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MĖSOS TRUKUMAS TESIS PORA SAVAIČIŲ
Vokietija Yra 'Pakastas Karo Kirvis'; 
'Geležinė Uždanga' Gal Bus Perkelta

Skerdyklos Sako Negauna Galvijų, 
Kiti Sako Jos Laukia Kainų Kėlimo

(“Draugo” Specialaus Korespon
dento Paryžiuje Pranešimas).

(Tęsinys vakar dienos ra- 
portažo apie užsienių minis
trų konferenciją Paryžiuje.)

Sovietai Bijo Amerikiečių...
Stalino patarėjai yra labai 

susirūpinę, kad amerikiečiai 
visai nesistengia likviduoti 
savo karines bazes. Anot jų, 
jie turi 450 pirmaklasių ba
zių Europoje, Afrikoje, Azi
joje, Australijoje, Tolimaja
me ir Atlanto vandenyne. 
Juos baido dar ir tas, kad 
amerikiečiai gauna naujas 
bazes Ispanijoje, Sardinijo
je, kad jie daro įrengimus 
Grenla.nde ir kad amerikie
čių dėmesis krenta į Turki
ją-.

Štai pilnas tokių nepasiti
kėjimų, Molotovas atsisėdo 
pirmą dieną prie konferen
cijos stalo.

Bet visai kitaip atrodė at
vykęs Byrnesas, kuris įėjęs 
į\ Meurice viešbutį ir pama
tęs korespondentus bare be
geriančius, linksmai į juos 
kreipėsi:

—Ar kartais jūs čia, bare 
nepasilikote nuo pereitos 
konferencijos? Jeigu taip, 
tai būkite atsargūs su straip 
sniais, nes būsit daug išgė
rę.
Sutartys Padalintų Europą 

į Blokus
Jei šį kartą “Keturi’’ ne

susitars, tai nebus tada nei 
taikos konferencijos ir kiek
viena valstybė skyrium pa
sirašys su kita taikos sutar
tį. Tokiu būdu bus įvairių 
sutarčių ir šį kartą jau pa
saulis būtų tikrai padalin
tas į du blokus. Bet už «tai 
“geležinė uždanga” galėtų 
būti perstatyta...

Jei rusai tvirtai jaučiasi 
Lenkijoje ir Jugoslavijoje, 
tai tas dar nereiškia, kad 
jie panašiai jaučiasi kituose 
kraštuose.

Visi pastebėjo Austrijos 
užsienių reikalų ministro 
Gruberio kelionę į Londoną, 
Vengrijos premjero svečia- 
vimasi Washingtone ir Če
koslovakijos užsienių reika
lų ministro Masaryko pasi
kalbėjimą su Bevinu.

Ką visa tai reiškia? Tas 
rodo, kad tie kraštai nenori 
visiškai priklausyti nuo Mas 
kvos malonės, bet jie nori 
kvėpuoti ir vakarų oru.
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Rusai Nenori Išeiti i? 
Vokietijos

Kiek galima pranašauti, 
ginčai dėl Italijos ir Balka
nų gali pasibaigti sus’tari
mu, bet “karo kirvis” yra 
pakastas Vokietijoje. Ati
traukimas okupacinės ka
riuomenės iš Vokietijos ir 
Austrijos, rusams reiškia 
pasitraukimas iš Europos ir 
praradimas visos įtakos į 
centrines Europos valsty
bes. Dabar jie gali laikyti

savo kariuomenę Bulgarijo
je, Vengrijoje ir Rumunijo
je, teisindamies, kad tai rei
kalinga dėl Vokietijos oku
pacijos.

Visas nesusipratimas kyla 
dėl to, kad Jaltos konferen
cijoj buvo blogai išsiaiškin
ta. Stalinas tvirtina, kad 
Rooseveltas jam buvo pri
žadėjęs, kad amerikiečiai 
nesikiš į Europos reikalus, 
už ką Stalinas iš savo pusės 
buvo pažadėjęs nesikišti į 
Tolimųjų Rytų reikalus. Da
bar rusai skaito, kad Ame
rika netęsia savo pažado.

Keista Molotovo laikysena 
Italijos klausimu iššaukė 
visokių kalbų. Anksčiau vi
są laiką jis buvo nusistatęs 
prieš Italiją ir palaikydavo 
Jugoslaviją, šį kartą jis pats 
pasiūlė įrašyti į dienotvarkę 
Italijos vidaus santvarkos 
klausimą.

“Geri liežuviai” sako, kad 
Molotovas šį kartą bus nuo
laidus ir konferencija vyk
sianti geroj nuotaikoj.

“Blogi liežuviai” sako, 
kad tai gudrus Maskvos žai
dimas, kad galima būtų “iš
traukti” italus iš amerikie
čių ir anglų įtakos tinklo ir 
tokiu būdu perkelti “geleži
nę uždangą” į pusiausalį.

Patys italai tvirtina, kad 
toks rusų kišimasis į vidaus 
reikalus dar labiau apsun
kins Italijos politinę padėtį, 
nes karalius Humbertas ap
leido visai neatsisakydamas 
nuo sosto ir pasilikdamas 
sau visas teises dar kada 
nors grįžti karaliauti.

Amerika Nori Grąžinti 
Kareivius Namo

Kalbėdamas su žurnalis
tais Byrnes pareiškė, kad 
Amerika ieškanti taikos ir 
norinti, kad artimiausiu lai
ku būtų atšaukti visi ame
rikiečių kareiviai iš keturių 
pasaulio kampų, kad jie ga
lėtų grįžti namo į šeimas ir 
pradėti civilišką gyvenimą.

Kai kas mano, kad ameri
kiečių kareiviai galės būti 
pakeisti Vokietijoje lenkų 
generolo Anders kareiviais, 
kurių skaičius siekia iki 250 
tūkstančių. Jie nenori grįižti 
tėvynėn, kol ten sėdės rusai. 
Atrodo, kad Amerikoj įsi
gali vis daugiau nesikišimo 
politikos šalininka.i, kas lei
džia manyti, kad jei konfe
rencija nepasiseks, Amerika 
nori pasitraukti iš politinio 
gyvenimo, palikdama pasau
lį savo paties likimui.

Bet tai būtų kvaila, po 
tiek metų karo, po tiek au
kų, grįžti į dar blogesnę pa
dėtį, negu buvo prieš šį ka
rą. Vyt. Arūnas

ORAS
Giedra ir šilčiau. Saulė 

teka, 5:16; leidžiasi, 8:29. 
Sekmadieny šilta, po pietų 
lietus su griaustiniu.

LĖKTUVAS VEŽA DVIDEŠIMTS TONŲ DŽYPŲP ^...;

Penkiolika džypų susirikiavę laukia įkėl'mo į karinį C-47 lėktuvą Wright Field, 
Dayton, O., iš kur vakar buvo nuvežti į bendrą, kariuomenės-laivyno aviacijos parodą 
Schenectady, N.Y. Tas 40,000 svarų krovinys yra sunkiausias by kada. vežtas lėktuvu.

(Acme Telephoto.)

Britai Palestinoje Susekė Sąmokslą 
Pagrobti Vyriausią Britų Generolą

JERUZALE, 'birž. 21. — vus bekalbant Tetsu Kata-
Britai autoritetai Palestino
je šiandien pranešė susekę 
žydų sąmokslą pagrobti Įeit. 
gen. Sir Evelyn Barker, vy
riausiąjį britų komandierių 
Šventoje Žemėje. Žydų sluok 
sniai sakė britai galėjo su- 
klastuoti tokį dokumentą, 
kaipo priekabę keršijimui 
žydams.

Tuo tarpu arabai reikala
vo, kad britai griežtai elg- iir r\, i. |- ■
tusi su žydais, kurių šabo- UJ "13110 AlOITIU JeCĮ3l 
lažo kampanija sukurstė NEW Y0RKAg birž 21.
visą Palestiną, ir ragino už
dėti kolektyvinę piniginę 
pabaudą “maždaug $4,000,-
000” visai žydų visuomenei , . . . _. . T„T. . , . 1 . . ruch ir jo patarėjai UN ato-uz ekstremistų sunaikintus__ ____________________
tiltus. Riaušėse šią savaitę 
žuvo bent 25 asmenys.

Rado Sąrašą Grobtinų
Arabai taip pat reikalavo, 

kad griežtos bausmės būtų 
duodamos žydams, kaltiems 
britų karininkų pagrobime.
Tuo tarpu Moshe Shertok, 
žydų agentūros politikos de
partamento vadas, atsišaukė 
į žydus tuoj paleisti kari
ninkus.

Britai teigė Barker’io var
das buvo rastas sąraše grob
tinų asmenų, ir kad jame 
buvo sužymėti jau pagrobtų 
karininkų vardai.

Muštynės Japonijos 
Seimo Susirinkime Vėliausių Žinių Santrauka

TOKYO, birž. 21.—Pirmas ! —Italijoje vyriausybė protestuos dėl jos suvereniteto
posėdis naujojo Japonijos į teisių pažeidimo jos užsienio kolonijose, 
seimo baigėsi sumišime —Indijos kongreso partijjos vadas Javvaharai Neliru 
šiandien po kumštynių ir buvo paleistas iš kalėjimo po 24 valandų, ir duota jam 

britų lėktuvas, kad jis galėtų greit sugrįžti j New Delbi. 
—Senatas pravedė anti-raketierių unijose aktą ir pa- 

_. a tt- • siuntė ji Prez. T romanu i pasirašyti. Tas aktas buvo dalis
Caw bylia,is. Unijos jam priešinasi.

—Kinija ir Anglija principe svitiko su Amerikos 25 me
tų planu Japonijai; nieko negirdėta iš Rusi .jos. MacAr- 
t.hur žino apie tą planą, bet nepasisakė nei už nei prieš.

—Senatas užgyrė devynių mėnesių pratęsimą vyriausy- 
gai, liberalas, nebandė nu-1 bės karo meto- galios, kas reiškia, kati valdžia dabar galė- 
malšinti betvarkius atsto-: tų vėl įvesti raeijonavimą ir įvairių dalykų suvaržymą.

betvarkės, kylančių iš nesu
valdomo užsipuldinėjimo sei-

atakų taikinys, baigė sesiją 
po to kai negalėjo atsteigti 
tvarkos.

Socialdemokratai sakė Hi-

yama. Katsu Nomizo, kitas 
socialdemokratas, šaukda
mas bėgo į estradą, kuomet 
Shu Hara, balsiausias iš li
beralų pagriebė jį ir jie pra
dėjo kautynes. Daugiau ne
gu 20 kitų atstovų tuomet 
įsikišo.

Baruch Nesijudina Nuo

—Turėdamas Prez. Trumano i Dodekanų salų. Visi keturi 
patvirtinimo U.S. nusista.ty- ministrai principe sutinka
m0 paramą Bernard M. Ba- tos salos turi tekti Grai

kijai.
mų komisijoje laikėsi savo i----------------
nusistatymo ir priešinosi 
Rusijos reikalavimui pasi
laikyti veto teisę ryšium su 
pasaulio kontrole atominės 
energijos.

Paliaubos Kinijoje

Anglija Nuo Liepos 21 
Racijonuos Duona

LONDONAS, birž. 21. — 
Anglijos vyriausybė šian
dien laikinai nustatė liepos 
21 d. pravedimui dubios irPratęstos 8 Dienom miltų racijonavimo. Galuti- 

NANKING birž. 21.-Ge- nuosprendis bus padary- 
neraliaaimo Chiang Kai-shek tas kabl"eto f'osedy atclnan- 
šiandien pratęsė Kinijos pa- CIi> savaitę'
baubas kitoms aštuonioms Londone spauda papeikė 
dienoms ir įsakė visoms ar- maisto ministrą John Stra- 
mijoms sustabdyti žygiavi- chey kam jis Washingtono 
mus, puolimus ir sekimus spaudos atstovams parodęs 
iki birž. 30 d. Chiang žygis duonos racijonavimo knygu- 
sekė konferenciją su gen. tęs, kuomet britai dar nėra 
Marshall paskutinėje dieno-! jų matę.

UŽSIENIU MINISTRAI 
APSVARSTO TRIESTE

PARYŽIUS, birž. 21. — 
“Keturių Didžiųjų” užsienių 
ministrai, padarę kompromi
są dėl Italijos kolonijų, šian
dien stvėrėsi svarstyti gin
čytino Trieste klausimo — 
rakto į taikos sutartį su 
Italija. Nė vienas ministras, 
tačiau, neturėjo nieko naujo 
pasiūlyti, ir šios dienos po
sėdis buvo baigtas be nuta
rimo.

Apart Trieste klausimo, 
ministrai turės padaryti nu
tarimus Italijos-Jugoslavi- 
jos pasienio reikalu, ir dėl

Valdžiai betiriant priežas
tis mėsos trūkumo, skerdy
klos, unijos ir ūkininkai va
kar dieną išleido pareiški
mus ' kaltinant vieni kitus už 
susidariusią padėtį), ir pra
našavo, kad mėsos trūkumas 
bus jaučiamas visame kraš
te bent iki liepos 10 d.

Skerdyklos sakė jos ne
gauna galvijų, teigdamos, 
kad jos negali teisėtai kon
kuruoti su juodąja rinka, 
kuri siūlo ūkininkams daug 
aukštesnes negu valdžios nu
statytas kainas už galvijus. 
Kitos skerdyklos jau uždarė 
savo mėsos išdirbimo fabri
kus.

Ūkininkai Teisinasi
CIO skerdyklų darbininkų 

unijos vadai sakė skerdyk
los tyčia neperka galvijų, 
norėdamos sudaryti mėsos 
trūkumus, kad tuo būdu 
privertus valdžią pakelti 
mėsos kalnas iššaukimui 
didesnės mėsos gamybos.

Ūkininkai taip pat kaltino 
skerdyklas, sakydami sker
dyklos laukia liepos 1 d., ti
kėdamos, kad mėsos kainų 
kontrolės bus panaikintos, 
ir tuomet bus g2,lima imti 
daug aukštesnes kainas už 
mėsą ir mėsos produktus.

Washingtone, stabilizaci
jos direktorius sakė jeigu 
būtų užtikrinta, kad OPA 
aktas bus pratęstas origina- 
lėje formoje bent vieniems 
mets.ms, tai kraštas matytų 
kaip greit atsirastų mėsos 
ir visų kitų trūkstamų daly
kų. ___________

2,400 Prisidėjo Prie
Gumos Streiko Akrone

AKRON, Ohio, birž. 21.— 
Streikas 2,400 United Rub
ber Workers (CIO) narių 
šiandien sustabdė visą pa
dangų ir kitų guminių pro
duktų gamybą General Tire 

j and Rubber Co. fabrike. 
URW lokalas 9 vakar naktį 
staiga, paskelbė vykdymą 
įgaliojimo pravesti streiką.

Iš viso Akrone nedirba 
suvirs 9,000 gumas darbi
ninkų, kadangi beveik 6,800 
streikuoja Firestone Tire & 
Rubber Co. fabrikuose. Uni
ja sako ginčas eina apie al
gų mokėjimo planą, atleidi
mą darbininkų priešingai 
derybų sutarčiai, ir sutar
ties atnaujinimą.

Mihailovič Padėjėjas 
Sakėsi Padėjęs Naciam

BELGRADAS, birž. 21.— 
Tasa, Dinič, narys Milan Ne- 
di marijonečių valdžios, 
šiandien liudijo generolo 
Draja Mihailovič ir 23 kitų 
teisime, kad “aš nenoriu 
gyventi, po kriminalo, kurį 
aš atlikau.” Dinič pasisakė 
esąs kaltas koliaboravimu 
su vokiečiais, bet užginčijo, 
jog jis įsakęs sušaudyti 100

jugoslavų atkeršijimui už 
vokiečių nužudymą.

Duota suprasti, jog pro
kuroras ruošiasi tardyti kal
tinamuosius apie nekuriu 
amerikiečičų lakūnų žuvimą 
četnikų teritorijoje.

UN Komisija Atmetė
Du Rusijos Pasiūlymus
NEW YORKAS, birž. 21. 

—Jungtinių tautų ekonomi
nis ir socialinis komitetas 
šiandien atmetė stiprų rusų 
bandymą duoti World Fede- 
ration of Trade Unions bal
są komiteto svarstymuose. 
Balsavimas buvo 12 prieš 5 
—Ukraina, Jugoslavija, Če
koslovakija ir Peru balsavo 
su Rusija.

