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Neleidžia Molotovui Daryti 
usileidimus Ministru Konferencijoje 

S 3 E B J J 0 ATOMINES BOMBOS SPROGIME 

t Jraugo" Specialaus Korespon
dento Paryžiuje Pranešimas). 
Pradžioje visi mane, kad 

:eturi ministrai gajų gale 
susi tars . Ypač p 0 iškilmin
gų pietų, kuriuos suruošė 
Byrnesas, Molotovas buvo 
sukalbamesnis ir jau be
veik sutiko su prancūzų 

planu del Triesto klausimo 
išsprendimo. Bet vėliau jis 
paprašė šį kk.usimą trum
pam laikui atidėti, nes jis 
n o r > atsiklausti Stalino. 

Šį kartą, a tvykdamas į 
Paryžių, Molotovas negavo 
pilnos laisves "žaidime," ir 
j is turėjo ilgą pasikalbėji
mą telefonu su Stalinu. 

Išsiskirstys, Jei Nebus 
Taikos Konferencijos 

Molotovas stengėsi Stali
ną įtikinti,kad šį kar tą Byr-
nes kalba rimtai i r daugiau 

trines Europos valstybėmis. 
Pagaliau Molotovas atsi

sakė duoti aiškų atsakymą, 
nes jis norįs pasitart i su 
Čekoslovakija ir Jugoslavi
ja. Į tai Byrnes pasiūlė šį 
klausimą pavesti spręsti 
taikos konferencijai, nes 
ten tada būsiančios ir Če
koslovakija ir Jugoslavija. 

—Taip, bet ten taip pat 
bus Norvegija ir Brazilija, 
kurioms neturi rūpėti Du
nojaus klausimas... 

Kodėl rusai nenori palik
ti Dunojų laisva upe ? Pa ts 
principas yra tame, kad ta 
da rusai negalės kontroliuo
ti Balkanų valstybes ir už
drausti joms prekiauti su 
Vakarų valstybėmis. 
Sovietai Veda Derybas So1 

Italais 
Taika su Italija dar ne

pasirašyta, bet rusai jau 
pasiskubino anglo-saksams 

Trumanas Ragino Žmones Išgelbėti 
Kainu Kontrolę, Sako 'Kova Tęsis' 

Aukštieji "Operation Crossroads" karininkai stovi ant U. S. S. Mt. McKinley laivo, 
Bikini atolyje, dėvį specialius akinius, per kuriuos jie stebėjo atominės bombo? spro-

VVASHINGTON, birž. 30. 
— Kainų ir nuomų kontro
lei išsibaigiant šiandien vi 
durnaktyje, kongreso nariai 
sakė jie ryt dieną bandys 
pravesti bent laikiną kont 
rolės aktą, kad išgelbėjus 
kraštą nuc gresiančios in* 
fliacijos. OPA akto priešai 
džiaugiasi Prez. Trumano 
uždėtu veto ir pranašauja, 
kad po kainų kilimo tuoj 
prasidės didelė gamyba, ku 
ri savo ruožtu išlygins kai-

gimą. Iš kairės į dešinę: Brig. gen. T. S. Power, pavaduotojas aviacijos komandie- n a s -
r iu i ; . r ea r adm. W. S. Parsons, technikos direktoriaus pavaduotojas; vice adm. W. H. 
P. Blandy, komandierius bendrojo kariuomenės laivyno Task Force One; maj. A. L. 
McAuliffe, sausžemio jėgų patarėjas. (Acme Telephoto.) 

Savo radijo kalboje šeš
tadienio vakare, Prez. Tru

mų kėlimo. 
Uždėjo Savo Veto 

Laikinas išsibaigimas su 
varžymų buvo užtikrintas 
vakar, kuomet Prezidentas 
pasiuntė atstovų rūmams 
/eto OPA pratęsimo by-
uaus, ir atstovai parėmė tą 
veto . Senatas ir atstovai 
tuomet baigė posėdžius iki 
pirmadienio, nepravedę nė 
laikino pratęsimo. 

Prezidentas pakartojo sa 
vo prašymą kongresui "tuoj 
pravesti rezoliuciją pratę
siant dabartines kontroles, 
kol kongresas galės priim 

manas pareiškė, kad jiems j ti vykdytiną aktą." 

nebenori konferencijos ati
dėti. Jei liepos 13 d. taikos užbėgti už akių. Paskutiniu 
kof&rencija nebūsianti su- laiku Molotovas labai susi 

domėjo Italijos vidaus poli
tiniu gyvenimu ir stengiasi 

Riaušes Prieš Balsavimus Lenkijoje; 
Slaptoji Policija Suima Liaudininkus 

visos klausimus išspręsti 

šaukta , Amerika pasiryžusi 
visus klausimus atiduoti 
spręsti Jungtinių Tautų se
sijai, kuri susirinks rude j švelninančiai italų naudai, 
m\ rugsėjo 3 d. New -Yorke, f tik vis dar pasilikdamas 

Padėtis yra. labai rimta, i prie Triesto punkto nepa
neš šį kartą klausimas sta- ' judinamas. Jei Triestas bus 
tomas, jei rusai nesutinka, Italijai at imtas, tai italai 
kad būtų sušaukta taikes nebegalės gintis nuo rusų 

* konferencija, tai santykiai įtakos. 
t a rp Rytų ir Vakarų bus . J a u dabar Romjoįje pra 
nut raukt i . dėtos vesti t a rp rusų ir ita-
Molotovas Nusistatęs Prieš lų ekonomiškos derybos. 

Bidault j Rusai nori pas italus užsa 
Anksčiau, kada Bidault j kyti didelį skaičių laivų ir 

VARŠUVA, birž. 29. — 
Didėjant nerimui išvakarė
se rinkimų ryt dieną, gink
luoti būriai Lenkijoje kovo
jo su Lenkijos apsaugos po
licijos ir kariuomenės dali
niais. Pasak užsienių mi
nisterijos valdininko, "ban-

buvo tik paprastu užsienių 
reikalų ministru, Molotovas 

* jam šypsodavosi per savo 
akinius, bet dabar, kada 
Bidault pasidarė preziden
tu, Molotovas pra.dėjo jo ne
mėgti. 

, Po pasikalbėjimo su Sta-

siūlo jiems anglių, žibalo i r 
javų. Už tai italai rusams 
turės duoti manufaktūrinių 
prekių. Jei susitarimas į-
vyks, tai anglosaksams iš 
rankų išspruks dar viena 
rinka Europoje. 

Per savo įžūlumą sovietai 

saugos policija masiniai 
areštuoja jo partijos narius 
ir konfiskuoja partijos lite
ratūrą, kuri reikalauja at
mesti pirmą pasiūlymą bal
savime — ar balsuotojai no
ri vienų rūmų parlamentą. 
Kiti du klausimai yra, a r 

ditų gaujos ' ' .sužeidžia ir balsuotojai užgiria laikinos 
užmuša šimtus asmenų. J i s . vyriausybės veiksmus na-
sakė daug rinkimo vietų cionalizavimui pramonės 
buvo užpulta. 

Dvi didžiosios priešingos 
grupės šiuose rinkimuose 
yra keturių partijų koalici
ja, inimant ir komunistų 

ir žemės reformai, ir ar jie 
sutinka su Lenkijos Vaka
rų sienos nustatymu ties 
Neisse ir Oder upių. 

Mikolajczykas, kuris sako 
remiamą lenkų darbiečių ; jo parti ja atstovauja bent 
partiją, kurie remia laiki- 60 nuošimčių visų Lenkijos 
nąjį rėžimą, i r Lenkijos 
Liaudininkų partija, kuriai 
vadovauja vice premjeras 
Stanislaw Mikolajczyk. 

Suima Liaudininkus 
Mikolajczykas sako ap

gyvento jų, pareiškė, kad 
jis bijo jog rinkimai nebus 
teisingai pravedami. Karei
viai su kulkosvaidžiais i r 
durtuvais prie šautuvų sau
go visas rinkimo vietas. 

*r~ 

Chiang Atmetė Gen. 
Marshall Pasiūlymą 

ŠANGHAJUS^birž. 29. — 
Generalissimo Chiang Kai 
shek vakar vakarą atmetė 
kompromisinį planą taikai 
Kinijoje, kurį rėmė U. S. 
gen. George C. Marshall, bet 
Marshall tuoj dėjo naujų 
pastangų išvengti karo ta r 
pe Kinijos valdžios ir ko 
munistų. Taika dabar prik
lausys nuo to, a r Chiangas 
priims komunistų paskuti 
nės minutės koncesijas. 

Jeigu Chiang priims opo ' 

kova "da r nėra baig ta ," ir 
atsišaukė į amerikiečius pa 
reikšti savo nuomonę kong 

Sen. Taft (R., Ohio) pa
ruošė kalbą atsakyti Prezi 
dentui. Senatorius kalbėjo 

buvo šiandien užkirsta Ru 
sijos delegato Molotovo, 

nentų pasiūlymus, bendras kuris reikalavo, kad ginčy 

resui, o nesant įstatymo su | per radijo 10 valandą šį va-
silaikyti nuo kainų ir nuo- : karą. 

\ . . 

Rusai Priešingi Taikos Konferencijai; 
Byrnes Vėl Iškels Tą Reikalą Šiandien 

PARYŽIUS, birž. 29. — j da veto ant taikos atsteigi-
Valstybes sekr. Byrneso ko- ;ia-ifaesaurjrje. 
va išgauti '* Keturių Didžių-1 
jų" ministrų nutarimą su- j T r ; o c l 0 V v l c h I ta l l l -
šaukimui 21 tautos taikos l l w w f | W i ••aiM 

konferencijos liepos 15 d. | Jugoslavu Susirėmimai 

įsakymas sustabdyti kovo
jimą bus išleistas ryt die 
ną. Jeigu jis juos atmes, 
amerikiečiai bijo, kad kru 
vinas, civilinis karas yra ne
išvengiamas. 

linu, Molotovas pasidarė nenustoja veržęsi į Vakarų 
nebesukalbamas ir pasiprie-1 valstybes ir vienokiu ar ki-
šino, kad italų-prancūzų I tokiu būdu stengiasi ten įsi 
siena būtų peržiūrėta.. M a t ' galėti. 
prancūzai reikalauja iš ita
lų keletą kilometrų terito
rijos, kur gyvena didelis 

Štai nesenai Vokietijoje, 
anglų zonoje, buvo rasti 
paleisti atsišaukimai, atga-

skaičius prancūzų ir š ios lbent i iš rusų zonos, kuriuo 
vietos y ra strateginiai pun- . se gir iama rusų zona, kur 
ktai , iš kurių italai visad 
prancūzams grasino. 

Molotovas dar nepasakė 
paskutinio žodžio dėl Tries-

« to. Atrodo, kad jią( laukia 
Stalino atsakymo. 

Anglo-Saksai Daugiau 
Nebenusileis 

Amerikiečiai i r anglai nu
tarė daugiau nebenusileisti 

gyvenimas esąs lengvas i r 
maisto netrūksta. 

Tas kas nepagyveno po 
sovietiška okupacija kar ta is 
i r patiki tokioms pasakoms, 
galvojo, o gal iš tiesų sovie
t iškas rėžimas pasikeitė ir 
dabar ten žmonės yra lai 
mingi, bet tas kuris dar 
šiandien a tvyks ta iš /ten, vi 

Britu Kariuomene Okupavo Jeruzalę; 
Kratose Palestinoje Suėmė 7,009 Žydu 

JERUZALE, birž. 30. — 
Daugiau negu 7,000 žydų, 
jų tarpe penki nariai Žydų 
Agentūros, buvo suareštuo
ti vakar i# 33 asmenys bu 
vo užmušti a r sužeisti kuo
met tūkstančiai britų ka 
reivių ir tankais ir šarvuo-

lo dėl anglų amerikiečių ko 
misijos raporto, kuris re
komendavo tuoj įleisti 100, 
000 žydų iš Europos, bet 
patarė nesteigti žydiškos 
valstybės Palestinoje. 

Lėktuvams skraidant virš 
Palestinos, britai" okupavo 

tinas Trieste klausimas bū
tų pirmiau išspręstas. 

To pasėkoje, galutinas 
nutarimas taikos konferen 
cijos šaukimui buvo atidė 
tas iki pirmadienio. Byrne
sas ruošiasi tuomet reika 
lauti nutarimo didžiosios 
konferencijos reikalu. 

Paves Taikos Sutart is 
LONDONAS, birž. 29. — Byrnesas taip pat reika-

Atsižymėjęs orgestrų diri-1 lavo, kad neišspręstos tai-
gentas Artūro Toscanini te-1 kos su tar tys būtų patiek 
lefonu šiandien pranešė, kad tos konferencijai, bet Mo 

Toscanini Atšaukė 
Koncerte Anglijoje 

ciais užėmė Jeruzalę, Tel. j žydų agentūros būstinę ir 

Molotovui, kuris manė, kad sai kitaip nupasakoja. 
jei j is būtų nusileidęs Tries-1 Vyt. Arūnas 
to klausime, anglo-saksai 
jam būtų palikę laisvas 
rankas Balkanuose ir Cent-

Aviva, Haifą ir bent septy 
nias kitas kolonijas, tikslu 
perlaužti " anarchijos sto
vį." Didžiuma suimtųjų bu 
vo po apklausinėjimo pa
leisti. 

Po kelių valandų, Įeit. 

