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KAINU KONTROLĖS AKTAS PAS PREZIDENTĄ
Jei Nesusitars Sušaukti Taikos Konferenciją Liepos 15, 

Tai Keturi Ministrai Greitu Laiku Išsiskirstys j Namus
--------------------- ' s,ta muštynės tarp jugosla.vų

(“Draugo” Specialaus Korcspon- įr italų ir bijomasi, kad ja- 
dento Paryžiuje Pranešimas). goslavai nepabandytų pada.

Nors jokio oficialaus pra- 1 r5rti vidaus ^“kilimą, pasta.- 
nešimo apie slaptą posėdį t-vdam' anglo-saksus paskui 
nebuvo padaryta, tačiau iš Pnes >vykus» fakt*; 
gandų, kurie sklinda konfe- Tam tikslui į Triestą at~ 
rencijos koridoriuose, gali- plaukė šią savaitę anglų kar
ma suprasti, kad Triesto ro laivai ir prie Wilsono Ii
klausimas buvo svarstytas 
ir galima tikėtis., kad bus 
prieita, prie susitarimo.

Dabar ministrų pavaduo-, semburgo rūmų durys ?.tsi- 
tojai yra susirūpinę, kaip, darė “Keturiems Didie

siems,” visiems buvo malo
nu išgirsti, kad ministrai 
susitarė dėl Italijos ekono
miškų kląusimų, kad buvo 
priimtas nutarimas atitrauk 
ti ks.riuomenę iš Italijos ir 
Bulgarijos, kad sunkiai iš
sprendžiamas italų kolonijų 
klausimas atidėtas vieniems

ant balto juodu surašyti šį 
susitarimą. Tie patys gan
dai leidžia manyti, kad Tri
esto miestas ir uostas bū
siąs paverstas tarptautiniu 
Po sąjungininkų kontrole ir 
italų-jugoslavų siena bus 
pravesta pagal Morga.no li
niją.

Taikos Konferencija 
15 Liepos?

metams, bet dar buvo pasi
likę visa. eilė klausimų, kaip 

Byrn.es iš savo pusės pa- Triestas, Vokietija ir Aus- 
siūlė sušaukti taikos konfe- trija, kurie visus labiausiai 
renciją Paryžiuje liepos 15 jaudino.

Tik viena sovietų Rusija 
reikalauja prijungimo Tri
esto prie Jugoslavijos. Ame
rika., Anglija ir Prancūzija 
tam priešingos. Prancūzai 
pasiūlė, kad Triestas būtų 
paverstas tarptautiniu mies
tu dešimčiai metų, o jų pa
baigoje būtų padarytas ple
biscitas, prie ko nori miesto 
gyventojai priklausyti, prie 
Italijos ar Jugoslavijos. Gal 
tai būtų geriausias būdas 
išsipainioti iš to klausimo. 
Po dešimties metų ir vie
niems ir kitiems būtų vilties 
turėti miestą. Bet per tą de
šimtį metų, ar pasaulis išbus 
ramus ?

d., bet Molotovas pastebėjo, 
kad gal truputį per anksti... 
nes dar ne visais klausimais 
susitarta. Tada buvo priim
tas Bevino pasiūlymas kon
ferencijos laiko paskyrimą 
atidėti iki šio penktadienio, 
nes iki to laiko bus galima 
ir kitais klausimais susitar
ti.

Po to, Byrnes turėjo tele
foninį pasikalbėjimą su pre
zidentu Trumanu ir iš naujo 
nusiminimas visų veide pa
sirodė.

Penktadieny mes pamaty
sime, ar Molotovas nusileis 
ir taikos konferencijos at
stovai susirinks Paryžiuje
liepos 15 d., arba preziden- • —Jei Triestas bus priskir
tas Trumanas atsiųs Byrne- 
sui savo lėktuvą, kad jis 
grįžtų į Washingtoną ir ne
gaišintų be reikalo laiko. 

‘Keturi Didieji’ Mokosi 
Istorijos

Per tas pirmąsias konfe
rencijos dienas, benagrinė- 
darni Triesto klausimą, ke
turi ministrai gerai išmoko 
istorijos, Jie pamatė, kad 
visos didžiosios invazijos į 
Italiją, kaip hunų, lombar
dų, ostgothų buvo padary
tos per tą vietą, kur šian
dien stovi Triestas. Jei šian
dien šis natūralūs Italijos 
gynimosi raktas jai būtų at
imtas, ji nustotų savo prin- 
cipalinio ginklo ir negalėtų 
ginti Po lygumos nuo bet 
kokio priešo, kuris ateitų iš 
Rytų.

Atidavus jugoslavams Is- 
tros pusiauss.lį su Triesto 
miestu, italų saugumas bus 
netvirtas ir jugoslavai su 
rusais kiekvienu metu galės 
jiems grąsin i. štai kodėl 
rusai taip užsispyrę reika
lauja atiduoti Triestą jugo
slavams, kad iš italų rankų 
išmušus gynimosi akydą.
Saugumo Priemonės Prieš 

Netikėtumą
Pačiame Trieste padėtis 

įtempta. Kasdien mieste vyk

nijos sutraukta anglų ir 
amerikiečių kariuomenė.

Nuo to laiko, kai Liuk-

tas prie Jugoslavijos,—pa 
reiškė Italijos vyriausybė,— 
tai bus laužymas ne tik prin
cipų dėl kurių demokratiš
kos tautos kovojo, bet kartu 
išsilaisvinusios tautos smau
gimas, Italai visomis jėgo
mis priešinsis prieš Triesto 
prijungimą prie Jugoslavi
jos ir niekad nepasirašys
tokios gėdingos taikos su- Pa darbininkus į savo
tarties.

Problema nėra jau taip 
lengva. Italija šiandien yra 
demokratija. Tad ministrai 
klausia, ar jie turi teisę 
atimti šį miestą Italijai, kur 
trys ketvirtadaliai gyvento
jų yra italai.

Po pirmojo pasaulio karo 
“Didiesiems’’ užteko šešių 
mėnesių, kad paruošus Ver
salio sutartį, šį kartą vis
kas eina lėtai. Žmonės neri
mauja, o “Didieji” visai ne
skuba.

Reikėtų pagaliau paskubė
ti sukurti taiką, kol ginklų 
sandėliai nėra iš naujo per
pildyti, nes tada bus per 
vėlu.

Pagaliau Prancūzija Turi 
Vyriausybę

Po trijų savaičių pagaliau 
Prancūzija turi savo vyriau
sybę. Bet Bidault šį kartą 
negalėjo įgyvendinti savo

svajonės ir kabinetą sudary
ti tautinės vienybės pagrin
dais. Jis grįžo prie tripar- 
tizmo principo, tik šį kartą 1 
skirtumas toks nuo buvu
sios vyriausybės, kad krikš
čionys demokratai (MRP) 
turi kabineto raktus, nes 
užima visus svarbiausius 
postus: prezidentūrą, teisin
gumo, užsienių reikalų, fi
nansų, ekonomijos ir kariuo
menės ministerijas.

Komunistai gavo ginklavi
mosi, industrijos, darbo, 
sveikatos, atsistatymo ir bu
vusių kovotojų ministerijų 
portfelius. Likusias ministe
rijas užima socialistai. Jei 
anksčiau buvusioji ministe
rija. buvo sudaryta iš devy
nių socialistų, aštuonių ko
munistų ir septynių: MRP, 
tai šioji visai priešingai turi 
daugumą krikščionių demo
kratų, kurių yra net devyni, 
komunistų tėra tik septyni 
ir socialistų šeši.

Šis Bidault kabinetas tu
rės labai ribotą galią ir ma
žai laiko išplėsti savo veiki
mą. Pirmiausiai jis turės 
prižiūrėti, kad trtio greičiau
siai būtų paruošta konstitu
cija, kad rudeniui būtų iš
rinkta jau pastovi vyriausy
bė, patvirtinti Bliumo pasi
rašytą Amerikoje sutartį ir 
išspręsti algų pakėlimo 
klausimą

Paskutinysis yra pats 
opiausias ir visi supranta,, 
kad jei bus pakeltos algos, 
tai automatiškai kils kainos 
ir prancūzų frankas bus ver
tas tiek, kiek rumuniški ar 
vengriški pinigai, kur duo
nos kilogramas kaštuoja mi
lijonais.

Patarlė sako, kad algos 
lipa laiptais, o kainos kyla 
liftu. Tokiu būdu gyvenimo 
brangumas visad bus aukš
tas.

Patys komunistai tai su
pranta, bet šis algų pakėli
mo reikalavimas jiems buvo 
reikalingas, kaip priemonė

rankas, kad štai kokie jie 
geradariai, nes rūpinasi dar
bininkų reikalais. Tačiau da
bar Bidault pasiūlius jiems 
užimti maisto tiekimo mi
nistro vietą, jie visom ketu
riom atsisakė nuo portfelio, 
nes tai pati bjauriausi vieta. 
Kaip jie tada galės suversti 
kokiai partijai kaltę, kad 
Prancūzijoje blogai maitina
mi, kad krašte vyksta spe
kuliacija ir panašiai.

Šį kartą “raudonasis ca- 
vojus” praėjo ir Prancū ija 
vėl nekurį laiką galės lais
vai kvėpuoti. Vyt Arūnus

ORAS
Giedra, šilta, ir trošku. 

Saulė teka, 5:19; leidžiasi, 
8:30. Sekmadieny lietus su 
griaustiniu.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

PO VANDENIU BIKINI ATOLYJE

Bikini vandenyno d^gne; po 162 pėda? v rudens, nardy
tojas vaikščiodamas sukelia koralo “dulkes.” Povandeni
nis fotografavimas, karo metu varto j?.mas minų suseki
mui, yra toliau ginklų biuro vartojamas fotografuoti ato
minės bombos išbandymą. (Acme Telephoto, iš bendro 
kariuomenės-la.ivynę dalinio, radijo foto.)

Bymes Pasakė Molotovui Jis Šiandien 
Reikalaus Konferencijos Sušaukimo

ių komisijos dienotvarkėje. 
Reikalas iškilo vakar, kuo

met Jungtinių T3.utųi apsau
gos tarybos tvarkos ir pro
ceso ekspertai užgyrė nuo
statą numatantį by kokio 
reikalo priėmimą vien tik 
didžiumos balsu 12 narių 
tarpe. Rusų narys komitete 
tam priešinosi ir rezervavo 
teisę sovietų delegatui Gro- 
myko iškelti reiksią šios 
dienos uždarame posėdvje.

PARYŽIUS, birž. 28. _ 
Keturių Didžiųjų užsienių į 
ministrai šiandien susirinko 
skubiam posėdžiui, kuriame 
svarstyta penkios ta.ikos su
tartys, bandydami kuo grei
čiausiai paruošti sceną 21 
tautos taikos konferencijai 
Paryžiuje ateinantį mėnesį, i

Vietoj jaukios nuotaikos, 
kaip vakar kuomet nutarta 
Dodekanų salas pavesti Gra.i 
kijai ir pakeisti Prancūzijos- 
Italijos pasienį, šios dienos 
posėdis. užsibaigė karštu su- 
siginčijimu. U.S. valstybės 
sekr. Byrnes įspėjo Moloto
vą, ka.d jis ryt dieną iškel- 
siąs, taikos konferencijos 
klausimą, ir norėsiąs gauti 
atsakymą vienaip ar kitaip. , 

Rusai Nori Atidėti
Molotovas tuomet sakė 

ministrai turėtų pirmiau su
sitarti visais pagrindiniais 
reikalais, kaip tai Trieste 
reikalu, ir norėjo taikos kon
ferencijos reikalą atidėti 
sekmadieniui.

Byrnes nenusileido, ta
čiau, ir pareiškė ryt dieną 
kels taikos konferencijos 
kaukimo reikalą. Obzervato- 
riai spėja, kad Molotovas 
tam priešinsis. Visi galvoja, ! 
kas tuomet įvyks.

Rusai Nori Savotišką .
Atomų Jėgos Kontrolę
NEW YORKAS, birž. 28. i 

—Rusija šiandien patiekė I 
UN atominės jėgos komisi
jai balsavimo ginčą, kuomet 
ji pareiškė kovosianti už 
nuostatą reikalaujantį bent 
dviejų trečdalių narių balsa
vimą užgyrimui visų reika-

Kongreso Vadai Ragino Truman'ą
Pasirašyt Kainų Kontrolės Pratesimą
WASHINGTONAS, birž. 28.—Norintiems kalbėti gavus 

po valandą pasisakyti už ar prieš kainų kontrolės akto 
pratęsimą, senatas 47 balsais prieš 23 užgyrė pažabotąjį 
OPA aktą, ir pasiuntė jį Prez. Tr.unanui pasirašyti arba 
atmesti.

WASHINGTON, birž. 23. 
—Kongreso “keturi didieji” 
šiandien ragino Prez. Tru- 
maną pasirašyti OPA pratę
simo bylių, kuris, tikima, 
bu? patiektas prezidentūrai 
pirm dienos pabaigos. Sena
toriai Barkley ir McKellar 
ir atstovai McCormack ir 
Rayburn tarėsi su Preziden
tu per 45 minutes šį rytą.

Anot Barkley, visi keturi 
“ragino Prezidentą pasirašy
tą aktą, nežiūrint koks jis 
blogas,” kadangi be šito 
akto padėtis būtų kur kas 
prastesnė, tačiau Preziden
tas nepasisakęs tuo reikalu.

Filibuster Susmuko
Tuoj po vidurnakčio šį 

rytą užsibaigė šen. W. Lee 
O’Daniel (D., Tex.) filibus- 
teris prieš OPA aktą. Jis 
buvo iškalbėjęs suvirš aš- 
iuonias valandas.

Senatas susirinko šį rytą 
tęsti debatus dėl to akto, 
kuris išsibaigs sekmadienio 
vidurnakty, jeigu nebus pa
sirašytas.

Susitvarko 'A’ Bombos 
' Bandymui Sekmadieny

PAKELY Į BIKINI, birž. 
i 28.—Kariuomenės ir laivyno 
i viršininkai šiandien atsklei- 
’ dė kronologiškas smulkme- 
i nas isterijos didžiausio mi- 
litarinio ir mokslinio išban
dymo. Laikraštininkams bu
vo išaiškinta pilnas planas 

i atominės bombos išbandy
mui pirmadieny (sekmadie
ny Chicagos laiku).

Jeigu tik oro sąlygos bus 
išbandymui palankios, tai 
bandymas įvyks. Radio klau 
sytojai apie 5 vai. po pietų 
(Chicagos laiku) girdėsbom 
bos sprogimą.

Pasakojo Kaip Rusas 
Bandė Išgauti Žinias

SEATTLE, birž. 28.—Ško
tijoj gimęs laivų inžinierius 
Herbert Kennedy šiandien 
teisme pasakė kaip rusas 
Nikolai Gregorovich Redin

Rusai Sulaikė. Tardė 
Du U.S. Laikraštininkus

VARŠUVA, Lenkija, birž. 
28.—Rusų; slaptoji policija 
sulaikė ir tardė amerikie
čius korespondentus, John 
Scott ir Elie Abel, Poznane, 
teigdami vienas jų esąs ru
sas dezertyras, nes gerai 
vartoja rusų kalbą. Jis bu
vo sustabdyti bevažiuodami 
džypu iš Berlyno į Varšuvą, 
ir buvo paleisti tik po to kai 
du U.S. ambasados tarnauto
jai atėjo į pagalbą.

Vėliausių Žinių Santrauka
—UNRRA direktorius LaG^ardia. sakė jis atsistatydins 

pigu Kongresas anrubežiuos UNRRA šalpos darbą.. Nu-
atyta baigti UNRRA šalpą šių metų pabaigoje.
—Ats. Cannon prašė atstovų rūmus atšaukti savo prie

dą prikergtą prie UNRRA duoklės mokėjimą, kiurkso 
draudžiama vartoti U.S. pinigas tuose kraštuose, kur ne- 
įleiedžiami amerikiečiai laikraštininkai, kas reiškia Rusijoj

—Maždaug 11,000,000 lenkų balsuos ryt dieną užgyri
mui savo komunistinio rėžimo veiklos-politikos.

