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VALDŽIA IŠBANDYS AKTA PRIEŠ PETRILLO
Teisybė Apie Šių Dienų Vokietiją; 
Geležinė Uždanga' Turi Būti Pakelta!

naujas konfliktas dėl Vokie
tijos tarp “Didžiųjų.”

U.S. Reikalauja Pakelti 
‘Geležinę Uždangą’ 

Amerikiečių generolas Clay 
išleido įsakymą, pagal kurį 
sustabdomas mašinų gabeni
mas iš amerikiečių zonos į 
Rusiją, pareikšdamas, ks.d 
kol visos Vokietijos ekono
minis gyvenimas nebus, kon
troliuojamas, tol reparacijų 
klausimas negali būti kelia
mas.

Nuleidę šią “geležinę už
dangą,” rusai neįsileidžia, 
pas save amerikiečių atsto
vų, tuo tarpu patys kiša no
sį į anglų ir amerikiečių zo
nas. “Daily Herald” komen
tuodamas šią žinią, pataria 
ir anglams imtis tokių pat 
priemonių, nebent jei rusai 
panaikins sieną tarp Rytų 
ir Vakarų Vokietijos, kaip 
kad buvo Potsdamo konfe
rencijoje susitarta.

Vokiečiai Naudojasi Ali- 
jantų Nesantaika

Jau pirmą okupacijos die
ną pasireiškė tarp sąjungi
ninkų nesantaika. Kada pran 
cūzų generolas Bea.uchesne 
lydimas dviejų karininkų 
atvyko į Berlyną, kad užė
mus prancūzų sektorių, išli
pant iš lėktuvo jį pasitiko 
raudonarmiečiai su durtu
vais ant šautuvų ir nuvedė 
į “isoliuotus” namus, kur 
jau sėdėjo amerikiečių ir an
glų atstovai.

Per kelias dienas sąjungi
ninkų atstovai negalėjo iš
eiti iš namų. Jie buvo lai
komi savotiškame arešte. 
Tačiau vieną dieną ameri
kiečiai jėga pasiryžo užimti 
savo sektorių ir amerikiečių 
majoras, priešaky savo tan
kų, išsitraukęs laikrodį, pa
sakė rusų karininkui:

—Aš jums duodu dvi va
landas laiko. Po to, jei jūs 
mane neįeisite, aš jėga pra
siveržiu su savo tankais ir 
prašysiu, kad mano lėktuvai 
padėtų man įvykdyti užda
vinį.

Po tokio griežto reikala
vimo rusai nusileido ir ma
joro pirmasis žingsnis buvo 
išlaisvinti “suimtuosius” są
jungininkų ambasadorius, 
kuriuos rusai laikė uždarę 
name.

Tą dieną vokiečiai pamar 
tė, kad pas sąjungininkus 
kaž kas “nesiklijuoja” ir 
jiems pasidarė patogi dirva 
pogrindiniam veikimui plės
ti. Pataikaudami tai rusams, 
tai anglų-saksams, jie išvy
stė pasipriešinimą ir kai ku
riose vietose vokiečių par
tizanai jau net tvirtai yra 
susiorganizavę.

Kiekvienoj Zonoj Savi 
Metodai

Kiekvienoj zonoj yra savi 
metodai kovoti su vokiečių 
pasipriešinimu. Rusai teroru 
valdo vokiečius. Anglų slap
toji žvalgyba yra pirmakla- 
sinė, bet dėl lėšų trūkumo

(“Draugo” Specialaus Korespon
dento Paryžiuje Pranešimas).

Kas darosi dabartinėj Vo
kietijoj? Tai klausimas, ku
ris visus labiausiai įdomau
ja. Prieš metus laiko ketu
rios. armijos kariavo su Vo
kietija, stengdamosios ją 
nugalėti, bet kai ji buvo 
parblokšta a.nt žemės, tos 
keturios armijos ginčijasi 
kaip ją geriau pasidalinus.
Kiekvienoj Zonoj Savotiškas 

Gyvenimas
Labai charakteringai Vo

kietijos ekonominį gyvenimą 
pavaizdavo vienas jumoris
tas, nupaišydamas anglų 
zonoje silkę, amerikiečių 
zonoje cigarečių pakelį, pran 
cūzų zonoje butelį degtinės, 
o rusų zonoje didelį klaustu
ką.

Tas rodo, ką turi vienos 
zonos gyventojai ir ko trūk
sta kitiems. Paslaptingiau
sia, zona lieka rusų, kaip ir 
pati Rusija, kurion neįsilei- 
džiami užsienio žurnalistai. 
Jie per visą vidurio Vokieti
ją nuleido “geležinę uždan
gą,” apie kurią kalbėjo 
Churchillis. ir ši uždanga ne
praleidžia mažiausio saulės 
spindulėlio...

Jei Vokietija būtų buvusi 
palikta, vieningu vienetu, 
kaip norėjo anglai ir ameri
kiečiai, tai ji iš savo turtų 
būtų galėjusi išsiversti vie
na ir šiandien sąjunginin
kams nereikėtų tiek daug 
pinigų kišti į tą liuksusinę 
okupaciją. Bet iš tos okupa
cijos naudojasi tik rusai.

Nežiūrint, kad Potsdamo 
konferencijoje buvo susitar
ta neardyti Vokietijos eko
nominio gyvenimo, rusai per 
pirmuosius okupacijos mė
nesius visai “nuskuto” savo 
zoną ir šiandien godžiomis 
akimis žiūri į anglų ir ame
rikiečių zonas, kuriose dar 
yra. mašinų ir geležinkelių 
bėgių. Per visą laiką rusai 
laikėsi ‘‘tuštinimo politi
kos,” ardydami fabrikus ir 
mašinas ir perveždami į Ru
sijos gilumą. Devyni tūks
tančiai tonų cukraus, kurie 
buvo skirti rusų zonos vo
kiečiams, buvo išvežti į Mas
kvą. To negana, rusai ardo 
elektros stotis, geležinkelių 
bėgius ir net namus, kuriuos 
gabenasi pas save Rusijon.

Vakarų Vokietijos gyven
tojai, nebegaudami maisto 
produktų iš Silezijos, Prūsi
jos ir Pomeranijos, šiandien 
gyvena, išlaikomi amerikie
čių ir anglų, nes jų zonoje 
yra tik industrija. Byrnes 
pasakė, kad amerikiečiams 
pirmieji okupacijos metai 
kaštavo du šimtai milijonų 
dolerių, ir jis siūlė peržiūrė
ti okupacijos planą, ka.d jis 
negultų amerikiečiams ant 
pečių.

Tokia okupacija Ilgai tęs
tis negalėjo, štai dėl ko kilo

Policijos dalinys įeina į Piazza de Popolo su šarvuočiais, kad numalšinti riaušes tarp respub
likonų ir monarchistų pasėkoje rinkimų Italijo je. ši nuotrauka buvo padaryta birželio 12 d.

(Radiofoto iš Romos, ACME Telephoto.)

Vykdant Lea Aktą, Teis Už Vertimą 
Samdyti Tris Nereikalingus Asmenis

CHICAGO, birž. 13.—U.S. prokmroras J. Albert VVoll 
šiandien oficialiai apkaltino James C. Petrillo, American 
Federation of Mudcians prezidentą, šaukimu streiko ra
dijo stotyje WAAF, kad priversti stotį pasamdyti dar tris 
muzikantus.

Stotis normaliai samdo tik tris bibliotekos tvarkytojus: 
VVoll sakė jog Petrillo geg. 38 d. “jėgos, grąsinimo ir spau
dimo vartojimu... bandė priversti” Drovers’ Journal Pub- 
lishing Co., VVAAF savininkus, sutikti pasamdyti tris ne
reikalingus asmenis. Kaltinime taip pat sakyta Petrillo 
įsakė stoties darbininkams sustoti dirbus ir uždraudė 
jiems ir kitiems muzikantams imti stoties siūlomų darbų.

NUSPRĘS ĮSTATYMO TEISĖTUMĄ

VVoll sakė, kad išnagrinėjus faktus nusistatyta teisti 
Petrillo po Lea aktu, o to įstatymo teisėtumo klausimą 
teks teismui nuspręsti. Maksimumo bausmė už tokį nusi
kaltimą yra metai kalėjime ir $1,000 piniginė pabauda.

Mihailovič Atpasakojo Savo Suėjimą 
Su Naciais Drauge Su U,S. Karininku
BELGRADAS, Jugoslavi

ja, birž. 13.—Gen. Draja 
Miha.ilovičius šiandien papa
sakojo jugoslavų kariniam 
tribunolui kaip jis ir U. S. 
misijos vadas pulk. Robert 
H. McDowell 1944 metais 
tarėsi su vokiečiais ir pa
siūlė jiems atiduoti savo 
ginklus četnikams, “atsi
žvelgiant į jų artėjantį nu
galėjimą.”

Mihailovičius sakė jis ir 
McDowell atsisakė su vo
kiečių karininku Ster.ker 
kalbėti apie komunizmo pa
vojų Europoje, kuomet vo
kietis bandė tą klausimą iš
kelti.

Nori Kviesti McDowell

Patikimas šaltinis sakė 
gynimo advokatai planuoja 
prašyti teismo leidimo šauk-

, jie negali įgyvendinti savo 
idėjų. Amerikiečiai, kurie 
yra jauniausi okupacijoje, 
būdami gerai aprūpinti ir 
stiprūs, nori kuogreičiau 
baigti su okupacija ir grįžti 
į namus. Gi prancūzų poli
cija. yra pati silpniausia. Ji 
neturi nei ginklų, nei ben
zino.

Ir tarp šių keturių polici
jų vokiečiai vaikšto su aukš
tai pakelta galva, nebijoda
mi kartais net ir viešai už
traukti Horst VViesel dainą. 
Da.ug vokiečių kareivių grį
žo į namus ir matydami mie
stus išgriautus, žmones ba
daujant, o savo moteris vaik 
štant su sąjungininkų karei
viais, palengva užsidega ne
apykanta ir tokiu būdu pa
tenka į draugų būrelius, ku
rie ragina priešintis okupa
cinei kariuomenei.

Vyt. Arūnas

(Ryt dienos DRAUGE 
skaitysite šio reportažo tę
sinį apie tai ką rusai ’aro 
savo zonoje, ir kaip britai 
išlaiko vokiečių kareivius.)

ti McDowell ir pulk. William 
Bailey bei pulk. Hudson, 
britų liaizono karininkus 
priskirtus prie Mihailovi- 
čiaus štabo karo metu.

Rodydamas į kaltinimo 
aktą, Mihailovičius sakė jo 
suėjimas su vokiečiais nebu
vo teisingai jiems atpasako
tas “ arba kas nors bando 
sudaryti netikrą įspūdį,” ka
dangi jis be McDowell ne
būtų ėjęs kalbėti su vokie
čiais.

Pavadino Paliaubas 
Kinijoje Bevertėmis

NANKING, birž. 13.—At
rodo jog Kinijos 15 dienų 
paliaubos tarpe nacionalistų 
ir komunistų jėgų virto tik 
popieriaus gabalėliu, kadan
gi valdžios žinių agentūra 
raportavo, kad valdžios ka
riuomenė veržiasi pirmyn 
Mandžurijoje ir sustabdė 
komunistų bandytus išlaip- 
dinimus netoli Tsingtao, kur 
U.S. marinai turi vieną stip
riausių savo garnizonų šiau
rės Kinijoje.

Vėliausių Žinių Santrauka
—Senatas iki vakaro svarstė OPA akto pratęsimo by 

lių. Atrodė pažabotas aktas bus pravestas pirm negu se 
natas užbaigs savo vakar dienos posėdį.

—Prez. Tnimanas palydėjo valstybės sekr. Byrnes 
aerodromą, iš kur Byrnes siu senatoriais Vandenberg ii 
Connally išskrido Paryžiun naujai ministrų konferencijai

—Kanadoje prasidėjo gynimas Fred Rose, komunisti 
pa iii ame n to nario kaltinamo šnipinėjimu Rusijai. Jo ad 
vokatai prašys bylą panaikinti “dėl stokos įrodymų.”