) 

rinėj Europoj. Bet šis ma
nevras rusams nepavyko. 

Rusai nori, kad Dunoju
mi galėtų naudotis tik tos 

Įvyko Pirmas 'A' 
gen. Sir Alan Cunningham, ;• 
britų komisijonierius Pales 

1 tinoje, pasakė žydams jog 
jie patys užsitraukė tokį, 

pradėjo suiminėti žydus, 
matomai senai atžymėtus 
suareštavimui. Raportai iš 
Tel Avivo sakė britai gra
natomis pralaužė žydų dar 
bo federacijos būstinės du 
ris. 

j is nediriguos simfonijos 
Milano La Scala orkestro 
koncertui Covent Gardene 
trečiadieny, ir pareiškė nu
siminimą dėl Anglijos rolės 
atiduodant Prancūzijai kelis 
Šiaurės Italijos valsčius. 

Vakar Toscanini atšaukė 
La Scala orkestros koncer
tą, kuris turėjo įvykti sek
madieny Paryžiuje. 

lotovas pakartojo savo ar
gumentą, jog Triesto liki 
mas turi pirmiau būti išs 
pręstas. 

Byrnesui paklausus kitų 
ar jie sutinka su taikos 
konferencija šaukimu liepos 
20 d., Bevin ir Bidault at
sakė teigiamai. Amerikietis 
tuomet pareiškė Molotovui, 
kad atrodo jis vienas užde 

TRIESTE, birž. 29. — 
Maištaujančios pro-jugslavų 
ir pre-italų minios šį va
karą susirėmė Trieste gat
vėse, ir amerikiečiai jūrei
viai iš U. S. kreiserio Far
go įsimaišė į vienas grum
tynes, kurias policija išs
klaidė ašarinėmis dujomis. 

Po pietų bent 10 asmenų 
buvo suareštuota ir daugiau 
negu 20 buvo sužeista. Po
licija bijo tolimesnio krau
jo liejimo, kadangi kauty
nės tęsiasi. Amerikiečiai po
licininkai į sako visiems 
amerikiečiams kareiviams 
ir jūreiviams grįžti į savo 
laivus ir barakus. 

valstybes, per kurių terito-1 minės bombos sprogimo virš 
riją jis teka, bet amerikie- vandens išbandymas. Korės-
čiai ir anglai nori, kad Du- pondentai sakė šviesa buvo 
nojus būtų skaitomas lais- šviesesne už saulę, o ka r š 

BOmDOS B a n d y m a S j nepaprastą veiksmą ant sa 
P R I E BIKINI, liepos L — j v ę s * Jeruzale, Tel Avivas ir 

Šiandien įvyko pirmas ato- H a i f » , ir manoma i r kiti 
miestai, buvo greit atkirs
ti, visas susisiekimas pa 
vestas po griežta militarine 
kontrole, i r tuoj įsteigta 

upe ir leista juo naudo-
* t is visoms tautoms, kurios f 

nori daryt i prekybą su Cen 

tis buvo jaus tas už 10 my- cenzūra. 
linu Nežinia kaip laivai a t 
silaikė. 

Britu Lėktuvai Skraido 

Britai Protestuoja 
Duonos Racijonavim? 
LONDONAS, birž. 29. —v 

Atsižymėjęs orkestrų diri-
Anglijoje suorganizavo ko
mitetus ir išsiuntinėjo par
lamento nar iams telegramas 
reikalaujant, kad būtų pa
naikintas įsakymas racijo-
nuoti duoną ir miltus nuo 

Beveik visas nerimas k i - ' liepos 21 d. 

Vėliausių Žinių Santrauka 
—Britai toliau daro k ra tas žydų centruose Palestinoje. 

Žydai kraunasi maisto ilgesniam laikui. 
—Maskvos radijas pranešė, kad visa Vakarų alijantų 

jūrų jėga Viduržemy dabar randasi Trieste uoste. 
—Viceroy Lord Wavell pranešė, kad Indijo))e sudaryta 

aikina "vyriausybe," kuri prir^oš Indiją visiškos nepri 
klatisomybes įsteigimui, ir valdžios išrinkimui. 

—Baltieji rūmai pranešei, kad Prez. Trumanas gavo 
tūkstančius telegramų raginančių jį kovoti už tolimesnį 
kainui kontroliavimą ir už naują OPA akto pratesimą. 

—Chicagos policija užginčijo, kad butų vartojusi "tei 
sybes senumą" išgavimui žinių iš William Heirens. FBI 
pranešė, kad Heireins pirštų antspaudai at i t inka tiems 
rastiems ant Degnan grobiko paliktos notos, 

—Kuba prašys Jungtinių Tautų susirinkimą šaukti se
siją persvarstymui veto galios duotos penkioms didžio 
šioms valstybėms vartojimui UN tarybų svarstymuose. 

Pagrobė Indonezijos 
Premjera ir 6 Kitus 

BATĄ VIA, birž. 29. — 
Jogjakarta radijas šį vaka
rą sakė premjeras Sutan 
Sjahrir ir šeši kiti nepripa
žintos Indonezijos valdžios 
nariai buvo pagrobti, ir kad 
prez. Soekarno pasiėmė dik 
tatoriaus galią, paskelbda 
mas nepaprastą stovį olan
dų Indijos salose. Tas ra 
portą s buvo užrekorduotas 
olandų valdžios informaci 
jos biuro, bet nebuvo nie 
kur ki tur patvirt intas. 

KALENDORIUS 
Liepos 1 d.: Brangiausiojo 

V. Jėzaus Kranjo Švente; 
senovės: Gendrutis ir Liepa. 

Liepos 2 d.: Švč. P. Ma
rijos Aplankymas; senovės: 
Lengvenis ir Žilvine. 

v ORAS 
Giedra, truputį vėsiau, ne * 

taip trošku. Saulė teka, 
5:19; leidžiasi, 8:30. 

I 

L^i 
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Kaip Veikia 

Maskvos okupacinis aparatas Lietuvoj 

viais 
Tokios svarbios s r i t y s 

Naujai pagrobtoji plotų ta 
evoliucija nepaliete Ir p&lies-

• 

čiams-atėjūna.ms Maskva da i tie Politbiuro saitai su SSSR 
liną liekiriška-, pavardes ir administraciniu aparatu bus 
lietuviškus pasus. Tas daro- dar daugiau s įsilpę. Tuo pa-
ma tiek užsieniui, tiek pa- \ čiu ir Politbiuro funkcijų rū-
tiems lietuviams L^otuvoje! šis kiek pasikeitė. Žinoma, 

New York (LAIC) — Ne-1 tomskiu priešakyje. Si mi-; k l a i d i n t i Vilniuje ir Kaune tas viskas liečia vien Sovie-
perseniai, atskiru priedu, bu- nistenja atsirado visai pn-; • y a d i n ? « k i n i š k a i g l i e t u . tų R u s i j ą . 
vome išleidę 9 puslapių san- ! puolamai, kai pereitos me-
traukėVę apie padėtį okupuo-. tais, besiartinant San Fran-
toje Lietuvoje per pereitų I c i s c » konferencijai, Maskva 
metų žiemą. Toje santrauke-1 užsimojo tarptautiniame ro
lėje buvo suminėtos įvairios j rūme savo balsus a.r ne šešis 
dabartinio lietuviškojo gy-' k a r * padauginti, šešis ne Se-
venimo sritys, kaip akade-! sis, b e t balsavimo potencia-
minis gyvenimas, bs.žnyčia, ' U trigubai padidinti Mask-
spauda, teatras, lietuviškas vai, visgi, pavyko, šiandien, 
kaimas, miestai, mityba, pra k a i P žinome, visuose tarp-
mone-prekyba, juodasis tur- į tautiniuose forumuose neva 
gus, Lietuvos dabartinė de- į atskiro balso teisę turi Rū
mo grafija, lietuvių kova už sija, Baltgedi ja ir Ukraina. 
laisvę ir t.t. Šiuo pranešįmu O buvo norėta dar pridėti 
norime kiek smulkiau mūsų Lietuvą, Latviją ir Estiją, 
skaitytojus supažindinti su šio politinio "trikso'' pa-
Maskvos įsteigtu ir iš Mask- d a r e ? Vilniuje, ir atsirado 
ves diriguojamu Lietuvos o- vadinamoji Užsienio Reikalų 
kupacinlu aparatu. Ministerija su Ratomskiu 
, . . ^ . ~ _ priešakyje. Žinoma, ''Minist-
MINISTRŲ KABINETAS Į £ • • R ; t

J
o m s k i s t e n k i e k tu_ 

~ , . . . ,. ri laisvės ir savarankišku-i 
Pradėsime nuo taip vadi- m Q k i g k | r N e w 

namojo L i e t u o s M.n.stn, Y o r k e g o v i e t ų k o n s u l a t e s a . 

kaip saugumas (NKGB), ge-1 ti įiegaičjo. Pav., Lietuvos 
ležinkeliai ir ginkluotosios i okupacinis aparatas visu 
jėgos yra išimtinoje Mask- j 100 ruoš. tuoju dvilypumu 
vos pareigūnų žinioje. (Ge-j tebėra pagrjstas. Tikrovėje, 
le^inkelius valdo kariškiai). Lietuvą valdo ne Komisarų 
Net neperseniai Vilniaus N į Taryba, o kompartija, komi-
KGB štabe buvęs Guzevi- sa.rus paliekant, vien kom-
čius yra pakeistas t i k r u 
Maskvos pareigūnu. 

Visi kiti lietuvi ai-minist-
rai kiekvienas gavo po vie-
ną-kitą rusą padėjėją (tik
rovėje savo bosą). 

VALDYMO UŽKULISE 

partijas sprendimu techniš
kais vykdytojais. Savo ruož 
tu, kompartijos sprendimai 
veik išimtinai yra pagrįsta 
SSSR kariško pasirengimo 
veiksniais. 

Kaip žinome, visas Sovie 
tų Rusijos valdymo apara 
tas buvo pagrįstas tam tik-' -
ru dvilypumu. Iš vienos pu
sės komisariatai (matomas 
aparatas), iš kitos — kom-

Kompartiją Lietuvoje at
stovauja. LKP (b) Centro 
Komitetas su I sekretoriu
mi A. Sniečkumi. Be jo, ten 

užtinkame tokias pavardes 
kaip Preikšas, Kariagin, Su-
slov, Merejkov, ir t.t. 

Itin svari figūra Suslovo, 
kuris, atrodo, turi ypatingą 
Sovietų Rusijos viršūnėlės 
pasitikėjimą ir yra kaip 
''Maskvos akie" Lietuvoje. 

7t) nuoš. Lietuvos Centro 
Komiteto sudaro kitataučiai 
(daugumoje importuoti ru
sai). Tas pats Vilniuje, ir 
kituose stambesniuose Lie
tuvos centruose. Kauno ko
miteto rusai vyrauja, visu 
60 nuoš. Iš žymesnių lietu
vių ten tik 2; — Grigalavi
čius ir dar vienas. Žodžiu, 
tiek kompartijos centruose-
centreliuose tiek ministeri
jose vis didėjanti rusų infil
tracija. Ant ,tiek jau didelė, 
kad tarpžinybinis susiraši

nėjimas Lietuvoje šiandien 
vedamas jau rusų kalba, ne
kalbant apie posėdžius vir
šūnėlėse, k: rie vedami taip 
pat rusų kalba. 

PRIESPAUDOS ĮRANKIAI 

Iki 1941 metų pavasario, 
visas SSSR saugumas buvo 

sucentralizuotas vadiijimąja^ 
me NKVD. Be bendrai poli
cinių ir grynai politinių funk 
ei jų, jam, be to, priklausė 
pasienio saugojimas ir sau
gumas geležinkelių (taip pat 
tra n s p o r t o vandenimis). 

(NuKelta į 5 pusi ) 

unrbini! -f-
f 

Kabineto. Kaip ir visos ki-
• vo laiku betarnaudamas. Va- partija su Politbiuro prie-tos maskvinio biurokratinio' 

_ . dinasi, jokios. 
aparato Įstaigos, dabartinis 
ministrų kabinetas Lietuvo-; Ar toji ministerija ilgai 
je pasižymi savo griozdišku- Į egzistuos — sunku pasaky
mu. Jame priskaitoms. ar ne ti. Viskas priklausys nuo to-
15 at?.kirų ministerijų. Už- lesnio link Rusijos'*appease-mento sienio reikalų (P. Ratoms 
kis), Vidaus (J. Bartašiū 
nas), Švietimo (J. Žiugžda), ninti" 
Maisto ir Prcckikeijos (J. 
Laurinaitis), vadinamųjų Te 
chniškų Kultūrų ministerija 
(V. Aleknavičius), Teisingu 

šakyje (nors ir nelabai ma
tomas, bet labai jaučiamas 
veiksnys). Tas dvilypumas 
ėjo per visą valdymo siste
mą iki periferijos, nepai-

laipsnio, ir M a ^ - i s a n t ; * a d veik visų žinybų 
vos sėkmingumo -'svietą dur m^zky* stovėjo seni par-

tieciai. Ir tik 1941 m. pra
dedant, Stalinui stojus Ko-

DA! 
T a i s o m e 

REFRIGERAT0RIU5 
SKALBIAMAS MAŠINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS — 
Visokios Išdirbystes 
Didelius ir Mažus 

DARBAS GVARANTUOTAS 

Taip pat atskiro paminė- misarų Tarybos priešakyje, 
jimo yra vertos ir 3 kitos valdymo svarumo centras 
ministerijos: Maisto ir Pro- pradėjo labis.u krypti prie 

mo (K D^maškevičius7"Pre I d u k c i J o s ^ k y b o s ir Pra- komisariatų. Panašia siste-
kybos <Augustinaitis) Pra- m°f *\ * £ 3 ministerijos ma, tarp kitko, buvo pagrįs-
monės (Taodin,, Sveikatin- r a n d a s i " į a r t , m ?J. e M a s k " t a s i r H i t l e r i o v a l d y m o aPa" 

centrales priežiūroje ir ratas. vo^ gumo (Banaitis), Žemes ir 
?rt. / T 7 U - - . • 0 praktiškai klauso 'piatehet-
Ukic Vildžiūnas, ir r*et 2 f „ ,. . v. r . _ _ 

Kaip žinome, ta metamor-ką diriguojančios virsune-ministerijos misKams (viena ._ •?•. T - T • IOZB. dar nėra baigta ir sian . , . , les direktvvu. Is Lietuvos ,. . . . * Z. ,. 

