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IŠRINKO BIDAULT VADOVAUTI PRANCŪZIJAI
'Šventojo Karo' Išvakarėse... Bevin 

Paryžiun Atsivežė 'Slaptą Planą'
(“Draugo” Specialaus Korespon

dento Paryžiuje Pranešimas).

Keturi užsienių, reikalų 
ministrai vėl iš naujo susi
rinko Paryžiuje, bet ar šį 
kartą jiems pasiseks susitar
ti, tą pamatysime vėliau. 
Kiekvienas iš jų po pirmojo 
susitikimo savo sostinėse 
padarė pranešimus, ‘smar
kiai puolančius vienas kitą 
ir dabar, atrodo, kiekvienas 
iš jų nori pasilikti prie savo 
nuomonės.

Anglo-saksai mano, ka.d 
taika turi būti pasirašyta 
iki šios žiemos, priešingai 
Europoj viešpataus chaosas. 
Jei šito nepavyks susitarti 
konferencijoje, amerikiečiai 
ir anglai yra nusistatę su
šaukti taikos konferenciją 
ir, nežiūrint rusų priešinimo
si, bus pasirašyta taika be 
sovietų Rusijos..

Bevino ‘Slaptasis Planas’
Bevina.s atskrisdamas į 

Paryžių savo diplomatiška
me portfely atsivežė - “slap
tą planą,” kurį jis paklos 
ant konferencijos stalo.

Diplomatiniuose sluoks
niuose manoma, kad šį kar
tą Bevina.s bandys atskirai 
su Molotovu turėti pasikal
bėjimą, kad išsiaiškinus dėl 
to nepasitikėjimo, kuris 
viešpatauja tarp anglų ir 
rusų. Savo paskutinėj kalboj 
parlamente jie užsiminė a.pie 
tą “slaptą planą,” kurį jis 
turi paruošęs, sustiprinimui 
anglų-rusų draugystės.

Dabar visai atvirai kalba
ma, ka.d šį kartą Anglija 
pasiūlys sovietų Rusijai pa
sirašyti draugingumo ir ne
puolimo sutartį penkiasde
šimčiai metų, kurioj Angli
ja pasižadės atsisakyti nuo 
bet kokios agresijos prieš 
rusus.

—Jei Rusija, ieško saugu
mo, mes jai duosime,—sako 
Bevinas,—bet ji turi taip 
pat be jokių užpakalinių 
minčių pradėti atvirai ben
dradarbiauti su vakarais ir 
pakelti savo ‘‘geležinę už
dangą.”
Viena Ar Dvi Vokietijos?

Kitas įdomus Bevino pro
jektas, tai suvienijimas visų 
keturių Vokietijos zonų į 
vieną valstybę, sudarytą fe- 
dera.liniais pagrindais, su 
centrine vyriausybe, kuri 
tačiau turės ribotą galią, o 
dvylika Vokietijos kraštų 
turės plačias autonomines 
teises, daug platesneg negu 
duoda Amerikos ar Šveica
rijos konstitucija sa.vo fede- 
ralinėm valstybėm.

Lki šiam laikui dėl Vokie
tijos klausimo anglai ir pran 
cūzai negalėjo susitarti. Da
bar Bevinas mano nusileisti, 
paliekant Reino ir Ruhro 
kraštus prie federalinės Vo
kietijos, bet internacionali
zuoti visą industriją, kuri

bus kontroliuojama tarptau
tinės komisijos, kad fabri
kai vėl nepradėtų gaminti 
ginklų Vokietijos apsigink
lavimui.

Jei Rusija atsisakys nuo 
šio projekto, kas beveik yra 
tikra, tai Bevinas pasiūlys 
kitą projektą, pagal kurį 
Vokietija bus padalinta į 
dvi zonas: rusų ir vakarų 
zonas. Tokiu būdu šioj kon
ferencijoj Vokietijos klausi
mas užims gan svarbią vie
tą, ir dėl jo galima tikėtis 
įdomių ginčų.

Anglių Kolonijos Pavojoje

Anglai pradėjo daugiau 
dėmesio kreipti į savo im
perijos gynimą, nes pamatė, 
kad kolonijos jiems slysta, iš ( 
rankų. Maršalas Montgome- 
ry yra skiriamas imperijos 
vyriausiojo štabo viršininku 
ir turi paruošti imperijos 
gynimui planą. Tam tikslui 
su Egiptu vedamos naujos 
derybos, kad išsiderėjus ke
letą bazių prie Suezo kanalo.

Didelį siurprizą Londone 
sukėlė žinią, kad Molotovas 
Maskvoje priėmė Egipto am
basadorių, su kuriuo turėjo 
ilgą pasikalbėjimą. Iš to 
aišku, kad rusai yra labai 
suinteresuoti arabų kraštais 
ir visai nesislėpdami sten
giasi juos sukiršinti kovai 
už nepriklausomybę.

Kas Pagrobė Jeruzalės 
Didįjį Muiftį?

Kita žinia anglams buvo 
dideliu smūgiu, tai dingimas 
iš Prancūzijos Jeruzalės di
džiojo mufti, Amin ei Has- 
seini, kuris skaitosi didžiau
siu Anglijos priešu.

Didysis Mufti, kuris dar 
vakar buvo Hitlerio drau
gas,, o šiandien Stalino bi
čiulis ir kuris turi didelę 
įtaką islamų krašte, pasiro
dydamas Artimuose Rytuose 
gali smarkiai pakenkti ang
lų interesams.

Kad geriau supratus svar
bą, kurią priduoda viso pa
saulio agentūros pranešda
mos apie didžiojo mufti pa
bėgimą, tenka žvilgterėti į 
šio asmens, praeitį, kuris bū
damas karštas nacionalistas 
yra Anglijos priešas Nr. 1.

Amin ei Hasseini buvo pa
skirtas Didžiuoju Jeruzalės 
Mufti 1924 metais ir tuoj 
pradėjo vesti smarkią pro
pagandą prieš žydų valsty
bės įteigimą Palestinoje. 
Už smarkius išsišokimus, 
anglai jį suėmė ir išvežė į 
Maltos salą, bet vėliau baus
mę jam dovanojo ir leido 
grįžti į Jeruzalę.

Vos tik karui prasidėjus, 
Hitleris išleido atsišaukimą 
į visas arabų tautas, kad jos 
kovotų dėl savo laisvės. Nuo 
tada didysis mufti pasidaro 
dideliu Hitlerio draugu ir 
Irake bando prieš anglus pa 
daryti sukilimą, kuriam ne
pasisekus, pabėgo į Vokieti
ją. Čia jį Hitleris apibėrė

PAS ITALIJOS MINISTRĄ PIRMININKĄ

Lankydamasis Italijoje Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo reikalais, BALF pirmininkas kun. dr. Juo
zas B. Končius aplankė Italijos ministrą pirmininką, Al- 
cide de Gasperi, dabartinį Italijos valstybės galvą, ir su 
juo turėjo ilgesnį pasikalbėjimą šalpos ir kitais reikalais. 
Gasperi palankiai atsiliepė apie BALF darbą Italijoje ir 
iš viso apie Amerikos teikiamą pagalbą nukentėjusiai Eu
ropai.

Žydai Pagrobė 6-tą Britų Karininką; 
Britai Apsupa, Iškrato Jų Kolonijas
JERUZALE, birž. 19. — 

Palestinos policija šiandien 
reiškė baimę, kad žydai eks
tremistai pagrobė šeštą bri
tą karininką. Maj. H. B. 
Chadwick nepasirodė darbui 
šį rytą ir jo kambariuose 
buvo grumtynių, žymės.

Apsiginklavę britai kariai 
šiandien apsupo ištisus kai
mus, ieškodami vakar pa
grobtų karininkų ir žydų 
sabotierių bei saugodami 
prieš naują ekstremistų puo
limą. Per praeitas tris die
nas riaušių, bent 20 asmenų 
buvo užmušta.

Blok adų o ja Kelius
Pėstininkai, šarvuočiai ir 

parašutistai yra vartojami 
pastoti kelią žydams komu
nistams Šiaurės Palestinoje 
ir užblokaduoti svarbius ke
lius, kad neduoti progos po

garbe ir auksu.
Po karo iš Vokietijos jis 

atbėgo į Prancūziją ir ieško
jo prieglaudos. Londonas 
visą laiką statė Prancūzijos 
vyriausybei reikalavimą iš
duoti kaip karo nusikaltėlį, 
bet prancūzai atidėliojo, nes 
jei jis buvo anglų priešas, 
tai tas nereiškia, kad jis bu
vo prancūzų, ir jis buvo ap
gyvendintas šalia Paryžiaus 
beveik be jokios sargybos, 
vien tik ant garbės žodžio, 
kad be žinios jis neapleis 
Prancūziją.

Ar Rusų Rankos Tame 
Reikale Nesuteptos?

Sovietų Rusija paskutiniu 
laiku pasidarė labai suinte
resuota arabų kraštais ir 
Maskvos radijas viešai pasa
kė, kad rusai visad rems 
arabus kovoje už nepriklau
somybę, nežiūrint prieš ką 
arabai kovotų, prieš anglus, 
prancūzus, olandus ar bel
gus.

Tas padrąsino arabų vai
dus imtis nutarimo, kad žy

žemiui sukoordinuoti savo 
veiklą.

Armijos ir policijos dali
niai daro kratas žydų kolo
nijose taip toli šiaurėje kaip 
Lebano pasienyje. Tel Avive 
kratos daromos pavieniuose 
namuose, šarvuočiai stovi 
ant kelių sustabdymui neį
galioto važinėjimo.

Joe Louis Palaikė 
Bokso Cemoijonatj

New Yorkas, birž. 19. — 
Sunkaus svorio bokso čem
pionas Joe Louis šį vakarą 
supliekė Billy Conn ir tuo 
būdu palaikė čempijonatą, 
kurį, laimėjo 1937 metais.

REMKITE IR Pl A TINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

dai daugiau nebūtų įsilei
džiami į Palestiną, o jei 
amerikiečiai ir anglai laiky
sis savo nutarimo, tai ara
bai sukils.

Kiek vėliau, arabai net 
atvirai pradėjo kalbėti, kad 
didysis mufti grįšiąs ir ve
siąs juos į “šventąjį karą.” 
Ir štai, tuo metu, kai anglai 
apleido Siriją, didysis mufti 
paslaptingu būdu dingo iš 
Paryžiaus, palikdama.? pran
cūzų, vyriausybei laiškelį, 
kuriame dėkoja už vaišin
gumą.

Ar galėjo didysis mufti 
pabėgti vienas? Nekurie 
prancūzų laikraščiai tame 
įtaria vienos didelios valsty
bės pasiuntinybę, kuri jam 
pa,rūpino diplomatišką pasą 
ir lėktuvą. Kas gali būti ta 
valstybė? Aišku ne anglai ir 
amerikiečiai. Lieka tik rusai.

Arabų sluoksniuose tvirti
nama, kad dabar “šventasis 
karas” neišvengiamas ir su
kilimai prasidės visuose 
arabų kraštuose.

Vyt. Arūnas.

Mihailovič Pavadino 
Liudininką Melagiu

BELGRADAS, birž. 19.— 
Gen. Draja Mihailovič ir 
četnikų Įeit. Milos Glistic 
žiūrėjo vienas į kitą teismo 
rūmuose šiandien ir darė 
prieštaraujančius liūdymus 
apie Mihailovičiaus kaltę 
koliaboravime tu priešu ir 
kovojime Tito partizanų. 
Teismas dar kartą atmetė 
generolo advokato prašymą 
pašaukti amerikiečius liudi
ninkus.

Mihailovičiui žiūrint į jį, 
jaunesnis Glistic pakartojo 
liūdymą, kad Mihailovičius 
asmeniškai įsakęs jo daliniui 
Sandjake bendradarbiauti su 
priešo okupacinėm jėgom, ir 
kad generolas asmeniškai 
įsakęs pirmą četnikų puoli
mą prieš partizanus.

Mihailovičius tuomet pa
reiškė: “Tai nėra tiesa.”

PARYŽIUS, birž. 19. — 
“Keturių Didžiųjų” užsienių 
ministrai, negalėdami susi
tarti dėl painios Italijos re
paracijų problemos, šiandien 
ėmė svarstyti lengvesnius 
sutarties su Italija punktus. 
Dar lieka išaiškinti kelios 
nedidelios ekonominės klau
zulės ir nustatyti Prancūzi- 
jos-Italijos pasienį.

