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ALT Vykd, Komiteto Pasikalbėjimas 
Su U.S. Taikos Delegatu Vandenburg 

KUOMET U. S. KAREIVIAI P A £ M £ DUNOJAUS LAIVUS 

Šio mėnesio 22 dieną. 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomojo Komiteto nariai, 
pirmininkas Leonardas Ši
mutis, sekretorius Dr. P. 
Grigaitis ir iždininkas Mi
kas Vaidyla, matėsi ir tu-
rėjo ilgą pasikalbėjimą su 
J. A. V. senatorium Van-
denbergu, kuris, kaip žino
ma, yra J. A. V. delegaci
jos narys taikos konferen
cijai ir vienas įtakingiau
sių Kongreso vadų užsienio 
politikoje. 

Pas imatymas įvyko jo re
zidencijos mieste, Grand 
Rapids, Mich. dieną prieš 
išvykstant jam į Paryžių, 
kur jisai buvo skubiai iš
šauktas valstybes sekreto
riaus Byrneso. Tuo būdu 
pasikalbėjimas ;'»lijo dar 
didesnes reikšmes. 

Senatorius Vandenberg 
priėmė ALT Vykdomojo 
Komiteto narius labai ma
loniai ir pasikalbėjimui su 
jais, savo raštinėje Pant-

'lind Hotelyje, praleido išti
są valandą, nuo 2 po pietų 
iki 3-jų. ALT pareigūnus 
jam pris tatė ALT Grand 
Rapids skyriaus pirminin
kas p. Walter J. Morris. 
Lietuvių grupėje buvo, taip 
pat, to skyriaus sekretorė 
p. Albina Driza, ALT Pub
lic Relations Komiteto na
rys p. E. Paurazienė iš Det-
roit, Mich., ir vietinis lie
tuvių klebonas kun. Juozas 
Lipkus, geras senatoriaus 
Vandenbergo pažįstamas. 

Laiko Neteisėtu Lietuvos 
Pagrobimą 

Trumpai paaiškinus sena-
toriui ALT Vykd. Komitete 
atvykimo tikslą, jam buvo 
išdėstyta dabartinė apverk
tina Lietuves padėtis sovie
tų okupacijoje, pabrėžiant 
tai, kad sovietų Rusija jau 
antru kar tu yra neteisėtai 
įsiveržusi į Lietuvos, teri
toriją ir šeimininkauja te
nai "kaip namie," žiauriai 
persekiodama Lietuvos žmo
nes, gabendama juos į Ru
sijos gilumą ir išviso elg
damasi su Lietuva, kaip su 
rusų imperijos provincija. 
Vykd. Komitetas prašė se
natorių daryt i kas galima, 
pavartojant savo didelę įta
ką J. A. valdžioje ir dabar
tinėje taikos konferencijoje, 
kad lietuvių tau ta būtų ap
ginta nuo apnikusių ją bol
ševikų smurto ir kad būtų 
jai duota proga galimai 
greičiausiu būdu atsis tatyt i 
kaipo laisvai ir nepriklau
somai valstybei. Čia pat 
jam buvo įteikta visų trijų 
ALT Vykdomojo Komiteto 
narių pasirašytas laiškas, 
kuriame yra išdėstyti ryš
kesnieji faktai, liečiantys 
dabartinę Lietuvos būklę ir 
cituojami kai kurie doku
mentai. 

Senatorius atydžiai iš
klausęs žodžiu duotus jam 
paaiškinimus ir padėkojęs 

už laišką bei pridėtą prie jo 
informacinę literatūrą, pa
reiškė, kad jisai giliai su
pranta jos nelaimę ir darys 
ką galėdamas, kad jai pa
gelbėti. 

Sovietų Rusijos užsimoji
mas aneksuoti Lietuvą, Lat
viją ir Estiją yra, jo įsiti
kinimu, niekuo nepateisina
ma nedorybė ir sutrempi-
mas visų principų, pažymė
tų Jungtinių Tautų Čartery-
je. Čia senatorius paėmė pa-

; šaulio organizacijos čarte-
rio tekstą, atspausdintą ma
žoje knygelėje, ir nurodė tą 
vietą, kur kalbama apie 
tautinio apsisprendimo tei
sę.. Aišku, ta rė jisai, kad 
tie rinkimai, kurie buvo pra 
vesti Baltijos kraštuose, y-
ra tik pasityčiojimas iš tau 
tinio apsisprendimo. 

Tačiau kyla problema 
kaip ati taisyti daromą ši
toms mažoms tautoms, 
skriaudą. 

"Appeasemento*' Laikai 
Praėjo 

Senatorius Vandenberg 
apgailestavo, kad taip ilgai 
buvo daromos visokios nuo
laidos Rusijai. Per trejus 
su puse metu s sovietų val-

' džia, be pasipriešinimo iš 
Amerikos ir Anglijos puses, 
gaudavo, įgalima sakyti, vis 
ką ko tik ji norėdavo. Ji 
taip įprato elgtis kaip tin
kama, kad ji nenori tikėti, 
jogei nuolaidų laikas jau 
praėjo. Dėl to dalinai kal
t a ir mūsų valdžia, kuri 
kar ta is tvirtai pasisako už 
savo principus, bet paskui 
ima ir vėl nusileidžia. 

Karo metu tos nuolaidos, 
gal būt, buvo neapseinamas 
teigimą, ir taika turi būti 
pavojus, kad maršalas Sta
linas vėl susidės su Hitle
riu, jeigu vakarų demokra
tijos pasipriešins jo reika
lavimams. Bet dabar jau ei
na dalykas apie taikos įs
teigimą, ir taika turi būti! 
p a g r o t a tais moralybės ir 

i teisingumo dėsniais, kuriuos 
priėmė ir Rusijos valdžia. 

Jungtinių Tar-tij 
Organizacija 

Senatorius yra įsitikinęs, 
*kad Jungtinių Tautų orga
nizacija yra geriausia ir 
šiuo laiku, gal būt, vieninte
lė t ikra viltis nuskriaus
toms tautoms, į kurių skai
čių įeina ne t iktai Lietuva, 
Latvija ir Estija, bet taip 
pat Lenkija ir kitos. 

Šita organizacija, kurios 
steigime pats senatorius 
Vandenberg dalyvavo, kai
po J. A. V. delegacijos na
rys San Francisco konferen
cijoje, tur i uždavinį ne tik 

j palaikyti tarptaut inę tai-
| ką, bet ir pašalinti blogu-
i'mus iš pirmesnių laikų, ne
įžiūrint kokios jie būtų kil-
: mės. Šitas labai svarbus 
paragrafas UN Čarteryje, 
straipsnyje 14-tam, buvo 

I priimtas San Franciscoje 

Sako Amerika Turėjo 'Atsiprašyti'; 
Atkasė, Išveža U.S. Lakūnų Lavonus 

' Mažieji laivai sudarą Jugoslavijos ir Vengrijos Dunojaus upės laivyną čia matosi 
netikėtoj priešaušrinės kratos metu geg. 21 d. Amerikiečiai paėmė tuos lai\ is, sa-

! kydami jie buvo vartojami šmugeliavimui ir požemio nacių SS veiklai. Jugoslavija 
, dabar kaltina Ameriką neteisėtu laikymu tų laivų. (Acme Telephoto.) 
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Sovietai Sako Britai 
Tvirtina Dardanelius 

LONDONAS, rugp. 26.— 
Sovietų agentūra Tass pra-

, nešė, kad militariniai sluoks 
niai Beirute, Libane, pareiš
kę jog Anglija jau įsteigė 
militarinių reikmenų bazę 
Dardaneliuose, ir perėmė 
turkų aerodromą ties Eshil 
Net, netoli Istanbulo. Britų 
užsienių ministerijos valdi
ninkas užginčijo visą tą ra
portą. 

Vitikanas Paleido Britai Padarė Kraf% 
Naciu Ambasadorių Suėmė 200 Zvdu Žveju 

ROMA, rugp. 26. — Na
cių grafas ven VVeizsaecker, 
Vokietijos ambasadorius 
Vatikanui, buvo šiandien iš
varytas iš Šventojo Sosto ir 
at iduotas alijantams. Ali-
jantų kontrolės komisija o-
ficialiai prašė ambasado
riaus ir jo žmonos išdavimo 
kelis mėnesius atgal. 

Jie bus nuvežti į prancū
zų zoną Vokietijoje. 

Rusijos ir Jugoslavijos 
spauda ir radijai kaltino J. 
A. Valstybes vedimu supla
nuotos kampanijos prieš 
Jugoslaviją, pasėkoje dvie
jų; U. S. armijos lėktuvų nu
šovimo Jugoslavijoje. Mas
kvos radijas sakė Amerika 
"bandanti padaryti spaudi- | 
mą" į Jugoslaviją parody
mu savo militarinės galios, 
kaip pavyzdžiui, lėktuvne
šio Franklin D. Roosevelt 
plaukiojimas Viduržemio 
srityje. 

Londone girdėtas Mask
vos pranešimas sakė inci
dentas dėl dviejų transpor-
tų nušovimo buvęs "išpūs
tas" sensacijų ieškotojų. 
Pasak pranešėjo, "šis inci-! 
dentas būtų praėjęs nepas
tebėtas jeigu būtų buvęs 
išaiškintas paprastu kel iu-
jeigu valdžia to lėktuvo, ku
ris perskrido per kitos val-

SEDOT YAM, Palestina, džios sieną, būtų atsiprašiu-
rugp. 26. Du šimtai šio si antros valdžios." 

Sugražins Lavonui 

daugiausia sen. Vanderberg 
pastangų dėka. Kada ateis 
momentas šitą klausimą iš
kelti, kol kas sunku pasą 
kyti. Pasaulyje santykiai 
dabar keičiasi. Galime susi
durti su visai netikėta si
tuacija už kelių savaičių: 
gali praeiti mėnesiai ir me
tai. Turime neužmiršti, kad 
Lietuvos klausimas yra tik
tai dalelė viso pokarinio 
susitvarkymo problemoje. 

Senatorius davė suprasti 
lietuvių grupei, kad jisai 
nuvykęs į Paryžių bus vi
są laiką sargyboje. Jeigu 
ponas Molotovas panorėtų 
gauti pripažinimą ' 'sovieti
nėms' Baltijos respubli-

ikoms, kurių neva atstovus 
jisai atsivežė į konferenci
ją, tai jisai pagreitintų 
klausimo iškėlimą. 

Senatorius griežtai pasi
priešintų tokiai Maskvos 
pretenzijai. O jeigu Rusija 
to reikalo nekels, tai teks 
laukti iki J. A. V. bus pa
siruošusios ta r t i savo žodį. 
Kilu s ginčui didelės mora
linės svarbos visuotinam 
suvažiavime, Rusija gali tu
rėti savo pusėje nedaugiau 
*kaip šešis balsus—prieš 
45-is. Tokiame atsitikime ir 
jos veto nieko nereikštų. 

Draugiškas Pasikalbėjimas 

Visas pasikalbėjimas ėjo 
labai draugiškoje nuotaiko
je. Senatoriui buvo duoti 
keli klausimai, į kuriuos ji
sai atsakinėjo noriai, pąfvai 

r indamas rimtus išvadžioji
mus sąmoningomis pasta
bomis apie savo patyrimus 
tarptautinėse konferencijo
se. 