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

5306 S. Ashland Ave. 
Tel. GROvehill 7570 

GROvehill 1983 - TRIangle 0073 

auginimui, kita eksploataci
jai). Sovietams sutra kart 
Lietuvą okupavus, šio apa
rato priešakyje ir vėl atsi
rado Mečys Gedvilą, kurs, 
Komisarų (dabar J^ministrų) 
Tarybos Pirmininko titulu, 
šias pareigas eina iki šiol. 

"Ministrų Tarybos" kolekty
vo kompetencijos jos prak
tiškai yra išimtos. Visiškai 
yra išimti iš paskirų sovie
tinių respublikų ž i n y b ų 
"ginkluotosios jėgos, saugu
mas, finansai, geležinkeliai, 
paštas, telegrafas ir radio. Kiek anksčiau jo padėjėjo 

pareigas ėjęs J. Vaišnora, | Lietuviškai skambančių 

dien: ji eina kartu su Stali-
nu-vairuotoju. Atrodo, kad 

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Maskvos įsakymu, iš parei- pavardžių nepaisant, bent 5 
gų liko atstatytas. Jo vie- j Lietuvos ministrai yra tik
toje atsira do net 2 padėję- i ri iš Maskvos importuoti ki-
jai: Šumauskas ir Gregoraus tataučiai. Tai Bartašiūnas, 
kas. 

Nelygu tos ar kitos mi-

Laurinaitis, Augustinaitis, 
Taodin ir Banaitis. Sveika
tos ministeriją išskyrus (Ba-

nisterijos paskirtis, jų kom- naitis), jie visi laiko sva.r-
petencija ir savarankišku- | biausias ministerijas. Aps-
mas labai įvairus. Sakysime, kritai, reikia turėti galvoje, 
tokia "Užsienio Reikalų Mi- kad dabartiniame LietuvOs 
nisterija" soi min. P. Ra-1 rusinime visiems kitatau-

LAIKYKITE PINIGUS 
SAUGIOJ IR PARANKIOJ VIETOJ 

Savings and Loan Associaf 

Mano 22 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

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

KREIVOS AKYjį ATITAISOMOS 

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

kaip pirma. 

4712 South Ashland Ave. 
Telefonas YARDS 1373 

VALANDOS; nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. Sckmad. pagal sutartį. 

JOS. F. BUDRIK 
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVĖ 
3241 So. Halsted Street 

CHICAGO, 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, 
Auksintų Plunksnų, Rankinių 
tVaierpruof Laikrodėlių ir .t t 
Šiuos dalykus salite Įsigyti ant 

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS: 

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL, 1000 k. Nedėlios vak. 9:80 
WHFC 1450 k, Kfttver«o rak. 7:00 

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

fiVįBStTfil 

l 

Pasidėti ir išimti pinigus galima asmeniškai 
ir laiškais 

MOKAME 3% DIVIDENDU * 
JŪSŲ PARANKUMUI RANDASI • 

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

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

3£ 

t 

L U 

NORIU PIRKTI 
U2 CASH: 

Namus 
Farmas 

Automobilius 

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas) 

Dėl Susitarimo Sauk: 

Republic 6051 

S= 

DR. V. P. SLEP1KAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

68C3 W. Cermak Road 
BKRWYN, HiLIMOIS 

Ofiso Tel. — Berwyn 8828 
Rez. Tel. — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama — 
Saukite: Benvyn 6200 

VALANDOS: 
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

Oi. — VARds 5557. 

DR. FRANK C. KWINN 
(Kvečinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1661 West 47th Street 

OFIBO TALANDOB: 
Nuo I iki 4 pp. tr 7 lkl t : l t Tak. 

I. RIMDZUS, D. C. 
UCENSED CHTROPRACTOR 

' IN STATE OF INDIANA 
aome Calls tn Indiana— 

Phoee WENtwortb 252*7 

PHYSIO THURAPY 

936 West 63rd 8t. 
HOURfl: DaJlT • — t F. M. 

Baturdaji • A. M. to t P. M. 

Bukit Malonūs 
SAVO AKIMS! 

i 
Tik vieną porą akiy gauname gy- \ 
venimui. Saugokite jas, leisdami 
ifiegzamlnuoti jas moderuiškiatisiu 
uifctodu. kurią regėjimo mokslą* 
gali suteikti. 

. 87 B1ECTAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

vteą akių Įtempimą. 

Dr. John J. Smetan? 
Dr. J. J. Smetana, Jr. 

OFTOHEIEISTAI ' ' 
1801 So. Ashland Avenu: i v 

Kampas 18-toa 
Telefonas: CAS AL 0523, Chicago 

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

Treciad. ir deštad. I:S0 a. m. 
iki 7:0« p. m 

TeL VIR 0980 (offlce ir Narna.) 

Dr. Walter J. Kirstuk 
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas) 

4003 S. Archer Ave. 
VALANDOS: 2 — 4 popiet, 6:J0 — 
8:80 vakarais. Trečia d. pagal sutarti. 

Tel.: Cicero 1484 

Dr. S. R. Palutsls 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

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

OFISO VALANDOS: 
Kasdien uo 2-4 pp. ir 6-8 rak. 

Šeštadieniais nuo 1-4 pp. 
Trečlad. ir Sckmad. uždaryta. 

Ofiso TeL . . . . VKgiBla 1886 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

41304 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA: 

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

Dr. F. C. Winskunas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2 4 2 0 W . M a r ą u e t t e Kd. 
Ofiso Te i : PROspeot 6446 
Ros. TeL: HEMIock 8150 

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

Trečiadieniais pasai sutarti. 

DR. EMILY Y. KRUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LATayetto 8210 
Ros. Tel. REPubllc 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: EEDsie 2868 / 

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

ir nuo 6 iki 0 vai. vakare. 
Trečiadienio vakarais ir taipgi 

Sekmadieniais pagal sutartį. 

DR. P. ATKOČIŪNAS ' 
DANTISTAS 

1446 S. 49th Conrt, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3 1 4 7 S. H a l s t e d St . , C h i c a g o 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—A popiet. i2 

Tel . : GROvehil l 4020 
(Ofiso Lr Rezidenci jos) 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Kd. 

(Dargis Vaistines Name) 
OFISO VALANDOS: * 

Kasdien nuo 2 iki 4pp. ir 6 iki 8 • . 
(Trečiad., ir Šcštad., pagal sutarti) 

Atidarė Ofisą — 

DR. M. P. KLORIS 
DANTISTAS 

1821 So. Halsted St. 
Tel. — HAVmarket 6034 

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

Trečiadieniais pa^al sutarti 

SKAITYKITE *'DRAUGĄ" 
Tikslus Tyrimą* 
Ort boptlo Gydymą* 

Contnrt Stiklai 
Stiklas Atnanjlnttiu 

DR. WALTER J. SWIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK KD. 
(Viri Metropolitan Stot* BsnkoB) 

Te4: — CANAL 7329 
Vai.: — Kasdien — 10 lkl 11, 1 iki I, 7 
lkl • — ieitad. — 10 i-yts lkl • rak Bek-
mad. — 10 lkl pietų. — Trečlad. atdaryta 

DR. CHARLES S B t t 
GYDYTOJAS IR CHIBUBGAS 

47Z9 So. Ashland Ave. 
(3-troB lakini) 

Oftoo TfetofOMM: TASds WM 
Jei neatauiepla laukite— 
Bes. TeL: MIDway 9880 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTAKŲ DKALGIJOS NARIAI 

rt4. OANal 6122 

DR. BIE2IS 

DR. J. W. KiDZEWICK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 8 . Ashland Ave., 
ROOM 1. 

Ofiso TeL: GROvehill 5218 
Rea. Tel.: PROspeot 9475 

VALANDOS: 
Ifuo I lkl 4 popiet: T lkl I vak.: Ir 

Trečiadieniais patai sutarti. 

DR. JOHN G. MILLAJ 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Neseniai SogTįiee Ii Tanyboe 
) PRANEŠA 

Atidarymą Naujo 
Ofiso 

S720 W. Cermak Rd. 
CICERO, ILLINOIS 

Ofiso Tel.: CICERO 8650 
Rez. T e l : CICERO 5891 

Jeigu Neatsiliepia — 
Saukite: BERVVYN 6200 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Rd. 

Valandos: 1—3 popietir7—£ v. v. 
Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas, 
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Plftoe 
TVL REPnblI* 1M* 

DR. PETER T. BRAZIS 
PHYSICIAN and SURGEON' 

6757 S. Westeni Ave. 
Ofiso Tel.: HEMIock 5849 
Rez. Tel.: HEMIock 2324 
VALANDOS: Trečiadienį ir Šeš
tadienį pagal susitarimą; kitomis 
dienomis nuo 2 iki 4 po piet, 

7—9 vakare. 

Cei. OANal «867 
TeL: PROspeot 8651 

So. Telmaa Ava. 
ges. TeL GROvekilI #817 
ytfkm TeL HKafloek 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2428 We*t Marąuette Uomd 
OFISO VALANDOS: 

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

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 
464fi So. Ashland Avenue 

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

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

Hfioe TeL YARds 4787 
Varnu TeL PROspeot 1930 

Ofiso TeL YIRginia 0036 
Sesidencljos TeL: REVerly 8244 

DR. P. Z. ZALATORIS DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1 8 2 1 S o . H a l s t e d S t . 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ave 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 8p.p 

6 Iki 9 va i vakare. 

TeL YARds 8146 

DR. Y. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
7 4 4 W e s t 3 5 t h S t r e e t 

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

Šventadieniais—11-12. 

TeL — L A F A Y E T T E 3650 

DR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4 1 5 7 A r c h e r A v e n u e 

Dfiiso vaL: 1—3 ir 6—8:30 P. M. 
Trečiadieniais pagal sutartį. 

DR. I. E. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

«.0758 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: nuo 2— i ir 6—8 

Ofiso TeL: PULLMAN 1108 
Namo Tai.! PI II .1.11 A N *1T* 

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

West Town Bldg. 
2400 VVest Madison Street 
Ofiso TeL: SEEley 7330 
Res. TeL: BRUnswick 0687 

VALANDOS: 
MM) 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakarą 

! 

Žmogaus būdas reiškia 
daugiau, negu jo karjera. 

I 



Fiimadienis, liepos 1, I9-*o 
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DIENRAŠTIS DRKUGTAB, CHICATHJ, 1ECIN0TB 

CLASSIFIED "HELP WANTED" ADS 
s 

• D R A U G O " 
DARBŲ SKYRIUS S 

"DRAUGAS" HEI/P WANTED 
AJDVKRTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdoloh »488-iM8t 

HELP WAXTED — MOTERYS 

HELP WANTED — VYRAI 

GUDRIOS MERGINOS 
MfiGSTA DIRBTI DEL 

-4 

BLACKSMITH 
FINISHERS 

SU PATYRIMU 
PRIE 

MOTOR TRUCK 
BODIES 

JACOB PRESS SONS 
3320 S. Normai 

M O T O R O L A 

TAI GERIAUSIA 
R A D I O 

VTETA MIESTE 

* V Y R Ų * 
PATYRIMO NEREIKIA 

Pastovūs Darbai 
Mainanti šiftai 

Gera Pradine Rata 

CHICAGO VITREOUS 
ENAMEL PRODUCTS CO. 

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

Jos Pradeda Nuo 83c 

Su Pa tyr imu 94c. 

Automatiškas Pakėlimas Iki 

$1.04 

4545 W. AUGUSTA BLVD. 

PIET—RYTUOSE 
DIRBTUVEI 

R E I K I A 

Patyrusiu Journeymen: 
ENGINE LATHE OPERATORIŲ 

TOOL MAKERS 
MILLJNG MACH. OPERATORIŲ 

MAŠINISTŲ 
Prie mašinų assembly 

ATSIŠAUKITE 

Paper Container Mfg. 
Companv 

7415 EAST END AVE. 

REIKIA 
P A T Y R U S I Ų 

POLISHERS IR 
BUFFERS 

Piecework 
Geros Darbo 7 Sąlygos 

FRIGĮD FLUID CO 
2425 W. Van Buren 

REIKIA 
V I R Ė J Ų 

Su hotelio arba 1-mos klases 
restorano patyrimu. 