—AFL jūreivių unijos viršininkai sakė jų 80,000 narii 
neis per pikietninkų linijas jeigu CIO jūreivių unijos pra 
ves savo streiką nuo penktadienio vidurnakčio.

—U.S. atstovas UN atomų jėgos komisijoje yra misis 
tatęs, kad Amerika turi pilną teisę palaikyti bombos pa 
slaptį, ir tik palengva paleisti paslaptį pasauliui.

—Tokijoje prasidėjo teisimas karo meto premjero Top 
ir 27 kitų kaltinamųjų karo kriminalistų,

—Atstovų rūmų teisingumo komitetas vakar nutari 
nieAo nedaryti dėl vyriausiojo teismo ginčo.

Patvirtino Cabrini 
Kėlimą i Šventuosius

VATIKANAS, birž. 13. — 
Pusiau viešoj konsistorijoje 
20 kardinolų ir 40 arkivys
kupų šiandien vienbalsiai 
užgyrė Motinos Frances Xa- 
vier Cabrini kanonizaciją. 
Motina Cabrini bus pirmoji 
amerikietė pakelta į šven
tuosius.

Kartu nubalsuota kanoni
zuoti Bernardino Realinio, 
italą jėzuitą, kuris mirė 
1616 metais; Prancūzijos 
Joan Elisabeth Richier de 
Ages, vieną steigėjų Kry
žiaus Dukterų Vienuolijos, 
ir Joao de Britto, portugalo 
jėzuito nukankinto Indijoje.

Laukiama Jūreiviu 
Streiko Išvengimo

WASHINGTON, birž. 13. 
—CIO prez. Philip Murray, 
kuris dalyvauja pasitarimuo 
se tarpe CIO jūreivių unijų, 
laivų bendrovių ir valdžios 
atstovų, sakė “dar lieka ke
li reikalai išaiškinti” pirm 
negu bus galima sudaryti 
sutartį ir tuo išvengti grę
siančio jūreivių streiko, nu
matyto penktadienio vidur
nakčiui.

Petrillo teigia, nuo pat Lea akto pjįavedimo balandžio 
mėnesyje, jog aktas yra priešingas konstitucijai. Jis sakė 
streikas buvo šauktas VVAAF stotyje, kad išbandyti kon
greso pravesto įstatymo teisėtumą.

Arabai Sako Apginkluos Savuosius 
Palestinoje, Neįleis Žydų iš Kitur

BLUDAN, Sirija, birž. 13. 
—Arabų sąjunga formaliai 
paskelbė 10 punktų progra
mą Palestinai ir sakė kitos 
slaptos rezoliucijos buvo 
taip pat priimtos. Raportuo
ta viena tokia rezoliucija 
yra grąsinimas apginkluoti 
Palestinos arabus jeigu bri- 
ta.i nenuginkluos žydus.

Sakyta kita slapta rezo
liucija numato priemones 
sustabdymui neteisėto žydų 
imigravimo į Palestiną, var
tojant jėgą jei tai būtų rei
kalinga. Paskelbtoje progra,- 
moje numatoma sukelti fon
dą, kad išvengti žemės par
davimo žydams.

žydai Protestuoja
NEW YORKAS, birž. 13. 

—Po protesto susirinkimo 
Madison Sąuare salėje vakar 
ns.ktį, žydijos vadai šiandien 
paruošė piašymus kongre
sui iš naujo išstudijuoti 
$4,000,000,000 paskolą Ang
lijai. Žydai smerkė Anglijos 
užsienių sekr. Bevin pareiš
kimą apie New Yorką žydus 
ryšium su Palestinos klausi
mu.

Gromyko Priešinasi US
Planui Franco Reikalu
NEW YORKAS, birž. 13. 

—Sovietų delegatas Gromy
ko šiandien priešinosi Ame
rikos pasiūlytam kompromi
so planui, kuriuo UN apsau- 
gos taryba pavestų Ispani
jos klausimo išaiškinimą 
bendram suėjimui rugsėjo 
mėnesyje, teigdamas, kad 
tas reikalas tenka tarybai 
pačiai išspręsti.

Amerika, Australija, Pran 
cūzija, Lenkija, Kinija, Bra
zilija, ir Egiptas — tarybos 
didžiuma — rėmė planą, o 
Olandija rėmė Rusijos prie
šinimąsi. Taryba baigė po
sėdį nepadariusi galutinio 
nuosprendžio, ir susirinks

pirmadieny toliau svarstyti 
tą reikalą.

Karalius Išvyko iš 
Italijos į Portugaliją

ROMA, birž. 13.—Buvęs 
Italijos karalius Umterto II 
šiandien lėktuvu išskrido iš 
Italijos, spėjama į Portuga
liją, kur jo žmona ir vaiku
čiai anksčiau išvažiavo. Mo- 
narchistai vėl ma.ištavo Ro
moje, Neapoly ir Taranto ir 
alijantų kariai pirmą kartą 
įsimaišė į riaušes.

Popiežius Pijus XII pa
siuntė Apaštališką Nuncio 
pas premjerą Alcide de Ga.s- 
peri su patarimu vykdyti 
respublikos kūrimą paleng
va, kad išvengti civilinio ka
ro pavojaus.

Illinois Angliakasiai
Gavo Gerbūvio Fondą
Illinois Progressive Mine 

SVorkers (nepriklausomos) 
unijos prez. John Marchian- 
do Springfielde pranešė, kad 
jo angliakasiai po trijų mė
nesių derybų laimėjo 5 cen
tų nuo tono mokestį savo 
gerbūvio fondui ir $1 57 die
nai algų pakėlimą, galiojantį 
nuo balandžio 1 d.

Telefonu vakar pranešta 
jog St. Francis ligoninėje 
Hartford, Conn., atsižymė
jusi lietuvė dainininkė Anna 
Kaskas-Loka.t susilaukė sū
naus, kuris bus pakrikštytas 
Anthony Francis vardu.

KALENDORIUS
Birželio 14 d.: Šv. Bazy- 

lius; senovės: Butrimas ir 
Pomedė.

Birželio 15 d.: šv. Vitas 
Ir Šv. Modestas; senovės: 
Švarnas ir Kirstainė.

ORAS
Giedra, vėsu. Saulė teka, 

5:16; leidžiasi, 8:26.
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PITTSBURGH'O LIETUVIU ŽINIOS
Lietuvių Diena

NAUJAM GYVENIME
Emilia Senuliūte. Tepadeda 
jiems Dievas ir juos laimi
na.

★

Kun. J. Pikutis dar tebe-
Liepos 4

Kasmet Dievo Apvaizdos 
Kalnelis mirgėdavo liepos 4 i sjgytį0 yv Juozapo ligoninė-
d. Suvažiuodavo lietuvių, se
nų ir jaunų, iš toli ir arti, 
net iš Ohio valstijos, pasi
gerėti seserų gražia nuosa
vybe, pasidžiaugti bei pasi
linksminti su senais pažįsta
mais, pasiklausyti malonių 
lietuviškos dainos aidų ir 
atggAvinti bei sustiprinti lie
tuvišką dvasią.

Pastaraisiais keliais me
tais, nors ši pramoga buvo 
rengiama, ji buvo šiek-tiek

je. Jau atrodo daug geres
nis. Už savaitės kitos galės 
grįžti prie parapijos darbo, 
be kurio kun. Juozas neri- 
mastauja.

★

Kun. J. Skripkus, seserų 
kapelionas, yra išvykęs į ry
tus kolektuoti ant naujos 
koplyčios. Seserims Pranciš- 
kietėms koplyčia yra būti
nai reikalinga, nes senoji

skaičiais susilpnėjus. Karo' Kuį Skrt>k« Pa
metu, iš priežasties gazoli- vadu0]a tan- Karuziskis. 
no stokos, ir valdžios pra
šymo ilgų kelionių nedaryti, 
daugelis susilaikė namuose.

Šįmet, pirmą po karo me
tą, komisija rengiasi prie! 
didingos dienos ir žada pa-1 
daryti ją atmintinę įvairiais 
palinksminimais bei žaismė
mis. Tgiigi, budinkimės iš 
lietuviškos dvasios miego ir 
ruoškimės į Apvaizdos Kal
nelį, sykiu ir Aukščiausiam 
padėkoti už mūsų karių su
grąžinimą, už kuriuos anais 
metais meldėmės, ir savo

Homestead
Birželio 9 d. Šv. Petro ir j 

Pauliaus mokyklos vaiku-, 
čiai gerai išmiklinti seserų | 

j Pranciškiečių džiugino skait 
lingą ir margą publiką la
bai vykusiai sulošdami ope
retę “Sunny'’, kurioje da-‘ 
lyvavo visas šimtas parapi
jos mokyklos vaikučių. Tai 
visų metų galima sakyti dar
bo vaisius. To darbo ir kant
rybės įdėta matyt labai

Karo pergyvenimai 
neišdildomi

Pittsburgh, Pa. — Roy E. 
Dapaplaine, marinui, iš 
Quantico, Va., stovyklos, ly
dint namo merginą užėjo au
dra su griaustiniu. Merginos 
pasakojimu žaibavimas jam 
priminęs invazijas į Saipan 
ir Tinian salas ir pradėjęs 
nervuotis. Arti ramų vienas 
žaibo susikryžiavimas taip 
jį paveikęs, kad už kiek lai
ko nusižudęs.

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

» • »
68(13 W. Cermak Road

BKKWTN, UJJMOIS

Ofiso Tek —Berwyn 8823 
Rez. Tel. — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Berwyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

Šeši milionai farmy Gyvatės turi transparanti- 
nį akių uždangalą, kuris ap
saugoja akis nuo įdrėskimų 
bėgant aštria žole, arba krū-

Washingt<»n, D. C. — Ag 
rikultūros Department'o sta 
tistika rodo, kad šiuo metu mais.
Jungtinėse Valstybėse yra -----------
šeši milionai farmų. į SKAITYKITE

rel. — YARds 5551.

DR. ERANK C. KWIPM
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:

Nuo 1 Iki 4 pp. Ir 7 Iki 8:1# rak.

I. RIMDZUS, D. C.
UCENSED CH1ROPRACTOR 

IN STATE OP INDIANA
Rome Galis In Indiana—

Phoae WENtworth 2527

PHYSIO THEKAPY 

936 VVest 63rd St. 
HOUR8: Daily 8—8 P. U.

Saturdays > A. M. to 8 P. M.

‘DRAUGĄ”

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS!

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

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visą akių Įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: OASAL 0523, Chicago 

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

Trečiad. ir Šeštad. 9:80 a. m.
Iki 7:0# p. m.

..... daug. Prasmatmaus.1 lošėmdžiaugsmu pasidalinkime su ,„. ° i- A j u kostiumai buvo pasiūti pa-pažįstamais, liepos 4 d. K. .

