netruks. Do- Ministrantų dr-ja $2. Viso 
vanų bus vertingų, Visi pa- $5.00. 
rapijonai, kaimynai, svečiai Omaha,, Nebraska:
kviečiami suvažiuoti.

★

M. Yotkaitė, choristė ir 
sodalietė, tuokiasi su A. Ši
moniu. Pierzynskių duktė su 
T. Beczak. Jų šliūbas bus 
birž. 19 d. Šv. Kryžiaus baž
nyčioj 7 vai. vak., o puota 
parapijos salėj. Lai laimė 
lydi jų gyvenimo dienas.

f .

Kun. J. Vyšniauskas birž. 
9 d. išvyks rekolekcijų Mun- 
delein, III. Kiti važiuos vė
liau.

★

Kun. K. Barauskas ne tik 
gražiai gieda, bet ir pamoks
lus sako įdomiai. Prie pro-

gražių liaudies dainelių 
smagios muzikos.

Kita Budriko programa y- 
ra girdima kas ketvirtadie
nio vakarą, kaip 7 vai., per 
Cicero stotį WHFC-1450-k. 
Transliuojama žinios, prane
šimai ir smagi muzikalė pro
grama.

Pranešimai

Ministrantų dr-ja $1; Mo
kyklos Sodalietės $1. Viso 
$2.00.
Mt. Carmel, Pa.:

Mergaičių Sodalicija $5; 
Mokyklos Sodalietės $2. Vi
so $7.00.
Newtown, Pa.:

Vilią. Juozapo Marijos stu
dentės $10.00.
East Chicago, Ind.:

Šv. Onos dr-ja $5.00.
Chicago Lietuvių Moterų 

Klubas $25.
Dariaus-Girėno Liet. Ka

reivių Motinų Klubas $25.
Katalikų Federacijos Chi

cago apskritis $10.
* ARD, skyrius iš akademi-

gos visados primena ken- ĮjOs $ioo. 
čiančią Lietuvą ir pra^o mal- Labd. Są-gos Centras $5.
domis prisiminti ir prašyti 
Dievo, kad Lietuva susilauk
tų šviesaus rytojaus. Omega

GOP už OPA
Remiantis Peoples Opi- 

nion Poli, 66 nuošimčiai re- 
publikonų Cook apskrityje i 
stovi už pratęsimą metams 
OPA kainų kontrolės. Balsa
vimuose 81 nuoš. pasisakė 
už pratęsimą kontrolės, 12 
nuoš. prieš, o 7 nuoš. nepa- 
reiškę savo nuomonės.

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

SENOMS, ATDAROMS. 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IftRF.RIMAMS
Kenčiamieji nuo senu. atdaru 

Ir skaudžių žalsdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sddėtt. Ir kaip 
nakties metu negalima gerai Išsi
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEOUBO Gint
inom palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų. atdarų Ir 
skaudžių talsdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybSe sutelks 
Jums tinkama 
nakties polis] Ir 
pagelbės išgydyt 
senaa atda
ras Ir skau- 

žals-
das Vartokite jj irgi skandlems 
nudegimams, ftafty Ir sutrflklmų 
pražallnlmul. Ir kad palengvinti 
Psorlasis niežCjlma. AtvSdlna va
dinama Athlete's Foot degimą Ir 
■ležėjlma. sustabdo jo plitimas!, 
sulaiko nuo odos sudiiflvlmo Ir 
su trūkimo tarp plržtų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui. nuo darbo Išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms U lauko pu- 
ėjus

I.KOUbO OINTMBNT parsi
duoda po »1.OO, 1.75, tr >.OO.

■lųsklte Jūsų Ifoaey Orderi tie
siog 18 —

LE G U L O
1941 No. Pulaski Rd. 

Bent. n Chicago ##. Ui.
Arba. galima gauti STEM PHAR- 
MACY. 4S4 7 W 14th St.. Cice
ro 60, Illinois.

Town of Lake. — Labda-j svetainėj, 12 vai. (tuoj po 
rių Sąjungos 1 kuopos mė- sumos). Susirinkimas labai 

|nesinis susirinkimas įvyks1 svarbus, nes bus renkama 
pirmadienį, birželio 10 d., 7 j atstovai į seimą. Visi nariai' 
vai. vakare, parapijos sve- malonėkite dalyvauti, 
tainėj. Visi nariai ir narės1 Kuopos raštJ

I malonėkite susirinkti ir nau- Į -------------------
jų narių atsivesti. Valdyba Nekalto Prasidėjimo Sese-J 

------------------ rų Giklos susirinkimas įvyks'
Tovvn of Lake. — švento antradienį, birželio 11 d., A. 