Vakar ta pati taryba at
metė rusų pasiūlymą paskir
ti žmones iš tų kraštų vado
vauti išvietintiems asme
nims, kad “įrodyti jiems, 
kodėl jie turi grįžti” į savo 
tėvynes.

Minkšta Anglis 40c. 
Tonui Brangesnė

WASHINGTON, birž. 21. 
—OPA šiandien įsakė pakel
ti minkštos anglies kainas 
apie 40|/> centų tonui, kas 
reikš vartotojų sąskaitų pa
didėjimą maždaug 223 mili
jonų dolerių kasmet. Kainų 
pakėlimas, tuoj įeinąs ga- 
lion, bus nuo 10 centų iki 
$1.47 už toną, priklausant iš 
kur anglis paeina ir ar iš 
paviršiaus ar gilių kasyklų.

Siūlo 4 Valstybėms 
Kontroliuoti Janoniją

WASHINGTON, birž. 21. 
—Šiandien paskelbta Ameri
kos pasiūlymas Rusijai, Ki
nijai ir Anglijai sudaryti 
keturių valstybių kontrolės 
komisiją Japonijai valdyti, 
kaipo dalį 25 metų nugink
lavimo piano. Einant tuo 
planu, gen. Douglas MacAr- 
thur nebebūtų visų okupaci
nių jėgų vyriausias koman- 
dierius.

Trys Žuvo Sprogime 
Dalias Viešbutyje

DALLAS, birž. 21.—Bent 
trys asmenys buvo užmušti 
ir keliasdešimts sužeisti šian 
dien, kuomet Baker viešbu
tyje įvyko sprogimas. Kai 
kurie sužeistųjų yra arti 
mirties.

KALENDORIUS
Birželio 22 d.: Šv. Pauli

nas ir 10,000 Kentėtojų; se
novės: Pūtėjas ir Laimutė.

Birželio 23 d.: šv. Vanda 
ir šv. Agripina, Antras SeJk- 
mad. po Sekminių; senovės: 
Arvydas ir Blinda.

Birželio 24 d.: šv. Jonas 
Krikštytojas; senovės: Ku- 
polis ir Budytė.
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WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
ękphnvnan t rapijos ‘Bowling Jamboree'.JllC.UvytJal! jau prisirašė sodalietės, jau-

Pirmą sekmadienį šio mė-' »«fo .motw'l ‘r. ®v: ,V»rdo 
nėšio įvykęs bazaras buvo draugijos. Ateikite i M pe- 
vienas geriausių. Buvo pri- . ”<», ™osiames prie
ruošta įvairių žaidimų, lai- atidarymo kelių metų a gal 
mėjimų, užkandžio ir gėri-' buvusio St. Peters Bowl,ng 
mo. Pelno padaryta $912.65. League League bus sudary-

., tas iš dviejų dalių taip kadAtsižvelgiant, kad parengi , . . L ,
tęsėsi tik vieną popietį; ‘r '"n“ lr raoterys Sales da’mas

ir vakarą, geresnių pasek 
mių sunku buvo tikėtis. Ki
tas parengimas — pavasa-! Choristai rengiasi į pirmą- 
rinis piknikas, turėjo įvykti I jį savo pikniką, kuris įvyks 
birželio 16 d. Bet dėl trūku- 30 d. po antrų šv. Mišių, 
mų įvairių dalykų, piknikas Vieta — Petrefying Springs, 
atidėtas iki pabaigos rug- Turi ir kitą gegužinę, kuri 
piūčio mėnesio. įvyks vasaros pabaigoje.

lyvauti.

Birželio 16 d. Šv. Vardo i Bose ir John Siedzack mer 
Draugystė turėjo bendrą šv. Skite pakrikštyta praeitą 
Komuniją, pusryčius ir pro- savaitę. Ji yra buvusi Lau- 
gramą. Labai įdomią kalbą rinaitikė.
pasakė lt. Walter Pletkus.
Jis savo kelių metų tarnybą > Antradienį iš Šv. Petro 
praleido inžinierių batalijo- , bažnyčios palaidotas našlė 
ne. Dalyvavo įvairiuose mū- a. a. Petronėlė Venckienė, 
šiuose Pacifike. Buvo Fili-1 Buvo ilgametė Kenoshos gy- 
pinų Salose, Korėjoje, Japo- Į ventoja. Palaidota Šv. Jur-
nijoje ir kitose salose. Iš tų 
visų kraštų įgytų įspūdžių 
karys sudarė interesingą 
kalbą.

gio kapinėse. Nuliūdime pa
liko du sūnus Simoną ir Jo
ną ir dukterį Mrs. Buchman.

Milwaukee Žinios
LAUKIAM DIDELĖS

Lietuvis Valdžioje Vaukeganiečiy Žiniai
Praeitą savaitę Waukegan 

“Draugo” skaitytojai buvo 
pasigedę žinių iš savo kolo
nijos. Paprastai, kas šešta
dienio “Drauge” sumirga|kime Diev0> kad greičiau jai 
veik visas puslapis žiniomis grąžintų pilną sveikatą, 
iš Waukegan lietuvių gyve- Vaukeganietė
nimo ir veikimo Bažnyčios ' ------------------ —-------
ir lietuvių tautos dirvoje.

Sužinojom, kad to prie
žastis yra liga, kuri ne tik 
kad paguldė į lovą mūs ko
respondentę Waukegane, bet 
reikėjo vežti ir į Šv. Teresės 
ligoninę operacijai, kuri, a-

I DR. V. P. SLEPIKaT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

680 3 W. Cermak Road
BKRWYN, IIJUMOIS

čiū Dievui, pavyko ir ligonė Great Lakęs Navai Train- 
sveiksta. ing Center pastaruoju laiku

Turėkime kantrybės. Ne-1 27 barakus perdirbo į gyve- 
užilgo vėl pamatysime dienr.
“ Drauge” Waukegano ži
nias. O tuo tarpu paprašy-

namuosrus kambarius karo 
veteranams. Iš 27 barakų 
padaryta 351 pagyvenimas, o 
aplikacijų iki šiol jau gauta 
500 ir da plaukia.

TAMAS POJŪNAS
Advč Tarnas Pojūnas iš- lą, baigė W aukega.n Town- 

rinktas Waukegano miesto | ship High School, aukštes- 
vaidžios labai atsakomin- nius mokslus ėjo Marąuette 
goms pareigoms, kaipo Wau University, Lake Forest Col 
kegan Corporation Counsel.
Reiškia:, jis atstovaus Wau- 
kegano miestą visuose lega- 
liškuose darbuose. Adv. Po
jūnas buvo išrinktas vien
balsiai abiejų partijų — res
publikonų ir demokratų.

Gimęs ir augęs Waukega-

lega ir De Paul University. 
Advokatūrą baigė De Paul 
University, 1933 met. Tais 
pačiais metais sėkmingai iš
laikė State of Illinois kvo
timus ir gavo leidimą prak
tikuoti. Jau dvylika metų, 
kaip advokatauja Waukega- 
ne. Jo ofisas randas vidur- 
miestyje.

T. Pojūnas yra: prieš ke-

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

Jeigu neatsiliepiama — 
šaukite: Berwyn 6200

VALANDOS:

Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 
ir Penktadieniais — 

auo 2 iki 4 pp., ir 7 iki 9 vak. 
Šeštadieniais: nuo 2 iki 4 popiet

Cei — V 55.5')

DR. FRANK C. KWR
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1661 West 47th Street
OFISO VALA2fDO8:

Kuo J Iki 4 Ir 1 Iki »:«•

I. RIMDZUS. D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 

Tome Calb ta Indiana—
Phone WENtwortb 2527 

PHYSIO THERAPY 

936 West 63rd St. 
HOURS: Dallr 4—» P. M. 

Baturdayn » A_ M. to S P. M.

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik vieną, porą akiu gauname gy
venimui. Saugokite jas. leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurtą regėjimo mokslas 
gali suteikti.

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visą aklų įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAL 0523. Chicago 

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

Trečlad. Ir šeštad. 9:30 a. m.
Iki 7:04 p. m.

SKELBKITES “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI

Birželio 27 d. mūsų para
pijos vaikučiams prasidės
vasarines tikėjimo pamokos, | ._
Pamokint vaikučių a.tvažiuo-i Šv. Gabrieliaus parapijos 'ne. Tarnas Pojūnas yra< zy- 
ja dvi seselės iš Šv. Kaži- žmonės laukia didelės die-įmus veikėjas tarpe Wauke- 
miero vienuolyno iš Chica- nos, kuri pripuola rugpiūčio San lietuvių ir svetimtaučių,
go. Pamokos tęsis tris sa- 18 d., t. y. parapijos metinio Jls yra šv; Baltramiejaus lėtą mėnesių vedęs lietuvai-
vaites. Paskui, kaip ir ki- pikniko, Maple Grove. Tikė- parapijonas ir narys Švento I tę Marijoną Kazakevičiūtę,
tais metais, vaikučiams bus jcmės šiuo laiku turėti svar- Vardo Draugystės; taipogi
parengtas piknikas gražiam bų pranešimą sąryšyje su . yra narys ir legalia patarė-
miesto Evergreen parke. tuo pikniku, bet reik laukti jas ®v- Baltramiejaus ir Šv.

_______ iki ateinančio šeštadienio. Juozapo draugysčių.
Visi parapijonai jau gavo Baigęs pa.rat jjos mokyk

is So. Chicago.

Senatas Patvirtino
šv. Onos Moterų Pašaipi- I pikniko tikietus jr nemažai

nė Draugystė tun narių va- jarJ grąžin0 pinjgus
jų. Praeitam susirinkime pri ( Didelė dovana, 1201 Phil- 

sirašė septynios naujos na- CQ Radio Phonographi pa.

ryto bus jų intencija. Phil
lips išaugino gražią šeimą: 
dvi dukteris ir vieną sūnų,

WASHINGTON, birž. 20. 
—Senatas šiandien užgyrė 
Fred M. Vinson nominaciją 
į krašto vyriausius teisėjus.'

Tel. VIR 0980 (offlce Ir Namu.)

Dr. Walter J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON

(Lietuvis Gydytojas)
4003 S. Archer Avė.

VALANDOS; 2— 4 popiet, 6:80 — 
8:80 vakarais. Trečlad. pagal sutarti.

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15th St. ir 49th Ct.
Clcvro, IUlnoki

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

Šeštadieniais nuo 2-4 pp. 
Trečlad. Ir Sekmad. uždaryta.

Ofiso let .... vntginia 188H

DR. AL. RACKU5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Trečiad. ir Sekm. tik susitartus. i 3147 S. Halsted St., Chicago
_______________ . ________ i Pirmadieniais, Trečiadieniais

ir šeštadieniaisDr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Rd.
Ofiso Tok: PROspeet 6446 

Res. Tek: HEMlock 3150 

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

Trečiadieniais pagal sutarti.

Tikslą.
Ortboptlo

CtMtect Stiklai 
Stiklių Atnanjlnam

rėš. Dabar draugystei P™-' traukia savep. Dovana yra Jeronimą, kuris tik šį pava- vHTTTTCU nDT
klr.uso apie 80 moterų ir verįa vįrg ge to, bus ' sarį vedė paliuosuotas iš ka- i V AI f U ori, OPI.
merginų, Draugystės užsibrė daue kitu dovanu ku-riuomenės. Sveikinam celeb-žimas yra, kad šįmet narių > sX geUiS bl rantus sukaktuvių proga, 
skaičius pasiektų iki šimto. ...__ iiiciiiii.

T. P.

Kenosha Žinios1
Sekmadienį per visas šv. 

Mišias kolekta skiriama, se
selėms Pranciškietėms, ku
rios vadovauja mūsų mokyk, 
lai. Pittsburghan išvyksta 
šią savaitę.

Lygiai 1:30 popiet sekma
dienį įvyksta Šv. Petro par

Kleb. kun. P. P. Cinikas, | 
MIC., vakar sugrįžo iš 8 die
nų rekolekcijų Hinsdale, III. 
Dabar vėl rytais šv. Mišios 

Altoriajii patarnautojų pi- bus paprastu laiku, 7 vai.

APLINK MUS 
MILVVAUKEE

LIETUVIS

Mano 22 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

DR. VVALTEB J. SVVIATEK
OPTEMETRISTAS

2201 WEST CERMAK RD.
(Viri Metropolitan State Batikos)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — Kasdien — 10 Iki 11. 1 iki 6, 7 
Iki I — BeStad. — 10 lyte Iki 6 vak. Sek- 
mad. — 10 Iki pietų. — Trečlad. uidaryta.

knikas įvyks liepos 2 d. So. 
Milwaukėje, kur vaikams te
ko būti praeitais metais. Pa
tarnautojų skaičius šįmet pa 
daugėjo.

Pilipavičiai (Phillips) iš
West Allis šį sekmadienį 
švenčia 25 metų vedybų su-

Kitą sekmadienį, birž. 30
, -j j • v i Palengvina akių įtempimą, kurisd., prasideda nauja s V. Ml- I estį priežastimi galvos skaudėjimo, 

sekmadieniais:
8 vai., antros

šių tvarka 
pirmos bus 
(suma) 10 vai. ir paskutinės 
12 vai.

Draugijų vadai, ar nori
te prisidėti prie lietuvių da-

i kaktį. Šv. Mišios 10:30 vai. j įyvavimo Milwaukės miesto 
sukaktuvėse? Jei taip, tai 
praneškite savo norus Šv. 
Gabrieliaus parapijos klebo
nui. Planai bus jums praneš- 
ti.^Lietuviai būtinai turi bū
ti atstovaujami ir per visas 
draugijas tą atstovybę ga- J 
Įima. geriausiai atlikti. Ki
taip Miltvaikee gyventojai 
gali pamanyti, kad lietuvių 
visiškai nėra šiame mieste.

BE

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

UŽ 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.

svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
Jaromas su elektra parodančia ma
giausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus.
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

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

kaip pirma.

4712 South Ashland Avė.
Telefonas YARDS 1373

VALANDOS; nuo 10 ryto Iki 8 v. 
vak. Sekinad. pagal sutartj.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(3-troo labos)

OflM Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Bes. TeL: MlDway 2880

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tek LAFayette 3210 

Rm. Tel. REPublle 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.

Valandos: 3—8 popiet

Tek: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Rd. 

(Dargis Vaistinės Name)
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 2 Iki 4pp. Ir 6 iki 8 v. 
(Trečiai-, ir Šeštad., pagal sutartj)

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

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM I.

Ofiso Tek: GROvehm 5213 
Bes. Tel.: PROspeet 9475 

VALANDOS:
Nuo S Iki 4 popiet: 7 Iki 8 vak.: Ir 

Trečiadieniais pagal sutarti.

TaL CANol 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uidarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tek REPuhlk 7868

Rea. 8958 So. Talman Avė.
Bea. Tok GROvehill 9617 
Office Tek HUDoek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Road
OFISO VALANDOS:

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

Tak CANal 9257
Tel-: PROspeet 6659

NORIU PIRKTI 
UŽ CLASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)

Dėl Susitarimo Sauk:

Republic 6051

Tel. — HEMlock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

2408 Went 63rd Street
V AL: nuo T Iki I kaa vakarai. 

DlenomU tik pagal nutarti

DR. P. Z. ZALAIORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St 
Rezidencija: 6600 S. Arteslan Avė. 

VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.p.

6 iki 9 vak vakare.

389

DR. JOHN G. MIELAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Neeenlal Sugrįžęs Ii Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymg Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

Ofiso Tel.: CICERO 8650 

Rez. Tek: CICERO 5891 
Jeigu Neatsiliepia — 

Šaukite: BERWYN 6200
VALANDOS:

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

Tek YARds 8146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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.

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.) 
CHICAGO 32, ILL.

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

Milton.

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 Tek YARds 4787 
Namų Tek PROspeet 1930

Ofiso Tek VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR 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 Tek: PULLMAN 1193 
N»ma Tek: PCI I MtV R‘277

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

West Town Bldg.
2400 West Madison Street
Ofiso Tek: SEEIcy 7330

Res. Tek: BltUnswick 0597 
VALANDOS:

Nuo 1 litį 3 popiet; 6 iki 8 YaJuua
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CLASSIFIED "HELP WANTED" ADS

GIRLS 17 to 28
Start at 70 c. an hour 

- With No Experience!
SweU job — friendly people — real opportunity 

for you at Wrigley’s Gum factory

1. En.ioy clean, pleasant, light day 
work!

2. Steady job-pay increase after 
one month!

3. 5-day, 40-iiolur week!
4. Time and a lialf for overtlme!
5. Opportunity to advancu and 

iniprove yourself!