—Delavvare upės prieplaukai sukritus į 20 pėdų gilumo 
vandenį, šeši darbininkai pradingo.

—Tito įspėjo Jungtines Tautas, kad jeigu Trieste rei
kalas bus pavestas tai organizacijai ir Jugoslavija bus 
nebalsuota, jugoslavai nepalankiai žiūrės į UN.

prašė iš jo žinių apie naujai 
statomą U.S. laivą, ir siūlė 

jjam pinigų už tas informa
cijas.

Redin yra teisiamas už 
šnipinėjimą šiame krašte. 
Jis yra Rusijos l2.ivyno lei
tenantas, bet nei jo geras 
draugas Kennedy nežino ko
kioms jis pareigoms buvo 
čia atsiųstas. Kennedy susi
draugavo su Redin kaipo su 
alija.ntų valstybės jūrininku, 
bet vėliau raportavo jo rei
kalavimus investigacijos biū 
rui, kuris suareštavo komu
nistą.

Amerikiečiai Bijo 
UŽDUolimiį Kinijoje

ŠANGHAJUS, Kinija, birž. 
28.—Raportuota jog U. S. 
ks.riuomenės Kinijoje virši
ninkai vis labiau susirūpinę 
dėl atakų prieš amerikiečius 
galimybės, jeigu generolui 
George C. Marshallui nepa
siseks sutaikyti Kinijos val
džią ir komunistus. Minios 
šiame mieste jau demons
travo, nešini plakatus skel
biančius: “Amerikos armija 
turi nešdintis iš Kinijos.”

Mėsininkas Rastas 
Nužudytas Savo Bute

Ercole Mele, 32, skerdyk
los savininkas, buvo vakar 
dieną rastas nužudytas -savo 
bute, 816 W. 61st st. Jo gal
va buvo beveik visiškai nu
kirsta. Kambaryje buvo žy
mės jog vyko didelė® grum
tynės.

Policija daro tyrinėjimą, 
ir žiūri į juodąją rinką, ka
dangi Mele buvo padaręs 
pareiškimą prieš juodosios 

• rinkos veikėjus, ir net bu- 
i vęs pat,?. įtariamas pardavi- 
įr.ėjimu mėsos juodąjai rin- 
I kai.

Britai Ruošiasi Prieš
Naujus Žydu Puolimus
JERUZALE, birž. 28. — 

Britai valdininkai Palestino
je ėmėsi nepaprastų apsr fi
gos priemonių, tikėdamiesi 
jog žydų požemis praves 
naujus puolimus. Izoliuotų 
pozicijų kareiviai tarpe Je
ruzalės ir Tel Avivo buvo 
atšaukti į Jeruzalę.

KALENDORIUS
Birželio 29 d.: Šv. Petras 

ir Šv. Povilas apaštalai; se
novės: Para jus ir Gedrime.

Birželio 30 d.: Trečias 
Sekmad. po Sekminių, Šv. 
Emilija ir Šv. Liucina; se
novės: Tautginas ir Uogelė.

Liepos 1 d.: Brangia.niojo 
V. Jėzaus Kraujo Šventė; 
senovės; Gendrutis ir Liepa.

Morga.no
Byrn.es
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WISC0NSIN0 LIETUVIU ŽINIOS
Kenosha Žinios

Trečiadienio vakare sese
lės Pranciškietės išvyko i
savo motiniškąjį namą, Mt., , .. ... , .
t. -j tJiY l. u davėjas. Jis jau pardavė net Providence, Pittsburgh, Pa.. • / v. J ?

j Tikietų platinima.a eina la
bai sparčiai.

Antanas Poshka, kol kas, 
yra geriausias tikietų par-

į stotį palydėjo klebonas ir, knygučių Gus Pryzchi- 
irojvoi chowski pardavė 9 knygu

tes.
APLINK MUS 
MILYVAUKEE

Vincas F. Mikelionis, jau
nas kemijos inžinierius, iš 
Dubois, Pa., kuris dirba di- 

' delį darbą Greede fabrike, 
šiomis dienomis buvo išrink
tas redaktorium dieninio 
laikraščio išleidžiamo laike 

! International Junior Cham- 
ber of Commerce seimo, Mil- 

, waukee Schroeder viešbuty
je. Jam tenka eiti redakto
riaus pareigas mėnesinio 
Milvvaukee Junior Chamber 
of Commerce žurnalo. Jis 
yra uolus šv. Gabrieliaus 
parapijos Šv. Vardo Drau
gijas .narį/s ir Marąuette 
Universiteto graduantas.

Altoriaus patarnautojai, 
antradienį, liepas 2 d., vyks
ta piknikui ir artimus par
kus. Bus daug dovanų, val
gio ir t.t.

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys

mokyklos vaikai.

Šiokiomis dienomis vargo
nininkės pareigas eina Patri- 
cia Jackl; jai padeda Co- 
rinne Stec. Abi buvusios se
selės Cecilijos mokinės.

Kenosha ligoninėje sun
kiai serga. Sadauskas.

Savo ūky gyvenanti Vik
torija Dvelis irgi serga. Ji 
yra priežiūroje savo dukters 
ZaLatukienės.

Kenosha lankėsi kunigai 
marijonai: Juozas Kuprevi
čius, Albinas Gurklys ir Jo
ną.g Petrauskas.

Visi patenkinti rezultatais 
mūsų “bowling jamboree”. 
Kadangi jau užeina šiltas 
oras, susirinksime tik rude
nyj, kada oficialiai pradėsi
me Šv. Petro pąrs.pijos bow- 
lir.g league.

Milwaukee Žinios
MŪSŲ REMONTAS

Šiandien matote paveiks
lą, kaip atrodys mūsų, Šv. 
Gabrieliaus parapijos, baž
nyčia, kai bus baigtas re
montas iš lauko pusės.

Tikrai bus didelis skirtu
mas tarp dabartinės ir at
remontuotos bažnyčios. Ap
link bug plytomis apmūryta, 
o iš priešakio, kur dabar y- 
ra atviri laiptai, bug paden
gta ‘‘lannon” akmens ply
tomis.

Šiuo metu parapijos kle
bonija baigiama ir greitu 
laiku tikimės gauti reikalin
gus valdžios leidimus me
džiagos bažnyčios statybai. 
Visas tas remontas kainuos 
nemažai pinigų. Parapija 
šiuo laiku turi dalį reikalin
gos sumos, o planuojamais 
parengimais tikisi sukelti 
daugiau nei pusę sumos.
PARAPIJOS PIKNIKAS

Visa parapija rengiasi 
prie didelio vasarinio pikni
ko Maple Grove, rugpiūčio 
18 d.

Duodama didelės dovanos.

\ asiliauskieiiė - Franckcvičiūt 
Zofija.

Venek ienė-1 ki ra uska itė 
kil. iš Gruzdžių, Šiaulių

Vyšniauskaite Elena, 
sius pavardė nežinoma.

Waigen-Starinskaitė.
Zaleckis Tamošius ir jo sūnus 

inžinierius. Tamošius kil. iš Se
redžiaus, Kauno ap.

Žiemys Adolfas ir Norbertas-, 
sūnūs Kazio, kilę iš Salako vai., 
Zarasų a p.

Žilinskaitės, Anelė ir Konstan
cija, dukterys .Jono, kil. iš Jos
vainių vai., Kėdainių ap.

Consulate General of 
Lithuania

41 VVest 82nd Street 
New York 24, N. Y.

a p.
Elena,

u-

Lietuvos Konsulato 
Chieagoj Paieškojimai

Gritėnaitė Pranciška, gyv. Chi
eagoje.

Imbras (Imbrasas) Pranas ir 
Marijona, gyv. New Yorke.

Izhiekis Jurgis, iš Rokiškio, 
gyv. Chieagoje.

Jokubauskienė-Domeikaitė Elz
bieta, gyv. Chieagoje.

Janavičiai, iš Vilkaviškio. 
Jonikas Jonas, iš Ck>*udvilės

LAIKYKITE PINIGUS 
SAUGIOJ IR PARANKIOJ VIETOJ

Savings and Loan AssociatiB
SAUGUMUI yra apdrausta iki $5,000.00 per Federal Savings and 

Loan Insurance Corporation, Washington, D. C. x 1

/
Pasidėti ir išimti pinigus galima asmeniškai 

ir laiškais

MOKAME 3% DIVIDENDŲ ’
JŪSŲ PARANKUMUI RANDASI ’

1739 SO. HALSTEI) ST. x
Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 5:30 vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 

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

Taip atrodys šv. Gabrieliaus bažnyčia, kuomet bus at
likti visi remonto darbai. Tikraį bus graži iš lauko ir vi
daus.

vai., gyveno Paterson, N. -J. 
Juozapavičiui, iš Vilkaviškio. 
Jurgaiticnė-Kasperavieiūtė Elz

bieta, gyv. Chieagoje.
Jurgaitis Stasys, gyv. Chiea

goje.
Ka.iošienė-Dapkutė Bronė, iš

Joniškio vai., gyv. Chieagoje. 
Kaminskas Antanas, iš Taura

gės aps.
Kaminskas Kazys, gyv. Chiea

goje. ;
Karalienė Konstancija, iš Čeda

sai vai., gyv. Chieagoje.
Kataaskas Ignas, iš Pagraman

čio parap., gyv. Chieagoje.
Kavaliauskas Tomas, iš Mari

jampolės aps. arba jo įpėdiniai.
Kavoliūnas Viktoras, Julė ir

Uršulė, gyv. Chieagoje.
Kelly Ėelix, gyv. Binghamton

ar Roehester.
Kepalaitė Marė, gvv. New Yor

ke.
, Kerbedis Pranas, gyv. Bostone. 

Kisie.ienė-Gritėnaitė, gyv. Mel-
rose Park. III.

Končius Pranas, gyv. Chiea
goje.

'Kopūstas Domininkas, iš Pa
nevėžio aps., gyv. Ziegler, ll.

Lukas Jurgis (Liikavičius). s.
Prano, iš Alsėdžių va., gyv. Chi
eagoje. ,

Majauskicnė Marija, gyv. Chi
eagoje. t

Masaitis Izidorius, rs Veliuo
nos valse., gyv. Chieagoje.

Mikelis Jonas, iš Akmenės vai.

I Matuliauskas Jonas, iš Debei
kių vai. *

Mazeliauskienė Zofija, iš Nau
miesčio val.<

Medžius Jonas, iš Panevėžio 
aps., gyv. Chieagoje.

Mikėnaitė-Bemotienė Anelė, iš 
Debeikių vai., gyv. Chieagoje.

Milinaitė Albertina, gyv. Chi
eagoje.

Miknis Juozas, gyv. Chieagoje.
Miliauskas Juozas ir Vincas, iš 

Simno, gyv. Brooklyne ir New 
Kensingtone.

Miltakiai, iš Pagramančio par., 
gyv. Chieagoje.

Motiejūnienė-Ramoškaitė Koste, 
gyv. Chieagoje.

Na u men ienė-A skaityte Marė;
gyv. New Britain.

Naureekienė-Pilipauskaitė Mor
ta, duktė Petro.

Norkus Antanas, iš Sedos vai., 
gyv. New Yorke.

Palubeekis Antanas ir Kons
tantinas, iš Jurbarko. Antanas 
į turi ūki Chieagos apylinkėj, Kons
tantinas gyv. Baltimore.

Panavas Juozas, sūnus Antano, 
iš Švenčionių aps., gyv. Chieagoj.

Papieviai. Anicetas ir Povilus.
Paulavičiūtė Uršulė, gyv. Chi

eagoje.
Pauliukevieienė-Bekenytė, iš Su 

haeiaus vai., gyv. Clevelande.

Petrulevičius Adolfas, Leonas 
ir Mateušas, iš Skuodo vai., Leo
nas gyv. Bostone.

Petruševičius Bronius, iš Kur- 
šėijų, gyv. Bostone.

Pili pa uska itė-Naureek ienė Mor
ta, duktė Petro.

Pilipauskas Kazimieras, sūnus 
Petro, gyv. Chieagoje.

Plukas Jonas, gyv. Waukegan, 
III.
Radomskis Jonas, sūnus Adomo, 
iš Marijampolės.

Ramanauskaitė Valerija, vyro 
pavardė nežinoma, gyv. Bingham
ton ar Roehester.

Ramoška Vaclovas, iš Širvintų, 
gyv. Brooklyne.

Ramoškaitė-Motiejūnienė Koste, i 
gyv. Chieagoje. I

Rakutis Antanas arba Ramuty
tės, visi gyv. Brooklyne.

Rėkus Antanas ir Jonas, gyv. 
Baltimore arba jų vaikai.

Rimkienė-Triukytė, gyv. Chi
eagoje.

Rinkevičiūtė Elena, iš Marijam
polės, gyv. < 'hieagoje.

Rumeiakienė Marcelė, gyv. Chi
eagoje.

Ručinskas Vincas, gyv. Chiea- 
goja

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
• • *

68C3 W. Cermak Road
BERWTN, ILUVOia

Ofiso Tek — Berwyn 8823 
Ros. Tel. — Lafsyette 6151 

Jeigu neatsiliepiama — 
gaukite: Berwyn 6200 

VALANDOS:

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

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

DR. VAITUSH. OPT.
LIETUVIS

Tel.: Cicero 1484

Dr.. i, R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 16th St. ir 49th Ct
Cicero. Illinois

OFISO VALANDOS:
Kasdien uo 2-4 pp. Ir 6-8 vak. 

šeštadieniais nuo 2-4 pp. 
Trečiad. ir Sektnad. uždaryta.

Tiksliu Tyrimas 
Ortbeptle Gydymas

Sakalauskaitė-f'esnienė Elzbieta Sereika Alfonsas, iš Panevėžio 
iš Pajevonio vai. jmst., gyv. Chieagoje.

Sakalauskas (Sokolesky) Domi-Į šeronaitė-l ihonavič'u nė Pelro- 
ninkas, iš Latvijos. Turėjo mesi- | nėlė, iš Vilkaviškio apskr., gyv. 
nę MvAlester, Okla. VVaterbury.

Šatkimiė-Kaminskaitč Teklė, iš I Šertvytis Povilas, iš Tauragės
Tauragės apskr. I Naumiesčio. Gyv. Kcntueki vai

Šaučiūnaitės Elzbieta (Stankų- st\beje 

nienė ?), gyv. New Yorke, ir E- Į Consulate of Lithuania
milija (pavardė po vyru nežino-: 
ma) iš Subačiaus vai.

šaueunas Jonas, gyv. Ne\v or
ka.
Tel. — YARds 6567.

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečlnskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 Weat 47th Street

OFISO VALAND08:
Nuo I Iki 4 pp. Ir T iki 8:8* vek

' J.RIMDZUS. D. C.
LICENSED CH1R0PRACT0R 

IN STATE OF INDIANA
Home daile b> Indiana—

Phone WENtworth 2627 

PHYSIO THERAPY 

936 West 63rd St. 
HOURS: Daily (—1 P. M. 
Baturdayi I A. M. to 1 P. M.

Tel. VIR 0980 (Office ir Namo.)

Dr. Walter J. Kirctok
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

4003 S. Archer Avė.
VALANDOS; 2— 4 popiet, 6:80 — 
8:10 vakarais. Trečiad. pagal sutarti.

Conteet Stiklai 
Šokinu Atnaojlnam

3b North La Šalie St. 
Cfiicago 2, Illinois

Būkit Malonus - 
SAVO AKIMS1

Tik vieną porą aklų gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
Uegzaminuotl jaa moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašaliu* 

visų aklų Įtempimą.