Pasikalbėjimo dalyviai 
gavo iš jo naudingų pata
rimų ir išnešė įspūdį, kad 
Michigano senatorius, kuris 
ŠĮ rudenį vėl kandidatuoja 

i republikonų partijos sąra
šu, yra nuoširdus draugas 
lietuvių. Jisai pasisakė ga
vęs per *'long dis tance" te
lefoną iš Paryžiaus kvieti
mą iš sekretoriaus Byrneso 
pasiskubinti atvykti į tai
kos konferenciją ir priža
dėjo jam būti tenai sekma
dienio rytą, 

Amerikos Lietuvių Tary
bos Vykdomasis Komitetas 
jaučiasi ne be reikalo atli
kęs, šitą kelionę iš Chica-
gos į Grand Rapids. Kadan
gi kiekvienas jų yra užver
sti savo darbu, tai teko at
likti tą kelionę lėktuvu. 
Nuvykimas, pasimatymas 
su senatorium ir sugrįži-

| mas paėmė viso apie šešetą 
valandų laiko. Tik valan
džiukę buvo suspėta pasi
kalbėti su Grand Rapids 
ALT skyriaus veikėjais ir 
detroitiečiais, dalyvavusiais 
pasimatyme. 

Atsiskyrėm sustiprinta 
viltim, kad Amerikos lietu
vių t roškimas išvysti Lietu
vos laisves atgimimą išsi

p i l dys . Tik reikia nenuleis
ti rankų. 

ALT Vykd. Komitetas 

, mažo žydų žvejų kaimelio 
gyventojų buvo suimti 5,-
000 britų kareivių ir Pales- j Pravda vakar išgyrė Ju-
tinos policijos šį rytą. Sa- isoslaviją kaipo alijantų sa
kyta kra ta padaryta, kad \ U turinččią pakankamai 
surasti plaukikus, kuriems | "drąsos stoti už savo tei-
beveik pavyko nuskandinti | s e s , " ir pavadino Amerikos 
britų transportą Haifa uos- j ultimatumą "niekad nema

tyto a š t rumo" atsakymu į 
teisėtus reikalavimus, kad 
U. S. liautųsi laužiusi Ju
goslavijos suverenitetą. 

U. S. "skrendančioji tvir- . 
tovė", atidengtais kulkos-

PARYŽIUS, rugp. 26. — | vaidžiais, vakar nusileido 
Oficialus paminėjimas ant- j udine po pirmos kelionės iš 

te praeitą savaitę. 

Rusams Nepatiko 
Sėdėti Antroj Eilėj 

ros Paryžiaus išlaisvinimo Vienos nuo to laiko kai ju-
sukakties vakar dieną įvy- j goslavai lakūnai nušovo 
ko kaip numatyta, bet ne- j C-47 transportą skrendant] 
malonų skonį dalyviams su- . tuo pačiu keliu, 
darė sovietų ir ukrainiečių j Lavonai amerikiečių laku 
ministrų Molotovo ir Manu-
ilskio išėjimas iš paren^f-
mo pirm negu Prez. Bidault 

nų, kurie žuvo kuomet ant
ras U. S. t ransportas buvo 
nušautas, t uvo atgabenti iš 

pradėjo savo kalbą. Rusai j Juliaus kalnų į Ljubljana, 
matomai supyko dėl to, kad ; p 0 jugoslavų ketvirtos ar-
einant alfabetine tvarka I mijos garbės sargyba. Ke-

į buvo pasodinti antroje ei- j tur i Amerikos vėliavomis 
> lėje, užpakalyje Amerikos, | apdengti karstai buvo nu-
j Anglijos, Kinijos ir Pran- i nešti. Tik vienas lavonas 
cūzijos. N^— /buvo atpažintas. 

j • Nežinia, kur jie bus pa-

Naujos Riaušės Gresia 
Nehru Vyriausybei 

NEW DELHI, Indija, rug
piūčio 26. — Indija šian
dien buvo ištikta eile naujų 
riaušių, kurios gręsė naujai 
Indusų dominuojamai Pan-
dit Jawaharial Nehru vy-

| riausybei. Simloje buvo nu
durtas. Si Shafat Ahmad 
Khan, kuris išstojo iš mu
sulmonų lygos ir prisidėjo 
prie Nehru laikinos valdy
mo tarybos. 

(Bengal savivaldos narys 
sakė 3,468 lavonai buvo 
suskaityti gatvėse po riau-į 
šių toje provincijoje, 4,421 
buvo priimtas ligoninėse ir 
1,311 dar tebėra gydomi.") 

laidoti, ar Belgrade ar Ame
rikoje. Raportas iš Pary
žiaus sakė U. S. valstybės 
sekr. Byrnes prašęs kariuo
menę sugražinti palaikus į 
Ameriką palaidojimui. 

Kaltina Ameriką 

Lietuva turi vėl būti Nepriklausoma Valstybė! 

ORAS 
Giedra. Nebus didelės at

mainos. Saulė teka 6:11; 
leidžiasi 7:33. 

U. S. ambasada sakė ju
goslavai išsiųs dalinį iš nau 
jo ieškoti dviejų pradingu-( 
sių amerikiečių lavonus to
je srityje, kur lėktuvas su-
dužo. 

Nežiūrint patenkinimo 
Amerikos reikalavimų, ju
goslavų informacijos minis
terija padarė naujus kalti
nimus prieš Anglijos ir Ame 
rikos lėktuvus, sakydamas 
*110 "anglų-amerikiečių ka
rinių lėktuvų" skraidė virš 
jugoslavų teritorijos tarpe 
ruprp 10 ir rugp. 20 d. 

Diktatorių? Tito anksčiau 
•sakė tas skraidymas buvo 

daromas '"šnipinėjimo" tik
slais. 

Walker Prieš Molotov 
Reparacijų Klausimu 

PARYŽIUS, ragp. 26. — 
Italijos sutarties komisijai 
užgyrus dar du paragrafus 
sutarties, Balkanų ekono
mijos komiteto reikalai vėl 
pašlijo, kuomet iškilo nauji 
Australijos-sovietų debatai 
dėl reparacijų. Australijos 
delegatas VValker pasiūlė 
ant vietos ištirti galimybę 
buvusioms priešų valsty
bėmis sumokėti $900,000,-
000 reparacijų Rusijai. Mo
lotovas į tai atsakė, kad 
Australija bandanti "paken 
kt i" taikai Europoje. 

Walker davė suprasti jog 
jo manymu sovietai varto
ja reparacijas padidinti e-
konominį chaosą, ir suko-
munistinti Balkanus. Molo
tovas tuomet palygino Ru
sijos karo nuostolius su 
Australijos. Tuo budi , kaip 
ir pirmiau,, austraiiečiai kai 
ba apie vieną dalyką, sovie
tai apie kitą, ir vienas ki
tam neatsako. 

U. S. valstybės sekr. 
Byrneso įspsjimas, kad to
kia sovietų taktika gali pa
naikinti taikos konferenci
ją, buvo neišklausytas. Byr 
nes sakė sovietų debatieriai 
kaltina visas tautas prie
šingas jų taikos planams, 
buvimu priešingais visiems 
taikos planams. 

Jugoslavija reikalauja 
$1,300,000,000 reparacijų iš 
rtalijos. 

Sovietai Priešinasi 
Planui Dėl Trieste 

PARYŽIUS, rugp. 26. — 
Konfliktas kilo tarpe Rusi
jos ir kitų valstybių dėl 
planų administravimui uos
to numatomoj sutarptautin-
ti laisvoj Trieste teritorijoj. 
Britų delegacija sakė spe
ciali komisija patiekė ra
portą taikos konferencijos 
sekretoriui, kuriame Rusi
ja priešinasi 20 iš 31 dės
nių, kuriuos remia Ameri-
kar ir Anglija. Prancūzija 
sutinka su 28 tų sąlygų. 

Rusai nori specialių zo
nų jugoslavams ir italams, 
aprubežiavimą vežimą daly
kų iš to uosto, ir paskyri
mą uosto direktoriaus iš 
Trieste piliečių. Amerika ir 
Anglija priešinasi naciona
linėms zonoms, reikalauja 
"'laisvo vežimo be mui to" 
iš uosto ir nenori įleisti nei 
jugoslavų nei italų į direk-
toriatą. 

KALENDORIUS 
Rugpiūčio 27 d.: šv. Juo

zapas Kalasanktas; seno
vės: Visgirdis ir Didirė. 

Rugpiūčio 28 d.: Šv. Au
gustinas iš Hipjpo; senovės: 
Liukas ir Kantminė. 
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MŪSŲ GYVENIMAS IR VEIKIMAS 
Atšventė Sidabrinį 
Jubiliejų 

I me dalyvavo apie 350 sve
čių ir viešnių, ta rp kurių 
buvo nemažas rkaičius ku
nigų, vietinių, iš apylinkes 

Nash.:a, N. H. — Rugpiū- įr iš tolinuj kolonijų. 
čio 11 d. kun. dr. Mvkolas 

SU SAVO MYLIMU KLEBONU 

Cibulskis, MS.. minėjo si
dabrini kunigavimo jubilie
jų iškilmingomis pamaldo
mis ir šauni i bankietu. 

Rytą Šv. Kazimiero lietu
vių bažnyčioje, kurios kle
bonu jis yra nuo liepo? 20 
d , 1943 m., atlaike iškilmin
gas asistoje šv. Mišias. 

K' n. dr. M. Cibulskis, M. 
S., atšventęs sidabrinį ku
nigystes jubiliejų. 

Kin . Juozas Bucevičius, 
MS., vietinis vikaras ir ban-
kieto rengimo komisijos pir
mininkas, pasakęs įžanginę 
Kalbelę, pakvietė kun. Pra
ną V. Strakauską, Lcwellio 
lietuvių parap. kleboną, bū
ti bankieto toastmasteriu. 
Kalbėjo šie: Very Rev. Fra
ncis Kirby, MS., La Salette 
Ordeno generales ta rybc-
viršininkas, iš Fitchburg, 
Mass. kun. Pranas M. Ju-
ras. LDS centro pirminin
kas iš La\vrence'; kun. Ed. 

'Crovvley. MS., iš Bloomfield, 
Ct.; kun. V. Karkauskas, iš 
Ansonia, Ccnn.; kun. Ant. 
MeUis, SJ., "Žvaigždės" re
daktorius, iš Pomfret, Ct.; 
kun. Jonas Vaitekūnas, iš 
Providence, R. I.; kun. Pi-
j ' j s Jurait is , iš Athol, Mass.; 
kun. Ig. Abromaitis, MS., iš 
Hartford Conh.; kun. K. V. 
Vasys, iš VVorcester, Mass.: 
kun. dr. P. Liutkus, MS., iš 
Ipsvvich, Mass.; kun. Juo
zas Bucevičius, MS., vieti
nis vikaras; Ji. Daugirdas 
iš Chicagc. lietuviškos kata
likiškos spaudos platinto
jas ; Antanas F. Kneižys, 
"Darbininko" redaktorius, 
iš Norvvood, Mass., ir Juo
zas P. Mikelionis vietinis, 

JAU ATEINA 
Jau artėja žiema. Reikės 

šiltesnių rūbų. Jei nusipirksi 
labdarybės vajaus knyge'ę— 

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS! 

g a l i t u r ė t i S l l v e r f O X f u r s UŽ ' Tik vieną porą akiu g a u n a m * gy 
° vrnlmui . Saugokite ja*, l e i sdami 
$ 3 7 5 . »fi<»g*aminiJott )aa modernišk iaus ių 

no«»todu. k u n a regėj imo mok°lH# 
gali *u teikti 

87 M 9 1 Al P A T Y R I M O 
p; trinkim< iv in i i j , kurie praSalIn. 

visa »'V|»j (ie-mpinią 

Dr lohn J Smetana 
Or i J Smetana, Jr 

ni'TriMETRISTAl 
ixi(i So. Ashland AV.IUIP 

DR. V. P. SLEPIKAS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

tW(i3 W. Cermak Koad 
B E R W Y > I¥iLIWm> 

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

Jeigu neatsiliepiama — 
Saukite: Berwyn 6200 

VALANDOS: 

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

įuo 2 iki 4 pp., ir 7 iki 9 vak. 
SHitadieniaiS: nuo 2 iki 4 popiet 

Kumpa* 18-tn* 
Te le fonas : C A N A L 052:5, Cbicago 

OFISO V A L A K U O S : 
Kasdien 9:30 a. m. iki &:'•',<) p. m 

Trečiad ir Soštad » : ! • a. tn 
Iki 7-nt p rr 

Aušros Vartų parapijos Argentinoje gru >e ministrantų ir klebonas kun. Kazimie-
as Vengras. 

kučiai ir parapijos choras, 
vad. Jonui Tamulioniui. Jis 
ir Ona Skirkevičienė padai
navo ir pora duetų. 

bausko, J. Trečioko, M. Ka-
rinauskienės, komp. A. J. 
Aleksio Tomo Mato, J. Ber-

Pavykęs Parengimas 
Wfcterbv»ry, Conn. — A 

merikbs Lietuvių Tarybos n o t o , B. Petrausko, S. Sa-
piknikas, įvyko rugpiūčio 18 pranienės ir Nele Meškūnie-

\ t s tovai draugijų ir kuo- dieną, Linden Parke, Union nes. 
tei-pų sveikino jubiliatą ir 

kė pinigines ir dvasines do 
vanėles. 