Pesimizmas, apgaubęs da
bartinę užsienių ministrų 
konferenciją, padidėjo šian
dien po vakar dienos susto
jimo prie reparacijų, kadan
gi tie patys derėtojai, karto
dami veik tuos pačius argu
mentus, eina prie tokio pa
ties nesusitarimo kaip pra
eitą mėnesį

Nenori Patiekti Rusijos 
Reparacijų

Nesusikalbėjimas paleng
vėjo dėl Rusijos pasiūlymo 
pavesti Jugoslavijos, Alba
nijos ir Graikijos reparaci
jas — kurias Molotovas nu
statė $200,000,000 sumoje— 
pilnai 21 tautos Europos 
taikos konferencijai. Moloto- 

nės bombos ekspertų virši- \ vas atsisakė, tačiau, patiekti 
ninkas, šiandien paneigė rusU reikalavimą $100,000,- 
gandus, kad vokiečiai moks- 000 taikos konferencijai, sa,- 
lininkai veda atomų skaldy- kydamas užsienių

pasiūlė, per sekretoriatą, vi
siems UN nariams paskirai, 
ne vien per jungtines tautas, 
padaryti atominį karą netei- 
sėtinu ir griežtai draustinu 
dalyku. Sovietų delegatas 
komisijos posėdyje pasiūlė 
jai paruošti įstatymą drau
džiant gaminti ir vartoti 
atominius ginklus, bet rei
kalavo veto teisės, atomų ko
misijoje.

Tuo tarpu lenkų delegaci
ja, vėl ruošiasi kovai dėl 
Franco Ispanijos bylos po to 
kai Rusija vakar naktį už
dėjo veto ant pasiūlymo pa
vesti visą reikalą bendram 
susirinkimui rugsėjo mėne
sy. ___________

Oficialiai Paskelbė 
Italiją Respublika

ROMA, birž. 19.—Premje
ro Alcide de Gasperio laiki
noji vyriausybė šiandien pra 
dėjo ištrynimą monarchijos 
vardo iš legalės ir politinės 
mašinerijos, einant vyriau
siojo teismo nuosprendžiu, 
kad 12,717,923 balsai birž. 
2 d. rinkimuose buvo už res
publiką, prieš 10,719,284 už 
monarchiją. Karaliaus šydas 
nuimtas nuo vėliavų.

Stalinas Nori Griežtos 
Disciplinos Armijoje

MASKVA, birž. 19.—Rau
donoji žvaigždė atspaude 
naują Stalino pasirašytą de
kretą, kuriuo reikalaujama 
griežtesnės disciplinos ka
riuomenėje ir laivyne. Kitas 
dekretas siūlė sovietų pilie
tybę tūkstantiems buvusių 
caristinės Rusijos piliečių 
dabar gyvenančių Prancūzi
joje, Bulgarijoje ir Jugoslar 
vijoje.

KALENDORIUS
Birželio 20 d.: DIEVO

KŪNO ŠVENTE; šv. Silve-
vlntl Kinijos komunistų kariuomenę, su sąlyga, kad j? bus Į rijus; senovės: Genulis ir 

Žinuolė.
Birželio 21 d.: Šv. Aloyzas 

iš Gonzagos; senovės: Ra
mūnas ir Mėta.

Amunicijos Sprogimas 
Užmušė 103 Vokietijoj

LONDONAS, birž. 19. — 
Raportuota jog 103 asmenys 
buvo užmušti šiandien, kuo
met 5,000 tonų amunicijos, 
sukrautos druskos kasyklo
je Vokietijoje sprogo ir su
kėlė didelį gaisrą. Nelaimė 
įvyko Haenigsene, britų oku
pacijos zonoje. Britų armi
jos pranešimas sakė 23 tų 
asmenų buvo išvietinti, o 
visi kiti buvo vokiečiai.

Anot pranešimo, pirmasis 
sprogimas buvęs didžiausias 
vienkartinis sprogimas isto
rijoje. Liepsnos dabar arti
nasi prie nuo 3,000 iki 5,000 
tonų daugiau amunicijos ki
toje dalyje kasyklos.

Ispanija Nėra Pavojus
LOS ANGELES, birž. 19.

—Dr. Eugene Ra,binowitch, 
Chicagos universiteto atomi

mo studijas Ispanijoje. Anot 
jo, “negalima, gaminti ato-
minių bombų būdelėje miš- nes sa^ė sis sovietų pasiu
ke,” ir visuomet yra žinoma 
kur randasi vyriausieji Vo
kietijos mokslininkai.

“Aš nemanau, kad atomi
nių ginklų lenktynių pavo
jus yra Ispanijoje ar Argen
tinoje, bet didžiosiose vals
tybėse, kuriose lenktyniuoja 
atomų studijose,” jis sakė.

Vėliausių Žinių Santrauka
—Gauja jaunuolių, šaukdami “De Gaulle galion” ir 

“Thorez prie stulpo,” užvakar naktį užpuolė komunistų 
štabą Paryžiuje. Policininkas buvo sužeistas.

—Valstybės pasekr. Dean Acheson pasakė atstovų už
sienių komitetui, kad Amerika sutiko apginkluoti ir išla-

prijungta prie Kinijos valdžios kariuomenės.
—Naujai išrinktas Čekoslovakijos parlamentas vakar

vienbalsiai perrinko Eduard Benešą prezidentu.
—Anglija ir Kanada užgyrė Amerikos planą pavesti

atominės jėgos paslaptis tarptautinei komisijai.
—Anglijos vidaus reikalų valdininkai įspėjo britus, kad

maisto padėtis dabar yra blogesnė negu buvo karti metu, 
ir sakė gali priseiti pravesti naujų suvaržymų.

ORAS
Ūkanota. Ryte lietus. Sau

lė teka, 5:16; leidžiasi, 8:29. 
je).

Komunistai Atsisakė Balsuoti Už Ji, 
Nors Jų Sekr. Duclos Nesipriešino

PARYŽIUS, birž. 19.—Prancūzijos užsienių, reikalų mi
nistras Georgės Bidault buvo šiandien išrinktas Prancū
zijos prezidentu. Steigiamasis seimas davė jam 384 bal
sus iš 545.

Komunistų partijos sekretoriui Jacąues Duclos prane
šus, kad jis nesipriešins Bidault’ui, komunistai atstovai 
visiškai susilaikė nuo balsavimo, o socialistai atidavė 128 
balsus už Bidault.

Pradžioje buvo manyta, kad komunistai smarkiai prie
šinsis Bidault išrinkimui, kadangi jis yra naujosios MRP 
partijos žmogus, nelinkęs į kairę. Jie net buvo reikalavę 
socialisto išrinkimo, bet matydami, kad jų užsispyrimas 
nieko gero neduos, nusileido kitoms partijoms.

Negalėdami Susitarti Dėl Reparacijų, 
Ministrai Imasi Kitų Italijos Reikalų

ministrai 
turi tą reikalą išaiškinti. 

U.S. Valstybės sekr. Byr-

lymas “išaiškina, du trečda
lius reparacijų problemos.”

Rusai Nori Veto Teisės
Ir Atomu Komisijoje

NEW YORKAS, birž. 19. 
—Lenkijos delegatas UN 
atominės jėgos komisijoje
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IS DETROITO LIETUVI! GYVENIMO
Ii BALF Skyriaus

Maskoliškos
veikli

Veiklos
NAŠLAIČIŲ FONDO 
AUKOTOJŲ VARDAI

čiūtė, M. Rutkauskienė, K. 
Vieno našlaičio kelionės pptrniraą m Kairiu Priš- 

lėša,s ($163) aukpjo sekan- gintien$ ’o. Miknaitienė, BU- 
tieji:

Antanas ir Ona Kratavi- 
čiai ir Detroito Lietuvių Or-

, bačinskienė, Dapkienė O. Tu 
lauskiene, O. Medelienė, M. darytoja pra-e.dus 5 me- 
šfciridenė, žvirblienė, Brin- "e3!“3 Ea-jlatoJ L“3. AnSelas- 
dzienė Balčiūnienė, A. Bara- Cal.lf'• P“ 3™Seri ir ąąyutę, 
tienė Bartnikienė, Mockevi- «r'z0 Detroitan. Gruzdama 
čienė Dapkienė, O. Kasevi- tuv0 3Ustol'ls Pa3 senus

draugus, Mykolą Navicką, 
Cicero, III., kur dar savaitę 
praleido.

A. Savickienė, būdama Los 
Angeles, gėrėjosi prelato Ma

msinuacijos
New York (LAIC) — Uk- 

rainiečių dienraščio “Svobo- 
da” pranešimu, Maskvos val
diškas dienraštis Izviestija 
naujai puola unitų dvasiš- 
kiją.

Puolimas yra maskuotas 
tariamaja korespondencija iš

ganizacijų Centras.
$25 — Mr. ir Mrs. J. W.

Gotz.
$20 — Elena Raubienė. 
$15 — J. ir M. Kasė.
Po $10 — D. B. Brazis, P.

Praškevičius, J. Žyrinas, A. 
Kakanauskas,, A. ir O. Ku-

žienė, F. Naura, A. Milar,
A. Banoniūtė, F. Gonsior, J. . . ,
Milosch, Pranaitienė, O. Wa, veikla ir dideliu
ranauakienė M. Eisonienė, ™i«at1nę1m.u lietuvybės rei-
Natkevičienė, J. Kripas, Be- kalal3t Buv° nuvykU3 "f I 
Iickienė, F. Narmontienė, A. Meks»k’ T Anzonon pas ku- 
Kalvaitis, M. Glac, J. Bo- Jona“i- kj™ detrol?
linaki M. Leponaitienė, S. įleclams Perdav«s dau« sveI 
Rokas, Mrs. Haske, R. Ta- Kininnl-
mošiūnienė, T. Stalonienė, S. Helen Rauby, Antanas ir 
Bukša.itė, P. Tautin, P. Pau- Ona Žukauskai, žinomi kil-

džius, dr. ir _M. Blaskewitz, kštienė, D. Kasparas, P. Kli- nių reikalų rėmėjai, atnau- 
R. Janeckienė, ir V. Ma- mauskas, Klimauskienė. P. jino “Draugo” pren. Girdė

ti, detroitiečiai atydžiai se
ka. Arūno straipsnius ir gė
risi kitais aprašymais. Būtų 
labai gera, kad kiekviena

rozai, M. ir V. Baikauskas, basiokas, J. Steponaitis, O.
F. ir A. Kaminskas, V. Kriau 
čiūnas, A. ir M. Brazauskas.

$7 — p. Grybas.
$6.50 — P. Bandzienė.
$6 — Ona ir Cyril Grybas.

Johnsonienė, A. Kulešienė, 
U. Rakauskienė, K. Barkaus
kienė, S. Sabinienė, W.

ir papasakojo iš lietuvių vei
kimo. Vakaras praleista lai
bai gražioj nuotaikoj. Medo- 
niai labai maloniai priėmė 
ir pavaišino, už ką visi da
lyviai jiems dėkingi.

★
Lietuvių Balso Radio cho

ras, kuriam vadovauja J. Va- 
lukas, gražiai išpildo radio 
programas šeštadienių va
karais. Lietuviams yra ma
lonu klausytis. Garbė vedė
jui ir choristams, kurie tiek 
daug pasišvenčia lietuvybės 
labui. B.

Užhorodo, Karpatų Ukraino
je, užvardintas: “Užkarpatų 
politiniai gengsteriai susivi 
jo sau lizdą juodose unitiš- 
kų vyskupų sutanose”.

Pa v. Izviestija rašo, kad 
unitų vyskupas Stoiko pa
veldėjo pinigų iš velionies 
Ivano Krutiako, kuris buvęs 
“demaskuotos banditų gau
jos, paeinančios iš Amerikos 
galva”. Girdim vyskupas tas 
lėšas dabar naudoja “skleis
ti nuodų propagandai į Bu- 
dapeto”. Sykiu Izviestija 
puola Vatikaną, kam jis pa
skyręs Raudonajai Armijai

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

• • •
68(13 W. Cermak Road 

BERWTK. ILLINOIS

Kempf, M. Williams, E. Mo- lietuvių šeimyna pasirūpin-
naghan, P. Brundza, A. Kar tų pasikviesti j savo namus 

“Draugą”. Prenumeratą ga-Po $5: U. Raakienė, J. ir P3*’. Mitkus, M. Straz- 
E. Valiukai M. Moziuraa, J.: dlene' R. Vitkaustaene, A. Įima tiesiog • Draugui” šių-

__ AViinnliAnn Ctnciiono Tv rX1_ CrT nriflnnl’i A/T

DR. VAITUSH, OPT.