KAIPO 

Chefs arba Virėjai 
VALGYKLOSE ANT 

SANTA FE TRAUKINIŲ 
TAIPGI REIKIA 

DIŠIŲ PLOVĖJŲ 

FRED HARVEY 
COMMISSARY 

216 W. 18th ST. 

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS? 

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ 

DEL 

D Ž E N I T O R K U 
UŽDARBIS 72H l VAL. PRADŽIA* 

' 11Vk I VAL. PO S MftN. 
8 2 ^ I VAL. PO 6 MES. 

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE MIESTO KRAŠTUOSE 

VAL:—5:S0 VAK. IKI 12 NAKTĮ 

ATSIŠAUKITE 

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO. 

HELP W A g T m — MOTERYS 

M O T E R Ų 
LENGVIEMS ASSEMBLY 

DARBAMS IR LENGVO PAKAVIMO 
DARBAMS 

Patyrimo nereikia. Darbo sąlygos ir 
mokestis geriausia. Visos darbininku 
naudos prakaitant ligvuiii.rs apmo
kėjimus ir apmokamos atostogos. 

ATSIŠAUKITE ASMENIŠKAI 
MR. A. J. MILLER, J R. 

ar MR. C. EVANS 
CHICAGO WHEEL & MFG. 

COMPANY 
1101 W. Monroe St. 

CANAL 8155 

M E R G I N Ų 
Lengvi švarūs darbai 
spaustuvėje. Rankomis 

ar mašinų darbams. 

Mainanti Šiftai 
Naktimis Bonai 

Malonios Darbo Sąlygos 

, Ligonines Pienas 
Grupes Apdrauda 

Apmokamos Atostogos 
Cafeterija ant vietos 

ATSIŠAUKITE 
SAMDYMO OFISAN 

Uarco Incorporafed 
5000 S. California Ave. 

GERA TRANSPORTACIJA 

(California busas iki durų) 

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS 

STREET FLOOR 

309 W. WASfflNGTON ST. 

Glaceras įlūžo 
Seattle, Wash. — žemes 

drebėjimas, kuris čia jaučia
mas birželio 23 d., paliko 
savo pėdsakus glacere Big 
Four Mountain, už apie 44 
mylių nuo Seattle, būtent 
vienas glaceras (glacier) į-
lužo. Duobe yra 20 pėdų pla
tumo ir 80 p§dų ilgumo. 

REIKIA MOTERS—kaipo Virėja 
ir prie lengvo namu darbo. Maža 
šeima, vešus vasarnamis, sau kam
barys. Priduokite liudijimus. — 
331 ERIE ST-, South Haven, 
Mich. 

Rado naujus geležies 
klodus 

Maskva. — Reuterio žinių 
agentūra praneša, kad Sov. 
Rusijos ekspedicija Kerelian 
apielinkeje, kurią komunis
tai atplėšė nuo suomių res
publikos, rado didelius ge
ležies rūdos klodus, kurie 
lyginasi garsioms Krivoy-
Rog kasykloms Ukrainoj. 

Rusija yra labai turtin
gas žemes turtais kraštas, 
tik komunistai, apsvaigę 
troškimu revoliucijos ir įve
dimo diktatūros visam pa
saulyje, tais turtais nesi-
kuri dirba First National 
biednas, iki ausų paskendjęs 
skolose kapitalistams. 

Lietuvos Konsulato 
Chicagaj Paieškojimai 

Šidlauskai, (Vrubliauskų primi
nes, gyv. Chieagoje ar New Yor
ke. 

Siežiene-Jašai te" Barbora, gyv. 
Philadelphijoje. 

Skiragis Saliamonas, sūnus Jo
no, iš Vilkaviškio aps., gyv. De
troite. 

Šlamąs Amelija, gyv. Chieagoje. 
Starieenka Vincas, gyv. Chiea

goje, prieš karą buvo kariuome
nėje. 

Stegvilai, Petras ir Ona, ir 
Stegvilaite Brone, gyv. Chicagoj. 

Stravinskas Leonas, iš Kėdai
nių, gyv. Chieagoje. 

Strikulis Mykolas ir Stanislo
vas, gyv. Amsterdame, arba My
kolo vaikai Edmundas ir Zofija. 

Stumbris Antanas ir Eleonora, 
iš Šiaulilų aps., gyv. Binghamtone. 

Szymkowski Bronislovas, gyv. 
Detroite, dirba Ford fabrike. 

Tamošaitytė Marija, iš Pagra
mančiu par., gyv. Chieagoje. 

Triukytės, viena ištekėjusi už 
Rimkaus, gyv. Chieagoje. 

Unskienė Agota, gyv. Chieagoje. 
Urbonąvieienė-Šeronaitė Petro- ' 

nėlė, duktė Juozo, iš Vilkaviškio 
aps., gyv. Waterbury. 

Uždavinienė-Daunytė Marija, iš 
Rokiškio, gyv. New Britain. 

Vaieiulėnas Algirdas ir Geno
vaitė, iš Vabalninku vai., gyv. 
So. Boston, Mass. 

Valantiejus Antanas, iš Kražių 
valse. * 

Valantiejus Motiejus, iš Bata
kių valse. 

iVilbikaitis Vincas. 
Viliūnas Juozas, gyv. Chiea

goje. 
Virbickai, iš Suvalkių Kalva

rijos. 
Valaičiai, Jonas ir Ona, gyv. 

Detroite. 
Vasiliauskai, Petras ir Juzefą 

(Macikaitė), gyv. Chieagoje. 
Vasiliauskaitė Marijona, iš Pa

nevėžio, gyv. Chieagoje. 
Vilkaitienė-Kjisparavičiūtė Ona, 

iš Šakihi aps. 
Vyčienė-Polekaitė Marcijona, iš 

Šilalės mst., jryv. Chieagoje. 
Zakaras Aleksandras, iš Kalti

nėnų, gyv. Chieagoje. 
Žemaičio Petro, iš Varnaičių, 

giminės. 
Žemaitytė Stase, iš Silavos vai., 

gyv. Chieagoje. 
Žičkus Leonas, iš Šiaulių, dir

ba skerdyklose Chieagoje. 
Žemaitienė Agota, iš Bartinin

kų vai., gyv. Clevelande. 
Žilinskaitė Petronėlė (rodosi 

Šeštakauskienė), iš Liubavo vai. 
Žukauskienė-Lapinskaitė Stasė, 

gyv. Chieagoje. 
Žukauskienė-Šilinskaitė Bronė, 

gimusi New Yorke, gyv. Bostono. 
Ieškomieji asmenys arba apie, 

juos žinantieji prašomi skubi 
atsiliepti j 

Consulate of Lithuania 
30 North JJBL Salle St. 
Chicago 2, Illinois 

roana, gyv. Botanic Ave., Phila- i 
delphijoje. 

Januškevičius Domas, kil. ar 
turėjęs giminifų Alytaus ap. 

Jamiškienė-Blinstrubaitė Emili
ja, gyv. Detroite. 

Jocienė-Ketrusytė Ona, gyv. Či
kagoje. 

Jokūbaitis Jurgis, kil. iš Kidu
lių vai., Šakių ap. dirbo prie Vie
nybės Brooklyne. 

Jonaitis Sofija ir Kazys, gyv. 
Čikagoje. 

JurkonienėnMikelionytė Kaziy. 
miera, iŠ Leipalingio, gyv. Spring-
field. 

Juškaitė Ona, kil. iš Trvškiiu 
vai., Šiaulių ap. 

Kairiūtė Petronė, kil. iš Gižu 
vai., Vilkaviškio ap., gyv. \Vor-
eester, Mass. 

Kalasūnienė-Ramanauskaitė. Jo
no žmona, gyv. Philadelphijoje. 

Kalinauskaitė Bronė, kil. iš 
Krakių vai., Kėdainių ap. 

Kaminskienė Elzbieta, iš Tau
ragės ap. 

Kandrašius Aleksandras, kil. iš 
Biržių ap. 

Karsokienė-Šlapkauskaiti 
ja, kil. iš Šakių vai. ir ap. ir 

REIKIA STEEL WOOL 
TILE APPLICATORS 

Patyrusių. Gera mokestis, 
pastovūs darbai > 

_ ATLAS dONSTRUCTION OO. 
506 S. YVells St. 
WEBster 7540 

Del kitu "sveikatos" , 
pats nukentėjo 

f Lolord Kordel, savinin
kas Kordel Products and 
Nutrition Enterprises, teis
mo nubaustas $4,000 už per
žengimą Pure Food and 
Drug Act. Jo firma gamino 
ir pardavinėjo "sveiką" pro
duktą, kuris pasirodė netu
rįs jokios jėgos sveikatin
gumui palaikyti. 

KKK Ohajuje 
-

Kaine, Ohio. — Šios apie-
linkes negrų tarpe kilo bai
mę, kuomet pastaruoju lai
ku tai vienur, tai kitur pa
sirodė degantieji kryžiai ir 
stambiomis raidėmis nuda
žyti negrams įspėjimai. 

Kongresmonas Barry (D. 
N. Y.) iškele reikalavimą, 
kad Parlamento Komitetas 
Priešamerikoniškai Veiklai 
Tirti pakeistų savo nusista
tymą nedaryti Ku K t a 
Klan investigacijos. 

"Vandenine gy-» 
vate" kalėj iman 

Yokohama, Japonija. — 
Genji Minemo, kuris buvo 
pravardžiuojamas vandenine 
gyvatė, U. S. militario teis
mo nubaustas 20 metų sun
kiųjų darbų kalėjimo. Karo 
metu būdamas viršininku 
vienos amerikiečių belaisvių 
stovy los pasižymėjo nepa
prastais žiaurumais. 

YOU, through your load. 
chapter.maksitpossiblo 

for ths Red eroti to help 
our strvicemen, vettrtai 
tad our owo hers i t homs. 
Gi¥« todsy! 

RED CROSS "" « I I T •«! 6IVE! 

< ; 

"Jis net vištos 
negali papiaut" 

Phoenix, Ariz. — Nežiū
rint, Russell R. Thomas "pri
sipažinimo", kad jis yra nu
žudęs Suzanne Degnan, jo 
žmona atvykus į policiją vi
sai ką kitą liudijo: "Jis nie
ko negalėtų papiauti. Jis ne
turi nervų. Jis net vištos ne-
papiautų", pakartotinai sa
kė Margaret Thomas. "Jis 
yra tikras melagis". Su ja 
sykiu buvo ir jų šešių metų 
dukrelė. 

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ. 

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys: 

GustaieifŲ šeima, kil. ar turė
jusi giminių Marijampolės aps. 

Jablonskis Julius, kil. iš Jo
niškio, Šiaulių ap., gyv. Phila
delphijoje. 

Jacevičius Tadas. 
Jakavičius, kil. iš Šėtos valse., 

Kėdainių ap. 
Jakniunas Ona, gyv. Detroite. 
Jakštys Petras. 
Janulionienė-Radzevičiūtė Kons 

taneija, duktė Felikso, kil. iš 
Pumpėnų, Biržų ap., gyv. Brook
lyne." 

Janulis Petras ir Januliene Ka-

JŪSŲ Radio Sugedęs? 
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie 

RADIO SERVICE CO. 
5244 W. 25th S t 

Cicero, I1L 
TISAS DARBAS GARANTUOTAS 

Taisom Tisų Išdirbysčių 
Visokius Modelius 

DYKAI APKAINAVIMAS 
Paimam ii namu ir prJstatom 

PARDUODAME NAUJUS 
RADIOS 

Mes tarime Raaijų f stale* ir 
jums nereikės laukti del Jūsų. 

Taipgi Pasirinkimas vėliausių 
Musikos Rekordų 

Nusipirkite ir Pasiimkite so Savim 

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118 

Atdara Vakarais iki 9:00 Tai. 

vyras Valteris Karsokas, gyven 
Cleveland, Ohio. 

Karuža Antanas, kil. iš Mari
jampolės a p. 

Katilius Jonas, sūn. Pijaus, kil. 
iš Katiliškių vai., Marijampolės 
apskr. 

Kavaliūnas Aleksandras, gyv. 
Detroite. 

Kazakevieienė-Balalyto lova, iš 
Kuklių, Seinų ap., gyv. Brook-
«£ne. 

Kazakevičius Pranas, Kazakevi
čiene Antanina ir Kazakevieaitė 
Ieva, gyv. Čikagoje. 

Kazimertilkienė-Bureikaitė A-
delė, kil. ar turėjusi giminilų Ry
goje. 

Kaziūnas, gim. Amerikoje, bu
vęs Lietuvoje, gyv. C'įkagoje. 

Kazlauskaitės, Ona ir Marijona, 
iš Tauragės Naumiesčio vai., gyv. 
New Yorke. 

Kemežis Baltramiejus ir Kazi
mieras, kilę iš Hokelių km.. Aukš
tosios Panemunės vai. 

Klioštoraitytė Petronėlė, gvv. 
pas Oną Joeienę-Ketrušytė, Čika
goje. 

Klupšas Pranas, kil. iš Joniškio 
vai., Šiaulių ap. 

Krinauskienė-Daknytė, kil. iš 
Lygumų vai., Šiaulių ap. 

Kristinaitis Justinas, kil. iš 
Truskavos par., Kėdainifų apskr., 
gyv. Amsterdame. 

Krivickas, kil. iš Pasvalio vai., 
Biržų ap. 

Krupaitis Evaldas, kil. & Tau
ragės ap.. gyv. Pittsburghe. 

