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EINAMA PRIE NUTARIMO TRIESTE REIKALU
Prie Triesto Sutraukiama Sovietu, 

Angių ir Amerikiečių Kariuomenės
(“Draugo” Specialaus Korespon

dento Paryžiuje Pranešimas).

Kada “Keturi" ginčijasi 
kam paskirti Triestą, rusų, 
anglų ir amerikiečių kariuo
menė grupuojama pasieny. 
Prieš kelias dienas buvo 
pranešta, kad didelis skai
čius sovietų šarvuotų dalių, 
tankų ir sunkiosios artileri
jos, sutraukta Jogoslavijos 
pasieny, šiandien jugoslavų 
telegramų agentūra prane
ša, kad penki anglų kreise
riai atplaukė į Adrijatikps 
jūrą, sustojo ant inkaro vie
name italų uoste ir kad prie 
Jugoslavijos pasienio su
trauktos anglų ir amerikie
čių divizijos.

Tuo tarpu ‘‘Keturi’’ priė
mė savotišką nutarimą. Jie 
nori, kad jų slaptieji posė
džiai nebūtų skelbiami spau
dai.

Byrnes Žada Informuoti • 
Korespondentus

Šis “Keturių’ ’ nutarimas 
iššaukė didžiausį pasipikti
nimą, ypač amerikiečių žur
nalistų tarpe. Kaip žmonės 
negali žinoti, kokia " jiems 
yra ruošiama taika? Ar tai 
yra. taika diplomatų, ar tai 
tautų taika? šiam nutarimui 
nei kiek nesipriešino anglai, 
rusai ir prancūzai, bet Byr
nes pasakė, kad jis visvien 
informuos savo korespon
dentus, tik prižadėjo nepa- 
duoti visų smulkmenų.

Italų Kolonijos Bus 
Išspręstos už Metų

Toks pirmas slaptasis po
sėdis buvo paskirtas italų
kolonijų sprendimui, bet kad
lengviau būtų galima susi- punktu ieš Jugoalavij 
tarti, sis klausimas atidėtas 
vieniems metams! Ka.d Itali
ja neteks savo kolonijų, tai 
tas yra aišku, tik nežinoma 
kas jas laimės.

Šitas susitarimas, nors ir 
nežymus, leidžia anglams 
pasilikti optimistais, nes 
atrodo, kad rusai visai ne
mano atsiskirti nuo Vakarų.
Pati Maskva yra įsitikinusi,1 tos aukštai skrendančios
kad sovietų pramonės tech
nika dar per žemai stovi, 
kad galėtų konkuruoti su 
vakarais ir jai reikalinga 
bendradarbiauti, kad prisi
vijus.
Atitraukiama Kariuomenė 
iš Italijos ir Bulgarijos 
Svarstant Italijos evakua

ciją, rusai sutiko su prancū
zų pasiūlymu, kad anglų ir 
amerikiečių kariuomenės ati 
traukimui iš Italijos būtų 
paliktas laikas 90 dienų nuo 
taikos sutarties pasirašymo 
dienos. Iš savo pusės rusai 
pasižadėjo atitraukti per 90 
dienų savo kariuomenę iš 
Bulgarijos.

Molotovas sutinka, kad 
sąjungininkai įsteigs kon
trolinę komisiją, kuri per 
dvylika mėnesių kontroliuos, 
kad sutartis būtų vykdoma 
ir pareiškė:

—Italija šiandien fctovi 
demokratijos kely. Ji buvo

Price 4 cents

didelė valstybė ir dar galės 
tokia, pasidaryti.

Aišku, rusai stengiasi pa
tikti italams, kad daugiau 
turėjus pas juos pasisekimo. 
Konferencija Artinasi Prie

Lemiamo Taško
Pasikalbėjus su diploma

tais, susidaro nuomonė, kad 
konferencija artinasi prie 
savo lemiamo taško. Arba 
įvyks susitarimas dėl Tries
to, ir tada bus nutarta. Pa
ryžiuje šaukti 21 tautos tai
kos konferenciją, arba susi
tarimo nebus ir tada liku
sieji klausimai gali susilauk
ti panašaus likimo į Triestą.

Rusai pakartotinai reika
lauja prijungti Triestą prie 
Jugoslavijos. O kaip atpildą 
italams, jie prižada,, kad visi 
italų piliečiai galės išsikrau
styti iš Triesto! Ar tai ne 
hitleriškas metodas, kilnoji
mas žmonių prieš jų pačių 
norą.

Italų delegacija Paryžiu
je rodo didelį susijaudinimą 
dėl konferencijos eigos ir 
žada nepasirašyti taikos su
tarties, jei Triesto klausi
mas nebus lemiamai išspręs
tas. Italai bijo, kad taikos 
sutarties sąlygos būsiančios 
drakoniškos ir jie niekad ne
galėsią ekonomiškai atsi
kurti. Jie pageidauja, kad 
Triestas būtų paliktas Itali
jai, uostas paverstas tarp
tautiniu, o už tai jugosla
vams sutinka atiduoti visą 
pusią,usalį su karišku Pola 
uostu.

Jugoslavai iš savo pusės 
tvirtina, kad jei Triestas 
bus paliktas italams, tai jis 
visad pasiliks strateginiu

Rusai Bando Lakiojančias 
Bombas

Kada ministrai posėdžiau
ja dėl taikos, sovietų kari
niai ekspertai iš Baltijos pa
krančių bando lakiojančias 
bombas. Švedų spauda rašo, 
kad jau kelios savaitės, kaip 
per Švedijog dangų pastebė-

bombos, kurios užpakaly sa
vęs palieka dūmų uodegą. 
Viena iš jų sprogo ant šve
dų teritorijos, bet nepadarė 
didelių nuostolių.

Švedai yra įsitikinę, kad 
sovietai tų lakiojančių bom
bų šaudyklą yra įrengę Bal
tijos valstybėse.

Nesenai suomiai savo ke
liu pastebėjo, kad per jų te
ritoriją pradėjo skristi šie 
keisti “meteorai.” Laikraš
tininkai rašo, kad bombos 
yra varomos sprogstama 
medžiaga, nes užpakaly ma
tosi liepsnota uodega.

Nieko naujo sovietų inži
nieriai nesugalvojo. Vokie-
čiai jau turėjo tokias lakio- A. ,. „ - .. , .v.J , ,J ' , . . šiandien Prancūzija, kaipjancias bombas tik matomai i . , , ,J . .v . niekad pirmiau, yra demo-
rusai nori išmokti kaip jas
paleisti, gaila tik, kad besi
mokindami, gali pridaryti 
da.ug žalos tokioms valsty
bėms kaip Švedijai ar Suo
mijai.

BEUODEGIS BOMBONEŠIS PADARE PIRMĄ SKRAIDYMĄ 
--------

~ f** '

Northrop statyklos “lakiojantis sparnas,” pasaulio nuo žepiės be lūkuriavimo, jo keturiems 3,000 arklių jė- 
didžiausias bombonešis, pakyla iš Hawthorne, Calif. aero- gos’ motorams lengvai pakeliant jį nuo žemės pavažiavus 
dromo pirmam paskraidymui. Beuodegis lėktuvas pakilo tik 3,000 pėdų ant 4,000 pėdų ilgio pakilimo aikštės.

Forrestai Kooperuos
Jėgg Suliejimo Plane
WASHINGTON, birž. 26. 

—Laivyno sekr. Forrestai 
šiandien pranešė Prez. Tru- 
manui, ka.d jis pageidauja 
“kuopilniausiai” kooperuoti 
atsiekimui Prezidento pro- 
gramo sulieti kariuomenės 
ir laivyno karines jėgas. 
Prezidentūra paskelbė For
restai laišką, kuriuo jis pa
reiškė savo nuomonę.

Ar Komunistai Bandys
Paimti Valdžią Jėga?
Prancūzijos komunistai, 

pralaimėję rinkimus, dabar 
keršydami kasa po vyriau
sybės kojomis duobę. Pra
džioje atsisakę įeiti vyriau- 
sybėn, reikalauja tam tikrų 
privilegijų, kursto darbinin
kus reikalauti algos pakėli
mų ir .kaip rašo “L ’Epoųue, ” 
nesenai centrinis komitetas 
išsiuntinėjo skyriams ap
linkraštį, prašydamas grei
tai ir rimtai surinkti smul
kias žinias ir sudaryti sąra
šus, visų apylinkės kontra- 
revoliucionierių; buvusių ka
ro belaisvių, kurie blogai at
siliepia apie sovietų Rusiją; 
priešsovietiškai nusistačiu
sių socialistų; nepritafiančių 
komunistiniam rėžimui kari
ninkų sąrašus; kontroliuoti 
vienuolynus ir dvasiškių ap
gyventus namus; ištirti apie 
stambesniųjų ūkininkų pa<- 
dėtį, ar galima įeiti į fermą, 
ar turi telefoninį ryšį ir t.t. 
Be to, reikalauja apylinkės 
svetimšalių emigrantų rusų, 
lenkų, lietuvių ir jugoslavų 
sąrašus.

Laikraštis “L’Epoųue” ra
šydamas apie tai klausia 
kokį triuką sugalvojo komu
nistai ir kokiam terorizmui 
jie ruošiasi, jei jiems rei
kalinga žinoti, ar fermeris 
turi patikimų tarnų, ar šuo 
yra piktas ir panašiai.

Tos žinios jiems yri rei
kalingos, jei vieną dieną jie 
bandytų paimti valdžią į sa
vo rankas. Bet tą idėją ko
munistai turėtų užmiršti.

kratiška ir neužsimes a.nt 
savo pečių rudo ar raudono 
fašizmo. Vyt. Arūnas.

(Rytoj šioj vietoj rasite 
svarbių žinių iš Lietuvos.)

Teigia Rusai Sulaužė gn|ų Teismas Rado Žydus Teroristus
Potsdamo Susitarimą n , ,L n

Kaltais, Šiandien Paskelbs BausmesTOKYO, birž. 26.—Pirm. 
George C. Atcheson Jr. šian
dien pareiškė alijantų tary
bai Japonijoje, kad Rusija 
sulaužo Potsdamo pasidavi
mo sąlygas, nesugrąžinda
ma. Mandžurijoje suimtuo
sius japonus. Rusas narys 
sakė taryba neturi apie tai 
kalbėti—tai nėra dienotvar
kėje.

Amerikietis pabrėžė savo 
teigimą perskaitydama.s Pot 
sdamo sutarties punktą, ku
ris sako japonų militarinės 
jėgos, po nuginklavimo, bus 
grąžintos į namus. Po to jis 
skaitė skaičius iš įvairių 
sričių repatrijuotų japonų, 
jų tarpe: iš sovietų zonų, ze- 
ro nuošimtis.

teistiems žydams. Kaltina
mieji teigė, jog britų teis
mas neturįs kompetencijos 
juos teisti.

Britų naikintuvai šiandien 
atlydėjo laivą Joseph Wed- 
gevvood į Haifa uostą. Lai
vas atvežė 1,300 neregistruo-

_____ _____ _________ tų žydų iš Italijos. Britai
WASHINGTON, birz. 26. tokįUs imigrantus įleidžia į 

-Senatui vakar vakarą uz- Palestiną ir jų skai{iy at. 
gyrus atstovų rūmų priimtą skait0 i§ brity ]eistoa j 500 
drafto akto pratęsimą devy- Į mgnesiui kvotos
niems mėnesiams, krašto ___________
kareiviai ir jūreiviai žiūri į 
prezidentūrą, sužinoti kada 
akto pratęsimas ir su juo 
susijęs algų pakėlimas įeis 
galion.

Algų pakėlimas—nuo $25

Drafto, Algų Byliai 
Laukia Pasirašymo

mėnesiui eiliniam kareiviui i įsakymą suareštuoti miste- J respublikos, „ kurios buvo 
iki $166.67 vyriausiems ge- j rišką korejietį, kuris pradin neištikimos karo metu 
nerolams — daugiau rūpi 1 go su dviem čemodanais pri-
kareiviams negu drafto pra- j krautais auksu, sidabru ir 
tęsimas, kuris numato 19 brangakmeniais vertais $34,- 
iki 44 metų amžiaus vyrų i 000,000. Ta.i yra dalis pra- 
ėmimą, tėvų neėmimą, ir dingusių Javos valstybinių
aprubežiavimą tarnybos lai
ko iki 18 mėnesių.