Norlh Side
erų seserų. Reikia pasvei
kinti Homesteado seseris, y- 
pač jų viršininkę seserį M. 
Francesca.Birželio 4 d. musų bažny- _____________

čioj įvyko dirmavonė. Pusė Vi 
šimto vaikučių ir keliolika PaZĮStd j9YO D TČ1U CJ 3 
suaugusių tapo suteiktas su-; 
tvirtinimo sakr a m e n t a s

V. J. KRAUS IR JO ŽMONA ALDONA

V. J. Kraus (Kraužlys) į Vincas ir’ Aldona Kraus 
šių metų vasario 3 d., Šv. ne tik sukūrė šeimyninįi gy- 
Petro ir Povilo lietuvių baž- venimą, bet nusipirko ir gra 
nyčioje, Homestead, Pa., ku- žią rezidenciją gražioje a- 
nigo Bulevičiaus sujungtas pylinkėje (Clairton Blvd.).
moterystėj sakramentu su jaunai porai, Vincui ir Al- 

j lietuvaite Aldona Bardzi- donai, g g Pittsburgh biz- 
liauskaite iš Bridgeville, Pa. nįerįams — Jevvelry krautu- 

V. J. Kraus jaunas būda- vės savininkams — linkime
Kas gyvenime nenori tu- , mas paliko Dzūkijos kraštą laimingo gyvenimo ir pasi 

„ . , , , rėti gero draugo? Visi, vi-' (Lazdijų apylinkę) ir pasie- sekimo biznyje.
Knshnagar, Indivyskupas suomet džiaugiasi geru drau kęs Ameriką ją pamylėjo.
Loųis Morrovv atliko apei- gu Bet dar geriau turėti Iš pirmų dienų jis stengės 
gas ir savo malonumu pa- gerą iaikraštį, kuris visuo- gilintis į biznišką gyvenimą, 
prastumu ir išmargintu svei- met iiuoslaikįu sU tavim kai- Pirmas bandymas buvo gra
kais juokais pamokslu pada- basi, dalinasi bėgančio gy- mafonų ir smuikų išdirbi
re gražų jspudj. Vaikučiai • ................. ■ ■
niekuomet nepamirš vysku
po iš Indijos.

i A- < f Vienas iš dzūkų

Tel. VIR 0980 (offlce Ir Nai

Dr. Walter J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)
4003 S. Archer Avė.

VALANDOS; 2 — 4 popiet, 8:30 - 
8:30 vakarais. Trečiad. pagal sutart

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15th St. ir 49th C1
Cicero, Illlnola

OFISO VALANDOS: 
Kasdien uo 2-4 pp. Ir 8-8 rak.

šeštadieniais nuo 3-4 pp.
• Trečiad?, j.(r Sekmad. uždaryta.

Kas išnaudoja pasitaiku- 
sią jam progą, tas beria grū
dus, kurie atneš jam ir ki- 

venimo žiniomis ir patari- ma,3. Vėliau įsigijo karstų tiems vaisių. —
mais. dirbtuvę Homesteade. Vers- O. S. Marden

Šia proga sveikinu dien-1 damasis šiuo bizniu sykiu •>------------------------------------

Tikslus Tyrimas 
Orthoptto Gydymas

. . w raštį “Draugą”, kuris mane 'studijavo ir laikrodininkys- j Į K EN D U O J AME GRINDŲ
.. Praeitą sekmadienį net se-, 25 metai lanko. Negalė- ;tę. pagaliOs, jau turėdamas TR1NIMO MAŠINAS —

OPTEMETRISTAS
2201 VVEST CERMAK P

(Tiri Metropolitan etato Bankoa)

Tel: — CANAL 7329

ši_ užsakai lapo paskelbti, damas su juo persiskirti, vėl 
mūsų bažnyčioj. Vargiai bu- spunčiu prenumeratą sumoje 
vo kuomet daugiau. Štai, po-Į jr pra^a,u mane
relės, kurios birželio mene- į jankyti pažymėtu adresu, 
syje sukeis žiedus: John
Kvaternik su Albina Dami
jonaitis, Joseph Ralicki su .j. . .
Magdalena Gailiūte, Richard Z J 11111101121 U KIU0S6 
Olczak su Josephine Magni-
fico, Antanas Gustis, našlys 
su Petronėle Jagminiene naši partament’o’ statistikos ži
le iš Cleveland, Ohio, Frank1 niomis, 25 milionai Jungti- 
Makštutis su Terese Massa- nių Valstybių gyventojų gy- 
ro ir John Mankevich su Į vena ūkiuose.

Draugo Skaitytojas

Washington. D. C. — Pas
taromis Agrikultūros De-

3$□E

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

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

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

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

1739 SOUTH HALSTED STREET

H
i

B?E

Raštinė atdara nuo 9:30 vai. ryto iki 6:30 vai. vakaro, 
šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.

33

patyrimo laikrodininkystėje, 
per 10 metų praktikos, 1939 
m. atidarė savo Jewelry 
krautuvę adresu 1816 Car- i 
son St., S. S. Fittsburgh, Pa., I 
lietuvių kolonijoje. Kadangi 
Vincas ir Aldona yra patri
otai, pavyzdingi lietuviai, 
tad nuo pirmų biznio dienų 
ėmė aptarnauti lietuvius.

V. J. Kraus yra mylintis 
dainą, muziką, draugiškas, 
dalyvaująs organizacijų vei
kime, per daug metų pri
klausys Homestead L. Vyčių 

| kuopai, parapijos chorui,
' taip pat yra rėmėjas katali- 
, kiškos spaudos. Jsu virš 25 
I metai, kaip be jokios pertrau 
ikos skaito “Draugą”.

Jo žmona Aldona ne tik 
pavyzdinga šeimos židinio 
darbuose, bet ir lietuvybės

i idealuose ir reikaluose.

TIKTAI

$150

Į DIEN 4.

Mes Esame AGENTAI Dėl 
BEN.JAAIIN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNIŠŲ, taipgi —
MARTIN SENOITR MALIAVŲ 

IR VARNIŠŲ, Ir —
KIČAI-TONE VALSPAR.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tro« taboe)

Oftao Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia Saukite— 
Bes. TeL: MIDway 2880

OFISO VALANDOS:

Turime Gražų Pasirinkimą 
10t«m. SIENINĖS POPIEROS 

Duodame 20% Nuolaidą!

MARGUETTE 
PAINT & HARDWARE

2547 VVest 63rd Street 
Tel.: — HEMlock 8262

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM B.

Ofiso Tel.: GROvehffl 521S 
Bes. Tel.: PROspect 9475

VALANDOS:
Nuo 1 Iki 4 popiet; 7 Iki 8 vak.; 

Trečiadieniais pagal sutarti.

Tel. — HEMlock 5524 
(Dieną arba Naktį)

NORIU PIRKTI 

UŽ CASH:

Namus
Formas

Automobilius

Al. C. AllEN
(Alesauskas)

Dėl Susitarimo šauk:

Republic 6051

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

2408 VVest 63rd Street
▼AL.: nuo 7 iki 8 kas vakari 

Dienomis tik pagal sutarti.

SKELBKITES “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI
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. Į

1

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.Dr. F. C. Winskunas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 W. Marųuette Rd.
Ofiso Tek: PROspect 6446
Res. Tek: HEMlock 3150

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

Trečiadieniais pagal sutarti.

Tek: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS III CHIRURGAS 
2423 VVest Marųuette Rd.

(Dargia Vaistinės Name)
OFISO VALANDOS:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tek LAFayette 3210
Res. Tel. REPubllc 0054

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

Atidarė Ofisą —

DR. M. P. KLORIS
DANTISTAS

1821 So. Halsted St.
Tel. — HAYmarket 6034 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Tek CANal 6122

DR. BIEŽtS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 ▼. ▼. 
Sekmad^ Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uidarytaa, 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place
Tek RKPdblle 7868

Rm. 6858 So. Talmen Avė.
Re*. Tek GROvehlU 0017
Dffloe Tek HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 West Marųuette Ro&d
OFISO VALANDOS:

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

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

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

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

Office Tek YARds 4787
Namų Tek PROspect 1930

TeL CANal 0257
Re*. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ▼. ryto Iki 3p.p, 

6 Iki 6 vak vakare.
k Tek YARds 3146

DR. V. A. 5IMKU5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

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

šventadieniais—11-12.

3E: 3S

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

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia —
šaukite: BERVYYN 6200 

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

-i

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avc.) 

CHICAGO 32, ILL.

Dr. Vincent E. Zopel
LIETUVIS DANTISTAS
1930 W. lllth St.

Tel. HILLTGP 0»»»

Vsiaudus pagal sutarti.

GYDYTOJAS IK 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. Micliigan Avenue 
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6 -8

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Namą Tai.: PIII.I.UAN 8277

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

VVest Town Bldg.
2400 VVest Madison Street
Ofiso Tek: SEEley 7330
Res. Tel.: BRUnswlck 0597 

VALANDOS:
Nuo 1 Uu 3 popiet; b iki 8 v°Juue
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HELP VVANTED MIRGA - MARGA IS ROCKFORD, HL.
“D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS S
“DRAUGAS” HELP WANTED 

ADVERTISI.VG DEPARTMENT 
127 No. Dcarboin Street 
Tel. RANdolpli «188-U48»

HELP WANTED — VYRAI

Reikia 
Lathe Hand

Turi būt patyręs. Pastovus 
darbas ištisai metus. 45 vai. 
j savaitę. Labai gera mokes
tis. Puiki transportaeija ir 
darbo sąlygos.

PAŠAUKITE MR. COTTINI 
CAPITOL 4900

PAINT SPRAYERS 
TOUCH-UP SPRAYERS 

PADĖJĖJŲ
POLISHERS IR BUFFERS 

PAPR. DARBININKŲ

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS

Naujas 181/2c i valandą 
pakėlimas dabar galioj.

SAMDYMO OFISAS ATDARAS 
P1RMAD. IŠTISAI PENKTAD.

HURLEY MACHINE CO.
2125 S. 54th Avė.—Cicero

REIKIA
PATYRUSIO PROSYTOJO

Gera mokestis, pastovus darbas. 
40 vai. j savaitę.

SUN-LIGHT CLEANERS 
854 W. 87th St.

REIKIA
Floor Assemblers

PRIE
SKALBYKLOMS ĮRANKIŲ 
GEROS DARBO SĄLYGOS

A A. LAUNDRY 
MACHINERY COMPANY

1112 S. Kedzie Avė.

HELP VVANTED — 'MOTERYS

Merginos - Moterys
DIRBSIT 44 VALANDAS 

MOKAMA UŽ 48
B5e Į vai. pradedant, švarūs dirb
tuvės darbai. Moderniška švari dirb
tuvė. Patyrimo nere’kia. Pastovais 
darbas ištisai metus. 2 blokai i pie
tus nuo vidurmiesčio.

MARGO MFG. GO.
638 S. Federal

Experienced
Bookkeeper

NEEDED IMMEDIATELY
Mušt ba able to type. Excellent 
working conditions.

5»/2 DAY WEEK 
GOOD PAY 

APPLY

BROLITE C O.
2542 N. Elston Avė.

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA
VYRŲ

IR MOTERIŲ
LENGVIEMS ASSEMBLY

DARBAMS MALONIOS 
APLINKYBES GERA 
PRADINE MOKESTIS 

45 VAL. Į SAVAITĘ 

ATSIŠAUKITE

COLORGRAPHIC, INC.
4G17 West End Avė.

“‘"shTJdkr^rs IKaip Gyvena Sovietu Angliakasiai
New York (LAIC). Mask- lochovugol”. Čia trūko gy-T. Siedlik 14; šv. Jurgio pa 

rap. mokyklos reik 4.
Trenton, N. J. skautės 19; ,77 atvirai rašo apie sunkią 

Washington, D. C. V. Mate- SSSR angliakasių padėtį. Pa 
lis, mokslo žurnalų 341; Wa- vyzdžiui, “Molotovgole” dar 
tervillet, N. Y. Mrs. Eliz. bininkai vis sukimšti bend- 
Anderson 30; Waterbury, J"ose patalpose (barakuose), 
Conn. kun. J. M. Valantie-, individinių patalpų parūpė
jus, 8, mokyklos reik. 20;;nimas eina lėtai. Angliaka-

137-tosLRKSA
susirikime, birželio 9 d., ko
misijos narė A. Misiūnaitė 
pranešė, kad jau visiškai pa- 

TRANSPORTATION CORP. siruošta koncertui, kuris bus 
birželio 16 d., parapijos sa
lėj. Koncerto programą iš-

HELP WANTEI> — VYRAI

GENERAL AMERICAN

GERA MOKESTIS

GEROS DARBO SĄLYGOS
Seniai įsteigta kompanija. 
Gera transportaeija busu ir

elektros traukiniu.
RIVETERS
BUCKERS
HEATERS
STICKERS

Viršmlnėti darbai 
niece vvork.