į Vengriją atėjus “tūlą vo- rėt pateisinti savo piktus
kiečių okupacijos vado poli- nusikaltimus prieš ukrainie-
tinį patarėją kaipo Popie- čių tautą.
žiaus agentą.” XT , . 7~ „Negali kovoj laimėti zmo-

Svoboda pastebi: “Tokiom g\jS) kurs eina neapsimąstęs 
insinuacijom bolševikai no- ir be stipraus nutarimo.

TsL — YARds 0657.

DR. FRAHK C. KWIHN
(Kvečinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 471 h Street

OFISO VALANDOS:

Kuo I Iki 4 pp. Ir 7 Iki Tak-

Nakas, S. Klapatas, K. Yaz- 
butis, W. ir O. Kremblese, 
P. ir P. Medonai, Mr. ir Mrs. 
A. Podžius, Mr. ir Mrs. Šal
tis, J. Jurkūnas ir R. Gudi
nąs, R. Stankienė, S. ir E. 
Paurazai, Al. Žukauskaitė, 
K. Walls, P. ir E. Molis, S. 
ir B. Druškauskai, M. Mai- 
tienė, F. Karpšlis, M. Cibuli, 
J. Besisparis, E. Kulikaus-

Abišalienė, Stasienė, K. Ži
linskienė, Vilbakaitienė.

50c — Burinskienė.
Viso — $844.00.

Buvo Sustoję

Detroit, Michigan, visuo-
menės veikėjai Juozas Šni 

kienT7'piika,A. 'ĖZlki^ė, ,ra3 * Natalija. Press, birže

sti, arba priduoti M. Šimo
niui, kuris pasitarnauja spau 
dos platinimui.

Albina Petraitis, birž. 16 
d., sėkmingai baigė Šv. Pra.n 
ciškaus Akademiją, Pitts- 
burgh. Į iškilmes buvo nu
vykus motina. Kitos moki
nės sugrįžo pas tėvus: Bea
triče Walls., Louise Šimonis,

LIETUVIS

Ofiso TeL — Bcrwyn 8828
Ros. TeL —Lafayette 0151 

Jeigu neatsiliepiama — 
Saukite: Berwyiv 8200

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad.,

I ir Penktadieniais —
' nuo 2 iki 4 pp., ir 7 iki 9 vak.

Šeštadieniais: nuo 2 iki 4 popiet

J. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR

IN STATE OF INDIANA
lome Galis ta Indians—

Phone WENtworth 2527

PHYSIO THERAPY

936 West 63rd St.
HOURS: Daily 4—• P. M. 

Baturd&ys ■ A. M. to > F. M.

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS!

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

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visą akių įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: PASAI: 0528, Chlcago 

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

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

SKELBKITES “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI

Loraine Petkus, Bernadette 
lio°12 d?,*lankydaniiesi Broo-iJaCOks’ J°yce Sąnter'

J. Juodvalkiene, J. ir R. Mik- • n*T n. . T Tjr v . t • klyne, sustojo ir BALF san-mai, J. Kozaren seimą, Lie- J ... _. , .
tuvos Dukterų Dr-ja, Liet. del«e;. kur kaiP i _. -T-.
Socialistų 116 kuopa, Mote- Pa™°sianu detroit.ecių pn-. Birželio 11 d. vakare mu- 
«... 54 kuona Al Ba- siųstl ruba1’ numeSstl meSs- Isų žinomi veikeJai Petras ir

. ą g T d • n tiniai maistas ir mokykloms Petronėlė Medoniaa buvo panoms A. ir J. Banonis, O.

Koresp.

maistas ir mokykloms 
reikmenys bei knygos.

Juozas Šniras vyksta į S “ 
LA seimą New Haven, Conn. 
o N. Press atvyko pamatyti 
savo brolį Petrą Ramašaus-

Kalvaitis, M. Varneckienė. ki>' k^ri į® Lietuvos išvyk- 
dama paliko ves 9 metų am- 

Po $2: P. Petkienė, P. žiaus. Nuo to laiko jo nema.- 
tė ir pirmą kartą radosi

ir P. Banonis, V. Banonis, A. 
ir O. Žukauskai, I. ir L. Ig- 
natavičiai, W. ir B. Keblai- 
čiai, K. ir P. Guest.

Po $3: S. Sičiunienė, J.

pa
kvietę į savo namus būrelį 

bruzdelninkų”, kad pasitik 
ti A. Savickienę, tik ką su
grįžusią iš Kalifornijos, ku
ri parvežė daug sveikinimų

Mano 22 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

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

i kaip pirma.

Tel. VIR 0980 (offlce Ir Namo.)

Dr. Waller J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON

(Lietuvis Gydytojas)

4003 S. Archer Avė.
VALANDOS; 2—4 popiet. «:S0 — 
8:10 vakarais. Trečlad. pasai sutarti.

TeL: Cicero 1484

Dr. S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

ŠąMadienlals nuo S-4 pp. 
Trečlad. IIr Sekmad. uždaryta.

TlkMus Tyrimas 
Orthoptlo Gydymas

Contaet Stiklai 
Stiklas Atnaajlimm

Warner, M. Gravienė, M. Da- 
mušienė, C. Brazauskaitė, K. 
Gustuc, K. Kalvaitis, J. Am
brose, V. Dimša, J. Slavins
kas, J. Jackunienė, P. Beck- 
er, J. Samolis, M. Šimonis, 
P. Bendorius, J. Karaška., P.

Brooklyne.
Svečiai BALF sandėly pa

pasakojo, kad Detroito ko
lonija jau surinkusi $700.00 
(septynis šimtus dolerių) 
našlaičiams. Turi taip pa.t

RENDUOJAME GRINDŲ) 
TRINIMO MAŠINAS —

TIKTAI

4712 South Ashland Avė.
Telefonas YARDS 1373

VALANDOS; nuo 10 ryto Iki 8 v. 
vak. Scktnad. pagal sutartį.

DR. WALTER J. SWIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD.
(Virt Metropolitan State Bankoe)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — Kasdien — 10 lfe.1 11. 1 Iki S. 7 
Iki • — Beitad. — 10 iyte Iki « rak Sek
mad. — 1« Iki pietų. — Trečlad. atdaryta.

$150

{ DIENĄ.

Jončius, J. Kundrotaitė, K. į ir porą lietuvių šeimų, ku- 
ir S. Semaška, M. Mardus, rios pagelbės našlaičius iš- 
M. šeirienė, A. Chikotienė, laikyti.
O. Kratavičienė, J. Gailis, M. --------------------
Ūsorius, L. Širvaitis. Kiekvieno žmogaus gyve-

Po $1: Danilevičienė, Mu- nimo užduotis gema kartu 
lerankienė, Bagdonienė, Re- su juo. — Lowell.

r

Mes Esame AGENTAI Dėl 
BEN.IAMIN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNISŲ, taipgi —
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

IR VARNISŲ, Ir —
KEM-TONE VALSPAR.

Turime Gražų Pasirinkimą 
lB4«m. SIENLNfiS POPIEROS 

Duodame 20% Nuolaidą!

MAROUFTTE 
PAIMT & HARDWARE

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMlock 8262

Jūsii Radio Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St.

, Cicero, IlL
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Talsom Visų Išdlrbyačlų 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVTMAS
Paimam 18 namų Ir prlstatom

PARDUODAME NAUJUS 
RADIOS

Mes turime Manijų ( staką Ir 
Jums nereikės laukti dėl Jūsų.

Taipgi Pasirinkimas Valiausių 
Musikirt Rekordų

Nusipirkite ir Pasiimkite su Savim

DR. CHARLES 5EGAL
GYDYTOJAS B GmBURGAS 

4729 So. Ashland Avė.

Oftao TetafMM: YARfe 6664 
Jei neatsiliepia laukite—
Bes. TeL: MIDwar 2880

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

BE

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais liti 8:00 vai.

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS B CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,

ROOM i.
Oftao TeL: GROvehm 5213 
Km. T«L: FBOspoet 9478 

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

Trečiadieniais pagal sutarti.

Ofiso TeL .... VlRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue

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

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Rd.
Ofiso TeL: PROspeot 6446 
Ros. TeL: HEMlock 3150 

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

Trečiadieniais pagal sutarti.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofise TeL LAFayette 3210 
Bea. Tek BEPubllo 0064 
Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chieago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

. ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

Tel.: GROvehilI 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marųuette Kd.

(Dargia Vaistinės Name)
OFISO VALANDOS: 

Kasdien nuo 2 iki 4pp. Ir 6 Iki S v. 
(Trečlad., Ir šeštad., pagal sutartį)

Atidarė Ofisą —

DR. M. P. KLORIS
DANTISTAS 

1821 So. Halsted St.
Tel. — HAYmarket 6034 

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

Trečiadieniais pagal sutarti

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

TnL OANnl 6122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
Sekmai-, Trečlad. ir šefttadienio 

vakarais ofisas uidarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
TUL REPublie 7868

Res. 6968 Sa. Taknaa Avs.
Bes. TsL GROvehilI 9617 
Offies Tat HUCloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

242S West Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

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

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

U2 INDELIUS MOKAME 3%
INDELIAI APDRAUSTI IKI $5.000.00 PER

PER FEDERAL SAVING8 & 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.

NORIU PIRKTI 

UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN
(Alešauskas)

Dėl Susitarimo Sauk:

Republic 6051

TeL — HEMlock 6624 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IR CfflBURG® 

2408 West 63rd Street

TeL CANal 8267
Rea. TeL : PROapesit 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St 
Rezidencija: 6609 S. Artesian Avė. 
VALANDOS: U v. ryto iki 8p.p.

6 iki 9 vaL vakare.

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

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

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

Offlce TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspeot 1930

▼AL.: nuo 7 Iki 
Dlenomla tik i

kas vakaras.
ai sutarti

DR. JOHN 6. MILLAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Nesentai Sugrįžęs U Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO. ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Aaukite: BERWYN 6200

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

TsL YARds 8148

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 85th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Ofiso TeL VlRginia 0036 
Retidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

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

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Namo Tai., POLI.14 A N M.n

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

Miltoik

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

Wcst Town Bldg.
2400 West Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEIcy 7330 
Res. TeL: BKUn»wlck 0597

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 0a 8 vakare
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HELP WANTED

“D R A U O O” 
DARBŲ SKYRIUS 3

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISLNG DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolph »488-#48»

HELP YVANTED — MOfERYH

GUDRIOS MERGINOS 
MĖGSTA DIRBTI DEL

PITTSBURGH'O LIETUVIŲ ŽINIOS
North Side

HELP WANTED — VIRAI

PORTERIŲ 
PASTOVCS DARBAI 
DIENA —70 e. Į VAI. .. 

NAKTĮ — 73 c. VAU.

CHICAGO ROTOPRINT CO. 

4601 BELMONT AVĖ.

MOTOROLA

Birželio 13 d. žiedus su
keitė John Kvaternik su Al
bina Damijonaitis. Pabroliu 
buto Frank Kvaternik, pa
mergė Barbara. Reznar. Viso 
gero.

Birželio 17 d. mūsų klebo
nas kun. J. Misius išvyko 
rekolekcijų Šv. Vincento se-

Kazimiero parapijos svetai
nėje. 20 jaunuolių baigė šv. 
Kazimiero aukštesnę mokyk
lą (High School). Kalbas pa
sakė angliškai Mr. Daniel 
Hamill, lietuviškai kun. J. 
Misius. Mrs. Walter Chinik 
gražiai padainavo: “Kur ba
kūžė samanota” ir pora. dai
nelių angliškai. Mrs, Chinik 
yra tikra South Side lakš-

REIKIA

DŽENITORIUI PADĖJĖJO

51/2 DIENOS J SAVAITĘ. 
GERA MOKESTIS

CHICAGO MATERNITY CENTER 
1336 S. NEWBF.RRY 

■MONROE 3423

VYRŲ
PATYRIMO NEREIKIA 

PASTOVŪS DARBAI 
MAINANTI ŠIFTAI

GERA PRADINE RATA

CHICAGO VITREOUS 
ENAMEL PRODUCTS CO.