Vėliausių Žinių Santrauka
—Lenkijos delegatas UN apsaugos taryboje vakar vėl 

bandė pravesti rezoliuciją Franco rėžimo Ispanijoje rei
kalu. Australijos delegacija siūlė savo planą.

—Britų valdžios misija New Delhi pranešė, kad laiki
nai nutraukiamos derybos su Indijos politiniais vadais 
dėl visiškos nepriklausomybės Indijai.

—Uosta Rica policija užmušė vieną ir sužeidė du. revo
liucionierius, užėmusius San Jose radiją.

—Britai kareiviai Palestinoje tebeieško trijų pagrobtų 
britų karininkų. Nepaaiškinta kodėl žydų organizacija 
Hagana neveikia prieš pagrobėjus.

—Amerikoje vėl svarstoma $90,000,000 paskola Lenki
jai, kuri kiek laiko atgal buvo padėta j šalį.

—Šen. Barkley reikalavo, kad senatas pravestų OPA 
pratęsimo bylių, kitaip jam teks atsakomybė už infliaci
ją, jeigu aktas išsibaigtų sekmadieny.

JERUZALE, birž. 26. — 
Britų karinis teismas šian
dien rado 31 žydą kaltais 
terorizavimu, po to kai teis
mo rūmuose policija ir ka
reiviai turėjo numalšinti kai 
tinamuosius, kurie pašoko ir 
pradėjo šūkauti.

Bausme, kuri gali būti net 
mirties dekretas, bus pas
kelbta ryt dieną, žydai tebe
laiko tris britus karininkus, 
kurių likimas gali priklau-

MASKVA, birž. 26.—Šian
dien pranešta, kad policija, 

syti nuo to, kokią bausmę yra gusekusį daug fabrikų 
teismas nuspręs šiandien j užvaizdų, knygvedžių ir kitų

Ieško Korėjiečio su 
Javos Brangenybėmis
B AT A VI A, Java, birž. 26. 
-Valdininkai šiandien da.vė

brangenybių.
Anksčiau buvo manyta jog

Kaina 4 centai

MASKVA. birž. 26.—Ofi- 
! cialios rusų agentūros pra- 
) nešimas iš Paryžiaus sakė 

visas tas turtas buvo pasi-! vienintelis išaiškinimas Tri-
dalintas tarpe kapt. Hiroshi 
Nakamura. ir jo viršininko 
pulk. Akira Nomura. Iki šiol 
$6,000,000 brangenybių jau 
buvo atgauta.

Rusai Pradės Naujus 
'Valymo' Teisimus

asmenų, kurie yra kaltinami 
ir tuoj bus teisiami už suk
tybes.

Obzervatoriai spėja, kad 
šie teisimai seks pavyzdį 
1936 metais pravestų “apva
lymų,’’ kuomet Stalinas lik
vidavo savo politinius prie
šus.

Šis “apsivalymas” parodo 
sovietų rėžimo baimę revo
liucijos, nes kaltinamieji yra 
beveik visi rajoniniai vadai. 
Jie dabar kaltinami užrašų 
falsifikavimu, pinigų eikvo
jimu ir panašiais nusikalti
mais.

Taip pat pranešta, kad

Senate Prasidėjo OPA
Akto Pratesimo Kova
WASHINGTON, birž. 26. 

—Senato didžiumos vadas 
Barkley (D., Ky.) šia.ndien 
patiekė OPA pratęsimo by
lių senatui, sakydamas, “mes 
paruošėme, nežiūrint trūku
mų, geriausį bylių kokį buvo 
aplinkybėse galima.”

Patikimi raportai sakė 
“likviduotos” dvi sovietinės I prez. Truma.nas užgirs bylių 

kaipo “geriausį kokį galima 
išgauti” iš 79-jo kongreso. 
Demokratai vadai pranašau-

Mano Šiam Karalius
Buvo Žudiko Nudėtas
BANGKOK, Siamas, birž. 

26. ’ — Patikimas raportas 
šiandien sakė 18 gydytojų 
ištirti įrodymai p a. r e m i a 
teoriją jog karalius Ana.nda 
Mahidol buvo žudiko auka. 
Sakoma tam galėjo būti 
priežasčių, kaip ta.i per di
delis jaunojo karaliaus de
mokratiškumas.

KALENDORIUS

Birželio 27 d.: 8v. Vladis
lovas, karalius; senovės: 
GEDIMINAS ir Norga.ila.

Birželio 28 d.: 8v. Leonas, 
popiežius; senovės: Rangis 
ir Taugėla.

ORAS
Ūkanota, šilčiau. Saulė i Urnai bus leistini neaukščiau 

teka, 5:18; leidžiasi, 8:30. į 15 nuošimčių.
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Ministrai Turėjo 
Ypatingą Posėdį

MANOMA MOLOTOVAS 
GAVO ŽODĮ IŠ MASKVOS

PARYŽIUS, Dirž. 26. — 
“Keturių didžiųjų" užsienių 
ministrai susirinko 9:45 va
landą vakar naktį nepapras
tam posėdžiui. Tai buvo tla- 
ryta Molotovui prašant, gal 
dėl to, kad jis gavo iš Mas
kvos instrukcijas Triesto 
reikalu, dėl kurio yra susi
narpliojusi visa konferenci
ja.

Tikėta, jog ministrai grei
tu laiku arba susitars, arba 
visiškai susiskaldys dėl Tri
este reikalo.

este problemos bus tas, ku
ris apims Jugoslavijos inte
resus. Tass raportas pakar
tojo sovietų nusistatymą 
remti Jugoslavijos pretenzi
jas į Trieste ir kaimyninę 
Venezia Giulia sritįi Šiaurry- 
tinėj Italijoj.

Privatūs Suėjimai
PARYŽIUS, birž. 26. — 

Amerikiečiai informantai sa
kė valstybės sekr. Byrnes 
buvo padrąsintas eilės pri
vačių pasikalbėjimų su Mo
lotovu, veikiausiai išaiškini
mui Trieste reikalo.

Vienas sluoksnis įspėjo, 
tačiau, kad “dar neišėjome 
iš miško.’’

ja, kad bylius bus užgirtas, 
nežiūrint republikonų pasi
priešinimo. Spėjama repub- 
likonai neturės pakankamai 
balsų, kad paveikti bylių.

Bidault Prašo Taikos
Prancūzijos Politikoje
PARYŽIUS, birž. 26. — 

Prez. Georgės Bidault šian
dien prašė paliaubų tarpe 
Prancūzijos politinių parti
jų ir prižadėjo, kad Prancū
zija “palaikys draugiškumą 
bei sąjungas su didžiomis 
tautomis, kurios buvo mūsų 
sąjungininkės kare ir per
galėje.”

Tarpe kitko Bidault žadė
jo griežtai kontroliuoti kraš
to ekonomiją tikslu padaryti 
darbininkų uždarbį vertin
gesnių. Jis sakė algų pakė-
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IS DETROITO LIETUVIŲ GYVENIMO
ŽiniŲ-Žinelės

Jonas Stanevičius, Aldona
Žukauskaitė birž. 23 d. kleb. j q i-» 
kun. J. čižs.usko surišti mo-i i 9u6Kfl

kus iš Lietuvos, nes trum
pi ir mažai ką parašo. Rap.

terystės ryšiu. Vestuvių puo 
ta įvyko svetainėj, kur da
lyvavo virš pora šimtų sve
čių.

Jaunavedžiai yra plačiai 
žinomi. Jonas žinomas kai
po muzikantas nuo jananys- 
tės dienų. Karėj tarnavo Air 
Corps kapitono laipsniu.

Aldona yra gamtos moky
toja. Prieš karą, būdama 
Lietuvoje, lankė aukštesnes 
mokyklas.

Jaunai patriotų profesijo- 
nalų porai detroitiečiai lin
ki laimingo gyvenimo.

Subdiakonas Vladas Sta
nevičius, jaunavedžio brolis, 
kaip tik gavo atostogų iš 
seminarijos, atvyko į brolio 
vestuves ir per mišias, šliū- 
bą vargonais grojo.

Garbės žodis tenka Valat
kai už žavėjantį bažnyčioj 
giedojimą. Valatka yra ilga
metis Šv. Jurgio parap. cho
ro giedorius, tarnavęs USA 
kariuomenėj.

★
Stela Bukšaitė, plačiai ži

noma gražiabalsė solistė, ė- 
jusi vargonininkės pareigas 
Šv. Jurgio bažnyčioj, dabar 
serga. Parapijonys apgailes
tauja netekę didelės veikė
jos parapijoj.

Šiuo noriu ištarti padėkos 
žodį savo geriausiems drau- 
gams-ėms, kurie mane ap
dovanojo gražiomis dovano
mis išvažiuojant į Los An
geles, Gal., o ypač J. H. Me- 
dinienei už išleistuvių puo
tą ir P. P. Medoniams už 
priimtuvių surengimą.

A. Savickienė
★

Tariu nuoširdžią padėką 
už surengimą man suprais 
baliaus. Niekaip negalėsiu 
atsidėkoti rengėjai ir suma»- 
nytojai daktaro žmonai A. 
Žilvitienei. Ji surengė savo

Padėka Drabužių 
Aukotojams

(Rašyta vienai Detroit 
lietuvių veikėjui)

“Didžiai gerbiami tautie
čiai, Strazdai!

“Gal ir labai Tamsta nu
stebsi šį laišką gavęs iš vi-

veną baisias karo audras, at
sidūrėme šioje Europos sa
loje, Šveicarijoje. Kur dėsi
mės ateityje, kur apsigyven
sime negalėdami grįžti lais- 
von tėvynėn, vienas Dievas 
težino. Dabartinis mūsų gy
venimas kaip toje lietuviš
koje dainelėje, “Kur reiks 
iškeliauti nakvynėlę gauti.” 

sai nepažįstamo asmens. Aš ^au8€lis iš mūsų, net ir aš 
esu Valerija Avižonienė, lie- au sa^° vyru daktaru V. A- 
tuvė pabėgėlė iš Kauno, per vižoniu drįstame pasvajoti

tą, bet kaipo pabėgėlis atly-'žmoniškai gyventi mes ne- čia.ms lietuviams širdingai 
ginimo gauna tiktai, kad gar 
Ii vos vienas pragyventi. Aš
gi su savo dviem vaikučiais, kursime naują žmoniškesnį 
berniuku 10 metų ir mergai-' gyvenimą, sunku dabar nu- 
te 6 m. gyvenu atskirai, ki- matyti.
tame miestelyje, Yverdon.
Čia yra įsteigtas šveicarų 
valdžios židinys lietuviams 
pabėgėliams. Gyvename čia 
apie 100 žmonių. Turime po 
mažą kambarėlį kiekviena 
šeima, dirbame bendrai vi
sus darbus; skalbiame, va
lome namą. Ir valgome bend 
rai, taipgi gyvename tokiu 
bendru gyvenimu iš šveica
rų malonės. Išeiti laisvėn,

galime, neturime tam sąly- dėkoju už taip nuoširdžias 
gų. Kada, kur ir kaip susi-, aukas.

“ Baigdama dar kartą 
Tamstai ir kitiems amerikie-

“Labai būtų man malonu 
gauti iš Tamstų daugiau 
laiškų.

“Su gilia pagarba,,
(pasirašo) —

“Valerija Avižonienė ’
Tei. — lARda 6557.

DR. ERANK C. KWIHN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 471 h Street

OFISO VALANDOS:

Nuo 9 Iki 4 pp. Ir 9 Iki vak.

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS!