WHEEL BORERS 
TEMPLATE MAKERS 

ARC WELDERIŲ

Aukščiausia mokestis tinkamiems 
vyrams. Atsišaukite į

GENERAL AMERICAN 
TRANSPORTATION CORP.

4405 Euclid Avė. 
EAST CHICAGO, IND.

HELP WAXTED — MOTERYS

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ 

DEL

DZEN ITORKŲ
UŽDARBIS 72% I V AL. PRADŽIA* 

77% Į VAL. PO 3 MftN.
82% J VAL. PO « MftN.

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE MIESTO KRAŠTUOSE 

VAL:—5:30 VAK. IKI 12 NAKTĮ

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO.

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS 

STREET FLOOR

399 W. WASHINGTON ST.

MERGINŲ
Lengviems Assembly Darbams 

75c j vaJ. pradedant. 85c į vai. 
po 3 mėnesių. Patyrimo nereikia.

HOMECRAFT 
ELECTRONIC PRODUCTS 

1208 S Kedzie

REIKIA PATYRUSIU 
PROSO OPERATORIŲ

Pastovus darbas. Gera mokestis. 
REPUBLIC CLEANERS 

1823 S. Cicero Avė. 
LAWndale 2700

REIKIA
SINGLE NEEDLE SIUVĖJŲ

Paprastam siuvimui. Malonios dar
bo sąlygos vldur-amžlaus moteriai. 
Pastovius darbas, gera mokestis, 40 
vai. J savaitę.
ROSELLE FLAG 4c BADGE CO. 
101 S. Wells. CEN 8075

ASSEMBLERS
MERGINŲ IR JAUNŲ MOTERIŲ 

Lengviems Assembly Darbams

Naujas 18(4 c. į vai. 
Pakėlimas dabar galėn. 
Puikios darbo sąlygos.

SAMDYMO OFISAS ATDARAS 

PIRMAD. IŠTISAI PENKTAD.

Hurley Machine Co.
2125 S. 54th Avė. — Cicero

,RENDUO.I\ KAMBARĮ

DF.YRV0.IASI — fum Isiuotas kam- 
harys moteriai, tiuli naudotis vritn- 
ve. PnSaluklte—HF.MIock 5278.

Kas stoja į kovą su savo 
[silpnybėmis, visuomet lai- 
' rai.

kuopos Jonas Jusevičius, Albinas 
Pilipaitis ir Albinas Balčy
tis pastaruoju laiku paliuo- 
suoti iš kariuomenės. Tėvai 
džiaugias.

pildys Naujalio vardo cho
ras iš Waukegan-Kenosha, 
vedamas varg. P. Bujanaus- 
ko. Programoj taip pat da
lyvaus ir viskansiniečių dai
nos “star” Genovaitė Kle- 
vickaitė ir gitaristas S. Vaiš 
noras- Programa bus tokia, 
kad kas tik atsilankys į kon
certą, niekas nesigailės. Kon 
certo pradžia 3 vai. popiet.

★

Parapijos mokyklos vaikai 
džiaugias turėję smagų pik
niką, birželio 11 d., su ku
riuo prasidėję atostogos.

Aukštesnę mokyklą šįmet 
baigė dvi lietuvaitės: Regi
na D. Misevich ir Lucille 
Rimkus.

REIKIA MERGINŲ

Lengviems Beneh 
Assembly Darbams

Puiki pradinė mokestis, 45 vai. į 
savaitę. Laikas ir pusė virš 40 vai.

ATSIŠAUKITE

METROPOLITAN 
INDUSTRIES, INC.

226 N. Clinton

Ona Balčytienė atnaujino 
“Draugo” prenum. Sako, la
bai mėgsta “Draugą” skai
tyti, nes visuomet pilnas į- 
domių žinių iš viso pasau
lio. Be to, “Draugas” yra 
jos didelis suramintojas. Per 
nai ji buvo labai susirūpi-

Ona Narkevičienė 13; Wor- 
cester, Mass. vyčių kp. 30, 
mokyklos reik. 17.

New York, N. Y. Salva- 
tion Army, mokslo reik. 217; 
Mrs. Jatem 12; Leopoldasras: vyras mirė, o sūnūs Grigonis rūbų 26. per

buvo paimtas į karą, gi ū- 
kyje, kaip visiems žinoma, 
rundinus metus yra daug 
darbo. Dabar sūnus garbin
gai paliuosuotas. Visi vai
kai geri, tad jai bus leng
viau ir daugiau turėsianti 
laiko laikraščiui pasiskaity
ti.

★

Birželio 8 d. J. Misiūnas 
su L. Maizeriūte sumainė žie 
dus. Koresp.

BIRŽELIO 15 DIENA PRADEDAMAS NAUJAS 
RŪBŲ VAJUS

BALF sandėlyje rūbai tuš 
tėja. Siuntinys paskui siun
tinį; plaukia į Europą. Plau
kia ir maistas, ir knygos, ir 
mokslo įrankiai, ir medika
mentai.

Bet dar vis gauname nau
jų dovanų, kurias skubame 
paruošti ir pasiųsti. Tik 
gauname mažiau, negu rei
kalaujama. Ypač reikia vy
rams rūbų, avalinės, reikia 
riebalinio maisto ir pieno, 
reikia mokykloms įrankių.

Tam tikslui pradedamas 
naujas vajus birželio 15 d. 
Vajuje dalyvauti kviečiami 
visi praeituose vajuose dir
busieji ir dar nedirbusieji.

Per gegužės mėn. gavome 
iš šių vietų, draugijų, para
pijų ir asmenų dovanų sva
rais:

Amsterdam, N. Y. Šv. Ka
zimiero mokykla, knygų 80.

Bayonne, N. J. kun. M. 
Kemėžis 81; Baltimore, Md. 
Juozas A. Stoškūnas, mo
kyklos reikmenų 1; šv. Al
fonso mokykla 2; Boston,

Mass. J. P. Tuinila 18; "Dar
bininkas” (įvairių aukotojų 
liet.-anglų kalbos žodynai) 
16; Brockton, Mass. T. M. 
Conble, knygų 13; Buffalo, 
Wyo. John Z. Pašinas 3.

Chicago, III. Garden City 
Educational Co., mokslo 
reikmenų 168; BALF 82; Šv. 
Jurgio parapija 187, maisto 
68; Mrs. Lukas ir Mrs. Kon- 
rad 26; N. N. 32; BALF 6 
skyr.: 4268, maisto 60, kny
gų 185, mokyklos reikmenų 
60, muilo 15; BALF 4 skyr. 
495; Aušros Vartų parapija 
536, knygų 38; Dievo Ap
vaizdos parapija 26; Šv. Kry

smith Bros. knygų reik. 55; 
Estijos Gener. Konsulatas 
(Baltijos Univ. knygos) 75.

Brooklyn, N. Y. Mrs. Nor
kevičius 22; Anna Laurina 
3; Elena Zeikuvienė 43, mals 
to 10; Kazimieras Leiga 11; 
Marcelė Putinienė 27; Šven
to Pranciškaus seserys 120; 
Petras Padžiūnas 5; per Jo
ną Brundzą rūbų 4, maisto 
9, knygų 3, mokyklos reik. 
8; K. Garbon 31; Mackevi
čienė 26; Alfonsas Zenka 15; 
Jonas Cirgelis 11; A. Vai
čiulaitis gaidų 1; Stella Ju
revičiūtė 9; per Pr. Dulkę 
36; B. Stankevičienė 17; 
Strimaitienė 32; J. Tumaso- 
nis knygų 48; Konst. Ra- 
žauskienė 18; J. Garšvai 7; 
Mrs. Anna Adams rūbų 105, 
maisto 25; Petronė Rimkū- 
nienė 15, knygų 7; Mrs. Pu- 
laski 16; Radzevičienė 9; 
Montvila 140, maisto 28, mo
kyklos reik. 6; šiugžda 17.

Maspeth, N. Y. BALF ir 
Viešpaties Atsimainymo pa- 
rap. 878; K. Galčius knygų 
7; Richmond Hill, N. Y. Stan 
kevičienė 25; Ridgewood, N. 
Y. P. Skridai 30, maisto 12; 
Ozone Park, N. Y. J. Lig- 
mont 14.

Siųskite rūbus, maistą, 
knygas, mokslo įrankius, vi-

HELP VVANTED MOTERYS

GUDRIOS MERGINOS 
MĖGSTA DIRBTI DEL

MOTOROLA

TAI GERIAUSIA 

R A D I O
VIETA MIESTE

Jos Pradeda Nuo 83c 
Su Patyrimu 94c. 

Automatiškas Pakėlimas Iki

ii.m

4545 W. AUGUSTA BLVD.

PAIEŠKO KAMBARIO

PAIEŠKO — kambario su virtuve, 
kur nors pietinėje dalyje miesto. 
P«5auklte “PETE” tarp 8 ryto iki 
3 pp.—PROSPECT 4589.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

vos laikraštis “Trud” Nr., dytojų. Sveikatos komisaria
tas ten pasiuntė 8 gydyto
jus, bet šie, nesuradę vietos 
kur apsigyventi, grįžo atgal, 
ir vėl palikdami darbininkus 
be mediciniškos pagalbos.

sių pirtys ir skalbyklos vei
kia prastai, vandentiekis ne- 
pravestas. Mediciniška pa
galba visiškai menka.. Kaip 
pavyzdį laikraštis mini “Bo-

Žmogų labiau patraukia 
pavyzdys, o ne žodis. Savo, 
kaipo kataliko, darbuose vi
suomet būk pavyzdžiu ki
tiems

Roofing - Siding
(STOGŲ DENGIMAS IR SIENŲ APKALIMAS)

MES PRISIRENGĘ 

v PATARNAUTI!

KREIPKITĖS

ŠIANDIEN!

%

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

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

žiaus parap. 279; Švč. Pane
lės Gimimo 278; Ona Guz- j taminus .medikamentus .žais 
las 73. . | ius jr Įęįta į

Cicero, III. Šv. Antano pa
rapija 411; Cincinnati, Ohio 
skautės 23; Detroitu Mich. 
V. Kriaučiūnas 11.

Elizabeth, N. J. Daina Bal 
tramaitytė 2; Kaz. Baltra- 
maitis 2; kun. dr. Starkus 
per “Ameriką” (Liet. gra
matikos) 44; Ellwood City, 
Pa. skautės 42; Exeter, Pa. 
Jonas Tamašiūnas 24; Evan- 
ston, III. skautės 6.

Fort Wayne, Ind., skau
tės 12; Great Neck, N. Y. 
vyčiai per A. Vasiliauską 
119; Great Bend, Kansas 
skautės 32.

Hamburg, N. Y. Mrs. R. 
A. Cousins 10; Hinsdale, III. 
Marijonų seminarija 185.

Jacksonville, III. skautės 
13; Jersey City, N. J. Šv. 
Onos par. 57; Kearny, N. J. 
Baltrukonienė 20.

Lowell, Mass. J. Tamo
šauskienė 20; Mrs. E. Saulė- 
nienė 24; Los Angeles, Cal. 
Mr. Melvin 16; Lebanon, Pa. 
skautės 17; Lynnbrook, N. 
Y. per J. Steponavičių — 
Mrs. Chorpenter, Raudonai
čiai, T. G. Jakštytė, Mrs. J. 
WaXts, Mrs. H. Levanne, 
Miss L. Hohn, Mrs. B. Levi- 
son, Mrs. Edward Planeger 
iš viso 449.

New Kensington, Pa. A. 
Bacėnas knygų 9, rūbų 7; 
New Haven, Conn. šv. Ka
zimiero par. mokyklos reik
menų 100.

Ocean Side, L. I. S. Over- 
zat 175.