P a m o k s l ą p a s a k ė kun . E d . 
Gradeckas iš New Haven, 
Conn. 

Knights of Columbus ir 
ugniagesių delegacija daly- k u r i s kalbėjo visų prefesio 
vavo " i n corpore". n a l u i r biznierių vardu. 

Vakare parapijos svetai- Muzikalę programą išpil 
nėję įvyko bankietas, kuria- dė parapijos mokyklos vai 

Bankietas praėjo iškilmin
gai. Rytojaus dieną vietinis 
anglų laikraštis 'Telegraph' 
labai plačiai rašė apie jubi
liatą ir suruoštas iškilmes 
į į pagerbti. Koresp. 

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

REFRIGERATORIUS 

<? 
CICEROJE ATSIDARĖ, NAUJA. MODERNIŠKA 

GROSERN6 IR BUCERNĖ — 

JOHN'S FOOD MART 
1 

^ : 

1501 So. 49th Avenue 
Telefonas — OLYMPIC 8722 

JONAS BUTVILAS, savininkas 

Čia tai Moderniška Krautuve, kurioje rasite beveik visko 
ko norėsite: geriausių grosernes daiktų, daržovių, vaisių, ge
riausios mėsos, vištų ir 1.1. — už prieinamiausias kainas Ciceroj. 

Kviečiame visus kaimynus atsilankyti ir susipažinti su geru 
-Irau-ii iš 18-tos kolonijos; visiems maloniai patarnausim. 

SKALBIAMAS MASINAS 
DULKIŲ VALYTUVUS 

Visokios Išdirbystes 
Didelius ir Mažus 

DARBAS GVARANTUOTAS 

sš 

r? 
Real Estate - Paskolos - Apdrauda 

s ^ i 

n u l i u i . 1O!Ų. tikiu 
aps i ima iu 

ir b iznio vietų, 

r a k a n d ų , gy-

\ 

K E A I , ESTATK — l i n i n i o \ i>okių IMMMMITJTIIŲ 
ir biznio vietų \ i>nr pat davin iu i ar i m a i n u s . 
pa idnot i jū s nuoMitybf . 
P A S K O L O S — Sutr iktam*^ a n t n a m u , a u t o m o b i l i ų 
P a d a r o m p i r m u s ir a n t r u s morg ie ius . 
A P D R A U D A — ( I n s u r a n c e ) a n t n a m ų , a u t o m o b i l i ų , 
v vl>ės ir t a i p tol iau. 

1>KL G R E I T U , T E I S I N G U I i i M A N D A G A U S P A T A R N A V I M O 
KREfPKITES prie — 

O B A R T U C H & C O . 
2123 W. Cermak Rd. Tel. CAN. 2906 

J? 

JOS. F. BUDRIK 
KAKANDV IB JEWEI^Y 

KRAUTUVE 
3241 So. Halstod Street 

CHICAGO, I L L I N O I S 

Tel. CALumet 72S7 
Pas mus rasite didelį pasirin

kimą įvairiu 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 2iedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
^aterproof Laikrodėlių ir .t t. 
Šiuos dalykus galite įsigyti ant 

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 

B U D R I K O L E I D Ž I A M O S R A D I O 
P R O G R A M Ų V A L A N D O S : 

WCFL. 1000 k. NedSl ios vak. 9:St 
W H F C 14B# k. Ketvergro vak. 7:00 

City, Naugatuck, Conn. Sve
čių atvyko iš New Havan, 
New Britain, Ansonia ir iš 
tolimos Mass.; o daugiau
siai iš W.aterbury. Pasekmes 
buvo kuo geriausios. 

Programos vedėjas komp. 
A. J. Aleksis, pranešė susi
rinkusiems, kad pasiuntė 
laiškus prez. Trumanui; o 
kablegramas Valst. sekr. J. 
F. Byrnes, Taikos Konferen
cijoje Paryžiuj, nuo šių or
ganizacijų: Amerikos Lietu
vių Tarybos, Lietuvių Ūke-
sų Peli tu ko Klubo, Šv. Juo
zapo Federacijos 22 sky
riaus, Moterų Sąjungos 43 
kuopos, Sandaros Draugijos, 
Darbininkų Sąjungos 5 k io -
pos, Liet. Rymo Katalikų 
Susivienymo 11 ir 91 kuopų. 

Sekantieji kalbėjo. Mūsų 
klebonas kun. Juozas J. Va-
lantiejus, prof. Jurgis Ži
linskas, Ona Vileišis, Dagys i Tel.: Cicero 1484 
ir Petras Vilkaitis. 

Baigiant programą, sūdai 
: nLota Amerikos ir Lietuvos 
himnai. Tai atliko Šv. Juo
zapo parapijos choras, vado
vystėj komp. A. J. Aleksio. 

Rengimo komisija susidė-
| jo iš šių asmenų: P. Joku-

Dr. C. SEKNEK 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metu patyrimas 
Tel. Yards 1829 

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso 
Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
3401 SO. UALSTED ST. 

kampas 34th St. 
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedėlioj pagal sutartį. 

I. RIMDZUS. D. C. 
LICENSED CHIROPRACTOF 

IN STATE OP INDIANA 
tome Galis in Indiana— 

Phone WENtworth Z527 

PHTSIO TETCRAPY 

936 West 63rd 8t. 
R O D R I : Dai ly C—I P. M 

fiaturdays f 

. i 

A. M to I P M 

N e l e M e š k u n a s j Ofiso Tel. \ iRginia 1S8G 

DR. AL. RACKUS 
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 IB CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Ud. 
Ofiso TeL: PROspect 6446 
Bes. TeL: HEMook 8160 

VALANDOS: 
Nuo 2 Iki 4 popiet; 6 iki 8 vak., u 

Trečiadieniai* pagal sutarti . 

IR 

5CIENTIFIC 
REFRIGERATION 

5306 S. Ashland Ave. 
Tel. GROvehill 7570 

GROvehill 1983 - TRIangle 0073 

DR. S. R, PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15th St. ir 49th Ct. 
Cicero, Ill lnola 

O F I S O V A L A N D O S i 
Kasd ien nuo 2-4 p.p. Ir 6-8 vak. 

Šeštadienia is nuo 1-4 pp. 
Trečiad. Ir Sekinad. uždaryta . 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFavette 3210 

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

VALANDOS: 

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

Trečiadienio vakarais ir taipgi 
Sekmadieniais pagal sutartį. 

Tel. VIR 0980 (ofise Ir namų.) 

Dr. VValter J. Kirstuk 
PHYSICLAix and SURGBON 

(Lietuvis Gydytojas) 

4 0 0 3 S. A r c h e r A v e . 

VALANDOS; X — 4 popiet, 6:Iu — 
8:10 vakarais . Trečiad. pasa i sutartį 

DR. PETER T. BRAZIS 
PHYSICIAN and SUBGBON 

6757 S. YYestern A\e . 
Ofiso Tel.: IIEMloek 5849 
Rez. Tel.: HEMiock 2324 

VALANDOS: Trečiadieni ir Šeš
tadieni 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-ti, 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted St., Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3—8 popiet. 

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijom) 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS; 

GYDYTOJAS IR CHIRl K(.Ab 
2423 West »larquette Kd. 

(Dargis Vaistines Name) 
OFISO V A i ^ N D O S : 

Kasd ien nuo 2 iki 4pp. Ir < Iki & ». 
l ' l ree iad . . ir S< šutu.. p«.|f.. i nuUirtjj 

Žmogus, kuris atvyksta 
paskirtu laiku, visados ište-
sęs ir savo žodį. S\vett-Mar-
den. 

GARSINKITES "DRAUGE" 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 
Tiksliu TjninuM 
Orth«ptifl AjdrnuM 

C«nt»et Stiklai 
Stlkioa Atnaajlnam TeL CANal 6122 

s • % 

PASKOLOS ANT MORGICIŲ - 4% 
bE KOMISINO 

Tartu Virt 117,500,000. — Atsargos Fondaa VU 11,300,006. 

STANDARD FEDERAL SAYINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION 

4192 Archer Ave. Tel. VIRginia 1141 
J U S T I N MACKIEH1CH, Pres. and Mgr. 

Office hours daily: 9 A. M. to 4 P. M. — Wednesdays: 9 A. 1L to 
12 Noon. — Thursdays 9 A. M. to 8 P. M. 

Jr 

- i—*—xr=~ 4> 

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę: 
"SAVAS PAS SAVĄ" 

r̂  
Tiesiog Jums 

I i MUSEI D i r b t u v e s 

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus 

Už Prieinamas Kainas! 

DABAJt tai laikas pagrąžinti savo namus su geriausios 
rūšies RAKANDAIS. Mes turime didelj pasirinkimą, mūsn 
pačių išdirbinio, visokios rūšies klasiškų ir moderniškų 
rakandų. Pasinaudokite proga! 

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
U2 LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkftjų Išgarsina Mus. — 
Prie Progos Paklauskite Jų! 

Archer Avenue Furniture Co. , 
— PARLOR ŠUITE IŠDIRBĖJAI — 

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

savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAJT1S 

i " "~ ̂  

DR. WALTER J. SVVIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD. 
(Viri Metropolitan BtAte Baokos) 

Tel: — CANAL 7329 
Vai.: — EAadlen — 10 Iki 11, 1 lkl I. 7 
iki • — Soitad. — 10 ryt . lkl 6 vak. Bek-
mad. — 10 lkl pietų. — TroSiad. •ždaryt* 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 

Res. Tel.: MIDvvay 2880 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet; nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
S e k i n a d . n u o 1 0 ik i 1 2 v a i . d i e n ą . 

DR. B1EŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 

Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvehill 0017 
Ollice Tel. HEMkM$ 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 1—3 popiet ir 7 -8 v.v. 2423 West Maraiiette Road 
Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA 
3241 West 66th Place 

Tel. REPublic 7868 

Tel. CANal 0257 
Rez. Tel.: PROspect 6G59 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ave. 

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

VALANDOS: 11 v. 
G i k i 9 v a i . 

ryto iki 3 p.p. 
v a k a r e . 

DR. JOHN G. MILLA5 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Neseniai Sugrįžęs U Tarnybos 
PRANEŠA 

Atidarymą Naujo 
Ofiso 

5720 W. Cermak Rd. 
CICERO. ILLINOIS 

Ofiso Tel.: OLYMPIC 8650 
Rez. Tel.: OLYMPIC 5891 

Jeigu Neatsiliepia — 
gaukite: BERVVYN 6200 

VALANDOS: 
Kasdien: 2 - 4 Dp.; 7 - 9 vak. 