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

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visą akių (tempimų.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Aveuue 

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAL 0528, Chicago

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

Trečiad. Ir Še&tad. 9:80 a. m. 
Iki 7:09 p. m.

apie užjūrį apie Ameriką, 
bet tai atrodo tik svajonė, 
nes patekti ten nėra jokios 
galimybės ir nedaug vilties. 
O mūsų pabėgėliams įsikur
ti kad ir Šveicarijoje irgi 
nėra galimybės, nes čia pra
gyvenimas nepaprastai bra.n 
gus ir įsikūrimo sąlygos la
bai sunkios, beveik be jokių 
teisių, čia esame. Pav. ma
no vyras yra specialistas a- 
kių gydytojas, 10 metų bu
vęs Lietuvoje Universiteto 
Akių Klinikos vedėjas ir u- 
niversitete studentams pas- 

dama savo 6 metų dukrelės kaitas skaitęs. Čia mielai bu- 
gautus marškinėlius, radau ‘ vo šveicarų priimtas į Ber-

baisias karo audras su savo 
šeima ir kitais lietuviais at
sidūrusi Šveicarijoje.

“Visoje Šveicarijoje lietu
vių yra apie 300 žmonių. Aš 
esu amerikiečių atsiųstų rū
bų paskirstymo komisijos 
narė, todėl jaučiu pareigos 
ir noro lietuviams amerikie
čiams pareikšti kuo nuošir
džiausią padėką už taip gau
sų rūbų siuntinį Šveicarijo-

puošnioje rezidencijoje, Dear je esantįems lietuviams.
born, Mich., man tokį dide
lį suprais ir apdovanojo ma
ne tokiomis brangiomis do
vanomis. Dar sykį tariu a- 
čiū dalyvėms: M. Kasevičie- 
nei, M. Tollis, O. Kasevičiū- 
tei, E. Keshlin, S. Seibonie- 
nei, H. Šimkui, E. Šimkui,
J. Danov, M. Siurbiui, A. 
Žilvitienei, iš Cleveland, O.,
K. Kataržienei, J. Janson, 
A. Barštienei ir A. Vale ir 
visoms kas tik kuo prisidėjo 
prie to baliaus. M. Barštis

★

Oaitholic Central High 
School šįmet užbaigė 154 
jaunuoliai. Tarpe jų ir lie
tuviai gražiais pasižymėji
mais moksle ir sporte. A.

“ Išdalinus rūbus vaiku
čiams, po kelių dienų skalb

prisiūtą raštelį, kuriame bu
vo Tamstos adresas. Iš to 
supratau, kad šioje siunto
je nemažai buvo tamstos au
kotų drabužėlių, už kuriuos 
savo ir visų lietuvių vardu 
tariu Tamstai nuoširdų ačiū.

“Begalo malonu mums, 
žiauraus likimo ištiktiems, 
pajusti iš anapus vandenų 
iš savo tautiečių užuojautą 
ir geraširdiškumą. Mūsų vi
sų likimas liūdnas, rytojus 
neaiškus ir tamsus. Pergy-

no Universiteto Akių Klini-

Jūsų Radio Sugedęs!
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St

Cicero, I1L
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Talsom Visų Išdlrbyačlų 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam 18 namų ir prlstatom

PARDUODAME NAUJUS 
RADIOS

Mes turime Ranijų | stakt Ir 
Jums nereikės laukti dėl Jūsų. 
Taipgi Pasirinkimas Valiausių

Muzikoj Rekordų 
Nusipirkite Ir Pasiimkite su Savim

TELEFONUOKITE: 
CICJERO 4118

Atdara Vakarais Iki 9:00 vai.

I. RIMDZUS. D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR

IN STATE OF INDIANA 
Home Galis tas Indiana—

Pitone WENtworth 2627 

PHYSIO THERAPY

936 West 63rd St.
HOURfl: Daily 8—8 P. M. 
Saturdays » A. M. to S F. M.

LIETUVIAI DAKTARAI

Rudy Sakalas, baigė De
troito Universitetą.

Webster High baigė: Jur
gis Lucas, Tedy Rutkelis,
Sylvia Šimonis, Rute Gajaus 
kas, Dolores Kuculis, Doro- 
thy Brazaitis. ' bol° lo®ėjas, žada sekti sa

Šv. Onos: Juliana Paplins vo brolio Vinco pėdomis, 
kas, Eleonora Pizeravibiūtė. tapti garsiu žaidiku. Vincas 

* Eizonis žada stoti į univer-
Juoz2;s Šniras, K. J. Se- sitet4- J- Josaitis taipgi ža- 

maška su žmona sugrįžo iš st°ti i universitetą. E.

_ A1 . . , . , studento “pilot’’ licenses irPetkus pasirinko vienuolyną, Ž2da toUafJ t tl skraid 
žada palikti vienuoliu misi- i moįgia
jonierium. Viktoras Banio- Linkime jaunuoliams gerų 

: pasekmių, kad jie ir toliau 
būtų žymūs lietuviai sve
timtaučių tarpe. J. H. M.

SLA seimo.
★

Stasys Atkočiūnas su žmo
na vyks atostogų į Chicago, 
St. Louis ir kitur. Koresp.

Walls, kurs daug darbavosi 
prie scenerijos ir buvo na
rys Civil Air Patrol, turi

DR. VAITUSH. OPT.
LIETUVIS

J. H. Medinis ir vėl gavo 
liūdną laišką iš Lietuvos 
nuo savo sesutės. Praneša, 
kad dar yra gyvai tik jos 
vyriausias sūnus žuvo kare. 
Rašo, kad viskas žuvo, nes 
prie jų kaimo buvo fronto 
linija Zarasų apskr., Jake- 
liškių kaime.

Liūdnai gauti dabar laiš-

SF/VZ?

FLOVVERS

LAIKYKITE PINIGUS 
SAUGIOJ IR PARANKIOJ VIETOJ

IMVIRSĄL
Savings and Loan Associalico

SAUGUMUI yra apdrausta iki $5,000.00 per Federal Savings and 
Loan Insurance Corporation, Washington, D. C.*

71

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 
iaromas su elektra parodančia ma
lusias klaidas. Specialė atyda
.tkreipiama 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 S v. 
vak. Sekmad. pagal sutartj.

1

<

Pasidėti ir išimti pinigus galima asmeniškai 
ir laiškais

MOKAME 3% DIVIDENDŲ -
JŪSŲ PARANKUMUI RANDASI ♦

1739 SO. HALSTED ST.
Atdara kasdien nuo 0 ryto iki 5:30 vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 

ryto iki 8 vakaro, šeštadieniais nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

JOS. F. SUDRIK
RAKANDŲ IR JEWEIJ8Y 

KRAUTUVE

3241 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILLINOIS 
Tol. CALumet 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 

į Waterproof Laikrodėlių ir .t L 
Šiuos dalykus galite įsigyti ant

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL, 1000 k. Nedalios vak. 9:30 
WHFC UBO k. Ketvergo vak. 7:00

Tel. VIR 0980 (Office ir Narna.)

Dr. Wal(er J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

4003 S. Archer Avė.
VALANDOS; 2— 4 popiet, 0:80 — 
8:10 vakarais. Trečiad. pagal sutarti.

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

šeštadieniais nuo 3-4 pp. 
Trečiad. Ir Sekmad. uždaryta.

Tikhlns Tyrimas 
Orthoptlo ardymas

Contnst Stiklai 
Stiklus Atuaujlnam

DR. WALTER J. SWIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD.
(Viri Metropolitan Stato Banko.)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — kasdien — 10 liti 11. 1 Iki I. T 
iki » — Bsitad. — 19 ryts 11d t vak. Ssk- 
mad. — 19 Iki pistų. — Trsdlad. atdaryta.

Ofiso Tel. .... vntginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

Dr. T. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Rd.
Ofiso TeL: PROspect 6446 
Res. TeL: HEMlock 3160 .

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

Trečiadieniais pagal nutarti.

DR. EMILY V. KRUKA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3219 
Res. TeL REPnbUo 0064 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDsle 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 8. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Rd.

(Dargis Vaistinės Name)
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 2 iki 4pp. Ir 8 Iki 8 v. 
(Trečiad., 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

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS IR CIHRURGAS

* * *
68G3 W. Cermak Road 

BKRWYN, ttiLIMOIS

Ofiso Tel. — Berwyn 8823 
Rez. Tel. — Lnfnyette 6161 

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

ES E-

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEH 
(Alelauskas)

Dėl Susitarimo Sauk:

Republic 6051

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 

(2-tros luboe)

t YARds 9664 
Jei neatsiliepia laukit.—
Rea. Tek: MHbray 2380

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

nuo 10 iki 12 vaL dieną.

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6254 S. Ashland Avė., 
ROOM B.

Ofiso Tel.: GROvehffl 6213 
Res. Tel.: PROspect 9475 

VALANDOS:
Kuo S Iki 4 popiet: 7 Iki 9 vak.: Ir 

Trečladl.nl&la pagal sutarti.

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

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

Ofiso Tel.: CICERO 8660 
Rez. Tel.: CICERO 5891 

Jeigu Neatsiliepia — 
Aankfte: BERVVYN 6200

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

TsL OANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Kd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 ▼. ▼. 
Sekma^L, Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
TeL REPahHe 7868

Res. 6068 Be. Talmaa Avė.
Res. TeL GROvehill 9617 
Offlee TsL HEMlock 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

TsL OANal 9267
Res. TsL: PROspect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 Iki 9 vaL vakare.

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

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

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

Office TeL YARds 4787 
Namą TeL PROspect 1930

TsL YARds 8148

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

m 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.

Ofiso TeL VIRginla 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVeriy 8244j

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. —

AUlton.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

10758 So. Michigau Aveuue 
VALANDOS: nuo 2-4 ir ft-8 

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Namo Tat j PIJUM t N RV.7V

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

West Town Bldg.
2100 West Madison Street
Ofiso Tel.: SEEIey 7330
Res. Tel.: BKUnMtvick 0597 

VALANDOS:
Nua 1 iki 3 popiet; b Uu 8 vakare
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CLASSIFIED "HELP WANTED" ADS
“D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS S HELP ttAYIF.D — VYRU VYRAI IR MOTERYS

OHIO LIETUVIU ŽINIOS
Cleveland

“DRACOAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearboro Street 
Tel. KANdolpb #488-»482

HELP WANTED — VYRAI

BLACKSMITH
FINISHERS

SU PATYRIMU 
PRIE

MOTOR TRIJCK 
BODIES

JACOB PRESS SONS
3320 S. Normai

TROPIC-AIRE REIKIA 
DŽENITORIŲ 
DARŽININKO

Ligoninės ir gyvybės apdraudos 
planas. Švari moderniška 

dirbtuvė.
ATSIŠAUKITE

4501 W. AUGUSTA BLVD. 
SPAULDING 2300

VYRŲ ARBA MOTERŲ 
FUR FINISHERS

Gera mokestis. Pastovumas. 
Paltyrusių arba nepatyrusių.

MICHAEL HAMMER CO.
1317 W. Adams CEN 4131

HELP WANTED — MOTERYS

REIKIA SKALBYKLOJE 
MANGLE MERGINŲ

Press Operatorių ir Vynioto jų. 
Patyrimo nereikia.

HAHN BROS. LAUNDRY 
3529 W. North Avė.

GUDRIOS MERGINOS 
MĖGSTA DIRBTI DEL

REIKIA
PORTERIO

Pastovus darbas. Priduokit gerus 
liudijimus.

HANAN & SON 
36 N. Miehigan

REIKIA
Kepėjams Padėjėjų 
Duonos Vyniojimui 
Mašinų Operatorių

PATYRIMO NEREIKIA 
PASTOVUS DARBAI 

Rata 89c iki $1.10 į vai.

Silver Cup Bakery
5324 S. FEDERAL ST.

Mot. Są-gos 36 kp., nau
jos parapijos svetainėje pe
reitą sekmadienį veteranų 
pagerbimo vakaras pavyko. 
Kareivių atsilankė: 34 vy
rai ir 1 mergina. Publikos 
virš porai šimtų. Vakarienė 
buvo skani. Kareivius prie 
stalo lydėjo maršas. Kleb. 
kun. J. F. Angelaitis progra
mą atidarė malda. Progra
mos vedėju buvo maj. Jos. 
Muliolia.