Pranciškaus Vienuolyno Rė- Linkevičienės namuose, 2535 
mėjų 3 skyr. mėnesinis su-| West 45th Place, Brighton 

ir sirinkimas įvyks birželio 10 Parke, 7 vai. vakare. Sva.r- 
d., tuoj po Labd. Sąjungos bu, prašome iš visur skait- 
1 kp. susirinkimo, parapijos lingai jame dalyvauti, 
svetainėj. Nariai malonėkite ,j Valdyba
susirinkti. Valdyba

Visų Šventų Draugys 
Marąuette Park. — Liet. tės, Cicero, svarbus pusme- 

R. K. Sasivienymo 163 kuo- 1 tinis susirinkimas įvyks sek 
Pranešėjas Pa la*kys mėnesinį susirin- madienį, birželio 9 d., 1 vai.

kimą birž. 9 d., parapijom popiet. Rast. E. VV. Mikutis

Nepaprastas Šv. Kazimie
ro Akademijos Rėmėjų Dr- i 
jos susirinkimas įvyks sek
madienį, birželio 9 d., 2 vai. 
popiet, Šv. Kazimiero Aka- Į 
demijoje. Visų Chicagos ir 
apylinkių skyrių prašoma 
būtinai dalyvauti

A. Nausėdienė, ARD pirm.

Čekijos Komunistai 
Laimėjo Rinkimus

Šiomis dienomis įvyko rin
kimai; kurių rezultatai paro
dė jog Čekoslovakijos komu
nistų partija laimėjo didžiu
mą balsų vakar dienos rin
kimuose seimui. Nė vienai i 
partijai nelaimėjus didžiu-1 
mos, atrodo kraštą vėl vai- j 
dys koalicinė vyriausybė.

Daugiau negu 7,000,000 
balsuotojų davė savo balsus 
tvarkiai praėjusiuose rinki
muose. Kairieji laimėjo dau
giau negu 50. yuųšimčių visų 
balsų.

Aka,d. Alumnės $50.
A. Nausėdienė, seimo ved. 
V. Galnaitė, seimo rast.

B. A. LAtiiAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KO PI, Y ČIA —

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

Japonijoje Didėja 
Bado Aukų Skaičius

TOKYO, Japonija. — U.S. 
armijos nurodo jog ‘‘didė
jantis skaičius” japonų mirš 
ta nuo bado ir netinkamo 
maitinimo Tokyo srityje. Ba
landžio mėnesy gatvėse ras
ta 267 lavonai.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.
— Tai Padarysite Tiesios 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

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

Dovydu Lietmnų yra 
pafsnlmfi tai* mene Mtvrait 
kuriuo* mea padirbome jitmt.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų

Prie pirmos progos atvyldi 
| mūsų didįjį ofisą ir dirb 
tnvę sekančių adresą:

VENETLAN MONUMENT COMPANYf 17 NO. WE8TERN AVĖ. TEL.: SEELEY 6103 
(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

pirkite tiesiog nuo — 
MR. NELSON 

— Savininko —

Si. Casimir Monumenl 
Company

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 633 5*
I

AT YDA!
Dėl informacijų kaslink II Pasaulinio Karo Veteranų per

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

MAŽEIKA "EVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Nauja Koplyčia Marąuette Parke

6845 S. Western Avė. - Pro.
PADEKONE

A. A
SKOLASTIKA DALINKEVICIENfi

Kuri mirė Geg. 31 d., 1946 m., ir tapo palaidota Birž. 3 d., 
o dabar ilsis šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilus ir nega
lėdama atidėkoti tiems, kurie suteikė jai paskutinį patarna
vimą ir palydėjo ją j tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailėdami jbs prasišalinamą iš mūsų 
tarpo, dėkojama mūsų dvasiškiems tėveliams, kun. Kleb. J. 
Paškauskui, kuųr A. Zakarauskui ir kun. St. Petrauskui ku
rie atlaikė įspūdingas pamaldas už jos sielą ir kun. Kleb. J. 
Paškauskui, kuris pasakė pritaikintą pamokslą bažnyčioje.

