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SUSITARTA, O.P.A. AKTAS BUS PRATĘSTAS 
Lenkijos Rinkimai Buvo Suklastoti; 

Mikolajczykas Prašo Juos Anuliuoti 

BELAUKIANT SKERDIMO IR KIAULĖMS KARŠTA 

[ 

( " D r a u g o " Specia laus Korespon
den to Pa ryž iu j e P r a n e š i m a s ) . 

Štai pagaliau paskelbti 
galutini Lenkijos referen
dumo rezultatai. Kaip ir ga
lima buv0 laukti, didžiuma 
pasisakė "Taip," nes toks 
buvo Varšuvos vyriausybes 
noras. Tačiau į pirmuosius 
du klausimus, del senato 
panaikinimo ir suvalstybini-
mo pramones, "taip' pasi
sakė tik nedidelis nuošim
tis, vos 76. Tuo tarpu į tre
tįjį klausimą, del naujosios 
Lenkijos sienų, buvo pasi
sakyta vieningai, nes opo
zicija irgi ragino į šį klau
simą atsakyti ''taip.' 

Kokie Rinkimai Turėjo 
!5ūti, ir Kokie Buvo? 

Pirmas klausimas kuris 
iškyla, tai, ar rinkimai bu
vo pravesti teisėtai ir ar 
visi laisvai galėjo pasisaky
ti savo nuomonę? 

Per Jaltos konferenciją 
'Trys Didieji" buvo nutarę, 
kad kaip tik Lenkija bus iš
laisvinta, krašte pravesti 
laisvus rinkimus, kad vy
riausybe būtų išrinkta pagal 
tautos valią. Bevinas net 
buvo išsitaręs, kad rinki-
irucse galės dalyvauti gen. 
Anderso kareiviai ir visi 
gyveną užsieny lenkai. 

Tačiau tikrumoje dalykas 
atsistojo visai kitoj šviesoj. 
Kada Varšuvos vyriausybe 
pamate, jog Mikolajczyk 
stoja į opoziciją ir ragina 
į pirmuosius du klausimus 
pasisakyti "ne/ pradėjo sa
votiškai reaguoti. Daugybei 
jo šalininkų buvo atimta 
balsavimo teise ir referen
dumas pravestas visai ne
sąžiningu būdu. 

Ar rinkimai buvo slapti? 
Jei kas balsuodavo už vy
riausybę, tai jau užteko tik 
paimti baltą lapelį ir įmes
ti urnon, gi kas norėjo pa
sisakyti "ne," tai turėjo ei
ti už užuolaidos ir prašyti 
*'ne," tokiu būdu kiekvienas 
salėje matė, kas už ką bal
suoja. I, 

Kaip u teisingai' buvo 
pravestas balsavimas dar 
galima iš to suprasti, kad 
visur iš balsų skaičiavimo 
komisijos, valstiečių parti
jos žmonės buvo pašalinti, 
kad jie negalėtų matyti, 
kaip "padorūs" žmonės 
skaitys balsus. 

Savo pranešime Mikolaj
czyk sako, kad Poznane, ka
da balsų skaitytojai pama
tė, kad į pirmą klausimą tik 
8 nuošimčiai atsakė "taip," 
o 90 nuošimčių pasisakė 
"ne," subėrė atgal urnon 
visus balsus ir išnešė į kitą 
kambarį <k patikrinti," po ko 
4*pergalė" buvo užtikrinta. 

Referendumas Buvo 
Suklastotas 

Esant tokiems faktams, 
valstiečių partijos vadas 
Mikolajczyk pareiškė užsie

nio korespondentams, kad 
r balsavimo rezultatai buvo 
suklastoti ir jis daro žy
gius, kad referendumas bū-

j tų anuliuotas ir pravestas 
; naujas po anglų ir ameri
kiečių kontrole. 

Kaip rašo "Manchester 
| Guardian,' per rinkiminę 
1 kampaniją komunistų par
tija naudojosi visokiomis 
lengvatomis, gi valstiečių 

: partija buvo varžoma. Jos 
susirinkimai buvo išvaiko
mi, vadai suimami ir kalbė
tojai nužudomi. Pats Bevi
nas savo viename praneši
me pasakė: 

—Lenkijoje perdaug žudo 
opozicijos vadus! 

Ir iš tiesų, per trumpą 
laiką Lenkijoj buvo nužudy
ta keliasdešimts valstiečių 
partijos vadų, jų tarpe Sci-
biorek, Urona, Rytlewsk, 
Grojec provincijoj buvo nu-

I žudyti keturi skyriaus pir
mininkai, Miechowe buvo 
areštuoti šeši valstiečių 
partijos vadai, kurie be jo
kio teismo už kelių dienų 

j buvo sušaudyti. 
Policija visur persekiojo 

Mikolajczyk šalininkus, vals 
tiečiams buvo uždrausta 
švęsti sekminių šventę, da
ryti susirinkimus ir visur 
prieš pat balsavimo dieną 
buvo pravesti skaitlingi 
areštai. 

Londonas ir VVashingto-
nas prieš rinkimus buvo įs
pėję Varšuvos vyriausybę, 
kad ji laikytųsi savo duo
tų pasižadėjimų rinkimus 
pravesti demokratiškai. 
Washingtonas net pagrasi
no, kad jei rinkimai nebus 
laisvi, neduos paskolos. 

Bet anglo-saksai Jaltos 
konferencijoje buvo apgauti. 
Varšuvos vyriausybė priė
mė nutarimą, kad visi tie, 
kurie atsisako pripažinti 
Bieruto vyriausybę, neturi* 

I teisės balsuoti. Užsieny gy
veną lenkai buvo pavadinti 
naciais ir panašiai. Pačioj 

i Lenkijoj tik hitlerininkai-
! stalinistai buvo skaitomi 
i tikraisiais demokratais, tuo 
| tarpu tikrieji demokratai 
i vadinami fašistais. 

j Skilimas Valstiečiu Partijoj 
Pradžioj Mikolajczyk ma

nė nedalyvauti balsavime, 
bet kada komunistai pareiš
kė, kad susilaikymas reiš
kia pasisakymas "taip," tai 
jis nutarė dalyvauti refe
rendume, tik į pirmuosius 
du klausimus jis ragino at
sakyti "ne." Lenkams yra 
atsibodęs bikamerizmas (se
natas ir parlamentas), to
kiu būdu, t u 0 klausimu par
tijoje nebuvo vieningos 
nuomonės ir įvyko skilimas. 
Atskalūnas Rek tuoj įstei
gė naują partiją ir iš vy
riausybes gavo leidimą leis
ti laikraštį "Naujoji Lais
vė,' ' kurioj jis smarkiai 
pradėjo pulti Mikola j czy-
ką: 

Čia parodoma kaip vandeniu aplaistomas sunkvežimis 
kiaulių, kuomet 36,000 galvijų viena diena kimšte užkim
šo Sioux City, Iowa skerdyklas. Belaukiant penkių my
lių ilgio trokų eilėje, kaitra užmušė daug kiaulių. 

(Acme Telephoto.) 

Sukilėliai Kaujasi su 
Bolivijos Kariuomene 
BUENOS AIRES, liepos 

20. — Čia ateiną daliniai 
raportai sako, kad suvirs 
100 žmonių žuvo kautynėse 
tarpe sukilėlių ir valdžios 
kariuomenės La Paz mieste. 
Riaušės taip pat reportuo-
tos septyniose kitose srity
se. 

—Jei valstiečių partija 
nepasiims labiau taikingos 
politikos, tai civilinis karas 
Lemcijoj neišvengiamas. 
Mes norime, kad valstiečių 
partija bendradarbiautų su 
Rusija ir neremtų opozici
jos. 

Komunistai tuo skilimu 
liko patenkinti ir jie pradė
jo šaukti: 

—Grupė valstiečių išsi-
liuosavę nuo opozicijos gran
dinių grįžo į demokratišką 
kelią. 

Didelė Opozicijos 
* Medžioklė'... 

Pagaliau, kad sumažinus 
opozicijos skaičių, vyriau
sybė paskelbė "medžioklę." 
Aštuoni šimtai agentų, va
dovaujami rusų pulkininko 
Ratznickio ir keturios mili
cininkų kuopos suareštavo 
virš 3,000 valstiečių vadų. 
Teisti šiuos asmenis buvo 
įsteigti vietoje "liaudies 
tribunolai" iš vieno teisėjo 
ir dviejų narių. Vienintelė 
sąlyga būti teisėju, tai mo
kėti skaityti ir rašyti len
kiškai, būti komunistų par* 
tijos nariu ir būti dalyva
vusiam kovose už Lenkijos 
"išvadavimą." Tokiu būdu, 
Lenkijos teisingumo deivei 
nukrito raištis nuo akių ir 
visi pamatė, kad ji yra 
žvaira. 

Valstiečiai kaltinami ben-
dradarbiavimb su teroris

tais, kurie norį nuversti 
i * 'demokratišką'' Varšuvos 
' vyriausybę. Nekuricse vie
tose partijos skyriai buvo 
uždaryti. 
Milicininkai Degina Gyvus 

Kiek toli buvo nuėjęs tas 
persekiojimas, galima ma
tyti iš to, kad valstiečių vir
šaičiai ragino valstiečius įsi
rašyti į komunistų partiją, 
žadėdami už tai duoti grūdų 
ir mašinų, priešingai grasi
no atimti ūkius ir ištremti 
į Sibirą. 

Keršydami už tai, kad 
Wawolicos kaimo apylinkė
je vietos partizanų buvo nu
žudytas vienas milicininkas, 

, atvykęs milicininkų būrys 
apsupo kaimą, namus api
pylė benzinu ir padegė su 
buvusiais juose valstiečiais. 
Galima įsivaizduoti kokią 
tragediją turėjo pergyventi 

: valstiečiai pasmerkti gyvi 
sudegti savo namuose. 

Kitur valstiečių susirinki
mas buvo išvaikytas, dau
žant susirinkusius šautuvų 
buožėmis. 

Ir visa tai darosi vadina
moj "demokratiškoj'' Len
kijoj. 
Lenkijos Partizanai Gerai 

Susiorganizavę 
Lenkijoj veikia du opozi

cijos sąjūdžiai. Pirmasis va
dinasi WIN (Laisvės Kovo
tojų Sąjūdis), kurie yra su
siorganizavę kariškais pag
rindais, ir kiti yra paprasti 
valstiečiai partizanai, kurie 
veda atvirą kovą prieš oku
pantus. Anksčiau jie žudy
davo vokiečius, šiandien tą 
patį daro su rusais. Jie lei
džia savo slaptus laikraš
čius, turi radijo stotis ir 
yra gerai susiorganizavę. 
Bet apie tai mes pakalbėsi
me kitame straipsnyje, "900 
tūkstančių lenkų partizanų 
veda kovą." Vyt. Arūnas 

T I U M I Sako Rusija By I ius Atstato U. S. Kontrole Nuomai; 
2opoRTLAND,r Megt.jiepos Į^gsa Grjš Po Kontrole Rugpiūčio M d. 
Me.) paskelbė Prez. Tru-1 WASHINGTON, liepos 21. i vojun, išvengimui karo su 
mano laišką, kuriame Pre- j — Senato-atstovų komitetas \ Japonija." 
zidentas sakė jis norėtų, | raportavo jog prieita prie' Senatoriai Ferguson (R., 
kad būtų apsikeitimas vai-j susitarimo kainų kontrolės (Mich.) ir Brewster (R., Me.) 
dininkų ir mokytojų tarpe pratęsimui, kurį, spėjama, ; patiekė savo raportą, kuriuo 
Rusijos, ir Amerikos, bet vi- j abieji kongreso rūmai ir jie kaltina Rooseveltą ir jo 
sos pastangos tam tikslui \ Prez. Trumanas užgirs. Tuo j patarėjus lygiai su Kimmel 
parodė j c j tai yra tik "gat- būdu, kainų kontrolė bus ir Short. 
ve į vieną pusę." Anot Pre-I atstatyta dar vieniems me- t —-
zidento, nebuvo galima gau- j tams, arba iki 1947 liepos LSIIK!JOS DSiUlBCIU 
ti leidimo amerikiečiam laik 1 d. j h i " II L 1 
raščių. leidėjams ir profeso- Komitetas susitarė dėl r8r t l ja N&fceVeiKS 
riams laisvai važinėti po OPA pratęsimo apimančio VARŠUVA, liepos 20. 
Rasiją. sekančius pinktus: kainų Katalikų remiama Lenkijos 

Amerika gi, nuoširdžiai kontrolė mėsai, pieno pro- darbiečių partija pasitraukė 
pavaišina ir išvežioja daug duktams, javams, vatos įs pelitinės veiklos neapri-
visokių rusų šiame krašte, sėklai ir soy pupoms bus botam laikui, po to kai jos 
Prezidentas pareiškė, pri- grąžintos rugpiūčio 20 d., p r e z Karol Popiel tvirtino, 
durdamas, ''mes negalime į nebent naujai paskirta de- į a : j dabartinis rėžimas ne
padaryti invaziją," kad jei- ; kontroliavimo taryba nutars duoda jai laisvai veikti, kaip 
ti į Rusiją. kitaip. pažadėta Potsdame ir Jal-

Nepaliks Valstybėms toje 
Vat!'k3il5S NeUŽStOJO Nutarta atstatyti U. S. Darbiečių pasitraukimas 

l\ " W *• ' L k o n t r o l ę n u o m o m s , ir panai- p a i į eka vien tik Mikolajczy-
USIICigO VirSLlIUKO kintas senato priedas pave- k o vadovaujamą valstiečių 