Antras kalbėjo kun. K. 
Petreikis, karo kapelionas.

Dvi dainas padainavo He- 
len Garnienė. Akomp. V. J. 
Brazaitienė.

Kongresmanas J. Boyc pa
sakė karštą, patrijotingą 
kalbą.

karienės buvo šokiai. Griežė 
Al. Aleknos orkestrą.

★

Barborai Yatskienė su sū
num Al., korespondentė “L. 
Z.” išvyksta porai savaičių 
atostogų į Rochester, N, Y., 
pas brolį Joną Vyšniauską. 
Barbutė yra nenuilstanti vi
suomenės veikėja.

Laimingo poilsio. "STALINO KVIPAVIMAS"
(Pabaiga)

Tiesa, kvaili ameri
kiečiai, negalėdami nugalėti 
Hitlerio, maldavo mūsų pa 
gelbos ir atsiuntė 
lėktuvų, (Kokie tie jų lėk- 

jau pradėti rengtis prie ru-1 tu vai — mūsų daug geres
ni!) 4,000 bombonešių, (Nie
kai !) 400,000 sunkvežimių

Tarybos veikime, susida
rius sunkioms aplinkybėms 
su valgiais ir gėrimais, ne
buvo galima surengti pasi
linksminimo. Tad nutarta ir

dens veikimo, tai yra vaidi 
nimo, koncerto. “Apkalbos 
ir meilė’’ įvyks spalių 27 d., (Vežimai tie pusė bėdos
Šv. Jurgio parap. salėj. Ar- tinka nors kapitalistams į

MOTOROLA
REIKIA MOTERS—kaipo Virėja Ku11, An£elaitis paaiškino 
Ir prie lengvo namų darbo. Maža kareivių sunkią būklę ir pra

* VYRŲ *
PATYRIMO NEREIKIA

Pastovūs Darbai 
Mainanti šiftai 

Gera Pradinė Rata

CHICAGO VITREOUS 
ENAMEL PRODUCTS CO.

4401-47 S. 55th Court 
Cicero, III.

MALĖ HELP 
WANTED

Skilled and Unskilled 
LABOR

To tvork either day 
or night shift.

GOOD PAY
Night shift differential 

Cafeieria with food at cost

Skilled needed:
TIMEKEEPER 
CHARTMEN 
MACHINE OPERATORS 

APPLY PERSONNEL DEPT.

Container Corporation
of America

905 N. May St.

šeima, vėsus vasarnamis, sau kam
barys. Priduokite liudijimus. — 
331 ERIE ST., South Haven, 
Mich.

TAI GERIAUSIA

R A D I O
VIETA MIESTE

Jos Pradeda Nuo 83c 
Su Patyrimu 94c. 

Automatiškas Pakėlimas Iki
r K

SI.01

4545 W. AUGUSTA BLVD.

PIET—RYTUOSE 
DIRBTUVEI 

REIKIA

Patyrusių Journeymen:
ENGINE LATHE OPERATORIŲ 

TOOL MAKERS
MILIJNG MACH. OPERATORIŲ 

MAŠINISTŲ 
Prie mašinų assembly

ATSIŠAUKITE

Paper Container Mtg. 
Company

7415 EAST END AVĖ.

REIKIA
V I R Ė I Ų

Su hotelio arba 1-mog klasės 
restorano patyrimu.

KAIPO

Chefs arba Virėjai
VALGYKLOSE ANT 

SANTA FE TRAUKINIŲ
TAIPGI REIKIA

DIŠIŲ PLOVĖJŲ

FRED HARVEY 
COMMISSARY

216 W. 18th ST.

REMKITE IR PLATINKITB 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ 

DEL’

D Ž EN1T ORKŲ
UŽDARBIS 72% I V AL. PRADŽIA* 

77% I VAL. PO 8 MRN.
82% J VAL. PO 6 MRN.

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE MIESTO KRAŠTUOSE 

VAL:—5:80 VAK. IKI 12 NAKTĮ

ATSIŠAUKITE

. ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO.

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS 

STREET FLOOR

309 W. WASHINGTON ST.

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys

Ramanauskas Juozas ir Anelė, 
iš Čekiškės vai., Kauno ap.

Rečiūnas Juozas, kil. iš Pane
vėžio vai.

Rėklaitis Stasys ir Vladas, kil. 
Alytaus vai.

Rudaitis Simonas, Tadas ir Pi- 
jušas (f), gyv. New Yorke.

Rulvtė Marijona, ištekėjusios 
pavardė nežinoma, kil. iš Tauko- 
čių km., Smilgilų vai., gyv. New 
Yorke.

Rumba Tomas, iš Dotnuvos vai. 
Kėdainių ap.

Rumbutytė Elena, Amerikon 
išvykusi apie 1920 metus iš Gargž
dų.

Russell-Klimaitytė Salomėja, ' 
kil. iš Barzdų vai, Šiauliių ap., 
gyv. Lynn, Mass.

Sabaliauskienė Agnieška, kil. iš 
Pipliškių km., Naumiesčio vai., 
gyv. Čikagoje.

įSaiminik Anthony, gyv. Nia
gara Pails, N. Y.

Skruodis Jonas ir Juozas ir 
Skruodytė Adelė, gyv. New Yor
ke, kil. iš Juodupės, Rokiškio ap.

Sobietzki, kil. iš Gailiūnų km., 
Kriukų parap., Šiaulitų ap., gvv. 
New Yorke.

Springys Jokūbas, kil. Biržių 
apskr. >

Sruoginis Vincas, gyv. Čikago
je, dukterys Albina ir Morta ir 
sūnus Artūras.

Stančikienė Petronėlė, gyv. Či
kagoje.

Starasta Augustinas, kil. iš Tel
šių apskr.

Starewitz Sladyslav, gyv. Phi- 
ladelphijoje.

Starr (Starinskas) Pranas.
Strolis Povilas ir Vladas (Wal- 

ter), gyv. Čikagoje.
Strolis Petras, gyv. Brooklyne, 

Grand St.
Sutkus-Sutkaitis Jurgis, Jonas 

ir Konstantinas, kilę iš Ilguvos 
vai., Šakių ap., gyv. Toledo, Ohio.

Consulate General of 
Llthuania

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

šė visų neužmiršti ir Euro
poje esančių našlaičių. Kle
bonui padėjus penkinę, tuo
jau A. Banys pasirodė su 
dešimke. Bežiūrint, surinkta 
69 doleriai su centais. Po va

tistų mėgėjų priešakyje yra 
Juozas Sadauskas ir kiti.

★

Kad nepamiršti svarbiau
sio: našlaičių parsikvietimo 
iš Europos. Tas klausimas 
turėtų mūsų kolonijoj užim
ti pirmą vietą.

Kitos kolonijos jau turi 
sukėluslos šimtais, o mes 
dar veik nieko! M. D.

MIRGA - MARGA IS ROCKFORD, III.
“Draugo” prenumeratą at

naujino Antanas ir Stefani
ja Sanvaičiai. Jie labai mėg
sta “Draugą” skaityti. Ne 
tik patys skaito, bet kitus 
ragina. Visiems pasako: ne- 
sigailėsit užsiprenumeravę. 
“Draugas” paduoda daugiau 
šiai ir įvairiausių žinių.

Birželio 23 d. parengimas 
BALF skyriaus gerai pasi
sekė. Buvo graži programa 
kalbų ir dainų. J. Bacevičius, 
O. Sinkaitienė, K. Janson 
daug gražių dainų padaina
vo. Sekretorius Deltuva iš
davė raportą nuo pat tary
bos ir BALF skyrių įsteigi
mo ir kurie nariai daugiau
siai pasidarbavo. Ragino ir 
toliau nenuteisti rankų, dar
buotis ir aukoti našlaičių 
kelionės į Ameriką lėšoms 
padengti. Skyrius tam tiks- ’ 
lui paaukojo $25, D. Varašis 
$1. Kitų aukotojų aukas ki
tą sykį paskelbsiu.

★

Birželio 16 d. pas mus lan
kėsi svečias kun. B. Vitkus, 
kuris laukėsi pas savo sese
rį Valiulienę. Kad ir trum
pai viešėjo, bet daug lietu
viams nuoširdaus suramini
mo suteikė ir naudingų pa
tarimų davė ir toliau būti 
ištikimais Bažnyčios vai
kais.

★

Birželio 23 d. Kultūros 
Klube buvo šaunios joninės. 
Jonas Rolis tikrai pasirodė 
“dideliu sportu”: visus pa
vaišino.

Koresp.

RENDUOJAME GRINDŲ! 
TRINIMO MAŠINAS —

TIKTAI

($150
I DIENĄ.

Mes Esame AGENTAI Dėl 
BENJAMIN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNIftŲ, talpai —
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

IR VARNIftŲ, Ir —
KKM-TONE VALSPAR.

Turime Gražų Pasirinkimą 
UMflin. SIENINES POPIEROS 

Duodame 20% Nuolaidą!

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

MERGINU IR MOTERŲ
Mažoj dirbtuvės cafeterijoje, 
miesto pietuose, 5 dienos į 
savaitę, dienos šifras. $35 į 
savaitę pradedant. Patyrimas 

gerai bet nereikalinga. 
ATSIŠAUKITE 

VERSON ALL STEEL 
PRESS CO.

1315 E. 93rd St.
ARBA

HOWARD F. MARQUIS 
MANAGEMENT CO. 
1421 S. Aberdeen St.

ROOM 501 CHE. 9090

REIKIA
MERGINŲ IR MOTERŲ

Lengviems darbams.
Pilno ar dalinio laiko.

SURE FOODS SPECIALTY CO. 
1800 S. Homan Avė.

Gelbėkime Lietuvą, Tėvy
nę nuo pražūties!

ATYDA!
Taisome

REFRIGERATORIUS
SKALBIAMAS MASINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS — 
Visokios Išdlrbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTTJOTAS

SCIENTIFIC 
REFR1GERATI0N 

5306 S. Ashland Avė.
Tel. GROvehUI 7570 

GROvehlll 1983 - TRIangle 0073

Birželio 29 d. šv. Petro 
ir Pauliaus, vardinės Petrų 
ir Povilų. Sveikinant juos 
visų pakelt negalėsime, nes 
yra sunkių, pav. Povilas Pet- 
rėnas, Povilas Shimaitis. 
Jiems specialų keltuvą 
(crane) užsakėme.

★
i

Liepos 1 d. Rockforde pra 
sidės atostogos. Daugelis 
dirbtuvių užsidarys dviem 
savaitėm, šia proga prane
šu, kad per tą laiką nebus 
“Drauge” ir Mirga-Marga. 
Jūs korespondentas taipgi 
išvažiuoja į Lake Delavan 
Juozo Jusevičiaus vasarna- 
min pasilsėti. Žada aplanky
ti taipgi Kenosha ir Wauke- 
gan lietuvius.

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE

1547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMlock 8262

Trejopi žmonės gyvena pa
saulyje: kurie nori, kurie 
nenori ir kurie negali. Pir
mieji įvykdina viską kuo 
užsiima, antrieji viską 
trukdo, o pastarieji turi vi
same nepasisekimą.

Sibirą gabenti!) ir kitų 
smulkių niekniekių už 9 bi- 
lionus dolerių, manydami, 
kad mes būsime durni ir at
silyginsime. Idijotai! Mes 
liejom savo brangų kraują 
ir didvyriškai kaudamies, 
paėmėm Berliną ne tam, kad 
Amerikos kapitalistai laimė
tų! Mus tėvas Stalin veda 
prie pasaulinės revoliucijos 
ir greit ateis laikas, kada 
raudonoji vėliava plevėsuos 
New Yorke, Londone, Pary
žiuje ir...