Dėkojame kun. A. Miiciūnui, MIC., už atsilankymą į namus 
ir atkalbėjimą ražančiaus.

Dėkojame Tretininkų brolijai, Apaštalystės Maldos ir šv. 
Kazimiero Akademijos rėmėjų draugijoms.

Dėkojame varg. B. Janušauskui uz gražų giedojimą ir gro
jimą laike pamaldų.

Dėkojame visiems šv. Mišių aukotojams.
Dėkojame laid. direktoriui Antanui B. Petkui, kuris savo 

geru ir mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo ją į amži
nantį, o mums palengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius. Dė
kojame grabnešiams ir visiems, kurie paguodė mus nuliūdimo 
valandoje ir pagalios, dėkojame visiems, dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms: o tau mūsų mylima žmopa ir motinėle, 
lai Visagalis Dievas suteikia amžiną ramybę ir atilsį.

Nuliūdę lieka: — Vyras, Sūnus, Dukterys, Marti, Žentai, 
Seserys, Uruliai, Pusbroliai, Anūkai, ir Kitos Giminės.

KAZIMIERAS KURSAS (KIFSAS)
Gyveno 2727 W. Evergreen.

Mirė Birž. 5 d., 1946 m., 3 vai. p.p., sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskričio Žagarės para

pijos Totiotelių kaimo. Amerikoje išgyveno 35 metus.
Paliko didel ame nuliūdime: žmoną Eleną, du seserėčių 

Praną ir Antaniną Mattuzas; pusseserę Marijoną Klimas ir 
jos vyrą Julių; pusseserę Barborą Sargonienę ir jos vyrą 
Stanislovą; pusseserę Vincentą K’.imą ir jos šeimą, o Lietuvoj 
scserę Antaniną Kipšą, pusbrolį Vincentą Kvedarą ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie Kęstučio ir Joniškiečių Klilbų.
Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 S. Haisted.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, Birželio 10 d. Iš koplyčios 
8:30 vai., ryto, bus atlydėtas į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nutylėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, Seserėčiai, Pusseserė, Pusbrolis Ir Kitos 
Giminės.

baidot., direkt., P. J. Ridikas. Tel: YARds 1419:

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F, Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330*34 S. Caliiornia 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai, 
8 vai. vak.

Antra Koplyčia Senoje Vietoje:

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

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

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

NULIŪDIMO

-K
<T»>

VALANDOJE
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

6812 So. Western Avė., Chicago, Il~
Telefonas — GROVEHILL 0142

Misų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
jūsų flnanslikam stoviui prieinamas!

NARIAI:

O h I e a g o i
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių
Aaoelacljoa

AMBULANCU 
Patsr naujam 
dienąir naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

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

Phones CANaI 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

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

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S. CALIFORN1A AVĖ. Tel. LAF. 3572

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

Teiephone YARds 1419

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th St._________Phone YARds 0781

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

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 0099
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Gimimo Sv. Paneles Marijos Parapijos Didelis Piknikas!ii
-................................................................................................................ . . 1 ii

Sekm., Birž. (June) 9d., 1946, Gražiame Vytauto Parke
Pradžia:- Veikimas prasidės 10-tq vai ryto.

Piknike bus užtenkamai visiems skanių valgių ir gėrimų, taipat ir skanaus 

kugelio. Bus įvairių pasilinksminimų ir žaislų bei gera muzika šokiams. Visus Chi-

$ Karnivalas Prasidės Birž., 12 d. ir tęsis iki Birž. 23 d. - prie mūsų Bažnyčios. .

1

Prie 1151h Street, tarp Crawford ir Cicero Avenues.
Įžanga:- Visiems, jauniems ir seniems, dykai.

cagos ir apielinkės miestų Lietuvius širdingai kviečiame dalyvauti šiame Piknike. w 

Jame turėsite tikrai gerą laiką. KLEBONAS KUN. J. PAŠKAUSKAS

...................... Širdingai kviečiame visus ir iš visur dalyvauti. v

Grupė amerikiečių

Ruošias į Motinos Cabrini kanoni
zacijos iškiimes

GRUPEI VADOVAUS PATS APAŠTALIŠKASIS DELE
GATAS. KANONIZACIJOS IŠKILMES BUS LIEPOS 
7 DIENA.