Trečiad., Sekmad. pagal sutartį 

Tel. YARds 3146 

DR. Y. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 West 35th Street 
Vai.: 11—12; 2-
Pirmadieniais: 2 

4; ir 6:30—8:30 
-4 is 6:30—8:30 

Šventadieniais: ^1—12. 

m*^^B**m*~ • • 

DR. I. E. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: 

Ofiso Tel.: 
Namų Tel.: 

nuo 2—4 ir 6—8 
PULLMAN 1193 
PULLMAN 8277 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGBON 
4645 So. Ashland Avenue 

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

Sekmad., Trečiad. ir seštad. 
Vakarais—tik pagal sutartį. 

Office Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930 

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: REVerly 8214 

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 
West Town State Bank Bldg. 

2400 YVest Madison Street 
Ofiso Tel.: SEpiev 7330 
Res>. Tel.: BRUnswick 0597 

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

— " - » ••! ^a^^^mm^wts^ 

\ 

*J-
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CLASSIFIED "HELP WANTED" ADS 
"D R A U G O" 

DARBŲ SKYRIUS i 
"DRAUGAS" HKI.P WAXTED 

ADVRRTISING DEPARTMENT 
127 No. Drartoom Street 

Te). HANilnlnh 9188-Ul8t 

ITFT.P WANTED — VYRAI 

R E I K I A V Y R V 
PRIE "HEAT TREATING" 

ATSIŠAUKITE 

LINDBKRG STEEL 
T R K A T I N O CO. 
222 N . L A F L I N 

PUNCH PRESS 
OPERATORIŲ 
ASSEMBLERS 

PAPR. DARBININKŲ 
KREIPKITĖS f — 

BRISKIN MFG. CO. 
4243 W. Ogden Ave. 

Mes Turime Darbu 
Patyrusiems 

TTRRET LATHE OPERS. 
OXYGRAPH OPER. 

IR PADĖJĖJAMS 
RADIO DR1LL OPER. 

SCREVV MACHINE OPER. 
MILLING MACHINE OPR. 

5 dienos i savaite; 6 
apmokami šventadieniai. 
Apmokamos Atostogos 
—moderniška š v r i dir
btuve. 

G 8C W 
Electric Specialty 

Company 
7780 S. Dante Ave. 

Pipi 

H E I. P W ANTĮ D MOTERYS 

DŽENITORKŲ 
NUO 6 V AK. IKI 1 RYTO 

ŠLAVIMU IR VALYMUI 
GERA MOKESTIS 

PASTOVtS DARBAI 

Talkas i r pust ii i špštadlenhis. 
•i (lieiM)S i savaitv. Tiktai nak
timi'-. Kreipkite- į 

YVILSON JONĖS CO. 
3300 FRANKLIN BLVD. 

(Arti Chieajro Ave. ir Ktdzk-) 

i 

HKI.P W.\NTF.D — VYRAI 

LOOK! LOOK! 
Tool and Die Makers 

$1.37—$1.53 

Mlllwrights 
$ 1 . 3 5 — $ 1 . 4 0 

Machinists 
$1.37—$1.42 

ipe Fitters 
$1.25 

Unskilled Labor, 95c 
Punhc and Forming 

Press Operafors 
Pore. Enamel Workers 

A t hiftil pieee \vork rates 
MANY DEPARTMENTS ON 

I \ LIMITED OVF.KTIMi: 
Steady Work 

Vamtions 
Fxoellent \vorking oonditions 

I. C. — Surt'aee Line 
BUS SERVICE TO OI R T)OOR 

INGERSOLL STEEL DIY. 
B O R G — \ V \ R N E R CORP. 

1000 WFST 120th STREET 

JAUNŲ BERNIUKŲ 
VIRŠ 16 METŲ 

Patyrimo nereikia. Uždirbsit iki 
90c į valandą. Pastovūs darbai. 

JUDSEN RUBBER 
WORKS. INC. 

4107 W. Kinzie St. 
B E L P \VANTED — MOTERYS 

AR IEŠKOTE GEROS 

PĖDĖS IR ATSARGOS? 

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 

RANDASI DARBŲ 

DEL 

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

77% I VAL. PO S MĖN. 
82% I VAL. PO 6 M £ N . , 

HELP WANTFD — MOTERYS 

RADIO 

R C A 
(VICTOR DI VISION) 

MERGINŲ — MOTERŲ 
AMŽIAUS 18 IKI 35 

LENGVIEMS ŠVARIEMS 
ASSEMBLY DARBAMS 

ASSEMBLERS 
VVIRERS 
SOLDERERS 

Visos Dienos Štftui 
7:45 ryto iki 4:30 pp. 

Aukščiausios Ratos 
5 dienos į savaitę. 

Apmokami poilsio laikotarpiai 
Cef eteri ja 

Imkite Archer Ave. ir Harlem 
busą iki Menard Ave. 

3 blokai į rytus iki 

SVEIKATA... 
BRANGUS TURTAS 

Amerikos jugoslavai 

Reikalauja Bausmes Savo Kraštui 

i 

R a š o D R. R A C, K U S 
4204 Archer Avenue, Chicago 

SAULĖLEIDŽIO 
AMŽIUJE 

kymą kiek galint, ypač ne
rūkyti sigarų. 

2mogUs persiritęs per 50 Šnapsiuko išgerti pora 

Pittsburgh, Pa. — Ameri
kos Jugoslavų organizacijos 
čia pasmerkė maršalą Tito 
už leidimą nušauti U. S. 

, transporto lėktuvus ir pa-
T * Į reiškė nepasitenkinimo del 

švelnaus mūs vyriausybes 
atsinešimo į tai. 

Branko, Pekich, egzekuti-
vis sekretorius Serbų Nacio-

M. J. Horvath, redaktorius 
kroatų laikraščio, pareiškia, 
kad toksai Jugoslavijos rau
donojo d'ktatoriaus žygis 
uždeda dėmę ant milionų ne
kaltų Jugoslavijos gyvento
ju-

M. J. Horvath, kroatų laik
raščio redaktorius, pareiškė 
sutinkąs su tokiu pasmerki-

metų savo amžiaus, įžengia porijų j dieną, ir tai tik po Federacijos telegrama! mu. tačiau pabrėžia, kad del 

R C A 

PLEISTERMKU 
LMJISTŲ $2.00 | VAL. 

Milžiniškas statvbos programas 
Detroite. Už viršlaiki mokama 
dvigubai. Darbas ilgam laikui. 
Transportacijos lėšos sugražintos. 

CONTRACTING 
PLASTERERS ASSN. 
1237 Majestic Biiilding 

Detroit (26), Mich. 
TEL:—CADILLAC 2893 

VALYMO D A R B U MOTERIMS 
VISUOSE MTE6TO KRAŠTUOSE 

R E I K I A VAI.:—5:30 VAK. IKI 12 NAKTĮ 

ATSIŠAUKITE 

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO. 

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS 

STREET FliOOR 

309 W. WASHINGTON ST. 
msTp^VAATElT"—"\;YRA'iT 

5750 W. 51st ST. 
PORTSMOUTH 3500 

RADIO CORP. OF AMERICA 

(VICTOR DI VISION) 

Samdymo ofisas atdaras nuo 
Pirmad. ištisai Pnktad. 8:15 

ryto iki 5 pp. 

MOTERIŲ 
Prausyklos Prižiūrėjimo 

Darbams. 

Pastovūs ištisai metus darbai. 

THE 

S. K. Smith Co. 
2857 N. WESTERN AVE. 

Merginų Reikia 
PRIE DARBŲ MAISTO 

GAMYBOS DIRBTUVĖJE 

40 Vai. j Savaitę 
Laikas ir puse už viršlaikį 

ATSIŠAUKITE 

SOLTHLAND PRODUCTS 
COMPANY 

2129 W. Pershing Rd. 
TEL:—VIRGINIA 5006 

į taip vadinamą "gyvenimo valgio, yra gerai sulauku 
saulėleidžio laikotarpį". Tuo šiems virš 50 metų amžiaus, i u~D^!iIT *^*™ 
met jo kūno sistemoje į- j Bet perdaug gerti negerai, \ J ^ „ ° j U g ^ l a v i j a r ^ u o 
vyksta daug permainų. Tuo- nes gali sugadinti kepenis, TJNRR A 
met katabolizmas pralenkia gali inkstams pakenkti, ga-1 
metabolizmi eigą,' reiškia Ii gauti skilvyj vėžį. Kas 
kūno nusidėvėjimas eina perdaug, tai labai kenkia. 
spartyn negu atsibudavoii- ^ f -> ° J Pas senesnio a m ž i a u s mas 

žmogų skilvio sultyse įvyks-
Gyvūnija pasirinkimo ne- ta pasikeitimų, už tai ir 

turi. Kai pribręsta, pernoks- maistas nesivirškina gerai, 
ta ir galutinai sutręšta bei įr viduriai tinkamai nevei-
į 'dulkes" pavirsta. Kas tu- kia. Pastebima, kad skilvyj 
ri pradžią), tas turi ir pa- pristinga hydrochlor i n ė s 
'baigą, tai nepakeičiamas ^ūkšties, kai žmogus eina 
gamtos dėsnis. Bet žmogus senyn. Tokiems reikia ger-
yra visos gyvūnijos vieš- ti nustatytomis dozomis hy-
pats, nes jis turi protą. Pro- drochiorinės rūkšties; žino-
taujantis žmogus, jei nori, ma, tik su daktaro patari-
tai gali sulėtinti riedėjimą mu. 
fcavo amžiaus pakalnėn. Iš- „ . , . A. . T . 

Užkietintų vidurių pahuo-
sinimui, daugelis mėgsta 
gerti MineraJ Oil. O tai ne
gerai, nes tas aliejus su
traukia į save Vitaminą A 
ir, viskas išeina lauk. Tokiu 
būdu žmogaus sistemai gali 
pristigti Vitamino A, kas 

Senstantis žmogus, prisi- gali pakenkti jo sveikatai. 
minęs kaip jo tėvams buvo, Pastebiama, kad geriantieji 
bijosi, kad ir jam kaulai ne- Mineral Oil greičiau susens-
geltų, kad galva nesvaigtų, ta. Jei viduriai yra dažnai 
kad rankos nedrebėtų ir 1.1, perkieti, tai verčiau nueiti 
Didžiumą tokių "senatvės" pas daktarą, kurs patars ką 
skausmų bei nemalonumų reikia daryti, ar kokius vais 
galima išvengti, jei žinosi tus vartoti. 

^caip užsilaikyti ir ko sau 

Valstybės Departmentui re-1 tok'o Jugoslavijos raudono-
au užleisti jo diktatoriaus žygio nuken

tėtų milionai 
ventojų. 

nekaltų gy-

ARMIJOS 
VETERANAI! 
PAVERSKITE SAVO -MOS Į GERA DARIL^ 

DABAR MOKA NAUJAS AUKŠTESNES ALGAS 

mintingi žmonės, noksta na
tūraliai, daug duoda gyve
nimui ir daug malonumų pa
tiria iš gyvenimo; jie pa
sensta gražiai ir nuvyksta 
į amžinastį ramiai, be skaus 
mų ir be baimės. 

Jeig-i jūs turėjote vieną iš 
tam tikru Armijos Miiitary 
Oeeupat; Aai Speoialtles, tai 
galite dabar i stoti j naująją 
Re^uliarę Armiją su laipsniu 
atatinkamu jūsų gabumui ir 
patyrimui, jei jstosite 3 me
tams ir paskirtu la'ku po 
paskutines pakankamai geros 
karines savo tarnybos. 

( •Miiitary < •ceupationul 
Spccialties) 

166 W. Van Buren St. 

Proga pakilimui, geras, nuo
latinis darbas. Gaukite visus 
taktus arčiausioj jums J. V. 
Armijos Rekrutavimo Stoty j . 