VARŠUVA, liepos 21. — d a n t «H»"i kontrolę toms p a r t i ja opozicijoje prieš ko-
Šiandien buvo pakartas Ar- valstybėms, kurios pačios m-unistu rėžimą. 
thur Greiser, buvęs nacių t u o rūpinosi. Kainų lubos 
viršininkas Dancige, kuris 
buvo Poznane nuteistas mir 

kiaušiniams, tabakui ir ži- R y j g j Q r 0 | ) j a \ Į \ ^ 

ti už karo kriminalus. Len- i ž i n t o s > n e b e n t dekontroles 
kijos rėžimas sakė jis "nųs- t a r v b a n u t a r s ' k a d t a i v r a 

tebęs, gavęs prašymą iš Va-' reikalinga, 
tikano pasigailėti Greise-j .Kontrolėn grąžinamiems 
r įQ '> j dalykams naująsias kainų 

(Atsakingas sluoksnis V a - 1 l u b a s nustatys OPA, 0 pra-
tikane užginčijo kad Pcpie-1 m o n 8 i Pradėta šiek tiek 
žius būtų įsikišęs į reikalą j ankštesnes kainos už jų ga-
ir prašęs sulaikyti Greise-! miniu<*- Krautuvininkams 
rio nugalabinimą. Pasak to I nereikės P a t i e m s P r i i m t i 

sluoksnio, nebuvo "jokio! k a i m * Pakėlimus, o juos ga-
būdo," kuriuo Vatikanas ' l ė s P e r d u o t i P i rkėJ i š 
galėjo įsikišti.) S e n - B a r k l e y Pareiškė ne-

I žinąs, ar šis bylius geres-
C U J U M S M If arininLiar i n i s u ž P r e z > Trumano at-
jugnjzms iVdrimnKUS įmestąjį, bet sakė vmasijog 
Kuomet 'Suras': Rusai Pre7identas jį pasirašys 

BERLYNAS, liepos 21. —i / * i i I I T U I A C fttiftl 
U. S. komandierius Vokieti- U A L U I I N A j r t A K L 
joje gen. Joseph T. McNar-
ney sakė rusai viršininkai 
Berlyne pasižadėjo sugrą
žinti du pradingusius ame
rikiečius karininkus, " kaip 
tik jie bus surasti." Iki šiol 

balo produktams nebus grą-

Rytinėje Austrijoje 
VIENA, liepo? 20. —Aus-

trijos valdininkai sak0 rau
donoji armija padarė naują 
" užgrobimą" maždaug 41,-
000 akrų žemės su 72,000 to
nų rugių, kviečių, miežiu, 
avižų, kukurūzų, bulvių ir 
burokų. Pareiškimas pada
rytas po to kai buvo gauta 
Rusijos nota teigianti Mas
kvai atitinka visas turtas 
rytinėje Austrijoje. 

Rusai paima visas vokie
čių nuosavybes teje srityje. 
nežiūr\it kaip naciai ^as 
buvo paėmę. Jų tarpe yra 
Amerikos bendroves Socony 
Vacuum Oil Co. žibal0 šalti-

iniai ir įrengimai verti $25,-
HARBOR RAPORTAS oooooo 

VVASHINGTON, liepos 20. 
— Kongreso komitetas ty
rimui Pearl Harbor nelai
mės išleido savo galutiną 

nieko tikro nėra žinoma a-1 raportą, kuriuo kaltina maj. 
pie kapt. Harold Cobin ir ! gen. Walter C. Short ir rear 
Įeit. George VVyatt, kurie Į adm. Husband E. Kimmel, i i Q e n a t o McMahon atominės 
pradingo rusų zonoje liepos j kariuomenės ir laivyno vir- a n e r g į j o s kontrolės bylius 

Atstovai Užgvrė Aktą 
Atomij Jėgos Kontrolei 

VVASHINGTON, liepos 20. 
Nusagstytas su priedais, 

4 d. Rusai sako jie negali 
jų rasti. 

šininkus Pearl Harbore ja
ponų atakos metu, už netin-

U. S. kriminalių tyrimų; karną pasiruošimą. 
departamento Berlyne vir
šininkas sakė jis nustatė, 

Raportas išteisina a. a. 

šiandien perėjo per atstovų 
rūmus, 265 prieš 79. Kaip 
tik pirm to byliaus priešai 
bandė jį pasiųsti atgal į ko-

kad rusai suareštavo ame- mas jis ir jo patarėjai da 
rikiečius Birkemvederyje, re ką galėjo, "neaukodami 
rusų zonoje, tuoj į šiaurę mūsų tautos garbės ar įs-

Prez. Rooseveltą, sakyda- j m i t e t ą toliau apsvarstyti. 
Skirtumas tame. kad se-

nuo Berlyno. tatymo mūsų apsaugos pa-

Vėiiausių Žinių Santrauka 

natas siūlė penkių civilių 
kontrolės komisiją, o atsto
vai nori bent vieną, ne dau
giau dviejų, narių iš kari
niu JegU- Senatas nori civi
lio direktoriaus kariniam 

—Turkijoje vakar įvyko pirmi laisvi rinkimai. Spėja- j vartojimui; atstovai nori, 
ma dabartinio premjero partija laimės. i kad direktorius būtų kari-

—Atstovas May atidavė Mead komitetui šaukimą savo j ninkas. 
advokatui ir gali atsisakyti liudyti. 

—Čekoslovakijos prez. Eduard Beneš užginčija Lenki 
jos pretenzijas į Teschen rajoną pasieny. 

KALENDORIUS 
Liepos .22 d.: Šv. Marija 

Magdelena; senovės: Skera-
—Del juodojo turgaus valdymo įvyko žudynės ir Japo- I gis ir Aksė. 

nijos juodosios rinkos bent laikinai užsidarė. Liepos 23 d.: Šv. Apolina-
—Philippintt prez. Roxas tarėsi su valstiečių vadais ir ras; senovės: Tartvilas ir 

prašė wHuk" partizanus padėti ginklus. Kmtė\ 
—Sv. Tėvas priminė amerikiečiams, kad apart asmens | ORAS 

laisves, neturi būti užmiršta ir tikėjimo laisvė, ir ragino j Giedra ir šilčiau. Saulė 
juos pasidalinti savo karo įspūdžiais su visais. teka, 5:34; leidžiasi, 8:20. 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Pirmadienis, liepos 22, 1946 

Lietuvių Tauta Dabar"Yra Didžiausiam kietijos teritorijoj. Vyrai sybes, skubėkite kol dar ne meris bus įtin įdomus ir tu- suokalbio padarų likvidavi-
buvo tuoj, necipmokinti, ap- per vėlu! Bendradarbiauda 

Pavojuje 
Buvusio Lietuvos prezidento dr. K. Griniaus atsišauk imas 

Pasaulio lietuviai! 

Sunkiomis Lietuvai dieno
mis kreipiuosi į jus, seserys 
ir broliai, lietuviai! Krei
piuosi į tuos, kurie galit kal
bėt, kurie naudojatės spau
dos, žodžio ir susirinkimų 
laisvėmis. Nei mes, nei ypač *- ." 
Lietuvėje pasilikę tokių lais
vių neturi. Momentas reika
lauja iš kiekvieno susipra-
tusio tautiečio aktingumo 
kovoje už Lietuvos laisvių 

gyventojai, taigi mūsų bro
liai ir seserys, dabar tokių 

rimngas. 
Tarp autorių minimi Du-

chess of Atholl, anglų prof. 

kusiai pritaikytas politiniam 
momentui, nes turinio pa
žiūriu, jame kaip tik domi-

ginkluoti ir pasiųsti prieš mi su lenkais, ukrainiečiais, 
vokišku^ tankus bei vokie- latviais, estais, suomiais, ra
čių įtvirtinimus, kur jie žu- munais, bulgarais, graikais, F. W. Pick, Gustav Rank, 
vo tūkstančiais. Ypač daug gruzinais, armėnais, turkais, 
lietuvių žuvo prie Karalių i- persais ir kitais panašioje 

ciią, nes jie kovojo už Ne- j čiaus, Klaipėdos, Dancigo ir , būklėje esančių valstybių i W. Granam ir daug kitų. 
priklausomą Lietuvą. Tardo- i Breslau miestų. Nedaugeliui j tautiečiais, ruoškite masi- Leiaimo turinys labai vy 
mi nekurie išprotėjo, kiti nu-1 iš likusių gyvų grasė teis- j nius protesto mitingus, o 
teisti darbams anglies ka- j mas ir išgabeno Rusijon. Lie j juose priimtomis rezoliucijo-
syklose ir stovyklose, kur j t-von jie nesugrįžo. Tuo bū- i mis kreipkitės j pasaulio 
žmogus badu, šalčiu ir ne- j du vėl keli šimtai tūkstan- i spaudą ir valdžios Įstaigas, j nuoja 1940 metais Maskvos 
pakeliamu darta pamažu es-1 čiu mūsų tautiečių ketvirta- j Tikėdamas, kad mano tei- j instiguotos Pabalčio užgro 
ti sunaikinamas. Jų kančios ! dalis milijono, bu* dalinai; sybės žodis bus jūsų išklau- j bimo temos. 
)aisios. Atminkite juos kc- I žuvę, dalinai sunkioj kalinių syta?, dar kartą primenu, I Didžiosioms vakarų demo-

vokite ui jų laisvę, jų tarpe i būklėj pasilikę. ' jog lietuvių tauta dabar yra j kratijoms nejuokais susirū-
yra jūsų tėvų brolių, sese- Pirmam pasauliniam ka-1 didžiausiame pavojuje. Rei-1 pinus taikos atstatymu bei 
rų vaikų ir šiaip giminių. į u i pasibaigus, USA liatu- kia tikėtis, kad bendromis I Hitterio-Stalinc 1939 metų 
Kas mėnesį per kalėjimus i viai surinko virš milijono! mūsų visų pastabomis Lie-
išgabenama dabar iš Lietu- ! parašų, prašydami JAV pre- tuva vėl bus Laisva, Nepn-

atstatymą, už demokratinių v Q g P u s i j o n p o tris-keturis j zidenta pripažinti Lietuvą ; klausoma, Demokratiška Re-
teisių s^rąžinimą. Lietuvos t ū k s t a n č i u s k a l i n i u a r b a n u o I de jure, o dabar reikėtų bent spublika. 

antros okupacijos pradžios j dvigubai tiek parašų, lietu-Į Dr. Kazys Grinius 
jau išgabenta apie penkias- vių ir humaniškų kitataučių, 

teisių neturi. Is vienos dik- d e & ^ t ū k s t a n č i u ž m o n i ų > kad Lietuves Nepriklauso- i JL R ? U | f DaVif>W 
taturos jie patekQ kiton dik- Į m y b e būtų atstatyta, kad lU%* •' l"«V fVC¥ICW 
tatūron. Maskvos radijo pranešimu j šimtai tūkstančių žūstančių i Stockholmas (LAIC) -*-

Karas *emai pasibaigė, ^ ^ metų spalių mėn. 11 \ mūsų brolių Rusijoj būtų iš- j Mūsų Švedijos koresponden-
bet ČEKĄ (GPU, NKVD, d i e n o s į§ Lietuvos turėjo! gelbėti, kad svetimos šalies ! tas praneša apie netrukus 

mu, netrukus tenka laukti 
konkrečių žingsnių ir Pabal
čio respublikų nepriklauso
mybės atstatymo linkme. 

žinomas Amerikos tarptauti- Šia prasme leidinys išeina 
nes teisės žinovas Malbone labai laiku. 

DR. Y. P. SLEPIKAS 
» 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
* • * 

68C3 W. Cermak Koad 
BERWYN, ELLDIOIS 

-§&*>- -«*<*>•- •**&<• 

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

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 

SKGB), svetima kariuome
nė, svetimi pareigūnai, 

važiuot SSSR amatų mo- teroras Lietuvoje liautųsi. ! turintį išeiti sekantį (liepos 
*r kyklas 160,000 jaunuolių, Visi dori lietuviai apeliuo- ; -rugpjūtis) Baltic Revievv 

svetimi gyventojai tebevieš- k u r i u 90,000 jau išvažiavo kitę į pasaulio sąžinę, kreip numerį: Korektūras matę 
patauja mūsų tėvynėje. Si
tuos faktus patvirtina gau
namos betarpiškos žinios iš 
Lietuves. Kada svetimas e-

ir jų tarpe 60,000 savanorių. 
Mums žinoma, kad tai nėra 
savanoriai ir tai nėra jokie 
amatų; mokyklų mokiniai, 

lementas griaute Griaunasi j b prievartes darbininkai 
mūsų kraltą, tai tikrieji Lie
tuvos gyventojai naikinami 
arba per kalėjimus ir kito
mis progomis gabenami Ru-

kasvkloms ir fabrikams. A-
matų mokyklomis prisiden
gę bolševikai norėjo jau pir
mo? okupacijos metu išvež-

bus apie keletas šimtų tūks 
tančii 

sijos gilumon į nežmoniškas ^ L i e t uvos jaunimą 12-18 
gyvemmo^ sąlygas.^ Tokių m e t ų k a g y k l ų d a r b a m s R u . 

sijoj, kur darbo ir gyveni
mo sąlygomis jie naikina-

Pirmos okupacijos metu mi. Tuo tarpu oficialiai bol-
bolševikai išvežė iš Lietu- £evikai drįsta kalbėt apie sa 
vos apie 40,000 piliečių — vanorius, — geri savanoriai 
moterų, senelių ir vaikų, jau 12 metų... 
nekalbant apie tūkstančius D L i e t u v 0 s karo pabe-
sunaikintų. Pagal paruoštą' - u j r p r i e v a r t a i š v e ž t ų 
planą turėjo būti išvežti bu- V o k i e t i j o n p a t e k o j b o l š e v i . 
vc Lietuvos politinių parti- | k u ž i m t o J V o _ 
jų .ir Lietuvos Saulių Sąjun
gos nariai. Maskvos paga- ; 
mintoje instrukcijoje įsak
miai išvardintos šitos par
tijos: Lietuvos Valstiečių 
Liaudininkų Sąjurga. Lietu
vos Socialdemokratų Parti
ja. Krikščionių Demokratų 
bei jos padalinių ir Lietu
vos Tautininkų Sąjunga. Šių 
organizacijų narių su šei
momis būtų buvę virš sep
tynių šimtų tūkstančių. Pra
sidėjęs Vokietijos-SSSR ka
ras sutrukdė jiems užbaigti 
šitą darbą, bet daugelis žmo 
nių rad0 savo pavardes y 
trauktas į išvežamųjų sąra
šus. 