Grupė žymių amerikie
čių, pasauliečių ir dvasinin
kų, ruošias specialiu lėktu
vu skristi į Romą, kad da
lyvauti Motinos Cabrini ka
nonizacijos iškilmėse, ku
rios Šv. Petro Bazilikoj bus 
liepos 13 d. Grupėje bus ir 
Motina Grace, viršininkė 
Šv. Jėzaus Širdies Kongre
gacijos, kurią Motina Ca
brini įsteigė Amerikoj; ir 
prelatas Aristeo V. Šimoni, 
iš Columbus Hospital, buvęs 
vice postulatorius ir dau
giausiai pasidarbavęs Moti
nos Cabrini kanonizacijos 
reikalu. Grupei vadovaus 
Apaštališkasis Delegatas A- 
merikos Jungtinėms Valsty
bėms arkivyskupas Amleto 
Cicognani.

"Apimti nebvilties -

Žiūrėjom j miglotu ateiti"
TRUMPA, BET LABAI NUOŠIRDI PADĖKA AMERI

KOS LIETUVIAMS UŽ TEIKIMĄ PARAMĄ

Žiaurus antrasis pasauli
nis karas musų tautiečius iš
blaškė po visą pasaulį. Pa
likę savo tėvynę, savo na
mus, šimtai tūkstančių lie
tuvių atsidūrė be pastogės, 
be rūbų, be maisto. Karas pa 
sibaigė. Tėvynė okupuota.

Nedidelį lietuvių būrelį ši 
karo audra atbloškė į gra
žiąją, saulėtąją, tačiau ne
turtingą Italiją. Nuskurę, 
karo išvarginti, apimti ne
vilties žiūrėjom į miglotą at
eitį Čia savo dosnią ranką 
ištiesė mūsų užjūrio broliai 
Amerikos lietuviai. Aukojo 
gal net paskutinį švarką ar 
apsiaustą, kad paremtų 
skurde gyvenančius savo 
brolius, kad palengvintų sun
& ' -------------------

PASKOLOS ANT MORGICIŲ - 4%
* BE KOMI8INO

Tortu Virti S17.SOO.OOO. — Atsargu Fondu Viri 11,800,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

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

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

%---------- --------------------- ?

Motina Cabrini bus pir
moji Amerikos šventoji.

Į Ameriką ji atvyko iš 
Italijos 1889 metais ir per 
28 metus įsteigė net 67 ins
titucijas, inimant ir Colum
bus Hospital, kuriame ji ir 
mirė 1917 metais.

Anglijos kardinolas Ber- 
nard1 Griffin, viešėdamas 
Chicagoj, lydimas Chicago 
kardinolo Samuel Stritch, 
tarpe kitų įstaigų, atlankė 
ir Columbus Hospital, kad 
pamatyti tą kambarį, kur 
palaimintoji Cabrini mirė.

Amerikiečių keleivių grupė 
specialiu lėktuvu Romos iš
skris iš New York, liepos 12 
d.

kią jų tremtinio dalią.
Mums tai buvo didelė ma

terialinė, bet dar didesnė 
moralinė parama. Pasijutom 
nesą visų pamiršti ir apleis
ti tremtiniai, pasijutom tu
rį savo globėjus ir gerada
rius.

Todėl mes visi šiaurinės 
Italijos lietuviai reiškiame 
Jums, Brangūs Tautiečiai A- 
merikos lietuviai, nuoširdžią 
padėką ir pasižadame visas 
savo jėgas aukoti mūsų ben
dram tikslui.

Šiaurės Italijos lietuvių 
vardu:
T. Leonardas Andriekas, O.F.

Buvęs lietuvių tremtinių 
kapelionas Reggio Emilijos 
ir Modenos stovyklose.

ŽINIOS
Ir profestonai
prieš KKK

“Southern Methodist Lay- 
man Magazine” stipriu edi- 
torialu išėjo priešais atgi- 
jančią teroristų organizaci
ją Ku Klux Klan. “Mes ti
kime, kad praėjo jau tos die
nos, kuomet toji organizaci
ja galėtų gauti mūs teismų 
pripažinimą ir autorizavi- 
mą”, sako laikraštis.

Redaktorius sutinka net 
paaukoti $100 teisminei ko
vai, kad būtų uždrausta
KKK.