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

TAI GERIAUSIA 
R A D I O

VIETA MIESTE

Jos Pradeda Nuo 83c 
Su Patyrimu 94c. 

Automatiškas Pakėlimas Iki

8 r I <

n.04

4545 W. AUGUSTA BLVD.

minarijon Latrobe, Pa. Tą tingala. Jai ant piano pri
tarė jos vyras. Visas gra- 
duantų būrys sudainavo: 
‘‘Happy days are gliding” ir 
“The lašt goodbye”.

Clare Bright smarkiai su
rėžė pora. dalykėliui akordio- 
nu. Pats klebonas kun. Ka
zėnas išdalino diplomus ir 
kartu padarė pora gana tin
kamų pastabų. Kun. J. Gir
dis perstatė kalbėtojus, pats 
gana vykusiai pasilikdamas 
“užpakalyje”. Iškilmėse da
lyvavo ką tik įšventintas ku
nigas dr. Rakauskas, kuris 
suteikė palaiminimą gradu- 
antams ir visiems iš publi
kos, kurie tik panorėjo. Dr. 
Rakauskas tuojau vyksta 
Chicagon, kur birželio 23 d. 
laikys primicijas. Ilgiausių

pačią savaitę rekolekcijas 
atliks ir kun. A. Jurgutis, 
M. Kazėnas, E. Vasiliauskas 
ir W. Karaveckas. Jie grįš 
tik šeštadienį.

Beje, kun. Karaveckas iš 
svetimtaučių parapijos yra 
atkeliamas vikaru į Šv. Vin
cento lietuvių parapiją Es- 
plen, Pa., kur klebonauja 
kun. P. Lunskis.

Mūsų veiklioji sodaliečių 
pirmininkė Jean Walkauskas 
šiomis dienomis užbaigė ‘So
čiai Service’ skyrių Pitt u- 
ni versite te. Linkiu jai kuo 
geriausios kloties.

South Side
Birželio 16 d. trečią va

landą popiet įvyko mokslo 
metų užbaigimo iškilmės Šv. metų!

HELP WANTED MOTERYS

SOLDERERS
REIKIA MOTERŲ 

KAD IŠMOKTŲ
SOLDERING AMATĄ »

ŠVARUS PASTOVUS DARBAS

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

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ

DEL

D l E NITOR KŲ
UŽDARBIS 72 H Į V AL. PRADŽIA* 

77 Vž Į VAL. TO 3 MftN.
82Į VAL. PO A MftN.

REIKIA MERGINŲ
Lengviems Bench 

Assembly Darbams 

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

ATSIŠAUKITE

METROPOLITAN 
INDUSTRIES, INC.

226 N. Clinton

VYRU IR MOTERYS

REIKIA

VIRĖJOS

Vai. — ^Tuo 5 pp. iki 1 ryto 
Gera mokestis ir darbo sąlygos.

HEALTHY FOOD RĘSTA URANT 
3206 S. HALSTED

Sovietinių Rinkinių Technika

1) Applications for non- 
quota visas for husbands 
(married prior to July 1, 
1932), wives and unmarried 
minor children of American 
citizens;

2) Applications for first- 
preference quota visas for 
husbands (married on or 
after July 1, 1932), and 
parents of American citi
zens:

3) Applications for second, 
preference quota visas for 
wives and unmarried minor 
children of permanent alien 
residents of the United 
States.

In addition to the applica- 
tions described above, ap- 
plications for quota visas of 
displaced persons and refu- 
gees may be accepted by the 
consular offices at Bremen, 
Frankfort, Munich, Stutt- 
gart and Berlin. However, in 
the cases of displaced per
sons and refugees, only 
those who are residing in 
the American sector of Ber
lin or other American zones 
and have been residing 
therein since December 22, 
1945 may receive considera- 
tion of their apnlications.

The American Consul at 
Munich is authorized to 
handle, in addition to cases 
arising in his district, the 
visa applications of displaced 
persons and refugees resid

"STALINO KVĖPAVIMAS"
PROF. KAMPININKO SPECIALAUS 

KORESPONDENTO EUROPOJ
Įžanga

Imtame, Šveicarijoje lei
džiamame laikraStyje "Die 
Weltwoche” neseniai buvo 
perspulusdintas anglosaksų 
žurnalisto Mr. Harold A. 
Albert straipsnis apie SO
VIETŲ S-GA, pavadintas 
“Atem Stalins” — "Stalino 
kvppavimas”, kuriame tarp 
kitų. nepaprastų naujienų, 
iškilmingai pranešama, kad 
Sovietų S-gos kosmetikos fa
brikams, ligi šiol dirbusiems 
ginklus, duotas įsakymas pa
gaminti šiems metams aš
tuoniasdešimt penkis milio- 
nus (85,000.000) buteliukų 
vienodos rūšies kvepalų, pa
vadintų "Stalino kvėpavi
mas'. Man teko būti prieš 
kaj-ą Sovietų S-goj ir toji 
pasmirdusi šalis padarė man 
didelio įspūdžio, bet dar di
desnio jspūdžio padarė man 
šis anglosakso straipsnis, 
kuris mane įtikino, kad pa
saulis nepaprastu tempu eina 
prie galutino išprotėjimo.

Tkvepimo pagautas — pa
rašiau ši vaizdelį, neabejoda
mas. kad jis prisidės prie 
naujos kvepalij rūšies išgar
sėjimo Naujame pasaulyje.

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE MIESTO KRAŠTUOSE 

VAK. IKI 12 NAKTĮVAL: :3O

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO.

REIKIA
PATYRUSIŲ

Assemblers
Connectors ir

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

GENERAL ARMATURE CORP.

5341 S. HARPER

Butterfield 2122

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS 

STREET FLOOR

309 W. WASHINGTON ST.
“Get sėt now <m a steady job” 

iNEEDED AT ONCE

BILLER OR FAST TYPIST
Permanent position 

Pleasant working conditions
Merchant Shippers Assoelatlon 

1858 S. WEOTERN AVĖ.

BURLINGTON RAILROAD 
REIKALAUJA

LAUNDRY MANGLE 
OPERATORIŲ 

PATYRUSIŲ AR NE 
ATSIŠAUKITE

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

PAIEŠKOJIMAS

Išmetė prezidento 
paveikslą

Port Au Prince, Haiti. — 
Haiti parlamentas pirmam 
savo posėdyje nubalsavo iš
mesti iš parlamento paveik
slų galerijos paveikslą bu v. 
prezidento Elie Lascot, kuris 
pašalintas nuo pareigų ir 
deportuotas militarės juntos 
sausio mėn., šių metų.

Galerijoj susirinkusi pub
lika tokiam nutarimui karš
tai plojo.

New Haven, Conn. (LAIC) 
— Artimiausiame (liepos 
mėn.) Knights of Columbus 
metraščio “Columbia” nu
meryje tilps Illinois valstijo
je plačiai žinomo publicisto, 
Čikagos dienraščio ^Draugo 
angliško priedo bendradar
bio Eduardo J Kubaičio 
straipsnis apie sovietų rin
kiminę techniką. Straipsnis 
pavadintas “Technique of 
‘Free’ Elections” ir pagris
tas, veik išimtinai, 1940 me
tais Lietuvoje sovietų insce
nizuotų rinkimų praktika.

Kaip žinome, panašia ko
medija dar ir dabar sovie
tai mėgina dumti akis vaka
rų demokratijoms. Apgavi
mo centre stovi “One Tic- 
ket” triksas. Lietuvoje tas 
buvo pasiekta sulikvidavus 
visas kitas partijas (komu
nistus išskyrus). Kitur tas 
daroma verčiant dėtis į blo
ką su komunistais. Pav. šių 
dienų Vokietijoje, Rumuni
joje, Bulgarijoje, Lenkijoje 
ir t. t.

Kaip žinome, “Columbia” 
yra ddižiausias pasaulyje ka
talikų metraštis, kurio tira
žas siekia arti pusės milijo
no. Užsiprenumeruoti gali
ma; 45 Wall Street, New Ha^ 
ven, Conn.

Apie sovietų rinkiminę 
“techniką” Lietuvoje, savo 
laiku (1945 metų pradžioje), 
anglų kalboje buvo rašyta 
Lithuanian Bulletin:

Russian Methods and Proce- 
dure in Annihilating the Po- 
litical Independence and Ter- 
ritorial Integrity of Lithua- 
nia in 1940.

Kaip atsimename, sovieti
niai “rinkimai” buvo insce
nizuoti visuose 3-se Pabalčio 
Respublikose.

Apie tai kaip tie rinkimai 
vyko Estijoje rašė buv. Esti
jos Prezidentas ir paskuti
nis estų pasiuntinys Mask
voje August Rei, atskirai 
1944 metais išleistoje kny
gelėje “Have the Baltic 
Countries Voluntarily Re- 
nounced Their Freedom”.

Imigraciniai
patvarkymai

PAIEŠKO — PRANO RAGAUSKO, 
kinis manoma gyvena Clileagoje. 
Svarbna reikalas. AtHlSNMUtn — 
MR. * MRS. TADY PETROSZUS, 
8457 S. RANGAMON, TeJ. — STE- 
wart 6206.

Kas stoja į kovą su savo 
silpnybėmis, visuomet lai
mi.

Moterys vis moterys
Wareham, Anglija. — 90 

moterų, tarnavusių britų ka
riuomenėj ir mačiusių kau
tynes frontuose, konferenci
joj sukėlė paniką įbėgusį į 
kambarį pelė. Sulipusios ant 
kėdžių moterys cypė iki 
neatėjo vyras ir neišvijo pe
lę.

Žmonėms pajėgos netrūk
sta; jiems trūksta valios. 
V. Hugo.

Ivan atsikėlė šį rvtą la
bai gerai nusiteikęs. Nedide
lėje, geležiniais virbais ap- 

ing in the American zone of kaitu langu, vienutėje buvo
occupation in Austria em 
bracing Salzburg and vicini- 
ty. Displaced persons and 
refugees in the American 
sector of Vienna may apply 
at the American Mission at 
Vienna.

šviesu. Taip pat buvo šviesu 
ir Ivano galvoje. “Aš dar 
gyvas” — pakartojo jis ke
lis kartus, tarytum pats ne
tikėdamas tuo. Jis ilgesingai 
pažvelgė pro langą, už ku
rio tvsojo niūrūs Maskvos

Visas amžius neįstengs ivaizda8' virSum aukšt0 
atlyginti veltui praleistos Kremliaus bokšto plevesa- 
vienos minutės. — Senovės
dainius.

vo raudona su kuju ir piau- 
tuvu vėliava, šių simboliškų

10,000
DEGTINES
3RANDES
RUM’O

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

BONKŲ
• GIN 
► VYNO 

KORDIALŲ

Gegužės 27 datuotą, LAIC 
Sočiai Service yra gavęs iš 
Department of State sekan
čio turinio pranešimą:

“In his directive of De
cember 22, 1945, the Presi- 
dent ordered the establish- 
ment of facilities and proce- 
dures for the resumption of 
immigration from Europe to 
the United States, with par- 
ticular attention to be gi- 
ven to Displaced Persons. |

Consular offices of the, 
United States have been es-1 
tablished in the following 
cities of Germany — Berlin, 
Bremen, Frankfort, Ham- 
burg, Munich and Stuttgart.

Ali of the offices will re-
Soviet i ceive and consider.

8TASY8 LITWINAS SAKO:

"DABAR -
REIKMENIS*4. ----

Tad Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RU8IES NAMAMS 

— GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insnlnotų Plytų Išvaizdos Rldlngs 
— Langų — Darų — Tvoroms Materlolo — Maliavos — 
VarnMIo — Enametio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardware — Meisterio — Cemento — Šratų — Visokios 

RAftles Insaliadjos Materlolo — štormo Langų — Kom
binacijos Dorų — YVallboard — Plaster Board — Vamz
džių Ir Daug KNų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 

STASYS LTTWINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
8089 S. HALSTED ST. TEL. VICTORV 1272

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto Iki 8:30 vai. popiet 

M — ! ---  fr..........