Antrą kartą sugrįžę mūsų 
kraštan bolševikai tuoj pra
dėjo areštus. Pirmoj eilėj 
nukentėjo pasižymėję kovo
tojai prieš vokiečių okupa- s 

kitės į jūsų kraštų vyriau- žmonės tvirtina esą šis nu-

NAUJA 
DIDESNE 
ALGA 
Kareiviai Dėdės Šamo skaitmenis apie nau-
naujoj taikos meto Re- jus algos pakėlimus vi-

JŪSŲ Radio Sugedęs? 
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie 

RADIO SERVICE CO. 
5244 VV. 25th S t 

Cicero, I1L 

VISAS DARBAS GARANTUOTAS 

Talsom Visų IšdirbysCių 
Visokius Modelius 

DYKAI APKAINAVTMAS 
Paimam Iš namų ir pristatom 

PARDUODAME NAUJUS 
KADIOS 

Mes turime Kauiju t staką ir 
Jums nereikės laukti dėl Jū>ų. 

Taipgi Pasirinkimas VSliausių 
Muzikom Rekordų 

Nusipirkite ir Pasiimkite su Savim 

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118 

Atdara Vakarais Iki 9:00 vai 

guliarėj Armijoj dabar 
gauna aukštesnę algą, 
negu bet kada pirmiau. 
Pavyzdžiui, Eilinio ka
reivio alga pakelta 
50<(. O tai tik vienas 
d a u g e lio patrauklių 
dalyku Armijos karje
roje. Jūs galite įstoti, 
jei turite 18 iki 34 me
tu iimtinai (17 su tė
vu leidimu). Gaukit 
v i s u s faktus ir 

šiems Armijos laips
niams arčiausioj jums 
J. V. Armijos Rekru-
tavimo Stotyje. 

. A O O O D J C B FOft Y O U 

U. S. A r m y 
CHOVSk THIS 

f IMK PROFESSION NOW! 

166 W. Van Buren St. 
2001 Irving Park Blvd. 
6500 &. Racine Avenue 

Automobiliams 
APDRAUDA 

Pradedant nuo 

$24.10 METAMS 

$500.00 «™>™° 
POLISAS 

$4.00 M*11*"8 

NAMINIU 
Rakandu 

APDRAUDA 
*1000.00 rouSAS 

Trims metams 
Pradedant nuo 

$5.00 
J. A. Shulmlstras 

NOTARY PUBLIC * MONEY ORDERS 

S H U L M I S T R A S 
4004 SOUTH ARCHER AVENUE 

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL. 

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 AKYS 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. Sekraad. pagal sutartį. 

Tel. VIR 0980 (ofise ir namų.) 

Dr. Waller J. Kirstuk 
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas) 
4003 S. Archer Ave. 

VALANDOS: 2 — 4 popiet, 6:10 — 
8:10 vakarais. Trečlad. pagal sutartį 

Tel.: Cicero 1484 

DR. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

OFISO VALANDOS: 
Kasdien nuo 2-4 p. p. ir 6-7 vak. 

Šeštadieniais nuo t -4 pp. 
Trečlad. Ir Sekinad. uždaryta. 

1. RIMDZUS, D. C. 
UCENSED CHIROPRACTOR 

LN STATE OF INDIANA 
lome OaUs in Indiana— 

Phone WENtwortb 2627 

PHYSIO TOTCRAPY 

936 West 63rd St. 
HOURS: DaUy • — t P. M. 

Saturdaya I i . M, to I P M 

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS! 

Tik vieną porą akių gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
l&egzaminuotl jas moderniškiausių 
metodu, kurta regėjimo mokslą* 
gali suteikti. 

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visą akių įtempimą. 

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos 
Teh'foiuus: CANAL U523, Chicago 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. ni. 

Trečlad. ir fieStad. »:t© a. m, 
lkl 7:01 p. m. 

Tei. — VAKds 555*1. 

DR. FRANK C. KWINN 
(Kveėinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 Weat 47th Street 

OFISO TAJLANDOB: 
Nuo 1 lkl 4 pp. ir 1 lkl • : • • vak. 

DR. PETER T. BRAZIS 

Tikslus Tyrimas 
Orthoptle GjdrnuM 

Centnet Stiklai 
Stiklus Atnaajlnana 

•% 

ESE ^ *\i? ^^•^^•^mm 

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 

î i lK'iMlr<>»e IMT II metu- sav<» taup.vt<ijai«^ išm kėjo kiekvieną 
Mitaup.vtą dolerį su gerais dividendais. 

Kiekvieno mūsų taupytok> tanpiniai vra apdrmisti ki $">.0(to.(V0. 
per Federal Savings & Loan Insurance Corp., Washin«ton. D. C. 

1 

Mutual Federal Savings 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

OTDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION 

2202 W. CERMAK KOAD Tel.: CANal 8887-8999 
JOHN J. KAZANAUSKAS I^rcaident & Manager 

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

E ^=^ss 

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:-
"SAVAS PAS SAVĄ" 

: ^ 

Tiesiog Jums 
IS MŪSŲ Dirbtuvfts 

Pirkite Ten, Rar Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus 

Už Prieinamas Kainas! 

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
U2 LARAI PRIEINAMAS KAINAS! 

Tflk»t4Ui*lal Pilnai Patenkinta Plrkf jų Išgarsina Mos. — 
Prie Progos Paklaoakite Ja! 

Archer Avenue Furniture Co. 
— PARLOR SU1TE IŠDIRBĖJAI — 

4140 Archer Ave. Chicago 32, 111. 
Telefonas — LAFayette 3516 

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKATTIS 

^ tf 

DR. VVALTER J. SVVIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD. 
(Viri Metropolltaji State Banko.) 

Tel: — CANAL 7329 
Vai.: — Kasdien — 10 lkl 11. 1 lkl I. 7 
lkl t — SeitadL •— 10 ryte lkl • vak. S«k-
nad. — 10 lkl pl.tu. — Trečlad atdaryta 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Ave. 
(2-tros lubos) 

Ofiso Telefonas: Y A Rus 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 

Res. Tel.: MIDivay 2880 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet; nuo.7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną. 

Ofiso Tel. 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA: 

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

Dr. F. C. Winskunas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Rd. 
Ofiso TeL: PBOspeot 6446 
Res. TeL: HEMDoek 8160 

VALANDOS: 
Nuo 2 iki 4 popiet; 6 iki t vak.; ii 

Trečiadieniai, pssai sutarti. 

DR. EMILY Y. KRUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Rez. Tel. REPUDUC 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
Šaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

ir nuo 6 iki 9 vai. varais?. 
Trečiadienio vakarais ir taipgi 

Sekmadieniais pagal sutarti. 

PHYSICIAN and SURGEON 
6757 S. Western Ave. 

Ofiso Tel.: HEMlock 5849 
Rez. Tel.: HEMlock 2324 
VALANDOS: Trečiadienį ir šeš-

VIRjiinia 1886 tadienį pagal susitarimą; kitomis 
dienomis nuo 2 iki 4 po piet, 

7—9 vakare. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
D A N T I S T A S 

1446 So. 49th Court," Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 

VAL.: 10-12 ryte; 2-6, 7-9 P. M. 

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet. 

l e l . : GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos) 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VY est Marųuette Rd. 

(Dargia Vaistines Name) 
OFISO VAULNDOS: 

Kasdien nuo 2 IKI 4pp. ir 6 iki 8 • . 
t'lrečiad., ir Sesuta., pagai su ian i ) 

Atidarė Ofisą — 

DR. M. P. KLORIS 
D A N T I S T A S 

1821 So. Halsted St. 
Tel. — HAYmarket 6034 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

DR. JOHN 6 . MILLA5 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nesentai Sngrjies 18 Tarnybos 
PRANEŠA 

Atidarymą Naujo 
Ofiso 

5720 W. Cermak Rd. 
CICERO, ILLINOIS 

Ofise Tel.: CICERO 8650 
Rez. Tel.: CICERO 0891 

Jeigu Neatsiliepia — 
Saukite: BERYVYN 6200 

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

Tel. CANal 6122 

DR. BlEZlS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio 
vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA 
3241 West 66th Place 

Tel. REPublic 7868 

Tel. CANal 0257 
Rez. Tel.: PROspect 6659 

Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. Tel. GKOvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marquette Koad 

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

DR. STRIK0L1S 
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

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

Sekmad., Trečiad. ir Seštad. 
Vakarais—tik pagal sutarti. 

Rezidencija: 6600 S. Artesian Ave. 0 f f i c e T e L y A J M s 4 7 g 7 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 

VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 
6 iki 9 vai. vakare. 

Tel. YARds 3146 

DR. Y. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 West 35th Street 
Vai.: 11—12; 2—4; ir 6:30—8:30 
Pirmadieniais: 2—4 is 6:30—8:30 

Šventadieniais: 11—12. 

DR. L E. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—3 

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Namų te l . : PULLMAN 8277 

Namų Tel. PROspect 1930 

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8241 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį. 

Dr. A. Montvid, M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VVest Town State Bank Bldg. 

2400 West Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Res>. Tel.: BRUnsuick 0597 

VALANDOS:" 
Nuc 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare 

f 

• 
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C L A S S I F I E D A D S 
"D R A U G O" 

DARBŲ SKYRIUS S 
"DRAUGAS" H E L P WAXTED 

ADVKRTISING DEPARTMENT 
127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-948t 

HEUP W A \ T E D — MOTERYS 

GUDRIOS MERGINOS 
MfiGSTA DIRBTI DEL 

Per Floridą Pervažiavus 
JOS MIESTAI, KURORTAI, GAMTA, AUGMENYS, 
GYVŪNIJA IR T. T. 

6x LAIMĖJĘS PRIMARY RINKIMUS 
iv • <ĮT •.•;«".• y **?. sfi.*- •?".;%•; •'•įft^'9 

H E L P \V.VXTED — VTHA] 

DARBININKŲ 
DEL LUMBER YARDO 

Sveikas, pastovus darbas, 
gera alga. 

HFKMAN H. HETTLER 
LUMBER CO. 

2601 N. Elston A ve. 

ORDER AS5EMBLERS 
5T0CK MEN 

PACKERS 
PASTOVUS DARBAS 

GERA ALGA 
KREIPTIS 

\VESTINGHOlSE ELECTRIC 
SUPPLY COMPANY 

113 N. May St. 
ASK FOR MR. OOYNE 

H E L P HTANTEP — MOTERYS 

AR IEŠKOTE GEROS 

P £ D £ S IR ATSARGOS? 

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ 

DEL 

D Ž E N I T O R K U 
UŽDARIUS 72}£ | VAL. PRADŽIA* 

77% I VAL. PO 3 MfcV 
82% I VAL. PO 6 MĖN. 

TALTMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE MIESTO KRAŠTUOSE 

VAL:—5:30 VAK. IKI 12 NAKTJ 

ATSIŠAUKITE 

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO. 

6AMDYMO OFISAS 
MOTERIMS 

STREET FLOOR 

309 W. WASHINGTON ST. 

ALCTION 

M O T O R O L A 

FLORIDOS VAKARŲ 
KRANTAS 

Šiame ruože didelių mies
tų nėra iki Tampa. Pavažia-

SARASOTA 
Nuo Venice pavažiavus 20 

mylių į šiaurę privažiuoja
ma Sarasota. Miestas vidu-

vus valandėlę atsirandi pa- tiniško dydžio, nuolatinių gy 
čiame Meksikos užlajos krar ventojų apie 12,000. 

TAI GERIAUSIA 

R A D I O 
VIETA MIESTE 

nte, miestelyje Naples. Į š į 
miestelį kai kurie žmones, 
ištrūkę iš triukšmingų mies-1 k y b o s įstaigos ir bankai! 
tų, atvyksta ramybes ir po
ilsio ieškoti. Čia viešpatau
ja tyla. Vienatinis susisieki
mas — busais. Gelžkelio nė-

Sarasota yra reikšmingas 
tuomi, kad čia randasi pre-

Sarasota irgi iš visų pu
sių apsiaustas tropiškų me
džių sodais. Iš čia., siunčiami 

ra- Miestelyje nuolatinių gy- apelsinai, grapvaisiai į Chi-
ventojų skaičius 1,253.. 

| BabfŲ ūkininku 
| vargai 

New York (LAIC) — 
Karo nukankinti ir visokių 
prievolių išvarginti Lietuvos 
ūkininkai dar turi kentėti 
nuo okupantų pareigūnų ap
sileidimo. Kaip pavyzdį ga
lime nurodyti atsitikimą su 
Babtų valstiečiais: jie orga-

; nizuotai buvo nuvykę į Pa-
dauguvcs girininkiją (Rau-

! dondvario miškų užradija) 
atlikti jiems skirtas miško 
kirtimo ir išvežimo prievolę, 

i tačiau iš tenai turėjo pasi-
Gene Talmadge, demokratų kandidatas j Georgia vai- Piktinęgrįžti atgal j namus. 