Kudirkienė-Kupstaitė Julija, 
kil. iš Suvalkų Kalvarijos valsč., 
Marijampolės ap. 

Kvaraeiejus .Motiejus. 
Lapėnienė-Šlapjvauskaitė Matil-

a, kil. iš Šakiu vai. ir ap. ir vy-
s Juozas' Lapenas, gyv. Cleve

land,^ Ohio. • 
Laukaitis ar Laukevičius An

drius ir Kazys. 
Laurinaitis Klemensas, kil. iš 

Sedos vai., Mažeikių ap. ir jo 
žmona Domieelė Simutytė-Lauri-
naitienė. 

Lazauskienė-Balkytė Anelė, kil. 
iš Onuškio vai., Trakų ap. 

Lelešius Adelė. 
Lenkaičiai, kilę ar turėję gimi

nių Vilkaviškio ap. 
Lucinski (Podgaiskytė) Rose, 

gyv. Brooklyne. 
Lute Stanley, kil. iš Veliuonos 

vai., Kauno ap., gyv. Hartford, 
Conn. (50 TIarriscn Ave.). 

Consulate General of 
Lithuania, 

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

Sfalincki Stebuklai 
K o m s e n u o l e : — Ž i n o t u m 

kūmute, tai Stalino genijus 
v i s u r s t e b u k l i n g a i ve ik ia . 
A n t a i , d r a u g u i Ničevo N e -
zna ju g i m ė s ū n u s , b e t ž ino
t u m , k o k s g r a ž u s , k o k s i š 
m i n t i n g a s , k o k s i d e a l i s t a s . 
J a m t u o j a u i r v a r d ą d a v ė 
" O k t i a b r i o R e v o l i u c i j a " . 

M a r f u š k a : — T a i k iek j i s 
a m ž i a u s t u r i , d r a u g e D u r a -
kova? 

Komsenuole: — Matote, 
jis gimė negyvas. 

• 

Raudonarmietis: (Atėmęs 
iš lietuvio mėsai malti ma
šinėlę sako savo draugui): 
— Radau modernią buržujų 
katerinką. Dabar kareivinė
se darysime šokius ir kon
certus. 

Draugas: — Na, tai tuo
jau užgrokime kozačok. Se
niai bešokome. 

Raudonarmietis: — Nu, 
tak pasuk draugas. 

Antrasis raudonarmietis 
suka iki suprakaitavimo, bet 
negaudami balso ima tikrin
ti ir pastebėję mėsos liku
čius abu surinka: 

*— Tak vot, iš kur buržu
jai gauna mėsą! Netikėtai 
tapsime sovietų didvyriais, 
tik tuojau neškime pulko 
štabui, o tas persiųs tarybų 
mokslų akademijai ir kai te
nai ištirs, tai Stalino geni
jus tuojau mėsos korteles 
panaikins. 

Dėde Bruno iš Argentinos 

Šuniui įkandus moterį, ji 
nuėjo pas daktarą, kurs ap
rišęs žaizdą liepė moteriai 
parašyti savo paskutinę va
lią; mat, manyta, kad šuo 
gali būti pasiutęs. Paėmus 
popierį ir piešelį, moteris 
pradėjo galvoti. Po dešim
ties minutų daktaras pasi
teiravo pas moterį, kam ji 
tokį ilgą testamentą rašo. 

— Testamentą? — atsi
liepė moteris. — Nieko pa
našaus. Aš darau sąrašą 
žmonių, kuriuos turėsiu aš 
įkasti. 

Įėjęs į restoraną kostu-
meris atsisėda prie stalo. 
Patarnautoja toliau sėdi ir 
skaito romaną. Valandėlę pa 
sėdėjęs kostumeris trerJ.ia 
kumštimi į stalą ir sušunka: 

"Sei, aš noriu patarnavi
mo! Ar nežinai, kad karas 
jau pasibaigęs?" 

"Taip", atsakė jam patar
nautoja, "bet taika dar ne
pasirašyta." 

Žmogus be laikraščio yra 
lygus aklam, kurčiam ir ne
byliui. Jis nieko nemato, nie
ko negirdi ir nieko kitam 
negali pasakyti. Skaitytojau, 
jei Tavo kaimynas dar ne
skaito ''Draugo", nuoširdžiai 
patark jam užsiprenumeruo
ti. 

Kam sunkenybes atima 
norą, tas mažai tenuveiks — 
J. Huter. 

Tik tamsūs žmonės neskai 
to "Draugo". Būk šviesus. 

HIARGUKT 
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS RAL. 11- 1933 

WHFC -1450 kilocycles 
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

iki 2-ros valandos popiet. 
KITOMIS DIENOMIS — nuo 9:80 

valandos vakare. 
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nno 7 iki 8 vai vak. 
MARGUČIO Ofiso Adresas: 

6755 So. Western Ave., Chicago, 111. 
Telefonas — GROvehlll 2242 

KVIEČIAME, 
KLAUSYTIS 

MUZIKOS 
DAINŲ 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMU 

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

fc" Ifc fc fe lli K K W 
Sią • pinigų sumą. KEISTUTO TAUPYMO BENDRO

VE yra pasiryžusi Išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams |sigyti 
naują arba seną namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartini savo namą be Ilgo atidėliojimo Ir be 
išlaidų, pagal G. I. Bill of Rights patvarkymus. 

Šios bendroves vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs Ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
šiame reikale sutelkti patarimus ir pataroavl \ą. 

M H mmmmi 
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 

;;.au,l-.i:-.i..-
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DRAUGAS 
THE UTHUANIAN DAILY FRIEND 

2:S34 Soiith Oiikley Ave. Chlcago 8, Illinois. Tel . CANal 8010-801 i . 

E n t e r e d a s sc-eond-Class Ma t t e r March 31, 1916 a t Chicago 111. Under 
t h e Act of Mareli 3. 1879. 

Pub l i shed Daily cxcept Sundays, 
by t h e L J T H U A S I A N C A f U U O 
1'HiISS SOC1ETY. 

A n u m b e r of t h e Cathol ic P r e s s 
Association. 

Subsct ip t ion R a to s : 
$6.00 p e r yea r outs ide of Chicago : 
$7.00 pe r year in Chicago & Cice
r o ; 4c. per copy. 

Prenumeratom ka ina Cliicagoje i r 
C ice ro—Paš tu . 

M e t a m s $7.00 
Puse i Metu 4.U0 
Dviem mūnesuuns 1.50 
T r i m s m ė n e s i a m s 2.00 
Vienam mėnes iu i .75 

.h i n-11 m >e Valstybėse, n e CtUoagoj, 
Me tams $6.00 
Pusei metų 3.50 
Tr ims mėnes iams 1.75 
Dviem mėnes i ams 1.25 
Vienam mėnesiui , .75 

Užsieniuose: 
Metams $8.00 
Pusei metų 4.50 
Tr ims mėnes i ams 2.50 

Pinigus re ikia siųsti paš to Money 
Order iu su užsakymu. 

Skelbimų ka inos pr i s iunčiamos 
pare ikalavus . 

Apie Sov. Sąjungos "Meilę Taikai" 
HITLERIO EVANGELIJA * 

Nacicnalsocializmui gimus pasirodė Adolfo Hitlerio 
knyga "Mein Kampf", kuri virto šito sąjūdžio ne tik 
programa, bet tiesiog "nauja vokiečių tautos evange
lija". Toje ''evangelijoj" buvo aiški karo programa. 

„ Kas už Hitlerį balsavo, tas žinojo, kad jis balsuoja už 
karą, už erdvę, už didelę Vokietiją, kuri sunaikins tau
tas tuose kraštuose, kur bus kurdinami vokiečių kolo
nistai. 

Bet užsienis per maiai ta knyga domėjosi; užsienių 
spauda ir diplomatai daugiau dėmesio kreipė i tai, ką 
sako Hitleris ir jo artimiausieji bendradarbiai, kaipo 
Reicho vadai. O jie viena, sake savo tautai pagal "Mein 
Kampfo" programą, o visai ką kita sakė užsieniui. 

Kiekvienas nacių partijos narys gerai žinojo, kurios 
Hitlerio mintys yra skiriamos vokiečiams ir kurios už
sieniui. 

Ir Staiina.s patikėjo, kad Hitleris, kaipo valstybės 
vadas, yra skirtingas nuo Hitlerio kaipo publicisto, 
kaipo teoretiko ir savo partijos programos kūrėjo ir 

• 

• vykdytojo. Ir tik dėl to jis buvo susidraugavęs su Hit
leriu prieš Vakarų demokratiją. 
AK DEMOKRATIJA SUPRANTA STALINO 
* EVANGELIJA ? 

Mums atrodo, kad ir Amerika ir Anglija ir Prancū
zija šiuo metu daro tą pačią klaidą: Sovietų politiką 
vertina ne iš to, kas parašyta Lenino ir Stalino komu
nistų ideologijai, o iš to, ką diplomatams yra Stalinas 
ar Molotovas pasakęs ar dar pasakys. Kaip žinoma, 
užsieniui bolševizmo vadu-.i vaidina pacifistų rolę. Jie 
sako, kad ginkluojasi tam, kad galėtų apsiginti nuo 
militarizmo, fašizmo bei Churchillio ir Ko. agresijos 
prieš "taiką mylinčfe*' Sovietų Sąjungą. 

Norint suprasti Sovietų Sąjungos politiką bei jos 
tarptautinius tikslus, reikia žiūrėti, kc.s yra Lenino ir 
Stalino parašyta ir pasakyta savo partijos programos 
srity, o ne komentuoti ir džiaugtis tuo, ką Stalinas a-r 
Molotovas sako diplomatams ar užsienių viešajai opi
nijai. Ne tarptautinės sutartys ir sovietų diplomatų 
pareiškimai rodo tos imperijos politiką, bet tik Lenino 
ir Stalino ideologiniai raštai, kurių mintys yra • skie-
pyte skiepijamos sovietiniams piliečiams, ypač jauni
kiui. 

Rusų komunistai, taip pat kaip ir nacia-i, gerai žino, 
ką Stalinas, Molotovas ar kitas jų politikas sako nuo
širdžiai savo piliečiams ir ką sako tik užsieniui. 

Norint supranti Sovietų Sąjungos politiką, reikia, 
gauti '-Visa/sąjunginės Kompartijos (b) istoriją" ir ją 
perskaityk Ten yra bolševizmo "evangelijų" cimusas 
įdėtas^Ten parašyta, kad sovietų valstybe tol jausis ne
są: gî  kol pasaulyje bus bent viena kapitalistine valsty
be, taigi Sov. Sąjunga ginkluosis ir militarizuosis tol, 
kol žemės rutulyje nebus nė vienos kapitalistinės val
stybės. Visi tarptautiniai susitarimai yra niekis prieš 
šitą "evangelišką" pL-:reiškin^4. O iš istorijos mes gerai 
žinome, kad kur tautos militariškai auklėjamos ir in
tensyviai ginkluojamos, iš ten turi karasSkilti. Paci-
fizmas Sovietų Sąjungoj yra taip pat žiauriai perse
kiojamas, kaip jis buvo persekiojamas Hitlerio Vokie
tijoj. 

STALINO PRIESAIKA PRIE LENINO GRABO 

Toj plačioj "Visasąj. Kompartijos istorijoj" parašyta, 
kad Stalinas prie Lenino grabo prisiekė plėsti Sovietų 
Sąjungos teritoriją į visas puses, kol visas pasaulis 

v nevirs vieninga sovietinių respublikų sąjunga. Ši Sta
lino priesaika yra tikra, nuoširdi, o ne tai, ką jis- yra 
pažadėjęs &r pasirašęs Teherane, Yaltoje ar Potsdame. 
Šitą priesaiką žino kiekvienas komunistinis jaunuolis, 
šita priesaika kalte kalama komunistų kursuose ir mo
kyklose, šitai "Stalino priesaikai" sovietų karininkai 

•-prisiekdomi. šita "Stalino priesaika" yra vedamoji ru
siške komunizmo žvaigžde. 

Jei Stalinas yra iškilmingai prie Lenino grabo pri

siekęs ''plėsti Sovietų Sąjungą", jei tą priesaika kala
ma į galvą kiekvienam mokyklos vaikui, kiekvienam 
ka.̂ o mokyklos auklėtiniui, kiekvienam agitatoriui, tad 
kas dabar gali rimtai tikėti, kad tas patg Stalinas pa
ims ir atitrauks raudonąją armiją iš Pabadtijo, iš Len
kijos, iš Vokietijos, Austrijos, Balkanų, Persijos ir Ki
nijos. 

KOKIŲ SUTARČIŲ STALINAS NELAUŽO 

Iš kur rusų raudonoji armija atitraukiama, ten turi 
palikti persų ar kiniečių raudonoji armija, rusų vado
vaujama, ginkluojama ir prižiūrima. Jei būtų kitaip, 
tai Stalinas buvo savo "šventos" priesaikos liaudžiai 
laužytojas, o to nėra. Jis sulaužys šimtus tarptautinių 
sutarčių, bet šitos priesaikos jis nesulaužys, o jei jis ją 
sulaužytų, tai būtų proletarijato išdavikas ir pats save 
pasmerktų Trockio ar Earl Browderio likimui. 

i 

Karo metu anglosaksai, beflirtuodami su Stalinu, įsi
kalė sau galvon naivią mintį, kad Stalinas esąs rusų 
patriotas, demokratas ir kad tik Trockis ir jo partija 
siekiančios pasaulinės revoliucijos ir pasaulinės komu
nistų diktatūros. Ši klaida turės liūdnus rezultatus. 