Smerkia tokius namų 
savininkus

Boston, Mass. — Arkidie- 
cezijos organas “Pilot” ra
šo, kad namų savininkai, 
kurie išnomuodami namus 
jaunai porai raštu reikalau
ja pareikšti, jog ji neturės 
vaikų, turėtų būti traukiami 
į teismą, kaipo agentai - 
provokatoriai prieš Dievo 
teises ir valstybės gerovę.

Laikraštis pagiria vieną 
teisėją, kuris išmetė iš teis
mo bylą namų savininko, no
rinčio išvaryti iš namų nuo
mininką tik dėlto, kad jie 
laukiasi kūdikio.

KKK grasina
Atlanta, Ga. — Praneša

ma, kad valstybės guberna
torius Ellis Arnall yra ga
vęs keletą Ku Klux Klan 
grąsinimų. Nežiūrint to, gu
bernatorius pasiryžęs išvyti 
iš valstybės tą teroristų or
ganizaciją.

,!^mnu torpeda prie 
Golden Gate

San Francisco, Calif. — 
Golden Gate tilto pietų pu
sės pakraštyje šiomis die
nomis užtikta japonų sub- 
marino torpeda, kuri laivyno 
inžinierių išimta ir išardy
ta. Manoma, kad japonų sub- 
marinas buvo paleidęs tor
pedą tiltui išsprogdinti, ta
čiau įstrigus į smėlį torpe
da nesprogo.

Į Pramato karą su | 
į Rusija

N am pa, Idaho. — Senato
rius Taylor (dem. Idaho), 
kalbėdamas čia politiniam 
mitinge už George Donart, 
Idaho valstybės kandidatą į 
U. S. senatorius, pareiškė, 
jog Amerikos Jungtinių Val
stybių kariuomenės ir laivy
no karininkai tikisi netolimo 
karo su Sov. Rusija.

Per kunigą atgavo 
brangenybės

Yonkers, N. Y. — Polici
ja paskelbė nepaprastą atsi
tikimą. Prieš kiek laiko iš 
Robert Schmel automobilio 
buvo pavogta deimantinių 
žiedų $6,000 vertės. Po kiek 
laiko nežinomas asmuo at
silankė į vienas katalikų pa
rapijos kleboniją ir grąžino 
žiedus prašydamas juos per
duoti savininkui. Kunigas 
žiedus nunešė policijon, o ši 
perdavė Schmel’ui.

Socialio veikimo 
kursai

Columbus, Ohio. — šv. 
Karolio Seminarijoj šią va
sarą Nationalės Katalikų 
Gerovės Tarybos Socialio 
Veikimo Departmentas įs
teigs dviejų savaičių Socia
lio veikimo kursus vien tik 
kunigams. Kursai bus nuo 
birželio 17 iki 28 d:.

Kas Girdėt^
Chicago je<>

Keturiems numovė 
kelnes

Du plėšikai, užpuolę Mc- 
Lean Motor Sales, 2035 N. 
Cicero Avė., įsakė jame bu
vusiems keturiems vyrams 
nusimauti kelnes, Irving Rit- 
ter, automobilių biznieriaus 
iš Minneapolis, Minn., kelnių 
kišenėj buvo $2,400; Sam 
Wolfe, firmos savininko, kel
nių kišenėj buvo $3,300; 
Joseph Herstein, jo partne
rio kelnių kišenėj buvo $1,- 
140; ir John Wrastiak, kos- 
tiumerio kelnių kišenėj buvo 
$100.

Pasiėmę visų kelnes ir iš
sirinkę geriausį automobilių 
plėšikai pabėgo.

$100,000 vertės . 
brangenybių

Federalis vidaus mokesčių 
kolektorius rekvizavo Lfbe- 
ral Loan Bank, 21 E. Adams 
St., dėl nesumokėjimo fede- 
ralių mokesčių. Pranešama, 
kad tame “banke” rasta už
statyta brangenybių (jewel- 
ry) $100,000 vertės.