Philadelphia, Pa. Charles 
J. Becker mokyklos reik. 13; 
Pittsburgh, Pa. šv. Vincen
to parap. 131* Ra.yerford, 
Pa. Mrs. Chas. White 7; St. 
Louis, Mo. Šv. Juozapo par. 
210; Scranton, Pa. šv. Kazi-

United Lith. Relief Fund 
of America, Ine., Ware- 
house, 101 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

Kun. Prof. S. Yla 
Dirba Vatikane

Vakarų Vokietija (LAIC) 
— Buvęs Stutthofo koncen
tracijos stovyklos kalinys 
kun. prof. St. Yla kooptuo
tas dirbti prie Vatikano De- 
legatūros lietuviams Vokie
tijoje ir Austrijoje. Nacių 
kalėjime palaužtos sveika
tos nepaisant, prof. Yla ne
nuilstamai dirba organizaci
jose ir spaudoje, šiuo metu 
spausdinamas jo naujas vei
kalas apie šv. Kazimierą.

10,000
• DEGTINES
• 3RANDES
• RUM’O

BONKŲ
GIN

• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

HATHAN 
KANTER 

“Lietu vlškaa 
Žydukas”

Automobiliams |Į 

APDRAUDA
Pradedant nuo

#24.10 METAMS 
#500.00 GYDYMO

POLIŠAS

#4.00 METAMS

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
•1000.00 r0LISAS

Trims metama 
Pradedant nuo

55.00
J. A. Shulmlstras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

MŪSŲ BENDROVĖ
VETERANŲ

SKIRIA $1,000,000.00 
PASKOLOMS!

ftią pinigų sumą. KEISTUTO TAUPYMO BENDRO
VIŲ yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Jalgytl 
naujų arba seną. namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartlnj savo namą be ilgo atidėliojimo Ir be 
ISlaidų. pagal G. I. Blll of Rlghts patvarkymus.

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

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 

ATSILANKYTI PASITARIMUI

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

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y
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Dar Viena Bevino Kalba
ANGLAI RUSŲ TRUKDYMŲ NEBEPAISYS

Didžiosios Britanijos užsienių reikalų ministras Bevin 
ir antrą kalbą pasakė apie užsienių politiką darbo par
tijos konvencijoj. Šį kartą jis plačiau kalbėjo apie Pa
lestinos ir žydų reikalus, pabrėždamas, kad Anglija ne
galinti priimti siūlomo plano įleisti Palestinon 100,000 
žydui, nes tai būtų pragaištinga ir finansiniu ir milita- 
riniu atžvilgiu.

Ministras Bevinas palietė ir santykius su Sovietų Ru
sija. Jis griežtai pasisakė prieš pastangas padalinti Eu
ropą į dvi dalis.

“Bet tas Europos dalinimas”, kalbėjo p. Bevin, “tas 
baisus reikalas tiesti liniją nuo Stettino iki Albanijos 
ir to užnugaryje tos pozicijos stiprinimas — jei tai 
įvyks, ko neduok Dieve — jūs turėsite Europoje dvi 
stovyklas ir tas tai bus kelias prie kitos kovos.’’
EIS PRIE TAIKOS SUTARČIŲ

Toliau jisai pabrėžė, kad jis darys viską išvengti 
naujo karo, tačiau — “jokia tauta, jo neprivers pasi
likti karo stovyje su kitais kraštais,” kalbėjo Bevin. 
‘‘Nors nenurodysiu jokių metodų, bet kelias tam bus 
surastas. Mes negalime tokioj padėty toliau pasilikti.”

Kaip žinoma, ne kas kitas, bet Sovietų Rusija trukdo 
taikos sutarčių paruošimą ir pasirašymą. Ir iš Bevino 
kalbos galima numanyti, kad busimoj “keturių didžių
jų” konferencijoj Paryžiuje vakarų demokratijų atsto
vai eis prie taikos planų sudarymo, nepaisant visų So
vietų Rusijos trukdyiAų. Jau seniai reikėjo laikytis to
kio nusistatymo.
REIKIA SKAITYTIS SU ISPANIJOS ŽMONĖMIS

Ministras Bevin palietė ir “opų” Ispanijos klausimą. 
Anot jo, norint priversti Franco atsistatydinti, reiktų 
uždėti tam kraštui sankcijas. “Bet jei jūs pradėsite 
tokį žaidimą, Ispanijos žmonėse jūs sūkelsite nepasi
tenkinimą vietoj gauti paramą” — sakė Bevin — “ir 
kaip seniau esu užsiminęs, kai jūs tiesioginiai pradedat 
sankcijas, jūs rengiatės prie karo... ispanai bijo civili
nio karo — bijotumėt jo ir jūs.”

Ir šioj savo kalboj p. Bevin kalbėjo teisingai, drąsiai 
ir tuo pačiu griežtai.

Skaudžioji Sukaktis
šiandien sueina lygiai penki metai nuo tos dienos 

(birželio 14 d.), kai rusai okupantai suėmė ir išvežė 
Rusijon dešimtis tūkstančių Lietuvos žmonių. Tai buvo 
baisioji Lietuvos žmonių medžioklės diena.

Tą dieną kelios dešimtys tūkstančių geriausių 
Lietuvos sūnų ir dukterų buvo suimta, sugrūsta į gy
vulinius vagonus ir išvežta į Rusijos gilumą.

Reikia, tik įsivaizduoti, kiek skausmų pergyveno Lie
tuvos žmonės, kai tėvai buvo atplėšti nuo vaikų, vyrai 
nuo žmonų, vaikai nuo tėvų. Kas šitokiam terorui mė
gino priešintis, tas vietoje savo gyvybės neteko. Ne tik 
kitur išvežta daugybė mūsų brolių baisioms kančioms, 
bet ir vietoje daug nukankinta., nužudyta.

Minint šią baisiąją sukaktį, turime sukelti savyje di
desnį ryžtingumą kovoti ir dirbti, kad greičiau Lietuvą 
išlaisvinti ir greičiau dar ligšiol likusius gyvais trem
tinius į jų tėvynę grąžinti.

ALI Memorandumas
Žurnalistas Stasys Pieža parašė žinią apie Amerikos 

Lietuvių Tarybos sekr. Byrnes įteiktą memorandumą 
ir ją paskelbė Chicago Herald-American ir kituose 
Hea.rsto dienraščiuose. Memorandumas įteiktas sekr. 
Byrnes, jam išvažiuojant į “keturių didžiųjų” konfe
renciją.

Memorandume, kaip jau buvo paskelbta, Amerikos 
Lietuvių Taryba reikalauja: 1) Tuoj išvyti iš Lietuvos 
Sovietų Rusijos kariuomenę ir rusų šnipus. 2) Kad visi 
deportuoti lietuviai į Sibirą ir kitus Rusijos kraštus 
būtų sugrąžinti Lietuvon ir kad jiems nebūtų baimės 
būti nužudytais. 3) Kad Lietuvos žmonėms būtų suda
rytos sąlygos savo valia, laisvai ir netrukdomai išsirink
ti sau valdžią.

ALT, pasiųsdama šįi memorandumą, atliko gerą ir 
naudingą žygį.

★
Valosi Nuo Negeistino Elemento

Ligšiol Anglijos darbo partijai, kuri šiuo melu valdo 
kraštą, pirmininkavo prof. Harold J. Laski, plačiai ži
nomas pro-rusas ir pro-komunistas. Bet šiomis dieno
mis įvykusioj tos partijos metinėj konferencijoj, prof. 
Laski išspirtas lauk. Jo vieton partijos pirmininku iš
rinktas Philip Noel-Baker, valstybės ministras dabar
tinėj vyriausybėj.

Iš to galima suprasti, kad Anglijos darbo partija 
paskutiniu la.iku ne tik griežtai nusistatė prieš diktato
riaus Stalino imperialistinę politiką, bet ir savo viduje 
valosi nuo pro-rusiško ir pro-komunistiško elemento. Tai 
yra geras ir sveikas reiškinys.

★
LAIC praneša, kad sekantis Amerikos Lietuvių Tary

bos anglų kalba redaguojamo mėnraščio numeris pasi
rodys visai netrukus. Pirmoje vietoje eina redakcinis 
“The Fight for Lithuania’s Freedom — A Fight for 
Decency.” Toliau skaitytojas susiras medžiagos apie 
Amerikos Lietuvių Tarybos nuveiktus darbus tremtinių 
teisėms apginti, apie dabartinę padėtį Lietuvoje ir rau
donojo okupanto siautimą. Atskiru straipsniu nušviestas 
dabartinės Lietuvos akademinis gyvenimas ir kiti nau
josios istorijos momentai. Itin šiurpulingomis spalvomis 
aprašytas žydų žudymas Lietuvoje. Kaip ir visuomet, 
biuletenis baigiamas dar nežinomais sovietų policijos 
slaptų dokumentų faksimile iš pirmojo bolševikmečio 
gadynės.

Prof. K. Pakštas

Apie Tarptautinę Padėtį tr Apie 
Lietuvių Reikalus

Atiduokite mums 
Vilnių ir Lvovą!

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybe?

4 TRUMPAI J

Statistika
Rašo: Kapsas

Neseniai išėjęs iš spaudos “Official Catholic Direc- 
tory” 1946 metams paduoda įdomių skaitmenų atvaiz
duojančių Katalikų Bažnyčios pažangą Suvienytose A- 
merikos Valstijose paskutiniais metais.

Sulig oficialių davinių šiuo metu U. S. A. yra: 24,402,- 
124 katalikai, kurių sielos reikalus aprūpina 38,980 ku
nigų dirbančių 14,523 parapijose, 5,084 misijų postuose 
ir 2,316 šiaip stotyse. Palyginus su praėjusiais metais 
prieauglis yra. žymus: tikinčiųjų priaugo 438,453 asme
nų, kurių tarpe yra 87,430 atsivertusių; kunigų priaugo: 
529; parapijų — 221.

Be to, pastoracijos darbe kunigams padeda 6,721 bro- 
lių-vienuolių ir 130,218 seselių vienuolių; 1,266 dau
giau, kaip pernai.
ŠVIETIMO SRITIS

Da įdomesnių statistikų randame švietimo srityje. 
U. S. A. katalikai išlaiko savo lėšomis 11,200 atskirų 
mokslo įstaigų (pradedant nuo universitetų iT baigiant 
pradžios mokyklomis su “kinder.kardenais”) su 2,740,- 
971 mokinių, kuriuos mokytojauja 95,242 mokytojų.

Mokytojų personalą sudaro: 5,663 kunigų, 3,842 bro- 
lių-vienuolių, 77,302 seselių-vienuolių, 8,435 pasaulinių 
mokytojų.

Palyginus su praėjusiais metais mokslo įstaigose mo
kinių prieauglis siekia 83,073: aukštose mokyklose (uni
versitetuose, seminarijose, kolegijose) — 11,656; high 
school — 29,491, pradžios — 41,926.
LABDARYBE

Įdomu pastebėti, kad katalikai U. S. A. atlieka milži
nišką darbą labdarybės srityje: Jie išlaiko ir aprūpina! 
794 ligoninių su 95,680 lovų; 365 našlaičių prieglaudų 
su 64,527 vaikučių; 237 senelių ir paliegusių namų su 
21,633 globojamų.

Statistika parodo, kad vien per paskutinius metus ka
talikų išlaikomose ligoninėse buvo slauginami 3,397,926 
ligonių, 50,418 daugiau kaip praėjusiais metais.

Katalikų tad Bažnyčia Suvienytose Amerikos Valsti
jose, nepaisant nepalankių pokarinių laikų, kasmet auga 
ir stiprėja tiek nariais, tiek įstaigomis bei atliekamais
darbais.

(Pabaiga)
KAIP SU LIETUVIŲ 
IŠEIVIAIS?

Lietuviai kol kas rūpina
si tik apie emigraciją. Tam 
tikslui yra šis tas daroma. 
Europoje, ogi New Yorke 
ALT turi savo Sočiai Ser
vice prospektyvių emigran
tų patarnavimui: 233 Broad- 
way, New York.