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetona, Jr.

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-toa
Telefonas: CASAL 0528, Chicago

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

Trečiad. Ir šeštad. 9:80 a. m. 
Iki 7:01 p. m.

LIETUVIAI DAKTARAI

Ofiso Tel......... VUSginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS K CHIRURGAS

4204 Archer Avenae
LIGONIUS PRIIMA:

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

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 W. Marąuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Bes. TeL: HRMlock 3160 

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

Trečiadieniais pagal sutarti.

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.

Mano 22 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Palengvina akių įtempimą, kuria 
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- 
iiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus.

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami j 

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

kaip pirma.

4712 South Ashland Avė.
Telefonas YARDS 1373

VALANDOS; nuo 10 ryto Iki 8 v. 
vak. Sekmad. pagal sutarti.

mHR*’

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEVVELRY 

KRAUTUVE

3241 So. Halsted Street
CHICAOO. ILLINOIS 
Tel. 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 
•Vaterproof Laikrodėlių ir .t t. 

Šiuos dalykus galite įsigyti ant

LENGVŲ ISMOKfiJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

DR. YVAETER J. SYVIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 VVEST CERMAK RD.
(▼ir* Metropolitan State Bankas)

Tel: — CANAL 7329

Vai.: — Kasdien — 10 Iki 11, X Iki 6, 7 
Iki • — šeltad. — 10 ryte Ud ( vak. Sek
mad. — lt Iki pietą. — Trečiad. atdaryta.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 8210 

Bes. Tel. REPubUe 0064 

Jeigu Neatsiliepiama— 

Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:

Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 
ir nuo 6 iki 9 vai. vakare. 

Trečiadienio vakarais ir taipjji 
Sekmadieniais pagal sutartį.

Tel.: GliOvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Rd.

(Dargia Vaistinės Name)
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 2 iki 4pp. ir 6 iki 8 ▼. 
(Trečiad;, Ir Šeštad., pagal sutartį)

Atidarė Ofisą —

DR. M. P. KLORIS
DANTISTAS

1821 So. Halsted St.
Tel. — HAYmarket 6031

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

Trečiadieniais pagal sutarti

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

TsL OANaI 6122

DR. BIEŽIS

BUDItIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL, 1000 k. Nedfilloa rak. 
WHFC 14S0 k, Ketvergo rak. 7:0*

BE

NORIU PIRKTI 
UŽ GASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)

DSl Susitarimo Sauk:

Republic 6051

30

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0*64 

Jei neatsiliepia laukite—

Res. Tek: MIJDway 2880
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryto. nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vak vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL dieną.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmad., Trečiad. ir fieitadienlo 

vakarais ofisas uždarytas.

RR^lI jENCIJA 
3241 West 66th Place 

TsL REPsUio 7868

Ras. 6968 So. Talman Avs.
Boo. TsL GBOvohiU 6617 
Offlcs TsL HKMock 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 Buaitarua

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6254 S. Ashland Avė.,
ROOlf B.

Ofiso Tel.: GROvehlB 5213 
Res. Tel.: PROspect 9476 

VALANDOS:
Nuo S lkl 4 popiet: 7 Ud S vak.: Ir 

Trečiadieniai* pa*al eutartj.

Tek OANaI 6267

■ss. TeL : PROspect 6669

DR. P. Z. ZALA10RIS
GYDYTOJAS IR CinRURGAS 

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

6 iki 9 vak vakAre.

DR. JOHN G. MULAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Neseniai Sugrįžęs U Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Saukite: BERWYN 6200 

VALANDOS:

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

TeL YARds 8146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. 5IEDLINSKI
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. —

Milto n.

DR. SIRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON
4645 So. Ashland Avenae

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

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

Office TeL YARds 4787 
Namų Tek PROspect 1930

Ofiso Tel. YlRginla 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVeriy 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso TeL: PULLMAN 1193
. Namo Tal.s Plll.l.lfl 1N R277

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

West Town Bldg.
2400 VVest Madison Street
Ofiso Tel.: SEEley 7330
Res. Tek: JlRUnsulck 0697 

VALANDOS:
Nilo 1 iki 3 r»>mrd • iki R vakam
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CLASSIFIED "HELP WANTED" ADS
HELI* M'.VNTED — VYRAI

MERGINU 11 iki 28
Pradedant 70 c. Į Valandą 

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

Jums Wrigley’s Gum dirbtuvėje.

1. Gėrėkitės švariu, maloniu, 
lengvu dienomis darbu!

2. Pastovus darbas — algos 
pakėlimas po vieno mėnesio!

3. 5 dienų, 40-val. savaitė!
4. Laikas ir pu«-S už vlršlaik)!
5. Proga Įsidirbti Ir pagerinti 

savo stovi!

6. šventadieniais nedirbsit — 2 
sav. apmokamos atostogos!

7. švarios uniformos duodamos 
ir išvalomos veltui!

8. Skanūs valgiai žema kaina 
mūsų pat cafeterljoj!

9. Tikra apsauga jums per libe
ralų Employees Beneflt Pienų.’

ATEIKITE Į MOŠŲ SAMDYMO OFISĄ DABAR!

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

3515 SOUTH ASHLAND AVENUE

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

REIKIA
PATYRUSIŲ

POLISHERS IR 
BUFFERS

Piecework
Geros Darbo Sąlygos

FRIGID FLUID CO.
2425 W. Van Buren

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVER'IISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolph 9488-948«

HELP AVANTED — VYRAI

BLACKSMITH
FINISHERS

SU PATYRIMU 
PRIE

MOTOR TRUCK 
BODIES

JACOB PRESS SONS
3320 S. Normai

* 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 work erther day 
or night shift.

GOOD PAY
Night shift differential 

Cafeteria with food at cost

Skilled needed:
TIMEKEEPER
CHARTMEN
MACHINE OPERATORS 

APPLY PF.RSONNEL DEPT.

Container Corporation 
oi America

905 N. May St.
PI ET—RYTUOSE 

DIRBTI VEI 
REIKIA

Patyrusių Journevmen:

REIKIA SKALBYKLOJE 
MANGLE MERGINŲ 

Press Operatorių ir Vyniotojų. 
Patyrimo nereikia.

HAHN BROS. LAUNDRY 
3529 W. North Avė.

REIKIA
VIRĖJŲ

Su hotelio arba 1-mos klasės 
restorano patyrimu.

KAIPO

Cheis arba Virėjai
VALGYKLOSE ANT 

SANTA FE TRAUKINIŲ
TAIPGI REIKIA 

DI8IŲ PLOVĖJŲ

FRED HARVEY 
COMMISSARY

216 W. 18th ST.

GUDRIOS MERGINOS 
MĖGSTA DIRBTI DEL

MOTOROLA

TAI GERIAUSIA

R A D I O
tUETA MIESTE

Jos Pradeda Nuo 83c 
Su Patyrimu 94c. 

Automatiškas Pakėlimas Iki

$1.04

4545 W. AUGUSTA BLVD.

TROPIC-AIRE REIKIA 
DŽENITORIŲ 
DARŽININKO

Ligoninės ir gyvybės apdraudos 
planas, švari moderniška

dirbtuvė.
ATSIŠAUKITE

4501 W. AUGUSTA BLVD. 
SPAULDING 2300

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ

DEL

DZENITORKŲ
UŽDARBIS 72$4 J VAL. PRADŽIA. 

7714 Į VAL. PO 3 MftN.
82 K Į VAL. PO e MftN.

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE MIESTO KRAŠTUOSE 

VAL:—8:80 VAK. IKI 12 NAKTJ

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO.

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS 

STREET EI X>O R

REIKIA STEEL WOOL 
TILE APPLICATORS

Patyrusių. Gera mokestis, 
pastovūs darbai*

ATLAS CONSTRUCTION CO. 
506 S. Wells St. 
WEBster 7540

HELP WANTED — MOTERYS

MOTERŲ
LENGVIEMS ASSEMBLY 

DARBAMS
IR LENGVO PAKAVIMO 

DARBAMS
Patyrimo nereikia. Darbo sąlygos Ir 
mokestis geriausia. Visos darbininką 
naudos priskaltant llgoniiu&s apmo
kėjimus ir apmokamos atostogos.

ATSIŠAUKITE ASMENIŠKAI 
MR. A. J. MII.LER, JR. 

ar MR. C. EVANS 
CHICAGO WHEEL & MFG, 

COMPANY 
1101 W. Monroe St.

CANAL 8155

Naujos Šv. Kazimiero 
Akad. Fundatoriai

Aukojo $500 Pranė Vait- 
kaitė.

Aukojo $200 Apolinaras ir 
Marcelė Mikšiai.

Aukojo i»o $100.00: Mr. ir 
Mrs. M. Couble, Mr. ir Mrs. 
E. Drabik, Jonas ir Marijo
na Derinčiai. J. Janušaus
kai, Ona Kinderienė atmini
mui a. a. Antano Kinderio, 
Vincentas Petrošius atmini
mui a. a. Mortos Petrošie
nės, Benediktas Ogentas, Jr., 
Kasparas Rimkus, Magdale
na Lukošienė, Uršulė Plutai 
atminimui Prano, Zigmas ir 
Eleonora Šalkauskai, Petras 
Kiburis, N. N.

Aukojo $75.00 Jonas ir A- 
polionija Armonai.

Aukojo po $50.00: Alum- 
nietės, Mrs. M. Goodyear, E- 
milija Kaminskienė, Barbo
ra Kazimieraitienė, S. La- 
chawicz, kun. J. Martis, Le
onas Mockus, Kazimieras Na 
kutis, Aleksandra Petkevi
čienė.

Aukotjo $35.00 Veronika 
Baturienė.

Aukojo po $25.00: Mr. ir 
Mrs. E. Apcel, Vladas Kava
liauskas, Pranė Dabulskienė, 
Marijona Milas, Prosevičiūtė 
Emilė atminimui Elenos Meš 
kauskienės.

Aukojo po $20.00: Jonas 
ir Paulina Kalainai, Juoza
pas ir Ona Kukėnai.

Aukojo $15.00 K. Beina- 
rauskas.

Aukojo po $10.00: Mr. ir 
Mrs. I. Aldoniai, Jieva Brau- 
nienė, Čepulių šeima, Dargių 
šeima, Druktenienė L., Eiš- 
minskienė Ona, Eimantienė 
Ona, Eitutienė Petronėlė, 
Grish Mr. ir Mrs. J., Iva
nauskienė F atminimui Juo-

PROF. KAMPININKAS 
ATIDARO SAVO 
GAUSYBĖS RAGA

(■atima laimė’i didelės su
mos pinigų. Pirmenybė duo
dama lietuviškiems Stalino 
bimbalams, pimpalams ir 
čebatlaižiams Amerikoj.

Įsižiūrėkit į šį pikčerį. Tai tikras pikčeris Jugoslavijos kapitoliuj Belgrade teismo, 
kuriame dabar teisiamas jugoslavų patriotų vadas generolas Draja Michailovičius. Jį 
dabar teisia Jugoslavijos vadinamas Supreme Court.

Kas šiame pikčeriuje ras jugoslavus teisė jus jugoslavą “valstybės gynėją” (proku
rorą), jugoslavą sargybinį, kuris paruoštas bile momentu smeigti štiku (durtuvu) Mi 
chailovičiui į nugarą, gaus dideles dovanas.

Jei iš lietuviškos bolševikijados kuris nors bimba suras tame pikčeriuje jugoslavus, 
gaus didelę auką Vėžio Institutui, Vilniuje, kad jis ten visus kacapus suėstų, taip pat 
gaus didelę auką ošpitaliui Maskvoje, kurios maskoliai nebeišgali pasistatyti ir Stali-

zapo Jaso, Jokantų šeima, | nas įsakęs savo ambasadoriui Amerikoj pinigus tam ošpitaliui iš kapitalistų sukolek- 
Jaukšienė ir Valančienė, VIa j tuoti.
das Kavaliauskas. Kraučiū-, Gi, jei Stalino bimbalai nesuras ant pikčerio nei vieno jugoslavo, tai arba jie man

ENGINE LATRE OPERATORIŲ A
TOOL MAKERS 309 W. WASHINGTON ST.

MIELINO MACH. OPERATORIŲ --------------------------------------------------

Pri. Trečias Karas Reikš
atsupkite Pabaiflį: Kard. Spellm

Paper Container Mfg. washington, mh. 28.
CoiTOdny —New Yorko Kardinolas

7415 EAST END AVĖ. Spellman, kalbėdamas į FBI 
akademijos graduantus, sa
kė trečias pasaulinis karas

MERGINU
Lengvi švarūs darbai 
spaustuvėje. Rankomis

ar mašinų darbams.

Mainanti Šiftai 
Naktimis Bonai 

Malonios Darbo Sąlygos

Ligoninės Pienas 
Grupės Apdrauda 

Apmokamos Atostogos 
Cafeterija ant vietos

ATSIŠAUKITE 
SAMDYMO OFISAN

Uarco Incorporated 
5000 5. California Avė.

GERA TRANSPORTACIJA

(California buaaa iki durų)

REIKIA MOTERS—kaipo Virėja 
Ir prie lengvo namų darbo. Maža 
teima, vėsus vasarnamis, sau kam
barys. Prlduokite Rūdijimus. — 
331 ERIE ST., South Haven, 
Mlch._____________________________

reikš “civilizacijos pabai
gą.” Drauge su gen. Brid- 
ges (R., N.H.), Kardinolas 
įspėjo prieš “izmų” pavojus.

Bridges savo kalboje sa^ 
kė: “Rusija yra didžiausia 
kelio blokada į pasaulinę 
taiką.”

REMKITE IR PLATINKITB 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

nai A. ir O., Lindžiai V. ir
B. , Ms.tukaitienė Elena, Ma- 
žoniai S. ir P., Martin Mr. ir 
Mrs. P., Ogentų šeima, Ne- 
nartonis Bernardas, Naujo
kai J. ir B., Paulių šeima, 
Petrošaitė Marcijona, Paš- 
kauskas kun. J., Reikaiuskie- 
nė Ona, Rakūnas Mr. ir Mrs.
C. , Rudžių šeima, Smilgių 
šeima, Stuglienė Kazimiera, 
Šalčius Antanas, Sokelis Ci
ną, Saučiūnai N. ir S., šim- 
kai J. ir O., Urbonienė S., 
Varkalienė Martiną, Yan- 
chienė E., dr. ir Mrs. V. Zo- 
pelis, N. N.

Aukojo po $5.00: Andre- 
liūnienė Elzbieta, Anužienė 
Morta, Bartkaitė S., Balu- 
kienė Anelė, Beleckienė Pet-

turi išpirkti šipkortę į Lietuvą pažiūrėti, koks ten darbininkų “rojus” arba jie bus
suvaryti į ožio ragą.

bulakių šeima, Dargelių šei- kowsky Elzbieta, Mandella 
ma, Dambrauskas Motiejus, Petrina, Minelgai V. ir A., 
Deikantienė Petronėlė, Do- Naujokaitienė L., Navickie- 
veikienė Viktorija, Dubakų
šeima, Endrikienė Ona, Ge
dvilai M. ir I., Gumaliaus- 
ka.i J. ir O., Galnaitė Vero
nika, Giržaičiai P. ir S., Gri- 
bauskas Juozapas, Graibienė 
Anelė, Garuckaitė Katarina, 
Jučus Sisters, Jokikių šei
ma, Jackūnienė Petronėlė, 
Jakaitienė Emilija, Jančiaus 
kaitė Petronėlė, Jagminas 
Jonas, Krėvė Steponas, Kun- 
gienė Domicėlė, Kazragienė 
B., Katauskas kun. P., Kri- 
pai A. ir A., Lindžiai J. ir

ronėlė, Benedetto Mr. ir' Lileikienė Petronėlė, Lan- 
Mrs., Buzaitė Juozapina,
Bučnienė Valerija, Bakučių 
šeima, Bitautienė Bronisla- 
va, Cherry Meat Ma.rket, Ci

Jūsų Radio Sugedęs!
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St

Cicero, I1L
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

T&lsom Visi, Išdlrbyaėtą 
▼laokltu Modeliui

DYKAI APKAINAVIMAS

Paimam Iš namą Ir prlstatom
PARDUODAME NAUJUS 

RADIOS
Mm turime Raullą J stabą Ir 

Jums nereikės laukti dėl J«Lsų.
Taipgi Pasirinkimas ▼•liausią 

Mustkos Rekordu
Nusipirkite Ir Pasiimkite nu Savim

TELEFONUOKITE: 

CICERO 4118
Atdara Vakarais Iki •:•<> vai.

ne M., Nedvarienė Elena, Pi
pirienė Bartora, Pakeičiu

(Klišė Herald-American)

kienė Leokadija, Valančiū- 
nas B., Vilkišius Jonas, Vaiš 
vilienė Valerija, Vasiliaus
kas A., Vielių šeima, Vili
mienė Ona, Žukauskienė Sa
lome, Zibraitė Kazimiera., 
Zolanda Jonas, Zolinienė An- 
tonia, Zarankienė Apolioni- 
ja.