Stalinas su Trockiu susipyko ne dėl nuomonių skir
tumo pasaulinės revoliucijos atžvilgiu, bet visai dėl ko 
kito, būtent: dėl valdžios, dėl pirmenybės. Stalino po
zicija pasaulinės revoliucijos atžvilgiu yra« lygiai tokia 
pat kaip Trockio. 

GINKLUOS VISUS PASAULIO KOMUNISTUS 

Turint tai visa galvoje, netenka nė kiek abejoti, kad 
Sovietų Sąjunga paliktų nuoširdi Vakarų demokratijos 
draugė ir kad ji padėsianti įkurti pasaulio taiką. Ne 
taika, bet karas iki paskutinės pergales, iki sunaiki
nimo paskutinės kapitalistinės ar fašistinės valstybės 
sudaro Sov. Sąjungai vedamąją žvaigždę, pagal kurią 
ji nustato ir savo užsienių politiką, taigi šis karas nu
trūko tik laikinai: rusų komunistai duos ginklų ir va
dų kiniečių, persų, lenkų, vokiečių ir kt. komunistams, 
kurie provokuos karą su demokratinėmis valstybėmis 
ir jį išprovokuos. J. Gbs 

Farkainiukai 

Bendradarbiavimas Su Rusais Negalimas 
Rašo V. J. 

"Chicago Daily News" patalpino prieš kelias dienas 
savo korespondento Leigh White straipsnį apie ameri-

1 konų ir sovietų santykius. White išbuvo 8 mėnesius 
Maskvoje ir neseniai sugrįžo į Chicagą. 

Kaip korespondentas jis, kaip ir visi kiti užsienio 
korespondentai Maskvoje laike 8 mėnesių jo buvimo 
turėjęs, "surakintą burną ir užrištas akis". Sąlygos 
tokios, kokios jos šiandien yra, galiu tvirtinti, kad tik
ras sutarimas tarp sovietų ir amerikonų yra neįmar 
nomas-

Ir bus neįmanomas tol, kol bent šios dvi sąlygos 
nebus išpildytos: 

1. Kolei kiekvienam amerikonui, — ar jis bus stu
dentas, valdininkas, pirklys, pramonininkas, turistas ar 
korespondentas — nebus leista laisvai keliauti po Sovie
tų K. si ją ir laisvai, be jokios cenzūros pranešti savo į-
spūdžius į Jungt. Valstybes; 

2. Kol sovietų piliečiai visų luomų ir profesijų negalės 
iaisvai' be jokios cenzūros parašyti savo sovietų tautie
čiams įspūdžius, kuriuos jie bus patyrę Jungt. Valstybė
se. 

Jungt. Valstybės šitų sąlygų laikosi. Kiek tai mus 
liečia, sovietų piliečiai gali laisvai įvažiuoti ir laisvai ke
liauti po visą Jungt. Valstybių kraštą, kur tik nori, ir 
gali apie mus rašyti, kas tik jiems patinka, gerai ar 
blogai. 

Tuo tarpu sovietų valdžia neleidžia savo piliečiams 
laisvai palaikyti individualinius ryšius su amerikonais, 
o kurie bando palaikyti, tie stipriai nukenčia, nuo slap
tosios policijos — NKVD. 

Slaptoji policija seka sovietų piliečius, kad šie nieko 
nepraneštų visuomenei per spaudą apie amerikonų gy
venimą, išskyrus tik sausas informacijas, nudažytas 
nešvaria propaganda. 

Toliau, kaip visiems yra^ žinoma, sovietų valdžia ne
leidžia amerikonams laisvai keliauti Sovietų Sąjungoje 
arba sueiti į pažintį bei palaikyti asmeniškus santykius 
su rusais. 

Dėlei to, White sako, negali būti ir kalbos apie santai
ką bei tarpusavio supratimą tarp amerikonų ir sovietų, 
kol sovietai neišpildys anų pagrindinių sąlygų. 

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę! 

Rašo Noiečiųj Vidikas 

Kai Lietuvoje gaspadoria-
vo prezidentas Smetona, tai 
Kaune buvo Brolių Solomo-
novičių tabako fabrikas, kur 
dirbdavo papirosus vadina
mus "Šolom Alejkum". Tai 
buvo geri papirosai. Daug 
pakelių tų "Šolom Alejkum" 
esu surūkęs. Pasigendu aš 
"Šolom Alejkum". 

• * • 
"Šolom Alejkum" sakinys 

yra semitiškas, ir reiškia 
"Sveikatos Gerbiamajam". 
Ar tu būsi Egipte, ar Pales
tinoj, ar Turkijoj, ar Armė
nijoj, ar žydų sovietiškoj 
respublikoj Biru-Baldžane, 
visur kur tik semitai gyve
na, — tai dažniau išgirsi 
"Šalaam Alejkum" negu žo
dį "Stalin" visoje "matuš-
koje'' Rasijoje. 

Gražūs yra tie semitiški 
sveikinimai, bet dar skanes
ni būdavo tie papirosai " šo
lom Alejkum". 

• • • 
'* Šolom Alejkum" vardas 

buvo garsus visoje Lietuvo
je. Būdavo suseini su drau
gais ir vaišiniesi su tais pa
pirosais. Mėgdavo juos visi. 
Ir ūkininkai (ne vien tik 
"buožės") juos rūkydavo. Ir 
skanūs ir pigūs jie buda¥Ow 
— tik 30 lietuviškų centų!>J 
už pakelį. Būdavo kai už
traukia dūmą, tai apsilaižy
davo ir sakydavo "ach! Ska
nūs tie papirosai, mat šliom-
kiai"! Taip kaimiečiai var
dindavo "Šolom Alejkum" 
papirosus. 

• • • 
O Brooklyne randasi rau-

donfašistų "piščikas" Matt 
Šholomskas. Jis rašo angliš
kai bolševikiškas plimpija-
das į maskolbernių organą 

Laisvę". Skaitant jo tas 
mundrias'' plimp i j a d a s, 

man nenoromis prisimena 
tie garsūs papirosai "Šliom-
kes"... Beskaitant, taip ir 
norėtųsi užsirūkyti "Šliom-
kę". Žinoma, tas Šholomskas 
nėra ir nebus toks garsus 
kaip kad buvo papirosai 
"šliomkes" — "šolom Alej
kum". 

• • • 
Nepatiko mat Šholomskiui, 

kad aš savo " tarkainiukuo-
se" brūkštelėjau, kad "&lio-
mkės protas yra taip švie
sus, kaip Stalino pypkės ci-
bukas". O jis, vieton pagerb
ti Stalino cibuką, tik nusi
spjovė ir sušuko "anti-se-
mit"! Tie jo spjaudalai net 
nu tiško į Stalino peniūkšeių 
špargalą ' B&ltic Review". 

Na., jei lietuviški balšavi-
kai net kacapų vyžas gar
bina, — tai kodėl jums ne
gerbti Stalino cibuką? 

• * * 
Jei jau Šholomskiui užsi

norėjo pamakaluoti "antise
mitizmą", tai jo biznis. Man 
atrodo, kad pats Šholomskas 
yra neblogo sorto antisemi
tas. Juk joks protingas ju-
dofilas tiksliai nesakys, kad 
"bolševizmas ir semitizmas 
yra vienas ir tas pats". O 
bolševikai dabar kaip tik ir 
stengiasi įtikinti naiviuo
sius, sma'rkiai plimpindami, 

u 
.. 

kad esą "kas kovoja prieš 
bolševikus, tas yra antise
mitas". Tokios jūsų sklei
džiamos nesąmonės, savaimi 
yra, antisemitizmas. Tai yra 
žydams įžeidimas, nes di
džiuma žydų nėra ir nenori 
būti bolševikais. Argi žydai 
bei kapitalistai gali mylėti 
"svieto lygintojus" bolševi
kus? 

Už tokį lietuviškų balše-
vikų antisemitizmą, padorūs 
žydai nepadėkos... ir jums 
"Manischewitz" košer vyno 
neužfundys. 

• • * 

»» Būsi ypatingas "Draugo 
bičiulis, jei gausi naują pre
numeratorių. 

RENDUOJAME GRINDŲ 
TRINIMO MAŠINAS — 

TIKTAI 

!$150 
I DIENĄ. 

Padarei "Ošibką", Mr. 
Šholomski. Nei nepajutai 
kaip pats į anti-semitizmą į-
mauliojai. Dar geltonsnapis 
"piščikas" esi. Turėsi dar 
daug raudonos košės~ sučiau
moti, kol būsi vertas Stali
no pypkės cibuką pabučiuo
ti. 

O jei "Vienybės" kolium-
nistas Bukšnaitis baknoja 
tavo raudonfašizmą, tai irgi 
ne mano biznis. 

Mes E s a m e AGENTAI DS1 
BENJAMIN MOORK MALIAVŲ 

IK V A R M ^ , taipjrf — 
MARTIN SENOITl MALIAVŲ 

I R VAR.MšŲ, Ir — 
KKM-TONE VALSl'AR, 

T u r i m e Gražų Pas i r inkimą 
1946in. SIENINES P O P I E R O S 

Duodame 20% Nuolaidą! 

MAROUETTE 
PAINT & HARDV/ARE 

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMlock 8262 

1 0 , 0 0 0 BONKŲ 
• DEGTINES • GIN 

j, • 3RANDES • VYNO 
KORDIALŲ RUM'O 

• KRUPNIKO 
- Bus Parduodama 

SPECIALEMIS KAINOMIS 
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas 

M O N A R C H 
LIQUOR 
STORE 

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054 

MATHAN 
K A N T E R 

^"Lietuviškas 
Žydukas" 

dr 
Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:-

"SAVAS PAS SAVĄ" 

^ 

Tiesiog Jums 
Ii MŪSŲ Dirbtuves 

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus 

Už Prieinamas Kainas! 

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
U 2 LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

Tūkstančiai Pilnai Patenkintu Pirkėju Išgarsina Mus. — 
Prie Progos Paklauskite Jų! 

I 

Archer Avenue Fumiture Co. 
— PAKLOK S UITE 1SD1KBEJ Al — 

4140 Archer Ave. Chicago 32,11L 
Telefonas — LAFayette 3516 

Savininkas — JOE KAZTK—KAZTKAJTIS 
J 

Automobiliams 
APDRAUDA 

Pradedant nuo 
$ 2 4 . 1 0 METAM8 

$500.00 GYDYM0 

POLISAS 
$4.00 M****18 

NAMINIU 
Rakandu 

APDRAUDA 
'1000.00 "MJSAS 

Trims metams 
Pradedant nuo 

$5.00 
J. A. Shulmistras 

NOTARY PUBLIC • MONEY ORDERS 

SHULMISTRAS 
4004 SOUTH ARCHER AVENUE 

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 82, 1LL. 

LIET. VYČIŲ TRAMCHtf DIEMA - LIEPOS k D. -VYTAUTO PARKE - 6 BOVAHOS 6 - PELNAS. JAUNIMO 
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Pirmadienis, liepos 1, 
— 

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

MASKVOS OKUPACINIS 
APARATAS LIETUVOJ 

Lietuvos Vyčių 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

Kiekviena šių žinybų turėjo 
i r savo specializuotą kariuo-j Darkl infa 
menę (iki tremtiniams lydė
ti specializuotų būrių ima
mai). 

CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA 

PRAEITI PRISIMINUS 
Brighton Park. — Lietu-
i 

vos Vyčių kuopa gyvena 31-
mus metus. 

Praeityje kuopa buvo la
bai skaitlinga nariais, pla-

NKVD sistema tavo pa
grįsta nepaprastai skaitlin
gų slaptų agentų (informa
torių) tinklų. 

N u o 1941 m e t ų N K V D j čiai ž inoma Chicago apskri-
funkcijos skilo: atsirado NKi tyje, ne tik organizacijos 
GB žinyba, (da.bar jau vir- veikime, bet sporte, dramo-
tusia MGB — MinisterstvojMe, dainos meno srityje ir 1.1. 
Gosudarstvennoj Bezopas-T B r i g h t o n P a r k j a u n i m a s 
nostj), kun pereme visą po-j g a v o g r a ž i a u s i a s gyvenimo 
html saugumą, t. y. tą ką d i e n a s l e i d o a t e i t i e s i s t o . 
rusai apibudina "kovą su rijai. Jis buvo kaip gražus 
kontr-revoliucija ir priešso- § a v a i n i k a s C i a vtAym^ 
yietinm elementu. » Tas reiš | g i u k g p r a e i t i e s ^ k i , 
kia su visais kurie nesutin
ka būt Maskvos pastumdė
liais. NKVD, atrodo, palik
tos vien viešosios policijos 
funkcijos. 

mo pirmininkus: A. Preči-

vaujama. pirm. R Klimo ir 
vice pirm. J. Brazausko bei 
kitų valdybos narių, tęsia 
savo veikimą obalsiu Dievui 
ir Tėvynei. Kuopa labai daug 
darbuojas Chicago aipskri-
Čiai ir Lietuvos Vyčių, Drau
goves įgyvendintam gražiam 
sumanymui , tai yra į s te ig
t a m L. V y č i ų Namui — Cen
trai, kuris randasi m ū s ko
lonijoj , 2451 W e s t 47 St . 
Tą paliudys šis faktas: na
mo įrengimo reikalams iš 
iždo paaukota $25 ir nariai 
susirinkime sudėjo $35. Au
kojo sekantieji: J. M. E. Ka-
zakauskai (Kass) $7, A. Pū
tis $5, P. Zakaraite $5, J. 
Brazauskas $5, K. Petrulie
nė $5, J. Jonušas $5, B. 
Kvietkus $1, K. Zaromskis 

Aukojo po $2.00: Anti- M., Druktenis L., Budreckie-

nauskas, P. Kvietkus, R. An- $2. Kiti nariai žadėjo vė-
dreliūnas, J. Mickeliūnas, P. 