Daugumas lietuvių svajo
ja apie Šiaurės Ameriką: U.
S. A. ir Kanadą. Tačiau gal 
dar ne visi žino, kad į; šiuos 
kraštus bus ypatingai sunku 
patekti. Lietuvos kvota į U.
S. A. yra 386 per metus. 
Bet įvažiavimas yra sujung
tas su kiniškais-mandariniš- 
kais formalumais, kuriuos 
atlikti lengviau gali tik ne
paprastai puikiai organizuo
tos ir finansiškai stiprios 
tautos. Tad pastarųjų 12 me
tų praktika rodo, kad du 
trečdalius tų kvotų gauna 
žydai, ogi tik trečdalį krikš
čionys. Neturiu pagrindo ki
tokius spėjimus ateičiai da
ryti. Manau, kad per metus 
atvyks Amerikon tik apie 
130 ar 150 lietuvių,. Prie to, 
dar gal keliolika artimų gi
minių, kurių šeimų, dalys čia 
seniau gyvena. Kanadon pra
siveržti galės tur būt tik 
tuzinai, bet ne šimtai. Gra- 
žion žemėn Naujon Zelan- 
dijon beveik nieko neįsileis. 
Australija žada. būti kiek 
mielaširdingesnė imigran
tams.. Beveik vienų baltųjų 
apgyventos Argentina, Čili 
ir Uragvajus tik po truputį 
pavienių žmonių prisiims. 
Jokios mūsų pastangos, y- 
pač U. S. A., plačiau nepra
vers ateiviams durų. Net gi 
tuščios Alaskos legislatūra, 
atmetė projektą duoti žemės 
net tokiems ateiviams, ku
rie tarnavo sąjungininkų ar
mijose.

Rodos prieinamesnį kraš
tai būtų tai Andiniškosios 
respublikos nuo Panamos iki 
Bolivijos ir Paragvajaus. Jei 
būtų pinigų, tai platūs Rytų 
Afrikos plokštakalniai gal 
taptų mums prieinami. Bal
tieji šiaurės pionieriai šioje 
generacijoj vis dar skverbia
si į karštuosius tropikus. Ti
kimasi, kad mokslas ir tech
nika padės nugalėti šilumos 
pritstą įftaką į sveikatą ir 
darbingumą. Čia būtų per 
platu kalbėti apie šiuos ir 
kitus tolimus kraštus, tin
kamus tik drąsiems ir tvir
tiems pionieriams,, bet gal 
nelabai tinkamus miestelė
nams ir profesionalams.

Norint ruošti tinkamą ko
lonizacijos planą, reikia ži
noti: 1. Kiek ir kurio am
žiaus ir lyties turime žmo
nių, norinčių tropikuose gy
venti. 2. Kiek turime žem
dirbių ir kiek įvairių kitų 
profesijų, ypač statybininkų.

Daba.r tokių žinių aš dar 
neturiu. Žinau tik tiek, kad 
vidutinių klimatų kraštai 
naujų kolonistų nebenori, jų 
neįsileis, ogi imigrantų jie 
prisiims tiktai po labai ma- 
žučiutę porciją, kad būtų 
lengviau juos greitu laiku 
suvirškinti.

Kolonizacijos ir net emi
gracijos klausimams nušvies 
ti toli gražu neužteks kad ir 
ilgoko interview. Tam rei
kia visos serijos ilgų straips 
nių.

— Kokie lamytoį dabar

Netv York LAIC). — Ma-
rie S. Gambal, rašydama 
The Ukrainian Wcekly, an
gliškai. pastebi, kad š. m. 
geg 3 d. Krokuvos riaušių 
metu, minia šukavo “Atiduo
kite mums Vilnių ir Lvovą”. 
Tas duoda progos autoriui 
pastebėti, kad Sovistinio 
plauko lenkai, per šiuos tra-

tiniai darbai ir ateities pla
nai?

— Čia tai daug paprastes
nis ir trumpesnis klausimas.
Pagal oficialinę terminologi
ją aš esu dabar bedarbis ir . . ■ • ___
nesitikiu savo specialybėje ,talP lr lseJ°
to darbo greit gauti. Reikės 
palaukti. Tačiau be darbo 
tik retą valandą išbūnu. 
Daug skaitau, renku geogra
fines žinias apie įvairias to
limas šalis, sakau prakal
bas ir šiek tiek rašau. Kol 
kas turiu parašęs šias tris 
knygas:

The Problem of the Lith- 
uanian Boundaries.

The Modern Lithuania.
The PrOblem of Lithuania 

Minor.
Rašau dar bent dvi, bet 

nesiskubindamas, nes kny
gos mano temomis negali ti
kėtis nei leidėjų, nei skaity
tojų. Jos gali suinteresuoti 
tik labai mažą žmonių skai
čių. “The Modern Lithuaniai” 
vis dėlto jau spaustuvėje. Ji 
buvo surinkta jau prieš Ka
lėdas, bet dabar spaudos dar 
bai ilgai užsitęsia. Trečią 
knygelę (apie 85 pusi.) apie 
Maž. Lietuvą ir jos ribas 
pradėjau mimeografuoti ir 
pagaminti jos nors 100 ko
pijų-

Visai konkrečių ateities 
planų neįstengiu susidaryti: 
laukiu laisvo kelio Lietuvon. 
Jei jis neatsidarytų, priderė
tų man vykti kartu gyventi

PATAISYKIT SAVO NAMO 
STOGĄ ir UŽDftKIT 

MŪRINIUS SIDINGUS

ROLL roofino —
#0 1b. — 2nd Ron .... S1.6O
Brlck Siding — Rolt ........ 62.15
Heavy Brlck Siding .......... 96.05

Ketvirtainė pėda.
TURIM PILNA PASIRINKIMU 

A-l

rūšies stako — Lentų lr Namams 
Matcrlolo.

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

ALBERT LTJMBER * SUPPLY 
COMPANY

5800 80. WESTERN AYB. 
Tel. LAPAYETTE 2101

B8E

i

nieko nepasimokę.
Tuos miestus pagrobę, tik

riausiai, lenkai ir vėl grįžtų 
prie liūdnos atminties kitų 
tautybių priespaudos ir ne
tolerancijos metodų. Girdi, 
krokuviečiams yra pakanka
mai darbo atstatant kraštą 
šiandieninėse nors ir kukles
nėse etnografinėse sienose 
nejieškant kurti sau papildo
mų galvos skaudulių iš prieš 
karinių, tikrai negrąžintinų 
laikų.
su grupe kolonistų kur nors 
tropikuose. Nesinorėtų dar 
skirtis nuo savo tautos be
galinių vargų.

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Eksoertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St.

Cicero, III.
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Talsom Visų ISdlrbysčių 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam iš namų lr pristatom

PARDUODAME NAUJUS 
RAMOS

Mes turime Radijų f staką lr 
jums nereikės laukti <Jėl jūsų. 
Nusipirkite lr Pasiimkite su Savim 

Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 
Muzikos Rekordų

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

ATYDA!
Taisome

REFRIGERATORIUS
SKALBIAMAS MASINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS — 
Visokios Išdirbystėa 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC ”

REFRI6ERAII0N 
5306 S. Ashland Avė J

Tcl. GROvehill 7570 

GROvehill 1983 - TKIangle 0073 j

PASKOLOS DAROMOS

Ant Pirmų Morgičių 

U2 4-TĄ NUOŠIMTĮ

Mutual Fedaral Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVER5.MENT SUPERVISION

2202 W. Cermak Rd. - Tel. CAN 8887
JOtfN J. KAZANAUSKAS President & Manager 

Office hours: Daily 9A. M.-5P. M.; Thursdays 9A.M.-7P.M, 
Wednesday 9 A. M. - 12 Noon

i l-e
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OHIO LIETUVIŲ ZIKIOS
Cieveland

Birželio 9 d. šv. Jurgio 
parapijos salėj buvo mokyk
los mokslo baigimo progra
ma ir įteikimas diplomų bau 
gusiems aštuntąjį skyrių. 
Viskas išėjo labai gražiai.

Ji
Garbė seserims mokyto

joms, kurios tiek pasišven
čia vaikų išmokslinimui ir 
išlavinimui lošti, šokti, dai
nuoti, driliuoti.

★

Birželio 16 d., Šv. Jurgio 
parapijos salėj įvyks karo 
veteranų pagerbimas. Nors 
šiuo metu sunku yra ban- 
kieta.s suruošti, bet tikimasi, 
kad visos kliūtys bus pra
šalintos ir visko bus į va
lias. Visi prašomi įsidėmėti.

★

Klaidos pataisymas. Pra
eitą savaitę aprašant sąjun 
giečių 36-tos kuopos veiki

pai sakome, naujos parapi
jos salėj.

★

Didžiausias visų dėmesys 
dabar yra nukreiptas į lie
pos 21-mą dieną, tai yra da
tą paminėjimo 150 metų Cle 
veland miesto sukakties. Į 
paminėjimą ruošias visos 
tautinės grupės. Neatsilieka 
ir lietuviai. Taip, reikia vi
siems dalyvauti.

★

Clevelando lietuvių min
tys taipgi nukreiptos į LRK 
S A 54-jį seimą. Ypatingai 
daug susirūpinimo tuo sei
mu yra Susivienymo kuopo
se. Mat, norima seimą su
ruošti visais atžvilgiais tu
riningą įvairiomis pramogo
mis.

bių bei dovanų. Kamivalas ■ kavo adv. Lapinskas. Susi- Kadangi šiuo metu duonos 
baigsis birželio 23 d. i rinkimas nutarė turėti visą trūksta, tai kas nors turės

---------- eilę parengimų. Pirmutinis kuo pyragą pasitepti.
Birželio 16 d. Archabbey parengimas liepos 21 dieną

bažnyčioje Latrobe, Pa., bus Dariaus-Girėno posto salėj, 
įšventintas į kunigus kun. Bus prcgramso ir vaišės.
Antanas G. Rakauskas, gi Chicagos ir apylinkių lie- 
birželio 23 d., Gimimo Šv. tuviai respublikonai labiau- 
Panelės Marijos parap. baž- šia darbuosis tame, kad pra- 
nyčioje 10:45 ryto laikys varyti savo kandidatą adv. 
pirmas šv. Mišias. Kun. An- Anta.ną Olį į Sanitary Dis- 
tanas G. Rakauskas (buvo trict trustisus.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

AT YDA!
Dėl informacijų kasllnk II Pasaulinio Karo Veteranų per

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

%

daktaras) čikagiečiams yra 
labai gerai žinomas, kaipo 
žymus veikėjas katalikiško
je dirvoje. Linkime kun. A. 
G. Rakauskui sėkmingai dar 
buotis Kristaus Bažnyčioje.

Rap.

Iš Politikos Lauko
Šįgnet Amerikoj yra svar

bių rinkimų metai. Šįmet y- 
ra kongresinių rinkimų me
tai. Be to savivaldybės tu
rės savo rinkimus. Tai įvyks 
tuo pačiu laiku.

Abiejų partijų — respub-
Pastaruoju laiku mirė šie 

lietuviai: Klemensas Urbšai-
mą, pasakyta, kad kuopa į tis, gyvenęs 8714 Kenmorei likonų ir demokratų vadai 
randasi Šv. Jurgio parapijoj. | Avė., ir Joseph Sipaila, gyv. | ir jų pritarėjai jau išeina į 

5106 Harlem Ct. Abu palai
doti iš Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčios. M. D.

Turėjo būti Nesiliaujančios 
Pagalbos Šv. Panos Marijos 
parapijoj, arba, kaip trum-

CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA
Marąuette Park
Žinelė

Birželio 3 d., Gimimo Šv. 
Panelės Marijos parap. baž
nyčioje, vyskupas O’Brien 
suteikė sutvirtinimo (dirma- 
vonės) sakramentą 208-iems 
asmenims. Tvarkai buvo pa
vyzdinga. Tai rūpesčiu kleb. 
kun. J. Paškausko ir moky-

Praeitą sekmadienį įvykęs 
parapijos piknikas Vytauto 
parke begalo gražiai pasise
kė. Diena, pasitaikė graži, 
o tų žmonių suplaukė minių- 
minios iš visur. Darbininkai 
piknike visur tvarkingai dir
bo, tiek žinau, kad baras 
buvo Šv. Vardo dr-jos ran
kose. Klebonas labai dėkin
gas visiems, kurie atsilankė 
į pikniką, o ypač darbinin-

tojų Šv. Kazimiero seselių. į kams-ėms. Šio pikniko pel
Parapijos choras labai gra 
žiai giedojo; garbė yra cho
ro vadui muz. B. Janušaus
kui.

nas žymiai padidins naujos 
bažnyčios statymo fondą.