Aukojo po $4.00: Pranė 
Šliogerienė, Julijona Juzė- 
nienė.

šeima, Paliliūnas Katarina,
Pratapas Jonas, Rudakų šei
ma, Papsiu šeima, Salukų 
šeima, Šimučių šeima, Serei- 
kienė K., Svenciskienė Emi
lija, Sa.udargienė Marijona,
Simonavičiai J. ir V., Simo- 
navičiai J. ir K., Shadbaras 
Antanas, Samsone/! tė Ona,
Stankiūtė Marijona, Sadaus- Brangink savąją lietųviš- 
kaitė Agota, Šeputienė Liud- j kąją kalbą. Atimk kalbą nuo
vika, Sriubai M. ir K., Shal- 
tanis J., Urbonienė Elzbieta, 
Urbienė Julija, Tamašaus-

lietuvio, tai Lietuvos nebus 
rasti, sako vienas lietuvių 
poetas.

MOŠŲ BENDROVĖ 
VETERANŲ

SKIRIA $1,000,000.00 
PASKOLOMS!

Šią pinigų sumą KEISTOTO TAUPYMO BENDRO
VE yra pa.slr>"šii.sl Išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Įsigyti 
naują arba seną namą. statyti naują arba remontuo
ti dabartinj savo namą be Ilgo atidėliojimo Ir be 
Išlaidų, pagal G. I. Bill of Rights patvarkymus.

Stos bendrovSs vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs Ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
šiame reikale sutelkti patarimus Ir patarnavl ią.

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 
ATSILANKYTI PASITARIMUI

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

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2331 Smiltį Onklcy Avė. Clilcago H,

Kutensi os second-Clasg Muttcr M; 
the Aet of Mareli 3, 1879.

l'ublislied Daily cxcept Sundays,
by the 14I IH AMAN CATHOLIO 
PRESS SODIETY.

A niember of the Catliolic Press 
Ah.sociat ioa.

Subscription Kates;
$6.ii0 per year outslde of Chieago: 
$7.00 per year iii Chieago & Cice
ro; 4c. per eopy.

1‘remi merą tos kaina Cliieagojc ir

Illinois. Tel. CANaI 8010-8011.

reh 31, 1916 at Chieago III. Under

Jungtinėse Valstybėse, ne Glilcagoj,
Metams ................................... $6.00
Pusei metų ............................... 3.50
Trims mėnesiams ................. 1.75
Dviem mėnesiams ................. 1.35
Vienam mėnesiui ....'.................. 75

Užsieniuose:
Metams ........................................ $8.00
Pusei metų ............................... 4.50
Trims mėnesiams ................. 2.50

Cicero—Paštu.
Metams ........................................ $7.00
Pusei Alėtų ............................... 4.00
Dviem mėnesiams ................. 1.50
Trims mėnesiams ................. 2.00
Vienam mėnesiui ................. .75

Pinigus reikia siųsti pašto Aloney 
Orderiu su užsakymu.

Skelbimų kainos prisiunčiamos 
pareikalavus.

Stalinas Naikina "Respublikas"
Užvakar spauda paskelbė, kad Stalinas prisipažino, 

jog jisai savo dekretu panaikinęs Krymo ir čečėnų-ingu- 
šų “autonomines respublikas.”

Šitą aktą Stalinas padaręs dėl to, kad tų “respubli
kų” žmonės, nebegalėdami pakęsti baisaus diktatūros 
jungo, buvo sukilę ir buvę net į vokiečių pusę persi
metę, kad tik to jungo nusikratyti. Užtat jie ir nu
bausti netekimu “autonomijos”. Kurie su tuo parėdy
mu nesutiko, tie buvo iškelti į kitau Rusijos vietas.

Iš to galima puikiai numanyti, kiek laisvės turi so
vietinių “respublikų” žmonės. Gavę progą jie su bet 
kuo dedasi, kad tik Stalino diktatūros nusikratyti. Ir 
Maskvos propagandistai neturi gėdos tvirtinti, kad vi
sų sovietinių “respublikų” žmonės baisiai yra paten
kinti. komunistine santvarka ir baisiai myli “saulę” 
Staliną.

Įdomu, kad apie dviejų “respublikų” panaikinimą 
skelbiama tuo laiku, kuomet šį kraštą pasiekė gandai 
apie naują Stalino “valymą” komunistų partijos, t. y. 
likvidavimą-žudymą “ neištikimųjų.’ ’
BIAURI APGAVYSTĖ

Grįžtant į netolimą praeitį, pravartu neužmiršti ir 
to fakto, kad ir prieš tų “respublikų” panaikinimą jų 
žmones Stalinas labai skaudžiai nubaudė. Kai vokie
čiai pasitraukė ir rusai atgal sugrįžo į Krymą, jie su
areštavo veik visus gyventojus totorius ir didelę jų 
daugumą ištrėmė į Sibirą. Iš 1,127,000 asmenų, prieš 
karą gyvenusių Kryme, liko tik apie 200,000. Tai ši
taip Stalinas nubaudė žmones, kurie išdrįso pareika.- 
lauti sau daugiau laisvės.

Krymo ir čečenų-ingušų “respublikos” panaikintos 
būk tai dėl to, kad jos ir prieš Sovietų Rusijos konsti
tuciją “nusikalto.”

Stalino propagandistai per visą laiką skelbia, kad da
bartinė Rusija yra “tikrosios demokratijos” namai. Tai 
esąs vienintelis kraštas pasauly, kuris įvairių rasių ir 
mažumų tarptautinį bendradarbiavimą taip sutvarkė, 
kad jos narės (“sovietinės respublikos”) naudojasi “vi
siška nepriklausomybe” dideliuose Sovietų Rusijos rė
muose.

Bet dar kartą pasitvirtina, kąd tai yra biauri mer
gystė ir apgavystė.
III SU ŠĖTONU DĖSIS, KAD STALINO “ROJAUS” 
NUSIKRATYTI

Tos tautinės mažumos, kurios buvo sukilusios prieš 
sovietų diktatūrą pirmiausia proga, į Rusiją buvo in
korporuotos prieš šimtmečius ir niekuomet nėra paro
džiusios palinkimo atsiskirti. “Chieago Tribūne” pa
stebi, kad prie bolševikų diktatūros priespauda buvo 
taip didelė, kad maždaug po 25 metų “komunistų ro
jaus” gyvenimo Krymo ir čečenų “respublikų” žmonės 
ryžosi ir su pačiu šėtonu dėtis, kad tik nusikratyti Sta^ 
lino jungo.

Stalino diktatūra, skelbusi tautinėms mažumoms ap
sisprendimo teisę, net teisę atsiskirti nuo Sovietų Są
jungos, dabar pripažįsta, kad Rusija, kaip federalinė 
respublika, yra gryniausia apgavystė. Tikrai gaila, kad 
velionis prezidentas Roosoveltas “autonominę” Baltgu- 
diją ir Ukrainą sutiko priimti ji Jungtinių Tautų Or
ganizaciją. Ir jos turi teisę joj dalyvauti ir balsuoti 
kaipo nepriklausomos valstybės, kuomet žinoma, kad 
tų kraštų gyventojai neturi nei autonomijos nei laisvės.

Ne kitokią autonomiją ir laisvę šiandien turi Lietuva 
ir kitos diktatoriaus Stalino pavergtos valstybės. Ir jos 
kenčia baisią priespaudą ir laukia dienos, kuomet iš to 
pragaro galės išsilaisvinti.

★
Iš Rzeszovv, Lenkijos, pranešta, kad pietrytinės Len

kijos išvežta į Rusiją daugiau kai 500,000 ukrainų ir 
tuo būdu ukrainų-lenkų ginčas dėl tų Ukrainai priklau
somų teritorijų “teigiamai išsprendžiamas.” Tokiu pat 
būdu Stalinas riša ir kitų teritorijų problemas.

Maskva Ruošiasi Pasaulį Dominuoti
KABINETAS IŠ 46 ‘ MINISTRŲ ’

Perskaičius žinomojo Herald-American korespondento 
Kari von Wiegand straipsnį apie Rusijos vyriausybės 
“reformas”, metasi į akis vienas svarbus dalykas: Sta
linas sustiprina savo vyriausybę ir apsistato save “spe
cialistais”* kad būti prisirengusiam dominuoti visam 
pasauliui.

Jau ir dabar sustiprintoji Stalino diktatūra taip di
riguoja savo atstovams Jungtinių Tautų saugumo ta
ryboj, “keturių didžiųjų” konferencijoj Paryžiuje, są
jungininkų taryboj Japonijai, kad visiškai yra, ryšku, 
ko siekia Maskva.

Dabar diktatoriaus Stalino kabinetas susideda iš 46 
“ministrų”. Patsai Stalinas turįs aštuonis pasekreto- 
rius. Kiekvienas iš 46 “ministrų” turi nuo keturių iki 
šešių pasekretorių. Be to, kiekvienas “ministras” turi 
savo dispozicijoj nuo trijų iki keturių patarėjų, kuriuos 
bet kada gali pasišaukti. Tie esą ekspertai, specialis
tai politikoj, diplomatijoj, milita.rinėj organizacijoj, e- 
konomikoj, finansuose, prekyboj ir t.t. Be to, “minis
trai” turį specialistus kiekvienam pasaulio kraštui.

Kai Kremline susirenka Stalino kabinetas, dalyvių 
skaičius siekiąs šimto asmenų. Tasai kolektyvas nebe- 
vašinamas “liaudies tarybos komisarais”, bet moder
nizuotu vardu — “ministrų taryba.”
VYRIAUSIAS BOSAS — KOMUNISTŲ PARTIJA

Ir to neužtenka: Stalino gausingo kabineto su visais 
“ekspertais” užpakalyje stovi trys autoritetinės komu
nistų partijos organizacijos — “Politbiuras”, “Orgbiu- 
ras” ir partijos sekretoriatas. Šios organizacijos taip 
jau sustiprintos ir papildytos.

Pažymėtina, kad nė į vieną šių politinių sovietų or
ganų neįęina raudonosios armijos vadai-maršalai. Ma
tyt, kad jie rezervuojami išimtinai karo reikalams. Ki
ta to priežastis: Stalinas ir visa jo “ekspertų” šaika 
bijo kariškių.

Tiktai trys asmenys, būtent Stalinas, Malenkov ir 
Zdanov, tėra nariais visų trijų komunistų partijos or
ganizacijų — Polltbiuro, Orgbiuro ir Sekretoriato. Tai 
lyg duoda suprasti,kad vienas iš tų dviejų — Malenkov 
a,r Zdanov kuomet nors užims diktatoriaus Stalino vietą. 
LIETUVOS ŽMOGUS — STIPRIAUSIAS MINISTRAS’

Patsai stipriausias ministras dabartiniame diktato
riaus Stalino kabinete esąs Leonas Meklis ar Mešlis 
(Mekhliss), kuris yra Sovietų Rusijos kontrolierius 
(kontrolės ministras). Anot p. Wiega.nd, jisai yra kilęs 
iš Lietuvos žydų tautos žmogus. Jisai turi veto teisę 
bet kurios paskiros ministerijos veikloje. Jei prieš jo 
veto protestuojama, tuomet vetuojamas klausimas yra 
įnešamas į “ministrų tarybą.”

Maskvoje, sakoma,, veikia mokykla, kurioj specialiai 
mokomi ir auklėjami ateičiai politikai, diplomatai ir 
visokių biuru vedėjai.

Šiomis dienomis pasklido gandų, kad Sovietų Rusijos 
viduje pagyvėjo “neištikimųjų” likvidavimas. Matyt, 
kad tasai “valymo” darbas yra vedamas sąryšyje eu 
“naujomis reformomis”, kurios turi tikslo būti pasi- 
ruošusiems pasaulį dominuoti.

★
Rusų Ištremto Žurnalisto Patyrimai

Anuo. kartu Amerikos visuomenė su dideliu pasipik
tinimu perskaitė laikraščiuose žinią, kad amerikietis 
žurnalistas Reuben Markham, per dvidešimtį metų bu
vęs korespondentu Balkanuose, Maskvos įsakymu buvo 
ištremtas iš Rumunijos. Atsidūręs Graikijoj jisai da
bar šį tą parašo iš savo pergyvenimų Balkanuose. Ji
sai rašo, kad

Rumunijoj ir Bulgarijoj yra vedami didžia"jsi žmonių 
persekiojimai, kuriems diriguoja tų kraštų komunistų 
dominuojamos vyriausybės.

Tų kraštų žmonėms atimta spaudos, susirinkimų ir 
kitokios laisvės. Asmens laisvė tiek esanti suvaržyta, 
kaip dar niekuomet nė vieno pasaulio krašto istorijoj 
nėra buvę suvaržyta. Žurnalistas Markha.m asmeniniai 
tą visa patyręs.

“Rusų įvestais diktatoriniaig metodais, gyventojai 
grūdami į koncentracijos stovyklas, kur vedamos egze
kucijos ‘legalių skerdynių’ formoj, kurių aukog užka
samos į nepaženklintus kapus.” Bulgarijoj tūkstančiai 
žmonių yra išžudoma.

Tokie dalykai dedasi visur, kur tik bolševikai įkelia 
savo koją ir paima valdžios kontrolę į savo kruvinas 
rankas.

★
Pirmadienį pasiskaitysite mūsų bendradarbio Euro

poje (I. Gba) straipsnį apie Hitlerio ir Stalino “evan
gelijas”.

★
Liepos 14 d. rezervuokime dienraščio “Draugo” va

sariniam piknikui Bergmans darže.

Kaip yra vedama

Lietuvos pogrindžio kova už laisvę
Vakarų Europa (LAIC).— 

Gestapo įstaigos ir jų agen
tai Lietuvoje gerai suprato 
slaptosios lietuviškosios 
spaudos reikšmę lietuvių 
tautos kovai prieš nacių oku
paciją. Negalėdami propa
gandos metodais paveikti 
lietuvius paklusti naciams, 
stengėsi įmanydami, užgniau 
šti pogrindinį lietuvių tautos 
laisvės judėjimą. Milžiniškas 
pastangas dedant, 1943 m. 
rugp. mėn., Gestapui pavy
ko surasti ir konfiskuoti 
vieną pogrindžio spaustuvių. 
Vienok, šis jų “laimėjimas” 
nedaug ką tepakeitė slapta
me lietuvių judėjime, nes 
iąaiškinus vieną slaptą lei
dinį tuojau jo vietoj atsi
rasdavo naujas.