“Ruki vierch!” (Rankas 
aukštyn), staiga pasigirdo 
NKVDisto pasveikinimas ir 
visų klausytojų veidai išti
so.

IV
Ivan buvo nugabentas į 

NKVD, bet čia jis vėl paju
to ypatingą šėtoną globą. 
Jo nesušaudė, o, atvirkščiai, 
apsupo psichiatrijos profeso
rių kolektyvas, kuris štai jau 
ketvirtą dieną Ivan’ą stacha- 
noviškai tyrinėja.

Šiandien Ivan pabudo, 
kaip laimingiausias Sovietų 
S-gos pilietis ir visa savo, 
neturinčia sielos, krūtine

10 000 ^vėPu°damas orą, kelintą 
’ kartą linksmai kartoja, žiū

rėdamas į Kremliaus bokš
tus: ,

“Aš dar gyvas! Kokia lai
mė. Kaip tai gera... Dėkų tau 
didysai Staline už laimingą 
jaunystę. Tegyvuoja Stalino 
kvėpavimas ir pasaulino re
voliucija!
Epilogas

Jei anglosaksų žurnalistas 
paskaitys šią mano dramą, 
tegu jis pasijus išdidus: ir 
jo plunksna prisideda prie 
pasaulinės revoliucijos artė
jimo, nes Stalin savo tarnų, 
ypač iš kapitalistinių kraštų, 
neužmirš.

— Kaip vakar parvykai 
namo? Ar nepaklydai? — 
klausia konduktorius vieno 
pasažiero, jau pažįstamo iš 
kasdieninio važiavimo tuo 
pačiu gatvėkariu.

— Koks klausimas... Be 
abejonės, parvykau? Kame 
reikalas, kad klausi?

— Vakar kai važiuoda
mas gatvėkariu pasikėlei iš 
savo vietos ir ją užleidai 
moteriai, gatvėkaryje buvot 
tik judu abu.

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• 3RANDES
• RUM’O

GIN
• VYNO
• KORDLALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

KATRAN
RANTER“Lietuviška*
Žydukas”

MONARCH
LIQUOR
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

MOŠŲ BENDROVĖ 
VETERANŲ

SKIRIA $1,000,000.00
PASKOLOMS!

I

flią pinigų sumą KEI8TUTO TAUPYMO BENDRO- 
VB yra paalryžual išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranamą įsigyti 
naują arba seną namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartlnj savo namą be ilgo atidėliojimo ir be 
išlaidų, pagal O. I. BIU of Rlghts patvarkymus.

Alos bendrovBs vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yVa 
pilnai patyręs Ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
Siame reikale sutelkti patarimus Ir patarnavl tą.

VKVmvraHMM
VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 

ATSILANKYTI PASITARIMUI

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

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y
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Stalinas Ir Lietuvai Perša "Savo Bažnyčią"
UŽSIMOJIMAS SUNAIKINTI KATALIKYBĘ
Viena katalikų spaudos agentūra (Inter-Catholic Press 

Agency) iš Paryžiaus praneša, kad
Maskvos patriarchato (Stalino pastatyto ir kontro
liuojamo) emisarai trankosi po Lietuvą., Latviją ir 
Estiją versdami žmones pereiti į Rusijos ortodoksui 
bažnyčių. Stalino agentai reikalauja, kad gyventojai 
pasirašytų skizmo deklaracijas ir prašymą atidaryti 
rusų ortodoksų bažnyčias.

Ši žinia tuo tarpu nėra patvirtinta kitais šaltiniais. 
Bet, turint galvoj diktatoriaus Stalino pasigrobimą į 
savo rankas Rusijos ortodoksų patriarchatą ir jo su
jungimą su savo diktatūra ir taip pat žinant, kaip pa<- 
sielgta su Ukrainos katalikų (unitų) bažnyčia prieš 
pora mėnesių, į tą žinią vis tik tenka kreipti rimto 
dėmesio.
DAR VIENA PRIEMONĖ KOMUNIZMUI STIPRINTI

Reikia neužmiršti, kad Stalinas savo konstitucijoj dėl 
formos arba “dėl svieto akių’’ turi paragrafėlįi apie re
ligijos laisvę. Ir kad parodyti pasauliui, jog jisai “vyk
do” konstitucijos dėsnius, išrinko ortodoksams patriar
chą ir davė jam “laisvę” veikti.

Bet tai yra paprasčiausias tikslas apmuilinti pasau
liui akis. Visiems yrai žinoma, kad tasai “patriarchas” 
neturi nei laisvės nei teisių. Jis yra paprasčiausias Sta
lino įrankis ir pastumdėlis. Tasai patriarchatas tai yra 
dar vienas komisariatas, visiškai glaudžiai sujungtas 
su Stalino diktatūra, su jo siekimais sovietinti ir ko- 
munistinti viso pasaulio kraštus.

Patriarchatas jau pasitarnavo Stalinui pridaryti kru
vinų skriaudų ukrainų katalikams. Gal būt, kad dabar 
jisai pradedamas naudoti ir prieš katalikybę Lietuvoj 
ir kitose Baltijos valstybėse.
BET TAI YRA LAIKINAS DALYKAS

Rusijos ortodoksų patriarchatas arba Stalino globo
jama. ir diriguojama pravoslavų bažnyčia yra “valsty
binė”. Todėl, aišku, visos kitos religijos ir Rusijoj ir 
rusų okupuotuose kraštuose bus naikinamos, o jų vie
toje statoma “valstybinė”.

Bet ir toji “valstybinė” tik tol tarnaus, kol ji bus 
reikalinga Stalino imperialistiniams ir komunistiniams 
tikslams. Ateistinis (bedieviškas) komunizmas ilgai
niui ir to nepakęs. Ir toji “valstybinė celigija” savo 
laiku bus numesta į šalį ka.ip nudėvėta pirštinaitė. 
KURIE PRIEŠINASI, TUOS DEPORTUOJA

“Inter-Catholic Press Agency” paduodamoj žinioj pra
nešta:

Kadangi gyventojai atsisako pildyti Maskvos reika
lavimas — atsižadėti katalikybės, ištisos bendruo
menės išdeportuofjamos į tolimas aziatiškos Rusijos 
kampus.

Atrodo, kad Stalino “valstybinės bažnyčios’’ įstei
gimas ir piršimas jog prievarta, patarnauja: Baltijos 
valstybių ištuštinimui ir tų tautų likvidavimui.

Toliau pranešama ir tai, kad religinis gyvenime 
Baltijos valstybėse yra visai suparaližuotas. Nuo reli
ginių persekiojimų kenčią ne tik katalikai, bet ir pro
testantai.

Tokia tai yra religijos “laisvė” Sovietų Rusijoj ir 
jos okupuotuose kraštuose.

★
Slapia Diplomatija

Matyt, kad ir šiuo kartu “keturių didžiųjų’’ (užsienių 
ministrų) konferencijoj Paryžiuje nevyksta. Diktato
riaus Stalino “gudrusis diplomatas” tebėra nesukai-. 

• bamas. Jau kelis amerikiečių ir anglų pasiūlymus jisai 
atmetė.

Pranešama, kad po tų nepasisekimų sekr. Byrnes 
laikė slaptus pasitarimus su Molotovu. Kadangi tartasi 
slapta, nieks tikrai negali pasakyti apie ką jie tarėsi.

V

mttNKASTlS DRAUGAS, CHICAGO, iitjnhim

Spėjama, kad jie kalbėjosi Triesto ir Italijos repara
cijų klausimu.

Gaila, kad šiais laikais “slaptoji diplomatija” prak
tikuojama. Tokiu būdu padaryti susi tarimai, nors jie 
vėliau ir viešai užgiriami tarptautinėse konferencijose, 
nėra pastovūs. Jie neveda: valstybių prie taikos, bet 
gimdo naujus konfliktus.

Mūsų diplomatai, nesigilindami į tolimesnę praeitu 
turėtų atsiminti kiek daug nesmagumų pridarė ir te
bedaro “trijų, didžiųjų” slapta padarytos sutartys Yal- 
tos konferencijoj.

★
Komunistų Veikla Amerikoj

Kongresmanas Landis (iš Indianos), kalbėdamas 
Jungtinių Valstybių kongrese, įspėjo savo kolegas, vy
riausybę ir visuomenę, kad šiuo metu Amerikoj yra 
700,000 komunistų ir taip vadinamųjų komunistų ben
drakeleivių.

Toks tai žmonių skaičius tiesioginiai ir netiesiogi
niai dirbąs, kad nuversti demokratinę valdžią ir vieton 
jos komunistinę diktatūrą įsteigti. Vienam New Yorko 
mieste esančios 150 grupės, kurios dirba drauge su 
komunistų partija.

Komunistų partija Amerikoj turinti 50,000 narių (SU 
narystės kortelėmis), 500,000 esą jų (komunistų) ben
drakeleivių ir 150,000 pogrindžių veikėjų. Esąs nema< 
žas skaičius visai nekaltų piliečių, kurie visokiais suk
tais keliais esami įtraukiami dirbti prieš Amerikos de
mokratinę santvarką.

Dėl to, kongr. Landis ir sako, kad jau yra laikas 
pradėti valyti savo namus. Anot jo, darbininkų unijų 
kontrolė, tai viena iš svarbesniųjų priemonių planavi
mui nuversti mūsų vyriausybę. Todėl, anot jo, unijų 
vadovybėse neturėtų būti nė vieno komunisto.

Į šias p. Landis pastabas reiktų atkreipti rimto dė
mesio.

APŽVALGA
Lietuvai Aptuštėjus

Minint skaudžiąją lietuvių tautos gyvenime sukaktį, 
“Amerika,” padarė šitokių (labai teisingų) pastabų:

“1941 metų birželio vidurys yra viena iš skaudžiau
sių datų Lietuvos istorijoje: tada rusai buvo pradėję 
milžinišką lietuvių trėmimą iš gimtosios žemės.

Miestus, bažnytkaimius, kaimus ir nuošalias sodybas 
apėmė išgąstis ir siaubas.

Žmonės buvo išplėšiami iš savo namų, kuriuose gi
mė ir augo, kur kiti jau žilos senatvės buvo sulaukę.

Žiauri Maskvos ranka nesigailėjo nė vieno: į sunk
vežimius sugrūdo mažus kūdikius, dar žodžio nemokan
čius ištarti, ir senus senutėlius, jau vos bepaeinančius.

Vienintelė jų kaltė, kad jie buvo lietuviai. Raudonoji 
diktatūra buvo pakėlusi ranką prieš visą lietuvių tautą...

Lietuviai komunistai tremtiniams ir pabėgėliams, e- 
santiems Vakatų Europoje, nuolat patarinėja grįžti 
Lietuvon — ten yra daug vietos, Vilnius apytuštis, viBi 
išsiteks...

Bet kyla klausimas, kodėl rusai negrąžina tremtinių 
iš Sibiro — juos ten laiko žiauriose sąlygose, nuo kurių 
daugelis lietuvių miršta.

Maža, to. Rusai ne tik negrąžina tremtinių Lietuvon, 
bet dar naujus žmones tolimom šiaurėn veža.

Daug asmenų, kurie buvo likę Lietuvoje rusams atei
nant, jau yra patekę į| Sibirą.

Taip Maskva toliau varo Lietuvos naikinimą.
Tie gi lietuviai, kurie yra Europoje, Sugrįš į savo 

tėvynę, kada ji bus Laisva nuo Maskvos vergijos.
Tuo tarpu net lietuvių komunistų “boso” A. Snieč

kaus senutė motina, jo brolis it J. Paleckio artimi gi
minės yra: Vokietijoj ir nesutinka grįžti į pavergtą tė
vynę.

Jeigu jau artimiausieji lietuvių komunistų giminės 
atsisako vykti į Lietuvą, tai nesunku suprasti, kas ten 
žmonių laukia Maskvos tironijoj.”