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQUOR 
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN
KANTER

“LietuviškasŽyduką*"

bolševizmo ženklų Ivan, dėl 
didelio atstumo nematė, bet 
jų galią jis per savo neilgą, 
vos 26 metų, gyvenimą jau 
gerokai buvo patyręs.

Ivan atsisėdo ant dėmėto 
apkloto ir ėmė galvoti. Jis 
prisiminė savo vaikystę, ko
munistinę mokyklą, kurioj 
mokytojai buvo stebuklada
riai, nes visus mokinius įti
kino, kad tik Sovietų Są
junga yra laimingiausia ir 
turtingiausia pasaulio šalis, 
kad ji yra stipriausia ir kul
tūringiausia valstybė, kad 
tik šioj valstybėj žmonės gy
vena laisvai, po visa api
mančiu Stalino sparnu.

“Pasakiška mūsų gyveni
mo pažanga yra aiškus įro
dymas mūsų pirmavimo pa
sauly, — aiškino apsiputo
jęs mokytojas, — nes tik 
mes sugebėjome pastatyti 
Dnieproges’ą, Bielomors- 
troj’ų, Turksib’ą. '

(Bus daugiau)

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEYVEERY 

KRAUTUVE

3241 So. Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS
Tel. CALomet 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:

BUD RIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCKL, 1000 k. Nedėlios vak. #:S0 
WHFC 1460 k. Ketvergo vak. 7:00

Šią 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 Rlghts patvarkymus.

ftlos bendroves vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yrą 
pilnai patyręs Ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
šiame reikale sutelkti patarimus Ir patarnavimą.MWWWWWWM

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 
ATSILANKYTI PASITARIMUI

MŪSŲ BENDROVĖ 
VETERANŲ

SKIRIA $1,000,000.00 
PASKOLOMS!

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

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y
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DRAUGAS

LUJUN KASTIS DKAUGAH, CHICAGO, lLLlNUli*
■

Ketvirtadienis, birž. 20, 1946

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
2334 South Oakley Avė. Chieago 8, IUinois. TeL CAN ai 8010-8011.

Knterod as second-Class Mutter March 31, 1916 at Chieago III. Under 
tho Aet of Mareli 3, 1879.

Publlshcd Daily except Sundays,
bythe I.ITIlt VN1AN CATHOLIC 
1’IIESS SOCLETY.

A meiubcr of the Catholic Press 
Association.

Snbseription Kates;
$6.00 per year outside of Chieago: 
$7.00 per year iii Chieago & Cice
ro; 4c. per copy.

Preiiunieratos kuliui Cliicagojc ir
Cicero—Paštu.

Metams ......................................... • $7.00
Pusei Metų...................................... 4 00
Dviem mėnesiams .................. 1.50
Trims mėnesiams ........ 2.00
Vienam mėnesiui  ........... .75

JuiigtiiiCsu Valstybėse, ne Gbicagoj,
Metams .................................... $6.00
Pusei metų ............................... 3.50
Trims mėnesiams ................. 1.75
Dviem mėnesiams ................. 1.25
Vienam mėnesiui ................, .75

Užsieniuose:
Metams .................................... .. •. $8.00
Pusei metų ................................ 4,50
Trims mėnesiams ................i 2.50

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu su užsakymu.

Skelbimų kainos prisiunčiamos 
pareikalavus.

Kongreso Nariai Praneša Apie Terorą Rusijoj
PATVIRTINAMA, KAD KRAVČENKO TEISYBĘ 

KASO
Keturi Jungtinių Valstybių kongreso nariai Ryder 

(demokratas iš Conn.), Gordon (dem. iš III.), Bolton 
(resp. iš Ohio) ir Mundt (resp. iš S. D.) padarė platų 
pranešimą užsienių komisijai apie savo kelionę po So
vietų Rusiją, Lenkiją ir kitus rytų Europos kraštus.

Jei kas netikėjo aukštam Sovietų Rusijos diktatūros 
pareigūnui kap. V. Kravčenko, kuris sa.vo knygoj I 
Chose Freedom” atskleidžia visas Rusijos vidaus gy
venimo paslaptis, tepasiskaito aukščiau suminėtų kon- 
gresmanų pranešimą. Jame jie suras, kad Kravčenko 
teisybę rašo.

Buvo dedama pastangų šį kongresmanų raportą iš
laikyti slaptybėje, tačiau nepavyko. Jisai iškeltas vie
šumon.

Tiesą pasakius, raporte nieko ypatingai naujo nėra. 
Tik patvirtinamas seniai žinomas faktas, kad Sovietų 
Rusijoj ir jos okupuotuose kraštuose siaučia baisus te
roras.

Du demokratai ir du respublikonai kongreso nariai, 
kurie ne tik lankėsi, bet ir studijavo Rusijos ir jos pa
vergtų tautų būklę, savo raporte, tarp kitko pažymėjo: 
MASKVA TYČIOJASI IŠ AMERIKOS NUOLAIDUMO

1. Slaptoji sovietų policija ir agentai privedė Lenkiją 
prie teroro padėties. Jų elgesys su Lenkijos žmonė
mis nieko nesiskiria nuo vokiečių Gestapo elgesio.

2. Jungtinių Tautų pašalpos ir rehabilitacijos admi
nistracija davė pašalpą tik pro-sovietinei Lenkijos vy
riausybei.

3. “Neišmintingi numalšinimo metodai”, kurie buvo 
naudojami Vašingtone, pavertė Jungtines Valstybes pa
sityčiojimo objektu Maskvoje.

4. Vašingtono autoritetai blogai tvarkė duodamą pa
galbą Rusijai iš lend-lease. Milžiniška rusų dauguma 
manė, kad Jungtinių Valstybių gausingai teikiami karo 
pabūklai, tai yra pačios Rusijos pramonės gamyba.
12 MILIJONŲ RAUDONARMIEČIŲ

5. Rusijoj palaikomos gausingos militarinės jėgos. 
Tuo tarpu Rusijos kariuomenėj esą apie dvylika mili
jonų vyrų. Tačiau mašinerijų ir ginklų trūkumas ga
lės pakirsti Rusijos pajėgumą pradėti kitą karą, jei 
vakarų demokratijos nepristatys jai reikalingų karinių 
pabūklų.

6. Stalino pakvietimas į Maskvą prof. Oscar Lange 
ir kun. St. Orlemanskio 1944 m. turėjo tikslą pagel
bėti išrinkti prez. Rooseveltą ketvirtam terminui, bet 
tas planas padarė blogą įispūdį ir Rusijoj ir Amerikoj.

Darydami savo rekomendacijas Rusiją aplankę U. S. 
kongreso nariai siūlo Prezidentui Trumanui netrukus 
susitikti su diktatorių Stalinu ir atvirai išsikalbėti. 
Santykiuose su Rusija ateityje reikia kartą ant visa
dos išsižadėti nuolaidumo politikos, nes “ji silpnina mū
sų įtaką kiek tame krašte, tiek visame pa,šaulyje ap
lamai.”

A.4kl C

GYVAS RUSIJOS GYVENIMO VAIZDAS

Šis raportas davė gyvą dabartinio Rusijos gyvenimo 
vaizdą. Penki milijonai komunistų partijos narių nau
dojasi visokiomis privilegijomis, kuomet 185 milijonai 
žmonių vergauja ir skursta. Rusijos darbininkai ir val
stiečiai išlėto dirba. Biurokratiškas nelankstumas ir 
nepajėgumas gamybos atžvilgiu prilaiko Rusiją toli
atsilikusia. .j ./ a .■ • ft. «
ŠIURPI BŪKLE LENKIJOJ

yra asimiliuojama į naują Lenkijos armiją, dalis gali
na Lenkijos pilietybę ir kai kuriems paliekama savais 
keliais grįžti namo, plėšikaujant, ir prievartaujant... 
KARIŲ VIETAS PAPILDO RUSŲ ŠNIPAI

“Rusų kareivių skaičiui mažėjant, jų vietos yra greit 
užpildomos NKVD (slaptosios rusų policijos) agentais. 
Militarinė vyriausybė yra pakeičiama slaptąja policija, 
kurios elgesys ir veikla nė kiek nesiskiria nuo vokie
čių Gestapo.”

“Paskyrimas Oscar Lange Lenkijos ambasadorium 
Jungtinėms Valstybėms buvo atvirai ir viešai pasmer
kiama, nes tai buvo ne žmonių, bet Maskvos ir jos 
pakalikų parinkimas.”

Kongresmanai griežtai kritikuoja UNRRA vedamą 
pašalpos darbą Lenkijoj. Darbas yra vienpusiškas. UN 
RRA misijos galva yra Rusijos pilietis Menshikov, ku
ris kontroliuoja Lenkijon prisiųstas reikmenis.

“Mūsų vyriausybė”, rašo kongreso subkomisija., “vei
kė perdaug skubotai, duodama kad ir sąlyginį pripa
žinimą laikinai vyriausybei.”

Be kitko yra rekomenduojama, kad visi Amerikos 
prieškariniai konsulatai Rusijoj būt atsteigti, nes visi 
Rusijos konsulatai Amerikoj jau veikia. Be to, įi Ru
siją turi būti įleidžiami Amerikos mokslininkai, pra
monininkai, militariniai vadai, teknikai ir žurnalistai, 
nes rusai laisvai įvažiuoja į Ameriką ir jiems visur 
durys yra atidarytos.

Pažymimas ir tas faktas, kad buvęs paruoštas ra
portas ir apie Europos vidurinių rytų padėtį, tačiau 
demokratai kongresmanai atsisakę po juo pasirašyti.

Reikia pripažinti, kad raportas yra išsamus ir geras. 
Jis ne vienam komunistų bendrakeleiviui atidarys akis. 
Neabejojame, kad ir U. S. kongresas, ir pati vyriausybė 
atkreips rimto dėmesio į šį istorišką pranešimą.

Padėtis Lietuvoje 1945-1946 Metų 
Žiemos Gale

A. A.

T R UMPAI j>~
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‘‘Lenkijoj iš Atlanto Čarterio keturių laisvių liko tik 
vienas — religijos laisvės pėdsakas,” raporte sakoma, 
“žodžio laisvė ten nežinoma. Radijas ir spauda yra 
valdžios įrankiai, žmonės gyvena kasdieninėj stokavimo 
ba.imėj. Liga yra nebesuvaldoma, džiova nesulaikoma, 
sifilis ir gonorrhea turi gerą pjūtį jaunimo tarpe.’’

“Laisvė nuo baimės, tai apgavystė. Kuomet raudo
noji armija yra demobilizuojama, jos kareivių dalis

Ar Stalinas Susitiks Su Trumanu!
Rašo Vyt. Arūnas

Paskutinėm dienom tiek Paryžiuje tiek Londone, kaip 
ir kitur, visi manė, kad didelis konfliktas kils ta.rp va
karų valstybių ir Sovietų Rusijos. Šita nuotaika gali
ma buvo pastebėti iš laikraščių antgalvių, iš pasakytų 
kalbų ir paslaptingų kelionių.

“Drauge” jau buvo rašyta, kad tarp Washingtono ir 
Maskvos tariamasi dėl prezidento Trumano ir Stalino 
susitikimo. Pradžioje “Baltieji Namai” dementavo šią 
žinią, bet už kelių dienų pats prezidentas Trumanas pa
reiškė žurnalistams:

— Du kartus Stalinas atsisakė į mano kvietimą at
vykti į Washingtoųą.

Bet pasitarimai dėl pasimatymo nenutrūko ir tebe- 
tęsiami.

Stalinas nenori vykti į Washingtoną.
Trumanas, kuris jau vieną kartą buvo rusų zonoje 

(Potsdame), dėl savo prestižo nenori dar kartą važiuoti 
į rusų zoną.

Europos sostinėse galvojama, kad tik Trumano su 
Stalinu susitikimas galėtų išvesti pasaulį iš tos ba.los, 
kurion šiandien yra įklimpusi diplomatija.
KOKIAS KLIŪTIS LIEKĄ PAŠALINTI

Tarp vakarų valstybių ir sovietų Rusijos yra kelios 
kliūtys, kurios kliudo visiškam susitarimui ir kurios 
neleidžia įgyvendinti taiką.