Štai ką įvykių rytojaus 
dieną rašė konfiskuoto po
grindinio laikraščio įpėdinis:

‘ ‘Norėdami truputį paga
dinti šioje srityje Gestapo 
ūpą, mes pažadame, kad jei, 
kartais, Gestapui ir pavyk
tų dar surasti ir suimti ku
rią nors slaptą lietuvišką 
spaustuvę, tai jo pasėkėję 
nustojusio eiti leidinio vietoj 
mes išleisime du naujus”. 
(Laisvės Kovotojas 1944 III 
Nr. 22).

★
Gestapo, matydamas kad 

tokios priemonės nedaug ką 
gelbės, griebėsi “gudresnių” 
provokacijų. Jo vadovai, 
matyt jau nebeneigė pogrin
dinės spaudos. Su pogrindžio 
spauda jie nutarė kovoti 
taip pat pogrindine spauda, 
tikėdamiesi galėsią ją palan
kioje sau dvasioje spausdin
ti ir platinti daug didesniu 
kiekiu. Šiam reikalui 1944 
metų kovo mėn. pradžioje 
jie išleido vieną “slaptą” 
“Laisvės Kovotojo” numerį, 
palikdami tą patį laikraščio 
pavadinimą, formą, šriftą, 
tik iš dalies pakeisdami lei
dėją — “Leidžia Lietuvos 
Laisvės Kovotojų Sąjungos 
Jaunoji Karta”. Žinoma, 
laikraščio turinys taip pat iš 
pagrindų buvo “sureformuo- 
tas”.

★
štai ką rašo šio laikraš

čio vedamajame naujieji 
“leidėjai”.

“Kaip iš šio leidinio ant
raštės matyti, mes pasiva
diname “Lietuvos Laisvės 
Kovotojų Jaunąja Karta”. 
Nuomonių skirtumai apie 
būsimą musų krašto sutvar
kymą privedė prie prarajos, 
ir todėl mums toliau senąja 
linkime žygiuoti neįmano
ma. Pastangos dėl susitari
mo nuėjo niekais. Todėl 
mes, Jaunosios Kartos Lais
vės Kovotojai, pasiryžome 
save mintis ir siekius visuo
menei patiekti atskira leidi
niu.”

Toliau Gestapo “spaudos 
darbuotojai” iš pačių pagrin
dų “reformavo” 1944 II 16 
dienos Nr. 21 tikrojo “Lais
vės Kovotojo” tekstą. Pir
miausia buvo perdirbtas Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto atsišaukimas į 
lietuvių tautą tautos šventės 
proga. Visos jų skelbiamos 
demokratiškos mintys, aiš
ku buvo “sufašistintos”.

*

Toliau naujieji autoriai 
nusako politinius lietuvių 
tautos tikslus:

“Smetonos santvarka yra 
ir liks mirus. Šioji santvar
ka pati save nuteisė dėka 
reiškiame žydams bei len
kams prielankumo. Mes sie
kiame valstybės, sukurtos 
autoritetiniais fašistiniais 
pagrindais, kurioje gyvens 
vien tik lietuviai. Todėl skel
biame griežtą kovą rusams, 

‘vokiečiams, lenkams ir žy
dams, Mes nenurimsime kol 
šios mažumos neapleis mu
sų krašto.

Su demokratinėmis parti
jomis mes bendradarbiausi
me tik tuo atveju, jei jos nu
stos laikiusios lietuvių tau
tai kenksmingos krypties ir 
visiškai subordinuosis musų 
idėjoms (minčių eigai). 
Krikščionių dtemokratų par
tija, kuriai vadovauja dva
siškąja, rodo didelį prielan
kumą žydams. Demokratinių 
partijų vadovai — K. Gri
nius, M. Krupavičius ir prof. 
Aleksa — 1942 m. lapk. mėn. 
įteikdami memorandumą ge
neraliniam komisarui, aiš
kiai įrodė savo prielanku
mą žydams.

Krikščionių demokratų 
partija pritarė jų žygiui ir 
protestavo prieš žydų išnai
kinimą (skaityk Nepriklau
somoje Lietuvoje Nr. 9-12 
1942). Daugelis dvasininkų 
rėmė žydus.

Tai tik kelios gestapinio 
“L. Kovotojo” mintys. Jų 
žinoma, yra paskelbta daug 
daugiau, bet visos viena ki
tai panašios. Tomis minti
mis vilkas išdavė save, nors 
ir buvo avies kailiu užsivil
kęs. Lietuvos visuomenė tuo 
laiku nebuvo jau tokia naivi 
k politiškai neišmokslinta, 
kad negalėtų to visko supras 
ti.

★

Tikrąsis “Laisvės Kovoto
jas”, polemizuodamas su ges 
tapiniu savo įpėdiniu vėliau 
rašė:

“Leidinio pradžioje Gesta
po rašo apie kažkokius ski
limus, neperžengiamas pra
rajas ar panašiai. Iš tokių 
pareiškimų mes dar labiau 
išsifravom Gestapą, nes vi
siems žinoma, kad skilimai 
šiuo metu yra madoje tik 
pas “ašį” (pernai atskilo 
Italija, šiemet laukiama Ven
grijos, Rumunijos, Bulgari
jos ir kitų atskilimo) kurios 
vienintėliai “cementai” yra 
Gestapo. Lietuvių tautoje gi 
šiuo metu skilimai yra bai
siai nemaloningi. nes lietu
viai gyvena vieningoje Ne

priklausomybės laimėjimo 
dvasioje, tuo tarpu “ašies” 
partneriai skyla, nesutarda
mi, kam turi tekti karo pra
laimėjimas.

Straipsnio autorius savo 
pastabas baigia šiais links
mais žodžiais:

“Baigdamas, turiu tik pra
nešti, kad LLKS (Lietuvos 
Laisvės Kovotojų Sąjunga) 
baisiaį pavydi tų spausdini
mo priemonių, kurias Ges
tapo pasitelkė falšyvo Lais
vės Kovotojo pagimdymui. 
Įsivaizduokit sau spausdina
ma viešoje “Šarūno” spaus
tuvėje Kauno Mairionio g-ve 
26, spausdina (elektrinėms 
mašinomis) iš “Spindulio” 
spaustuvės paskolyti žydų 
tautybės geri darbininkai, (-lie
tuviai darbininkai ir spaus
tuvės buvo pašalinti) ir pla
tina — Gestapo apmokami 
tarnautojai, važinėdamį po 
visą Lietuvos teritoriją ke
liomis lengvomis mašinomis. 
Be to dar ištisas tarnautojų 
būrys Gestapo rūmuose 
Kaune kiša į vokus, klijuoja 
ir siunčia viršaičiams, aps
kričių viršininkams ir visur 
kitur, kur tik užsimanė”.

★

Taigi, kapi matome, šios 
gestapinės priemonės po
grindinės spaudos veikėjus 
ir jos bendradarbius nelabai 
gąsdindavo, atvirkščiai-ret- 
karčiais suteikdavo tam tik
ro įdomumo ir jumoro.

Nežiūrint vokiečių val
džios provokacinių priemo
nių, pogrindinė spauda vis 
labiau plito.

(Iš Vakarų Europoje lei
džiamą. “Žiburių”).

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

O. S. Marden

RENDUOJAME GRINDŲ? 
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Ne Tik Lietuviai, Bet Ir Žydai Bėga 
Iš Lietuvos

Birželio 24 d. atplaukė į 
Nevv Yorką ketvirtas pabė
gėlių transportas iš Vokie
tijos laivu Marine Perch. 
Tarpe 794 keleivių buvo ke
turiolika lietuvių ir būrys 
kitų tautų Lietuvos piliečių.

Daugumai per Atlantą te
ko keliauti pirmą kartą ir 
kai kuriems jūrų liga pasi
rodė sunkiai pakeliama.. To 
pasekmėje į Philadelphia,

žydus ir jei po to jie bėga 
dar nuo bolševikų, tai gali
te suprasti koks dabar gy
venimas Lietuvoje. Sugrįžę į 
Lietuvą bolševikai tarp kitų 
areštavo nemaža ir žydų, 
kuriems slaptoji policija (N 
KVD) sta.to klausimą: jei 
tu buvai geras žydas, tai 
kaip tave vokiečiai nenuga- 
labijo, kuom tą gali paaiš
kinti, nes juk visus gerus

Pa. pas gimines vykstantis į žydus jie išžudė. Apklausinė-
Albinas Danta su žmona Ci
ną, laivo daktarui rekomen
duojant, perkelti laikinai j 
Ellis Island sveikatos išty
rimui.

jamieji aiškinasi, kad jie 
slapstėsi pas ūkininkus. Ta
da ir vėl klausimas, kodėl 
nedalyvavo su

KAPITONAS DR. PETRAS 
BRAZIS Senovė ir Dabartis

kuris šiomis dienomis grį- 
bolševikais žęs iš Dėdės Šamo kariuo- 

partizanais. Taip a.pklausi- menės, atidarė savo ofisą 
Tarpe keleivių buvo ir se- nėję ir ištardę NKVD vai- ten, kur ir pirmiau jį turė- 

niau J. A. Valstybėse gyve- dininkai paleidžia prigrasin- jo, būtent — 6757 S. West- 
nę Jonas ir Kazimiera Gar darni, kad jei kalbės, tai ern Avė.
siūnai su sūnums Albertu gaus kulką į kaktą. Po ku- i Įstojęs į kariuomenę dr. 
ir Pauliu ir keturių metų rio laiko vėl kokią naktį nei p Brazig pirmlausiai lankė 
dukrele Ona, kurie išvyko į iš šio nei iš to suima, tą pa- pPriįsip mpdikaline militari- pas giminaitį M. DeUsnį Phi- tį klausinėja ir dažnai vėl ° “ * » «a “ 
iadeiphia, Pa. paleidžia. Tokio kelis kartus Wjul#m

Taipgi atvyko dr. Kasys areštuoto pradeda bijoti
Vileišis, su žmona Veronika drau«ai bel PazI8taml » kiek 
ir trijų metų dukrele Dan- Sa,8dami vengia susidurti, 
gute ir motina Ona Vileišie- nes Ja\toks . zm“nių 
na. žinomo Lietuvos politi- mas.. ka,d ?ei NKVD
ko ir veikėjo Jono Vileišio valdininkai paleido, tai už-
našle. Paklausta senutė Vi- ™rbavo Jiems tarnauti. Toks
leišienė, ar ne per sinku bu- ^lsevlkų elgesys blogai vei-
vo pakelti tokį ilgą kilnoji- kla nst ir„ tvirčiausius ner-
mąsi ir kelionę jūra atsakė: ™s turinčius, o žydų nėr- vvnausiuoiu

“Aš jau prie to pripratu- val tIek dau« pergyvenus po ‘r, pagaliau, vyriausiuoju
si. Per pirmąjį karą veik naciais nSra užtektinai tvir-
viena vaikus auginau, nes todel Į1? visais galimais 
vyras velionis Jonas buvo budals *r be«a n“° ‘-svaduo- 
arba kalėjime arba slapstė-i to« bolsevlkli . 
si nuo okupantų. Dabar ir Anot to inžinieriaus, jei 
vėl panašiai — atėję bolše- tik būtų galima, visi žmo- 
vika.i nedavė ramybės mano nės išbėgtų ne tik iš bolše- 
šeimai ir vieną dukterį su vikų valdomos Lietuvos, be

Gilioje senovėje, dienai 
baigiantis žmogus gesinda: 
vo ugnį ir rengdavos eiti 
nakties poilsiui j, jo paties 
ar gamtos išgraužtą kur

1 nors akmenyje ar žemėje uo
lą. Jis tuomet nežinojo, ką 
jam neša rytojaus diena. 
Girios džiunglės ir pelkynai 
supė tą žmogų išvisų pusių. 
Toje visoje aplinkumoje 
knibždėjo įvairiausi žmo
gaus priešai. Jeigu tie prie
šai pasigaudavo žmogų — 
jų sudraskydavo; jeigu žmo
gus vienai sekundei anks
čiau budėdavo plėšrūną — 
jis gyveno. Gyvenimas bu
vo primityvus, paprastas ir 
ateitis ^isai neaiški.

generalinę ligoninę, kad pa 
praktikuoti bendruose ligo
ninės darbuose.

o rytojaus diena bus pilna 
gerų vilčių vaizduotė.

Išminčiai parašė — “Jei 
tu gali užpildyti kiekvieną 
savo gyvenimo minutę nau
dingais darbais, tai pasau
lis su visomis vertybėmis 
priklausys tau.”

Lietuvi! Šiuo laiku ypa
tingai, pašvęsk daugiau sa
vo gyvenimo minučių dar
bui, dėl savo žūstančios Tė
vynės-

Budriko radio
programa ,

Šį sekmadienį, birž. 30 d., 
ir vėl bus leidžiama nuola
tinė Juozo Budriko Rakandų 
ir Auksinių Daiktų Krautu
vės programa per didžiąją 
radio stotį WCFL-1000-k., 
kaip 9:30 vai. vakaro. Eus 
gražių liaudies dainelių ir 
smagios muzikos didžiulės 
Budriko radio orkestros.

Kas ketvirtadienio vaka

/«! oro Detroit
Bėgiu dviejų savaičių ant

rą sykį pro Detroit praėjo 
vėsulas (tornado). Antrą 
kartą vėsulas truko tik tris

Tūkstančiai metų prabėgo,. -uūnutes, tačiau padarė ne- 
o žmogaus gyvenimas ir jo mažai nuostolių namams, au- 
padėtis, mažai pasikeitė. Šio tomobiliams ir t. t.
kultūros pribrendimo laiko
tarpy, taip kaip ir akmens 
amžiaus žmogui, gulant nak
ties poilsiui į minkštus pa
talus, vis dar nėra aišku ką 
rytojus mums žada ir ko
kią laimę jis atneš.

PLATINKITE ‘DRAUGĄ’

Vienas dalykas visgi yra 
žinomas, kad primityvus 

Perkėlus į Modesto, Cal., žmogus žinojo mažai, todėl 
Hammond General Hospital įr rūpesčių turėjo mažai. A- 
(su 2940 lovų) jisai buvopie kitus kraštus, kitas tau- 
paskirtas kaipo generalinės įag jįs neturėjo jokio supra- 
chirurgijos pareigūnas, vė- tim0) net dar dažnai visai
liau arthopedikos chirurgu

chirurgu padėjėju. Tose pa
reigose išbuvo iki 1945 m. 
gruodžio 21 d. — iki ligoni
nės uždarymo.