6. Holidays off — 2 wecks vaca- 
tion with pay!

7. Neat uniforma furnishcd and 
laundered free!

8. Delieious meals at low eost in 
our own eafeteria!

9. Real seeurity for you through 
liberal Employees' Benefit Plan!

SEE OUR EMPLOYMENT OFFICE N0W!

Wm. Wrigley Jr. Company
Makers of Wrigley’s Spearmint Gum 

3515 SOUTH ASHLAND AVENUE

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

“DRAUGAS” HELP VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolpb 8488-9489

GUDRIOS MERGINOS 
MfiGSTA DIRBTI DEL

HELP WANTED — VYRAI

PORTERIO
Darbas naktimis. Pastovus, Malonios Į 
darbo sąlygos. 4 8 vai., j savaitę, lai
kas ir pusė virš 40 vai. Turi būti at- 
sakomingas ir priduoti liudijimus.

A N N F O S T E R 
434 S. AVABASH 5tll Fl.

VYRŲ

PATYRIMO NEREIKIA 
PASTOVŪS DARBAI 
MAINANTI ŠIFTAI

GERA PRADINE RATA

CHICAGO VITREOUS 
ENAMEL PRODUCTS CO.

1401-47 S. 55th Court 
Cicero, III.

~GRINDERS
PRIE SNAGGING CASTINGS

SANDERS
MALIAVOS DEPT. 

PATYRIMO NEREIKIA 
$50 J SAV. PRADEDANT 

50 V AL. Į SAVAITĘ
DARBAS DIENOMIS 

Jums patiks dirbti mūsų moder
niškoje dirbtuvėje

VANDERCOOK & SONS
900 N. Kilpatrick

MOTOROLA

TAI GERIAUSIA

R A D I O
VIETA MIESTE

Jos Pradeda Nuo 83c 
Su Patyrimu 94c. 

Automatiškas Pakėlimas Iki

SI.04

4545 W. AUGUSTA BLVD.

VYRAI IR MOTERYS

HELP WANTED — MOTERYS

AR IEŠKOTE GEROS 
PftDfiS IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ 

DEL

DŽENITORKŲ

UŽDARBIS 72J V AL. PRADŽIA. 
11'A I VAL. PO 3 MftN.
»2>/j I VAL. PO e MftN.

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE MIESTO KRAŠTUOSE 

VAL:—5:30 VAK. IKI 12 NAKTJ

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO.

SAMDYMO OFISAS 
moterims 

STREET EIXX)R

309 W. WASHINGTON ST.
REAL F.STA1E

BRIGHTON PAKE — 7 kanib. me
džio cottagc, 30 pėdų tuščias lotas, 
Spcclnlč kaina — 83050. B. R. l’IET- 
KIFAVIEZ, 2555 \V. 47tli ST.

Šio pasaulio įstatymai ne
atsimaino, kol jų kas nors 
neatmaino. — Garfield.

HELP WANTED — MOTERYS
’gEnŪkAi77)FFK'L?HE1.P

New company seeking experienced 
girls with knovvledge of bookkeeping. 
typlng etc.

PERMANENT POSITION 
5 DAY WF.ER

EXCF,IJ.ENT OPPORTUNITY 
CALL CANAL 0904

“Get sėt now nn a steady Job” 
NEEDED AT ONCE

BILLER OR FAST TYPIST
Permanent position

Pleasant working conditions
Merchant Shippers Association

1858 S. WESTERN AVĖ.

SOLDERERS
REIKIA MOTERŲ 

KAD IŠMOKTŲ 
SOLDERING AMATĄ

ŠVARUS PASTOVUS DARBAS

H. C. EVANS & CO.
1528 W. ADAMS

Cholera Japonijoje;

U.S. Kariai Nepaliesti

TOKYO, birž. 21.—Alijan- 
tų viešos sveikatos karinin
kai šiandien pranešė, kad 
keliose izoliuotose vietose 
Japonijoje pasirodė cholera, 
gal parvežta japonų žvejų, 
kurie slaptai aplanko epide
mijos vietas Korėjoje. Ali- 
jantų kariai nesiranda ar
čiau kaip 20 mylių nuo ligos 
vietų*

REIKIA
PATYRUSIŲ

Assemblers
Connectors ir

Lathe Operatorų
Gera mokestis, dykai apdrauda, 
atostogos, poilsio laikotarpai. 
Svarios ir malonios aplinkybės.

GENERAL ARMATURE CORP. 

6341 S. HARPER

Butterfield 2122
BURLINGTON RAILROAD

REIKALAUJA

LAUNDRY MANGLE 
OPERATORIŲ

PATYRUSIŲ AR NE 

ATSIŠAUKITE

433 W. HARRISON ST. 
Samdymo Ofisas — 2nd Fl.

SIUVIMO MAŠINŲ OPERATORIŲ
Patyrusių prie single needle, double 
needle, merrow Ir zig-zag. 70c j vai. 
lt pieeework. Pastovūs darbai.

AMERICAN CANVAS CO.

4704 S. Halsted St.

RENDUOJASI

IEŠKO ŽMOGAUS reniliioti kambarį 
ir prižiūrėti pečiuką. Atsišaukite Iki 
10:30 ryto kasdien šeštadieniais visą. 
dieną. — MRN. O. BENDZIŪNAS,

į «32O S. RoekweU St.

Tas, kurs dirba vieną dar
bą ir išnašiai, visomis pajė- 
gomis, nesutiks nepasiseki
mo.

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVE

8241 So. Halsted Street
CHICAGO. ILLINOIS
Tel. CALamet 7237

Pas mus rasite didelį pasirin
kimą įvairių rakandų, kaip pa
vyzdžiui: Gasinių Pečių, Pečių 
su Gasu ir Anglimis kūrenimo 
ypatybėmis, ir daug kitų na
mams reikalingų reikmenų.

Mūsų Jewelry skyriuje rasite 
Auksinių Žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
Waterproof Laikrodėlių ir .t t. 
Šiuos dalykus galite įsigyti ant

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
VVCFL, 1000 k. Nedėlios vak. 9:30 
WHFC 1460 k. K et vergo rak. 7:00

HOOVER DARO PRANEŠIMĄ

rrSTALINO KVĖPAVIMAS"
PROF. KAMPININKO SPECIALAUS 

KORESPONDENTO EUROPOJ
(Tęsinys)

i 1

Buvęs prezidentas Herbert'Hoover raportuoja preziden
tui Truman apie bado maisto padėtį visuose pasaulio 
kraštuose, kuriuos pastaruoju laiku aplankė, kaipo pre
zidento paskirtas specialus Amerikos maisto tiekimo ad
ministratorius. (Acme-Draugas)

Klausimai Ir Atsakymai
Klausimas — Pirmo pa

saulinio karo veteranas nori 
žinoti, ar to karo veteranai 
gali kolektuoti nuošimčius 
nuo bonų?

Atsakymas — Kai kurie 
pirmo pasaulinio karo vete
ranai gavo paskolą iš val
džios už bonus. Kada bonai 
buvo išmokėti, kurie gavo 
paskolą, pasirodė, jog per 
klaidą už paskolą aukštes
nės mokesčių kainos buvo 
paimtos. Valdžia surado šią 
klaidą ir sugrąžino pinigus, j 
Po to pasklido gandas, kad' 
visi veteranai pirmo pašau- Į 
linio karo gali prašyti mo- j 
kesčių. Jeigu veteranas ga- j 
vo paskolą ir negavo šio at- 

I lyginimo, jis turi pranešti 
Vetera.ns Administration ir 
paduoti prašymą.

Klausimas — Invalidas ve
teranas nori žinoti, kiek 
punktų jam priklauso jeigu 
imtų Civil Service kvotimus?

Atsakymas — Jeigu vete
ranas gauna pensiją už tar
nyboj gautą sužeidimą, jis 
gali reikalauti 10 punktų 
Invalidai veteranai padėti 
pirmoj vietoj Civil Service 
sąraše, apart dėl darbų ku
rie moka suvirš $3,000.

Klausimas — Veteranas 
gavo bedarbio mokesčius per 
37 savaites ir jo draugai jam 
praneša, kad ta suma bus 
numušta nuo jo bono, kada 
bus išmokėta. Ar tiesa?

Atsakymas — Originaliai, 
GI Bill taip reikalavo, bet 
priedas, kurį Prezidentas 
Truman pasirašė gruodžio 
mėnesį tą pakeitė. Negalima 
mokesčių numušti.

Klausimas — Veteranas 
praneša, kad jis buvo paliuo- 
suotas iš Laivyno balandžio

mėn. 1943 m.. Ar jis gali 
naudotis GI Bill parūpini- 
mais?

Atsakymas — Taip. Jeigu 
tik garbingai paliuosuotas ir 
ištarnavai 90 d. arba dau
giau. Veteranai gali mokin
tis vieną metą, ir dar vieną 
metą už kiekvieną metą pra
leistą tarnyboje. Tas liečia 
ir moteris.

Klausimas — Veteranas 
nori žinoti, ar jis besimokin
damas pagal GI Bill gali pra
šyti paskolos su valdžios ga
rantija?

Atsakymas — Taip. Jeigu 
tik paskolos įstaiga matys, 
kad galėsi atmokėti pasko
lą. Patariame kreiptis prie 
vietinio banko arba kitos 
paskolų įstaigos

Klausimas — Veteranas 
kuris, pasiskolino $1,000 ir 
tą paskolą Veterans Admi
nistration garantavo, dabar 
randa, kad sėkmingam vedi
mui jo krautuvėlę reikia dar 
$750. Jis klausia ar gali pra
šyti vedimui kitą paskolą 
nuo valdžios pagal GI Bill?

Atsakymas — Taip. Val
džia garantuoja paskolą ar
ba paskolas iki nustatytos 
sumos — $2,000.

Pastaba; — Valdžia pra
šo visų veteranų nekeisti bo
nų į pinigus. Mūsų jaunuo
liai laikė liniją, dabar svar
bu, kad laikytų savo bonus, 
suprantama tik jeigu būti
nai reikalinga pinigų — juos 
pakeisti.

Įvairiais karių veteranų 
klausimais reikia rašyti ad
resu: Catholic War Vete
rans, Public Relation Bu- 
reau, Empire State Bldg., 
New York 1, N. Y.

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

Ivan dar komunistinėj mo
kykloj buvo girdėjęs apie 
kažkokį piktą Dievą, kurio 
vardu caras valdė Rusiją ir 
kurį Leninas ir Stalinas nu
galėjo ir "išėmė iš apivar- 
tos.” Savo 19 metų senumo 
smegenimis Ivan sumojo, 
kad jeigu Stalin nugalėjo 
Dievą, vadinas Dievas buvo 
jo konkurentas. Vadinas, 
Dievo nebėr, o pasiliko šė
tonas. Popas jo nepagarbino, 
dėl to nuėjo į balą. Stipraus 
būta popo, jei jis galėjo iš
gyventi Verchneudinsk’o ku
rorte keliolika metų, nors 
čia žiema trunka 8 mėnesius 
ir šaltis siekia ligi 60 deg. 
O jei aš pagarbinsiu šėtoną, 
tai grįšiu į Maskvą ir ko ge
ro būs’iu dar paskelbtas So
vietų S-gos didvyriu.

Ivan pasiryžo ir, nusiprau
sęs savo gražų veidą, drąsiai 
nuėjo į Administracijos na
mą, kuriame gyveno šios 
stovyklos NKVD viršinin
kas.

Piletį viršininke! Pasiju
tau 100% esąs bolševikas. 
Leiskit parašyti laišką į 
Maskvą.

— Nū nū, — atsiliepė niū
riai Fischer, viršininkas, 
prieš keletą metų atsiųstas į 
stovyklą kaip nusikaltęs ge- 
ineralinei Stalino linijai, o 
vėliau mokėjęs atitaisyti sa
vo paklydimą.

— Duokit, pilieti viršinin
ke, man popierio ir pieštuką.

— Nu nū...
Kadangi Sovietų S-ga yra 

laisviausia ir demokratiš
kiausia valstybė ir kadangi 
joje yra žodžio laisvė, tai 
Fischer prašomas davė.

Ivan dvi valandas sėdėjo 
prie lakšto viniojamo popie
rio, nes balto laiškams po
pierio nebuvo atvežta nuo 
1920 metų, mat transportas 
Sov. S-Goj visuomet užimtas 
kitais reikalais, ir sukūrė to
kį himną:

"O tu, kuris teiki iš Krem
liaus

Visam pasauliui laimę, gė
rį,

Didingas Staline šviesk 
SSSR e...

Ura, ura visi mes tau dai
nuojam,

Fischer laišką pasiuntė į

Kremlių, o po šešių mėne- 
iš Maskvos į Verchneudinsk- 
ą buvo atsiųstas lėktuvas, 
kuris naujai gimusį Stalino 
liaupsintoją nugabeno į Ma
skvą. Čia Ivan’ą fotografavo 
ir filmavo iš visų pusių vie
tos ir užsienio spaudos ats
tovai, ir jis buvo priimtas 
Stalino. Ivan pabučiavo pro
letarų vado batus ir buvo 
paliktas Kremliuje kaipo rū
mų poetas. Bet kadangi nau
jomis sąlygomis Ivan’ui ne
beveikė įkvėpimas ir jis per 
šešetą mėnesių nesukūrė nei 
vieno didingo eilėraščio, tai 
jį paskyrė “Raudonojo pro
letaro” fabriko direktorium. 
Čia Ivan savo entuziazmu 
taip uždegė darbininkus, kad 
jie pasižadėjo dirbti po 22 
valandas per parą. Bet, de
ja, kaip visur taip ir čia 
liaudies priešai nesnaudė ir 
į Ivan’ą paleido du revolve
rio šūviu.

Laikraščiai to įvykio ne
aprašė, o atvirkščiai, Ivan’ą 
suėmė NKVD ir ėmė tardy
ti. Bet ir čia laimė neapleido 
jo. Ivano nesušaudė, tik pa
skyrė į frontą, nes karas su 
Vąkietija, nežiūrint, neseniai 
padarytos Stalino-Hitlerio 
amžino draugiškumo sutar
ties, buvo neseniai prasidė
jęs.

Visa tai dabar atsiminė 
Ivan, sėdėdamas ant ^ovos 
ir žiūrėdamas į Kremlių. 
Keista. Jis ketvertą metų 
buvo fronte. Kovėsi, kaip 
liūtas. Aštuonius kartas bu
vo sužeistas. Dvylika kartu 
mirtis žiūrėjo jam į veidą, 
bet šėtonas jį aiškiai globo
jo. Ir matomasai šėtonas ir 
nematomasai.

(Bus daugiau).

Įėjus moteris į krautuvę, 
kuri prekes parduoda leng
vais išmokėjimais, priėjus 
prie iždo langelio deda pi
nigą ir sako:

— še, tai bus paskutiniai 
už vežimėlį, kurį pirkau kū
dikiui...

— Dėkui, — atsakė kler
kas. — Na, o kaip kūdikis?

— Fine, fine, — atsakė 
moteris. — Rytoj išteka už 
vyro.

10,000 BONKŲ

I

filą pinigų sumą KEISTUTO TAUPYMO BENDRO
VE yra pasiryžusi Išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams įsigyti 
naują, arba seną namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartinį savo namą be ilgo atidėliojimo ir be 
išlaidų, pagal G. I. Bill of Rtghts patvarkymus.

ftloa bendrovBs vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
šiame reikale suteikti patarimus Ir patarnavl >ą.

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 
ATSILANKYTI PASITARIMUI

• DEGTINES
• 3RANDES
• RUM’O

GIN 
VYNO

• KORDIALŲ

KEISTUTO ♦ SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
Tel. - CALumet 4118 3236 S. Halsted SU Chicago 8,11L

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALCMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

žydukas”
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Kun. dr. Antanas Rakauskas
LAIKRAŠTININKAS, VISUOMENININKAS, 
GYDYTOJAS IR — KUNIGAS

Kitoje dienraščio vietoje rasite mūsų bendradarbio 
straipsnį, kuriame paduodama, keletas kun. dr. Antano 
Rakausko gyvenimo bruožų. Mes iš savo pusės bent 
trumpai norime jį vertinti kaipo savo bendradarbįi laik
raštininką, visuomenės darbuotoją ir profesijonaAą-gy- 
dytoją.