Štai principaliniai taškai, kurie skiria šiandien są
jungininkus :

1. Amerika atsisakė suteikti Sovietų Rusijai šešių 
milijardų dolerių paskolą, kurią buvo prižadėjęs Stali
nui Rooseveltas;

2. Sovietų Rusija atsisakė iš savo zonos Vokietijoje 
duoti maistą vakarų Vokietijos gyventojams, ko pa
sekmėje generolas Clay uždraudė išvežti industrijos 
mašinas į Rusiją;

3. Sovietų Rusija, be sąjunginįnkų žinios pasirašė su 
Lenkija prieš savaitę sutartį, pripažindama jos vakarų 
sienas ir žadėdama duoti ginklų ir maisto. Tuo tarpu 
Lenkijos vidaus padėtis yra tragiška, ji gali kontro
liuoti tik miestus, nes kaime viešpatauja partizanai ir 
Varšuvos vyriausybė yra bejėgė prieš juos.

4. Sovietų Rusija remia Tito reikalavimą į Triestą ir 
sudarė sąjungą su Jugoslavija. Iš kitos pusės Jugosla
vija pasirašė sutartį su Lenkija ir Čekoslovakija. Tuo 
automatiškai sudaromas rytų blokas;

5. Rumunijoje ir Bulgarijoje vyriausybės “nepraple- 
čiamos” įpileidžiant atstovų iš opozicijos, o priešingai 
yra “siaurinamos”, paliekant vien komunistus.

6. Pagaliau “geležinė uždanga” yra svarbiausia nesu
tikimo priežastimi tarp sąjungininkų.

(Bus daugiau)
— Spauda, laikraščiai: —

“Tiesa” — Vilniaus dienraš
tis; “Tarybų Lietuva” — 
Kauno dienraštis; “Soviets- 
kaja Litvva” — Vilniaus dien 
raštis (rusų kalba); “Vals
tiečių Laikraštis” — išeina 
kas 10 diena; “Jaunimo Gre
tos” — metraštis, išeina; ne
reguliariai; “Naujoji Kūry
ba” — literatūros žurnalas.

Atskiri provincijos mies
tai kaip Telšiai, Panevėžys 
ir t.t. irgi turi savo dienraš
čius, bet tai vietinio pobū
džio periodika ir, paprastai, 
Kauno ir Vilniaus ji nepa
siekia.

Knygos leidžiamos, pirmo
je eilėje, komunistinio, pro
pagandinio turinio. Pav. VK 
P (b) istorijos vadovėliai, 
Stalino konstitucija, Stalinas 
apie dialektinį, ir istorinį ma
terializmą.

Tiesa, šiuo metu spausdi
nama E. Sruogos parašyta 
knyga “Dievų Miškas”. Tai 
400 puslapių dydžio veika
las, aprašantis Stutthofo 
koncentracijos stovyklos gy
venimą.

— Teatras: Vilniuje vei
kia tik drama. Vaidylos te
atras sujungtas su valstybi
niu. Vilniaus teatro artistai: 
Chadaravičius, Juodytė, Ju
kna, Kernagis, Čepaitis, Bly- 
naitė, Mironaitė, Knapkytė, 
Siparis, Kanopka, Jurkūnas.

Statomi veikalai: Viltis, 
Vyšnių sodas, Rusų žmonės. 
Vilniuje veikia “Liaudies 
Ansamblis,” vadovaujamas
Švedo.

Kaune veikia opera, ope 
r$tė, drama, baletas.

Operos solistai: Petraus
kas, Kučinskas, Mažeika, So 
deika; Stasiūnas, Gutauskas, 
Jasaitytė, Staškevičiūtė (nu- 
sipelnusi LTSR artiste), Mie 
lašytė.

Statomos operos: Faustas, 
Rigoletto, Traviata, Pajacai, 
Tosca, Eugenijus Onieginas, 
Sevilijos Kirpėjas.

Solistai operetėje: Kūdo- 
baitis, Andrejevas.

Statomos operetės: Vestu 
vės Malinovkoje, Linksmoji 
Našlė.

Dramos artistai: Kuberta 
vičius, Kubertavičienė, Pet- 
raitis-Maekevičius, Dineika, 
J. Petrauskas.

Statomi veikalai: Liaudies 
Sūnus, Revizorius (Gogolio).

Baleto artistai: Juozapai- 
tytė, Kelbauskas, Sabaliaus
kaitė.

Statomi veikalai: Sužadė
tinė.

— Kinai: Vilniuje veikia 
3 kinai: Adria, Casino ir He 
lias. Kaune veikia, visi. Fil 
mos propagandinės. Kartais 
pasitaiko amerikoniškos.
II. LIETUVOS KAIMAS, 
MIESTAI

Rytų Lietuva mažiau nu 
kentėjo už jos vakarinę da
lį. Ypač nualintos tos Lie
tuvos dalys kur buvo kiek 
apsistojęs frontas.

Kolchozus Lietuvoje tik 
užsimota steigti. Kol kas jų 
dar nėra. ,

Yra “sovehozai”. Tai nu
savinti didesni ūkiai, dva
rai, kurių savininkai išbėgo. 
Sovchozus valdo valdžios 
paskirti valdytojai.

— Žemės reforma. Iš es

mės ta pati ką ir 1940-1941 
metais. Neliečiamoji norma 
teoretiniai nepasikeitė: 30 ha 
(apie 75 akrai). Bet tik teo
retiniai. Praktikoje tokie 
savininkai pravardžiuojami 
“buožėmis” ir iš jų nuosa
vybės, prireikus, labai daž
nai iškerpami keli hektarai 
aprūpinti bežemiams ar ma
žažemiams.

Ypatingo noro imti žemę 
bežemiai nerodo. Tam yra 
daug priežasčių: politinis 
rytojaus netikrumas (nieks 
netiki sovietai Europoje il
gai išsilaikysią), neturėji
mas padargų, gyvulių, sėk
los ir t.t.

— Pyliavos: mokamos no- 
tura: javais, mėsa, pienu- 
sviestu, kiaušiniais, avių vil
na, pašaru (šienu-dobilais) 
nuo ariamos žemės ha, kar
vių, vištų skaičiaus.

(Bus daugiau)

Nieko negalima žmogui, 
kurs moka norėti. Mirabeau.

EMILY VVENCKUS
(l*u pilniu vyru Ualclihuis, 
po tėvais Jankauskaitė)

Gyveno Three Kivcrs, Mich. 
Mirė Birž., 19 d., 1946 ui.,

5:30 vai., ryte, sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apskričio Kvėdarnos 
parapijos. Amerikoje išgyveno 
13 metus.

Paliko dideliame nuliūdime; 
vyrų, Joseph; 3 sūnus Charles 
ir marėių ltbse, Waiter ir 
marčių itita, Kaymond ir mar
čių Claire; 2 dukteris Violet 
Babin ir žentų Joseph, Emily 
Norvvell ir žentų John; 7 anū
kus; švogerį Petrų Balchinų ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Pųtkaius koplyčioje — 6812 S. 
Wėstom Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad. — 
— Birž. 22 d.. 1946 m.

Iš koplyčios 8:30 vai., ryto, 
bus atlydėta j Gimimo švč. 
Pan. Marijos parapijos bažny
čią kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už veliones sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugius ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnui, Duk
terys, Marčios, Žentai, ir Kitos 
Giminės.

Laidot., direkt., Antanas B. 
Petkus. Tel. GROvehill 0142.

Gelbėkime Lietuvą, Tėvy
nę nuo pražūties!

PASKOLOS DAROMOS
Ant Pirmų Morgičių 

UŽ 4-TĄ NUOŠIMTĮ

Mutual F e d e r ai Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

I NDEK U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

2202 W. Cermak Rd. - Tel. CAN 8887
JOHN J. KAZANAUSKAS President & Managcr 

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

NAMINIU 
Rakandu 

APDRAUDA 
’IOOO.OO POLISAS

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00

Automobiliams 
APDRAUDA

Pradedant nuo
#24.10 MET'MS 

$500.00 °™™°
POLISAS

#4.00 “ETAMS
J. A. Shulmlstras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

Į TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

Roofing -Siding
(STOGŲ DENGIMAS IR'SIENŲ APKALIMAS)

MES PRISIRENGĘ 
PATARNAUTI!

KREIPKITĖS
ŠIANDIEN!

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

KOSTAS LANKAUSKAS
L904 SO. CICERO, AVĖ Tel. Olympic (Cicero) 1130

V
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Ketvirtadienis, birž. 20, 1946

Lietuvos skola 
Amerikai

Washington (LAIC)—Bir
želio 1(F d. Rūmų posėdyje, 
kongresmanas Mansfield 
(Montana), kalbėdamas apie 
paskolas ir svetimų valsty
bių įsiskolinimą Amerikai, 
tarp kitko, patiekė Treasury 
Department paruoštą skoli
ninkų sąrašą iš kurio maty
ti, kad ir Lietuva liko A- 
merikai skolinga $6,197,- 
682.

Nuošimčių per metus ne
mokant, iki š. m. sausio 1 d. 
jų prisirinko -2,974,242.37, 
kas, kartu su pagrindine 
skola sudaro $8,171,924.37.

Estijos skola panašiai iš
neša $24,777,956.81 ir Lat
vijos $10,234,589.04.

Be Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos tame pačiame įsisko
linusių valstybių sąraše pa
žymėta Belgija, Čekoslova
kija, Suomija, (pastaroji sa
vo skolą išmoka reguliariai), 
Prancūzija, Vokietija (perė
musi Austrijos skolas), D. 
Britanija, Graikija, Vengri
ja, Italija, Lenkija (skola 
išneša $310,080,634.20), Ru
munija ir Jugoslavija.

Be to, “unfunded debts” 
skyriuje atskirai pažymėti 
Armėnija ir Rusija. Pasta
roji su $452,782,633.76 ne
pamokėtos skolos.

Didžiausia skolininkė lie
ka D. Britanija — $6,491,- 
614,782.58.

Toliau seka Prancūzija 
(daugiaus -puspenkto mili
jardo) ir Italija (daugiau 
dviejų milijardų dolerių).

Vakarų Europa (LAIC)— 
Iš Lietuvos neseniai parvy
kęs asmuo mums perdavė 
transkripciją Lietuvos par-
tizanų dainuojamos dainos. < Woods. Vieta, kiekvienam ži-
Ši daina, įsisenėjimo keliu, 
užsiliko dar nuo vokiečių 
okupacijos laikais pogrin
džio vestos kovos.
1

Palinko liepa šalia kelio
Pravirko motina sena
Sūneli, Tėvynė tave šaukia
Ir vėl laisva bus Lietuva

2
O, jeigu mirsiu už Tėvynę
Už brangų vardą mūs ša

lies
Mergaite, papuoški mano 

kapą
Baltais akacijos žiedais, 
ir t. t.
Šią dainą šiandien dainuo

ja Lietuvos jaunuomonė na
muose, traukiniuose, pobū
viuose ir t. t.

Valstiečiai varomi 
naikinti miškus

Nesv York (LAIC) — Lie
tuvoje bolševikų leidžiamas 
“Jaunasis valstietis” Nr. 4 
praneša, kad Rukainių apy
linkėje (Rudaminos valsčiu
je) komjaunuolių iniciatyva 
(kurio pildė kompartijos nu
rodymus) neseniai buvo su
organizuota raudonoji gur
guolė, miško medžiagai iš
vežti. Gurguolėje dalyvavo 
480 valstiečių ir jaunuolių 
su 200 vežimų. Miško me
džiagos
pirmo ketvirčio 

New York (LAIC) — Lie- pildytas 103%. Vadinasi, iš-

išvežimo šių metų 
planas iš-

tuvoje leidžiamas “Valstie
čių Laikraštis”, Nr. 17 pra- 
nša, kad Zarasų apskrities 
žemės ūkio skyriaus vedėju 
yra Zimariov Kaskart dau
giau atsakomingų vietų Lie
tuvoje pavedama rusams — 
atėjūnams.

vežė daugiau, negu okupanto 
buvo planuota.

Birželio 23 d. ARD sky
riai rengia pirmą šios vasa
ros išvažiavimą į Ryans

noma. ARD darbuotė — taip 
pat kiekvieno kilnaus žmo
gaus remtina.

Užkandžio bus ytin ska
naus, nes kiekvienas skyrius 
lenktyniauja, kad kuo ska
nesnio pagaminus svečiams.