Savo tarnybą kap. dr. P. 
Brazis baigė Gardner Gene
ral Hospital kaipo generali
nės chirurgijos, karininkų

šeima išvežė į Sibirą, o vo- ir iš visų bolševikų kontro- sekcijos, viršininkas.
Prieš išeidamas į kariuo- 

penę dr. P. Brazis priklau
sė prie Šv. Kryžiaus ligoni
nės gydytojų personalo. Su 
šia ligonine jis ir vėl užmez
ga santykius. Iš naujo pra
dėdamas civilinę medicinos

kiečiai taipgi nė kiek nege- liuojamų plotų. Iš kai kurių 
riau elgėsi, tai taip ir liko Lietuvos vietų esą net puse 
viena išeitis — bėgti pas a- žmonių išlakstę. Juodoji rin- 
merikiečius, o j laisvę bė- ka irgi plačiai veikia Lietu- 
gant ir sveikata geriau lai- voje, kurią palaiko pati bol- 
kosi.” Ši nepalaužiamos dva- ševikų valdžia per savo spe- 
sios senutė tvirtai įsitikinu- daliai įsteigtas krautuves, 
si, kad dar “grįšime į Lietu- kuriose visko yra. bet kai- ir chirurgijos praktiką, yra 
yą, laisvą nuo maskolių ir nos nuo dešimties iki dvide- pasiryžęs tarnauti sa.vo pa
viečių.” šimt kartų aukštesnės negu cientams platesniu patyrimu

racijonuojamose krautuvėse. įr gilesniu medicinos moks- 
Pasakiau, kad ir Amerikoje ' Jo pažinimu. Geriausių sek-
veikia juodoji rinka (black 
market) kur spekuliantai už 
prekes lupa dvigubą kainą.

mių!
Draugas Ir pacientas

Tarp kitų atvyko ir bu-, 
vusi ELTOS tarnautoja, e- 
konominių mokslų studentė 
Apolonija Gajauskaitė, ku
rią pasiėmė globoti net trys
dėdės iš Long Island City, Inžinierius nusijuokė ir sa- 
N. Y. ir būrys pusseserių bei ko: “Jūsų amerikoniški spe- 
pusbrolių. kuliantai daug geresni ir už

Tuo la.ivu taipgi grįžo A- bolševikišką valdžią, nes jie 
merikos pilietis Norvilą su tik du kart daugiau teima

jugoslavus, rumunus ir bul
garus, kurie visi, panašiai 
kaip ir lietuviai, bėga gali
mai toliau nuo pusę Euro
pos užgulusio bolševikiškojo 

devynių metų dukrele, o Lie- už prekes, o tuo tarpu bol- teroro. į
tuvos pilietė žmona laikinai ševikiškoji valdžia ima nuo Tarpe būrio giminių bei 
pasiliko Vokietijoje ir lau- dešimts iki dvidešimts kar- pažįstamų atvykusius pasi-

tiko Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke at- 

P. G.

kia eilės atvykti pas šeimą tų daugiau.”
vien i iš sekančių laivų. Mums besikalbant prieina,

Tarpe atvyktų buvo ir dar žyd<jlkaitė kurIą taehe A. Simutis
būrys te uvos pi iečių zy įngįnįerįus pristato esant pa-
dų, kurių daugelis kalba gra. 
žiai lietuviškai. Vienas inži
nierius, kuri3 prašė jo pa
vardės neskelbti dėl galimo 
pavojaus jo kitiems šeimos 
nariams, likunems po oku
pantu, pasisakė iš Lietuvos 
išvykęs 1945 ra. spalio mė-

sižymėjusia sportininke iš 
Kauno. Ji pasisakė 1945 me
tais buvusi nuvykusi į Mask
vą su “sovietinės Lietuvos” 
komanda atstovauti Lietu
vos sportą: “Buvau mačiusi 
— pasakė ta sportininkė — 
kaip bolševikai elgiasi Lie-

Sakai, patinka “Draugas”. 
Todėl nepavydėk jo ir savo 
draugui, kaimynui. Paska
tink jj| užsiprenumeruoti.

nežinojo kas dedasi anoje 
pusėje kalno.

Šių laikų žmogus žino vis
ką kas dedasi anoje pusėje 
kalno, žino kas dedasi už 
tūkstančių mylių už plačių 
vandenų, todėl su plačiu ži
nojimu ir derinasi dideli rū
pesčiai.

Primityvus žmogus žinojo 
tą, kad gal jis ųesulauks gi
lios senatvės, dar prieš 
tai jį sudraskys pikti žvė
rys ar žus nuo kitokių prie
šų. Moderniškas žmogus rū
pinasi apie tą patį, tik gal 
kitokiu supratimu. Dabar
ties stebuklingi atradimai ne 
vieną verčia paąipurtinti, 
kad gali ateiti toks momen
tas, kad iš kurios laborato
rijos bus paspaustas guzi- 
kas ir dings visa tauta ar 
šalis.

Skirtumas tarpe primity
vaus ir kultūringo žmogaus 
yra tas, kad senovėje buvo 
rūpinamasi tik apie save, o 
dabartyje — vien tuo. nepa
jėgiama pasitenkinti. Kultū
ringam žmogui jo inspira
cija verčia daryti ne vien 
sau gero, bet gelbėti kitus 
ir rūpintis jų padėtimi.

Senovės Sanskritai saky
davo: — Žiūrėk akylai į šią 
dieną! Dėl vakarykščios — 
tai tik sapnas, o rytojaus 
diena, tai tik vaizduotė, šiais 
laikais, šiandieną kultūrin
gai gyvenantieji, turės pil
ną džiaugsmo vakarykščią,

Kodėl Pasilikti 
Sergančiu?

tšGYDYMOS. SU PENICILLIN 
INKSTŲ, PŪSLES, SOČI ALĖS 

LIGOS PASEKMINGAI
Mes Jau pagelbėjome tūkstančiams, 
kurie kentėjo dėl NERVIŠKUMO. OD
OS. KRAUJO, LIAUKŲ, IR PRIVATI
NIŲ LIGŲ. Gydome ėlaplnlmo kanale 
sunegalavimus. nutekėjimus, pertankų 
vertimų tuStintl pflalę, nuolatini kėlimo
si nakčia II lovos.

FIZINE IR FLUOROSROPIŠKA 
X-RAY EGZAMINACIJA 
MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO IR 

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS 
VISKAS TIK UŽ $3.00 

PILĖS (Hemoroidai)
IŠGYDOMA MUSŲ SAUGIU MKTODI 

BB OPERACIJOS 
BB SKAUSMO

BB PIOVIMO. BB DEGINIMO, 
Didžiumoje atvėjų palengvina nuo I

Iki 6 dienų laikotarpyje.
Gydymo kaltai prieinami kiekvienam

darbininkui.

PATENKINIMAS GARANTUOJAMAS 
KIEKVIENAM KURI PAIMAM GYDYTI 

DIRBANČIŲJŲ PATARNAVIMUI 
ATVIRA VAKARAIS

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

Kampas Adama—Mtame Aukite
VAL.; kasdien nuo 9 ryto iki 8 vakare 

Sekmadieniais uždaryta.

nesį kaipo Lenkijos repatri- q kaį nuvažiavau įjantas užkasydamas lenku. : M fflan ,ut,ng,
o iš ten jau vien jam žino- paal-;.-JO kad po boUevl
mais keliais pateko į amen kais gyvenimo nebus, todėlkiečių zoną Vokietijoje, ka, . g u užsiraSiau
me gavo Amerikos vizą ir ke |__ .
liauja pas gimines net įi Te- 
xas valstybę. Įdomu buvo 
pasikalbėti su tuo gražiai 
lietuviškai kalbančiu Lietu- !

lenke ir taip laimingai atsi
dūriau amerikiečių zonoje 1 
Vokietijoje. Aš nehoriu dar 
tikėti, kad jau esu Ameri-

’ * , , . koje ir man vis atrodo kadvos inteligentu žydu, kuris uk sapnas iš kurio fe.
dar taip neseniai uvc 0 jau pabusti, kad vėl nepa- 
ševikų įsi eisi intoj įe u- maįy£įau gestapininko ar 
voj”, bet nesiryžo ten pa«- enkavedtgt0;,
likti. Užtikrinus, kad jo pa
vardė net Js paskelbta, jis Pastebėtina, kad tuo lai- 
visai atvirai išsipasakojo: vu taipgi atvyko trisdešimts 
“Tamsta žirote kaip baisiai penki latviai, gal koks šim- 
vokiečiai kankino ir naikino, tas lenkų, po kelis vengrus,

NELAUKITE —
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlul

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, Ramas, baldas, automobilius, 
ar Šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters"

O’MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALINIAI AGENTAI 810 Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMENS INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY

rą, kaip 7 vai., girdisi kita 
Budriko programa per Cice
ro stotį WHFC-1450-k. Eina 
vėliausios žinios, praneši
mai ir smagi muzikalė pro
grama.

Juozo Budriko įstaiga 
kviečia visus pasiklausyti 
šių įdomių ir rūpestingai 
prirengtų programų oro ban. 
gomis. Pranešėjas

Paprastų žmonių puikybė 
yra tame, kad jie visada a- 
pie save kalba, gi apie aukš
tus žmones — niekada.

įkinkyk Savo PINIGUS
i

Visos šėrų atskaitos 
yra apdraustos iki 
$5,000.00 per Suvie
nytų Valstijų Valdžios 
Agentūrą.

CURRENT MVIDEND

TURTO VIRŠ $9,000,000.00

REZERVO VIRŠ $500,000.00
•

57 Dividentų Mokėjimo Metai — ir niekados 
nemažiau kaip 3%. Uždarbis yra mokamas 
taupytojams be pertraukos nuo 1889m. Ateikit, 
rašykite arba pašaukite dėl platesnių informa
cijų, ar išrašykit čekį ar money order mokamą:

ST. PAUL FEDERAL SAVINGSw 
and Loan Association of Chicago

2116 VVest Cermak Road, Chicago 8, III.
Phone: CANal 2137

FRANK P. KOSMACH, Pres. — JOHN B. BORDEN. Adv.

ESU

KVIEČIAME Į

MARIJOS KALNELIUS!

ISV AZIAVIM AS-RIKNI KA.S
Sekmadienį, Liepos (July) 7 d., 1946

Metinis Marijonų Bendradarbių ir Prietelių Išvažiavimas į Ma
rijos Kalnelius yra tapęs vienas iš mėgiamiausių ir labiausiai 
laukiamų įvykių Chicagos apylinkėje. Tadgi, ateinantį sekma
dienį visi mūsų gerieji prieteliai yra kviečiami atvažiuoti pas 
mus ir gražioje Seminarijos ir ūkio aplinkumoje smagiai praleis
ti keletą valandų.

Iš ryto 11 vai. (Chicago laiku) bus Iškilmingos šv. Mišios Semi
narijos Koplyčioje. Po pamaldų, ūkio darže svečiams bus paruoš
ti skanūs užkandžiai, įvairūs pasilinksminimai ir brangios dova
nos.

Nuoširdžiai kviečia.- TfiVAI MARIJONAI

2a



CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA
Rink Rūbus Dabar,

t
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laikyti, išmokslinti. Tas vis
kas E.ptarta ir sutvarkyta 
Ieškoma šeimų, kad įsūnytų 
našlaiuius. Kun. Albavičius 
tame dirba ir jau turi ketu
rias šeimas. Rasis ir dau-

Bėga VE.sara su savo ma- gįau Ką tai reiškia 74. Vie- 
loniomis dienomis, linksmy- j na chieago tą gali. O kur

Kad Žiemą Tavo 
Artimas Tau Dėkotų

bėmis, išvažiavimais ir grei
tai ji prabėgs ir žiema vėl 
išties savo šaltą skraistę.

Nelaukiame žiemos mes 
tie, kurie turime kuo šiltai 
apsirėdyti ir butą pasišildy
ti. Bet kaip nele.ukia ir bi
josi tie, kurie to viso netu- s. 
ri. Nelaimingiausi mūsų bro 
liai lietuviai, kurie yra Eu
ropoje ištrėmime, be tėvy
nės, be ateities. Jų viltis tik 
pas mus Amerikos lietuvius 
Tad sulaukę rudens, iš čia 
jie sau šiltesnio rūbo lauks.

• *
BALF veda drabužių rin

kimo vajų. Tačiau drabužiu 
rinkimas ant tiek pavyks 
ant kiek visuomenė prie te 
prisidės. Į tai turi kreipti 
rimtą dėmesį visi Chicagos 
ir apylinkės lietuviai. Nema
nykite kad tą darbą tegul 
dirba Petras Jonas ar One.

kitos kolonijos? Reikalauki
me daugiau našlaičių! Iš- 
traukim juos iš vergijos! Pa 
darykim juos žmonėmis, nes 
jie neturi tėvo, motinos. O 
tokių yra tūkstančiai. D.

Širdingiausiai Ačiū

Po primicijų išvyko
į Pittsburgh'a

Kun. dr.'Antanas Rakaus
kas vakar išvyko į Pitts- 
burgh, Pa. Ten Šv. Kazimie- 
’o bažnyčioje, kur klebonau
ja kun. Magnus J. Kazėnas, 
jam yra. ruošiama birželio 
’.O d. sekundicijcs (antros 
iškilmingos šv. Mišios).

Būdamas Chicagoje kun. 
Rakauskas laikė savo pir
mąsias šv. Mišias Gimimo 
Šv. Panelės Marijos bažny
čioje birželio 23 d. Sekančią 
dieną šv. Mišias atnašavo 
Šv. Kryžiaus ligoninėj, ku- Į 
rioje daktaravimo laikotar
pyje buvo gydytojų štabo 
nariu.

Birželio 25 d. primicijan- 
tas atlaikė šv. Mišias Šv. ] 
Jurgio bažnyčioje, birželio 
26 d. — Labdariu senelių 
rriefrPudos konlvtėlėie. se>

Karšta pasidarys 
svaigalu urmininkams

Alkoholio Taksų* ofisas
Chicagoj šaukia “egzami
nams” 24 svaiginančių gėri
mu urmo pardavyklas 
(vvholesale). Ofisui praneš
ta, kad perkantis dėžę (casa)

; bonded degtinės, arba 
scotch, būtinai turi imti 20 
dėžių (case) vyno. romo, ar 
kitokio gėrimo. Jei pasiro
dys, kad tas teisybė, visoms 
gresia netekimas leidimo 
license) degtinę pardavinėti. 
Krautuvės neturi teisas vers
ti pirkėją priedui pirkti tą 
daiktą, kurio jis nenori.

Telefonai automobi
liuose ' ,. t

Illinois Bell Telephone Co. 
praneša, kad nuo rugpiučio 
1 dienos čikagiečiai, jei kas 
norės, galė3 įsivesti telefoną 
į savo automobilių, kaip jau 
yra St. Louis’e.

Šis luksusas St. Louis’e 
kainuoja sekančiai: telefono 
įvedimas $25, už reikmenis 
$15 į mėnesį ir už patarna
vimą $7 į mėnesį. Chieago 
kainos da nenustatytos.

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

DIDŽIAUSIAS JAUNIMO PARENGIMAS

I E T U V O S 

I EPO S - 4 d.

Y Č I Ų 

YTAUTO

IENA 

A R Ž E

Negana rūbus rinkti tar
pe savųjų. Bet reikia pa?!- zynski, V. Kutchins, S. Pet

Dėkoju už padarytą man 
urprizą birželio 10 d., kad 

jaminėti sukaktį mano 25 
netų darbuotės M. S. 20 kuo 
po j. Ypatingos padėkos už
sitarnavo šios narės: V. Ge
dminas, J. Klapatauskas, C.
Ancher, C. Stulgis, U. Ger-
’c.vičienė, U. Rasteinis, N. kančl4 — birželio 27 d — 
tadke, Pečukas M. Jakai- šv- Pranciškaus lininėje
is, H. Wengeliauskas, M. kur Įam teko būti 1929 

Panavas, J. Baliūnas, B. Stir ^a^s iuternu ir vakar bir
bia, P. Kvietkus, O. Mankus, Sėlio 28 d. laikė šv. Mišias 
M. Walters, A. Mikaliūnas, Nekalto Pr^idėiim- Panelės 
A. Snarskis, J. Pūkelis, F. Švenčiausias bažnyčioje. 
Strs.rj, E. Kass, M. Mar- ! Primicijantas aplankė mū- 
kūnas, P. Bredecka, A. Pier- Sų lietuviškas įstaigas kaip

Programa Tik Mirgės Įvairenybėmis

stengti gauti iš svetimtau
čių. Jie mielai aukoja lietu
viams rūbus ir jie gal net 
daugiau jų turi. Nemažai y- 
ra tokių, kurie patys telefo-

roshus; rengimo komisija: 
M. Paukštienė, O. Paurazie- 
nė. S. Junokienė; centro val
dybos narės: A. Poška, E. 
-aurazas, S. Sakalas, M.

nu pašaukia ir p2.sako kad Paukštis, M. Kasevičienė; P. 
jie tik lietuviams nori duo- Urbai už gėles; P. Precin už 
ti. Tad jei kiekvienas savo • fotografiją. Dėkoju sūnui
kaimynų ar darbe dirbančių į Ernest marčiai Genovaitei ir orSanizaciJaL 
pažįstamų paprašytų, tai uošvienei B. Ambrose už lei-

tai Draugą, Šv. Kazimiero j 
Seserų Vienuolyną, Loretto 
ligoninę, Tėvų Marijonų se
minariją Hinsdelyje, visur 
suteikdamas savo kunigišką 
palaiminimą.

garbingai Moterų Sąjungos

Elena Statkienė
mūsų rūbui va,jus žymiai pa
kiltų. Tad lietuvi, pajusk 
pareigą pasidarbuoti kiek 
daugiau ir tuojau dėl savo 
artimo meilės,, kad žiemai 
atėjus tavo tautietis, pažįs
tamas ar gal net giminė tu
rėtų kuo apsivilkti. O jie tau 
už tai bus amžinai dėkingi. 
Rūbus galima atvežti dieno
mis ir vakarais lig 8 vai. i 
4714 S. Marshfield Avė.