Raporteris

Kas nors sviestu 
teps pyragą

IŠ A. Z. A. Pouitry and
Egg Corp., W. Randolph 
gatvėje, pavogta 2,400 sva
rų sviesto.

<9

5 METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

Gimimo Šv. Panelės Mari
jos parapijoje Šv. Vardo Dr- 
ja bene bus skaitlingiausia 
nariais, nes turi suvirš 500 
darbščių ir pavyzdingų vy
rų. Praeitą sekmadienį drau
gijai per 8 vai. šv. Mišias 
ėjo bendrai prie šv. Komu
nijos ir po visam parapijos 
salėje turėjo pusryčius bei 
pasitarimą reikale parapijos 
pikniko ir karnivalo. Reikia 
pasakyti, kad Šv. Vardo dr
įsi sėkmingai pirmininkau
ja dain. Antanas Kamins
kas.

Po sėkmingo pikniko, bir
želio 12 d. prie 69 ir Wash- 
tenaw gatvių, parapijos kie
me, prasidėjo parapijos kar- 
nivalas. Bus daug visokių 
“raidų”, žaidimų ir įdomy-

politikos lauką. Per keletą į 
mėnesių jie tą lauką ars, a- 
kės, sės, na, žinoma, pagal 
išgalę a.iGa pagal reikalą 
taipgi laistys. Po to viso 
seks vienos dienos piūtis. O 
tai įvyks lapkričio 5 dieną.

Lietuvių politiniai vadai 
ir jų rėmėjai ir apskritai vi
si lietuviai piliečiai nepri
valo tame darbe atsilikti. 
Privalo taip dirbti, kad piū- 
ties dienoje būtų laimėtojai.
Lietuviai respublikonai jau 

išėjo politikos darbo laukan. 
Kaip “Draugo” gegužės 20 
dienos laidoje buvo praneš
ta apie lietuvių respublikonų 
susirinkimą gegužės 22 die
ną, tai jau galima, paskelbti, 
kad tas susirinkimas buvo 
labai sėkmingas. Atstovų 
buvo veik iš visų Chicagos 
ir apylinkių kolonijų, žy
miausia buvo atstovaujama 
Cicero su veteranu respubli
konu A. Valančium prieša
kyje. Atstovų iš viso buvo 
arti šešių desėtkų. Pirminin-

PETRAS MATULIS
Gyveno 3935 S. Kvilziv Avė.
Mirė Birž., 12 d., 1 u 1 ti m., 

sulaukęs 71 m., amžiaus.
Gimęs Lietuvoje.
Paliko dideliame nuliūdime: 

draugi}, Joseph Bolsiga ir Sei
nų}, kurie rūpinasi jo laidotu
vėmis.

Kūnas pašarvotas Muzyka 
koplyčioje — 2157 W. Chicago, 
Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad. — 
Birž., 15 d., llilii m.

Iš koplyčios S:00 vai., ryto, 
bus atlydėtas } St. Nienolas 
parapijos bažnyčių, Oakley 
Blvd. ir Kiče St., kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už. velio
nio sieli}. I*o pamatai} bus nu
lydėtas į Kesurreetion kapines.

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

A. A.

PETRAS
VAICKAUSKAS

210 Pilie St.
Alieliigaii City, Imi.

Jau sukako penki metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
muši} tarpo mylimi} vyrų. ir tė
velį, Petrų. Vaiekauskų.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jo niekados negalėsime užmir
šti. Lai gailestingas Dievas su
teikia Jam amžini} atilsį.

Alos, atmindami jo liūdni} 
prasišalinimų. iš mūši} tarpo, 
užpiašėme 2 gedulingas šv. Mi
šias (su egzekvijomis) Birž., 
15 d., 1946 m., St. Mary’s pa
rap., bažnyčioje 8:00 vai., ry
to, ir Saered Heart parapijos 
bažnyčioje, 7:30 vai., ryto — 
Miehigan City, Ind.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldos 
ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Petro sielų.

Nuliūdę: Žiluma Elena. Duk
tė. Kūnus, žentus, .Marti ir t 
Anūkai.

Gyveno Pine St. — Miehigan 
City, Ind.

Vūū

Nuliūdę: Draugui ir 
mi.

Laidot., direkt., 
Tel. UBU 7767.

B.

’iiž.įsta-

M uzyka.—

B. A. L A C J A W I C Z 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.

Arizonoje Išdeginta 
2,000 Akerių Miško

- Gaisras, kuris jau išdegi
no apie 500 akerius Apache 
National miško ir 1,500 ake-

Amerika Tarsis Dėl 
kareiviu Palestinoje

• Valstybės sekr. Byrnes 
sakė Amerika ruošiasi tar
tis su Anglija dėl tai, kokias 
karines jėgas šis kraštas ga
li pa»vesti palaikymui tvar
kos Palestinoje tuo metu 
kai žydų imigracija bus di
dinama.

Sekretorius, kuris ketvir
tadieny vyks į sekantį už
sienių ministrų suėjimą Pa
ryžiuje, taip pat sakė jis 
norėtų jog Amerikos žmonių 
maldos padėtų jam jo darbe 
su užsienių ministrais Molo
tovu, Bevin ir Bidault.

rius San Carlos indėnų re
zervacijos, šiandien siautė 
nesuvaldomas. Daugiau negu 
100 miškų tarnybos vyrų ir 
savanorių kovoja liepsnas.

Eisenhower Sako Yra 
Ribos Nusiginklavimui

-Gen. Eįsenhower pasa
kė Norwich universiteto gra- 
duantams jog “yra aiškios 
ribos mūsų vienpusiškam nu 
siginklavimui. Kad paremti 
Jungtines Tautas,” jis sakė, 
“yra aišku jog Amerika gali 
prisidėti savo pilna dalimi 
vien tik jeigu ji bus pajėgin- 
ga. Pajėginga teisėje ir jė
goje apginti teisę.”

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

Milton.

— Tai Padarysite Tiesio? Į 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

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

Dangelit Leetumit yra pilna 
patenkinti tai* mena I«d«vrow,|| 
kuriuo* me* padirbome jiem*.

Kairėje matosi vienas iš|| 
daugelio mūsų atliktų darbų

Prie pirmos progos atvyki* | 
į mūsų didįjį ofisą Ir dirb-l
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANYI
ffl NO WESTERN AVĖ. TEL.: SEELEY 61011

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

EB ODOS IŠBĖRIMAMS
Eenėlantlejl nuo senų. atdarų 

ir skaudžių žaladų, žino kaip sun
ku yra ramiai sfidėtl, ir kaip 
nakties metu negalima gerai ifisl-
mlegot. Kuomet 
ialsdoa pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEOULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
senų, atdarų ir 
skaudžių žaladų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmą 
pražalinančlos y- 
patybfis suteiks 
Jums tinkamą 
nakties poilsi ir 
pagalbiu I*gydyt 
■enaa atda
ras ir skau
džias žais-

<taa. Vartokite JI irgi skaudlems 
nudegimams, tąjų ir autrūkimų 
praėallnlmul. ir kad palengvinti 
Psorlasts niežėjimą. A.tv#dina va
dinamą Athlete’s Foot degimą Ir 
■ležėjlma. sustabdo Jo plktlmasl. 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
sutrflklmo tarp pirštų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui. nuo darbo išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms Ui lauko pu-

LEOULO OINTMENT parsi
duoda po 00. 1.75, Ir 1.00.

ūlųsklte Jūsų Mosey Orderi tie
siog 1:—

'L E G U L O
1941 No. Puloskl Rd. 

Itapt. n. CMeagn J». III.
Arbn galima gauti STEM PHAR- 
MACY. 4847 W. 14th St., Cice
ro 50, Illinois.

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monumenl 
Company

3914 West Ulth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 35*"

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai 
8 vai. vak.

MAŽEIKA "EVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Nauja Koplyčia Marąuette Paęke

6845 S. Westem Avė. - Pro. 0099
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 miiitarinis laidojimas.

NULIŪDIMO HlH VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONV B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th Avė., Cicero, 111.
Telefonas TOVVNHALL 2109

6812 So. Western Avė., Chicago, Ik
Telefonas — GROVEHILL 0142

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

NARIAI:

O h I e a g o b 

L I e t a v I ų 

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

AMBULANCU 
Patarnanjam 
d i e n ą ir n a k t į

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

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

Pliones: VARds 1138-39 
PRO. 0099

LACHAWICZ IR ŠONAI
2314 VVEST 23rd PLACE 
10756 S. M1CH1GAN AVĖ.

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlmau 1270

L. L. BUKAUSKAS
10821 S. M1CH1GAN AVĖ. Tel. rtlLlman i>BC4

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITIJAMCA AVĖ. Pilone YARda 1008

J. LIULEVIČIUS
4318 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAI. 3372

P. J. RIDIKAS
3334 S. UALSTED ST. 710 W. 18th STREET 
______________ Telephone YAR<ls 141!)_______________

I. J. ZOLP
1646 VVEST 46th St. Phone VARds 0781
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Didysis Penktadienis - nacionalinė 
šventė

KATALIKŲ SPAUDOS SĄJUNGOS TARYBOS 
NAUJI NARIAI

Alexandria, La. — Kolum
bo Vyčiai Louisiana valsty
bėje nesenai turėjo metinį 
suvažiavimą. Tarpe kitų re
zoliucijų, pažymėtina ypač 
viena, būtent dėti pastangų, 
kad Didysis Penktadienis, 
Kristaus Kančios diena, pa
taptų nacionaline švente.

Be to, suvažiavimas nuta-'

rė darbuotis, kad valstybės 
legislatūroje nepraeitų bi- 
lius, kuriuo norima Kolumbo 
dieną išbraukti iš valstybių 
švenčių sąrašo.

Taipgi paskirta $5,000 ka-1 
talikų studentų centrams 
trijuose valstybės kolegijo-! 
se ir universitetuose.

Kas Girdėt^ 
Chicagoje

100 dienų badausiąs

Kad sušelpus badaujančius pasaulyje
GENYS MARGAS, PASAULIS DA MARGESNIS

XI

Los Angeles, Calif. — Čia 
^atsirado keistas žmogus, 
Claude L. Baxter, 41 metų 
amžiaus, kuris nutarė ba
dauti šimtą dienų, kad dau
giau gautų maisto badau
jantieji Europoje ir kitose 
žemės ritulio dalyse.

Badauti jis pradėjęs ge
gužės 23 d. Nuo to laiko gy
vena tiktai ant kavos, kurios 
kasdien išgeria po tris galio
nus, ir degtinės, kurios kas 
keturios valandos geria po 
stikliuką. Po šešiolikos tokio 
badavimo dienų, jis neteko 
27 ir pusės svarų svorio. 
Kasdien einą3 pas daktarą, 
kad padarytų “cbeckup’.

★

Klausiamas, ar kenčiąs

dėl nevalgymo, Baxcer pasa
kojąs, jog pirmos šešios die
nos buvę sunkiausios. Po to, 
apetitas aprimęs. Cigaretai 
pasidarė irgi neskanūs. Dirb
ti neinąs, nes bijąs apalpi
mo.