Tik pasiekęs”Dėdės Šamo krantus (1913 m.), visai 
jaunutis tebebūdamas, Antanas troško pasiekti mokslo 
ir tinkamai pasiruošti tarnauti Dievo garbei ir visuo
menės gerovei. Kol susidarė galimumai trokštamo tiks
lo siekti, jaunas ateiviukas pasinėrė darbuotis lietuvių 
katalikų jaunimo tarpe. Ir taip besidarbuodamas dar 
labiau įsitikino, kad sekmingesnei veiklai yra būtina 
daugiau mokslo įsigyti. Todėl jis lanko vidurinę mo
kyklą ir ją baigęs dirba lietuvių katalikų spaudoj ir 
•planuoja stoti į aukštąją mokyklą.

Kadangi jis jau iš jaunų dienų susipažino su visuo
menės, ir spaudos darbu, todėl buvo pakviestas “Tėvy
nės Balso”, Silkes Barre, Pa., savaitraščio redakto
rium. Tą laikraštį jis redagavo gyvai ir gerai. Vėliau 
dirbo ir dienraščio “Draugo” redakcijoj. Rašė straips
nius, eiles ir korespondencijas “Vyčiui”, “Moksleiviui”, 
“Darbininkui”, “Garsui”.
ALRKF PIRMININKAS IR LRKSA DAKTARAS

Įstojęs į Northwestern universiteto medicinos fakul
tetą, ryžosi jį baigti ir tai gerai baigti. Ir baigė jį me
dicinos daktaro laipsniu.

Mes čia norime ypatingu būdu pabrėžti, kad dr. Ant. 
Rakauskas buvo vienas iš nedaugelio lietuvių profesijo- 
nalų, kuris ir praktiką pradėjęs neatsiskyrė su orga
nizuotąja lietuvių katalikų visuomene ir jos veikla. 
Amerikos Lietuvių R. K. Federacijos Centro pirminin
ku jisai išbuvo nuo 1933 iki 1941 metų. Ir ne tik iš 
vardo jis tą vietą užėmė, bet ir dirbo, lankydamas, kon
gresus, seimus ir šiaip susirinkimus ir spaudoj savo 
stražpsniais ugdė mūsų vieningumo ir katalikiškos ak
cijos idėjas. Besirūpindamas mūsų visuomenės svei
katingumu, dienraštyje “Drauge” per keletą metų ra
šė straipsnius apie sveikatos dalykus, ką mūsų skai
tytojai giliai vertino. Vertino ir pati redakcija.

Veikliam daktarui vis dar likdavo laiko ir kitoj vi
suomenės srity pasidarbuoti. Todėl 1938 m. išrenkamas 
mūsų didžiosios fraternalės organizacijos — Lietuvių 
R. K. Susivienymo Amerikoj vyriausiu gydytoju kvotė
ju ir tas pareigas ligi pat šiol tebeina. Buvo gydytoju 
kvotėju ir ALRK Moterų Sąjungos. Tas svarbias pa
reigas atliko ne bet kaip, bet gerai.
GILUS TIKĖJIMAS VEDA KUNIGYSTĖN

Bedirbdamas laikraštininko ir visuomenininko darbą, 
besirūpindamas žmonių sveikatingumu, kaipo gydyto
jas, išugdė savyje dar didesnį ir arokštesnį pašaukimą 
— visą save aukotis Dievo garbei kelti ir žmonių ge
rovei, siekiant kilniosios ir garbingosios kunigystės. 
Tokį nuosprendį padaryti jau pasižymėjusiam laikraš
tininkui, visuomenininkui ir daktarui nebuvo lengva. 
Bet jis padarė jį ir ryžtingai, nugalėdamas visas kliū
tis, siekė savo tikslo — kunigystės ir, ačiū Dievui, lai
mingai pasiekė. Prie to jį vedė gilus įsisąmoninimas 
Kristaus moksle ir didi Dievo ir artimo meilė.

Šiandien šį mūsų visuomenės žymų asmenį, gydytoją- 
daktarą vainikuoja kunigystė. Rytoj jisai atnašaus pir
mąsias šventas Mišias. Nuo dabar jisai tampa, ir žmo 
nių sielų gydytojas. Dieve, padėk jam!

★
Prieš kiek laiko jau gana plačįai buvo pradėta kal

bėti apie trečią politinę partiją Jungtinėse Valstybėse. 
Bet tas klausimas atvėsta, nes Sidney Hillman, CIO- 
PAC vadas, ir Henry Walla.ce logiškas trečios partijos 
lyderis, pasisakė prieš.

Sukta Maskvos Diplomatija
San Francisco konferencijoj, įvykusioj pernai pava

sarį, kurioj įsteigta, Jungtinių Tautų Organizacija ir 
priimtas statutas, Sovietų Rusija išsikovojo “liberum 
veto” teisę. Kai ši tarptautinė organizacija pradėjo 
veikti, tuoj išryškėjo, kodėl bolševikai tos teisės taip 
užsispyrusiai reikalavo. Bolševikų iš anksto buvo nu
matyta, kad veto teisė bus puikus jiems įrankis truk
dyti vakarų, demokratijų pastangas greičiau atstatyti 
pokarinę pasaulio tvarką ir įgyvendinti pastovios tai
kos planus.

Trukdymas Europos ir kitų kontinentų gyvenimo su- 
nbrmavimo Maskvai naudingas, nes ji turi daugiau 
laiko plėsti toliau savo totalitarinį imperializmą ir la
biau užnuodyti komunizmu pasigrobtus kraštus.

Dabar matome, kad “liberum veto” Maskvai puikiai 
tarnauja dirbant Jungtinių Tautų saugumo taryboj. 
Kai jos atstovas mato, kad Maskvos nusistatymas ta
ryboj nepraeis, kad jos reikalavimai nebus patenkinti, 
kad dauguma nori vieną ar kitą planą taikos gerovei 
įgyvendinti, Maskvos atstovas tuojau stato veto ir tuo 
būdu darbas nesijudina į priekį.

Taip atsitiko ir su Ispanijos klausimu, kurį Maskva, 
panaudodama savo pastumdėlį lenką Lange, iškėlė. Vi
si tarybos nariai balsavo, kad tą klausimą spręsti per
kelti JTO plenumui, bet Gromyko, Maskvos atstovas, 
tam pasipriešino. Tuo būdu reikalas bus tol delsiamas, 
kol diktatorius Stalinas sugalvos priemones pasibu
čiuoti su generalissimo Franco, kaip jis pasibučiavo su 
Argentinos “diktatorium”.

Maskvos diplomatiniai keliai yra biaurūs, suktus ir 
pavojingi pasaulio taikai. Jau laikas būtų demokrati
joms padaryti galą šitokiam pragariškam Maskvos žai
dimui, kuriuo norima privesti pasaulį dar prie didesnio 
chaoso ir, juo pasinaudojant, prismaugti demokratijas 
ir jų vietoje steigti-komunistiškas, totalitarines dikta
tūras.

Dostojewski'o duktė sako

Rimties Rašytojas buvęs lietuviu kilmės
VALANDĖLEI.

Griežtumo Reikalingumas
Dabartinė “keturių didžiųjų” (užsienių ministrų) kon

ferencija Paryžiuje, sakoma,, eina truputį sklandžiau, 
nes anglai ir amerikiečiai diplomatai laikosi griežčiau, 
vyriškiau. Jau šiek tiek surandama, bendros kalbos Ita
lijos klausimu. Tarptautinių reikalų žinovai yra linkę 
manyti, kad, jei Italijos reparacijų ir Triesto klausi
mais bus prieita prie susitarimo, tai duosią vilčių ir 
kitus tarptautinius klausimus išspręsti.

Mes seniai taip sakėm, kad Vašingtono ir Londono 
pataikavimų ir nuolaidumų politika labiausiai kenkė 
taikos darbui. Jei iškart būtų laikytasi griežtai ir su
stabdyti Rusijos imperialistiniai žygiai, taikos konfe
rencija jau būtų, įvykusi, Europos ir kitų kontinentų 
reikalai sutvarkyti.

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę! Ohio

Lietuvos Tremtiniu Rašytojų Veikla
Spaudos Darbuotojų Kolektyvas Munchene, Vokieti

joj, leidžia “Aidus”, kurie yra, dviejų laidų: kultūrinis 
žurnalas ir dienos informacija. “Aidų” žurnalas eina 
du kartus į mėnesį, 16 puslapių, “Aidų Dienos Infor
macija” kiekvieną dieną, išskyrus šventadieniais. Re
daguoja. dr. V. Bieliauskas ir K. Bradūnas. Mūsų gau
tuose “Aidų” žurnalo (dviejuose numeriuose — 4 ir 5) 
rašo: Stasys Yla, Henrikas Nagys, prof. Vacį. Biržiška, 
P. Orintaitė, Jurgis Gimbutas, Andrius Ignaitis, A. Č.,
J. Jan., S. Santvaras, S. Ivošiškis, J. Augustaitytė-Vai
čiūnienė, Julija Švabaitė, S. Seskaitis. Žurnalas gau
siai iliustruojamas Lietuvos menininkų kūriniais. Lei
dinys daro gero įspūdžio.

Ta.igi, Lietuvos tremtiniai — plunksnos darbininkai, 
kad ir sunkiose sąlygose gyvendami, netinginiauja, bet 
uoliai darbuojasi, kuria.

★
Antrasis šių metų “Lithuanian Bulletin” numeris iš

ėjo gražus ir labai turiningas, šį biuletenį (anglų kal
ba) leidžia Amerikos Lietuvių Taryba. Redaguoja pulk.
K. Grinius ir adv. K. Jurgėla, LAIC direktoriai.

★
Lietuvos pasiuntinybės leidžiamame “Current News 

on the Lithuanian Situation’’ balandžio-gegužės mėn. 
numeryje randame vertingų informacijų apie Lietuvą, 
ir lietuvių tautos kovą dėl laisvės ir nepriklausomybės.

★
Liepos mėnesyje turėkime galvoje šias datas: 4 d.

L. Vyčių piknikas Vytauto parke, 14 d. “Draugo” va
sarinis piknikas Bergmans Grove ir liepos 22-25 dd. 
Lietuvių R. K. Susivienymo Amerikoj seimas Cleveland,

Neseniai sugrįžo keturi 
Jungtinių Valstybių pasiųs
ti atstovai ištirti Europos 
medžiaginę ir moralinę pa
dėtį po karo. Tie vyrai ne
pamiršo aplankyti kartu Dė
dės Juozo karalystės ir jo 
taip tėviškai globojamas tau 
teles. Kongresui įteikė ra
portą pranešdami šiurpulin
gų ir skaudžių dalykų.

Pranešime pasakyta, kad 
sovietai labai žiauriai apsi
eina su visais piliečiais; ge
riau tuos pavaldinius pava
dinti vergais o ne piliečiais. 
Raporto tiesas seniai skelbė 
krikščioniškos tautos; jas 
kartojo Šventasis Tėvas, vis
gi nenorėta tikėti kad dvi
dešimtame amžiuje kuri nors 
kultūringa tauta žmogų pa
laikytų gyvuliu.

* ¥ ¥
Išmintingas dėsnis — pa

vojingą daiktą, ar jis būtų 
gyvulys, įrankis, prietaisas 
ar mašina dera su didžiau
siu atsargumu naudotis; ne
žinia kada, gali įvykti nelai
mė. Gyvatė, nepaisant kaip 
ilgai ją būtum mokinęs, su
pykusi, įkas žmogui. Bitelė 
gražus, naudingas sutvėri
mėlis, bet ir ji kartais žmo
gų įgelia. Kiek mašinų žmo
nėms kojas, rankas, galvas 
sutriuškina,

★ ★ ★
Juozukas su didžiausiu į- 

domumu žiūrėjo kaip tėvas 
ryte išsimuilino veidą, pasi
aštrino britvą ir barzdą 
lengvai skuto. Po piet Juo
zukui atėjo mintis, kad ka
tinas turi ilgus ūsus, vertė
tų apskusti. Katinas nesida
vė Juozuko planams, reikė
jo jo kojas maišan sukišti 
ir užrišti. Viskas paruošta 
geram vyriškui darbui.

★ ★ ★
Gerokai apdrėkstas, vai

kas pamuilino katinui snu
kį, pabraukė britva — pasi
pylė katinui kraujas kaip iš 
kokio šaltinio. Pats vaikas 
nepatėmijo, kad jis pats ne
atsargiai griebėsi už brit- 
vos ir vos rankos sau nenu- 
piovą. Paprastas įrankis, bet 
kaip pavojingas vartojan
čiam.

★ ★ ★
Leopardas labai gražus gy 

vulys; atrodo kaip milžiniš
ko didumo katinas gražiais 
taškais pamargintas. Nors 
jis būtų namuose auginamas 
negalima tačiara juomi pasi
tikėti. Kada atrodo nekal
čiausias, tada pridera la
biausiai saugotis. Išmintin
gas žmogus tokio gyvulio 
nelaikys namuose nors jam 
malonu tas taškuotas kailis. 

★ ★ ★
Žmonėse kažin kodėl atsi

rado keistas manymas kad 
netobulybės, atleistinos nuo
dėmės žmogui nepakenks. 
Melas pasakytas kitus pra
juokinti, keiksmo žodis ta
riamas parodyti, kad asmuo 
neatsilikęs nuo modernaus 
vartojimo žodžių, tikrai peik 
tini dalykai. Nesusyk žmo
gus pasidaro užkietėjęs nu
sidėjėlis. To atsiekta palaips 
niu. Mažoji nuodėmė, visgi 
nuodėmė, Dievui nepatinka 
ir žaizda sieloje palieka. Ar 
verta žaisti tikrai pavojin
gu dalyku. A.B.C.J.

New York (LAIC) — Eu
ropoje lietuvių leidžiamas 
laikraštis “Naujasis Gyveni
mas” persispausdino ištrau
ką iš Dostojevskio dukters 
Aimes, Dostojevski parašy
tos biografijos apie savo tė
vą. Vienoje vietoje, ji rašo: 
“nusistebėjimo vertas daly
kas, kad visi biografai ma
no tėvą laiko rusu, ir tai 
dar pačiu rusiškiausiu iš vi
sų rusų. Tikrumoje, Teodo
ras Dostojevskio yra rusas 
tiktai iš savo motinos pusės, 
maskvietės. Iš tėvo pusės jo 
šeima yra lietuviško kilimo. 
Iš visų bu v. rusų imperijos 
kraštų Lietuva, be abejo, 
yra pats įdomiausias...”

Kaikurie Dostovjevskį ban 
dė priskirti prie lenkų. Apie 
tai jo duktė savo knygoje 
sako: “Ne kiek netenka abė- 
joti, kad man senelis buvo 
išaiškinęs vaikams savo kil
mę, nes aš dažnai girdėda
vau, kaip mano tėvas, o vė
liau ir mano dėdė, sakyda
vo: “Mes, Dostojevskiai, ne
same jokie lenkai, bet lietu

BS

viai. O Lietuva tai ne Len
kija”.

Invesligacija silpna
pročiu įstaigoj

Pe<»ria, III. — Valstybės 
gynėjas, Logan County, įsa
kė atlikti investigaciją Peo- 
ria State Hospital, kur ne
tikėtai mirė anglekasys 
Michael Duzalka. Susirgęs 
jis buvo nugabentas į tą li
goninę. Už šešių valandų mi
rė. Sakoma, pasirodė turįs 
sužeistas kepenis, įlaužtus 
šonkaulius, nulaužtą rankos 
pirštą ir žymių ant kūno. 
Įtariami ligoninės sargai 
brutalumu.

Lietuviškumas, brolišku
mas, mokslas ir darbas — 
yra gairės, žyminčios kelią 
į Tėvynę...

★ ★ ★
Prigimtis paskyrė mus pil

dyti kokią nors pareigą, tu
rinčią ryšį su žmogaus gyve
nimu. — O. S. Marden.