Laisvu tė

dimą restorano vakarienei ir 
B. Ambrozytei už patarna
vimą prie stalų. Dėkoju už 
dovaną (rašomą plunksną), 
bus atmintis per visą mano 
gyvenimą.

Lai Dievas duoda geros

Mokyklai nėr atostogų
Donald H. Steward, regis- 

traras Roosevelt Kolegijos, 
praneša, kad vasariniam 
kursui toje kolegijoj užsire
gistravo 1,905 studentai, iš

sveikatos darbuotis sykiu i kurių 1,000 pastarojo karo 
dar daug, daug metų mūsų ' veteranų.

Iš BALF Veikimo
Cicero. — BALF 14 sky

rius sa.vo veiklos nenutrau
kia. Nežiūrint vasaros karš
čių ir prakaito, šalpos dar
bas neturi sustoti. Ištrem
tiems, mūsų tautiečiams rei
kia pavalgyti ir apsirengti.

Dabar visų susidomėjimas 
dėl atgabenimo į Ameriką 
74 našlaičių. Vieno našlaičio 
kelionė $163.00. Vienai or
ganizacijai, ar pavieniui, ne
maža suma, bet visiems — 
tad menkniekis.

Raudonos Rožės Klubas iš 
savo iždo paskyrė $25.00; 
bus reikalas, skirs ir dau
giau.

Atvežimas našlaičių dar Į 
ne viskas. Reikės juos už-

"ATYDAr
Taisome

RFFRIGERATORIIIS
SKALBIAMAS MASINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS — 
Visokios I&dirbystžg 
Didelius ir Mažus

Taupymas Visada Moka Gerus

DIVIDENDUS
Trys lietuvių kartos sėkmingai taupo savo uždirbtus dolerius 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
SI bendrove per 41 metus savo taupyt ojains Išlinkėjo kiekvieną 

sutntipyU, dolerį su gerais dividendais.
Kiekvieno mūsų taupytojo taupiniai yra apdrausti iki $5,000.00, 
per Federal Savings & l.oan Insurance Corp., Washington. D. C.

Mutual Federal Savings
AND IX)AN ASSOCIATION OF CHICAGO

n«DER C. S. GOVI’.RNMENT SI'PFKVISION

2202 W. CERMAK ROAD Tel.: CANal 8887-8999 

JOHN J. KAZANAUSKAS President & Manager 
Office hours: Daily 9 A. M.-5 P. M.; Thursdays 9 A. M.-7 P. M. 

Wednesday 9 A. M. - 12 Noon

DARBAS OVARANTUOTAH

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

55306 S. Ashland Avė.
Tel. GROvehili 7570 

GROvehili 1983 - TRIangle 0073

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

NEBUS NE VIENOS SEKUNDĖS NUOBODUMO

6 - DIDELĖS - 6 
DOVANOS

1. — $100.00 SIDABRINIAIS

2. — 17 Jewel Auksinis
Rankinis Laikrodėlis

3. — Rogers 50 Piece Silverware Sėt

Dešinėje matote “šposų Karalių”

4. —

5. —
6. —

6 - DIDELĖS - 6 
DOVANOS

Parker “51” Plunksna
ir Paišelis

$15.00 Casli Pinigais.

$10.00 Cash Pinigais.

Sis “Šposų Karalius” tikrai kas naujo

PELNAS SKIRIAMAS LIET. VYČIŲ JAUNIMO CENTRUI — NAMUI

Visi Kviečiami Visi Būkite . Visiems Diena Linksmybių

10,000 BONKŲĮgyvendinkite Lietuviškg Patarlę 
"SAVAS PAS SAVĄ"

n nirbtuvM

Pirkite Ten, Knr Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandas 

Už Prieinamas Kainas!

DEGTINES
* 3RANDES
• RUM’O

GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

IBARCUTIZ
VIENTNTBLI8 AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS RA L 11. 1833

WHFC 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo l-moa.

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

valandos vakare.
KXTRA PROGRAMAS — Penkta 

dieniais nuo 7 iki 8 vai. vale
MARGUČIO Ofiso Adresas:

6755 So. Western Avė.. Chieago, III.
Telefonas — GROvehili 2242

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
U2 LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

KVIEČIAME,
| KLAUSYTIS

MUZIKOS 
DAINŲ 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMŲ

Tūkstančiai Plbial Patenkintų Pirkėju Ugaratna Mas. — 
Prie Progos Paklaaaldte Jųl

Archer Avenue Furnifure Co.
— PARLOR SIUTE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

• KRUPNIKO 
Bos Parduodama

SPECIALCMIS KAINOMIS
Pirmam Atčjos Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

■ATHAN 
RANTER 

“Idi-tii vtškaa 
t^dnkas”

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę!

t
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Jau Rengiamasi Prie 
Gildos Pikniko

Už mėnesio ir liepos 28-ta 
diena. Tą dieną Nekalto Pra. 
aidėjimo Seserų Gildos įvyks 
piknikas Aušros Vartų pa 
ra pi jos “Rūtos” darže, Wea( 
Sidėje.

Gildos nariai po visą Chi
cagą ir jos apylinkę stro
piai rengiasi, kad piknika.s 
būtų sėkmingas.

Taip pat pranešu, kad do
vanų knygutės taipgi pas
kleistos po visą Chicagą ir 
jos apylinkes. Malonūs gil
dos ir seserų-vienuolių prie- 
teliai-nariai, prašomi kreipti 
į jas dėmesį, užpildykite ir 
grąžinkite įdėtam vokelyje, 
E.nt jo pažymėtu adresu. Tas 
daug padės pikniko sėkmin
gumui ; jei kartais negalima 
to padaryti, malonėkite ją 
grąžinti, už ką būsime jums I 
giliai dėkingi.

Visoms pikniko pareigoms • 
viršminėtai dienai jau pasi- j 
skirstyta, ir tikiuosi, kad 
apsiėmusieji savo pažadą iš- 
tęsės.

Turiu džiaugsmo pranešti, 
kad mūsų gerosios šeiminin
kės: P. Rainienė, M. Rim
kienė ir Miliauskienė, vest- 
saidietės, maloniai priėmė 
kvietimą, sutiko atlikti vie
ną sunkiausių darbų, — pa
sidarbuoti virtuvėje, paga
minti skaniausių lietuviškų 
valgių piknikieriams.

Joms iš anksto nuoširdžiai 
dėkojame už pasižadėjimą, ir 
be abejonės, jos savo užduo- i 
tį puikiai atliks.

Kviečiame Pas 
Rėmėjas

Bridgeport. — Šv. Pran
ciškaus Vienuolyno Rėmėjų 
1 skyrius rengias prie išva
žiavimo liepos 7 d., Ryans 
Woods. Kviečiame visus at
silankyti.

Skyriaus pirm. Marijona 
Melkus daug dar b u o j a s i, 
taipgi ir rašt. J. Pukelienė 
ir komisija. Visas pelnas eis 
seimo dovanai. Rėmėja

Pranešimai
Cicero. — Visų Šventųjų 

draugystės 30 metų jubilie
jinis piknikas įvyks birželio 
30 d., Labdarių ūky, Orlon d 
Park, III. Komisija užtikri
na gerų prizų, skanių val
gių ir gėrimo. Visi prašomi 
dalyvauti su mumis.

Rengimo komisija:
M. Dambrauskas 
J. Kavaliauskas 
A. Rabačiauskas

Marųuette Park. — ARD 
8 ,skyr. susirinkimas įvyks 
pirmadienį, liepos 1 d., 7:30 
vai. vakare, parapijos salėj. 
Malonėkite skaitlingai susi
rinkti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti. Vienas 
— tai centro piknikas, ku
ris įvyks liepos 21 d., mūsų 
parapijos darže.

E. Andreliūnas, pirm.

OPA žinios
Washington, D. C. — Pas

kelbta, kad nuo vakar dienos 
dviems nuošimčiais pakelta 
kainos ant “vacuum clea- 
ner”.

SKELBKITES “DRAUGEr

{▼cdzlos «• Įdomios
#.2INIOS

. rilijcnas už kavos 
luodukį

Budapest. — Pasaulyje da 
nėra buvę tokios pinigų in- 
flacijos, kokia dabar siaučia 
Vengrijoj. Šiomis dienomis 
išleistos naujos banknotės 
po 100 trilijonų pengo. Prieš 
karą viena tokia banknote 
būt buvus lygi 20 trilijonų 
Amerikos dolerių, gi dabar 
lygi tiktai 20 amerikoniš
kiems centams. Už 100 trili- * 
jonų banknotę Budapešte ga-! Žydai išvogė 
Ii nusipirkti tiktai kavos 
puoduką ir vieną donacą.

Jury sovietų šnipui 
teisti

Seattle, Wash. — Prane
šama, kad jau sudaryta te- 
deralė jury bylai Sov. Ru
sijos jūrų karininkui, Nico- 
lai G. Redin, kuris kaltina
mas espionažu. Jury sudaro 
septyni vyrai ir penkios mo
terys.

Komunistui tai bus nepa
naudoja, todėl kraštas yra 
lykų nėra. Už šnipinėjimą 
svetur savo valstybės nau
dai Rusijoj mirties bausmę 
nustato ne jury, bet viens 
koks komisaras.

%

Anglijoj racionuojama 
duona

London. — Nuo liepos 21 
dienos Anglijoj bu3 racio
nuojama duona. Augusieji 
gaus 9 uncijas į dieną, dir
bantieji žmonės 15 uncijų, 
nesčios moterys 11 uncijų.

Per pirmąjį ir pastarąjį 
pasaulinius karus Anglijoj 
duona nebuvo racionuota.

Jerusalem. — Pranešama, 
kad būrys iš 40 žydų išvogė 
deimantų apdirbimo fabriką 
esantį netoli Tel Aviv. Pa
vogtu deimantų vertė siekia 
$160,000.

MARCIJONA JAKUTIENE

Gyv.; 5527 S. Abvrdeen Avė.

Mirė Birž. 27d., 1946m., 1
vai. popiet, sulaukus t»9 metų 
amžiaus.

Ganus Lietuvoje. Kilo 16 
Tauragės apskr., Gaurės par., 
1 uikių kaimo. Amerikoje i6- 
gyvcno 4 4 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
sūnų, Juozapų Ir marčių Le- 
verne ir žoliną; dukterį tinų 
Halwa.\ ir žentų Kdward ir 
fcelmų; ir daug lctų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Rudžiams 
koplyčioje, 668 W. 18th Str,

Laidotuvės įvyks pirniad.. 
Liepos ld., 1946m. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atly
dėta j Dievo Apveizd-. s p'-trap. 
bažnyčių, kurioj įvyks gedu
lingos pomados ui velionės 
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kaz niiero kapines.

Nuoš'rdž'ai kvirčiamo visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti š ose laidotuvėse.

i.Vm'IūiIv; Sūnus, Duktė, .Marti, 
Žentus i>' kitos Gimines.

Laid. direkt.: J. F. Rudžius, 
telefonas CANal 6174.

Draugauk su “Draugu”.

PADfiKONĖ

PADĖKONE .į 'J

A. A.

Barbora Mažutienė
(Po tėvais Budginaitė, po 

antru vyru Šimkienė)

B. A. LACdAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

KAZIMIERAS PETKUS
Velionis mirė Birželio 18 d. 1946, ir tapo palaidotas Bir

želio 22 d., o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse amžinai 
nutilęs ir negalėdamas atidėkoti tiems, kurie suteikė jam 
paskutinį patarnavimą ir palydėjo jį j tą neišvengiamą am
žinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš mūsą 
tarpo, dėkojame mūsų dvasiškiems tėveliams, kun. J. Prun- 
skiui, kun. J. Griniui ir kun. Kiškūnui, kurie atlaikė įspū
dingas išmaldas už jo sielą.

Dėkojame šv. Miškų ir gėlių aukautojams. Dėkojame laid. 
direktoriui Mažeikai ir Evans, kurie savo geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nulydėjo jį j amžinastj, o-mums pa
lengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius. Dėkojame grabne
šiams ir visiems, kurie paguodė mus nuliūdimo valandoje ir 
pagalios, dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau mylimas vyras ir tėveli, lai Visagalis Dievas 
suteikia amžiną ramybę ir atilsį.

Nuliūdę lieka: Žmona, Sūnai ir Duktė.

*į

J

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IŠBĖRIMAMS
K.nėtan tieji nuo «env, atdaru 

Ir skaudžių žalsdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai lfisl-
mlegot. Kuomet 
žalsdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEOULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų, atdarų Ir 
skaudžių žalsdų 
Jo atgaivinan
čios Ir skausme 
pražallnančlos y- 
patybts sutelks 
Jums tinkame 
nakties poilsi Ir 
pagelbės Iftgydyt 
senas, atda 
ras Ir skau 

žals
das. Vartokite J} irgi skaudlems 
nudegimams, iefl’j iri su trūkimų 
praAalInlmul, ir kad palengvinti 
Psortasls nletajlmg. AtvSdlna va
dinama Amiete's Foot degimą Ir 
sležėjlma. sustabdo Jo piktintas!, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
sutrflklmo tarp pirktų: geras Ir 
sausos, trflkntančios odos niežėji
mui, nuo darbo Abkrlmams Ir ki
toms odos nogalAms lž lauko pu-

LBOITLO OINTMBNT parsi
duoda po >1.00, 1.75, Ir 5.00.

■lųsklte Jūsų Uoaey Orderi tie
siog ls—

LEGULO
1941 No. PulaskI Rd. 

Oeot. P Chleago Sft. fU.
Arba galima gauti STEM PHAR- 
MACY. 4S47 W. 14th St.. Cice
ro SO, II lino u.

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą,
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

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

Daugelis Littnaėų fra pūna- 
patenkinti tais i«Utroti
hrwo> mes padirbama Jiems.

Kairėje matosi vienas ii 
daugelio mūsų atliktų darbų

Prie pirmos progos atvyldl 
| mūsų didįjį ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPAN7
617 NO. WESTERN AVĖ. TEL.: REELEY 9108

(įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

Gyveno 6225 S. Kedvale Avenue.

Velionė mirė Birželio 21 d. 1946 m. ir tapo palaidota Bir
želio 24 d., o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse amžinai nu
tilusi ir negalėdama atidėkoti tiems, kurie suteikė jai pas
kutinį patarnavimą ir palydėjo ją į tą neišvengiamą amži
nybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailėdami jos prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, dėkojame dvasiškiems tėveliams, kun. klebonui ir ki
tiems kunigams iš St. Nieholas of Tolentine parapijos baž
nyčios, kurie atlaikė įspūdingas pamaldas už jos sielą.

Dėkojame vargonininkei už gražių grojimą. Dėkojame šv. 
Mišių ir gėlių aukotojams. Dėkojame lūidot. direktoriui — 
Mažeikai ir Evans, kurie savo geru ir mandagiu patarnavi
mu garbingai nulydėjo ją į amžinastj, o mums palengvino 
perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius. Dėkojame grabnešiams ir 

t visiems, kurie paguodė mus nuliūdimo valandoje ir paga
lios, dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; 
0 tau mylima motinėle, lai Visagalis Dievas suteikia amžiną 
ramybę ir atilsį.