, Rakauskaitė, P. Balsytis, P. 
1 Kelpšaitė, S. Janusas, J. 

liau prisidėti prie to darbo. 
P. Zakaraitė, mamytės pa.-

kauskaitė Ona, Beržinienė 0-
na, Budaitienė Ona, Čerkaus 
kienė Elena, Gumaliauskas 
J.f Gasparkienė Domicėlė, Gu 
džiūnienė Petronėlė, Jocienė 
Domicėle, Jurgutienė Ona, 
Kinderienė Agnietė, Kazlaus 
kaitė Ona, Kulikauskienė O-
na, J. ir J. Kaminskai, Ri
chardas Kukėnas, Antanina 
Linkevičienė, Mr. ir Mrs. S. 
Lelingis, Masalskienė Malvi-
na ( Pra.tapiene Marijona, Pe-
trauskiene Marijona, Rim
kienė Magdalena, Šriupšienė 
M., Slickienė, Šimkienė S., 
Stautienė S., Tovaišis Alice, 
Vaicekauskienė, Mr. ir Mrs. 
B. Valias, Ona Zdanis. 

Aukojo po $1.00: Aitutis 

Nutraukė kvailą 

nė Ona, Grisius A.f Gleba.us-
kienė Veronika, Klauba A., 
Kitfas Juozapas, Leketienė 
Katarina, Mališauskienė, Mi
kalauskienė M., Nausėda An
tanina, Prose Emily, Satkie-
nė P., Vinskienė Ona, Urbie
nė Sofija, Urbonienė U., Ta-
mauskienė, Pieza M. 

r 

• v 

Coshocton, Ohio. — "Mad" 
tarimu, aukojo L. Vyčių | Marshall Jacobs, kuris ge-

šiaip ar taip, Lietuvos o-1 Vyšniauskas, J. Juozaitis, S.»Centrui gerą pianą, nes Ji « • * » 3 0 d- didelėmis cere-
kupacinis aparatas šiandien Pieža Ališauskaitė, J. Mi- pati priklauso Chicago aps- i momjomis miestelio rotušes 
remiasi slaptais informato- siunas, K. Lindžaitė, Gritis, 
riais-šnipais ir NKGB spe
cializuota kariuomene, ku
rios Lietuvoje priskaitoma 

krities chorui. Tuo pianu jau 
K. Zaromskas, E. Noreikai- naudojas jaunimas, 
tė, D. Varnas, B. Kvietkus,' * 
S. Gimbutą i tė. James Cher-

keli d e s ė t k a i tūkstančių.' ry, B. Klimas. Gal, kai ku
rių čia ir nepaminėjau. Sun
ku atsiminti. 

Prie pastarųjų reikia skirti 
ir vadinamus " istrebitelius' \ 
specialiai suformuotus kovai 
prieš patrijotiškąjį požemį | Daug darbų nuveikta pa-
ir partizanus. Reguliarės | rapijos labui ir daug aukų 
Raudonosios kariuomenės da 
liniai čia neįskaitomi. 

aikštėje užlipo ant stulpo ir 
pareiškė sėdėsiąs iki liepos 
4-tos, nutraukė kvailą iš-
mislą nesulaukęs nuskirtos 

Liepos 4 d. bus Lietuvos j d a t o s N e t i k a n t s t u l p o j o 

paaukota. Dvasinė vadovybė 
kleb. kun. A. Briškos, kun. 
J. Šaulinsko, kun. P. Vaitu-

Tarp kitko, NKGB neturi j kaičio, kun. A. Valančiaus, 
būt identifikuojamas /nei su j kun. V. Černausko, kun. V. 
kontr-žvalgyba (karišjca ži-1 Mikolaičio ir kitų visiems 
nyba priešo žvalgybai] kelią j buvo miela, 
užkirsti, jai suklaidint?), nei * 
su SMERTS vadinama tar- i _ ,« . ,* •», 
nyba, kurios pareigos yra I D a u S « L- Vyčių 36 kuo-
sijkti tiek pačius NKGB tiek i P° s ls„eJ° * S e n i m ą zy-
^aldančiojo aparato viršūnę, j m i a i ? . ™°nemuj: kun. P. Juš 
Yra taf rinktiniai, 100 nuoš. k e v

v
l c l u s ' k u n ' J u s k a ' dr« Jo" 

patikimi ir gerai savodarbe j ™ * d r ' M a n i k a s > dr- A-

Vyčių Tradicinė Diena Vy
tauto parke. Kuopa paėmė 
100 knygučių ir nariai sako 
jog laimė turi pareit į Brigh
ton Park. Sykiu nariai ra
gina ne tik jaunimą, bet ir 
visus augusius dalyvauti to
je dienoje ir paremti vyčių 
reikalus. Visas šių metų L. 
Vyčių Dienos pelnas skiria
mas įrengimui L. Vyčių Na-
mo-Centro. Vytis 

nusiminą valdininkai. 

Brangink savąją lietuviš
kąją kalbą. Atimk kalbą nuo 
lietuvio, tai Lietuvos nebus 
rasti, sako vienas lietuvių 
poetas. 

B. A. L A C t i A \ V I C Z 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA — 

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

Račkus, adv. Dubickas, dr. 
Paukštis, žurn. S. Pieža ir 
kiti profesijonalai, kuriuos 
sunku atsiminti. 

• 
Dabartiniu laiku kuopa ir

gi nepailsta veikime. Vado-

Naujos Sv. Kazimiero 
Akad. Fundatoriai 

Aukojo po $3.00: Mr. ir 
Mrs. J. Kanapack, Veronika 
Katauskienė, Elena Genienė, 
Pranė Laurinskienė, Marijo
na Navickienė, Apolinaras ir 
Marcelė Mikšiai, Barbora Ru 
dakienė, Vaišnorienė, Šid
lauskienė S., Mr. ir Mrs. J. 
Shalta.nis, Juozas Staniulis. 

nėra, bet ir žemėje 
kur pasislėpė. 

nežinia 

Automobilius 1904 m. 
London. — Vienas laik

raštis įdėjo skelbimą, kad 
parduodama automobilius 
1904 metų. Kaina $620. 

A. A. 
STANISLOVAS JOGMINAS 

"(YAGMAN) 

Gyv.: 3234 W. Divorst-y A-
vouue, tel. SPAlding 3!)08. 

Mirė Birz. 28 a., 1946 m., 
10:55 \val. vakare . 

Gimė Lietuvoje. Kilo iŠ 
šiauliŲ upokr., š auliy pa.rap., 
Andrejavos dvaro. Amerikoje 
išgyveno 44 metus. 

l 'a i iko dideliame nul iūdime: 
2 dukter i s Prancišką, ir žentą 
Pranciškų Franov.sky, Ona ir 
ž u i t a Sidney Will iams; sūnų 
VVilhani; 3 a n ū k u s Stanislova 
ir jo žmona Anna Mae F r a -
nowsky; Helen ir jos vyra 
David Erl ich, ir Joną Willi-
a m s ; 3 p ro -anūkus ; pusbrolį 
l^eoną Jogmina ; ir k i tus gi
mines Amerikoje. Lietluvoje 
pal iko seserį J u ijona ir švo-
gerj. Steponą N e k i a š m s ir k i 
tus gimines. 

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phi l l ips koplyčioje, 33<>7 So. 
l^ituanica Ave. Laidotuvės )-
vyks ant radieny, Liepos 2d. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
a t lydė tas j J v. Ju rg io pa ra p. 
bažnyčią, (kurtoje j vyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų ims nuly
dėtas j šv. Kaaimiero kapines. 

Nuoširdžiai kvi< ėiam«> visus 
gimines, d raugus ir pajustumus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. ę 

Nuliūdę: Dukterys , Acntai, 
Anūkai , l»ro-Anūkai ir P«s -
biol is . 

l*ti<lotiuviu. d i rektor ius : An-
thony M. Phillips, te!. YARds 
41)08. 

A T Y D A ! 
Del informacijų kaslink II Pasaulinio Karo Veteranų* per

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

MAŽEIKA EVANS 
(EVANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nauja Koplyčia Marąuette Parke 

6845 S. Westem Ave. - Pro. 
Antra Koplyčia Senoje Vietoje: 

3319 Lituanica Ave. - Yar. 1138-1139 
»~* 

•j**' 

Tiems, kurie gyvenate kitose miesto dalyse ir mies
to apylinkėse parūpinam koplyčias arčiau prie namų 
kiek galima. 

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
m ODOS — t t H 
Kenčiamieji nuo senu, atdaru 

Ir Bkaudžlų žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai aidėtu ir anup 
nakties metu negalima serai Ifiel-
mlegrot. Kuomet 
iaiadoa pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtapkite 
LEODLO Oint-
ment palengrl-
nlmul skausmo 
ir niežėjimo tu 
•enu. atdarų Ir 
akaudžlu žaiada. 
Jo atcalTlnan-
čioa Ir skausmą 
prašalinančios j -
patybea sutelks 
Jums tinkamą 
nakties poliai Ir 
pacelbto 14«ydyt 

senas, atda
ras Ir skau
džias tala-

daa. Tartoklte JJ Irgi akaudlems 
nudegimams, aaftu Ir sutroklmu 
prasaJinlmui, Ir kad palengvinti 
Psorlasls niežėjimą. Atvėsina va
dinama Atklete's Poot decima Ir 
aiežėjim%, sustabdo Jo plėtimąsi, 
•nlalko nuo odos sudžiūvimo Ir 
•u trūkimo tarp piritų; geras Ir 
•ausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo ISbirtmama tr ki
toms odos negalėms Ii lauko pu-

LAOOLO OINTMENT parsl-
duoda po f 4 4 » , 1.7», iv t . M . 

Meskite Jftsų Moaey Orderi Ua. 

Pas Mus Sutaupysiu Agentų Komisas 
A Tai Padarysite Tiesiog 

Kreipdamiesi | Mflsū Įstaigą! 
Cia raaite suvirs 200 Puikių| 

paminklų ir galėsite lengvai) 
išs irinkti toki , kur i s pat iks . 

Damgdii LUtnmų yra pūnai\ 
patenkinti tai* a*iu> itdtvrai* 
kuriuo* nu* padirbomš jišms. 

Taupymas Visada Moka Gerus 
D I V I D E N D U S 

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

ši bendrove per 41 metus savo taiipytojams išin: krjo kiekviejia 
sutaupyta dolerį su gerais dividendais. 

Kiekvieno mūsų t aupytojo taupinia i y r a apdrans t i iki $5,<•'»().00, 
per Federa l JSavings & L.oan Insurance Corp., Wai5himrton, D. C. 

Kairėje matosi vienas U\ 
daugelio mūsų atliktų darbų 

Prie pirmos progos atvyki*! 
| mflsų didtjt ofisą Ir dirb-| 
tuvę sekančių adresu: 

VENETIAN MONUMENT COMPANYI 
BS7 NO. WESTEBN AVE. TEIi.: 8EELEY 61081 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue) 

Mutual Federal Savings 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

TJNBER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION 

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

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

įįįfl B 8 B P = J X 7 

•• - : . 

L E G U L O 
1941 No. rulaski Rd. 

IVpt. B. flileaeo SS. ¥11. 
Arba galima gauti STEM PHAR-
MACT, 4847 W. 14ta St, CiOS-
ro U, IlUnols. 

PEBKITE TIESIOG NUO — 
MB. NELSON 

— Savininko — 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 West lllth St. 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Tiesiog Ten, Kur Bosai 
Sustoja. 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IK NAKTĮ 

Telefonas: CEDARCREST 6 3 35 
< * « » * -< 

Lietuvos Nepriklausomybei - \m aukokimės! 

Visi kaip vienas ui Lietuvos Nepriklausomybę! 

4605-07 i Hermitage 
Avenue, 

Y a r d s 1741-2 

4330-34 S. 
Avenue 

Lafayette 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad 
8 vai. vak. 

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 \isas perlaidojimo informacijas. 
Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas. 

NULIŪDIMO VALANDOJE 
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B. 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI: 

1410 So. 50th Ave., Cicero, 111. 
Telefonas TOWNHALL 2109 

6812 So. Western Ave., Chicago, IL 
Telefonas — GROVEHILL 0142 

M§m patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
jOsų fl—Mhl stovini prieinamas 1 

N A R I A I : 
O h I e a g o i 
L l e t a v l o 
L a i d o t u v i ų 
D i r e k t o r i ų 
Asociacijos 

wv 

AMBULANCE 
P a t a r n a o J a m 
d i e n ą i r n a k t j 

M e s T a r i m e 
K o p l y č i a s 

V i s a m e 
M i e s t ą , 

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

Fhones: YARds 1138-39 
FRO. 0U99 

LACHAWICZ IR SŪNAI 
23U WEST 23rd PLACB 
10756 S. MICHIGAN AVE. 