★
Tremtinių Kunigų Leidžiamas Laikraštis

Šiomis dienomis gavome iš Muncheno, Vokietijos, 
“Naujojo Gyvenimo” 7 ir 8 numerųis. Jau antri me
tai, kai šį lietuvių religinės kultūros laikraštį leidžia 
Lietuvių Katalikų Kunigų Sąjunga. Redaguoja kun. V. 
Bagdanavičius.

Iš tų dviejų mums prisiųstų “N. Gyvenimo” numerių 
matome, kad laikraščiui bendradarbiauja ne tik kuni
gai, bet ir pasauliečiai rašytojai, kurių tarpe yra ir 
prof. A. Maceina. Be to, rašo Vytautas Staugaitis, Jo
nas Gailius, kun. L. Gižinskas, J. Sakalas (rašo eiles), 
Ona Strimaitienė, dr. P. Mačiulis. Laikraštis deda. daug 
žinių iš religinio gyvenimo viso pasaulio kraštuose.
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Tarkainiukai
Rašo Nolėčių Vidikas 

Lietuvoje dabar jokios val
džios nėra. Ten dabar yra 
tik Maskvos agentūra, su 
Maskvos parinktais, ir pas
tatytais pro-sovietiškais a- 
gentais. Tos agentūros už
davinys yra “išlaisvinti” 
Lietuvos gyventojus be jo
kio delsimo nuo visokio val
gomo ir nevalgomo turto, 
išnaikinti lietuvių tautą, pa
ruošti išnaikintų lietuvių ū- 
kes kaoapams apsigyveni
mui, ir kuo skubiausia su
rusinti Lietuvą. Maskvos a- 
gentai tą uoliai vykdo.

Visas pasaulis apie tai ži
no. Ir Amerika apie tai ži
no. Ar dabar aišku kodėl A- 
merikos valdžiai nepripažįs
ta Maskvos agento Paleckio 
rėžimą Lietuvoje? Ir nepri
pažins.

★ ★ ★
Lietuviškų komunistų 

“stražninkas’’ Bimba giria
si, kad jisai ne tiktai val
gė ir gėrė kartu su Lietu
vos “prezidentu” Justu Pa- 
leckiu, bet su juo kertu net 
į Maskvą važiavo.

Meluoja Mr. Bimba! Jus
tas Paleckis yra tik Mask
vos agentūros Lietuvoje ‘vir 
šiaušias’ agentas, o ne koks 
ten Lietuvos ‘‘prezidentas”.

Paleckio niekas nepripa- 
žįpta už “prtzidentą”. Jo 
nei lietuviai Lietuvoje, nei 
Amerikoje, nepripažįsta už 
“prezidentą”. Jį net pati 
Maskva netraktuoja kaip 
Lietuvos “prezidentą”, bet 
tik kaip savo agentą.

★ ★ ★
Juk pats Bimba viską mas

tei, ir žinai, ir net savo ga- 
zietoje rašei, kad kai judu 
su Pa 1 e c k i u nuvažiavote 
Maskvon, tai ten Paleckio 
niekas nepasitiko, ir nevad- 
šino, ir nesveikino kaip Lie
tuvos “prezidentą”. Maskvo
je turėjote patys susirasti 
mizerną kambarėlį, gavote 
net neapšildytą. Abudu val
gėte išsitraukę iŠ terbų sa
vo atsivežtus iš Lietuvos 
sendvičius. Abudu dantis ka
lenote šaltame kambaryje. 
Abiem nagai grabo nuo šal
čio.

O tai taip traktuoja So
vietų Rusija tokį Lietuvos 
“prezidentą” Paleckį., aršiau 
negu kokį ciuckį. Sarmata! 
O tai taip “gerbia” Lietu
vos suverenitetą ir lietuvių 
tautą raudonieji kacapai.

Tik paskutiniausios rūšies 
pašlemėkas, tik besarmatis 
tautos judošius gali taip 
vergiškai “služyti” bolševi
kiškiems kacapams ir nuož
miems tironams.

★ ★ ★
Jau pats ahtgalvis lietu

viškų komunistų gazietos» 
“Laisvė” yra apgaulė. Tos 
špargalkos redaktoriai nori 
lietuvių tautai ne laisvės, o 
kaeapiškos vergijos. Jie 
džiaugiasi ir krykštauja, 
kad krauju ir ašaromis pri
pampusi “matuška” Rasieja 
mauroja po Lietuvos terito
riją, kad kacapai pavergia 
Lietuvą ir žudo lietuvių tau
tą... Stalino peliūkščių re
daguojama “Laisvė” trem

pia laisvę raudonfašistiškan 
dumblynam Bene tie mas- 
kolberniai turi kokią nors 
sąžinę ar sarmatą? Jie me
lą vadina “tiesa”, o vergi
ją “laisve”. Apmantukai!

★ ★ ★
Lietuvių tauta tokios ciuc- 

kiškos “laisvės”, kokią mas 
kolbernių “stražninkas” Bi
mba perša, nenori. Lietuviai 
tik nori žmoniškos laisvės; 
tik tokios laisvės jie trokš
ta, kokia yra Amerikoje. 
Daugiau nieko nenorime. Ko
vai prieš bolševikišką vergi
ją dar nepasibaigė. Turėki
me viltį, kad neužilgo baig
sis. Teisybė visada nugalėjo 
melą, teisybė ir šioje kovoje 
vėl triumfuos. Lietuva vėl 
bus laisva.

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

O. S. Marden

Garnys pralenkė 
giltinę

VVashington, D. C. — Cen
zo Biuro pranešimu, balan
džio mėnesyje Amerikos 
Jungtinėse Valstybėse gi
mimų skaičius buvo veik dvi
gubai didesnis, negu miri
mų. Gimimų balandžio mė
nesį užrekorduota 218,781, 
o mirimų 115,688.

Aukos LAIC
Už Sočiai Service patarna

vimus LAIC gavo $1.00 iš 
K. Mato (Amsterdam, N. 
Y.) ir $5. iš plės. Aukštaitės, 
(Montreal, Canada).

Dvigubai amžių prailgina 
tas, kas svarsto savo praei
tį. — Molski.

Išminties trūksta tam, 
kam trūksta stiprios valios. 
Shakespeare.

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę 
"SAVAS PAS SAVĄ"

U Masą Dirbtuves

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas 1

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!

Tftlutančlal Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mas. — 

Prie Progos Paklauskite Jųl

Archer Avenue Fumiture Co.
— PAKLOK SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

Taupymas Visada Moka Gerus
DIVIDENDUS

Trys lietuvių kartos sėkmingai taupo savo uždirbtus dolerius 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

ši bendrove per 41 metus savo taiipytojaiiis išlinkėjo kiekvieni) 
sutaupytų dolerį su gerais dividendais.

Kiekvieno mūsų taupytojo taupiniai yra apdrausti iki $5,ima.00, 
per Federal Savings & Loan Insurance Corp., Washington, D. C.

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUI’ERVISION 

2202 W. CERMAK ROAD Tek: CANal 8887-8999 
JOHN J. KAZANAUSKAS President & Manager 

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

fe 33

.utomobiliams 
iPDRAUDA

Pradedant nuo
(24.10 METAMS
>00.00 GYDYMO

POLISAS

£4.00 METAMS
J. A. Shulmistras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENIJE

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
’1000.00 P0L,SAS

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 82, ILL

gą LIET. VYČIŲ TRADICINE DIENA - LIEPOS 1 D. - VYTAUTO PARKE - 6 DOVANOS 6 - PELNAS JAUNIMO NAMUI

/
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CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA
Heilo Ir Sudiev

IŠ ATEITININKŲ
DRAUGOVES
Grįžtant jaunimui iš įvai

rių karo frontų, Chicago A- 
teitininkų Draugovė pratur
tėjo nariais, kurių gan di
dokas, skaičius buvo išėję 
ginti šalį nuo priešų. Tačiau 
gyvenimui grįžtant į nor
males vėžes, jau ir vėl ke
letas narių netekome. Vė
liausiai netekome Albino Re- 
neckio, kuris šiomis dieno
mis paliko Chicago.

laimės tolimoje Kalifornijo
je. Tikimės, kad Albinas pa
laikys ryšius su Chicago U- 
niversiteto Lietuvių Klubu 
ir Ateitininkų Dr a u g o v e 
nors ir toli gyvendamas.

Lietuviu Diena,
Liepos 4

Ar jau nusprendėte, kaip 
ir kur apvaikščiosite šios ša
lies Laisvės Dieną? Kiekvie
nam ir kiekvienai, senam ir 
jaunam, Pittsburgh ir apy
linkių gyventojui, savo tau-

Albinas" yra vėlesniais lai- mylinčiam lietuviui, ne- 
turėtų būti jokio klausymo, 
kur jis ją praleis, nes tą 
dieną šios apskrities lietu
viai laiko ją Lietuvių Diena 
nuo ilgų metų ir švenčia ją 
linksmai ant Apvaizdos Kal
no, Seserų Pranciškiečių gra, 
žiame lauke.

Čia kitados suvažiuodavo

kais atvykęs iš Lietuvos, 
taigi jau Laisvos Lietuvos 
auklėtinis. Prieš karą pora 
metų studijavo Chicagos u- 
niversitete, buvo nariu U- 
niversiteto Lietuvių Klubo,
Ateitininkų Draugovės ir 
bendradarbiavfi mūsų spau
doje. Prasidėjus karui, stojo . . ..
kariuomenėn buvo paskirtas 
Military Police pareigoms, 
kur išbuvo virš trijų metų

{Marijos Kalnelius
Bridgeport. — TT. Mari

jonų Bendradarbių Chicago 
apskritis rengia metinį-tra- 
dicinį išvažiavimą (pikniką) 
į Marijos Kalnelius, Hins- 
dale, liepos 7 d.

Šį išvažiavimą reiktų pri- 
skaityti prie kilniausių lab
darybės darbų, nes tai dar
bas, kad paremti TT. Mari
jonų lietuvių tautos gerovei 
įstaigas: seminariją, kolegi
ją, spaudą.

TT. Marijonų Bendradar
bių 10 skyrius važiuos di
deliu troku, kuris išvažiuos 
nuo Bartkaus krautuvės, 901 
W. 33rd St., 9:30 vai. ryto. 
Norintieji važiuoti, turi įsi
gyti tikietą pas valdybos na
rius, A. Matuliokienę ir pas 
kitus.

Tikieto kaina ‘round trip’ 
75c. Valdyba

Būdamas Europos fronte, tu 
rėjo pareigą egzaminuoti kar 
ro belaisvius. Daugiausiai 
per jo egzaminaciją perėjo 
nacių, tačiau teko praleisti 
ir daug kitų tautybių be
laisvių. Taip pa .t ne vienam 
tremtiniui lietuviui ir lietu
vaitei yra suteikęs reikalin
gą pagalbą.

Užsibaigus karui jis dar 
studijavo universitete Angli
joje. Prieš keletą mėnesių 
gi buvo garbingai paliuosuo- 
tas iš kariuomenės.

Grįžęs įi šią šalį, pirmiau 
trumpam laikui apsistojo 
saulėtoje Kalifornijoje. Po 
t0 grįžo Chicagon. Įsigijęs 
gražų auto, apsuko plačiau 
apsidairyti po kitas valsti
jas, lankėsi New Yorke, Phi- 
ladelphia, Pittsburghe, De- 
troit, St. Louis, Kanadoje ir 
kitose vietose. Bet saulėtoji 
Kalifornija — Los Angeles, 
jį labiausiai paviliojo kur 
jis šiomis dienomis ir išvyko 
apsigyventi.
Albinas buvo linksmo, drau 

giško būdo jaunuolis. Buvo 
mylima® ne tik jaunimo, bet 
ir senesniųjų tarpe, nes jis 
kiekvienam surasdavo pro
gą pratarti linksmą žodį. 
Kalifornijos lietuviai Albino 
asmeny susilaukia naują jė
gą lietuviškame darbe. Či- 
kagiečiai draugai linki jam

ir matydavosi lietuvių iš O- 
hio. Tikimės, kad ir šiais 
metais taip bus.