PASKOLOS DAROMOS
Ant Pirmų Morgičių 
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Padėtis Lietuvoje 1945-1946 Metų 
Žiemos Gale

(Tęsinys)
III. MITYBA

Kaimo gyventojai maiti
nasi savais produktais. Mies

mokesčiais. Veikia, prekyvie
tės — “tolkučkos”. Jose ga
lima gauti visko, imamai iki 
amerikoniškų batų, konser
vų ir t.t. (pristato rusų ka-

tuose įvesta kortelių siste- reiviai). Iš viso, turguje pa 
ma. Kortelių esti 4 rūšys: siūlą didelė, paklausa maža. I 
(kategorijos). Mat, mažas pinigų kiekis

I kategorijos korteles gau apyvartoje.
na: komisarai, aukštieji pa
reigūnai. Mėnesinė norim: 
10 kg. mėsos, 4 kg. taukų, 
2 kg. cukraus, atskiros nor
mos gėrimams, rūkalams, 
manufaktūrai, avalinei ir t.t.

II kategorijos korteles
gaune: universitetų rekto
riai, prorektoriai, dekanai, 
pilni profesoriai, pirmos ei
lės artistai, menininkai, ra
šytojai. Mėnesinė norma: 6 
kg. mėsos, 2 kg. taukų, 1 
kg. cukraus. Taip pat atski
ros normos kitiems reikme
nims. t

III kategorijos korteles 
gauna.: studentai, darbinin
kai, tarnautojai. Mėnesinė 
norma: 1,8 kg. mėsos arba 
sovietiškos žuvies, 0,4 kg. 
taukų, 0,4 kg. cukraus, 100 
štukų sigarečių. Duonos duo 
dama 0,6 kg. į dieną.

IV kategorijos korteles 
gauna: išlaikytiniai ir ne
dirbantieji (šeimininkės, se
neliai, vaikai). Mėnesinė nor 
ma: 1 kg. mėsos, 0,2 kg. cuk 
raus, 0,2 kg. taukų. Duonos 
norma (dienai) : 0,3 kg..

Produktų normos išduoda
mos pilnumoje.

Apskritai paėmus., bado 
Lietuvoje nėra. Sunku, ži
noma, tiems, kurie gauna 
trečios ir ketvirtos katego
rijos korteles. Tiems reikia 
prisipirkinėti juodajame tur
guje. Bet ten brangu, o žmo-

Bolševikams Lietuvą užė
mus, buvo išleistas įsakymas 
visas markes sunešti į ban
kus. Jokių kompensacijų ru
siškais pinigais išmokama 
nebuvo. Dabartinės algos vi
dutiniškai išneša 300-500 
rublių mėnesiui. Labai dide
li išskaitymai. Bankai žmo
nėms paskolų neduoda,. Bet 
mokesčiams išreikalauti var 
toj a visokių priemonių.

Juodosios (rusų termino
logija “laisvosios ’’) preky
vietės kainos 1946 metų sau
sio galo duomenimis (1 kg. 
lygus 2,2 1b.)

1 kg. sviesto — 140-160 rb.
1 kg. lašinių — 100-120 rb.

1 kg. dešros — 70-120 rb.
1 kg. cukraus — 90 rb.
1 kg. juodos duonos — 15 

rublių.
10 kiaušinių — 40-50 rb.
1 litras pieno — 20 rb.
1 kg. grietinės — 50-70 rb.
20 štukų sigarečių 10 rb.
1 litras degtinės — 250 rb. 

(valdiška kaina: 112 rb)
Vienas ketvirtdalis, like

rio — 90 rb.
1 kūb. metras malkų — 

300 rb.
Vyriška eilutė — nuo 2000 

iki 7000 rb.
1 pora vyriškų pusbačių 

— nuo 1000 iki 1500 rb.
1 metras pamušalo — 300 

rublių.
Vilniuje yra dvi reprezen-

J. E. VYSKUPAS P BŪČYS, M.I.C , JUBILIEJAUS IŠKILMĖSE

J. E. vyskupas P. Būčys, Tėvų Marijonų Kongregacijos vyriausias vadas, nufotogra
fuotas kun. J. Balkūno, klebono lietuvių pa rapijos Maspeth, N. Y., kunigystės 20 me
tų jubiliejaus iškilmėse. Aukštas svečias bažnyčioje pasakė pamokslą, o salėje reikš
mingą kalbą.

Apie Jėzuitus Ir Apie Fatimą
— VYSK. VALANČIAUS, ISTORIKŲ ALEKNOS IR 
ŠAPOKOS ŽODIS. — VAIČIULAITIS PRIDĖJO RAN
KĄ PRIE NAUJO LEIDINIO. — 300,000 ŽMONIŲ AT
LANKĖ VIENAS IŠKILMES FATIMOJE. — APIE 
METŪGES IR DYVUS.

nės pinigų neturi. Daugiau- tacinės valstybinės krautu- 
sia, žinoma, nukenčia dar- vės, kur prekės parduoda- 
bininkai. Jie tad ir yra tie mos spekuliatyvinėmis (juo- 
nuskriaustieji (III kategori- dojo turgaus) kainomis. To- 
jos korteles). Suprantama, kias krautuves sovietų są- 
dabartinė santvarka jie nu- jungoje gali turėti tik res- 
sivylę galutinai. publikų sostinės. Viena krau

Visur rašoma, šaukiama, tuvė laiko maisto produk- 
skelbiama esą darbininkai ir tus, kita — manufaktūrą, 
valstiečiai nuo eksploatato- Ten prekių pasirinkimas di- 
rių išvaduoti, patys valdosi. delis.
Tuom tarpu laikomi pusba 
džiu.
IV. LIETUVOS PRA
MONE IR PREKYBA

Apskritai imant, dviem 
kainų mastams egzistuojant 
(valdiškas ir juodos preky
vietės), galimybės įvairios 
rūšies suktybėms ir speku-

Pramonė smarkiai nuken- liacijai labai didelės, 
tėjo. Besitraukiantieji vokie- Tos progos visur plačiai
čiai daug fabrikų išsprogdi
no, daug įrengimų išsivežė. 
Tuo tarpu, Lietuvoje veikia: 
Cukraus fabrikas Panevėžy
je (Pavenčio ir Marijampo-

Cleveland
Naujoje parapijoje rengia

ma pagerbimas grįžusių Lie
tuvių kareivių, sekmadienį, 
birželio 23 d. Tą dieną, 10 
va.l. ryto, bus iškilmingos 
šv. Mišios karių intencija; 
prie Mišių tarnaus patys ka
reiviai: Navy, Alfonsas Mu- 
drauskas; Army — George 
Angelaitis. . ,

5:45 vai. prasidės vakari
nės iškilmės: jaunos panelės 
neš ženklus, benas atlydės 
kareivius prie stalo. Rezer
vuoti stalai karių tėvams ir 
artimiems giminėms.

Kareiviai prašomi tuoj už
siregistruoti tai vakarienei 
pas kleboną arba komisijo
je, pranešant tarnybos šaką 
ir kokio laipsnio.

Kleb. kun. Angelaitis ir 
Rengimo Komisija

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th SL 

Cicero, I1L
VISAS DAUBAS GARANTUOTAS

Talsom Visų Išdlrbysfilų 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Painiam iŠ namų Ir pristatom

PARDUODAME NAUJUS 
RADIOS

Mes turime Radijų j s ta ką Ir 
Jums nereikės laukti dėl jūsų.

taipgi Pasirinkimas Vėliausių 
Muzikos Rekordų 

Nusipirkite ir Pasiimkite su Savim

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

PLATINKITE “DRAUGĄ"

naudojamos.
V. LIETUVOS 
GYVENTOJAI

Gyventojų skaičius Lietu- 
lės cukraus fabrikai taiso- voje žymiai sumažėjęs. Be 
mi), Kauno “Audiniai”, Kau to, ir santykis tautybėmis 
no alaus bravoras “Ragu- žymiai pasikeitęs: daug iš
tiš”, likerių fabrikas “Stum- bėgo, daug-išvežė, daug mo- 
bras”, Vilniaus alaus bra- bilizavo, kiti miškuose, daug 
voras “Tauras”, Vilniaus nušluotų nuo žemės pavir- 
papirosų fabrikas, Kauno šiauš.
mielių fabrikas. — Kiniški lietuviai. Taip

Visur jaučiamas didelis vadinami į Vilnių ir Kauną 
trūkumas inžinierių, techni- atgabenti rusai. Vilniuje jų 
kų, kvalifikuotų darbinin- esą apie 70-80,000. Kaune a-
kų pie 30,000.

_  Prekyba; suvalstybin- Vyresniems pareigūnams
ta _  nacionalizuota. Prekės į duodamos lietuviškos pavar-
parducdamos pagal orderius, dės. Lietuvos kaimo kol kas 
valstybinėse parduotuvėse dar neliečia. Mat, bijo Lie- 
(Rusijoje vadinami raspre- tuvos požemio — partizanų, 
dieliteliais). šalia valstybi- Rytprūsiuose, Tilžės-Ka- 
nės prekybos leista smulki raliaučiaus rajonuose, apgy- 
privati prekyba. vendinta daug iš Rusijos at-

Atsiranda privačios krau-1 siųstų kolchoznykų. Per tas 
tuvės, daugiausia maisto vietoves važiuojant, dažnai 
produktų. Tų krautuvių ska.i tenka matyti nemas su pa
čius, bei jų pajėgumas regu- rašais, “choziajstvo tovariš- 
liuojamas mokesčiais ta pras ča Pavlovą” (draugo Pavlo- 
mc, kad jei kuri privati vo ūkis) ar kokio-nors kito 
krautuvėlė perdaug iškyla,'“ovo”, Tokių parašų pasi
ją stengiamasi sužlugdyti taiko gana daug.

SENIAU IR DABAR
Mūsų garsusis liaudies 

vyskupas M. Valančius sa
vo vertingoje istorinėje kny
goj “Žemaičių Vyskupystė” 
apie religinės kultūros atgi
jimą taip rašo:

— Girdėdamas vyskupas 
(Merkelis Giedraitis) jog jė
zuitams ypatingai klojasi 
žmones mokyti, rašė pas ku
nigaikštį Radzvilą, kardino
lą, Livonijos valdovą, mels
damas idant keletą jėzuitų 
į žemaičius atsiųstų.”

Ir taip jau 1583 m. atvy
kę į Alsėdžius jėzuitai, kaip Į

Į Latvijos miestus dar dau 
giau privažiavusių, Keršyda
mi už latviškus SS Legijo
nus, rusai Latvijoje taiko 
dar griežtesnes priemones.

Iš Vilniaus ir Vilnijos len
kai evakuojami įi Lenkiją. 
Iki š. m. sausio galo buvo 
išvežę 62 ešalonus (apie 60,- 
000). Jokios prievartos eva
kuotis nėra. Lenkai važiuo
ja savo noru. Mat, tikisi, 
turėsią daugiau šansų. Len

kams miestiečiams leidžia
ma pasiimti baldus, ūkinin
kams — grūdus, gyvulius.

— žydai: Liko tik mies
tuose, provincijoje jų, iš vi
so, nėra. Kaune priskaitoma 
4-5,000, Vilniuje 16-18,000. 
Pastarųjų tarpe yra atbėgu
sių iš Latvijos, Estijos 'ir 
Rusijos. Dauguma bando 
sprukti Lenkijon ir iš ten 
toliau.

Rusų kariškių tarpe daž
nai girdisi antisemitiniai po
sakiai. Politiniame gyveni
me ir administracijoje žy
dai dalyvauti privengia. No- 

• riau eina į prekybą (tiek 
i valstybinę, tiek privačią).

— Rusijos ubagai Lietu
voje: Nuo Leningrado, Vi
tebsko, Kalugos, net Orio, 
į Lietuvą ir Rytprūsius at- 

i važiuoja apiplyšę 12-14 me
tų jaunuoliai ir suvargusios 
moterėlės su maišais uba
gauti. Į keleivinius vagonus 
jų neįsileidžia. Jie dažniau
siai važiuoja tarp vagonų, 
arba ant laiptų, žiemos me
tu nušalę. Paklausti kur va
žiuojate — atsako į Lietu
vą arba į Rytprūsius ieškoti 
duonos.

(Daugiau bus)

toliau rašo vysk. Valančius:
— Perbėgo visą kunigaikš 

tystę ir dideliai daug pakly
dusių sugrąžino prie Kris
taus.”

Vienas iš garsiausių Lie
tuvos istorikų Ant. Alekna, 
išvardinęs visą eilę gražiai 
švietimo darbe nusipelniusių 
vienuolijų, ypač turėdamas 
prieš akis XVI-XVIII šimt
mečius Lietuvoje, sako:

— Tikraisiais bet gi Lie
tuvos švietėjais buvo vienuo 
liai jėzuitai. Gi istorikas A. 
Šapoka, kalbėdamas apie 
kultūrinę būklę XVIII am
žiaus gale pastebi:

— Tiek Lietuvoje, tiek 
Lenkijoje daugumas mokyk
lų, o taip pat ir Vilniaus ar 
kademija buvo jėzuitų išlai-1 
komos.

Gražu, kad ir dabartiniais 
laikais šalia tėvų marijonų, 
pranciškonų, domininkonų ir 
tėvai jėzuitai lietuvių tarpe 
varo gražų religinės kultū
ros darbą.
NAUJA LIETUVIŠKA

I KNYGA
l

Neseniai vienas iš jų, tė
vas Jonas Kidykas išleido 
savo knygą, 112 puslapių — 
“Marijos Apsireiškimai Fa- 
timo<je’’. Kiekvieną naują lie
tuvišką knygą mes su 
džiaugsmu sutinkame, tuo 
labiau, kai jos taip gražiai, 
švariai, aiškiu šriftu išlei
džiamos kaip ši. Visų pirma 
pabrėžiama, kad veikalas pa- 

Į sižymi skandžiu lietuviška 
j kalba, kurią čia tvarkė ra
šytojas Ant. Vaičiulaitis. 
Daugelis š’i veikalą beskai
tydami galės praturtinti sa
vo žodyną radę ne taip jau 
dažnai sutinkamus, bet vaiz- 
džius ir taisyklingus posa
kius, kaip “avys rupšnoja 
žolę,” “viešnia tokia atlaši,” 

i “gražaus sapno pakirdę”, 
“prie smarkaus pamokslo ir 
kuprinių dukteriai pridėjo,” 
“ąžuolėlio šakos buvo išlei
dusios metūges,” “lindėjau 
kaimyno žalitvorėje.” Besi
stengiant taip gryninti kal
bą vargu ar vertėjo palikti 
tokius, berods, slavų kilmės 
žodžius, ka.ip “dyvas”, kai 
mes tam turime visiškai ge
rus lietuviškus, pakaitalus. 
360,000 ŽMONIŲ MINIOS

1

Laikraščiai pranešė, kad 
šiemet į Šv. P. Marijos sto- 
vylos vainikavimo iškilmes 
Fatimoje buvo suvažiavę a- 
pie 300,000 žmonių. Ta. vie
ta darosi beveik taip garsi 
Portugalijoje, kaip kad Pran 
cūzijoje yra garsus Liurdas. 
Todėl ir lietuviai su dėmesiu 
šioje knygoje skaitys apie 
tuos Portugalijos vaikelius, 
kurie 1917 metais kiekvieno 
mėnesio — pradedant gegu
žės^ baigiant spalių — 13 
dieną vis matė tą “nuosta
biąją viešnią” ir kaip vėliau 
tūkstantinės minios matė 
nuostabius regėjimus.

Visa tai gyvai, vaizdžiai 
šioje knygoje aprašyta: tai
kant pamaldiems lietuviams 
skaitytojams. Autorius nau
dojosi kan. C. Barthas ir 
kun. G. da Fonseca veikalu 
“Fatima, Merveille Inovie’’ 
(Fatima, negirdėtasai ste
buklas). Šio veikalo Kana
doje jau 1945 metais buvo 
išleista daugiau, kaip 25,000 
egzempliorių. Gaila, kad šia
me lietuviškame leidinyje 
autorius apleido antrąją da
lį — dokumentaciją: nuosta
bių išgijimų faktai, laisva
manių spaudos atsiliepimai 
pripažįsta įvykių nepapras
tą charakterį, kvotos doku
mentai, atsakingų valstybės 
bei Bažnyčios vyrų pareiš
kimai ir t.t. Tie visi dalykai 
prancūziškoj laidoj labai 
gražiai ir įspūdingai papildo 
nuostabiųjų pasirodymų ap
rašymą.