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

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AmBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 

Avenue
Yards 1741-2

į M »

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monumenl 
Company

3914 West lllth St
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Knr Bosai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 35"

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1380 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

ATYDA!
Dėl Informacijų kaslink II Pasaulinio Karo Veteranų per

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

MAŽEIKA1VANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Nauja Koplyčia Marąuette Parke

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

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

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

toriaus. Pagal Karo Departamento 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 VALANDOJE
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B.

f .

;.jsq

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JCSŲ PATOGUMUI:

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

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
jūsų finansiškam stovini prieinamas!

NARIAI:

0 h 1 e a g o ■ 

Lietuvių 

Laidoto v i ų 

Direktorių
I

Aioclacljoi

AMBULANGŲ 
PatarnanJam 
dienąir naktį

Mes Tarime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

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

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 0099

LACHAWICZ IR SŪNAI
2314 WEST 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 YARds 4908

J. LIULEVICIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572

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

Telephone YARds 1419

I. I. ZOLP
1646 ĮVEST 46tb St. Phone YAIlds 0761
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Komunistų "rojuje"

Lietuva ne lietuviu žemė
Vienas Roseland’ lietuvis 

nesenai gavo laišką iš Lie
tuvos nuo savo sesers. Laiš-j 
ke aprašo pastaruosius me
tus prieš karą, karo laikotar 
pį ir dabartinį gyvenimą. 
Tarp kit ko rašo:

“Šiais metais pradėjom že
mę knisti; norėjau sakyti 
savo, nes viso amžiaus proce 
įgyta; ne, dabar žemę vals
tybinę. Sunki pradžia: nei 
gyvulių, nei sėklos, viską iš 
naujo pradėk. Dirbam išsi
juosę nuo 5 vai. ryto iki 11 
valandos vakaro. Bet tai nie
ko, reikia padirbėti sau ir 
valstybei. Valstybei ką prie
vole pristatom, apmokama 
tvirta kaina, pav., už rugių 
centnerį 4 rub. 50 kap.; kiau
šinių kilogr. (17-18 štukų) 5 
rub. ir t. t. Statom ką tik 
turim ir ką galim... Ypatin

gai getai gyvena darbinin
kai, nes uždirba po 5 rublius 
dienai... Dabar dukrelė mo
kinasi... Per atostogas pade
da tėvui laukuose: aria, akė 
ja, gano arkliuką, nes tėvo 
sveikata nepergeriausia. Žie
mą buvo į talką valstybei, 
persišaldė, gavo anginą, tai 
ir dabar da sirguliuoja... Vie
nu žodžiu galim pasakyti— 
gyvenam laimingi, kvėpuo
jam puikųjį, gaivinantį Lie
tuvos laukų orą”.

★

Tai vienas iki šiol gautų 
iš Lietuvos laiškų, iš kurio 
galima susidaryti vaizdą da
bartinio lietuvių gyvenimo.

★

Laiško rašytoja pasisako, 
kad žemė, “viso amžiaus 
proce įgyta’’, ne jų, bet val
stybės. O kadangi bolševi-

kai sako, jog Lietuva prisi
jungė prie Sov. Rusijoj, to
kiu būdu dabar visa Lietu
vos žemė yra ne lietuvių, bet 
Rusijos, rusų. »

Ant tos jau ne savo že
mės Lietuvos žmonės dirba 
nuo 5 vai. ryto iki 11 vai. 
vakaro. Pagalvokit, kas bū
tų, jei kapitalistinėj sant
varkoj, kad ir pas mus Ame
rikoj, reiktų darbininkams Lietuviškas priežodis sa- 
dirbti kasdien tiek valandų ko: Jei durys uždarytos,

Kas Girdėt^ 

Chicagoje >

Jei durys uždarytos, 
pro aukštinį įeina

ir da ne sau? Ką sakytų bol 
ševikai? Bet kai bolševikų 
sistemoj darbininkai po aš- 
tuonioliką valandų vergauja, 
tai net Stalino pasturlakai — 
lietuviški bimbalai nei 
bimbt.

★

Laiške rašo, kad už rek
vizuotus (laiške: prievole 
pristatom) grūdus ir kitus 
produktus rusai apmoka 
tvirta kaina”, taipgi, kad

pro aukštinį įeina. Taip ir 
su čikagiečiais, kurie ser
ga arklių lenktynių epide
mija.

Del pastarojo gemblinin- 
kų viršūnėse pasikėsinimo 
vienų ant kitų gyvybės, ma- 
yoras buvo įsakęs uždaryti 
Visus “bookies”. Pasirodė, 
kad “betai” ant arklių vi
sur ėjo po senovei. Dauge
lyje vietų “bookies” buvo

SAKOS NUŽUDĘS IR 
GANA

BE

STASYS LITWINAS SAKO:
i IR A D A D Tfti Geriausias Laikas Pirkti 

— VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
REIKMENIS”. -------- GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — Insnlnotę Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Dorų — Tvoroms Materlolo — Maliavos — 
Varnišlo — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų
Hardware — Plelstcrlo — Cemento — Srutų — Visokios 

Rii&ies Insnllacljos Materlolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — Wall board — Plaster Board — Vamz
džių Ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS LITVVINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

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

■339
f

Suvaldė pelnagro-
bius

Illinois Komercinė Komi
sija, pagalios, įsakė Chica- 
go Rapid Transit Co. grą
žinti seną ferą už važiavimą 
senais, mediniais, iškleru
siais eleveiteriais. Pakelti 
ferą iki 12 centų eleveiterių 
kompanijai buvo davęs ga
lią Illinois Aukščiausias 
Teismas. Komisija įrodė, 
kad Chicago Rapid Transit 

• Cą ir 10c imdama padaro 
pelne. Pavyzdžiui, 1943 me
tais pelno turėjo $283,113, 
1945 metais $606,761, gi pra 
eitą metą net $1,259,832.

^rbimnkai “uždirba po 5 j mobi)iMse buvo j,iimamj 
rublius j dieną”. Bet nepasa- pįnigaį.
ko, kiek jiems kainuoja | Daugelis žmonių taip yra 
duonos kilogramas. Jei viso j perimti tos epidemijos, kad 
mėnesio alga reikia atiduoti; jie nieko kito ir negalvoja, 
už porą batų, tai kas lieka'

Richard R. Thomas, iš 
Phoenix, Arizona, kuris po 
išklausinėjimo pasirodė nie-

perkeltos į nežymias krau- į? tendra’ n?tu5>8 SU j’“®''0' 
tuveles. o kai kur net auto-1 ^lmu lr nu‘ud>™ Susane 

Degnan, vis tik sako, jog jis 
nužudęs mergaitę. Vieni jį 
laiko patologiniu, kiti pro-
fesijonaliu melagiu. Kiti lai
ko už beprotį, nors jis nėra 

Lenktynių arklys jam visas|^?^^u Psychiatriniu atžvil- 
gyvenimas, visas idealas. ig^u- (Acme-Draugas teleph.)

Aliejum uždarys prutf?
Worth Quarry”, prie 111

nusipirkimui valgio?
★

Laiške rašo, kad “susir 
gus ne bėda: yra ambulato
rija, ligoninė”, bet žemiau
rašo, jog jos pačios tėvas ir Harlem gatvių, yra vie- 
žiemą buvęs “į talką vals- nas Pavojingiausių maudy- 
tybei” (priverstiniems dar-i^s' ^ame dažnai įvyksta ne
barus, arba kokiai pastotei) ilaimių* . Su?alvota Ji visai 

įl'zHarvfi ir onvininlzac?

PASKOLOS ANT MORGICIŲ - 4%
BE KOMISINO

Tortas Viri >17,500,000. — Atsargos Fondas Virt >1,500,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

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

Office hours daily: 9 A. M. to 4 P. M. — Wednesdayo: 0 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
• •zz* ctv

Z zrt
★ ★ ★

Geriausių rūšių alų 
pristatome i namus: 
buteliais, dėžėmis Ir

statinėmis.

★ ★ ★
AL. ŠIMKŪNAS 

Savininkas

Telefonas PROspect 5951
J

-persišaldė, gavo anginą ir 
serga namie. Kodėl jam nė
ra ambulatorijos, ligoninės?

★

Laiškas baigiamas “gyve
nam laimingi” Netektį savo 
žemės, dirbti kasdien po 
17-18 valandų valstybei, at
likinėti priverstinas pasto
tes, jose peršišaldyti ir gau
ti nepagydomas ligas — tai 
bent laimė! Tur Jiūt, net 
nuolankiausias Stalino batų 
“šainytojas” Amerikoj ne
norėtų tokios “lamiės”.

Lietuvos žmonėms dabar 
yra likus tik viena laisvė —

uždaryti ir savininkas suti 
ko. Bet kaip? Tvoros neuž 
tversi, o bus tokių, kurie ir 
tvorą perlips, kad įlindus 
maudytis. Tad nutarta at
vesti 500 galionų aliejaus ir 
paleisti ant pfudo.

Ashland Aye. gatvekarui 
pravažiuojant pro stovintį 
troką, numestas ir sunkiai 
sužeistas stovėjęs ant gat- 
vekario laipto 13-kos metų 
vaikas R. Kebby.

kvėpuoti puikųjį, gaivinantį 
orą, kuriam pavergti bolše
vikai yra bejėgiai.

žmonai
Mrs. Mary McNulty, išvy* 

kus į krautuvę, lyg ką t|i, 
nujausdama, greičiau grįžo 
namo, negu paprastai. Su
grįžus į butą, 6457 Eggleston 
Avė., rado vyrą lovoj mie
gantį, o pečio gazas buvo ap
suktas. Greit pašaukta pa-- 
gelba, kuri ištraukė jį iš 
mirties glėbio. Daktaras pa
sakė, kad jei penkias minu- 
tas žmona būtų pavėlavus, 
vyras jau būtų ant lentos gu
lėjęs.

58,000 bučerniu
’ddęrg duris
National Retail Meat Dea- 

lers Association sekretorius 
praneša, kad šiuo metu dėl 
stokos mėsos 58,000 bučer- 
nių yra užsidarusios.

3edarbių skaičius 
•i'qa •
Skaičius bedarbių, kurie 

gauna valstybinę kompensa
ciją praeitą gegužės mėnesį 
pakilo iki 10,770. Viso Illi
nois valstybėje gegužės mė
nesį kompensaciją gavo 
116,110 darbininkų.

Chicago 57,000 bedarbių 
kompensacijos gavo $3,605,- 
747, palyginus su balandžio 
mėnesio 52,580 darbininkų 
gavusių kompensacijos $2,- 
887,331.

Gatvekaryjc žuvo
Halsted St. gatvekarui va

žiuojant į patiltį prie 40-tos 
gatvės nulužo gatvekaro e- 
lektros stulpelis ir krisda
mas vienu galu pataikė gat
vekaro gale stovėjusį George 
Cook, 24 metų. Jaunuolis 
buvo ant vietos užmuštas.

Calumet maudynėse, prie 
97 gatvės, nuskendo 16-ko3 
metų jaunuolis Peter Her- 
nandez.

Peoria, III. — M. Suddets, 
98’ metų, Civilio ir Ameri- 
kos-Ispamį karo veteranas, 
susituokė Alfreta Clawson, 
71 m.

DRAUGO HMiiiiiiš PIKNIKAS
■■■■■MMaaaBMBBflHUHBan'/'aMnmHBBBHI
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—ĮVYKSTA—

Sekmad., Liepos-July 14d., 1946m.
Prasidės mūsų įprastu laiku
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Gražiajame Bergman's Grove
No. Riverside, Illinois
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Šiame gražiame, vėsame gamtos papuoštame BERG
MANE GROVE, prie 24-tos ir Desplaines Avė., No. River- 
sido, III., Liepos 14-tą d., renkasi Dienraščio “DRAUGO” 
skaitytojai ir prieteliai, “Draugo” leidėjų, Lietuvių Kata
likų Spaudos Draugijos, rėmėjai, ir visi bendraminčiai, ne
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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 
j Bergman’s Grove!

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

X šiandie šš. Pptro ir’ 
PajP.iaus, vardinės Petrų ir 
Rovilų. Visiems sveikatos ir 
ilgiausių metų.

X Prelatas M. Krušas, Šv. 
Jurgio parapijos klebonas, 
gavo telegramą iš Vilniaus 
nuo kun. Antano Krušos. 
Praneša, kad jis yra gyvas 
ir sveikas.

X A. Snarskienė, So. Chi
cago veikėja, savo gimtadie
nio proga (birželio 24) susi
laukė daug svečių, sveikini
mų ir dovanų.

X Nekalto Prasidėjimo Se 
sėlių Gildą yra užprašius šv. 

j Mišias už sielą a. a.. Mato 
Balčiūno. Sykiu reiškia už
uojautą Marcelei Balčiūnie
nei ir jos sūnums.

X Mrs. Kudulis, iš Down- 
ers Grove, jau sveiksta iš 
sunkios ligos. Šiuo metu ji 
ilsis pas Milkevičius. Cinikai, 
gyv. Downers Grove, džiau
gias, kad “grandma” sveik
sta.

X LRKSA seimo delegatų 
ir LRKSA Chicago apskri
ties susirinkimas įvyks sek
madienį, birželio 30 d., 2 v. 
popiet, Gimimo Šv. Panos 
Marijos parapijos salėj. Tai 
bus paskutinis prieš seimą 
pasitarimas.

X. Kazimieras Boguslovas, 
vienas “Draugo” spaustuvės 
intertaipistų, naudodamasis 
atostogomis, sveikinimus vi
sam spaustuvės štabui pri
siuntė net iš North Bergen, 

j N. J. Sako, turįs “plenty of 
' ręst”. '•

X Art Barows orkestrą 
yra. viena žymiausių Chica
go j. Toji orkestrą grieš Lie
tuvos Vyčių Dienoje, liepos 
4, Vytauto parke. Ne tik 
jaunimą, patenkins ir seni
mą šauniomis polkomis ir 
suktiniais.

X Pranas, ir Brigyta Či- 
žauskai, žinomi veikėjai mūs 
organizacijoše atostogoms 
palieka Chicago. Atostoginis 
“trip” bus: Niagara Falls, 
Wilkeg Barre, Pa., New York 
ir Washington, D. S. Tlgaau 
šiai žada pabūti New fork, 
kur turi artimif* giminių.

X Tėvų Marijonų Bendra
darbių išvažiavimas Marijos 
Kalneliuose,; Hinsdale, III., 
liepos 7 d., {prasidės šv. Mi- 
šiomis, senjinarijos koply
čioje, 11 vai. ryto. Bus ir 
pritaikintas pamokslas. Po 
Mišių prasidės piknikas se
minarijos ir ūkio soduose.

X Aldona Saka laite, duk
tė Ig. ir S. Sąkalų, iš gra
žiųjų AtlantoJpa k r a š č i ų 
(Red Bank, N. J.) parvyko 
į dušnią Chitago atostogų. 
Džiaugias pu&kia ke 1 i o n e 
Douglas ketonų motorų lėk
tuvu, kuriam iš New York 
į Chicago be sustojimo at
skristi ėmė tik pusketvirtos 
valandos.

X Kunigai: Justinas ir 
I Raymondas Klumbiai, bro
liai, šiomis dienomis iš Vo- 

| kietijos atvykę į Chicago, 
aplankė “Draigo’’ redakci
ją. Pasirodo, abu Amerikos 
piliečiai, nes Chicagoj gimę 
ir maži išvežti į Lietuvą. 
Kun. Justinas jau pakvies
tas su dvasine pagalba kun. 
K. Bičkausko į ^>v. Pranciš
kaus lietuvių} parapiją, Ind. 
Harbor. ’ ■ j