Jos Pradeda Nuo 83c 

Su Patyrimu 94c. 

Automatiškas Pakėlimas Iki 

Pirmas miestas Floridos 
vakarų krante, nuo kurio 
prasideda susisiekimas gelž-
keliais, yra Fort Myers. Šia
me mieste yra gelžkelio sto-

cagą, New York ir į, visus j stybės gubernatorius, laimėjęs primary rinkimus. Šalę J J ^ 
kitus didelius miestus. stambiausias jo rėmėjas Roy Harris. (Acme-Draugas te 

Atvykus į Sarasota, pa-ilephoto) 
matai kupinus sunkvežimius į 

biržes, taip ir paliko atvy
kusius klaidžioti po mišką. 

.. . . Paties gi girininko, kaip to-
apelsinų. Cia jie rūšiuojami,, Muziejaus rūmai meno kū-, vienos didesnės, kitos ma-' iįau praneša "Tarybų Lietu-
parduodami ir siunčiami į j riniai yra žinbvų vertina-! žesnės. Eini kaip per kokį Va" Xr. 48, nebuvo galima 
visas dalis U. S. 

SI .04 
[ sirinkti susisiekimo būdas. 

Miestas vidutiniško dydžio 

Hoii ^į imo ' m i n u o 3 5 i k i 4 0 m i l i J o n i ! statulų mišką. surasti. Taip ūkininkai, išti-
l ! ! ; !L" J*Ll™I ™Ll "! Ž e m § ' a n t k u r i 0 s s t o v i S a" i dolerių. Ringling muziejus Ringling meno mokykloj I s ą d i e ną be reikalo sugaišę, 

yra antroje vietoje Ameri- studentai abiejų lyčių at- ' įr n į eko nepešo, grįžo na-
koj. Pirmą vietą užima Me-1 vykę ne tik iš U. S., bet iš mon. i ' 
tropolitan Muziejus, New viso pasaulio. 
Yorke. Gaila, kad tas mu
ziejus nėra Chica.goje; juo 

rasota, buvo nupirkus an
glų bendrovė ir jos pastan 

su 10,604 gyventojais. Šis g o m i s a t g a benta iš Škotijos 
miestas buvo mėgiamas gar
sių žmonių, kaip, Thomas A 

jaunų vyrų. Jie ir buvo pir
mieji kolonistai šioje vieto-

puosnų namą ir žiemos me
tu gyvendavo. Taip ja.u ir 
jo draugas Henry Ford čia 
žiemą praleisdavo. Čia bėga 
didelė ir plati upė Caloosa-
hatchee, kuri išsilieja į Mek
sikos įlanką. Upės krantuo
se daug motorinių laivelių. 
Tie laiveliai nuosavybė vie
tos turtingesnių gyventojų, 
taip jau ir lankytojų iš šiau
rinių valstijų, kurie čia turi 
savo nuosavybę ir atvažiuo
ja žiemos metu vasaroti. 
Gražiose saulėtose dienose 
plaukia į Meksikos įlanką 
ant vandens laiką praleisti. 

Prie žiočių tos plačios u-
STEADY POSITIONS I p§s randasi garsieji visoje 

WESTINGHOUSE ELECTRICi š a lyJe Floridos žvejų kuror-

Edison, kurs cia turėjo n e t ' j e Sara,sota dar tuomi yra 

4545 W. AUGUSTA BLVD. 

REIKIA 
MOTERŲ 

GARŲ STALAMS 
VAL. NUO 6 RYT IKI 2:30 p.p. 

Valgis ir drabužis duodamas 
KREIPKITĖS I CAFETERIA 

Kellogg Svvitchboard Plant 
6650 S. CICERO 

T Y P I S T S 
5 DAY WEEK 

Splendid opportunities 
for advancement. 

GOOD PAY 

SUPPLY COMPANY 
113 N. May St. 

ASK FOR MR. COYNE 

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

PARDAVIMUI: 3500-pūq ržtro pa- šio pasaulio įstatymai ne-
kra&tis a t sk i ra i s lotais, v-si tralviiai. j . i i • i 
masinos Ir ūkis. Liepos 26 d.. Kuri!- a t s i m a i n o , kOl ] U k a S n O r S 
kis farmo.M-. ant Crescvnt Lake ir n P n f m « { n n ftnrfiplrl 
l-«k«- Kuinui. Uhine lander \Visc. I i e d U n d l I l O . t i a i l l t 1U. 

HELP \VANTED MOTERYS 

DĖMESIO!! — MERGINOS & MOTERYS 
lengvam assembly darbui . J a u k i o s darbo sąlygos. 

G«*ros algos. 40 'vai. savaitė. Pas tovus da rbas su ateičia. 
KREIPTIS DABAR 

DUDLEY LOCK CORPORATION 
570 WEST MONROE 

S U K N E L I Ų S I U V Ė J O S 
DRAIPOTI PRIE GERESNIŲ 

MOTERŲ SUKNELIŲ 
IŠMOKINSIME 

TAIPGI MERGINOS 
PATYRUSIOS PRIE POWER MAŠINŲ IR LENGVO GREITO 

DARBO. LAIKAS IR PUSE VIRŠ 35 VAL. APMOKAMOS 
ATOSTOGOS 

NAT RIBBACK CO. * 
337 S. FRANKLIN ST. 

M O T E R Y S 
pakiavimui. Geros darbo sąlygos 

Pastovus darbas 

$42.50 SAVAITEI 
KREIPTIS 

SCHVVEFER'S BAKERY 
939 W. Armitage Ave. 

mininkų, kurie būk dažnai 
bardavęsi. 

Nesutikimas nuomininkų 

$100 už neįleidimą 
Teismas nubaudė $100 

Mrs. Frieda Berkstrom, 843 šeimoj yra vienas dalykas, o 
Windsor ave., kuri prisipaži- j užrakinimas durų savo na-
no buvo užrakinus savo na-! mo, kad nuomininkai neįeitų 
mo duris, kad neįleidus nuo-|į butą — kitas dalykas. 

tai, kaip tai: Gasparilla, Sa-
nibel, Punta Rassa, Boca 
Grande. Visi jie yra žinomi 
visoje šalyje. 

Iš visų pusių Fort Myers 
apsiaustas tropiškų šalių 
vaismedžių sodais. Kur tik 
pažvelgsi, ten pamatysi ap
kibusias vaismedžių šakas 
geltonais vaisiais. Daug tų 
vaisių prikritusių po me
džiais pūva. 

Svarbioji ir didžioji gat
ve, kuria busai pravažiuoja, 
apsodinta tiesiomis, kaip 
styga, karališkomis painio
mis. 

Pavažiavus nuo kurorte 
Punta Gorda 50 mylių į 
šiaurę, atsirandi puošniame 
sveikatos kurorte Venice. 

Venice yra vienatinis Flo
rida kurorta.s įsteigtas pa
čiame jūrų krante. 

Venice skiriasi tuomi nuo 
kitų Floridos kurortų, kad 
jis yra ne tik poilsio ir žais
lų, bet ir sveikatos vieta. Ku
rorto sumanytoju buvo dr. 
F. H. Albee. Po pirmojo pa
saulinio karo tas pasaulyje 
pagarsėjęs gydytojas atvy
ko j Floridą su mintimi į-
steigti ligoninę. Sumanymą 
jis įvykdė pagalba kitų žmo
nių. Venice šiandie yra ži
nomas ne tik sveikiems, bet 
ir ligoniams. Į Venice gydy
tis atvažiuoja ne tik iš U. 
S., bet ir iš užsienio, čia 
randasi dideles gražios ligo
nines su visais naujausiais 
išradimais. Daugelis sveika
tos ieškotojų laiką pralei
džia atvirame ore apskritą 
metą, nes oras toks švelnus 
ir malonus, kaip tik gam
tiška gyduole. 

Venice, kad ir labai gra
žioje vietoje, bet daugelis 
sveikų žmonių, nemėgsta, nes 
daugelis nemėgsta matyti 
visur paliegėlių. 

žinoma, kad čia pirmasis 
golfo žaislu laukas buvo į-
steigtas ir atidarytas to 
žaislo mėgėjams. 

Sarasota gyventojų skai
čius žiemos metu padvigu
bėja. 

Visame pajūryje daug ge
rų maudynių ir vasarotojai 
tai kepinasi prieš saulę, tai 
maudosi mėlynam jūrų van
denyje. 

Sarasotos jūrų k r a n t ų 
smėlis ne gelsvas, kaip mū
sų smėlis, bet baltas, kaip 
sniegas. Nepaprasta yra ma
tyti ba.ltąjį smėlį; labai keis
tai atrodo. Vis; Sarasota jū
rų krantai baltuoja taip kaip 
pas mus žiemos metu snie
gas. 

Sarasota, yra dailės kūri
nių centras, ne tik Florida, 
bet ir visų kitų pietinių val
stybių. Iškilimo ir pagarsė
jimo priežastimis buvo dvi 
turtuolių šeimos: Bertha 
Palmer iš Chicago ir I. Ring
ling, savininkas Ringling 
brolių cirko sumanė iš šio 
miestelio padaryti puošnų 
kurortą ir dailės centrą. Pal-
merių šeima mieste ir apy
linkėse išpirko šimtus tūks
tančių akerių žemės, taip 
jau išleido milijonus dolerių 
visokiems miesto pagerini
mams. 

Jūrų įlankoj per dvide
šimts mylių, iš pietų ir šiau
rės, tęsiasi povandeninių, uo
lų salos, ant kurių turtuoliai 
turi savo puošnius namus. 
Tos salos viena su kita su
jungtos tiltais. Iš tolo žiū
rint išrodo lyg priešakinė 
Sarasoto dalis paskendusi 
jūrų vandenyje. Tie puošnūs 
namai paskendę žydinčių me 
džių ir krūmų gražumoje. I. 
Ringling gyveno šiame mie
ste ir paliko šiam miestui 
gražią atmintį). 
RINGLING MUZIEJUS 
IR MENO MOKYKLA 

Daugelis turtuolių gyvena, 
atsiskyrę nuo žmonių, kaip 
kokie dievaičiai. Valdo dide
lius turtus. Daugelis jų nie
ko gero žmonijai neduoda. 

J. Ringling buvo kitoks.. 
Jis mylėjo meno kūrinius iš 
viso pasaulio, kur tik galė
jo rasti ir Sarasoto j e pasta.-
tė puošnų muziejų, gi prie 
jo įsteigė dailės mokyklą ir 
ją pavedė visuomenei nau
dotis. Už tai jis užsitarna
vo pagarbos. Jis jau yra 
miręs, bet jo vardas gyvų
jų žmonių tarpe bus mini
mas per ilgus laikus. f 

Kadangi Ringling torolių j 2 m o g u s . kurs ieško tik 
gyvenamoji vieta yra Sara- v i e n o d a i k t o s a v o gyvenime, 

galėtų pasinaudoti milijonai s o t o > ^ b a i g u s šiaurinėse g a l i t l k e t i s > k ad jį atras; gi 
valstijose sezoną, jie su vi- j kurs ieško kelių daiktų sy-
su cirku grįžta žiemavoti į | kiu, renka aplink save vien 
Sarasota. I tuščias viltis. — O. Meredith. 

žmonių. 
Muziejaus pastatas vienas 

iš puikiausių, kokį žmogaus 
protas galėjo išgalvoti. Ja
me dvidešimts dvi galerijos 
nuo 40 iki 110 pėdų. Meno 
rinkiniai paeina pradedant 
bizantišku laikotarpiu, bai
giant devynioliktuoju šimt
mečiu. Kiekvienam laikotar
piui yra pritaikinta kamba
rys. Daug laiko reikėtų pra
leisti, kad ir paviršutiniai 
jį apžiūrėti. Muziejus pilnas 
praeitų amžių dailininkų 
pieštų paveikslų, skulptūrų: 

^ R E N D U O J ^ l F GRINDŲ! 
TRINIMO MASINAS — 

TIKTAI 

$150 
l DIEN£. 

STASYS LIT1VINAS SAKO: 

" H A R A D ^a* Geriausias Laikas Pirkti 
\ J r \ u r \ l \ — V I S O K I O S R Ū Š I E S N A M A M S 

REIKMENIS*. GERAS PASIRINKIMAS: 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langu — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
(Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Dunj — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitfej Dalykų. 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas 

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

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

Mes Esame AGENTAI Del 
BENJAA1IN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNIŠŲ, taipgi — 
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

ER VARNIsŲ, ir — 
KEM-TONE VALSPAR. 

Turime Gražų Pasirinkimą 
l t 4 6 m . SIENINĖS POPIEROS 

Duodame 20% Nuolaida! 

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE 

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMlock 8262 

DARCIITI^ 
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 1L 1T33 

WHFC -1450 kilocycles 
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

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

valandos vakare. 
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nno 7 iki 3 vaL vak. 
MARGUČIO Ofiso Adresas: 

6755 So. Western Ave., Chicago. I1L 
Telefonas — GROvehiU 2242 

KVIEČIAME 
KLAUSYTIS 

MUZIKOS 
DAINŲ 
2INTU 

PRANEŠIMU 

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

<l j M I 

3 
• - - ' — • 

m 
Sią pinigų sumą KEISTUTO TAUPYMO BENDRO

VE yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Ve te ranams įsigyti 
naują arba seną namą, statyti naują a r b a remontuo
ti dabartinį savo namą be ilgo atidėliojimo ir be 
iSlaidų. pagal G. I. Bill of Rights patvarkymus. 