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

FCLlman 1270 

L L. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Tel. PUUman 9661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LITUANICA AVE. Phone YARds 4908 

J. LIULEVICIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. TeL LAF. 3572 

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

Teiephone YARds 1419 . 

L J. ZOLP 
1646 VVEST 46th S t Phone YARds 0781 

file:///isas
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Chicagos Vyskupas pas lietuvius 
tremtinius 

stovyklose. Paminėjo, kad 
lietuviai tremtiniai gražiai 
tvarkosi, moka prisitaikinti 
prie sąlygų. J is pasakojo, 
matęs puikiai ir gražiai į-
rengtą bažnyčią buvusioje 
kūtėje ( tvar te) . Sako, stačia 
stebėtis reikia, t a i p tie žmo
nės iš nieko moka sukurti 
gražių dalykų. 

V. Ring. 

Chicagos arkivyskupas pa-
gelbininkas vysk. Sheil ne
senai darė viešą pranešimą 
apie savo patyr imus Europo
je. Tokį pranešimą jis yra 
padaręs ir prez. Trumanui, 
kurio berods pavedimu jis 
buvo nuvykęs į Europą. Pra
nešimas daugiausia liete Vo
kietiją. Teisingai charakte
rizavo vokiečių tautf , jos 
psichologiją. J is tvirtina, 
kad Vokietijoje atsiradęs 
Hitleris nėra pripuolamas 
dalykas. Amerikoje Hitleris i n r i k t i m i s 
ats i ras t i negali. Nepasakojo ' 
begalinį vokiečių tautos var- j 300 policininkų, kurie mok 
gą ir sunaikinimą, pal iete ! slo metu prie mokyklų ėjo 
ta ip pat ir denacifikacijos ' trafiko tvarkytojų pareigas, 
problemą. policijos viršininko įsakymu, 

Tarp kitko paminėjo savo perkeliami į naktinius bū-
apsilankymą lenkų, latvių, dėtojus miesto gatvėse, par-
estų ir lietuvių tremtinių i kuose ir t. p. 

Daugiau policijos 

BE 
to 

Naujas įtarimas 

Ant Chicagos Universiteto studento 
Naujas į tarimas Suzanne 

Degnan pagrobimu ir bruta
liu nužudymu vėliausiai kri
to ant 17-kos metų jaunuo
lio, Chicago Universiteto 

eilėj kitų vagysčių, apiplė
šimu. 

Valstybės gynėjas Touhy 
sako. jog septyniuose point'-
uose Wm. Heirens atat inka 

X Kun. V. Parulis, MIC, 
Laivo" redaktorius, ir kun. 

studento William Heirens, Suzanne Degnan nužudymo F. Lukošius, Šv. Jurgio pa
gyvenančio 4175 Touhy 
Ave., Chicago priemiesty 
Lincolnwood, o mokslo metu 
universiteto bendrabutyje. 

Wm, Heirens suimtas Ro-
gers Park policininko T. P. 
Constant, kuomet hpndė jsi-
briauti į namą adresu 1320 

•s- + 5ffl 
STASYS LITWINAS SAKO: 

• • l1^ A D A D T»* Geriausias Laikas Pirkti 
UADAK - VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

REIKMENIS". GERAS PASIRINKIMAS: 
Stogams Reikmenys — Insnraotu Plyto Išvaizdos. SMings 

T Anga — l>ara — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Vamišio — Enamelio — Geležinio Namams Reikmenn 
HardVare — Pieisterio — Cemento — Sruto — Visokios 

Rūšies Insnliaoljos Materiolo — Štormo Langę — Kom- j 
bfoacljo* Doro — WaIlboard — Plaster Board — Varna-
džio b* Daog Kitę Dalyko. 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LTTWINAS, Vedėjas 

CARR MOODY LUMBER CO. 
S039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 

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

35 
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Dr. R. P. Wagers, kariuomenes veterinorius, viename 
laive skuta ožį, pasiųstą atomo bombos išbandymui. (Acme 
Draugas telephoto) 

Kardinolas atžy
mėtas U. S. iždo 

Už didelę kooperaciją par
davinėjant karo bonus, šio
mis dienomis kardinolui 
Samuel A. Stritch, Chicago 
arkivyskupui, įteiktas U. S. 
Iždo Distinguished Service 
Citation. Citaciją įteikė Iž
do atstovas Arnold J. 
Rauen. 

Fanvell Ave. Sakoma, kad i r į o s buvo rastos Degnan na-
jaunuolis turįs ryšių visoj | muose. 

faktams. Jo namuose taip rapijos vikaras, automobiliu 
pat ras ta du ^surg ica l \ išvyko atostogų į Rytines 
ki ts"*— nešiojamas l^hirur- • valstybes. Atostogauti žada 
ginis sandel iukas^J^T Cape Cod pajūryje. Be atos-

Jaunuolio pirštų antspau-1 tQgų, kun. V. Parulis vyks-
dos pasiųstos į VVashington! ta į VVorcester, Mass., ap-
federalę laboratoriją, o ran- j iankyti savo tėvelius ir su
kos raš tas perduotas e k s p e r - 1 t e i k t i moterystės sakramen
tams lyginti su notomis, ku-4 J* s a v o b r o l i u i . J o n u i > k u r i s 

Prie namu neteko 
tūkstančiu 

Brangiai kainavo 
N/ • — — 

Suimti čekių vagys 
Policija suėmė 10 vyrų ir 

3 moteris, kurie sudarė kom
paniją federalės vyriausybės 
čekiams ir money o rde r i ams 
iš pašto dėžučių vogti, para
šus klastuoti ir juos keisti į 
pinigus. 

Manoma, kad tokiu būdu 
toji šaika vyriausybei yra 
padarius nuostolių $20,000. 

2363 E. 70 S t , buvo dviejų Į žėjosi ir kiekviena proga lai-
plėšikų užpultas. J is neteko j kė ranką taip, kad visi pa-
visų pinigų, o nuo jo žmonos j matytų ant jos piršto dei-
pirštų numaustyta deimanti- mantinį žiedą, kuris jai kai-

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4% 
B E KOMISINO 

Tortas Viri $17,600,000. — Ataargoa Fondas Viri ILSO0.00O. 

STANDARD FEDERAL SAYIKGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION 

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

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

Dingo trokas su 
aviena 

Chicago Cartage Co. troko 
draiveriui užkandžiaujant 

Boston Store kitose 
rankose 

i 

Viena didžiųjų vidurmies-
čio departmentinių krautu
vių — Boston Store — perei
na į kitų rankas. Šią krau
tuvę įsteigę Charles Netcher 
1871 m. Nuo 1905 m. biznį 

liepos 6 d. susituoks su A-
dele Kaperch. Jonas Paru
lis yra pirmininkas Maria-
napolio Alumni Association 
ir mokytojas Everett High 

pažiūrėjimas - Sch°o1'Everett>Mass-
X Darius-Girėnas postas 

Melvin H. Gine, stambus j M rs« I r į s McKane, 5516 i 2 71 , American Legion, jau 
odos pirklys, prie savo namų j Kenmore Ave., ir pati gro- , pradėjo ruoštis prie pami

nėjimo metinės Darius ir Gi
rėno žuvimo sukakties. Pa
minėjimas, kaip ir kasmet, 
bus prie lakūnų-didvyrių pa
minklo, liepos 21 d. Ruošia
ma nepaprasta programa. 
Anksčiau paminėjimus ren
gė Paminklo Statymo Komi
tetas, bet šįmet komiteto su
sirinkime nutarta metinius 
paminėjimus pavesti Darius-
Girėnas postui. 

X L. Vyčių Dienos, liepos 
4 d., Vytauto parke progra
ma, bus tikrai įdomi ir įvai
ri. Be įvairių ''funių", gir
dėsime dainuojant apskri
ties chorą ir kalbas apie 
bolševikmetį Lietuvoj ir iš-

niai žiedai. Nuostoliai $7,-
250. 

Žydai planuoja 
didelį veju 

navo $1,500. 
Congress viešbučio bare 

moteris suėjo į pažinti su 
vienu vyru, kuris panorėjo 
žiedą pamatyti dienos švieso
je. Moteris numovus nuo 
piršto žiedą padavė vyriš
kiui, šis išėjo j lauką pažiū-Keli šimtai Chicago žydų 

vadų bendram susirinkime | rėti ir daugiau negrįžo, 
sudarė planus dideliam Uni
ted Jewish Appeal vajui, 
kuriame užsimota sukelti 
100 milionų dolerių. Chica
go žydai tikisi sukelti $9,500, 
000* 

Du nauji bankai 

restorane 3459 S. Morgan Į v e d ė jo žmona. Krautuvės 
S t , kaž kas nuvažiavo j o j m ę t i n ė apyvarta siekia 10 
troką, kuriame buvo 200 nu-1 milionų dol. Krautuvę nu
luptų ir paruoštų krautu- j pirko sindikatas už 10 mil. 
vėms avių. į dolerių. 

Jau viena July 4th 
suks 

Policijos v i^ in inkas da sy- j t r e m t ų j u lietuvių gyvenimą 
kį pakartojo policijai, k a d j Vokietijoj. Tomis žiniomis 
areštuotų visus, kurie laužys j d a l i n s i s šiomis dienomis at-
valstybės įstatymą d r a u - j y y k ę . C h į c a g o du broliai 
džianti pardavinėti fire-! k u n i g a j . Justinas ir Ray-
works. Viena tos kvailos ce- m o n d Klumbiai. 

Šiomis dienomis Chicagoj 
at idaryti du nauji bankai: 
Peoples Trust and Savings I lebracijos auka jau ligoni-
Bank, 30 N. Michigan Ave., n ė j : 13-kos metų Frank 
i r L a k e V i e w State Bank, Į Tummillo, 3838 Grand S t | ^ ^ l ^ ^ ^ J ^ 1 ^ 
prie Belmont ir Clark. 

X Vlado Striogos namuo-

išvakarėse susirinkę Stan-
Fireworte j i s sako pirkęs L u k o š a i č i a i R g k a i D u . 

SKELBKJTES "DRAUGE' 
nuo -'big boy" Forest Pre 
serve 

DRAUGO ūšmm PIKNIKAS 
9BMHBSI HEdfli HOfl BBBBE3HI H B i B ^ W IBlflBH«VBHIHHI^^^^^H^^^^H 
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WESTW00D LI0U0R STORE 
2441 West 69th Street. 

-k 
DIDELIS PASIRINKIMAS 

VYNO. DEGTINES IR ALAUS 

. • • • 
Geriausių rūšių alų 

pristatome į namas: 
bateliais, dėžėmis Ir 

statinėmis. 

• • • 
AL. ŠIMKŪNAS 

Savininkas 

Telefonas PROspect 5951 
^ ^ 

Sekmad.r Liepos July 14d., 1946m. 
Prasidės mūsų įprastu laiku 

A v > " 
: 

^^^Į^^ma^-*^^' Gražiajame Bergman's Grove 
No. Riverside, Illinois 

4ts 

000000<KX>0<>0{><KK><>0<>00<>0<KK>00<K>6^ 

Šiame gražiame, vesame gamtos papuoštame BERG-
MAN's GROVE, prie 24-tos ir Desplaines Ave., No. River-
side, UI., Liepos 14-tą d., renkasi Dienraščio "DRAUGO" 
skaitytojai ir prieteliai, "Draugo" leidėjų, Lietuvių Kata-
likų Spaudos Draugijos, rėmėjai, ir visi bendraminčiai, ne 

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

Kyla spaudos reikmenų kainos, išlaidos didėja. Atvykę, draugiškai padėsite dienraščiui "DRAUGUI". 

L _ — - . - . - — - . - - — — — - — — — — — — . « — — — — — 

doniai, iš Cicero, pasveikino 
Vladą Striogą, žinomą No. 
Side lietuvių veikėją, para
pijos komiteto narf, kuris 
praeityje buvo žymus vei
kėjas ir L. Vyčių organiza
cijoj. Susirinkusieji sykiu 
komplementavo ir Striogie-
nę už paruoštas vaišes. 

X Jaunimui proga. Šian
die, liepos 1 d., McKinley 
Park paviljone (fieldhouse) 
prasideda CYO rankdarbių, 
įvairių meniškų dalykų ir 
žaislų mokykla, kuriai va
dovaus seserys, kunigai ir 
seminaristai. Pamokos bus 
nuo 9:30 ryto iki pietų (12 
vai.). Be to, jaunimas sykiu 
galės mokintis ir vandens 
sporto parko sargų priežiū
roje. Lankantiems pamokas 
užkandis ir pienas bus duo
damas dykai. 

X Rose Encher, duktė ži
nomo Brighton Park veikė
jo, buvo lietuvaite tarpe 573 
studentų, baigusių Chicago 
Universitetą, kuriame ji bu
vo stipendininke. Diplomų ir 
laipsnių įteikimas baigu
siems įvyko Rockefeller Me-
morial Chapel. 

X Milkerių, iš Brighton 
Park, vienas sūnų Dovidas, 
8 metų, siekia šokėjo (tap 
dancer) profesijos. Šįmet jis 
dalyvavo Lindbloom High 
School mokslo metų baigimo 
programoj, taipgi programo
se suruoštose našlaitynuose 
našlaičiams palinksminti. 

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

. 