★

Vasara visiems maloni, tik 
kai kam jinai rūpestinga. Se
serys Kazimierietės per va
saros mėnesius neva atos
togauja, bet, tikrenybėje, gal 
dar sunkiau dirba, negu 
mokslo mėnesiais. Daugelis 
seserų išvažiuoja į universi
tetus tęsti aukštuosius moks 
lūs. Reikia daugiau moky
tojų, juk statoma nauja aka
demija. Įeigų per vasaros 
mėnesius seserys neturi, o 
pragyvenimas brangėja kas
dien.

★

ARD rengiaman iš važi ar 
viman birželio 23 d. į Ryans 
Woodp malonu bus matyti 
seserų prietelius. Stabtelėki
te porai valandų. Pasižmonė
kite tyresniame ore ir pa
remkite mūsų kultūros židi
nį — Šv. Kazimiero akade
miją ir vienuolyną. C'entralė

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

Paris. — Nežiūrint, , kad 
karo metu naziai daugelį 
prancūzų muzejų apiplėšė ir 
sunaikino, šiuo metu visoj 
Prancūzijoj jau atidaryta 
400 įvairių muzejų. Retos 
statulos ir brangūs paveiks
lai, karo metu išvežti į pro
vincijas ir paslėpti, jau grą
žinti į senąsias vieta.

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
IK ODOS IŠBĖRIMAMS
Kenčlantlejl nuo senų, atdarą 

Ir skaudžių žaizdų, tino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, Ir kaip 
nakties metu negalima gerai lisl-
mlegot Kuomet 
talsdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LBOULO Otnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų. atdarų Ir 
skaudžių žaladų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmų 
prašalinančios y-* 
patybds sutelks 
Jums tinkamų 
nakties poilsi Ir 
pagelMe I*gydyt 

atda- 
lr skau- 

žali-

A. A.
AGNĖS SRUBIENĖ

(Po tėvais Derringis)

Gyveno 3307 W. LeMoyne.

Mirė Birž. 18, 1916, 10 vai. 
ryto, sulaukus pusės amžinus.

Gimė Shenandoah, Pa.
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrą. Petrą, dukterį lrene Se- 
norski, žentą. Henry, du sūnūs 
Joną Ir l’ovlią; tris seseris. 
Isabelle Hhannon, Mary Long, 
ir Lx3ttie Malin; penkis brolius 
(Shenandoah, Pa.): Bdward, 
Taleslovas, Vaclovas. Vlaila- 
mri Ir Juozą ir daug kitų gl- 
mlr Ir Juozą ir daug kitų <fi-

Kūnas pašarvotas koplyčioj 
3234 West N-orvh Avė. Laido
tuvės įvyks šeštadienį Birž. 
22 d. Iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtą į šv. Myko
lo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedu.ingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta J šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visuj 
gimines, draugus ir pažįita- 
mlus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę: Vyras, Duktė, Kū
nai, Se.scrys, Broliai ir Gimi
nės.

Laid. direktorius Laehawicz 
ir Sūna.1. Tel. Canal 2515...

daa. Vartokite JI Irgi skaudtems 
nudegimams. ftąšą Ir sutrūnimą 
prašalinlmul, Ir kad palengvinti 
Psorlasls nležgjlmų. Atvgdlna va
dinamų Athlete’a Foot degimų Ir 
niežėjimų, sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžlfivtmo Ir 
sutrOklmo tarp pirštą; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo Išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms 11 lauko pu- 
ą&a.

LBOULO OINTMKNT parsi
duoda po tl.OO, 1.711, Ir 1.00.

■lųsklte Jflsų Moaey Orderi tie
siog J:—

LEGULO
1941 Nu. Pulaski Rd. 

Dept. n Chlrago JW. III.
Arba galima gauti HTBM PHAR- 
MAi'Y, 4847 W. 141h St., Cice
ro 60, Illinois.

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON

SL Casimir Monument 
Company

3914 West lllth SL
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bukai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

DIENRAŠTIS DRAUGAS, UHICAGO, ILLINOIS

CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA
i

ARO Pirmas Vasaros ' Trims atėmė leidimusI
Išvažiavimas

mėnesį baigė: pradžios mo
kyklas 15,066, high school 
12,885, military high school 
3,645, junior college 229.
Chicago Teachers College 

Rekomenduojant policijoj 206, speciales veteranų mo- 
viršininkui, mayoras Kelly kyklas 175, augusių moky- 
"---- "J------ Majestic klas 64.

Vasario mėnesį baigusiųjų
atėmė leidimus:
Club, 1660 W. Madison ku

Pranešimai
rio viena šokikių apvogė kos skaičius siekė 20,096. 
tiumerį; Rosebovvl Tavern.
101 W. 95 St., kur muštynė
se panaudota revolveris; ir 
Gold Crown Liąuor Store,
8959 Commercial Avė., kur 
pardūota degtinės trims jau
niems negrams, kurie vėliau 
išprievartavo merginą.

32,310 baigė
Board of Elucation pra

neša, kad šių metų birželio

Bridgeport. — ARD išva
žiavimas Ryans Woods bus 
birželio 23 d. Trokas išva
žiuos 11 vai. ryto. Prašoma 
visų rėmėjų bei prietelių su
sirinkti prie Bartkus krau
tuvės 33-čios ir Lituanica 
Avė. Trokas nuveš ir parveš.

Valdyba

A. A.
KAZIMIERAS PETKUS

Gyveno 3348 S. Lituanica Avė.

Mirė Birž., 18 d., 1946 m., 3:4—5 vai., p. p:, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskričio, Kvėdarnos 
parapijos, Paragaudes kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: žmoną Oną (po tėvais Žlibi
nsite) ; 2 sūnūs Kazimiera marčią Margie ir Albert; dukterį 
Bernice Petkus; 2 anūkus Eugene ir Evelyn, ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Mažeiką ir Evans koplyčioje""-^ 3319 
S. Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad. — Birž., 22 d., 1946 m.
Iš koplyčios 8:30 vai., ryto, bus atlydėtas į šv. Jurgio 

parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, Sūnai, Marčią Anūkai ir Kitos Giminės.
Laidot., direkt., Mažeika ir Evans. Tel. YARds 1138-39.

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.!
ANTANAS SZYMKIEYVICZ

Mirė Birž., 17 d., 1946 m.,
7:15 vai vai., vak., sulaukęs 72 
m., amžiaus.

Gimęs Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 40 įlietus
Paliko dideliame nuliūdime: 

žmoną Kotriną; sūnus Antaną 
ir marčią Oną ir Vladislovą; 2 
dukteris Estelle Serauskas ir 
žentą Juozapą ir Alice; brolį 
Pranciškų: anūkus ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįsta
mų.

Kūnas pašarvotas namuose 
— 12409 S. Green St., Caluamet 
Park.

Laidotuvės įvyks Penktad. — 
Birž. 21 d., 1946 m.

Iš namų 9:30 vai., ryto. bus 
atlydėtas į Assumption B. V. M. 
parapijos bažnyčią. kurioje 
Įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Žmoną, Kūnai, Duk
terys, Brolis, ir Kitos Giminės.

Leidot., direkt., Pisarski & 
Son. Tel. PULlman 3086.

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

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

Z

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą! į

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

Daugtlit Liitntiy į/ra ptZiu>t|| 
palinkint i tai» mine itckvrait 
kuriuo* m«« padirbome jtsms.

Kairėje matosi vienas iš|| 
daugelio mūsų atliktų darbų

Prie pirmos progos atvykti I 
| mūsų didįjį ofisą ir dlrb-Į1 
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANYĮ
#17 NO. WESTERN AVĖ. TEL.: SEELEY 61081

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. Califomia 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai. 
8 vai. vak.

A T Y D A !
%

Dėl informacijų kaslink II Pasaulinio Karo Veteranų per
laidojimo, kreipkitės prie MAŽEIKOS IR 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 Il-rojo Pasaulinio Karo veteranas ir narys Don 
Varnas posto. Veteranų perlaidojimo reikalais, kreipkitės prie 
iių veteranų. Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas.

MAŽEIKA11 EVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Nauja Koplyčia Marąuette Parke

6845 S. Weslern Avė. - Pro. 0099
Antra Koplyčia Senoje Vietoje:

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

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

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

’MTk *, •

NULIŪDIMO VALANDOJE
kreipkitės prie

ANTHONT 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 
jflsų stoviui prieinamas!

. b 'f'

NARIAI;
Chlea goi
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių
Aeoolaoljoi

AMBULANOU 
Patarnaujam 
dienąirnaktj

Mes Tarime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

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

Phones: YARds 1138-39 
PKO. 0099

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

Phones CANai 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L L BUKAUSKAS I

10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULlman 9661

. ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S, LITUANICA AVĖ. Phone YABds 4908

J. MULEVIČIUS
4348 S. CAL1FORN1A AVĖ. Tel. EAE. 3572

P. J. RIDIKAS
3354 S. HAL3TED ST. 710 W. 18t.li STREET 
___________ Teiephone YARds 1419___________

. L J. ZOLP
1616 WEST 46th St Phone YAKils 0731

V ii 1i i
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Įdomus nesusipratimas

Dėl rastų dviejų indėnų griaučių

DIKNRAgTTS draugas, chicago, ieetnois

Mt. Vernon, Ind. — Įdo
mus įvykis šiomis dienomis 
buvo Mt. Vernon apielinkėje.

Mrs. Dora Ashwort, gyve
nanti netoli Hovey’s Lake, 
vieną dieną netoli savo namų 
pamatė vyriškį kasinėjant 
žemę.
"""Ant rytojaus, toj pačioj 

vietoj, pamatė jau ne vyriš
kį, bet kuolą su iškaba ir 
parašu “Do not disturb”. 
Mažesnėmis raidėmis buvo 
pažymėta nieko neliesti iki 
jis neatvyksiąs sekančią die
ną.

Susidomėjus kuolu ir iška
ba moteris n-uėjo pažiūrėti, 
kas ten tokio yra. Nuėjo, pa
žiūrėjo. nubalo ir nutirpo iš 
išgąsčio: duobėje gulėjo
griaučiai (kaulai) dviejų 
žmonių.

wort nemiegojo laukdama 
ryto, kad pamatyti tą vyriš
kį ir pranešti policijai apie 
baisią žmogžudystę. Paga
lios, sulaukė ryto ir neilgai 
trukus pamatė vėl tą patį 
vyriškį atvažiavusį automo
biliu. Krūmais, žole priden
gus ji slapta nuslinko prie 
vietos, pasižymėjo automo- 
biliaus leidimo numerį ir te
kina nubėgo į miestą praneš
ti policijai.

★

Ant rytojaus sužinojus, 
kam priklauso tas automo
bilius, būrys policijos nudū
mė į Newburg ir sustojo 
prie namų Richard Adams, 
Indiana valstybės archeolo- 
gisto (Archeologija yra mo
kslas, kuris tyrinėja ir aiš

BAISI GAMTOS RYKŠTĖ

Nuotrauka uragano, kuris į šipulėlius sudrasko viską, 
ką tik į savo sūkurį pagauna. Toks uraganas praėjo Mi- 
chigan-Canada ruožu, palietęs Detroit priemiestį ir kai 
kuriuos Kanados miestus. (Acme-Draugas telephoto)

Sveikinkim policijos viršininką
Policijos viršininkas J. 

Prendergast šiomis dienomis 
įsakė distriktų policijai pri
versti laikytis miesto įsta
tymo tuos namų savininkus, 
kurie apsileidę išmatų ir 
šiukšlių atžvilgiu. Miesto įs
tatymas reikalauja, kad kiek 
vieno namo savininkas turė
tų pakankamai didelį indą 
išmatoms (garbage can) ir 
kad tos išmatos nebūtų drai
komos po visą gatvaitę už
pakalyje jo namo, kas duo
da progos žiurkėms veistis 
ir iškilti įvairioms ligoms 
bei epidemijoms. Apsileidę 
tuo atžvilgiu namų savinin
kai pirmą kartą policijos 
bus įspėjami, o nepaisą įs
pėjimo areštuojami ir bau
džiami.

★

gelis kaltina miesto vyriau
sybę. Bet jei patys namų 
savininkai kiekvienas savo 
“prapertę” kaip reikia ap
žiūrėtų. švarą aplink namus 
palaikytų, tai ir apie vidur- 
miestį būtų tokia švara, ko
kia stebimės patekę į mies
to pakraščius.