Girdėti, kad autorius ren
giasi išleisti antrą dalį;, kaip 
tik sudėdamas minėtus da
lykus. Laba,i sveikintinas da
lykas.
KO DAR IŠ JĖZUITŲ 
LAUKTUME

Mes tikime, kad tėvai jė
zuitai sugebės duoti ir dau
giau religinės kultūros ver
tybių lietuviams. Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse susi
laukėme jau visos eilės pa
jėgių to ordino darbininkų- 
lietuvių, gaila tik, kad jie 
dar vis nėra, susibūrę į vie
ną lietuvišką vienetą, kaip 
kiti vyrų vienuolynai: mari
jonai, pranciškonai. Iš visų 
didžiųjų vienuoliškų pajėgų 
tik lietuviai jėzuitai ir do
mininkonai nėra sudarę sa
vo bendro vieneto, Ameri
koj, o tas ateityje galėtų 
labai padėti religinės kultū
ros darbui: tarp išeivių lie
tuvių užsienyje ir tarp sa
vųjų Lietuvoje.

Dr. J. Prunskis

A. A,
BARBORA MAŽUTIENE 

(po tėvais Budginaitė; po antru vyru Šimkienė)
Gyveno 6225 So. Kedvale Avė., tel. POR 8076.

Mirė Birž., 21 d., 1946 m, 3:40 vai., sulaukus pusės amž.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskričio, Upynos 

parapijos, Palpinės kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime, 2 dukteris Mary Adams ir 

zenitą John, Josephine Jordan ir žentą Elmer; sūnų Julius ir 
marčią Alice; 3 anūkus Johnnie Adams, Dorothy ir Joan 
Jordan; 2 brolius Pilipą ir Joną Budginu3 ir jų šeimas, ir 
kitas gimines, draugus ir pažįstamus.

Priklauaė prie Šv. Onos draugijos ir prie SLA 36 kuopos.
Kūnas pašarvotas Mažeika ir Evans koplyčioje — 6845 

S. Western Avė.
Laidotuvės įvyks Pirmad. — Birž., 24 d., 1946 m.
Iš koplyčios 8:30 vai., ryto, bus atlydėta į St. Nieholas 

of Tolentine parapijos bažnyčią, G2nd St. ir Lawndale ku- , 
riojo įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, Sūnus, Žentai, Marti, Anūkai, Broliai 
ir Kitos Giminės.

Laidot., direkt., Mažeika ir Evans. Tel. PROS 0099.

PADEKONE

A. A

FRANK A. ZOLP
Kuris mirė Birž., 15 d., 1946 m., ir tapo palaidotas Birž., 

19 d., o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs ir 
negalėdamas atidėkoti tiems, kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo jį į tą neišvengiamą amžinybės vie
tą.

Mes, atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą 4š mūsų 
tarpo, dėkojame mūsų dvasiškiems tėveliams, kun. kleb. A. 
Linkui, kun. Adrian Fisher ir kun. William Zolp kurie atlai
kė išpūdingas pamaldas už jo sielą, kun. kleb. A. Linkui už 
graž.ių pamokslą ir klierikui Čeponiui už asistą laike pamaldų.

Dėkojame varg. Daukšai uz gražių grojimą ir giedojimą 
laike pamaldų.

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių aukotojams.
Dėkojame laid., dir., I. J. Zolp kuris savo geru ir man

dagiu patarnavimu garbingai nulydėjo jį į amžinastį, o mums 
palengvino perkęsi nuliūdimą ir rūpesčius. Dėkojame grab- 
nešiams ir visiems, kurie paguodė mus nuliūdimo valandoje 
ir pagalios, dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau mylimas vyre ir tėveli, lai Visagalis Dievas su
teikia amžiną ramybę ir atilsį.

Nuliūdę lieka: Žmona, Dukterys ir Sūnai.

I '-

NELAUKITE—
Ryloj Jau Gali Būti Pervelu!

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

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

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALINIAI AGENTAI šių Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS PIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHICAN PIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY

%
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Naujas Darbininkas Kristaus Vynyne
ŽYMUS LIETUVIS GYDYTOJAS ĮŠVENTINTAS
KUNIGU.

Kun. dr. Antanas G. Ra
kauskas gimė Lietuvoj. Lie
palotų kaime, Naumiesčio 
parapijoj, iš tėvų Jurgio ir 
Petronėlės Matijošaitės.

Augo jis, kuomet Lietuva 
buvo Rusijos carų valdoma 
ir kuomet lietuvių spauda 
buvo griežtai draudžiama..

Pradžios mokyklą lankė 
pas kaimo mokytoją, vadi-

dėjas kl. A. Tamulis, turi- 
feris kl. A. Čepanis. Pamok
slą sakys kun. Ig. Albavi- 
čius, Šv. Antano parap. kle
bonas.

Primicijų bankietas bus 2 
vai. popiet parapijos svetai
nėj, 6812 So. Washtenaw Av.

Iš trumpai paminėtų kun. 
dr. A. G. Rakausko gyveni-

CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA
Ir R Al F Vaikine atvežimo reikalais. Ci-
15 DALI VeiKIO5 |cero keturios šeimos yra pa-

Penktadienį įvyko BALF ^žadėjusios įsūnyti po naš-
Chicago apskrities susirin
kimas. Iš raportų paaiškėjo 
sekanti skyrių veikla,:

namą tuomet ‘daraktorium’. mo bruožų matome jį, kaipo
Tėvai, pastebėję Antanuko 

gabumus, leido į Naumies
čio dviklasę mokyklą, kurią 
1911 m. baigė su pažymėji
mu — pirmuoju laipsniu.

1913 m., liepos mėnesį, jau 
nas Antanas atvyko Ameri
kon. Čia planavo su savo

Katalikiškoji spauda vais
tas sielai gydyti nuo visų 
jos ligų. kuriomis užkrečia 
bedieviškoji spauda.I

Į SKAITYKITE “DRAUGĄ“

komitetas rengiasi visus pa
vaišinti alučiu, užkandžiu.

Jeigu lietus būtų, vistiek 
važiuokite, nes darže yra di
delė salė. Įžanga dykai. L.laitėlį

★

Roseland skyr. 57 renka 
drabužius, maistą ir mokyk
loms reikmenis parapijos sa
lėj. Rūpinasi sukėlimu pini
gų vieno našlaičio kelionei 
padengti. Pats apskritis nu
tarė nupirkti maisto už $200 
ir rudenį suruošti pora dide
lių vakarų.

★

Nors drabužių rinkimas 
tęsiasi visuomet, tačiau kar
tas nuo karto BALF skel
bia specialius vajus, kuomet 
drabužiai renkami pagreitin
tu tempu. Nuo birželio 15 d. 
paskelbtas toks vajus ir no
rima jį padaryti kuo sėkmin
giausiu. Apskritis prašo visų 
Chicagos ir apylinkės skyrių 
skubiai stoti į rūbų,, maisto 
ir mokykloms reikmenų rin
kimo vajų. Skyriai, kurie 
neturi savo sandėlių ir visi 
geros širdies lietuviai, kurie 
atjaučiate savo nelaimingų 
tautiečių vargą, prašomi virš 
minėtus dalykus atvežti į 
apskrities sandėlį, 4714 So. 
Marshfield Avė. E. S.

E

STASYS LITWINAS SAKO:

"DABAR -
REIKMENIS”. -----

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RCSIES NAMAMS 
- GERAS PASIRINKIMAS:

Brighton Park 6 skyrius: 
užsibrėžęs apmokėti kelionės 
lėšas dviejų iš Europos at
vežamų lietuvių našlaičių. 
Vieno kelionei skyrius au
kojo iš iždo, antrojo kelio
nei sudėjo patys nariai ir 
šiaip jau pašaliniai geri lie
tuviai. Skyrius yra daug pa
sidarbavęs drabužių ir mais
to rinkime. Tačiau šiuo me
tu savo sandėlio neturi. Vi
sus brightonparkiečius prar 
šo nuvežti rūbus ir maistą 
įi apskrities sandėlį 4714 S. 
Marshfield Avė.

Stogams Reikmenys — Insulootų Plytų Išvaizdos Sidlngs
__ Langų — Durų — Tvoroms Materlolo — Maliavos —
VarnMio __ Enamello — Geležinių Namams Reikmenų

Hardvvare — Pleisterlo — Cemento — Srutų — Visokios 
Rflšies Insuliacijos Materlolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITW1NAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
8089 8. HALSTED 8T. TEL. VICTORY 1272

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

■'dorą, teisingą ir tikrai atsi
davusį vien žmonių gerovei 
žmogų.

Su džiargsmu turiu pažy
mėti, kad mūsų, lietuvių tau 
tos istorijoj, pirmas toks į- 
vykis, kad baigęs vieną moks 
lą, subrendusiame amžiuje

broliu Jurgiu tęsti mokslą I imtųsi ant savo pečių kitą
toliau. Dėl lėšų stokos pri
verstas buvo padirbėti bent 
tris metus.. 1916 m. brolio 
remiamas tęsė aukštesnę mo 
kyklą, bendradarbiaudamas 
šiems laikraščiams: “Moks
leiviui”, “Vyčiui”, “Gied
rai“, “Draugui“, “Darbinin
kui”, ir “Garsui“.

Baigęs aukštesnę mokyk
lą buvo “Draugo” red. na
riu, ir “Tėvynės Balso”, Wil- 
kes-Barre, Pa., atsakomin- 
guoju redaktorium.

Vėliau vedė žymią daini
ninkę Eleną Narinkaitę, iš 
Boston, Mass., bet gimusią 
Lietuvoj kaimynystėj su 
Petrauskų — Miko ir Kipro 
tėviške.

Vėliau grįžo į Northwest- 
ern Universitetą College of 
Liberal Arts and Sciences, 
kur baigė 1925 m. primedik. 
kursą, ir tais pačiais metais 
įstojo į Northwestern Uni
versitetą medicinos fakulte
tą. Čia pasižymėjo energin
gumu ir darbštumu.

Medicinos mokslus ba.igė 
kovo 20, 1929 m., B. M. 
(Bachelor of Medicine) laips 
niu. Nuo balandžio 1 d., 1929 
m., iki bal. 1 d., 1930 m., 
praktikavo St. Francis ligo
ninėj, Evanston, III. ir pasi
žymėjo nepaprastais gabu
mais. Užbaigęs internatą, ko 
vo 25 d., 1930 m., North- 
western Universiteto medici- Į 
nos fakultetas suteikė dak
taro Laipsnį,. Išlaikęs valsty
bės kvotimus, praktikavo vi
sose gySymo šakose.

Mirus žmonai, dr. A. G. 
Rakauskas paliko pasaulinį 
gyvenimą ir savo per dau
gel metų ne lengvai įgytą 
daktaro profesiją, užsidarė 
seminarijos sienose, kad pa
sišvęsti aukštesniems idea
lams, kad tobulėti siekiant 
amžino, laimingesnio gyve
nimo.

Kunigo mokslus pradėjo 
Seminary of Our Lady of 
Angels, Niagara University, 
N. Y., Tėvų Vincentiečių ve- 
damoj nuo vas. 2d., 1942, iki 
sausio 6 d. 1944 m. Baigęs 
dviejų metų filosofijos ir 
pusmetį pirmos teologijos I 
kursą, vyskupo Hugh C. 
Boyle leidimu buvo perkel
tas į St. Vincent Seminary, 
Latrobe, Pa., Tėvų Benedik- J 
tinų vedamą, kurią ir baigė i 
trijų ir pusės metų bėgyje. | 
Kunigu įšvęstas birželio 16 
d., o primicijas laikys birže
lio 23 d., 10:45 vai., Gimimo 
P. Šv. Marijos bažnyčioje, 
Chica.goj. Jam asistuos kun. 
Jurgis Paškauskas, parapi
jos klebonas, arkikunigu, 
diakonu kun. Pr. Juškevi
čius, subdiakonu tik ką iš 
Europos atvykęs kun. Jus
tas Klumbis, ceremonijų ve-

garbingą luomą.

Kun. dr. A. Rakauskas

Brangus Kunige Antanai! 
Buvai sąžiningas kūno gydy
tojas, gelbėjai žmonių gyvy
bes traukiant iš mirties nas
rų, grąžindamas sveikatą ir 
džiaugsmą laikinam žemės 
gyvenimui, tikimės, kad bū
si geras ir sielų gydytojas 
ir vesi jas į amžines laimės 
gyvenimą.

Geriausios sveikatos jums
Reikia taip pat pažymėti, įr ilgiausio amžiaus darbuo- 

kad kun. dr. A. G. Rakaus- tis Kristaus Bažnyčiai. O. A. 
ko kelias nebuvo rožėmis ____________I
klotas, nei nužibintas. Jis ė- 
jo per gyvenimo erškėčių 
krūmus, kad pasiekti amži
nojo gyvenimo spindulėlį ir 
ji pasiekė, nugalėjęs visas 
kliūtis, kokias jam negailes
tingas likimas buvo pabė
ręs.

Reikia žinoti ir tai, kad 
nelengva buvo išsižadėti 
brangios, svarbios ir labai 
reikalingos žmonėms dakta
ro profesijos ir užsidaryti 
po aštria disciplina semina
rijos sienose.

Gelbėkime Lietuvą, Tėvy- 
nę nuo pražūties!

Sovietai Žurnalistai 
Sako Kanada 'Šalta'

OTTAWA, birž. 21.—Trys 
sovietų žurnalistai, aplankę 
Toronto, Montreal ir Otta- 
wa, pastebėjo, kad jie rado 
Kanadą “šaltesnę” už Ame
riką—ir jie nekalbėjo apie 
orą. Ilya, Ehrenburg, triju- 
kės poetas, sakė jų priėmi
mas Amerikoje buvęs “daug 
šiltesnis.”

Rusai buvo labai susijau-

Bridgeport 3 skyrius ren
gia išvažiavimą Ryans 
Woods liepos 28 d. Renka 
drabužius ir maistą savo 
sandėly 915 W. 32nd St.

★

West Side 27 skyrius ren
ka drabužius, maistą ir mo
kykloms reikmenis parapijos 
salėje.

A
North Side 4 skyrius, — 

nors kolonija maža, bet sky
riaus veikla prilygsta didžio
sioms kolonijoms. Turėta 
pavasarinis piknikėlis, kuris 
davė pelno $40.00 nupirki
mui maisto tremtiniams.dinę dėl Kanados spaudos

pastatyto klausimo: “Dėl ko kautas tremtinių prašymas
jūs atvažiavote Kanadon?”

B..........

j?------------------------------——-------------------------------------------

Kodėl Pasilikti 
Sergančiu?

iSGYTVYMOS. STJ PENICILLIN 
(NKSTŲ. PŪSLES. SOČIA LES

LIGOS PASEKMINGAI
Mes Jru pažibėjome tflkatanėlama 
kurio kentėjo dėl NERVIŠKUMO. OP
OS. KRAUJO. LIAPKŲ, TR PRIVATI
NIŲ I.TOŲ Gydome ėtnplnlmo kanale 
eunepalavlmua. nutekėjimus, pertenku 
va r* Imą. tuštinti pūslę, nuolatini kėllmę- 
al nakčia fė lovon.

FTZTNft m FTjVOROSROPISKA 
X-RAY EGZAMINACIJA 
MTKROSKOPIfiKAS KRAUJO TR

ST.APTMO IŠTYRIMAS 
VISKAS TIK Už $3.00 

PILĖS (Hemoroidai)
lAGTDOMA MFSŲ SAI'OIF MRTOIIF 

BK OPKRACIJOS
BB SKAUSMO

BE PIOVIMO. BB DEGINIMO, 
Didžiumoje atvėjy palengvina nuo S

iki 8 dienų laikotarpyje.
Gydymo kaštai prieinami kiekvienam

darbininkui.

PATENKINIMAS GARANTUOJAMAS 
KIEKVIENAM KURĮ PAIMAM GYDYTI 

DIRBANČIŲJŲ patarnavimui 
ATVIRA VAKARAIS

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

Kumpą. Adame—AeSlama Aukite
VAI..- knadlen nuo 9 ryto Iki 8 vakare 

Sekmadieniais uždaryta.

RENDUOJAME GRINDŲ 
TRINIMO MAŠINAS —

TIRTAI

$150
1 DIENĄ.

Mes Esame AGENTAI Dėl 
BEN.IAMIN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNISŲ, talpai —
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

IR VARMSŲ, ir —
KEM-TONE VALSI’AR.

Turime Gražų Pasirinkimų 
UM«m. SIENINĖS POPIEROS 

Duodame 20% Nuolaidą!