Šios bendroves vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, y m 
pilnai patyręs ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
Siame reikale suteikti patarimus ir patarnavl: \ą, 

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 
ATSILANKYTI PASITARIMUI 

KEISTUTO S A VINfeS and LOAN ASSOCIATION 
Tel. - CALumet 4118 3236 S. Halsted St., Chicago 8, III-

J O S . M. MOZERIS, SEC'Y 

/ 
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DRAUGAS 
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

23^1 South Oakley Ave. Chicago 8, IUlnoLs. Tcl. CANal 8010-8011. 

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

Pub l i shed Daily except Sundays , 
by tho 1 J T H I A M V N CATHOLIO 
P R E S S SOC1ETY. 

A m e m b e r of t he Cathol ic P r e s s 
Assoeiation. 

Subscr ipt ion R a t e s : 
$8.00 pe r yea r outsido of Chlcapo ; 
97.00 per year in Chicago &. Cice
ro ; 4c. per copy. 

P r e n u m e r a t o s k a i n a Chicago j e i r 
C ice ro—Paš tu i 

M e t a m s $7.00 
Puael Metų 4.00 
Dviem m ė n e s i a m s 1.50 
T r i m s m ė n e s i a m s 2.00 
V i e n a m mėnes iu i .7 5 

J u n g t i n ė s e Valstybėse, n e Ctiicagoj, 
M e t a m s $6.00 
Pusei motų 3.50 
T r i m s mSnes iams 1.75 
Dviem mėnes i ams 1.25 
V ienam mėnesiu i t .75 

Užsieniuose: 
M e t a m s $8.00 
Puse i metų 4.50 
T r i m s mėnes i ams 2.50 

Tin ipus re ikia siųsti paš to Money 
Order iu su užsakymu. 

Skelbimų ka inos pr is iunčiamos 
pare ika lavus . 

Sukaktuvinis LRKSA Seimas 
ORGANIZACIJOS PRADŽIA 

Sveikiname šiandien prasidedantį Lietuvių R. K. Su-
sivienymo Amerikoje 55-tąj}^ seimą! 

Šiame seime LRKSA mini savo gyvavim 0 60 metų. 
sukaktį. Vadinas, ši organizacija yra viena iš pačių 
seniausių lietuvių organizacijų Amerikoje. 

LRKSA pradžią gavo 1886 m. lapkričio mėnesio 22 d. 
sušauktame seime, kuris buvo Plymouth, Pa., kur kle
bonavo didis veikėjas ir rašytojas a. a. A. Burba. J is 
ir laikomas pačiu vyriausiu Sus-m0 organizatorium. 

Į pirmąjį. Sus-mo seimą suvažiavo, rodos, devynių 
pašalpinių draugijų atstovai ir žymesnių veikėjų bū
rys. Aptarus lietuvių vieningumo ir savišalpos reika
lus, įs teigtas Susivienymas, kuriam duotas toks var
das — "Susivienijimas Visų Draugysčių Katalikiškų 
Amerikoje ." 

Susivienymo tikslas — sutraukt i visas lietuvių or
ganizacijas į vienybę. 

Tuo būdu pradžioje Sus-mas buvo lyg ir draugijų fe
deracija, kuriai labiau rūpėjo bendrieji tautos ir visuo
menes reikalai negu narių apdrauda ir pašalpa. 

PERSIORGANIZAVIMAS 

Tik 1901 metais šis tas pradėta daryti praktiškesnio 
apdraudos reikalais. Tais metais ir liberalai iš Susi
vienymo atsiskyrė ir savo SLA susiorganizavo. Tai įvy
ko 1901 m. tr iukšmingame seime, buvusiame VVilkes 
Barre. Pa. 

1914 ir 1915 m. jau vi |a i r imtai imta rūpintis fra-
ternalines apdraudos įvedimu, mėginant prisitaikyti 
prie valstybių apdraudos departamentų patvarkymų ir 
reikalavimų. 1916 m. seime nutar ta pirkti namas Brook-
lyn, N. Y., ten įsteigti pastovi centro raštinė ir išleisti 
nuosavas laikraštis. Nutar imas įgyvendintas 1917 m., 
pasirodžius savaitraščiui * 'Garsui'*. Iki tam laikui Sus-
mo organu buvo "Draugas" . 1924 m. Shenandoah, Pa., 
buvusiame seime organizacijos vardas pakeistas į Lie
tuvių R. K. Susivienymas Amerikoje. 

Reikia pažymėti, kad nuo 1915 iki 1924 m. Sus-mas 
smarkiai auga nariais. J is jau buv 0 pasiekęs netoli 
20.000 narių skaičiaus. Vėliau narių skaičius sumažėjo. 

SUSIVIENYMO TURTAS 
1904 m. seime Sus-mo tu r t a s sieke $6,595.44, bet 1942 

m. seime raportuota, kad ižde esama $1,514,977.44 ver
tes tur to . 1945 m. pabaigoje jo tu r t a s sieke $1,624,725.35. 

Nuo 1901 iki 1945 m. pomirtinėmis narių paveldejams 
išmokėta $2.546,914.66. Pašalpomis ligoje nariams iš
mokėta $1,548,510.60. Iš našlaičių fondo — $18,525.08. 
Iš viso — $4,113,650.34. 

Be to, stambi moralinė ir medžiaginė pagalba buvo 
suteikta lietuvių mokykloms, vienuolijoms ir kitoms 
kultūrinėms įstaigoms bei organizacijoms. Lietuvių tau
tos kovose į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą ši di
džioji mūsų fraternalinė organizacija t ikrai daug ir 
garbingai yra nusipelniusi. I r dabar ji aktingai daly
vauja darbuose dėl Lietuvos išlaisvinimo. 

PAGRINDINIS PERSITVARKYMAS 

Šią savaitę įvykstąs LRKSA seimas yra svarbus Jie 
tik dėl to, kad jame bus 60 metų gyvavimo sukaktis 
at i t inkamai paminėta, bet ir dėl to, kad šiuo metu yra 
pagrindinis persiorganizavimas, duodant nariams pro
gą savo senus narystės certifikatus perrašyti į nau
jus, moderniškus, su rezervais ir t.t . Tas persitvarky
mas organizaciją žymiai sustiprins ir tur tu, ir narių 
skaičiumi, ir veikla. 

Tuose visuose kilniuose užsimojimuose mes linkime 
Sus-mo istoriškam seimui geriausio pasisekimo! 

* 

Išvietintujų Lietuviu Kunigy Veikla 
Gavome "Naujojo Gyvenimo" 9 ir 10 Nr. Ahu nume

riai turi gerų straipsnių ir daug įvairių žinių iš kata
likų gyvenimo. Šį laikraštį leidžia išvietintujų Lietuvių 
Katalikų Kunigų Sąjunga. Redaguoja kun. V. Bagdona
vičius. Tarp kitų dalykų pranešama, kad birželio 4-6 
dd. Hanau mieste buvo lietuvių kunigų studijų dienos, 
kurioms programą surengė kan. F. Kapočius, Šv. Sosto 
Delegatas Lietuviams Vokietijoje ir Austrijoje. 

Europos Parako Sandėliai 
Rašo Vyt. Arūnas 

EUROPOS POLITINIO GYVENIMO APŽVALGA 

Su gailesčiu tenka konstatuoti, kad po vienų metų 
pergalės ir nežiūrint "Didžiųjų" konferencijų Potsda
me, Londone, Maskvoj ir Paryžiuje, Europoje vis dar 
tebėra "parako sandėlių" kurie grasina pasaulio taikai. 

Šiuos "parako sandėlius" kiekvienas "Draugo" skai
tytojas lengvai pažįsta. Jie vadinasi: Triestas, Darda-
nelių sąsiauris, Balkanai, Lenkija, Vokietija ir Ispanija. 
Kiekviename šių strateginių punkte, kiekvienoj šioj ša
ly eina diplomatinė kova ir "Didžiųjų" priimti nuta
rimai nepatenkina suinteresuotų. 

Kitaip sakant, per visą Europos kontinentą ruošia
masi naujam konfliktui. Koks nors žurnalistas galėjo 
panašų palyginimą padaryti 1920 metais, ir esu t ikras, 
kad tada, Dancigo vardas buvo irgi šimtą kar tų kar
tojamas. Nes nuo 1920 metų Dancigas buvo pasidaręs 
Europos "parako sandėliu". Šiandien mes pažįstame 
naują Dancigą. 

Pirmasis "parako sandėlis" Europoje tai bene bus 
Triestas. Dėl jo ilgai ginčijosi tarpusavy "Didieji". 

Triestas skaitomas pirmuoju Europoj neramumo taš
ku. Kodėl? Dėl to, kad būdamas dideliu Adrijatikos 
uostu, jis yra Centrinės Europos raktu. Kas turi Tries
tą, tas valdo Austriją, Vengriją ir Čekoslovakiją. Ati
duoti Triestą italams, patiktų anglo-saksams, kurie su 
nepasitikėjimu žiūri į sovietus, įsigalinčius, Dunojaus 
baseine ir pageidauja, kad viena iš vakarų valstybių 
užkirstų kelią slavams į Viduržemio jūrą. Atiduoti Tri
estą j igoslavams, patiktų rusams, kurie gindami Tito 
reikalavimus, kar tu apgintų ir savuosius. 

Tokiu būdu Triestas ilgai buvo neišsprendžiamu klau
simu. Pagaliau ' 'Didieji" priėmė sprendimą, Triestą pa
versdami Laisvąja Teritorija, po tarptautine kontrole, 
kuris bus Dunojaus valstybių plaučiais. Bet šis spren
dimas nepatenkino nei jugoslavų nei italų. Jugoslavų 
dėl to, kad naujoji siena nėra pravesta pagal jų reika
lavimą, o italų dėl to, kad jie turi atiduoti jugoslavams 
nemažą gabalą žemės. 

Po dešimt ar dvidešimt metų mes dar išgirsime kal
ban t ' ap ie Triestą, kuris visada pasiliks nesutikimo o-
buoliu ta rp italų ir jugoslavų. 

P E R DARDANELIŲ KARO LAIVAI NEGALI 
PRAPLAUKTI 

* 

Kitame Europos gale, kita problema laukia išspren
dimo, bet ji taip pat nelengva. 

Nuo to laiko, kai Viduržemio jūra pasidarė ankšta 
didžiosioms valstybėms, Dardanelių sąsiaurio klausimas 
iš naujo yra keliamas. Bet Turkija, kuri yra jo ištikima 
sargė, nori turėti kontrolę savo rankose. 

Nuo 19 šimtmečio t ry s sprendimai buvo bandoma pa-
laryt i : visiškas sąsiaurio uždarymas, laisvas pravažia
vimas ir normuotas pravažiavimas. 

1809 metais pagal anglų-turkų susitarimą sąsiauris 
buvo visiškai uždarytas bet kuriai valstybei. 1871 me
tais pagal Londono konvenciją jis buvo at idarytas vi
siems laivams. Bet tuoj po didžiojo karo sąsiaurio kont
rolė iš naujo buvo pavesta tarptautinei komisijai. 1936 
metais Montreux konvencija pripažino Turkijai pilnas 
teises saugoti sąsiaurį, leidžiantį jį militarizuoti ir kad 
joks karo laivas karo metu neturi teisės sąsiaurį pra
plaukti. 

Bet per šį karą vokiečiai "apgavo" turkus ir per są
siaurį pravedė slaptai keletą savo k a r 0 laivų, kas lei
džia rusams dabar iškelti klausimą, kad Dardanelių 
sąsiaurio kontrolė būtų peržiūrėta ir Sovietų Rusijai 
būtų užleistos bazės ant sąsiaurio krantų. 

Jei jiems pasisektų įsigalėti sąsiauryje, tai tada jie 
turėtų laisvą išėjimą į Viduržemio jūrą, kas labai ne
patinka anglams. 

SOVIETŲ ĮSIGALĖJIMAS BALKANUOSE 
Šitas rusų veržimasis į Viduržemio jūrą ir į anglų 

imperinį kelią eina per Balkanų valstybes. 
Šiandien Sovietų Rusija okupuoja Vengriją, Rumuni

ją ir Bulgariją. Ji padarė iš šių valstybių savo strate
gines tvirtoves, rezervuodama sau visas teises ir ne
leisdama anglo-saksams įsikišti tenai bet kokiu keliu. 

Kada "Didieji" bando sunormuoti laisvą prekybą Bal
kanuose ir plaukiojimą Dunojaus upe, Sovietų Rusija 
griežtai priešinasi prieš bet kokį vakarų valstybių ki
šimąsi į šias valstybes, skaitydama, kad tai jos rezer
vuotos medžioklės, miškas, kuriame niekas kitas neturi 
teisės medžioti. 

(Bus daugiau) 

Tarp daugelio paskaitininkų kunigų suvažiavime bu
vę: vysk. Brizgys, vysk. Padolskis, kun. Paulauskas, 
kun. dr. Gutauskas, kun. Paukštys, kun. Levanas, kun. 
prof. Šidlauskas, kun. prof. Manelis, kun. Bagdonavi
čius, kun. prof. Bartkus, kun. Yla, kun. Bružikas, kun. 
Krupavičius, kan. Kapočius. Paskai tas laikė ir kai ku
rie svietiškiai — prof. Maceina, prof. Ivinskas ir kiti. 