A G O O O 

u. 
FINE 

S. 
JOB FOR YOU 

Army 
CHOOSE TMIS 
PROFESSION NOWI 

2001 Irving Park Blvd. 
6500 S. Iiacine Avenue. 

»f t^^»OlH»<» ' ^^ ^^ ^» * 

D Ė M E S I O 
T U N E L I Ų D A R B I N I N K AtM S 

Mes turime tuojau darbų 
patyrusiems 

M U C K E R S 
M A I N I E R I A M S 

. C O N C R E T E V Y R A M S 
STEEL F O R M V Y R A M S 

ATSIŠAUKITE 

S. A. H E A L Y C O . 
46th ir MORGAN STS. 

ĮfiJIMAS JARDAN PRIE 47th ir RACINE / 

WANTED 
SWITCHBOARD 
RECEPTIONIST 

Experience not necessary, 
but mušt be able to type. 
Good wages for reliable 
giri. 

AMERICAN 
CONDENSER CO. 

4410 N. Ravenswood 
M E S S A M D O M Š I A N D I E N 

JAUNAS MOTERIS 
LIPDYTI UŽRAŠUS 
PATYRIMO NEREIKIA 

Geros darbo sąlygos. Dykai ligo
nines priežiūra ir apdrauda. Se
natvės pencija. Apmokamos ato
stogos, 2 poilsio laikotarpiai, Ka
va dykai. 

MANY, BLANC & CO., INC* 
3414 W. 48th Place 

gotis. Taigi patariu įsitėmy-
•ti sekančias higijenos tai
sykles. 

Saugokis nutukimo. At
mink, kad liesumas ir ilgas 

Daugiau patarimų " se
niems" bus sekantį sykį. 
DAKTARO ATSAKYMAI 
l KLAUSIMUS 

Atsakymas D. A. — Tai 

STASYS LITWINAS SAKO: 

"DABAR-
REIKMENIS". 

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
— GERAS PASIRINKIMAS: 

'amžius eina išvien. Riebus tiesa, kad perdažnas žilų 
žmonės dažnai gauna cukri- plaukų dažymas, ypač jei 
nę ligą. Riebuliai trumpiau dažuose randasi anilino, švi-
gyvena, jei nesigydo ir ne- n o ar kitokių metalinių 
klauso daktaro įsakymų. [' skiedinių, — tai gali būti 

Nevalgyk perdaug sal- priežastimi anemijos bei ki-
džiai, nevalgyk riebiai ir ne kokių kraujo ligų. 
valgyk rupių valgių. Ypa- j Atsakymas O. C. Tams 
tingai nevalgyk ašakotos 
duonos. Apie valgius senes
nio amžiaus žmogui, para
šysiu atskirą straipsnį. 

tos paminėtas preparatas, 
kuriame randasi kamparas 
ir spiritas, yra tikras hum-
bukas. Nuo jo tamsta ne 

Stogams Reikmenys — Insuluohi Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langu — Dury — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležiniu Namams Reikmenų 
(Hard\vare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Materiolo — šturmo Langų — Kom
binacijos Duru — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitij Dalykų. 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 

S T A S Y S LITWINAS, Vedėjas 

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

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

Tabakas sukietina kraujo f tik kad nesuliesėsi, bet ga-

HELP WANTED MOTERYS 

SIUVIMO MAŠINOS OPERS. 
Proga Merginoms arba Moterims 

PATYRUSIOMS AR NE 
Mes išmokinsime, jei turite tame 
reikalingo pagrindinio patyrimo 

Apmokamos Atostogos ir Bonai — 40 Vai. į Savaite. 

S E A L Y M A T T R E S S C O . 
3140 W. ROOSEVELT ROAD 

GENERAL OFFICE GIRL 
iVith addressograph and mime-
ograph ability; will train if ne-
cessary; 5 day week; goodstar-
ting salary; permanent position; 
interesting work. Apply. 

National Headąuarters, U. S. 
Junior Chamber of Commerce 
PHONE — MR. HEFPNER 

ANDOVER 1S40 — 
FOR APPOINTMENT 

Slavai Persekioja 
Krikščionius: Stritch 

1 Samuel Kardinolas Stri
tch vakar perspėjo 3,000 
jaunuolių, atidarydamas va 
sarinės mokyklos Katalikiš
kai Akcijai, kad "pavojus 
kybo rytų horizonte." Sa
kydamas "veikli mažuma" 
atakuoja krikščionių civili
zaciją, Chicagos arkivysku-

^yslas ir negerai veikia į 
kraujo cirkuliaciją; be to, 
dar silpnina akis bei širdį. 
Tad senesnio amžiaus žmo
gus privalo sumažinti rū-

pas darė kaltinimą, kad 
krikščionys yra žiauriai 
persekiojami Čekoslovakijo
je, Lenkijoje ir kituose sla
vų kraštuose Europoje. 

Kardinolas ragino delega
tus parodyti didžiausį ūpą 
nugalėjimui tokių užsipuo
limų ant krikščionybės, ir 
pareiškė: '* Jaunimas yra 
pasaulio viltis." 

Ii dar savo sveikatai 
kenkti. 

pa-

Atsakymas A. T. "Coca 
Cola" gėrimas veikia pana
šiai kaip kava, dilgina ner
vus. Prie <%Coca Cola" gė
rimo galima gauti įprotį, ku
rio nelengva atsikratyti. Ne 
patariu dažnai gerti "Coca 
Cola", nes tai nesveika. 

Aukokite drabužių, avaly
nės, maisto ir kitokių daik
tų lietuviams tremtiniams. 
lGARSINKITES 'DRAUGE' 

Namų Pardavimo 

AGENTŪRA 
NUOSAVYBIŲ 

VALDYMAS 

PASKOLOS 
ANT NAMŲ 

NAMŲ IR 
RAKANDŲ 

APDRAUDA 
•1000.00 roiJ8AS 

Trims metams 
Pradedant nuo 

$5.00 

I 
J. A. Shulmlstra* 

NOTARY PUBLIC * MONEY ORDERS 

SHULMISTRAS 
4004 SOUTH ARCHER AVENUE 

TEL.:—LAFAYETTE 6800 CHICAGO 82, BLL. 

LAIKYKITE PINIGUS 
SAUGIOJ IR PARANKIOJ VIETOJ 

UNIVER' 
Savings and Loan AssojiuiB 

j lAUaUMUI m apdruurta Iki $5,000.00 per F o t e l i S i r t a ^ *M 
Id |B fefnran— CorportUoa, W»ihlnfWa, H ftA 

m\ Paald?tl Ir išimti pinigus Salinti 
ir laiakaii 

MOKAME 3% DIVIDENDŲ 
J t S V PARANKUMDI RANDASI 

1739 SO. HALSTED ST. 
Atdara kasdien nuo 9 ryto Iki 5:30 rakaro. Ketvirtadieniai! n » I 

rvto iki 8 vakaro, fteštadieniais nuo 9 ryto iki I po pittu, 

Lietuvos Nepriklausomybei - tam aukokimės! 
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U1KIN RASTIS DKAUGAS, CHICAlrO, IULULNOIS Antradieni*, rufitf. 27, 1946 

DRAUGAS 
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

• S U South Oaklcy Ave. Chicago 8, nilnois. Tel. CANal 8010-80.1 . 

Entered as second-Class Mattcr March 31. 191« at' Chicago IU. Under 
the Act, of March 3. 1879. __ 

Publishod Daily except Sundaya, 
by the LITU l'.\ M A N CATHOLIO 
Pl lKSS SOCLttTY. 

A moraber of the Catholic Press 
Association. 

Subscription Itates: 
$6.00 per yoar outstde of Chicago; 
$7.00 per year in Chicago & Cice
ro; 4c. per copy. 

Prenumeratos kaina Chicagojc ir 
Cicero—Paštu: 

Metama $7.00 
Pusei Metu 4<>0 
Dviem mėnesiams l-«0 
Trims mėnesiams 2.00 
Vienam mėnesiui .76 

J iuvttoese Valstybėje, ne Cbieajjoj, 
Metams $8.00 
rusei meti] 3.50 
Trims mėnesiams 1.75 
Dviem mėnesiams 1.25 
Vienam mėnesiui .% .75 

Užsieniuose: 
Metams $8.00 
Pusei mėty 4.50 
Trims mėnesiams 2.50 

Pinigus reikia siųsti pašto Monej 
Orderiu su užsakymu. 

Skelbimu kainos prisiunčiamos 
pareikalavus. 

Rūpinkimės Lietuvių Imigracija Į Ameriką 
1. PKEZ. T R I M A N A S NOKI ĮSILEISTI NAIMŲ 
IMIGRANTŲ 

Kai Prezidentas Trumanas pareiškė noris prašyti 
kongresą išleisti specialų įstatymą, kuris leistų be vei
kiančių kvotų nuostatų dar įsileisti į Ameriką papil
domai naujų imigrantų, tai kongresmenų ir senatorių 
tarpe pakilo stačiai audra. 

Sen. Andrews, Rep. Mason, Rep. Gcsset ir kiti pa
reiškė esą dėl grynai ekonominių sumetimų negalima 
įsileisti naujų imigrantų, kad dabartinė imigracijos 
kvota — 150,000 žmonių me t ims esanti pilnai pakan
kama. Girdi, ir karo veteranai protestuosią, kad ne
būtų įleidžiami imigrantai, kol visi veteranai nebus 
aprūpinti darbu. 

yKongresmenas Gcsset net pareiškęs, kad jis siūly
siąs ir dabartinę kvotą sumažinti perpus. 

Tačiau mums atrodo, ka:l šitie "ekonominiai moty
vai" , dėl kuri;; nereikėtų įleisti i Ameriką naujų imi
grantų, neturi rinito pagrindo. Ir štai delko. 
>. AMERIKOS CKINIAI GALIMUMAI NERIBOTb 

Jungt . Valstybių ūkiškos galimybės dar nėra išsem
tos ir jų gyventojų skaičius dar toli gražu nėra pasie
kęs savo maksimumo ribų. Žinovų specialistų nuomone, 
J. Valstybėse gali gyventi dar kelis kart daugiau gy
ventoji! ir tai prie vis kylančio pragyvenimo standarto. 
Nėra mažiausios abejonės, kad krašte gyventojai bu
vo, yra ir pasiliks svarbiausiu kraš to galybės bei eko
nominio progreso faktorium. Malthuso teerija, kad ky
lant gyventojų skaičiui didėja skurdas, jau seniai gy
venimo patyrimo sugriauta. 

Amerikoje dar yra daug tuščių arba retai apgyven
dintų vietų. Tenai milijonai naujų žmonių galėtų su
tilpti. 

Ap?kritai Jungt. Valstybių augimo procesas nėra 
sustojęs. Mūsų šalis dar gali augti ir progresuoti. Bet 
tam reikia naujų jėgų. 
3. AMERIKAI REIKALINGI NAUJI ŽMONES 

Amerikos mokslininkai Dr. W. S. Thompson ir P. K. 
VVhelpton tvirtina, kad Amerikcs gimimų skaičius ma
žėjęs ir tuo pačiu gyventojų prieauglis kaskar t darosi 
mažesnis. Jų manymu, 1985 m. Jungt. Valstybėse bus 
161 milN gyventojų, o toliau 2000 metais nukris ligi 
159 mil. Toliau tas mažėjimas bus dar staigesnis. Se
nesnių žmonių bus daugiau. 

Vadinasi, jei Amerika nori augti ir vis progresuoti, 
ji turės įsileisti naujo kraujo iš užsienio. Dabar pasi
taiko gera proga at idaryti Europos tremtiniams duris 
į Ameriką. Mūsų lietuviškos organizacijos turėti) rūpin
tis, kad patektu k. 3 daugiausia lietuviu j Ameriką. Ne 
lietuviai kalti, kad jie negali grįžti į savo tėvynę. Čia 
kaltos ir Amerika ir Anglija, kad jos neprivegįįa savo 
buv. sąjungininką Sov. Rusiją vykdyti Atlanto Char-
teri, kurį Rusija taip pat yra pasirašiusi. Lietuviams 
čia įsikurti būtu užvis lengviausiai, nes daugumas turi 
artimųjų ir giminiu. 