MAROUETTE 
PAINI & HARDV/ARE

2547 West 63rd Street 
Tek: — HEMlock 8262

F

Įgyvendinkite Lietuviškg Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

ri^Ing Jums 
H Mftsn nirbtnvfci

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas!

maldaknygių. Mat, malda tų 
! likimo nuskriaustųjų yra di
delė paguoda. Tad skyrius 
sulig išgalės parūpins mal- 

idaknyges. Sužinojus vargin
gą tremtinių adresus, sky
rius karts nuo karto pasiun
čia maisto. Rūbai priimami 
seserų name.

★

Cicero skyr. 14 — renka 
rūbus ir maistą parapijos 
patalpose. Rūpinasi našiai-

Rytoj D r-jos Lietuvos 
Ūkininko Piknikas

Kas met Draugija Lietu
vos Ūkininkas surengia, gra
žų išvažiavimą. Taigi, ir ry
toj, birželio 23 d., Spaičio 
darže, Willow Springs, III., 
rengia tokį pikniką.

Išvažiavimas bus tikrai 
šeimyniškas ir draugiškas. 
Piknikas prasidės 10 vai. ry
to. Prašoma draugijos narių 
su savo šeimomis ir drau
gais atsivežti pietus ir ant 
gražaus žolyno po medžiais 
pietauti.

2 vai. po pietų atvyks mu
zikantai ir visus linksmins 
lietuviška muzika. Rengimo

DABAR GERA PROGA ĮSIGYTI - 
Angliškg-Lietu viską

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

I E T U V O S 

IEPOS - 4 d.

YČIŲ

YTAUTO

IENA 

A R Ž E

- 6 Dideles Dovanos - 6
1. — $100.00 SIDABRINIAIS

2. — 17 JevveL Auksinis Rankinis Laikrodėlis

3. — Rogers 50 Piece Silverware Setas

4. — Parker “51” Plunksna ir Paišelis

5. — $ 1 5 . 0 0 Cash Pinigais

6. — $10.00 Cash Pinigais

n

DABAR tai laikas pagrąžinti savo namus su geriausios 
rūšies RAKANDAIS. Mes turime dideli pasirinkimą, mūsų 
pačių išdirbimo, visokios rūšies klasišku ir modemiškų 
'•skandų. Pasinaudokite proga!

GARANTUOTA MEDŽIAGA IK DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

rAkatanMal Pilnai Patenkintų Ptrkšjų Išgarsina Maa. — 
Prie Progos Paklaoaldte Jųl

Archer Avenue Fumiture Co.
— PAKLOK SIUTE IADIRB&.IAI —

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

Savininkas - JOE KAZIK—KAZIKAITIS

J

DIDŽIAUSIAS JAUNIMO PARENGIMAS

GIRDĖSITE — GARSŲJĮ L. VYČIŲ CHORĄ.
MATYSITE — BASEBALL ŽAIDIMĄ TARP CICERO IR MARQUETTE PARK KUOPŲ. 
SAUGOSITES — Nuo Šposų Karaliaus ir jo šimto “Velniukų“.
TRAUKSITE VIRVĘ — Lenktyniausite Bulvių Maišuose ir t.t.
ŠOKSITE — Prie geriausios muzikos Pirmos Klasės Orkestros.

LIET. VYČIŲ JAUNIMO CENTRUI — NAMUI

NEBUS NE VIENOS SEKUNDES NUOBODUMO

Visiems Diena Linksmybių
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PIRKDAMI VYČIU DIENOS TIKIETUKUS, 
PRISIDĖSITE PRIE JAUNIMUI NAMO

MarqueHe Park 
Naujienos

ranesimai
Po visas lietuvių koloni

jas dabar yra platinami L. 
Vyčių Dienos tikietukai. Kai 
na. tiktai dešimtukas, arba 
už visą knygutę $2.00. Pirk
dami Vyčių Dienos tikietu- 
kus, prisidėsite prie steigia
mo mūsų Lietuvių Katalikų 
Jaunimui Centro, kuris pa
vadintas — K. of L. Youth 
Center. Kad tokio jaunimui 
centro jau seniai reikėjo, 
nieks neginčys ir dabar šiais 
laikais reikalingumas dar 
svarbesnis, kad palaikius mū 
sų jaunimą .tautos šeimoj.

Prisidėjus prie vertingo 
tikslo, jums patiems yra pro 
ga būti laimėtoju vienos iš 
6 didelių dovanų. 1-ma do
vana — $100 sidabriniais; 
2-tra — auksinis rankinis 
laikrodėlis; 3-čia — Rogers 
silvervvare setas; 4-ta —- 
Parker “51” rašoma plunks-

Kviečiame Į ARD
Pikniką

Birželio 23 d. ARD cent
ras rengia pikniką, Rys.ns 
Woods miške, prie 87-tos ir 
Western Avė. Vietos nume
ris 24 ir 25.

Kviečiame visus seselių 
prietelius ir rėmėjus daly
vauti piknike. Rėmėjos-šei- 
mininkės beveik iš visų pa
rapijų pagamins gardaus lie
tuviško valgio. Elsė

Budriko radio

Marųuette Park. — Lab- 
na ir piešelis setas; 5-ta — j, Praeitą sekmadienį kleb. darių Sąjungos 23-eia kuo- 
$15 cash ir 6-ta — $10 cash. kun' J- Paškausksa išvyko pa laikys susirinkimą birže- 
Jei proga pasitaikytų, kad rekolekcijų. Trečiadienio va- lio 24 d., parapijos ųvetai- 
negalėtumėte būti Vytauto kare SŪžo ii vėl eina savo nėję, 7:30 vai. vakare. Visi 
parke, liepos 4 d., Laike trau Paiei£as-
kimo, vis tiek turite progos 
laimėti. Jei laimėsite bus 
jums pranešta. Bet geriau, 
kad būtumėte darže, tad ant 
vietos galėsite pasiimti sa
vo dovaną. Tad visi ir iš vi
sur liepos 4 d. į. Vytauto 
parką.

kun. J.
oijų. Trečiadienio va

noję,
nariai prašomi laiku susi
rinkti, nes yra svarbių rei- 

Parapijos piknikas, įvykęs kalų svarstymui. Taipogi ne- 
birželio 9 d., Vytauto parke, priklausantieji prie labdary- 
davė gryno peLno $2,269.00. bes prašomi atsilankyti ir

---------- prisirašyti. Valdyba
Praeitą sekmadienį para-i -------------------

pijos salėje įvyko mokyklos žagariečių Klūbo pusme- 
mokslo metų baigimo prog- tinis susirinkimas Įvyks sek-

Koseland. — Suvienytų 
Lietuvių Amerikos Politikos 
Klūba.s 9-to Wardo laikys 
paprastą mėnesinį susirinki
mą antradienį, birželio 25 
d., paprastoj svetainėj, 8 v. 
v. Bus labai įdomiom prelek- 
cijos apie senatvės pensiją. 
Visi nariai kviečiami atsi
lankyti.

Mrs. Alina Žilius, rašt.

J

A T Y D A !
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 utilitarinis laidojimas.

Iš Mūs Skyriaus 
Veikimo 1

Bridgeport. — ARD 2-ras 
skyrius susirinkime, birželio 
7 d., nutarė dalyvauti cent
ro išvažiavime, birželio 23 
d., Ryans Woods. Trokas su 
piknikieriais išvažiuos nuo 
Barkus krautuvės.

Išvažiavimo komisija: Gri 
gonienė, Petraitienė, Rune- 
lienė, O. Kazlauskaitė užtik
rina labai gerą svečių priė
mimą.

Skyriun įsirašė šie nauji

rama. Žmonių buvo pilna sa
lė. Programa buvo labai gra-

madienį, birželio 23 d., 1-mą 
vai. popiet, Hollyvvood svet.

ži ir įvairi; išpildė visų sky- Malonėkite visi laiku būti, 
rių mokyklos berniukai ir nes yra daug svarbių reika- 
mergaitės. Garbė priklauso lų aptarimui.
mokytojoms Šv. Kazimiero j. Keturakis, rašt.
seselėms.

Parapijos karnivalui, ku
ris prasidėjo birželio 12 d., 
daug pakenkė nepalankus, 
šaltas ir lietingas ora.s. Pra
eitą sekmądienį buvo šilta 
ir graži, už tai ir žmonių 
buvo visur pilna. Karniva- 
las baigsis birželio 23 d.

Naujos bažnyčios statymo
S TrumDulis N. fondui aukojo: Marijona Sa-

> baliono AA AAkalienė $100.00, William ir 
Uršulė Viekus $200.00 karo 
bonais. Klebonas kun. J. Paš- 
kauskas yra dėkingas už žy
mias aukas kilniam tikslui.

Rap.

Negali kovoj laimėti žmo
gus, kurs eina neapsimąstęs 
ir be stipraus nutarimo.

nariai:
Melville, M. Klikna, A. Ro- 
cukaitis, O. Daraškienė, A. 
Guss, St. Kalains,, A. Ada- 
movitz, M. Ša.rkauskienė, F. 
Beletskis, Freda Kinder, E. 
Dunworth ir J. Dunworth.

Susirinkime išklausyta de
legačių į seimą raportas, at
likta knygų peržiūrėjimas, 
kurioj, be valdybos, dalyva
vo dar Mrs. Kareiva ir C. 
Urba-

oroorama , Buv<tprancšta- k-ad “Tr*trys gyriaus nares, o Ve- 
Šį sekmadienį, birž. 23 d., I ronika Pakalnienė, amžina 

kaip ir nuolatos, bus girdi- narė, mirė. Užprašyta šv. 
ma Juozo Būdri'ko Rakandų Mišios ir dalyvauta laidotu- 
ir Auksinių Daiktų Krautu- I vėse. O. K.
vės? radio programa per WC l_______________________
^L-1000-k. stotį, kaip 9:30
vai. vakaro. Programoj da
lyvauja geri dainininkai ir 
didžiulė Budriko radio or
kestrą. Bus gražių liaudies 
dainelių ir smagios muzikos.

Kas ketvirtadienį girdisi 
kita puiki programa, per Ci
cero stotį WHFC-1450-k., 
kaip 7 vai. vakare. Juozo 
Budriko krautuvė, leidėjai, 
kviečia visus pasiklausyti 
šių įdomių ir rūpestingai 
prirengtų radio programų. 
Budriko krautuvė randasi 
adresu 3241 S. Halsted Et., 
Bridgeporte. Pranešėjas

Naujos žaismavielės
Miesto taryba užgyrė ir į- 

galiojo subkomitetą veikti 
įrengimui mieste 83-jų nau
jų aikščių vaikams žaisti 
(playgrounds). Įrengimas vi
sų tų aikščių kainuos arti 
dviejų milionų dolerių, kurie 
bus imami iš bonų, pernai 
nubalsuotų parkų reikalams.

Subkomitetas sykiu su to 
sumanymo iniciatorium ir 
patiekėjų planų aikštėms, 
Walter Wright, superinten
dentu parkų ir rekreacinių 
vietų, dabar svarsto ir ieško 

■' sklypų naujoms žaismavie- 
tėms.

YOU ARE THE H 
RED CROSS! T

YOU, through your local 
chapter.makeitpossible 
for the Red cross to help 

our servicemen, veterans 
and our own here at home.

. Give today!

RED CROSS mušt eitu bn! GIVE!

TRIJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

SGT. EVARDAS I. 
ŽAVIRBLIS

(U. S. Army Air Corps)

0

Jau sukako treji metai kai negaiil-estinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą vyią ir sūnų Sgt. Evardą I. Žvirblį.

Netekome savo mylimo Birž., 25 d., 1943 kada paguldė 
savo gyvybę už tėvynę kovos lauke Vokietijoje.

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

Mes, atmindami jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme 3 gedulingas šv. Mišias Antradienį, Birž., 25 d„ 
1946 m. St. Charles parapijos bažnyčioje, 37th ir Suffle Avė., 
Melrose Pk., 9:00 vai., ryto. Visos kartu.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir su mum s pasimelsti už a. a. 
Edvardo sielą. Po pamaldų kviečiame į namus po num.: 1513 
N. 35th Avė., Melrose Park, III.

Nuliūdę: žmona Margaret, Tėveliai Jonas ir Kazimiera, 
Broliai, Sesuo ir Visos Kitos Giminės.

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.!

SENOMS, ATDAROMS. 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

EB ODOS IŠBĖRIMAMS
Kenčt&ntieji nuo aonų, atdaru 

Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai lžsl-
m lėgo t. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEOULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
senų, atdarų Ir 
skaudžių žaisdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmų 
praAaltnanClos y- 
patybCs sutelks 
Jums tinkamų 
nakties polis) Ir 
pagalbia Išgydyt 

senas, atda
ras ir akau 

žals

Ūkio paroda
Mokslo ir Pramonės Muze- 

juje liepos 4-tą bus atidary
ta ūkio paroda, prie kurios 
International Harvester ruo
šės per 18-mėnesių. Tai bus 
nauja agrikultūrinė paroda, 
kokios iki šiol da nebuvo. 
Parodoj bus viskas dirbti
na: žemė, medžiai, įvairūs 
gyvuliai, paukščiai ir t. t., 
bet viskas taip padaryta, 
kad atrodys lyg natūralūs 
moderniškas ūkis.

AMELIJA MOCKIENĖ 
(po tėvais Budvitaitė)

Gyveno 3364 S. Halsted St. 
Mirė Birž.. 20 d., 1946 m.,

12:20 vai., p. p., sulaukus senat
vės.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apskričio, Kietavos 
parapijos, Mailiavcs kaimo.

Amerikoje išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: 

sūnų Petrų; anūkų. Povilų ir io 
žmonų Va.entine Budvitts; anū
kę Verų ir jos vyrų Jonų Kod- 
vil; sesers dukteris Petronėlę ir 
vyrų Domininkų Antanavičius, 
Ona Schemett ir jų šeimas; 2 
pro-anūkJus ir kitas g.minės.

Priklausė prie TVetininkų ir 
Apa&t. Maldos.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje 3307 South 
Lithianica Avenue.

Laidotuves įvyks I’irniad. — 
Birž. 24 d , 1946 m.

Iš koplyčios 8:30 vai., ryto, 
bus atlydėta j Šv. Jurgio para
pijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus Anūkai, Pro- 
anūkai. Sesers Dukterys Ir Vi
sos kitos Giminės.

leidot., direkt.. Antanas M. 
Phillips. Tel. YARds 4908.

Prašom nesiųsti gėlių.

B. A. LACdAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

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

— Tai Padarysite Tiesiog ( 
Kreipdamiesi į Musų Įstaigą!

Čia rasite suvirš 200 Puikiųl! 
paminklų ir galėsite lengvai|| 
išsirinkti tokį, kuris patiks.

Daugiu yra pilnai Į

patenkinti tau n«n* itdtvrut. 
kurivot mti padirbame jiem.

Kairėje matosi vienas išĮ) 
daugelio mūsų atliktų darbų

Prie pirmos progos atvykti 
) mūsų didįjį ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
M7 NO. WE8TERN AVĖ. TEL.: SEELEY 6108

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

das. Vartokite )) Irgi skaudlems 
nudegimams, ftųįų ir sutrflklmų 
pragallnlmul. Ir kad palengvinti 
Psorlasls niežėjimą. Atvėdlna va
dinamų Athlete’s Foot degimų Ir 
niežėjimų, sustabdo jo plBtlmųst. 
sulaiko nuo odos sudžldvlmo Ir 
sutrflklmo tarp pirštų; geras Ir 
sauaoa trūkstančios odos niežėji
mui. nuo darbo Išbėrimams ir ki
toms odos negalėms UI lauko pu- 
•Am.

I,KOm>0 OINTMBNT parsi
duoda po BĮ .00, 1.71, Ir g.00.

■lųsklte Jūsų Moaey Orderi tie
siog D—

L E G U L O
1941 No. Pulanki Bil. 

nept- n. Chfeagn BB. IN.
Arba galima gauti STEM PHAR- 
MACY, 4847 \V. 14th St.. Cice
ro 60, Illinois.

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 6 3 3 5

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai. 
8 vai. vak.

MAŽEIKA "EVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Nauja Koplyčia Marąuette Parke

6845 S. Western 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 patvarkyma, 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
z u” •

VALANDOTE
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

6812 So. Western Avė., Chicago, 1L
Telefonas — GROVEHILL 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 

jūsų finansiškam stoviui prieinamas!