Visi žinome, kad išvietintieji lietuviai gyvena sun
kiose sąlygose, tačiau jie daug darbuojasi ir net laik
raščius pajėgia leisti. 

Švedijoj Lietuviai 

Paminėjo Šešta Lietuvos Pavergimo 
Sukaktį 

Stockholme l e i d ž i a m a s subrendimo ir valstybingu-
"SVETUR" praneša, kad — m 0 stokos. Tokio pobūdžio 

Šiomis dienomis sukakus 
šešeriems metams nuo pri
sikėlusios Lietuvos valsty
bės pavergimo, lietuviai su 
didžiu gedulu minime tuos 
savo brolius ir seseris, ku
riems per tr is okupacijas 
Lietuvos laisves priešai yra 
atėmę gyvybę, pakirto svei
katą ar kuriuos, piktai iš
plėšę iš gimtosios pastogės, 
yra ištrėmė į tolimas sveti
mas sritis. Amžina garbė 
tiems iš mūsų, kurie dėl iš
tikimybės lietuviškai žemei 
ir tautines laisvės idėjai nu
stojo gyvybės! 

Giliai skaudančia širdimi 
lenkiame galvą prieš tuos 
brolius karžygius, kurie ne-
žmoniškiausiose są 1 y g o s e 
mūsų tėvų žemėje didvyriš
kai tęsia kovą už Lietuvos 
laisvę ir naują prisikėlimą-

DAUGIAU NIEKUOMET! 

Prieš seseris metus rusiš
kai mongoliška bolševikija 
išplėšė mums tą neįvertina
mą apsaugą ir globą, kuria 
mes, kaip lietuviškos žemės 
vaikai, naudojomės prisikė
lusioje Lietuvos valstybėje. 
Aną siaubingą birželio 15-ją 
rusiškai azijatiško imperia
lizmo nešėjai, Kremliaus pa
siųsti žydinčiai lietuvių že
mei užgrobti, pavertė mus 
benamiais. Didžioji mūsų 
tautos dalis iš giliausios mei 
lės tam nesuskaitomomis au
komis per šimtmečius gim
tam kraštui ryžosi likti ja
me ir bendrai dalintis prie
spauda, panieka ir kančio
mis. Už tą pasiryžimą nesi
skirti nuo savo krašto at
mokėjo atėjūnai, tūkstan
čiams geriausių lietuvių a-
timdami gyvybę ir dešimtis 
tūkstančių išplėšdami iš jų 
pastoges, iš jų šeimų ir ar
timųjų ir pasiųsdami juos 
vergų darbams į tolimąsias 
šiaurės tundras, Sibiro ste
pes, Altajaus ar Uralo kal
nus. Tie, kurie — nežinia, 
kiek trumpam laikui — dar 
buvo palikti Lietuvos žemė
je, turėjo pakelti persekio
jimus ir moralinę priespau
dą, kokios ir sav 0 blogiau
siuose numatymuose neįsi
vaizdavo. Vienų metų pažin
tis su sovietų santvarka bu
vo tiek karčiai įspūdinga, 
kad, besiartinant antrajam 
raudonųjų antplūdžiui, jau 
šimtai tūkstančių lietuvių, 
palikę visa, kas brangiausia, 
leidosi tamsiu tremtinio ke
liu, į nežinią. Užuot gyvenę 
be tėvynės ir mažiausios 
žmoniškos laisvės sovietų 
santvarkoje, šimtai tūkstan
čių iš mūsų pasirinko sveti
mus kraštus, bet nors su as
mens laisves garantijomis. 

Šiame kare esame turėję 
ilgą eilę to paties likimo 
bendrų. Tačiau jų tarpe iš
siskyrėme dėl neaiškumo to
je apsaugoje, kurią, kad ir 
pabėgėliui, teikia valstybinė 
pilietybė. Dauguma mūsų 
bendro likimo draugų grįžo 
į savo gimtuosius namus, gi 
mes tebeskurstame pastum
dėlio buityje įvairiose Euro
pos, vietose, turėdami labai 
miglotą pripažinimą vadin
tis "Lietuvos piliečiais" ar
ba ir visai jo neturėdami. 

Svetimieji mums neretai 
primeta, kad netekome sa
vos valstybės dėl politinio 

kaltinimą yra mums net ofi
cialiai metęs pats Švedijos 
užsienių reikalų ministeris 
per antrųjų rūmų debatus p. 
m. lapkričio mėn. gale, pa
teisindamas sovietų okupa
ciją mūsų politiniu ir val
stybiniu ' 'nesubrendimu." 

Per menka mūsų jėga ta rp 
tautinėj politikoj, kad galė
tume prisiimti kaltę už sa
vos valstybės praradimą. 
Stalino Rusijai ir Hitlerio 
Vokietijai 1939 m. rudenį su
darius tarpusavį, susitarimą 
dėl Lietuvos likvidavimo, jo
kios Lietuvos gyvenimo ap
linkybės, nė pati politinė 
santvarka, nebūta galėjusios 
pakreipti Lietuvos valstybės 
faktiško likimo. Tačiau, ir 
netariant dėkui už malonius 
pasiūlymus išeiti mums ru
sų * 'pilietinę mokyklą", ne 
vienas mūsų gali suabejoti, 
ar nėra kai kiek ir pačių 
kaltės, jei neturime tos mo 
ralinės apsaugos ar to m o 
ralinio nuraminimo, kurį 
jaustume, jei mūsų buities 
laikinumas būtų daugiau vi
suotiniai pripažintas. Ne vie
nas ir ne kartą bus pagal
vojęs, ar mūsų politinė ir 
valstybinė nuovoka nesušlu
bavo anomis painiomis 1940 
m. birželio mėn. dienomis. 

* 

Lietuviai su savo stipriu 
individualizmu ir savaran
kišku politiniu galvojimu, 
kitaip tariant, turėdami po
litiniam subrendimui būdin

gus bruožus, paliko daugu
moj svetimi 1926 metais pra 
dėtiems mėginimams dirbti
niu būdu įgyvendinti taut i
nę konsolidaciją. Tamsiems 
debesims pradėjus siaubti 
Lietuvą, vad. autoriteto rė
žimas 1938 m. kapituliuoda
mas prieš ilgalaikį tautos 
pasipriešinimą pusiaudikta-
tūrinėms išdaigoms, ieškojo 
išeities koalicinėj vyriausy
bės formoj. 

Naujos krypties t a r ; j ne 
konsolidacija nesuskubo įsi
gyventi, kad per ją būtų bu
vę pasiekta tai, ko demokra
tijoj pasiekiama per koalici
ją; visų tautinių pajėgų po
litinio, socialinio ir ūkinio 
subūrimo ir sutartinio val
stybės interesų gynimo. Rau 
donžvaigždės armijos sun
kius, tankius žingsnius ir 
raudonųjų lėktuvų bei tankų 
triukšmą lydėjo atodūsis iš 
dešinės ir iš kairės: — Atė
jo tur būt metas demokra-
tinei santvarkai ats tatyt i ?.. 

Lietuvių tauta nėra apkal
tinusi tų savo valstybės vy
rų, kurie savo veiksmais ar 
neveiklumu ar tik atokaus 
liudininko stebėjimu dalyva
vo tragiškame Lietuvos val
stybės faktiško kritimo ak
te. Bet dauguma mūsų lin
kę paabejoti, ar, kad ir itin 
nepalankiose ahu meto poli
tiškai geografinėse sąlygo
se, negalėjo būti geriau ap
saugota tautos garbė ir Lie
tuvos valstybės formali n0 
egzistencija. 

Lietuvos laisvei ir nepri
klausomybei ginti jokios au
kos nėra per didelės. 

Neužmirštamai sunki ir 
skaudi yra mums visiems 
1940 metų birželio 15-tos 
pamoka. Kitos tokios — nie
kuomet ! 
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PASKOLOS ANT MORGICIŲ - 4% 
BE KOMISINO 

Turtas Viri $17,500,000. — Atsargos Fondas VW $1^00,000. 

STANDARD FEDERAL SAYINGS AND LOAN 
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4192 Archer Ave. Tel. VIRginia 1141 
JUSTIN MACKBEWICH, Pres. and Mgr. 
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12 Noon. — Thursdays 9 A.M. to 8 P.M. 
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CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA 
Vargonininkų diena | Marąuette Park 

Vargonininkų Sąjungos 
Chicago Provincija kasmet 
suruošia tradicinę dieną, 
tai yra savybes išvažiavimą 
į Powers Lake. Šįmet tokį 
išvažiavimą turėjo liepos 17 
d. 

_ 

Moterys talkininkes. Drau 
gijose didelio veikimo vasa
ros metu nėra, bet pavienes 
narės veikia. Tėvų Marijonų 
Bendradarbių piknike, jų vi
kyje virtuvėje darbavosi mū 
sų kuopos sąjungietės, Kaz-
ragienė, Šrupšienė ir Jonai
tienė. 

Nprs diena pasitaikė ūka
nota, ir kartais net lietaus 
iškrisdavo, tačiau suvažiavo j Seserims-mokytojoms pik-
visi vargonininkai su savo „įkas. Mokyklos Motinų Klū 
šeimomis. Iš klebenu, viena
tinis buvo atvykęs prelatas 
M. Krušas. 

Visą dieną besivaišinant 

Iš Moferij Są-gos 
2-ros Kp. Veikimo 

Cicero. — Skaitlingas są-
giečių susirinkimas įvyko 
liepos 8 d. 

Plačiai kalbėta apie ren
giamą "beach party" į Sand 
Dunes, liepos 24 d. Kom. B. kiti. 
Remdžienė ir S. Česokienė 
rūpinasi išvažiavimo pasise
kimu, turi užsakiusios busą, 
kur s saugiai nuveš ir par
veš už mažą kainą. Są-gietės 
ir jų draugės kviečiamos Faž-
3isakyti vietą iš anksto. 

Rast. B. Jakaitienė prane
šė, kad sirgusi kp. narė B. 
Tumavičienė jau atsimalda-
vo ir sveiksta, o mirė ilga
metė narė Magdalena Shnei 
derienė. Są-gietės skaitlin-

tiko Sasnauskai, iš Mar- Jonas Dimša darbavos \J> 
ąuette Park, Walonis, Simo- prie saldainių, o valgykloj 
navičius ir kiti. 

Darbininkai nuoširdžiai 
darbavosi, ypač kurie nese
niai liko klubo nariais iš 
Aušros Vartų Draugijos — 
Simonavičius, Benešiūnas, 
Jusevičius. Melekauskas ir 

Jakavičiai ir Svirmickienė. 
Visi būkite sekančiam su-' 

sirinkime. Išgirsite raportą, i 

Koresnondentė i 

GARSINKITES "DRAUGE" 

bas surengė privatų pikni
ką seserims ir narėms su 
vaikeliais ir trimis busais 
buvo išvykę į Marąuette 

A. Mondeikienės paruoštu! P a r k > P r i e Indiana Dunes. 
užkandžiu, besilsint, bsšne-, Maloniai laikas praleista ir 
ku«i«oJant kit ime, b e p y n į . j j E f į į " J E g S t - * * Alyvavo laidotuvėse ir 
hauiant, vasarnamio sode ' r o s e a l 4 metų moKyKios ve ?v ; i J * 
prie pat ežero kranto, nei I ***> palieka viršininkė se-1 v a k a r ė s e laidotuvių prie 
nepajusta kai atėjo vakaras. I s u o M- Evaųgehsta. Didžiu

lėje mūsų mokykloje buvo 
6 vai. vasarnamio valgo-1 s u n k i o s i r įvairios pareigos, 

mojoj salėj buvo suruoštas} het d a r b u v o 8 ^ ^ t a r t į 
bankietas. kuriame kalbėjo atsisveikinimo žodžiai na-
previncijos pirmininkas V . i r § m s i r valdybai, su kuria 
Daukša ir prel. M. Krušas. t a i p harmoningai dirbo. 
Pastarasis savo kalboje aukš 
tai kėlė vargonininkų pro- I š v y k o ^ s t i mokslo. Dr. 
fesiją teisingai pažymėda-'iJ- J- Simonaitis, šv. Vardo 
mas, kad jei ne vargoninin- Draugijos vice pirm., išvy
kai, tai mūsų bažnyčiose n e j k o * Harvard University gi-
tik negįrdėtumem graž ios ! l i a u S l l m t i s medicinos moks-
bažnytinės muzikos, lietuvių] Ie- J l s specializuojąs širdies 
giesmių, bet ir lietuviškoji j l1?0 8 6- fc 

daina senai būtų dingus išei-j Si>;*tojo svečiuosna. Wal 
vijej. Ragino vargonininkus j t e r Gustaitis, detroitietis, 
laikytis vienybės ir toliau 
kelti bažnytinę giesmę ir 

Radi0 Operator, Merchant 
Marine, po metų laiko Japo-

grabo atkalbėjo rožančių. 
Vyrui W. Shneider ir šeimai 
reiškiame užuojautą. 

Gražus draugiškumo pa
protys įsigyveno 2-roj kp.: 
po susirinkimo pagerbiama 
narės, kurios tą mėnesį šven 
čia gimtadienįi. Šiam susi
rinkime buvo pagerbtos net 
trys, būtent B. Remdžienė, 

(A. Lorenot ir C. McCann. 
Vadovybėj B. Petravičienės, 
sudainuota "Happy Birth-
day". 