I r saugumo sumetimais Amerikai reikalingi nauji 
žmonės, šiandien Rusija turi 170 mil. gyventcjų> t. y. 
tik 20 nuoš. daugiau negu JAV. 1980 metais R:*sija tu
rės 250 mil* o 2000 metais apie 300 mil., t . y. bema*f 
du kar t tiek kiek Amerika. Šitokia Rusijos padėtis ga
li sudaryti rimtų komplikacijų Jungt . Valstybių ir viso 
pasaulio saugumui, juo labiau kad sovietų politika visą 
laiką vyksta ekspansijos ženkle. 

Šiandien Jungt . Valstybėse dar nėra pilnai įsibėgė
jęs ' 'recovery", dar tarptaut iniai ūkio santykiai tebėra 
pakrikę. I r tai mes matome, kad kai kuriose šakose 
t rūks ta darbininkų. Į rudenį t as t rūkumas bus dar aš
tresnis. 

Tokiu būdu, nauji imigrantai j Ameriką yra pagei
daujami. Jie padidintų gyventojų pTieauglį ir prisidėtų 
prie ekonominio krašto progreso. 

Tremtiniai, būdami demokratinių principų šalininkai, 
a tvykę į Ameriką jie tuos principus čia pagilintų, juo 
labiau kad jie praktiškai yra patyrę totalitarinių rėži
mų baisumą. 

4. SENATORIUS TAYLOR SIŪLO ĮLEISTI 

Mes nuoširdžiai sveikiname senatorių Taylor (D. Ida) 

ir kitus, kurie siūlo įsileisti Amerikon nelaiminguosius 
tremtinius, nes, ši šalis visada buvo prieglauda perse

k io jamiems. Tai yra begalo kilnus žygis padėti tiems, 
kurie dėl neteisybės kenčia. 

5. ŽMONIŠKUMAS REIKALAUJA PADĖTI 
TREMTINIAMS 

Bet virš visa ko svarbiausias faktorius yra žmoniš
kumas. Kada ne kada, o po šio baisaus karo ypač rei
kalinga parodyti kuo daugiausia žmoniškumo. Ameri
ka neturi užsidaryti savo egoizmo lukšte ji negali pa
si traukti iš pasaulio. Amerika pasidarė šiandien stip
riausia, turtingiausia ir laimingiausia valstybė pasau
lyje, ir tai dėlto, kad ji laikėsi Laisvės Statuloje New 
Ycrke išgraviruotų žodžių: 

"Give me your tired, your poor . . 
Your middled masses yearning to breath free 
The vvretc.ied refuse of your teeming shore 
Send these, the homeless, temnest-tossed, to me: 
I lil t my lamp beside the golden »door". 

a Dabar Skaito 
^ , fos Žmonės 

Sovietų Taktika 
Sovietai bandei demokratinių tautų kantrybę, žaidžia 

ligi kraštutinių ribų. Jie iš vienos pusės nori išbandyti, 
ligi kol demokratijos dar nusileis. Iš kitos pusės, jie 
nori taip iškamuoti derybomis, kad paskui demokra
tijos su viskuo sutiktų. 

Čia pasikartoja pasaka. Žmogus turėjo nešioti ak
menis į aukštą kalną. Visi akmens buvo maži, o vienas 
didelis. Žmogus pradėjo nešioti mažus akmenis. Bene
šiodamas jis taip pavargo, kad prireikus jam nešti di
delį akmenį, jis. negalėjo jo nei iš vietos pajudinti. 

Panašiai sovietai galvoja apsidirbti ir derybose su 
Eyrnesu. Maži antraeiliai klausimai po ilgų ginčų bus 
vienaip ar kitaip išspręsti. Bet kai prieis prie svar
besnių klausimų, jie nori kad atsit iktų panašiai kaip 
su anuo žmogum. 

Sovietai yra nutarę taip iškamuoti vedančias su jais 
derybas valstybes, kad vėliau jos su viskuo sutiktų, 
ką sovietai reikalaus. Taip Maskva elgėsi su Roose-
veltu, taip ji šiandien elgiasi su Byrnesu. 

Bet čia sovietai gali ir ' 'apsiskaičiuoti". Kad Roose-
veltas turėjo nusileisti, yra kiek suprantama, nes tuo
met buvo bendras frontas prieš priešą. Dabar padėtis 
kitokia. Dabar vienoj pusėje stovi Sovietų Rusija, o 
kitoj pusėje visas pasaulis su Amerika priešakyje. 

Sovietai vieno dalyko nežino, tai kad demokratijos 
turi ir nusistatymą ir ambiciją, kurios sovietai neturi. 
Sovietai gali kiekvienu laiku susidėti ir su Hitleriu, ir 
su Peronu, ir su Franco. Demokratijos to nepadarys, 
nes demokratai yra principų žmonės. Tuos principus 
demokratai gina, už juos kovoja, už juos ir miršta. 

Težino sovietai, kad sykį demokratinio pasaulio am
bicija bus užgauta, jokie raudonųjų diktatorių atsipra
šymai bei maldavimai tuomet nepadės. Demokratija 
sunkiau išsijudina, bet sykį išsijudinusi tuomet jau 
jokia jėga nebesulaikys. 

o 

New York (LAIC). — 
Ant kiek okupantai nususi
no Lietuvos spaudą, galima 
spręsti iš komunistų leidžia
mo "Valstiečių Laikraščio". 
Pav. jo 61 nr. tlipo tik 3 
dalykai: Kalinio straipsnis 
"Lietuvių Tauta Naujuoju 
Keliu", pranešimas apie "3 
didžiųjų" pasitarimus ir 
"Pravdos" vedamojo verti
mas — "Tnijų Ministerių pa
sitarimo rezultatai". Nei ži
nutės, nei informacijų, nei 
kitokių pranešimų, tik tie 
trys nelygu paklodės straip
sniai. Dar būdingesnis to 
paties ' 'Valstiečių Laikraš
čio" Nr. 13. Jame, per visus 
keturis laikraščio puslapius 
jdėta agitacinė, priešrinkimi
nė Molotovo kalba. Nieko 
daugiau — jokios žinelės iš 
užsienio, nieko iš vidaus gy
venimo. 

Spaudos atžvilgiu, Lietu
vos valstiečiai šiandien at
rodo labiau nuskriausti ne
gu spaudos draudimo lai
kais. Tada nors galėjo, slap
tomis iš Prūsų parsigabenę, 
laikraštį skaityti, o sveti
mas kalbas mokantieji ir pa
čiame krašte galėdavo susi
rasti laisvesnį žodį, laisvesnę 
mintį. Dabar gi ir tų galimy
bių nėra. 

Kas Tas "Patėvis"? 
Vienas čikagietis gavo iš Lietuvos laišką, kuriame 

rašo: . ' 'gyvename pusėtinai, tik jau baisiai mus skriau
džia natėvis, kad negalime iš laikyti ." 

Kadangi jų šeimoje jokio patėvio nėra, tai šis ' 'pa
tėvis" reiškia Staliną. 

Mat, kokių "gudrybių" reikia sugalvoti, kad pasa
kyti tiesą apie liūdną Lietuvos padėtį bolševikų prie
spaudoje. 

Lietuva turi vėl būti Nepriklausoma Valstybė! 

Aukos Lietuviams 
Tremtiniams Šelpti 
— Nuo š. m. birželio mėn. 
vidurio iki liepos mėn. pa
baigos BALF Centras gavo 
iš skyrių, organizacijų ir 
atskirų asmenų aukų įvai
riems lietuvių tremtinių šal
pos reikalams. Per tą laiko
tarpį aukų prisiuntė šie 
BALF skyriai: 118 skyrius, 
Sheboygan, VVis. —* $66.60; 
103 skyrius, Kenosha, VVis. 
— $188.00; 59 skyrius, 
Haver.hill, Mass. — $100.00; 
53 skyruis, Manchester, N. 
H. — $40.00; 49 skyrius, La-
wrence, Mass. — $7.00; kun. 
J. Grabauskas, Utica, N. Y. 
— $61.00; J. Banys, Media, 
p a _ $15.00; Lietuvių Tau
tinės Kapinės, Justice, 111. — 
$25.00; Pranas Pocius, Chi
cago, 111. — $20.00; S. Mik-
šionienė, Chicago, III. — 
$5.00; kun. S. A. Libold, 
Sturgeon Lake, Minn. — 
$23.00; Amsterdam Lietuvių 
Komitetas, Amsterdam, N. 
Y. — $100.00: kun. A. Orvi-
das, Šv. Kryžiaus parap. 
Schenectady, N. Y. — $100. 

-ANTANAS TOLIS-

Mirties Kolona 
(Tęsinys) , 

Apie ketvirtį valandos stovėjau kameros vidury, ne
pratardamas nė žodžio. Nepratarė nė žodžio ir tie vie
nuolika kalinių. Pagaliau, atsikėlęs nuo grindų, priėjo 
vienas iš jų ir prisistatė esąs leitenantas A. Žb. Pa
klausė ir mano pavardės. Po to susipažinau ir su ki
tais. Ten buvo studentas St. L., Žemės Ūkio Min. de
partamento dir. J. Žg., ūkininkas V. K. iš Luokės, tar
nautojas St. B. iš Panevėžio, kapitonas O. 2d., tarnau
tojas J. B. iš Kauno, pulkininkas S. Š., kunigas P., ad
vokatas V. Vb. iš Šiaulių, gelžkelietis St. J. iš Mari
jampolės; aš — dvyliktas. 

Leitenantas A. Žb., toliau su manim kalbėdamas, 
karčiai apsiverkė, prisiminęs savo šeimą, kurios jau 
ištisą pusmetį nematė. Nors jo šeima gyveno tik už 
kelių šimtų metrų nuo kalėjimo, bet jokio laiško pa
rašyti ar pasimatyti nebuvo leidžiama. Būdavo atsi
tikimų, kad, ką nors iš šeimos suėmus, kiti šeimos 
nariai ateidavo prie kalėjimo ir ištisas dienas išbū
davo prie, kalėjimo vartų, maldaudami pasimatymo, bet 
jiems būdavo atsakoma, kad tokio asmens čia visai 
nėra ir nebuvo, nors iš tikro tas ieškomasis kankinosi 
drėgnuose kalėjimo požemiuose. 

Jaučiau neapsakomą nuovargį. Tai pastebėję, nau
jieji mano likimo draugai patarė tuojau atsigulti, nes 
jau prieš man ateinant į kamerą švilpuku buvo duo
tas signalas miegoti. Pasimetęs ant grindų paltą, atsi
guliau ant jo ir užmigau kietu miegu, visiškai nejaus
damas grindų kietumo. 
VASARIO 11 

Skardaus švilpuko garso pažadintas, pašokau iš kie
to guolio ir, visiškai užsimiršęs, žvalgausi, kol prisi
miniau, kur esąs. Nuoširdžiu "labas ry tas" pasveikino 
mane kameros draugai, kuriems to švilpuko garsas jau 
buvo priprastas. Nuo tvankaus ir dulkių pilno kameros 
oro mano draugai buvo aštraus kosulio kamuojami. Tą 
neišvengiamą kosulį jie buvo praminę "himnu Stalinui". 

— Tuoj leis parsinešti korespondencijos, — tarė ltn. 
A. Žb. 

Aš nustebęs paklausiau: 
— Ar gaunate laikraščių?! 
A. Žb. nusišypsojo atsakydamas: 
— Truputį kantrybės, kolega, tuojau supažindinsim 

• Tamstą su daug kuomi. 
Praslinkus kelioms minutėms, trukšmingai atsidaro 

durys. 
— Ruoša! — šūktelėjo budintis, ir mes visi virtine, 

sudėję rankas už nugaros, nuėjome koridorium į kitą, 
galą. 