★

Kadangi Amerika yra 
“free country”, tai daugelis 
Chicago gyventojų jaučias 
turi pilną laisvę atmatų 
maišelį išėjus ant užpakali
nių porčių į gatvaitę numes
ti, poperas vėju paleisti, 
šiukšlių pažerti ir, kas slyk- 
šciausia, išsivedus ant gat
vės savo mylimąjį šunį po ki
tų namų langais pasodinti 
išsituštinimui.

Ketvirtadienis, birž. 20, 1940

Del nešvaros mieste dau-

/

kina senovės istoriją iš pa
minklų ir iškastų iš žemės 

Visą naktį Mrs. Dora Ash- daiktų. Archeologas — užsi-

IUAPGUTIT
VTENTNTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 1L 1933

WHFC- 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos,

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nuo 7 iki 8 vai. vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas: ,
6755 So. Western Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehiU 2242

KVIEČIAME J
KLAUSYTIS

MUZIKOS 
DAINĮJ 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMU

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

imąs iškasinėjimais). Adams 
jau buvo parsivežęs namo 
tuos žmonių griaučius-kau- 
lus.

Adams’ui buvo juoko, o 
policijai įtempimas atslūgo 
sužinojus, kad tai buvo seni 

1 indėnų griaučiai, kuriuos ar
cheologas užtiko žemėje ne
toli Mrs Ashwort namų.

SSSR pareigūnai Sibiro 
Lietuviams negrįšile

New York (LAIC) — De
šimtims tūkstančių į Sibirą 
ir kitus tolimus Rusijos plo
tus išvežtų lietuvių buvo su- 
spindėjusi nauja viltis, kai 
pereitai žiemai besibaigiant, 
daug kur buvo pranešta, kad 
papasarį jie galėsią grįžti į 
Lietuvą. Tačiau pasirodė, 
kad tai butą tik provokaci
jos. Sovietų pareigūnai, be
siteiraujantiems apie grįži
mą tremtiniams pareiškia, 
kad nieko nežiną.

Ii Mūšį

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas I
AIYDA!

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Plrkčjų Išgarsina Mos. — 
Prie Progos Paklauskite Jųl

Archer Avenue Fumiture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

Taisome
REFRIGERATORIUS

SKALBIAMAS MAŠINAS IR 
DULKIŲ VALYTUVUS — 

Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

5306 S. Ashland Avė.
Tel. GROvehiU 7570 

GROvehiU 1983 - TRIangle 0073

Kas Girdėt^
Chicago j e >

Rezignavo bordo 
narys

Po 24 valandų nuo rezig
nacijos Chicago viešųjų mo
kyklų viršininko Wm. H. 
Johnson, rezignavo ir scenas 
Švietimo Bordo narys Sam- 
uel I. Levin, buvęs tose pa
reigose nuo 1939 metų. Jis 
yra prezidentas Illinois 
State Industrial Union Coun- 
cil (CIO).

Ilgas kritikavimas Švieti
mo Bordo, pagalios pasky
rimas komiteto tiems skun
dams tirti, manoma, baigsis 
rezignavimu visų bordo na
rių, kad būtų galima įvesti 
naujų reformų.

Gaisrams išvengti 
inspektoriai

30 Ward aldermonas Ed. 
J. Upton Miesto Tarybon į- 
nešė, kad visi viešbučiai, li
goninės, visos kitos įstaigos, 
kurios samdo nemažiau 200 
žmonių, turėtų samdyti ypa
tingą gaisrams išvengti ins
pektorių.

Sumanymas perduotas ug- 
negesių komitetui.

Statinė alaus $10,000
Statinė alaus gali Fox 

Head Waukesha Corporation 
kainuoti $10,000. Tokį ieški
nį Superior Teisme iškėlė 
Mrs. Mary Manning, 1602 
Wallen Avė., kurios vyras 
žuvo alaus statinės eksplio- 
zijoj saliuno adresu 6653 N. 
Clark St. rūsyje.

Laukiama dvieju 
milionų

Chicago Housing Authori- 
ty’s greito reikalo namų 
karo veteranams statymo 
fondūi išsisėmus, jau dvi 
savaitės, kai darbas nu
trauktas. šiomis dienomis 
mayoras Kelly lankėsi Wash 
ington’e ir dabar laukiama 
dviejų milionų dolerių į tą 
fondą, kad galima būtų na
mų statybos darbas tęsti. 
Bet kada tie pinigai ateis, 
nieks nežino. Tuo tarpu na
mų krizė kasdien aštrėja, 
nes vieni kareiviai kuria šei
mas, kiti grįžta iš užjūrio 
paliuosuoti iš tarnybos.

Sumokėta 149.4 mil. 
faksu

Cook apskrities iždininkas 
Schlaeger praneša, kad 
1945 metų pirmo instal- 
ment’o taksų iki šiol jau su
mokėta $149,983,000. Belie
ka da iškolektuoti 93 milio- 
nai dol.

Nuvažiavo su viso
mis mašinomis

Penki plėšikai užpuolę
Butterfield Countrv Club, 
palikę ramybėj kostiumerius, 
susikrovė į automobiliu vi
sas slot mašinas ir nuvažia
vo savo keliais.

1 vi| nabrangsI

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZ1KA1T1S

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ — 4%
BE KOM1SINO

Tortas Virš <17,500,000. — Atsargos Fondas Viri <1.300,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT 8UPERVIS1ON

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

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

........................................................

________

WESIWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

------★------
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINES IR ALAUS

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

statinėmis.

★ ★ ★

Telefonas PROspect 5951
...............

James F. Riley, OPA Chi
cago regiono viršininkas, 
paskelbė, kad pienas pabran
go puse cento. Kad pieno su- 

i vartotojams nebūtų skaudu, 
Į kaina pienui keliama po pu
sę cento. Taigi, nuo liepos 1 
d. šeimininkėms jau nereiks 
“monkintis” su puse cento: 

i krautuvėse mokės tiesiog 
i 15c už kvortą. O kuriems 
pristatoma į namus, kainuos 
17c kvorta.

Taippat vienu ketvirtdaliu 
cento pabrangs kiti pieno 
produktai, kaip “half and 
half”, “skim milk”, “butter- 
milk” ir “flavvoredi milk”. 
Smetonos kaina pasilieka da 
ta pati.

12 sužeista apart- 
mento gaisre

Keturių aukštų apartmen- 
t’e, adresu 21 W. Superior 
St., kilusiam gaisre sužeista 
12 žmonių, to namo gyvento
jų. Labiausiai nukentėjo 
Kitrell šeima iš trijų narių. 
Sūnus 15-kos metų taip ap
degė, kad ugnegesiai turėjo 
neštuvais išnešti.

Gaisras, manoma, kilo nuo 
sudužusios elektros lempos 
kibirkšties.

| ______________

j Išvyko atostogų, namie 
kilo gaisras

Dr. P. McGuire, paliuo- 
suotam iš kariuomenės, su 
šeima išvykus atostogų į 
Wisconsin valstybę, namuo
se kilo gaisras. Laimei, kad 
gaisras praeivio greit buvo 
pastebėtas. Kitaip būt pa- 

Į likę tik pelenų krūva. Ir 
taip gaisras padarė nuosto- 

, lių $5,000.

I įvairios ~ {domios
1^ ŽINIOS

Vyskupas AVC 
garbės narys

Dės Moines, Iowa. — Vys
kupas Bernard J. Sheil, ku
ris American Veterans Com- 
mittee suvažiavimą savo į- 
žangine kalba išgarsino spau 
doj po visą Ameriką, tapo 
pakeltas tos organizacijos 
garbės nariu.

Suvažiavimas nutarė pasi
laikyti savo seną vardą. Pa- 

, siūlymai dabartinį vardą pa
keisti į American Vete- 
rans, American Citizens, ar 
World Veterans tapo atmes
ti.

I Nepaprastas gamtos
1 triukis

WindsOr, Ontario, Kana
da. — Prieš keletą dienų 
praėjęs viesulas Little River 
apielinkėje vienoj vietoj pa
darė nepaprastą triukį (špo
są). Pagavęs vištininką, ku
riame tuo metu tupėjo apie 
40 vištų, iškėlė 40 pėdų ir, 
nunešęs į kitą vietą, taip 
gražiai padėjo, kad vištinin- 
kas liko nesugadintas ir 
vištos nesužeistos

Buenos Aires, Arg. — 
Medicinos pasaulį nustebino 
čia vienoj ligoninėj padaryta 
operacija Martinui Chiezzio, 

i kuriam iš širdies išimta 
kulka.

X Sylvia Sabonis-McElroy 
tikrai artistiškai išėjo Chi
cago Conservatory of Music 
60-me metiniame “commence 
ment”, birželio 18 d., Or
chestra Hali, kur ji buvo 
viešnia programoj. Prita
riant konservatorijos orkes
trai, ji tobula technika iš
pildė ilgą Liszt’o “Concerto 
in E flat major”. Baigus 
skambinti, publika, kurios 
buvo pilna salė, sukėlė lie
tuvaitei didžiausias ovacijas 
ir gėlėmis apdovanota. Chi
cago Conservatory of Music 
šių metų pianistų konteste 
Sylvia Sabonis-McElroy lai
mėjo pirmą vietą.

X Frank Evans (Evanaus 
kas), iš Spring Valley, III., 
bedirbdamas Chicagoj išmo
ko ir dabar pradėjo savo na
muose dirbti orkestrų mu
zikantams “stands”. Šiomis 
dienomis viena New York 
firma prisiuntė jam užsaky
mą padaryti 60,000 klarneto 
“stands” ir 25,000 saxo- 
phone “stands”. Greitu lai
ku F. Evans žada prie savo 
namo statyti fabriką, kad 
galėtų išpildyti didelius už
sakymus.

X J. Daužvardienė, Lietu
vos konsulo Chicagoj žmona, 
vakar kalbėjo Chicago Wo- 
man's Club mitinge, Fine 
Arts rūmuose. Kalbėjo “Lith 
uanian Lore” tema ir buvo 
pasipuošus tautiniu kostiu
mu. Kaip žinome, J. Dauž- 
vardienė yra narys Raud. 
Kryžiaus kalbėtojų biuro.

X Chicago Herald-Ameri- 
can birželio 18 d. laidoje į- 
dėjo atvaizdą ir aprašymą 
kun. A. G. Rakausko, kuris 
ateinantį sekmadienį, Gimi
mo Šv. Panelės Marijos baž
nyčioje laikys primicijas, o 
ant rytojaus šv. Mišias at
laikys Šv. Kryžiaus ligoni
nėj, kurioj prieš kiek metų 
buvo narys gydytojų štabo.

X Liudvika Šimkaitė, iš 
Scranton, Pa., gavus trijų 
savaičių atostogas, atvažia
vo į Chicago pas savo tetą 
Petronėlę Staražinskaitę. Sa
ko, kalnuotoje Pennsylvania 
nėra taip karšta, kaip Chi
cago buvo pora. pastarųjų 
dienų. Liudvika turi ketu
rias seseris ir tris brolius. 
Šeima lietuviška, pavyzdin
ga, skaito lietuviškus laik
raščius.

X Glebai: Steponas, Juo
zas ir Ona (Samolionytė, ki
lusi iš Pašušvėa miestelio, 
Kėdainių apskr.), gyvenan
tieji Racine, Wis., prašomi 
susisiekti su J. Gavėnia, 
3339 S. Morgan St., Chicago 
8, III., kuris yra gavęs svar
bių žinių iš Europos nuo gi
minių.

X Kun. Girdžiūnas, pran
ciškonas, kuris vedė šv. 
Antano bažnyčioje, Cicero, 
UI., n o v e n ą į parapijos 
globėją, lankėsi “Draugo” 
redakcijoj ir apžiūrėjo spaus 
tuvę, kurios dar nebuvo ma
tęs. Jis yra neseniai atvy
kęs į Ameriką.

X Antanas Žukauskas, gy 
venantis Amerikoj, yra ieš
komas giminių Europoje. Jis 
pats, arba žinantieji apie jį. 
prašomi susisiekti su Ra.ud. 
Kryžium, Chicago skyrium 
529 S. Wahash Avė., Chica
go 5, III.