Raginame nares neapleis
ti nei vieno susirinkimo, kur 
taip linksmai praleidžiama 
laikas. Korespondente 

Keistučio choras pasirodė 
l'in corpore". Jo dainos 
skambėjo visą laiką. 

Iš Zarasiškių Klubo pik-
nikan atsilankė Ant. Daunis 
ir Petras Jokubonis. 

Šokiams griežė BrunQ Al-
donis, akordionistas ir Ed-
die Novak, drlmmer. 

B. A. L A C H A W I C Z 
UOSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
* KOPLYČIA — 

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

Vienų Metų Mirties Sukaktuvės 

muziką ir lietuviškąją dainą, nijoje ir Kinijoje grjjžo na 
Banketo vedėjas komp. A. m o i r pakeliui sustojo ap-

Pocius faktais atpasakojo! lankyti seserį ir švogerį An-
vargonininkų rolę lietuvių t a n j* i r D o n n a Kaminskus, 
kultūriniam ^gyvenime. Pa- Atostogų laikas. Susirin-
vyzdžiui, prieš kelis metus jk į m ų laikymą nutraukė va- j kavo Liberty darže. Pikni-
Vargonininkų Sąjunga išlei- j s a r o s laiku Moterų Są-gos I kas buvo vienas gražiausių, 
do Lietuvišką Giesmyną, ku- 67 kp., šv. Teresės Draugija, j Keistutiečiai yra nuošir-

Keisffučio Klubo * 
Piknikas Pavyko 

Liepos 14 d. keistutiečiai 
ir jų rėmėjai smagiai pikni-

A. A. 
SIMONAS MIŠEIKIS 

Jau sukako vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą vyrą Simoną Mišeikj. 

Netekome savo mylimo liepos 23 d., 1945 m. 

Mes, atmindami jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, už
prašėme gedulingas Šv. Mišias su egzekvijomis liepos 23 d., 
1946 m. Nekalto Prasidėjimo Švene. Panelės Marijos parap. 
bažnyčioje, 8:00 vai. ryto. 

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a. a. Simono sielą. P» pamaldų kviečiame į namus po num. 
4357 S. Washtenaw Ave. 

Nuliūdę: 

Žmona Vineenta, Gminčs ir Draugai. 

ris nemažai kainavo. Gies
mynas šiandie jau veik iš
semtas. Daug ateina užsaky
mų iš tų lietuvių parapijų, 
kurios sakos jau apseinan-
čios be vargonininkų. Ir ten 
neapseinama be lietuviškos 
giesmės. Negirdint chorą pa-
giedant lietuviškų giesmių, 
bažnyčia žmonėms palieka 
kaž kaip ne sava, svetima. 

Mokyklos Motinų Klubas ir I dūs žmones. Štai, kai reike-
Šv. Vardo Draugija. i j 0 kitus narius atvežti į dar-

Dovydo Motina j žą, maloniai tą padaryti su-

Paiiuosuoti nuo 
kaltės 

Teismas paliuosavo nuo 
kaltės tris vyrus, jų tarpe 

. vieną Anthony Mikolaitis, Linkėjo, kad net 11 visko j 1 gies , 1 6 3 6 ^ 1 3 g kuriems su-me mus bažnyčiose kuoil-

liam Heirens, kad prisipažin
tų prie nužudymo dviejų mo
terų ir mergaites Suzanne 
Degnan. 

giausiai gyvuotų. 
Išvažiavimas tikrai buvo 

jaukus, malonus. 

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

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
IK ODOS IftBflRIMAMS 
Kenčianti . JI nuo »enu. atdarų 

Ir skaudžių žaizdų, &no kaip BUU-
ku yra ramiai aAdėtl, ir kaip 
naktie* metu negalima serai i š 
miegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtapkite 
LEOULO Oint-
onent palengvi-
cdmul skausmo 
Ir nisiėj lmo tų 
••nų, atdarų Ir 
skaudžių žaisdų. 
Jo aUralTtttan-
čios ir skausmą 
prašaunančios y-
patyb*. sutelks 
Jums tinkam* 
nakties poilsi ir 
paa-elbas Uvrdyt 
••na*, atda 

Ir 

simustus gatvėje sužeistas ir 
vėliau mirė Joseph Andier-
lik, 1849 S. Laflin St. Koro-
neris nustatė atsitiktiną 
mirtį. Visi trys prisipažino 
buvę muštynių dalyviai, bet, 
sako, nemanę, Jcad Anderlik 
buvęs taip sunkiai sužeistas. 

das. Vartokite fl irt i skaudlema 
nudegimams, iaaų Ir sutrukimu 
prasaJinimui. ir kad palengvinti 
Psoriasis niežėjimą. Atvidlna va
dinama Atni . t* ' . Foot decima ir 
niežėjimą, sustabdo jo pl#tlmasi, 
aolaiko nuo odos sudžiflTlmo Ir 
•utrflkimo tarp piritų; gera* Ir 
sausos, trokštančios odos niežėji
mui, nuo darbo labsrlmams ir ki
toms odos ne—lems Ii lauko pu-

LJCGULO OINTMENT parsi
duoda no f l . W . l.Ift, Ir *M>. 

JBnsktta Jftsų Moaey Orderi tla-
I:— 

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

D . C h f e a c o 3fl. I1L 
Arba ga l ima gaut i STEM PHAR-
MACT, 4847 W. 14tfc St., Cice
ro 60, Illinois. 

Iškėlė protestą 
American Civil Libertfes 

Union, Chicago skyrius, iš
kėlė protestą ir jį pasiuntė 
American Medical Associa-
tion ir Chicago Bar Asso-
ciation prieš naudojimą so-
dium pentothal (triįth se-
rum) žmogui be jo paties 
sutikimo. Pavartojimas che
mikalų ant žmogaus yra jo 
prievartavimas liudyti prie
šais save, sako toji sąjunga. 

Kaip žinome, sodium pen
tothal buvo pavartotas Wil-

m 

AGOTA KRIŽEVICIENE 
(po tėvais N orkaitė) 

Gyv.; 5800 S. H o m a n Ave. 
Mirė Uepos 21d.. 1946m., 1 

vai. popiet, su laukus pusev> urnž. 
Gimė Lietuvoje. Kiio iš 

Telšių apskr . ir parapijos. Am
erikoje išgyveno 45 metus. 

Pal iko didel iame nul iūdime: 
vyrą Ignacą; sūnų Bronislovą, 
marčią Josephine ir anūką Ri-
chard ; marčią Cather ine ir 4 
anūkus ; marčią Sophie; bro
lį Kazimierą Norkus ir šeimą; 
pusbrolį Pranciškų Brencius ; 
ir daug kitų giminių ir pa
žįstamų. 

Kūnas pašarvotas Lachavvicz 
koplyčioj, 2314 W. 23rd Place. 

Laidotuves įvyks trečiad., Lie
pos 24d. Iš koplyčios 8:31) vai. 
ryto bus a t lydė ta į Aušros Var
tų par . bažnyčią, kurioje į-
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės siela. Po pamaldų bus 
ntulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, d raugus ir pažįs tamus 
dalvvauti šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę: V y r a s Sūaus , Mar
čios, Anūkai. Brolis, Piisl>ro-
lls ir kitos Giminės. 

Laidotuvių, d i r ek toda i ; T^a-
chawicz ir Sūnai, CAN. 2515. 

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą. 
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi 1 Mfisę Įstaigą! 

Čia rasite suvirs 200 Puikių 
paminklų ir galėsite lengvai 
išsirinkti tokį, kuria patiks. 

Da%g$li$ LUtumų jfro pilnai 
pattnkinti tais m*ne i$d4vroi$, 
kuriuo* nus padirbome jUms. 

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų. 

Prie pirmos progos atvyldt 
i mūsą dldįj} ofisą Ir dirb
tuvę sekančių adresu: 

VENETIAN MONUMENT COMPANY 
M7 NO. WE8TBBN AVE. TEIL: SEELEY 6108 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue) 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

PIRKITE TIESIOG NUO ~-
MR. NELSON 

— Savininko — 

St. Casimir Monumenl 
Company 

3914 West lllth St 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Tiesiog Ten, Kur Busal 
Sustoja. 

Telefonas: CEDARCREST 63 35 

4605-07 S. Hermitage 
Avenue 

Y a r d s 1741-2 

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chieagos Dalyse 

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtai 
8 vai. vak. 

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę! 

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

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

MAZEIKA'EVANS 
(EVANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Nauja Koplyčia Marąuette Parke 

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

3319 Lituanica Ave. - 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 
I jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informacijas. 
Suteikiamas pilnas miUtarinis laidojimas. 

NULIŪDIMO VALANDOJE 
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B. 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI: 

1410 So. 50th 1We., Cicero, III. 
Telefonas TOYVNHALL 2109 

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

Masu patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
jusu. flnanslilnun stoviui pritinamas l 

N A B 1 A 1 ; 

O h I o a g e i 

L 1 e t a v 1 g 

L a i d o t u v i ų 

D i r e k t o r i ų 

A s o c i a c i j o s 

W 

A M B U L A N C C 
P a t a r n a u Jam 
d i e n ą i r n a k t | 

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 e . 

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

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 0099 

/ 
LACHAWICZ IR SUNAI 

2314 WEST 23rd PLACE 
1075S & MICtfiGAN AVE. 

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270 

L L BUKAUSKAS 
10821 S. MICmGAN AVE. Tel. PULlman 9661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. ULTUANICA AVE, Phone YARds 4908 

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

R J. RIDIKAS 
8354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

' Teiephone YARds 1419 

/ 
L J. ZOLP 

1646 YVEST 46th S t Phone YARds 0781 

ii -
. 

v*r *+ 
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EKSPLIOZIJOS ATGARSIAI 
fy.i*' 

Rusai - komunistai 

Lietuvoj atima paskutinį duonos kąsnį 
• 

ĮSAKYTA ŪKININKAMS ATIDUOTI P I L N £ NORM4 
MĖSOS. SVIESTO, PIENO IR T. T. 

Nežiūrint, kad Lietuvos turi nuo 1 iki 10 hektarų že-
ūKninkas ir taip jau išpar- mes, turi pr is tatyt i valdžiai 
celiuotas, nes didesnis ūkinin ' 70 štukų kiaušinių; tur int is 
kas buvo skaitomas liaudies nuo 10 iki 15 ha. tur i prista-
priešu; nežiūrint, kad dabar-! tytii 100 štukų; turintis nuo 
tinis Lietuvos ūkininkas nu- 15 iki 20 ha. — 120 štukų; 
savintas nuo savo žemės, 1 nuo 20 iki 25 ha. — 150 štu-

1 

ar;t kurios jo tėvai ir tėvų kų. Gi turintieji žemes ukį 
tėvai gyveno T darbavos; didesnį, kaip 25 ha. turi prfis-
nežiūrint, kad dabar Lietu- ta tyt i po 170 štukų kiauši-
vos ūkininkas gyvena skur- nių. 
džiausiai. negu kuomet nors Nepristačius nustatytos 
kitados, iš jo rusai komu- normos. ūkininkui gresia 
nistai stengiasi at imti ir areštas ir bausmė. Okupan-
paskutinį duonos kąsnį. tams nesvarbu, a r ūkininkas 

turi iš ko tą normą pristaty-
Taryfonis ūkio komisaras ti, arba ar ys pats turi sau 

Luzalinski paskelbė liaudies daonos kąsnį, mėsos gabalą, j S 1 0 m i s dienomis Įvyko gazo ekspliozija. Devyni asmenys 
k o m i š k ų tarybos nutarimą, sviesto kuopa; jis viską turi *avo ir daug sužeista. (Acme-Draugas telephoto) 
pa<?al kurį šiais metais įve- atiduoti ubagiškai Rusijai. . 
dama privalomas maisto pro^ Lietuva kolonizuojama j centras Lietuvoj yra Kaune, 
dūktu pr is ta tvmas. pagali Tarp naziu išvestųjų iš j J i s užima net septynis dide-
birželio mėn. 1945 metų tai-, Lietuvos į Vokietiją rusų | liūs rūmus. Be buvusių Sau-
sykles. Tačiau šiais metais šeimų yra ar tokių kurios sa- i gumo Departmento, Rūmų, 
jau nebebus suteik ama ūki- kosi buvo į Lietuvą atgaben- j kuriuos rusai užima, jie da 
ninkams lengvatos — nuolai tos 1940-1 metais. Jos buvo plečiasi aplinkui į kafmyni-

IDuosnios ir skaitlingos 

Amerikos Katalikių Dukterys 
St. Louis, Mo. — Šiomis 

dienomis Čia pasibaigė me
tinės nacionalinė Amerikos 
Katalikių Dukterų (Catholic 
Daughters of America) kon
vencija, kurioj paaiškėjo du 
nepaprasti faktai organiza
cijos gyvenime ir veikime. 

organizacija gavo 50,000 
naujų augusių narių, įsteigė 
77 nepilnamečių skyrius ir 
90 jaunamečių (nuo 10 iki 
12 metų amžiaus) skyrius. 