— Čia yra išvietė, bet ji mums kartu ir paštas: čia 
mes pasikeičiame korespondencija su kitomis kamero
mis. O kameroje mes turim ir *'telegrafo" stotį — grį
žęs parodysiu, — pasakė ltn. A. Žb. ir nežymiai nuėjo 
į sutartą vietą už vandentiekio vamzdžių paieškoti pa
liktos korespondencijos, paprastai rašomos ant įvairių 
popiergalių bei išvyniotų papirosų galų. 

Ruoša baigėsi. Ta pačia tvarka grįžome kameron. 
Durims užsidarius, buvau apibertas klausimais, dau
giausia politinio pobūdžio, kadangi aš tik prieš kelias 
dienas buvau suimtas. Suprantama, daug visokių nau
jienų galėjau papasakoti jau seniau kalintiems. Svar
biausios naujienos buvo politinės: kiekvienas, kentė
damas bolševikų kalėjime, kažko laukė, nors pats ne
žinojo, ko. Gal stebuklo, nes tik stebuklas galėjo grą
žinti laisvę. Smulkiai nupasakojau aktualiausias nau
jienas. 

BENDROVĖ SKIRIA $1,000,000.00 
VETERANŲ PASKOLOMS! 

I 

Si* Pinigų sumą KEISTUTO TAUPYMO BENDRO-
V«5 yra pasiryžusi Išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams įsigyti 
nauja arba sena namą. statyti naują arba remontuo
ti dabartinj savo namą be ilgo atidėliojimo Ir be 
Išlaidu, pagal G. I. Bill of Rights patvarkymus. 

Šios bendroves vedėjas, JUOZAS M, MOZERIS, yra 
pilnai patyręs Ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
šiame reikale 'suteikti patarimus Ir patarnavl v*. 

4 
• i * * * * * * * * 

VISI VETERANAI YRA KVIKCIAMl 

i^mmmm^ ATSLLÂ KYTI 

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

JOS. JM. MOZERIS, SEC'Y 

WESTW00D LI0U0R STORE 
2441 West 69th Street 

— — * 

DIDELIS PASIRINKIMAS 

VYNO, DEGTINES IR ALAUS 

• • • 
pristatome į namus: 

Geriausių rūšių alų 

buteliais, dėžėmis ir 

statinėmis. 

• • • 
. • 

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas 

Telefonas PROspect 5951 



y 
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CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA 
BALF Skyrius 
Nugąstauja Dėl Žiemos 

vo kelios šeimos ir iš Euro-

Žmones noriai perka ne vie- naują narį arba narę. Po su-
ną, bet po kelis. 

Skaitytas laiškas kviečius 
pos atvykusių tremtinių, i i Šv. Pranciškaus Vienuoly 
Prie skaniai paruoštų vai- ! n o Rėmėjų Dr-jos seimą. 

sirinkimo visuomet yra pro
gos pasisvečiuoti ir praleis
ti valandėlę linksmoj nuo
taikoj. Valdyba 

šiųf svečiai turėjo progos 
Brighton Park. — BALF pasikalbėti įvairiomis temo-

6 s k y r i a u s susirinkimas; m i s bei šių dienų bėgančiais 

Paski r ta auka $5.00. 
Nut. rasi . 

da įg reikalų svarstė. Pasi 
džiaugta, kad mūs skyrius 

reikalais. Taip pat skambė
jo ir *4 Leiskit į tėvynę leis-

daug prisidėjo prie šalpos I kit pas savus" ir kitos pat-
darbo. Bet, kaip pirm. En-; riotinės ir linksmos dainos. 
c e r i s s a k o . ' n o r s d a u g p a - G i e d r a i G u d a u s k i e n e i t ik-
darėm, tačiau darbą? dar 
nėra baigtas. Daug dar ran
das mūsų brolių ir sesių, 
kuriems pagalba reikalinga. m o k a

A " š y peotis" i / l i n k r a a I pa rapr^sa lė je . ' ^Tarp kitko 

Rengia Pikniką 
No. Side. — BALF 4-tas 

skyrius rengia pikniką sek
madienį, rugsėjo 8 dieną, 

Tėvų Marijonų Bendradai [ parapijos darželyje, 1644 
biųi C h i c a g o s a p s k r . mene- VVabansia Av. Pradžia 11:30 

rai pritinka šis vardas. Ji, sįnįs, susirinkimas įvyks tre- ryto- vaidyba 
kaip pavasario saulutė, nors čiadienį, rugpiūčio 28 d., 8 — 
ir aptemusioje padangėje, v a l . v a k a r e . Aušros Vartų ^ ^ * j . j v . f j 

Artėja ^žiema. rūpinamės a- b ū t i . Tikimės, kad abu Gu- b u s išduotas pilnas rapor-
pie tuosius rūbus, o ar d a u s k a i prirems savo petį tas iš bendradarbių pikniko 
pagalvojam apie tuos nelai 
mės išt iktus mūsų art imuo 
siu*, kuriems tie dalykai bū 
tiniausiai re ikal i r^i" . 

Taigi, dar kartą prašome |* i a L J a r ; n W A : L | A r 
visų prisidėti prie šaipo? B LaDOailŲ VcIMOS 
daibo aukojant maisto, dra
bužių, batų. Nešti galima 
pas J . 'Enčer į . 4401 So. Mo-
zart St., arba į Kass Jewel-

Prie Higgins ir Rohling 
gatvių. Eik Grove, susidūrus 

prie mūsų visuomenės dir- Marijos Kalneliuose ir bus1 dviem greitai važiuojantiems 
i svarstoma bendradarbių me- j automobiliams, žuvo dvi gy-
tinė vakarienė, kuri įvyks vybės ir sužeista šeši kiti ke-
spalių mėnesį. Kuopų atsto- leiviai. Važiavimas abiejų 
vai kviečiami skaitlingai da- automobilių buvo toks grei-
lyvauti. Valdyba tas, kad abu automobiliai bu

bamų lietuviškų darbų 
Laisvutė 

Brighton Park. — L,abda 
rių Sąjungos 8 kuopos su 
sirinkime tar tas i apie cent 
ro išvažiavimą. Sudaryta J 

a ry krautuvę, 4216 Archer k o m i s i j a i š ; j . Brazausko, 
Ave. Jei kurie p a t y s negali 0 j a s p a r į e n ė s P. Grybo, 
atnešti , prašomi pašaukti * K u r i e pasirūpins, kad atva-
telefcnu Laf. 8617, o J. Kass ž i a Vusiej i mūsų kuopos na-

SVARBUS VYČIŲ 
SENIOKŲ SUS-MAS 

Rugp. 28 d. Vyčių nuosa
vam name, 2451 West 47th 
St., 8 vai. įvyksta labai svar 
bus L. Vyčių priešseiminis 
susirinkimas. Reikės ta r t i s 

paims jūsų aukojamus daik- r i a i i r " s v e č i a i pilniausiai j kas link siuntimo delegatų 
t u s - būtų patenkinti. Be to, rūpi- į Vyčių seimą, patiekti su-

Kad geriau galėtume įsi- hamasi, kad visi turėtų pro- f manymų ir t.t. Taipgi rei-
sąmonyti į to darbo svarbą, gos atvažiuoti. Taigi, bus i kės pasitart i apie namo re-
manoma suruošti prakalbas paimtas busas ir kurie tik montą, seniorų išvažiavimą 
ir pakviesti kalbėtojus, ku- norės, galės važiuoti. Tikie- ! ir t.t. Įsigijus savo namą, 
rie šiomis dienomis turėjo tus reikės įsigyti iš anksto reikia juo rūpintis, reikia 
laimės atvykti į Ameriką,! p a s rengimo komisijos na- daugiau veikti, kad visi pla-
kurie yra gyvenę tuos var- rius. 
gus. nelaimes. i Centro vajaus proga, do 

Manau kožnam tas bus į- vanų tikietėliai mūsų kolo 

vo numesti 75 pėdas nuo ke
lio. 

nai sektųsi. Tad kiekvienas 
narys, gavęs ar negavęs at
virutę, malonėkite atsilan-

domu išgirsti. 
Prakalbos įvyks rugsėjo 

mėnesį. Jų suruošimu rūpin- grc 
sis J. Enčeris, pirm., ir J. 
Simonavičius, sekretorius. 

Kaip tik bus sužinota die
na ir vieta, bus pranešta per 
spaudą. D ikrą 

aijoj sėkmingai platinami. Į kyti ir atsivesti nors vieną 

10 
Maionus Pobūvis 

Prieš pora savaičių iš 
Europos atvyko spaustuvi
ninko A. Kaulakio giminai
čiai — j a u n a pora dr. Gu
dauskas su žmona Giedra, 
žymia pianiste. Ta proga. 
Knulakiai iškėlė šaunias vai 
šes Kaulakienės motinos 
Benešiūnienės namuose prie 
So ir Marshfield Ave. 

Kadangi Kaulakis su žmo 
na ir jos motina Benešiū-
niene yra žinomi ir nuošir
dūs veikėjai, tad vaišėse da
lyvavo daug svečių Chica
gos veikėjų, kurių tarpe bu-

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS. Z AIZDO M S 
IR ODOS I&BftRIMAMS 
Slsnčiantiejl nuo senų, atdaro 

tr skaudžiu žalmdu. t ino kaip sun
ku yra ramiai a idė t t ir kaip 
naktie* metu nesal ima serai l&d-

3Ė ^ 3sa 
NORIU PIRKTI 

U2 CASH: 

Namus 
Farmas 

Automobilius 

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

R e p u b l i c 6051 

v 

t&¥= T^Z 
1 
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JŪSŲ Radio Sugedęs? 
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie 

RADIO SERVICE CO. 
5244 W. 25th S t 

Cicero, 111. 
• Į S A S DARBAS GARANTUOTA8 

Ta Įso m Visų Išdlrbysčių 
Visokius Modelius 

* DYKAI fAPKAINAVIMAS 
Fa l inam iš namų ir pristatom 

PARDUODAME NAUJUS 
KADIOS 

Mes turime Kauijų | staką Ir 
Jums nereikės laukti dėl jūsų. 

Taipgi Pasirinkimas VSliauslų 
Muziko* Rekordų 

Nusipirkite ir Pasiimkite su Savim 

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118 

Atdara Vakarais Iki 9:10 Tai 

U'J-

mlegot. Kuomet 
tal idos pradeda 
nieiti Ir skaudė
ti — uitapkite 
LEOULO Oint-
cuent palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
•anų, atdarų ir 
skaudžių ialBdu. 
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prašalinančios j -
patybes sutelks 
Jums tinkamą 
nakties poilsi Ir 
pagelbas Išgydyt 

atda 
Ir skau 

B8E 

HIARGUTIJ1 
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11d., 1933. 

WHFC - 14SI kilocycles 
SEKMADIENIAIS: n u o 1-mos 

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

valandos vakare. 
EXTRA PROGRAMAS: Penk

tadieniais nuo 7 iki 5 v. vak. 

MARGUČIO Ofiso Adresas: 

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

+ i 

3S 

Kviečiame 
Klausytis: 
Muzikos 

Dainų 
Žinių ir 

Pranešimų. 

3E 

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
RADIO KRAUTUVE 

MARQUETTE PARKE 
Turime pardavimui Nauju Ra

dio Setų — didelių ir mažų — 
už pritinamas kainas. Taiposgi 
turime pardavimui Refrigerato-
rdų, Skalbimo Mašinų, Dulkių 
Valytuvų ir visokių elektrikinių 
daiktų. Mes esame ekspertai-tech-
nikai prie radio setų taisymo. Vi
sus radio setus pataisome taip, 
kad dirba kaip nauji. Taiposgi 
taisome visokius kitus elektriki-
nius daiktus. Mūsų darbas gva-
rantuotas. Ateikite ir pamatykite 
mus su visais savo reikalais. 