NARIAI!

O h I o a g o b 

Lietuvių 
Laido ta v i ų 
Direktorių 
Asociacijos

AMBULANCE
Patarnaujam
dienąirnaktj

Mes Turime 
Koplyčias 

V i s a tu e 
Mieste.

MAŽEIKA - ir - EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. 
6345 S. YYLSTLKN AVĖ.

Pliones: YAKds 1138-39 
PRO. 0699

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

phones CANai 2515 
COMmodore 5765 

F L Lima u 1270

L. L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PLLIman IHiOl

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Phone YAKds 1008

I. LIULEVICIUS
4318 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3573

P. J. RIDIKAS
3334 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Teiephone YARds 1419

L I. ZOLP
1616 WEST 46th St. Phone YAKds 0781

A 4*. -•
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ULENKA8TI5 DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Rytoj, Birželio 23-čią d.
VYTAUTO PARKE

ĮVYKSTA GRAŽUS, ĮSPŪDINGAS IR ŠAUNUS —

Sv. Kryžiaus Parapijos Piknikas
$200.00 Cash Gausite šia Proga! .................Visi esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti.

KLEB. KUN. A. LINKUS IR KOMITETAS.

Šeštadienis, birž. 22, 1940

U

Naujausi ateiviai

Iš amerikiečių zonos Vokietijoj
SEKANČIU LAIVU ATVYKSTA DR. VILEIŠIO KETU

RIŲ NARIŲ ŠEIMA.

1946 m. birželio 18 d. iš 
Bremerhaven, Vokietijos, at
plaukė SS Marine Flasher 
su 821 keleivių, kurių tarpe 
589 pabėgėliai ir 232 J. A. V.
Valst. piliečiai repatrijan- 
tai. Tarpe keleivių buvo ir 
Lietuvos piliečiai:

Motiejus Balčietis, 31 me
tų, atvykęs pas brolį Mr.
Peter Belch, 2727 N. Main 
Avė., Scranton, Pa.

Vladas Indriūnas, 33 m., 
atvykęs pas tėvą Mr. T. En- 
driunas, 32 Lansdowne St.,
Brockton, Mass., bet tuo bar/ 
pu apsistojęs pas seserį Mrs.
Matilda Wylie, 1301 Rosell 
St., Linden, N. J. (Matilda’s 
Beauty Parlor).

Inžinierius Nečys Šaba- 
nas, 32 m., atvyko pas tetą 
Mrs. Rose Kondrot, 74 
Knox Street, Lewiston, Me.

Be čia suminėtų tarpe ke

leivių buvo trys lietuviai 
našlaičiai:

Lucija Bedritė (matomai 
Bedrytė arba ir Budrytė, 
bet oficialiam sąraše užra
šyta Bedritė) apie 11 m. am
žiaus.
ii”

Berniukas, kuro nei vardo, 
nei pavardės nepavyko pa
tirti.

Rožė Marija Talytė (Rose 
Marie Talis) vienuolikos mė
nesių amžiaus, kurios foto
grafija įdėta 1946 m. birže
lio ’8 d. “N. Y. World — Te- 
legram” ir padėtas toks 
prierašas: “The sweetheart 
of the ship was 11-month- 
old Rose Marie Talis, one of 
33 orphans from Lithuania 
to be cared for by the U. S. 
Committee for the Care of 
Turopean Children. The 
crew loved Rose Marie so

PASKOLOS ANT MORGICIŲ - 4%
BE KOMISINO

Turtas VlrS 117,500,000. — Atsargos Fondas Viri 11300,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres. and Mgr.

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

Jr

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

----- ★-----
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO. DEGTINES IR ALAUS

much they asked to adopt 
her.”

Pastaruosius tris našlai
čius paėmė globoti the. Uni
ted States Committee for 
the Care of European Child
ren.

Tarpe J. A. Valstybių lie
tuvių kilmės piliečių buvo 
repatri jantai:

Withold Belackis, kuris 
atvyko pas brolį filmininką 
Motuzą;

Justin Kiumbis;
Raymond Kiumbis.
Pastarieji broliai, rodos, 

kunigai, bet su jais pasiti
kusiam nepavyko pasimaty
ti ir tas neišaiškinta ir

Vytautas Plungys.
Be suminėtųjų dar atvyko 

žydų kilmės Lietuvos pilie
čiai arba iš Lietuvos kilu
sieji:

Isaak Nischkinsky;
Bella Mischkinsky, pirmo

jo žmona. Abu vyksta pas 
giminaitį Nathan Glass- 
berg, 412 W. 110 St., N. Y. C.

TVolf Abramowicz;
Rosa Abramowicz, pirmo

jo žmona;
Pola Abramowicz, pirmų

jų dviejų duktė. Jie visi vyk
sta pas Michael G. Lane, 
81-34 Kent Rd., Jamaica, L. 
I., N. Y.

Isaak Sudarski;
Sonia Sudarski; pirmojo 

žmona. Abu pastarieji vyks
ta pas Mr. Mendel Sudarski, 
485 Ocean Avė., Brooklyn, 
N. Y.

Birželio 15 išplaukė iš 
Bremerhaven ketvirtas lai
vas su pabėgėliais, kuris į 
New Yorką turėtų atplaukti 
birželio 24 ar 25 d. Yra ži
noma, kad ant to laivo tar
pe keliolikos lietuvių yra dr. 
Vileišio keturių asmenų šei
ma, kuriuos priims ir glo
bos dr. Devenių šeima, Wa- 
terbury, Conn.

Visi pabėgėliai yra iš ame
rikiečių zonos Vokietijoje, 
bet nė vieno iš britų ar pran
cūzų zonoje gyvenančių.

Atvykusius pabėgėlius pa
sitiko Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke at- 
tache A. Simutis.

Draugauk su “Draugu”.

Kas Girdėt*^ 
Chicagoje <»

Dingo automobilius 
ir cruzeiros

Du Brazilijos biznieriai: 
Colombo V. Reis, namų sta
tybos kontraktorius iš Pra- 
ca miesto, ir Erlie Cesar, 
eksporteris iš Rio de Janei- 
ro, sako, ilgai nepamiršią 
Chicago.

New York’e jie nusipirkę 
Pontiac automobilių 1946 
m. laidos. Atvykę į Chicago, 
jie automobilių palikę gara
že adresu 125 S. Wabash 
Avė., o patys paėmę trauki
nį ir išvykę į Hoolywood, 
Calif.

Sugrįžę į Chicago jau ne
beradę garaže automobi- 
liaus. Sykiu dingę ir buvę 
jame 50,000 cruzeiros, kurie 
mūs doleriais sudaro $2,- 
892.

Garažo .savininkas sako 
neturįs jokio rekordo, kad 
čia būt buvęs paliktas toks 
automobilius.

Uždraudė mesti į uošvę 
degantį degtuką

Lietuviškas priežodis sa
ko: uošvė į namus, tylos ne
bus.

Ar taip yra Niek Mesina 
namuose, 814 S. Kilburn 
Avė., teisėjas J. Sabath iš 
Superior Teismo pasakys, 
bet teismui buvo paduotas 
toks faktas:

Niek Mesina dažnai už
degtą degtuką metąs į savo 
uošvę.

Niek teisėjui gynėsi. Sa
kė, prieš dvyliką metų jis 
vedęs ir gyvenęs laimėje iki 
nepersikėlus į jo namą gy
venti 88 metų uošvė, kuri 
kalba ir kalba ne tik dieno
mis, bet ir naktimis miego
dama. Jis nėra nei vieno deg
tukėlio metęs į savo uošvę.

Byla atidėta iki teisėjas 
ištirs, kurioj pusėj teisybė.

Bensenville, III., vienoj šu
nų būdoj (dog kennel) OPA 
agentai užtiko gyvulių sker
dyklą, kuri, žinoma, mėsą 
pristatydavo Chicagon juo
dajai rinkai (black market). 
Raido metu, Silvio Blondi 
jau darinėjo du jaučius.

Arthur Keil, šunų būdos 
savininkas, pasisakė OPA 
agentams, kad jis gaudavęs 
po $1 nuo kiekvieno toj bū
doj papiauto gyvulio.

Skerdyklos black marke
riu operatoriai norėję OPA 
agentams duoti kyšio po 
$100, kad užčiauptų burnas.

Vienas operatorių yra 
taip išsireiškęs:

“Damn this ccuntry. You 
can't do anything here”.

------------------- T

Streikas baigtas, 
anglys pabrangs

Chicago anglių išvežioto- 
jų unijos streikas baigtas 
susitarimu, kad išvežioto- 
jams bus pakelta algos 19 
centų į valandą.

Kaip ir visur, pakėlus 
darbininkams mokestį paki- 
la kaina ant jų gaminamo 
produkto. Reikia laukti, kad 
ir anglims kaina bus pakel
ta.

Darbo ir atlyginimo dis
putuose pirmiausiai nuken
čia suvartotojai, tuo pačiu ir 
darbininkai nieko nelaimi, 
nes gavę didesnį atlyginimą 
brangiau moka už produktą.

Permokėjo už

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

statinėmis.

★ ★ ★

ATYDA!
Taisome

REFRIGERATORIUS
SKALBIAMAS MASINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS — 
Visokios ISdirbystės 
Didelius ir Mažus

Nėra žmogaus pasaulyje, 
kur neturėtų savyje gabumų 
gerą daryti. — Bulver.

Kursai piknikieriams
Raudonojo Kryžiaus Chi

cago skyrius atidaro nau
dingus kursus — piknikie
riams. Kursuose bus aiškina
ma, kaip ir iš ko pažinti 
“poison ivy”, “poson oak”, 
“poisonous sumac”, taipgi 
mokinama pirmosios pagal
bos nuo įkandimo įvairių va
balų bei gyvačių.

Kursai prasidės liepos 10 
d., Raud. Kryžiaus Head- 
ąuarters, 529 S. Wabash 
Avė. Norintieji užsiregis
truoti kuhsams gali. paša ūkti 
telefonu Wabash 7850.

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas

Telefonas PROspect 5951

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIEHTIFIC 
REFRIGERATION 

5306 S. Ashland Avė
Tel. GROvehlll 7570 

GROvehill 1983 -TRIangle 0073

FIARGOTIJ'
VTUNTNTFLTS AMERIKOS LIETUVIU KASDIENINIS 

RADIO LAIKRA8TIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 1L 1933

WHFC 1f50kilocycies
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos.

Iki 2-ros valandos popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nno 9:30 

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nno 7 11d 8 vai. vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas: ?

6755 So. Western Avė.. Chicago. III.

KVIEČIAME,
| KLAUSYTIS

MUZIKOS
PAINU
«TNTV

PRANEŠIMU

Telefonas — GROvehlll 2242

Brookfield žvėryno virši- 
innkas nesenai New Yorke 
pirko gyvatę - smauglį, var
du Diablo (Diablo lenkiškai 
reiškia velnias), už kurį už
mokėjo $450. Pardavėjas sa
kė, kad Diablo yra 20 pėdų 
ilgumo. Pirkimo sąlygose 
pažymėta, kad, jei smauglys 
bus trumpesnis, pardavėjas 
numuš po $20 nuo kiekvienos 
pėdos.

★

Užvakar buvo Diablo iš
matavimas. Kadangi smaug
lys yra stiprus — gali pas
maugti ir praryti ištisą el- 
nį (deer), tad žvėryno už
vaizdą pasikvietė į talką 
vienuoliką žvėryno sargų, 
kurie paėmę į rankas Diablo 
ištiesė. Pasirodė, kad smaug
lys tiktai 12-kos pėdų ilgu
mo.

Smauglio išmatavimo “ce
remonijų” pažiūrėti buvo su
sirinkus didelė minia žmo
nių, ypatingai vaikų. Vi
siems buvo toks “show”, ko
kio jokiam teatre nematė ir 
nematys.

★

Bean, žvėryno direktorius, 
sako, pasiuntęs Diablo par
davėjui laišką ir, laikantis 
sąlygų, reikalavimą grąžinti 
$310. Jei pardavėjas nesu
tiks grąžinti pinigų, visas 
reikalas bus pavestas OPA. 
Tik kai kas abejoja, ar OPA 
turi kainų lubas (ceiling 
price) ant gyvačių.

Nei automobiliaus, 
nei pinigu

Daugelis diabar nori įsigy
ti naują automobilių, bet jų 
nedaug da tebėra rinkoje ir 
duodami tik pirmenybę tur 
rintiems. Eina kalbos, kad 
bet kas gali naują automo
bilių įsigyti, tik reikia žino
ti, kur ir prie ko kreiptis.

Patikėjęs toms kalbos El- 
mer Haeger, iš Palos Heigh- 
ts, tokiu būdu nutarė įsigyti 
naują automobilių ir vi
siems parodyti, koks jis esąs 
“smart vyras”.

Prieš savaitę, kaip dabar 
policijai pasakoja, buse jis 
buse susitikęs nepažįstamą
jį, kuris pasisakė esąs tuo, 
kuris galįs “pafiksyti” gavi
mą naujo automobiliaus. Sn- 
tartoje dienoje ir vietoje 
riaeger nunešęs nepažįsta
mą j am $1,340.

šiandie automobilio pirkė
jas raunasi sau plaukus nuo 
galvos, o policija ieško gu
draus apgaviko.

X Ameba Mockus, 88 m. 
,gyv. 3346 S. Halsted St., už
vakar mirė Peoples Hospi- 
tal, kuomet ją užgavo Hals- 
Ted gatvėkaris prie • 32-ros 
gatvės.

mus
X Rytoj Chicagos lietu

vių tarpe visa eilė pažymė
tinų įvykių. Rytą primicijos 
kun. A. G. Rakausko (Gimi
mo Šv. Panos Marijos baž
nyčioj) ir kun. Odoric Ak- 
wick, pranciškono, (Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioj), 
gi popiet piknikai: Šv. Kry
žiaus parapijos, Vytauto par 
ke ir ARD centro — Ryans 
Woods.

X Kun. P. Gašlūnas, šv. 
Mykolo parapijos klebonas 
praneša, kad viskas jau pa
ruošta parapijos išvažiavi
mui ateinantį sekmadienį, 
birž. 23 d., Jefferson miškuo
se, prie Central Avė. (puse 
mylios nuo Mihvaukee Avė.). 
Sako, svečių ir parapijonų 
laukia dideli surpryzai.

! X Lietuvos Vyčiai labai 
j stropiai ruošias prie savo 
I tradicinės dienos, liepos 4, 
Vytauto parke. Atvykusiems 
ne tik nereiks badauti ir 
troškulio kęsti, bet dar bus 
suruošta įvairių pramogų- 
lenktynių. O laimingieji va
kare parsiveš ir gerų dova
nų.

X Ona Ragauskaitė iš 
Town of La.ke ir Stasys Mar
tinaitis iš Brighton Park 
birželio 23 d., 2:30 vai. po 
pietų bus surišti neatmez- 
giamu moterystės ryšiu Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje. Vestu
vių puota įvyks Liberty Hali, 
Brighton Parke.

X Kun. Justas ir kun. Ro
manas Klumpiai, du broliu
kai kunigai, šiomis dienomis 
atvyko iš Europos ir apsi
stojo pas savo gimines Mar- 
ąuette Parke. Juodu yra Lie
tuvos tremtiniai. Abu yra 
Amerikoj gimę. Rytoj ir ki
tomis dienomis šv. Mišias 
laiko Gimimo parap. bažny
čioj.

X E. Gedvilienei ir O. Vaz- 
nienei vadovaujant Labd. Są 
jungos 1-ji kuopa Šv. Kry
žiaus parapijos piknike at
liks vieną sunkiausių darbų 
— virtuvėj. Kad daugiau lik 
tų parapijai pelno, minėtos 
veikėjos daug laiko pašven
čia gavimui dovanų.

X Ona Ragauskaitė, duk
tė žinomos Town of Lake 
veikėjos, J. Ragauskienės, 
moterystės sakramentą su 
Stanley Martinaičiu priims 
birželio 23 d., 2:30 vai. po
piet Šv. Kryžiaus bažnyčioj.

X Mary Yotkaitė su An
tanu Shimanis moterystėn 
sueis birželio 22 d. per šv. 
Mišias Šv. Kryžiaus bažny
čioje. Yotkai yra žymūs pa
rapijos darbuotojai. Yotka 
per daug metų yra buvęs 
parapijos komiteto nariu.