Paleistas išbandymui
Pvt. Joseph W Pink, iš 

Dės Moines, Iowa, federalio 
teisėjo paliuosuotas išbandy
mui. Į teismą jis pateko už 
suklastavimą ir iškeitimą U. 
S. karo bonų $225 sumai.

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

Remia Pikniką
Bridgeport. — Federaci

jos 26 skyrius yra nutaręs 
visomis galimomis priemonė
mis remti BALF 3-čio sky
riaus pikniką, Ryans Woods, 
871U St. ir Western Avė., lie
pos 28 d., sukėlimui lėšų, 
kad padengus nemažas išlai
das surištas su drabužių 
rinkliava išvietintiems lietu
viams Europoje, taip pat su 
rinkliava maisto, medika
mentų, moksleivijai reikme
nų ir t.t.

Labdaringas yra darbas 
remti tokius parengimus. 
Tai sekimas pavyzdžių ge

rojo Sama.ritono. -Todėl visi 
kaip vienas nuoširdžiai pa
remkime pikniką skaitlingai 
jame dalyvaudami.

BALF skyr. valdyba

Aukos Lietuvių 
Studentams

Karo pabėgėliams, suau
kotos birželio 2 d. Inter
national IIou.se 
Po $5: Mrs. Baličas, An-

ton Blasky, Justin Chiliaus- 
kas, Mr. Grieblunas, Frank 
Kazanauskas, Ona Plukas.

Po $3: Mrs. Kaplauskas, 
Marcelė Viriunas.

Po $2: Stanley Grabas, 
j Mrs. Lainkis, Mr. ir Mrs.
I Rulis, Kari Sitavičius, Mrs. 
X.

Po $1: Mrs. Baronas, Mrs. 
Benešiunas, S. Dombro, Ur
šulė Galeckas, Mrs. Jurgai
tis, Mrs. Kazy, Mrs. Man- 
kus, Miss Solem, Harry To- 
maras, Mrs. Vespender.

Viso $56, kurie bus pas
kirti pirkti knygoms ir moks 
lo priemonėms lietuvių stu
dentams. Kai knygos bus 
nupirktos, išlaidų apyskai
ta bus paskelbta spaudoje.

Lietuvių studentų, karo 
pabėgėlių, vardu širdingiau
siai dėkoju visiems aukoto
jams už gailestingą širdį.

Sonja Pipi raitė

Saugokitės dykai praleisti 
laiką, nes jame visa ateitis 
gyvena. — O. S. Marden.

Kiekvienas žmogus nešio
jasi savo vertybę; didybė ar 
menkumas priklauso mūsų 
pačių valiai. — S. Shieles.

B. A. LACdAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

J

ATYDA!
Dėl informacijų kaslink II Pasaulinio Karo Veteranu 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 II-rojo Pasaulinio Karo veteranas ir narys Don 
Varnas posto. Veteranų perlaidojimo reikalais, kreipkitės prie 
iių veteranų. Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas.

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
IB ODOS IŠBĖRIMAMS
Eenčlantlejl nuo mdu, atdaru 

ir skaudžių žaizdų, kaip sun
ku yra ramiai sėdėti. ir aaip 
nakties metu negalima gerai lSsl-

te®**'*
l'i’M

miegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtapkite 
LEOULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
•anų. atdarų ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmų 
prašalinančios r- 
patybės sutelks 
Jums tinkamų 
nakties poilsi Ir 
pagelbės išgydyt 
senas, atda- 
ras Ir skau
džias žais

las. Vartokite j} Irgi akaudlems 
nudegimams, šų&ų Ir sutrūklmų 
prašallnlmul, ir kad palengvinti 
Psorlaals ntežCjlmų. AtvSdln* va
dinamų Athletų's Foot degimų Ir 
niežėjimų, sustabdo Jo plStlmųal. 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
sutrūktai o tarp piritų; garas Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo Išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms U lauko pu
sės.

LEOULO OINTMENT parsi
duoda po gi.OO, 1.70, Ir g.OO.

Blųsklte Jūsų lfoasy Orderi tie
sio®

LE G ULO
1941 No. Piiluki Rd. 

Bept. D. Chicago Rft. III.
Arba galima gauti STEM PHAR- 
MACY, 4x47 W. 14th 8t., Cice
ro 50, III.nota.

mARGum
VIENINTELIS 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 vaL vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas:
6755 So. Western Ave„ Chicago, III.

Telefonas — GROvehlll 2242

10,000 puolė prie 
1,588 jeeps

Benicia, Calif. — Karo vy
riausybei paskelbus pardavi
mą čia stovinčius 1,588 jeeps 
(kariškus automobilius), 
žmonių suplūdo 10,000. Pir
mas atvykęs, pirmas gavo 
automobilių tęsės tik iki 26 
numerio. Paskui pradėjo da
rytis uodega (eilė), kuri iš
augo iki 10,000 žmonių.

A. A.
VINCENTAS BUTRIMAS

Gyveno: 4729 S. Jdarshfiekl 
Avenue.

Mirė Birželio 25d., 1946ni.,
9:15 vai. vak., sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
i'kmergės apsi<r„ Vidiškių par. 
Amerikoje išgyveno 35 m.

Paliko dddiime nuliūdime: 
žmcnų. Ade ę (po tėvais Kru- 
šinskaitė); 2 dukteris A nn Senk- 
piel ir žentų. Kaymond, ir 
Melviių; 2 anūkus; brolį Ka- 
zinjeiiį; pustvo|>l Konstanta 
ltimkų ir žr.tonų Agitų; švo- 
gerį Liudvikų Krušinskų; ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John K. 
Eu'deikio koplyčioj, 4605 So. 
Hcrmitage Avė. Laidotuvės )- 
vyks šeštad., Birž lio 29d. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas j šv. Kryž aus par. 
bažnyčių, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už. velionio 
sielų. I’o pamaldų bus nulydė’- 
tas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kvit čiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— žmona, Dukterys, 
žentas. Anūkai, Brolis ir kitos 
Giminios.

Laid. direkt. John F. Budri
kis, tel. YAKds 1741.'

KVIEČIAME j
į KLAUSYTIS

MUZIKOS 
DAINŲ 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMŲ

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.

Pabrango kelionė 
jūromis

Cunard White Stkr Line 
praneša, kad kelionė jūro
mis Queen Elizabeth luksu- 
siniu laivu pabrango 160 
nuošimčiu, kokia buvo prieš
karinė laivakortė. Prieškari
nė laivakortė luksusiniais 
tos linijos laivais buvo apie 
$230.

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

Čia rasite suvirš 200 Puikių 
paminklų ir galėsite lengvai 
išsirinkti tok}, kuria patiks.

Daugėlų Ltėtuotų yra pūna* 
patenkinti tai» mine itdtvrait 
turtuos met padirbome jitmt.

Kiekvieno žmogaus gyve
nimo užduotis gema kartu 
su juo. — Lowell.

A. A.
JONAS PAUKŠTIS

Gyveno 4 441 S. Wood St.
Mirė Birželio 25 <1. 1946111.,

šliaukęs puctes amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Eže- 

rėn-ų apskričio, Rimšės parap., 
CižūlUĮ kaimo.

Amerikoj išgyvt no 40 metų.
Paliko d'deliane r.uliūdime: 

krikšto dukterį He'en Paukš
tis; 3 pusbrolius Vincentų. Ni
kodemų ir Antanų Paukščius 
ir jų šeimas; puspe. erę Elz- 
bietų Gudanis ir j s šeimų, ir 
daiug kitų g m nių, draugų ir 
pažįstamų.. Lietuvoje paliko 
brolį Kazimierų, seserį Elenų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hcrmitage Avė. Laidotuvės į- 
vyks šeštad., Birželio 29, 1946. 
IŠ koplyčios 9:30 vai. ryto bus 
atlydėtas į šv. Kryž aus para
pijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sietų. Io pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, di augus ir, pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: — Krikšto Luktė, 
Pusbroliai, Pussesere ir Gimi
nės.

g Laidot. direktorius John F. 
IKludcikis. Telef. Yards 1741.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų

Prie pirmos progos atvykit 
| mflsų dldljĮ ofisą Ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
m NO. WB8TERN AVĖ. TEL.: SEELEY 6109 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

I

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

SI. Casimir Monumen! 
Company

3914 West lllth St
Vienaa Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6335
-«H4

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1380 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. 1130-1139
Tiems, kurie gyvenate kitose miesto dalyse ir mies
to apylinkėse parūpinant koplyčias arčiau prie namų 
kiek galima.

%=

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

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

NULIŪDIMO

’MFk” •o
VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, ir 
jflaų flnanaUkam stoviui prieinamas!

NARIAI:
G h I o a g o ■
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių
Aeoolaoljon

AMBl’LANCl’ 
Patarnau Jam 
dienąirnakti

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

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

Phones: YAIids 1138-39 
l’RO. 0099

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

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

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

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

J. LIULE VIČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572

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

Telephone YARds 1119

Z
1646 WEST 46th St.

I. J. ZOLP
Phone YAKds 0781

4
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Išvietintieji lietuviai

nurodymus apie Įvažiavimą Į USA
Vienas lietuvių laikraštis, 

leidžiamas Vokietijoje, šių 
metų gegužės 22 d. paskelbė 
instrukcijas, kurias išvietin
tieji lietuviai gavo iš USA 
pareigūnų ir kurios nurodo, 
kas yra darytina, norint e- 
migruoti į Jung. Amerikos 
Valstybės:

1 Pareiškimai išvykti į 
į JAV bus svarstomi išimti
nai DP, prilygintų DP ir 
buvusių nacių priespaudos 
aukų.

Pareiškimai svarstomi tik 
tų asmenų, kurie yra sau
gumo požiūriu patikimi. Kon 
sulatas svarstys pareiški
mus DP kvotos tokia eilės 
tvarka:

a) našlaičių vaikų ar ku
rių tėvų gyv. vieta nežino
ma;

b) asmenų, kurie turi JAV

STASYS LITWINAS SAKO:
1 ifl A D A D Tai Geriausias Laikas Pirkti 

Ly/\D/\I\ — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
REIKMENIS”. GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — Insalootą Plytą Išvaizdos Sldlngs 
— Langų — Darų — Tvoroms Matėrlolo — Maliavos — 
Varnlšlo — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardware — Pleisterio — Cemento — Šratų — Visokios 

Rūšies Insallacljos Matėrlolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Darų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių Ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS LITVVINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST.

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

PASKOLOS ANT MORGICIŲ - 4%
BE KOHISINO

Turtas VM *11.500,000. — Ataugo. Fondu VM (1400.000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

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

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

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINES IR ALAUS

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas

Telefonas PROspect 5951

giminių įskaitant pirmo 
laipsnio pusbrolius,

c) kitų DP.
Pagal JAV įstatymus įva

žiavimo kvota remiama pir
miausia gimimo šalimi, pas
kiau pilietybe ar tautybe. 
Kvota yra nustatoma pagal 
galiojančius JAV įstatymus. 
Vizų skaičius, kuris bus iš
duodamas kiekvieną mėnesį 
prilygs lOnuoš. metinės kvo
tos. Mėnesinės neišnaudotos 
kvotos žūna.

2. Laidavimo ir paramos 
liudijimai. Laidavimo arba 
paramos liudijimus pristato 
JAV esantieji giminės, drau
gai ar draugijos. Asmens, 
kurio turi teisę gauti vizą, o 
jų giminės arba draugai yra 
JAV piliečiai, gali prašyti 
liudlijimus prisiųsti iš JAV.

3. Išlaidos. įvažiavimo iš-

TEL. VICTORY 1272

%

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

statinėmis.

★ ★ ★

laidos asmeniui yra tokios:
Viza — 10 dol.
Pagalvė (išskiriant vai

kus iki 16 m.) apie 5 dol.
Pervežimas iš įsėdimo 

uosto Vokietijoj į išsėdimo 
uostą JAV — apie 175 dol.