★

Tačiau, nežiūrint jo tokio 
“pasišventimo'’ badaujančių 
pasaulyje naudai, nėra jo
kių ženklų, kad šiuo metu 
Amerikoj padidėtų maisto 
kiekis. Buvo stoka mėsos, 
dabar jau stoka ir duonos ir, 

! sakoma, jog toks Amerikoj 
“badas” iki 1948 m.

Grand Canyon, ColoradOj, 
upė yra ‘278 mylių ilgumo. 
Vienoj vietoj yra 13 mylių 
platumo ir 6,000 pėdų gilu
mo.

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

%

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas!

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
U2 LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mus. 
Prie Progos Paklauskite Ją i

%

Archer Avenue Furniture Co.
— PARLOR SUTTE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOM1SINO

Turtas Virš $17,500,000. — Atsargos Fondas Viri $1,800,000.

STANDARD FEDERAL SAVIN6S AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JITSTIN MACKIEWIOH. Prea. and Mgr.

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

. -------- ... <>

Šiandie Vėliavos 
Diena

Šiandie Vėliavos Diena, 
tai yra 169 metų sukaktis 
mūs žvaigždėtai vėliavai, 
kokią ją užgyrė kontinenta- 
lis kongresas birželio 14, 
1777 metais.

Sukakčiai paminėti iškil
mes Chicagoj bus Congress 
Aikštėje (Plaza), prie Con
gress ir Michigan gatvių. Iš
kilmės rengia Amerikos Le
giono Cook apskrities tary
ba.

Miške augę, miške 
turi ir būti

Chicago Gyvulių Globos 
Draugija atsišaukia į gyven
tojus prašydama nesivežti 
namo jokio sutvėrimo: žvė
relio, paukštelio ar šliužo, 
jei pasitaiko kokį sugauti 
piknikaujant. Paimtas bet 
koks sutvėrimas iš aplinkos, 
kurioj jis auga, tarpsta, ne
laisvėj nyksta, nugaišta.

Miško gyventojai tepalie
ka miške ir telinksmina 
kiekvieną žmogų nuvykusį 
pavėsio ir poilsio.

mus

Šiomis dienomis Boston, Mass., įvyko Katalikų Spau
dos Sąjungos suvažiavimas, kuriame sąjungos tarybon 
išrinkta šeši nauji nariai. Viršuje iš kairės į dešinę: kun. 
P. Bussard, redaktorius “Catholic Digest” (vice prez.);u 
kun. A. W. O. Carm, redaktorus “The Carmelite Review’r 
(sekr.); Joseph Gelin, atsakomais redaktorius ‘‘The Ca
tholic Universe Bulletin” (iždin.). Žemiau iš kairės į de
šinę: John W. MacCasdless, biznio menedžerius “Catholic 
Action of the South”, kun. Thomas J. MoCarthy, redak
torius “The Tidings’’ ir kun. A. F. Coogan, redaktorius 
“Catholic Missions”. (NC-Draųgas)

Per 2,000 m. išliko Šernai užplūdo Lenkiją
Bialystok. — šios apie- 

linkes ūkininkai labai susi
rūpinę dideliu antplūdžiu 
šernų, kurie naikina javus 
ir šakniavaisius. Medžioklės 
ūkininkai negali suruošti, 
nes neturi ginklų. Gi oku
pantai komunistai bijo duo
ti ginklų, kad, po šernų me
džioklės, ūkininkai nesuruoš- 
tų medžioklės ir komunis
tams

veikas

Copenhagen. Danija. — 
šešių pėdų žemės gilumoje 
rastas lavonas nustebino 
Danijos mokslininkus. Lavo
nas pasirodė palaidotas 
prieš 2,000 metų, bet taip 
išsilaikęs, kad manyta, jog 
tai dabar nužudyto asmens 
ir apie tai pranešta polici
jai.

STASYS LITWINAS SAKO:
11R A R A D Tai Geriausias Laikas Pirkti 

U/ADAM\ — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
REIKMENIS”. ------

BS
f

GERAS PASIRINKIMAS: p
Stogams Reikmenys — Insolaoty Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Dnrų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnlšio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardware — Meisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies Insuliacijos Materiolo — Štormo Langų — Kom
binacijos Dorų — IVallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
3089 S. UALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 

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

------4—^==
H

WESTWOOD LIGUOR STORE
2441 West 69th Street.

----- ★-----
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO. DEGTINES IR ALAUS

Kai kada ir audra 
naudinga
Užvakar vakarą užėjus ant 

Chicago audra su perkūnija 
ir vietomis net su karvelių 
kiaušinio didumo ledais lau
kams ir daržams buvo nuos
tolinga, bet labai buvo nau
dinga Whiting, Ind., Stan
dard Oil Co. refinerijai, ku
rioj kilo gaisras, ir apielin- 
kės ugnegesiams, kuriems 
toji audra padėjo gaisrą su
valdyti. Vis tiktai padaryta 
nuostolių už $200,000.

Kiaušiniai kyla, 
vištos krinta

OPA praneša, kad nuo va
kar dienos kaina kiauši
niams pakilo nuo vieno iki 
3 c. tuzinui, žiūrint kokybės, 
bet pačių vištų kainos numa
žintos nuo 1 iki 2 c. už sva
rą. Daržovių kainose šeimi
ninkės negali sugauti OPA. 
Vieną savaitę jų kainą paki- 
la, kitą savaitę nupuola.

Per tris laukus viiosi, 
ketvirtame sugavo

Indianos policija šiomis 
dienomis pasižymėjo plėšikų 
sugavime.

Medaryville, Ird., garažo 
savininkas Dewey Wayne 
buvo pažadintas ’-š miego 
daužymu šeifo. Pajutę pavo
jų plėšikai susėdę į savo au
tomobilių ura dėjo bėgti. 
Wayne, nasiėmęs miestelio 
šerifą, ėmė vytis. Per dvi 
apskritis: Pulaski ir Lake, 
taipgi nėr Gary ir Indiana 
Harbcr jiedu vyjosi iki 
Hammond’o Čia ir pasivijo 
sustojus plėšikams prie kry- 
žkelio raudonos šviesos.

Suėmus plėšikus. Wayne 
oastebėjo, kad tai buvo di
džiausias nonsenas vytis 
taip toli, juoba, kad jo sei
fas buvo tuščias.

Dalis Navv Pier 
išnomuota

Šiaurinė dalis Navy Pier 
(247,000 ketvirtainių pėdų) 
išnuomuota Chicago Univer
sitetui. Miestas gaus $86,450 
metinės nuomos. Išnuomotoj 
daly bus įsteigti šie fakulte
tai: laisvojo meno, inžineri
jos, administracijos ir ko
mercijos.

Vynu užsinuodijo
Peoples ligoninėj guli dvy

likos metų berniukas Russell 
Galvin. Grįždamas iš mokyk
los jis vienoj vietoj rado uz- 
boną (jug) su vynu. Para
gavęs ir pasigėręs. Pašaukus 
gydytoją nuvežtas į ligoni
nę, kur rasta vaikas apsinuo
dijęs nuodingu alkoholiu

Fair darbininkai 
pasirinko A. F. of L.
Fair, departamentinės krau

tuvės, virš tūkstančio darbi
ninkų pasirinko Amerikos 
Darbo Federaciją. Balsuo
jant, kuriai unijai priklau
syti 169 balsai buvo už CIO, 
o 858 už A. F. of L.

Ruošės žudytis, kad 
krautuvės tuščios

Mrs. Helen Olszewski, 28 
metų amžiaus, 1746 Beach 
St., grožio saliono savininkė, 
jau buvo pasiruošus nuo 
North Avė. tilto šokti į upę. 
Tilto sargas, Alex Knapp, iš
bėgęs iš būdelės ją sulaikė 
nuo saužudystės ir perdavė 
Racine Avė. stoties policijai.

Mrs. Olszewski policijai 
pasisakė norėjusi nusižudyti 
dėlto, kad apointmentai (su
sitarimas) su moterimis ne
duoda jai anksti nueiti į 

įbučernę ir grosernę, kad nu
sipirkus valgomųjų daiktų 
sau ir vyrui. Vėliau nuėjus 
jau randas krautuves tuš
čias.

Daugelio žolių sėklos į 
Ameriką atgabenamos iš Eu
ropos. Jei dabar stoka kai 
kurių sėklų, kaltas karas.

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

statinėmis.

★ ★ ★
AL. ŠIMKŪNAS 

Savininkas

Telefonas PROspect 5951

nargutu
VlENTNTFTJfJ AMERIKOS T.TETTH/TI.t KASDIENINIS 

RADTO LATKRAftTTS - JSTETGTAŠ DAT.. 11. 1933

WHFC 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos.

Iki 2-roft valandos popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 9:30 

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nuo 7 iki 3 vai. vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas:
6755 So. Western Ave.« Chicago, III.

Telefonas — GROvehili 2242

KVIECIAME^
KLAUSYTIS

MUZIKOSPAIMU
ŽINIŲ

PRANKfllMŲ

X Kun. A. Naudžiūnas, 
MIC., einąs, “Draugo” ad
ministracijos pareigas, ir 
kai kurie broliai iš spaustu
vės yra išvykę rekolekcijų į 
seminariją Hinsdalyje.

X Ciceriečiai ateinantį sek 
madienį du zuikius nušaus 
Vytauto parke: metiniu pik
niku parapijos reikalus pa
rems ir sykiu tėvus pagerbs 
Tėvų Dienos proga. Ir čika- 
giečiams, įdomu bus nuvykti 
į ciceriečių pikniką.

X Jonas A. Stoškus, iš 
Marąuette Park, trumpu 
laiškeliu redakcijai praneša, 
kad jis su Albinu Reneckiu 
(Algis Regis) iš New York 
pakeliui į) Chicago lanko lie
tuvių kolonijas. Laiškelis iš
siųstas iš Philadelphia, Pa.

X Dr. A. J. Gussen su šei
ma išvyko atostogų į Ryti
nes valstybes, kur turi da.ug 
giminių. Dalyvaus SLA sei
me, o paskui vyks į vakarus. 
Žada sustoti Lincoln, Nebr., 
ir Denver, Colo., kur jų sū
nus Richard, eidamas kari
nius mokslus, įsigijo daug 
draugų. Kelionėj žada išbū
ti tris savaites. Visą tą lai
ką ofisas bus uždarytas.

X Juozas Rachunas, sū
nus Juozo ir Prudencijos Ra- 
chunų, iš Marąuette Park, 
šįmet baigęs parapijos pra
džios mokyklą su gerais pa
žymėjimais. Du metus pra-

JUOZAS RACHUNAS

džios mokslą ėjo Šv. Jurgio 
parapijos mokykloj iki tė
vai persikėlė gyventi į Mar
ąuette Park. Rudenį žada 
pradėti lankyti Šv. Ritos 
aukštesnę mokyklą.

X B. Sabonis, sūnus K. ir 
L. Sabonių, kurs kariuome
nėj yra korporalu Air Corps, 
kaip tik gavo “furlcugh” ir 
pataikė parvykti namo kad 
pasiklausius sesers Sylvijos 
skambinimo veikalo, kuriuo 
ji laimėjo American Conser- 
vatory of Music kontestą. 
Koncertas bus birželio 18, 
Orchestrai Hali. Pradžia 8 
vai. vakaro.

X Irene Pakeltis ir Kas-- 
tas Kazanauskas priims mo
terystės sakramentą birže
lio 15 d., per šv. Mišias Ne
kalto Prasidėjimo Šv. Panos 
Marijos parapijos bažnyčioj, 
o puota bus parapijos salėj. 
Jaunavedžiai yra žinomi jau 
nimo veikėjai, ypatingai L. 
Vyčių ir Sodalicijos organi
zacijose. Priešvestuvinėj puo 
toj jaunosios tėvų namuose 
jaunieji gausiai apdovanoti.

Gelbėkime Lietuvą, Tėvy
nę nuo pražūties!

LIET. VYČIU TRADICINE DIENA - LIEPOS 4 D. - VYTAUTO PARKE - 4 DOVANOS 6- PELNAS JAUNIMO NAMUI