Taip yra su amerikonų, o 
gal, ir su kitų ateivių kata-

X Red. L. Šimutis vakar 
išvyko į LRKSA 55-jtąjį sei
mą, kuris šiandien praside
da Cleveland, Ohio. Prie re
dakcijos stalo jisai sugrįš 

Griuvėsiai namų rezortinio miestelio Onset, Mass., kur 

nius namus. Maža to, jie dos 50 nuoš., kaip kad buvo atvestos vieton išvežtųjų 1 
daroma anksčiau. Sibirą lietuvių. Sako, Rusijoj 

tiesiog buvo siūloma išti- j sius Žemės Ūkio Rūmus ir 
Lietuvos ūkininkai milži- soms rusų šeimoms keltis | erdvius buvusio prekybiniu 

niškai, bet ubagingajai, Ru- Lietuvon. Pastaruoju laiku j ko rangovo Palevinsko na 
sijai turės atiduoti pilną rusai Lietuvoj apgyvendina j mus. 
normą mėsos, sviesto, pieno, daug iš karo atleistų rau-
o taippat ir vilnų del kiauši- donarmiečių. 
nių pristatymo, nusta tyta NKVD centras Kaune -
šios normos: ūkininkas, kurs Rusiške gestapo NKVD 

Kas Girdėt^ 
Chicago je ^ 

likų organizacijomis. O kaip 
Vienas — bėgiu dviejų me- j su mūsų, lietuvių. Lietuvių 

tų, tai yra nuo 1943 iki j centralinės fraternalės orga- į l v £ i a i u ž P o r °S savaičių. 
1945. religijos, labdaros ir! jiizacijos vegetuoja; veikėjai y K'in. dr. A. Rakauskas 
mokslo programoms organi- j skundžiasi nebegalį gauti yra paskirtas vikaru į di-
zacija yra išleidusi netoli; naujų narių; daugelis jau y-'džiausią lietuvių parapiją 
$1,000,000 (vieno mil ionoira net suskaitęs jų gyvavi- į Pittsburgh, Pa., diecezijoj — 
dolerių). j mo metus. 

Kitas — per tą patį laikai Kodėl taip pas mus? 
Šv. Kazimiero parap., kurios . 
kleboną yra kun. M. Kazė
nas. 

^tJ™n%^*™J*Tt! Keturi broliai gavo 
po 3 metus 

Ieško žemo 
kišenvagio 

Latin Quarter klūbė gas
troliuoja armonistų trupė, 
kurių tarpe vienas muzi
kantų, John Puleo, yra tik
tai 4 pėdų ir 5 colių aukš
čio. 

Aną dieną jis pasiskundė 
policijai', kad vagis iš jo ki
šenės ištraukė piniginę, ku
rioj buvo $600. 

Nukentėjęs muzikantas 
sako, kad kišenvagis turi 
būti žemesnis už jį. Aukštas 

y Marytė Žustautaitė, A-
teitininkų Draugovės sekre
tere, dabar leidžia atosto-

rf-

WESTW00D LIOUOR STORE 
2441 West 69th Street. 

• 

DIDELIS PASIRINKIMAS 

VYNO, DEGTINĖS IR ALAUS 

• * • 
pristatome į namus: 

Geriausių rūšių alų 

buteliais, dėžėmis ir 

statinėmis. 

• • . • 

1 

Keturi broliai: Frank, 
^Albert, Ernest Išr Henry, už 
slakerystę, tai yra pasislė-

Žmogus, kuris dirba sku- ! pimą nuo drafto karo metu, 
binai, dagi jei j am atsi t iks nubausti kalėjimu. Visi ke-
suklysti, pasieks tikslo, kuo-; turi gavo po 3 metus. | 
met atidėliojantis pražiop-; Visi keturi buvo pasislėpę I Ir n e S C l d S y K1U 
sos progą, nors geriausį tu- savo ūkyje. Karui pasibai 

jokiu būdu nebūtų galėjęs 
taip -mandagia i" prieiti V a l k a t O S U Ž p U O l Š 
prie jo kišenės ir piniginės. 

poliemona 

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas 

Telefonas PROspect 5951 
^ : 

retų supratimą apie dalykus, gus, sako, jiems sąžinė ne- Į K a l ė j i m ą 
Swett-Marden. 

* * * 

GARSINKITĖS "DRAUGE" 

davus ramybės, tad sugrįžę 
į miestą ir pasidavę federa-
li'ams autori tetams. 

Paskelbdamas ištarmę fe-
deralis Walter LaBuy teisė
jas jiems pasakė: 

"Jei būtumėt taip padarę 
Austrijoj, iš kur jūs tėvai y-. 
ra atvykę, būtumėt pastatyt i 
prie sienos sušaudymui". 

Pabrango drabužių 
valymas 

Amalgamated Tailors and; S a s lankydama savo drau-
Cleaners Association mitin-i S u s S a n Francisco ir Los 
ge praeitą penktadienį. Ha- Angeles, Calif. Jai, sako, pa-
milton viešbutyje, nubalsavo t i n k a Kalifornijos saulėtos 
pakelti kainas už drabužių dienos ir vėsios naktys, 
valymą. Už išvalymą pilno I y M . Kondrotienė, iš Mar-
kostiumo dabar bus imama q u e t t e Park, ruošias važiuo-
8^c. ti į šv. Pranciškaus Vienuo-

Jei viskas, kas reikalinga lyno Rėmėjų Draugijos sei-
gyverJunui, pakilo, tai netei- j mą; kuris bus rugpiūčio 25 
singa būtų, jei kainos už! d., Pittsburgh, Pa. Į seimą 
drabužių valymą stovėtų j žada taip pat važiuoti ir 

daugiau tos draugijos vei
kėjų Chicagoj. 

X Adv. J. Grish, Lietuves 
Vyčių ir Moterų Sąjungos 
organizacijų legalis patarė
jas, Lietuvos Vyčių Namo 

ant vietos. 

Prie 31 ir State gatvių 
t rys negrai valkatos užpuo- Egzekutyvio Komiteto susi-
lė policmeną, Cleon Jackson, rinkime gavo gražių kompli-

Kovo mėnesi Bu metu t a i P P a t n e £ ^ < ^'em'e revol- ™ n t ų už greitą, pigų ir tei-
Kovo mėnesi, fl ų_ metų, w peliemonas no- singą patarnavimą nam 0 pir-

Chicago policija sueme gaują v e i * i r ' Kd,1t' P^ J 1 ^ I l u I l £ i a " u 

keturių plėšikų, kurie t n u n - | r ė J ° pasipriešinti, pašovė. 
pu laiku buvo išekspliodavę, 

kimo reikaluose. 

J? 

• * • 

LAIKYKITE PINIGUS 
SAUGIOJ IR PARANKIOJ VIETOJ 

UIMVER 
Savings and Loan AssMatioS 

t BAUGUMUI yra apdrausta iki $5,000.00 per Federal Savtnjs_ 
įioaa Insurance Corporation, Waahinftont D. C . 

ijįjįSįTj 

JOS. F. SUDRIK 
RAKANDŲ IB JEWELBY 

KRAUTUVE 
3241 So. Halsted Street 

CHICAGO, IULINOIS 
TeL CALomet 7237 

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

Mūsų Jewelry skyriuje rasite 
Auksinių žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų, Rankiniu 
•Vaterproof Laikrodėlių ir .t t 
Šiuos dalykus galite įsigyti ant 

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
PROGRAMŲ VALANDOS: 

WOFL 1000 k. NedSlios vak. »:80 
WHFC 1450 k. Ketv^raro vak. 7:00 

Būk nuolatiniu "Draugo" 
bičiuliu. Platink jį t a rp savo 
kaimynų. 

A T Y D A ! 
T a i s o m e 

REFRIGERATORIUS 
SKALBIAMAS MASINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS — 
Visokios ISdirbystes 

Didelius ir Mažus 

DARBAS GVARANTUOTAS 

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

5306 S. Ashland Ave.Į 
Tel. GROvehiU 7570 

GROvehiU 1983 - TRIangle 0073 

X E. Samiene, J. Mieke-
liūnas, M. Šrupšiene, K. Ru
binas, U. Žemaitiene, adv. J. 

13-ką geležinių spintų pas- E l e k t r a U Ž m i l Š Š 
tuose ir bankuose. Visi nu-j 
teisti į federalį kalėiimą — | John R. Bishop, 823 Ar- Grisius, E. Koncevičius, M. 
vieni 15-kal;, kiti 20-čiai me- tington st., užmuštas elek- Pakeltiene, Ed. Pajaujis ir 
tų. tros, kuomet drėgnam rūsyje A. Sutkus (iš Waukc?an) 

Spintų eksplioduotojo ' 'ka- j n o r § J c pataisyti sugedusias | dalyvauja kaipo Chicagos 
apskrities kuopų atstovai 
LRKSA seime, įvykstančia-

i me šią savaitę Cleveland, O. 

raliaus" R L. Robertson j šviesas 
žmona, 21 metų, pasirodė, — 
esanti nesčia, bet apkaltinta 
dalyvavime keturiuose api
plėšimuose, taipgi nubausta 
kalėjimu penkiems metams. 

l vairi oi ~ įdomios 

Greit sučiupo 
piktadarį 

Trys detektyvai: prie Hals
ted ir 63 gatvių pamatė tė
vą, motiną ir penkių metų 
mergaitę isteriko j . Pasirodė, 
mergaitė buvo iš parko mo-
rono pagrobta, įsivesta į 
namą ir išprievartauta. 

Vedžiojama mergaitė po 
apielinkę staiga atpažrno na
mą adresu 6216 S. Halsted 

X Antanina Leirrienė, iš 
Town of Lake, grįžo iš ligo
ninės, tačiau dar gana silp
na. Ji priklauso prie Karei
vių Motinų Klubo, Town of 
Lake, Šv. Kazimiero ir Šv. 
Pranciškaus seserų vienuo
lyno rėmėjų draugijų ir Keis 

Išvietintųjų stovyklos Vo- tučio Klubo. Narių pareiga 
kietijoj jau gavo 109,999 ligonę atlankyti. Namų ad-
svarus pašalpos iš Naciona- resas 4718 S. Paulina St. 

::.. ŽINIOS 
Jau gavo katalikų 
pašalpą 

lės Katalikų Gerovės Tary
bos, kuri darė tos pašalpos 
vajų birželio mėn. 

Dvidešimts septynių sto
vyklų amerikiečių zonoje ir 
dviejų stovyklų britų zono-

X BALF Chicagoj cent
ras, kuriame priimami, au
kojami lietuviams nukentė
jusiems nuo karo drabužiai, 
knygos ir negendamas (ke-
nuose) maistas, randasi ad-

St. Viduj detektyvai rado je atstovai pranešė kad gau-j r e s u 4 7 1 4 s M a r s h £ i e i d A v . 
William V. Milės, 22 metų. t ų a pašalpa sušelpta V1rs B r i g h t o n p a r k i e č i a i p r a š o m i 
Mergaitei atpažinus, jog jis bo>u nonių. 
yra jos užpuolėju, paimtas į 
detektyvų biurą. 

Pasidėti ir išimti pinigus galima asfiTenišk'ais 

ir laiškais 
MOKAME 3% DIVIDENDŲ) 

JCSV PARANKCMUI RANDASI 

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

ryto iki 8 vakaro. Šeštadieniais nuo 9 ryto iki X po pietų. 

«E s 3S 
NORIU PIRKTI 

UŽ CASH: 

amus 
Farmas 

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas) 
Del Susitarimo Sauk: 

Republic 6051 

Atrado $15,000, 
gavo $500 

daugiau nenešti drabužių į 
buvusią kolonijos stot} pas 

Amputantyreikalavimai Encherį, 4401 s. M0Zart st, 
VVashington, D. C. - 50 n e s j » n e t u r i v i e t o s - v i s u s 

pastarojo karo amputuotų Į ^ a b u ž m s ^ i a pristatyti 
(netekusių kojų, rankų) ka-
reivių-veteranų atvykę j 

Alfonso Weidheimer, iš i Washington darbuojasi, kad 

I 
3S 

Mexico City, atvykęs į Chi
cago ir sustojęs Drake Hotel 
apsižiūrėjo, jog La SaJle sto
tyje laukiamojoj salėj pali
kęs čemodaną su deimontais 
ir kitomis brangenybėmis 
$15,000 vertes. 
Viešbučio detektyvas, John 

TerrV, greit sedę3 į automo
bilių, pasiėmė meksikietį, ir 
nuvyko į stotį. Čemodamas 
ras tas kaip paliktas. 

Sugrįžus į viešbutį meksi:> 
kietis dtetektyvui įspraudė į 
delną dovanų — $500. 

kongresas priimtų įrešimą, 
pagal kurį vyriausybes lėšo
mis būtų gaminami tos rū
šies invalidams pritaikinti 
automobiliai. 

sandelin aukščiau paduotu 
adresu. 

Amerikoj gyveną 

Sugriebkime valandą, ka
da ateina; nesivykime jos, 
kad praeina. Shakespeare. 

varpę 
Steubenville, Ohio. — Ka

ro metu Moscufo mieste, Ita
lijoj, katalikų bažnyčioj nu
kabino varpus ir juos išve
žė. To miesto išeiviai Ameri
koj, kurių daugiausiai eryve-
na Steubenville ir apielinkej 
nutarė įtaisyti nauius var
pus. Fonde jau turi $900. 

X Dr. Herman N. Bcnde-
sen, prezidentas C h i c a g o 
Board of Health, sako, kad 
daugelis žmonių, kuriuos su
neš yra įkandę, daugiau yra 
kalti, negu šunes. Karšto
mis dienomis šunes dažnai 
urzgia ne iš pykčio, bet kęs
damas troškulį ir tuo prašos 
vandens. Tuomet reikia šu
nų neužkabinti, bet jo pasi
gailėti. Sako, gera būtų, kad 
gyventojai lauke pastatytų 
indus su vandeniu šunims, 
kaip kad daroma paukš
čiams ir voverėms. 

Kančia 
mokykla. 

tai didvyrių 
Maironis 