Išnešė su visa spinta
Iš Du Sable Beer and Be- 

verage Distributing Co. plė
šikai išnešė geležinę spintą 
1,300 svarų, kurioj buvo pi
nigais $1,400 ir tiek pat če
kiais. ’

LaSalIe viešbučio gaisro atgarsiai
LIETUVE IŠSIGELBĖJO

Pasirodo, kad tarpe poros 
šimtų nukentėjusių nuo gais
ro, tai yra lengviau ar sun
kiau apdegusių, yra ir viena 
lietuvė-Mrs. Ann Paluckis, 
iš Waukegan, gyvenanti ad
resu 824 Prescott St. Sun
kiai apdegus ji paimta į 
Henrotin ligoninę ir buvo 
nežinoma, kas per viena. Ed
vardui Paluckiui, kuris dir
ba American Steel and 
Wire Co., atsišaukus, pasi
rodė, kad tai jo žmona.

★

VYSKUPAS PIRMUTINIS
Chicago Sun įsteigto fon

do Jack Barry išmokslini
mui pirmuoju aukotoju buvo 
vyskupas B J. Sheil; pa
aukojo $100.

Jack Barry yra sūnus Ju- 
lia Barry, naktinės telefonų 
operatorės LaSalIe Viešbuty
je, kuri eidama pareigas žu
vo gaisre. -\

*
GREIT BUS ATRE
MONTUOTAS

Kadangi Chicagoj yra di
delė stę^a viešbučių, Fede- 
ralės Ci vilės Produkcijos 
Administracija, kaip prane
ša Chicago Regiono virši
ninkas W. Fred Stevens, da
vė pirmenybę medžiagoje 
viešbutį tuojau atremon
tuoti. Remonto darbas pra

Barry kandidatė 
telefoną medaliui

Julia Berry, naktinė ope- 
ratorka telefonų LaSalIe 
viešbutyje, kuri, ištikus gai3 
rui, kad įspėti svečius, atsi
dūrusius pavojuje, ištikimai 
ėjo pareigas ir žuvo, stato
ma kandidate Veil dovanai 
pripažinti. Tris Veil meda
lius ir tris pinigines dova
nas: $100, $500 ir $1,000
kasmet duoda American Te- 
lephone and Telegraph Co. 
labiausiai pasižymėjusiems 
visuomenės labui telefonų 
tarnyboj asmenims.

Trokas ant auto- 
mobiliaus

Western ir Peterson gat
vių kryžkelėje taip susidūrė 
automobilius su troku, ku
riuo buvo gabenama 20,000 
svarų plieno, kad trokas už
virto ant automobilio. Lai
mei, troko ir autompbiliaus 
draiveriai išliko nesužeisti.

Atsargiai su
"nilsais"

Spaudoje labai dažnai 
esti žinių apie nelaimę su 
“pilsais” dėl miego. Tai vie
nur, tai kitur vyras, ar mo
teris, paėmę “pilsų” užmigo 
ir jau neatsibūdo. Patarimų 
ir vaistų nuo nemigos gali 
tik sąžiningi daktarai duoti.

sidės kaip tik viešbučio ad
ministracija pasiųs išpildytą 
aplikaciją.

IŠGELBĖTA ATMINTINE 
VĖLIAVA

Chieto Klubui, kurį suda
ro 6,000 čikagiečių dalyva
vusių kautynėse Europoj, 
britų užsienio sekretorius 
Eden buvo padovanojęs at
minčiai Did. Britanijos vė
liavą, kuri buvo padėta klu
bo prezidento ofise LaSalIe 
viešbutyje. Vėliava išgelbė
ta. Kiti atmintiniai daiktai 
žuvo gaisre.

★
ŠIANDIE LAIDOJAMA

Mrs. Julia Barry, LaSalIe 
viešbučio telefonų operato
rė, šiandie laidojama iš S't. 
Brendan’s bažnyčios, 6714 
S. Racine Avė. Gedulo pa
maldos prasidės 10 vai. Bus 
palaidota Holy Sepulchre 
kapinėse.

*
SHUBERT TEATRAS 
ATIDARYTAS

Ugnegesių ir policijos de- 
partment’ų viršininkams pa
sitarus, pranešta, kad Shu- 
bert teatras, kuriam buvo 
įsakyta nutraukti vaidini
mą, dėl nesaugumo gaisro 
atžvilgiu gali tęsti biznį iki 
tam tikro lakio. Northern te
atras ir klubai uždaryti.

Naujas OPA nuomų 
direktorius

John Joseph Ryan, OPA 
Chicago Regiono namų nuo
mų direktorius, pasitraukia 
iš einamųjų pareigų. Jo vie
ton paskirtas Tighe Woods, 
realestetininkas ir buvęs 
Chicago Real Estate Board 
sekretorius.