Konsulo įstaigoj ir laivi
ninkystės administracijoj 
priimama tik JAV valiuta. 
Laikymas JAV valiutos Vo 
kietijoj yra neteisėtas, todėl 
negali būti šioms transakci
joms naudojamas. Reich
smarkės ir karinė3 valdžios 
markės nepriimamos. As
muo, norįs sumokėti šias 
išlaidas, turi susisiekti su 
suinteresuota labdaros drau
gija ir susitarti, kad per ją 
galima butų įmokėti reikia
mą sumą.

4. Preliminarinė anketa.
Asmeninės žinios su preli
minarine anketa turi būti 
užpildomos angliškai ir ma
šinėle atspausdinta. Joje 
turi būti nurodytas adresas. 
Pakeitus adresą, visada rei- i 
kia pranešti naująjį Soc. rei- Į 
kalų įstaigai — VVelfare Of
fice. ‘-f f/V

Asmens priskirtini toms 
kategorijoms, gali užpildyti 
anketą iki 1946 m. balandžio 
10 d.: a) turį giminių arba 
draugų JAV laidavimo ar pa 
ramos liudijimų; b) asmens, 
turį JAV gimines, bet netu
rį iš jų liudijimo.

Asmens, atitiką sekančias 
kategorijas, gali užpildyti 
anketas iki 1946, balandžio 
mėn. 20 d.: a) asmens, turį 
JAV draugų, iš kurių yra pa
prašę prisiųsti liudijimus; 
b) visi kiti, kurie yra teisi
ni ir nori kandidatuoti.

5. Gydytojo apžiūrėjimas. 
Kiekvienas asmuo, kuris už
pildo asmens žinių anketa, 
turi turėti preliminarini me
dicinos pažymėjimą, išduotą 
UNRRA-os medicinos parei
gūno,

6. Įvažiavimo atranka. Už
pildytos preliminarinės an
ketos turi būti nusiųstos 
konsularinei įstaigai. Kon- 
sularinės įstaigos atrinks

DRAUGO vasarInTs PIKNIKAS
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— ĮVYKSTA —

Gražiajame Bergmans Grove
No. Riverside Illinois

oooooooooo&ooooooooooooooooooooooocmooooooooooo/'^'coooooooooooooooooooooooooooooooaoooooooooooooooooc

Šiame gražiame, vėsame gamtos papuoštame BERG- 
MAN’s GROVE, prie 24-tos ir Desplaines Avė., No. River
side, III., Liepos 14-tą d., renkasi Dienraščio “DRAUGO” 
skaitytojai ir prieteliai, “Draugo” leidėjų, Lietuvių Kata
likų Spaudos Draugijos, rėmėjai, ir visi bendraminčiai, ne

tik pasilsėti, pasilinksminti, pasižmonėti ir pasivaišinti, 
bet kartu paremti savąją katalikišką spaudą. Taigi, 
rezervuokite Liepos 14-tą dieną mūsų Vasariniam Piknikui 
ir kartu su savo draugais ir pažįstamais traukite linksmai 
į Bergman’s Grove!

Kyla spaudos reikmenų kainos, išlaidos didėja. — — Atvykę, draugiškai padėsite dienraščiui “DRAUGUI”.

UUflNRASTIS DRAUGAS, UHICAGO, ILLINOIS

kandidatus pagal anketas ir FU L-oUnvc 
nurodytas kvotos ribose ir «««¥».
juos galutinai ištirs. Visi'
kandidatai turi būti ištirti 
saugumo požiūriu.
EMIGRUOJANČIU Į JAV 
SUSKIRSTYMAS

“Schwarzwaelder Post” š. 
m. balandžio mėn. 24 d. Nr. 
32, apie emigrantų grupes 
skelbia:

‘‘JAV generalinis konsula
tas amerikiečių sričiai Vo
kietijoje skelbia užsienių rei
kalų ministerijos paskirsty
mą asmenų, galinčių vykti į 
JAV.

1 Asmens, prievarta dar
bams Vokietijoj atvežti.

2 Nacionalsocializmo au
kos, kurios turėjo savo tė
vynę apleisti iš Vokietijos 
pasitraukti, karo eigos nu
blokštos ir negalėjusios su
grįžti tėviškėn;

3 Dėl tikybinių įsitikini
mų, rasės ar opozicijos NS 
DAP iš tėvynės ištremti ir 
padėtį koncentracijos stovy
klose.

4 Asmens iš tėvynes pa
bėgę, kad išvengus persekio- 
jimiĮ minėtų 3 str.

5 Asmens vokiečųi kari
nės valdžios kariniais sume
timais (karo tarnybon nepa
šaukti) iš tėvynės pasitrau
kę ir iš Vokietijos pasišalinę.

6 Asmens, turintieji rimtą 
pagrindą, jei dėl politinio, 
rasinio ar tikybinio persekio
jimo bijo grįžti į tėvynę. 
Tas neliečia vokiečių, kurie 
rasinių, tikybinių ar politi
niu požiūriu nebuvo perse
kiojami.

Norinčiųjų išvykti tikrina
ma patikimumas ir sveikata 
pagal JAV emigracijos įsta
tymą.

OPA žinios
Washingto‘n, D. C. — OPA 

gerokai pakėlė lubas kieto
sios anglies kainai. Pakelta 
nuo 40c iki $1.15 ant tono, 
žiūrint anglies rūšies. Ben
drai, kietoji anglis bus bran
gesnė 91c už toną.

"Aš nužudžiau Suzanne Degnan"
Daugelio jau kaip ir pa

miršta baisi žmogžudystė, 
kuomet devynių metų mer
gaitė Suzanne Degnan, naktį
sausio 7 d., buvo iš namų Aš noriu grįžti į Chicago ir 
pagrobta ir žiauriausiu būdu atsiimti užmokesti, nors tai
nužudyta nepaisant tėvų su
tikimo išmokėti reikalauja
mą mergaitei išpirkti pinigų 
sumą, vėl atgijo.

★

Apie šimtas įtariamųjų 
toj apielinkėj asmenų buvo 
policijos suimti ir tardomi; 
kai kurie net dviem atvejais.
Dėsėtkai tūkstančių dolerių
paskirta tam, kas nurodys j įr dirbęs aukščiau minėtoj li- 
piktadarį. Visos pastangos goninėj, kurios chirurginiais
tačiau buvo veltui. Piktada
rys ir po šiai dienai yra 
laisvėj.

★

Vakar visai netikėtai gau
ta žinia iš Phoenix, Arizona, 
kalėjimo, kad ten esąs Rich-
ard Russell Thomas, 42 me- tas už nepadorumus su 13- 
tų, autoritetams “prisipaži- kos metų mergaitė. Teismas 
nęs” mergaitės nužudyme. Į bus ateinantį pirmadienį.

Vėl gaisras viešbutyje
West Side Hotel, 722-24 S. 

Halsted St., užvakar kilo 
gaisras, kuriame nuo ugnies, 
nukentėjo keturi svečiai, 
šešiolika kitų svečių saugiai 
išbėgo.

Ugnegesiai - daktarai
Mrs. Minnie Barry, gyv. 

1536 E. 62 St., užėjus šir
dies atakai, pašaukta ugne- 
gesių inhalator vienetas. 
Moteriai atgaivinti panau
dota net keturios bonkos 
oksigeno.

Sekmai, Liepos-July 14d., 194b.
Prasidės mūsų įprastu laiku

Tuo metu jis gyveno Chica- 
go ir ėjo vyro-slaugas parei
gas Woodlawn Hospital.

“Aš nužudžiau mergaitę.

būtų elektros kėdė”, šaukęs 
Thomas.

Iš Chicago į Phoemx išvy
ko valstybės gynėjo padėjė
jas ir detektyvai.

★

Thomas sakos į Chicago 
atvykęs gruodžio 5 d., pra
eitų metų. Gyvenęs su šeima 
adresu 6356 S. Normai Avė.,

įrankiais ir mergaitę nužu
dęs. Be to, jis sakos esąs 
taippat namų sienų dažyto
jas, muzikos kompozitorius 
ir radio artistas. Vedęs ir tė
vas trijų vaikų.

Phoenix policijos jis suim-

Patruliai pakraščiuose
Chicago park distriktas 

praneša, kad oficialiai ati
darius visas ežero pakraščiu 
maudykles, du laivai kasdien 
patruliuos, pakraščius iki 
miesto ribų.
124 merginos “life guards” 

jau pilnai paruoštos ir nuo 
ateinančio penktadienio pra
dės eiti savo pareigas.

Važiuodamas ne
miegok

Lyle Blunt, 551 Franklin 
St., River Forest, guli ligo
ninėj sužeistas. Jaučias lai
mingas, kad tiktai sužeistas. 
Važiuodamas automobiliu už 
migo ir 23 bloke Washington 
Bulvard užvažiavo ant lem
pos stulpo.

•J

Ketvirtadienis, biri. 27, 1946

imus
X Kabinas Ephraini Osri, 

kurs sakosi vienatinis žydų 
dvasios vadas Lietuvoje, iš- 
sigelbėjęs iš nacių mirties 
žabangų, vakar kalbėjo A- 
merikos žydų kilusių iš Lie
tuvos Federacijos susirinki
me, Midlan Hotel. Kalbėjo 
lietuviškai,

X Jonui Kass, žinomam 
lietuvių biznieriui, savinin
kui didelės jewelry krautu
vės ir laikrodžių taisyklos, 
4216 Archer Avė., vardiniij 
proga buvo suruošta surpry- 
zas. Visa J. Kass šeima yra 

1 stambi organizuoto katalikų 
jaunimo rėmėja.

X Nellie^ Albert Masiliū
nai su sūnum Edsvard, iš E. 
Pittsburgh, Pa., atvykę į 
kun. dr. A. G. Rakausko pri
micijas, lanko Chicago lie
tuvių įstaigas ir stebisi, kad 
lietuviai galėjo čia tiek jų 
sukurti.

X Juozas ir Ona Norvilai, 
iš Marąuette Park, pavyz
dingi katalikai, daro žygių 
paimti auginimui ir auklė
jimui vieną lietuvių našlai
čių Vokietijoj, kuomet jie 
bus atvežti į Amerikos Jung
tines Valstybes.

X Jonas Ragauskis, sūnus 
žymios veikėjos Juozapinos 
Ragauskienės Town of Lake 
kolonijoj, šiomis dienomis 
garbingai paliuosuotas iš U. 
S. tarnybos. Didelis džiaugs
mas motinėlei, sesutėms ir 
broliui sulaukus mylimo sū
naus ir brolio.

X George W. Butkes, 150 
E. 120 St., kaltinamas su
važinėjime Morton Padgett, 
15709 Lexington Avė., mirė 
nuvežtas į ligoninę. Tas at
sitiko praeitą sekmadienį 
Harvey.

X Kun. Ig. Albavičius, šv. 
Antano par. klebonas, gydo
si Loretto ligoninėj. Pirma
dienį jam buvo padaryta sėk
minga operacija.

X Pranas Pumputis, Dar 
rius-Girėnas posto komande- 
ris, gavęs atostogų, žada su 
žmona išvykti poilsio į 
Grand Rapids, Mich, pas sa
vo gimines.

Surastas istorinis 
revolveris

Istorinis revolveris, kurio 
buvo nužudytas pirmas Chi
cago mayoras. Carter Har- 
rison, 1893 metais, ir nese
nai pavogtas iš Chicago 
Historical Society Muzejaus, 
Lincoln park, šiomis dieno
mis netikėtai rastas polici
jos iš Racine stoties.

Praeitą sekmadienį galiū
ne 1622 Division St. įvyko 
muštynės. Atvykus policija 
sulaikė E. Swiatowski, 111 
Thomas St.; ir F. Krageski, 
2140 Potomac St., pas ku
riuos rado šį istorinį revol
verį.

Jaunuoliai sakos revolverį 
pirkę nuo kito jaunuolio, o 
šis sakos jį radęs ant tuščio 
loto. Kaip ten buvo, policija 
sužinos.

Pirmas Chicago mayoras 
buvo nužudytas savo namuo
se Patrick’o Prendergast’o, 
kuris buvo pakartas.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’