Katalikų Knygų 
Klubo sukaktis

Katedrinis Knygų Klubas, 
didžiausia Amerikoj organi
zacija išėjusioms iš spaudos 
knygoms peržiūrėti ir jas re
cenzuoti, šįmet mini 10 me
tų sukaktį.

Birželio 13 d., Šv. Vardo 
Katedros auditorijoj, 19 E. 
Chicago Avė., įvyks pami
nėjimas sukakties. Garbės 
svečiu bus žymus katalikų 

(rašytojas, kun. Ed. Murphy, 
S. J., autorius knygų “The 
Scarlet Lily” ir “The Road 
from Olivet”, kurių šiuo me
tu daugiausiai išparduoda
ma.

Knygos kaliniams
šerifas M. F. Mulcahy 

praneša, kad iš Chicago 
I Viešojo Knygyno siunčiama 
Cook apskrities kalėjiman 
2,000 knygų, kurios knygyne 
laikomos perviršiu. Per ka
rą nebuvo siunčiamos kali- 

' niams knygos.

mus\
X Prelatas M. Krušas, šv. 

Jurgio parapijos klebonas, 
vakar iš Kaliforn. grįžo Chi- 
cagon. Po sunkios ligos at
rodo gerokai sustiprėjęs ir 
gražiai pietų šalies saulės 
nubučiuotas.

X Gimimo Šv. Panos Ma
rijos parapija ruošias į sa
vo pikniką sekmadienį, bir
želio 9 d., Vytauto parke, 
ir į karnivalą, kuris prasi
dės birželio 12 ir tęsis iki 
birželio 23 d. Karnivalas bus, 
aikštėj prie Washtenaw ir 
69 gatvių.

X Skolastikos Dalinkevi- 
čienės mirties skelbime aną 
dien paskelbta, jog velionė 
giminių tarpe palikusi duk
terį Kazimierą, vyrą Joną 
Masuką ir šeimyną. Turėjo 
būti Joną, Masūną. Adminis
tracija labai atsiprašo už 
netikėtai padarytą klaidą.

X B. ir V. Tūbelių, iš No. 
Side, žinomų veikėjų stalas 
mūs organizacijų ir “Drau
go” piknikuose, visuomet pa 
sižymi gausiu sutraukimu 
lietuvių veikėjų. Tūbeliai y- 
ra inteligentiški žmonės ir 
pasižymi ne tik vaišingumu, 
bet ir mandagumu.

X A. ir A. Mondeikai, iš 
Cicero, sa.vo dukterį Teresę 
su pasižymėjimu baigusią 
Šv. Kazimiero Akademiją, 
praeitą ketvirtadienį pager
bė šaunia puota, savo na
muos. Puotoj dalyvavo daug 
Mondeikų draugų, kurie ir 
gabią studentę apdovanojo

X Alex Kilkus, sūnus ži
nomų Brighton Park veikė
jų, šiomis dienomis grįžo iš 
kariuomenės. Ilgą laiką jam 
teko kovoti Pacifiko salose. 
Ne tik tėvai džiaugias, bet 
ir sužieduotinė S. Šimonėlis. 
Netrukus jiems bus suriš
tos rankos ir sumainyti žie
dai.

X Izabelė Rupšytė-Jucie
nė prašo savo dėdės Petro 
Ruigio, gyvenančio Racine, 
Wis., pranešti savo adresą, 
ar parašyti jai laišką. Jinai 
su savo vyru ir dviem duk
terimis randasi pabėgėlių 
stovykloje. Jos adresas yra 
toks. Izabele Jucienė, D. P. 
Camp Henry Cohran, UNR 
RA, A. Team 144, Horns- 
church Str., 76 A. Wunsiedel, 
Bavaria, Germany.

X $100 už dešimtuką. Non 
sensas! Ne. Tokią dovaną 
duoda Lietuvos Vyčių Chi
cago apskritis. Už tą patį 
dešimtuką duoda dar kele
tą kitų dovanų: auksinį ran
kinį laikrodėlįi, “fountain se
tą”, ir k. Dešimtuką visi tu
ri, reikia tik laimę turėti. 
Kas bus tie laimingieji, pa
aiškės liepos 4, Vytauto par
ke.