THOMAS RADIO SALES 
AND SERVICE 

2517 W. 69th Street 
CMcago 29, Illinois 
Tel. REPublic 2677 

A. A-
JUSTINAS RIMAS 
Gyveno: 2000 s. Hatsted st . 

Mir t i ug,i. 2.")d., llMlim., 5 
vai. pupiei, šutau kęs tii» me
tų amžiaus. 

(i . . . v . i.U'.uvojt . Kilo iš 
Šiaulių up^KrlC.o. Amerikoje 
iSisyveuo 44 melus. 

i atiko d.d liūnu- nuliūdime; 
imuną i'eironėiC (pu tevats 
BuUilunis); 3 sunūs Joną ir 
murOi j j l> \n . A . n t a n q Ir m.-tr-
č*ą Uottie, Ir l'oviių ir marcq 
Hwphte; G a n ū k u s ; svofferj Jo
ną L iigis ir žmoną Marcel la 
Ir jų seimą; Svogerj Petrą Aii-
šuuskis tr broLėnę Mrs. Ke
rnas Ir jos .šeinių; ir daug; ki
tų giminių, draugų ir pažįs
tamu. 

Kūnas pašarvotas John F. 
Kudeikio koplyčioje, 4JSU S. 
Cahfo .n ' a Avo. Laidotuvės j -
\ y k s kf .v rtad., r . i^p. 29d. T.š 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
attyd< t s j Nekalto Prasidė
j imo Švenčiausioj Panelės Ma
rijos pa rap . baJn>č'ą, kurioje 
jvyks greduling-oa pamaldos už 
velionio sulų. Po pamaldų bus 
nulydėtas j š \ . Kaslm'.ero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, d raugus ir pa?jstamua 
dalyvauti šir>s<- laid duvese. 

Nuliūdę: Žmona', Sūuai, ir 
.Maivio<. Anūkai , Svorel iai ir 
visos kitt»s mū-ų Gimines. 

Laid. direkt . : John F. Ku-
deikis, tel. VAKds 1741. 

SKAITYKITE 'DRAUGĄ" 

RENDUOJAME GRINDŲ 
TRINIMO MASINAS — 

TIKTAI 
$150 

Į DIEN4. 

Mes Esame AGENTAI Del 
HENJAMIN MOORE MALIAVŲ 

IR VARMSV, taipgi — 
MARTIN S E N O I R MALIAVŲ 

IR VARMiSŲ, Ir — 
REM-TONE VALSPAR. 

Turime Gražy Pasirinkimą 
l t46ni . 8 I E M N C 8 POPIEKOS 

Duodame 20% Nuolaidą,! 

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE 

A — 

2547 \Vest 63rd Street 
Tel,: — HEMlock .8262 

PLATINKITE "DRAUGĄ 

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

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA — 

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

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

Vartokite A Irgi akaudlsms 
nudegimam*. laAų ir sutrflklmu 
prasallnimui. ir kad palengvinti 
Psorlasls niežėjimą. Atvidina va
dinama Athlsts'B Foot degimą Ir 
alsžėjlma, sustabdo jo pl#tlmasi. 
sulaiko nuo odos sudJldvlmo Ir 
sutrUklmo tarp piritu; geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbirlmams Ir ki
toms odos negalėms Ii lauko pu 

LEOETLO OINTMENT parsi
duoda po ll .Mt, 1.75, tr t.0». 

• lusklt* J l s u Moaey Orderi Us-

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

Deiit D. f ChicAgo S9, OL 
Arba galima gauti STEM PHAR-
MACT, 4847 W. 14tb S t , Cice
ro 60, Illinois. 

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 
— Savininko — 

Sf. Casimir Monumenl 
Company 

3914 W e s t l l l t h St. 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Tiesiog Ten, Kur Bosai 
Sustoja. 

T e l e f o n a s : CEDARCREST 
%. . * . 

4605-07 S. Hermitage 
Avenue 

Y a r d s 1741-2 

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafoyette 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 

Radio Programai WGE3 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak. 

A T Y D A I 
VETERANAMS Nesuvartoto Furtogu Laiko Aplikacijas notari-
zuojam VELTUI. Kviečiame užeiti j bet kurį MAŽEIKA-EVANS 
Funeral Home oflsą (kuris jums patogiau), adresu 3319 S. 
LITUANICA AVE. (Bridgeportc) arba 6845 S. WESTERN 
AVE. (Marquelte Parke). 

MAŽEIKA "EVANS 
(EVANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nauja Koplyčia Marąuette Parke 

6845 S. Wesiern 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, Laidotu\1u 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 juras visas 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 TOYVNHALL 2109 

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
jisų flBSJiriikam stoviai prieinamas 1 

N A B I A I ; 
O h I 0 a g • I 
L i e t a v l ų 
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 

M M 

A M B U L A N O V 
P a t a r n a u J a m 
d i e n ą ir m a k 11 

M e s T u r i m e 
K o p l y č i a s 

V i s a m e 
M i e š t i . 

MAŽEIKA - ir - E V A N A U S K A S 
3319 LITUANICA AVE. 
6845 S. WESTERN AVE. 

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 0099 

LACHAWICZ IR S Ū N A I 
2314 VVEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVE. 

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 127Q 

L L BUKAUSKAS 
\ 

10821 S. MICHIGAN AVE. Tel. PULlman 9661 

A N T A N A S M. PHILLIPS 
3307 S. LITUANICA AVE. Phone YARda 4908 

f. LIULEVICIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAF. 3572 

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

Telephone YARds 1419 

L J. ZOLP 
\ 

1646 VVEST 46th St Phone YARds 0781 

file:///Vest
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Patys Rusai Žudosi 

Kad Nepatekti Sovietų "Ro jun" 
Frankfurt , Vokietija. — čiais prieš rusus bandė nusi-

Associated žinių agentūra ' žudyti, o kiti šeši, rizikuoda-
praneša, kad penki Sov. Ru- j mi gyvybe, iššoko ištrauki-
sijos kareiviai, kurie pasta- nio ir pabėgo. Jie buvo ame-
rame kare, patekę į nazių; rikiečių repatrijuojami, t. y. 
nelaisvę, kovoję su vokie- išmainomi ant vokiečių, ku-

| rie buvo patekę į rusų nelais-
vę. 

Raudonarmičiai, pamatę 
Vakarų Europos gyvenimą, 
sulaikyti grąžinimui į Rusi
ją, bevelija nusižudyti, negu 
vėl patekti į komunistinį 
"rojų". 

75 METŲ SUKAKTYJE 

Kodėl Pasilikti 
Sergančiu? 

[SOYDYMOS. SU P E N I C I L I J N 
(NKSTŲ, PŪSLES, SOCIALES 

LIGOS PASEKMINGAI 
M M Jau paffHbAJome tūkstančiams, 
kurie kentėjo d*l NERVIŠKUMO, OI>-
OS. KRAUJO. LIAUKŲ, IR PRIVATI
NIU LIGŲ. Gydome l laptnlmo kanale 
punesralavtmua, nutekėjimus, pertanku. 
vertimą tu.Atlntl pūslę, nuolatini kėl imo
si naktMa Ii lovos. 
FTZINft IR FLUOROSKOPISKA 
X-RAY EGZAMINACIJA 
MIKROSKOPIŠKAS K R A U J O IR 

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS 
VISKAS TIK UŽ $3.00 

PILĖS (Hemoroidai) 
IŠGYDOMA MTSF SAFClir MKTODC 

BK OPERACIJOS 
B « SKAUSMO 

B « PIOVIMO, B S DKGINIMO. 
Didžiumoje atvejų palengvina nuo S 

Iki 6 dieni] laikotarpyje. 
Gydymo kastai prieinami kiekvienam 

darbininkui. 
PATENKINTUA8 GARANTUOJAMAS 

KIEKVIENAM KURI PAIMAM GYDYTI 
DIRBANČIŲJŲ PATARNAVIMUI 

ATVIRA VAKARAIS 

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

Kampas Adams-—^eStame Auk*te 
VAI..: kasdien nuo 9 ryto iki 8 vakare 

Sekmadienia is uždaryta . 

Kas Girdėt^ 
Chicagoje # 

16 m. mergaite 

Karas Cjceroi 

Pavogė Nuo Darbdavio $13, 
Shilrley Danoski, 16 meti] j bilių. Jaunuolis prisipažino 

amžiaus, 6521 Normai blvd., I gavęs pinigus iš Shirley, ku-

Orville \Vright, vienas iš
radėjų ir išvystytojų lėktu
vų, šįmet švenčia 75 metų 
amžiaus sukaktį. Gyvena 

detektyvų sulaikyta prisipa 
žino pavogus $13,000 nuo 

Cicero miestelio vyriausy- ' J acob Panteliot, savininko 

ri jam sakius "suradusi sa
vo tikrą tėvą" ir šis jai do
vanojęs $5,000. 

T | v* • |N *i i* « a i u a i a u a w i i w n | i vjrvveud 
lŪkSianCiai R e i k a l i n g i jDayton, Ohio. ( A c m e D r a u -

I gas telephoto) Pagalbos 
"Aš lietuve, karo audros I č»ai, su pagarba ir dėkingu-

nublokšta į Prancūziją, tar iu j mu mini tą Jūsų kilnųjį dar-
Jums nuoširdžią padėką už bą ir pasišventimą, su kuriuo 

be paskelbė karą gemblinin-
kams, kurie atvirai visur va
ro biznį. Pasak asesorio 
Frank Christenson ir super-
visorio Leo Kasperski, kurie 
sušaukė mitingą tam karui 
pradėti, sako, kad "slot 
mašinų Ciceroj pilna saliu-
nuose, aiskriminese, restora
nuose ir kitose vietose. 

Kokie bus to karo rezulta
tai, nieks negali pasakyti . 
Gembleriai taippat galingi. 

vaisių parduotuves, jrar ji 
buvo iždininke. Kasdien ji 
iš pajamų pavgodavus nuo 
$100 iki $1,000 Sako. norė
jusi greit praturtėt : ir dėvė
ti gražius drabužius. 

$10,000 sako ji įdavus savo 
vaikinui, Ed. Jennings, 17 
metų, kuris nusipirkęs 1946 
m. Buick už $3,500. Iš tos 

i mus 
X Jo Ekscelencija vysku

pas P. Biičys, MIC, lydimas 
Vagystę krautuvės savi , . . . . , . 

ninkas susekė netikėtai. Vie- P™vincijoIo. kun. Jono Jau
ną dieną jis pardavė daiktų c i a u s » M I C - , šiandie, 12 va-
už $2. Ant rytoiaus paklausė landą, Chicago laiku, išskre-
savo iždininkės, ar turinti nda Delta Air Lines lektu-
registeryje $2 perdaug. Mer- \ v u i § chicago Municipal Ae-
gaitė, nieko apie tai nežino- r o d r o m o 
jus, pareiškė, jog registeryj 
nėra perviršio, bet dar truk- X Chicago Service Men 
sta 2 centų. Ant rytojaus sa- \ Center, kuris karo metu bu-

davėjui, kad gautų automo- ; i r viską susekė. 
sumos $1,950 buvo kyšis par- j vininkas peržiūrėjo knygas vo gyva kareivių užeiga, už-
* - - - • - * - • • • ' . . . - - daromas nuo rugsėjo 3 d. 

Centro vedėja Mrs. Edward 
J. Kelly, mayoro. žmona, sa
ke, kad centrą yra aplankę 
22,730,287 kareiviai. Jiems 
patarnauta dovanai: 10,070,-

Nepaprastas Atsiti
kimas 

Illinois Central Hospital 

Kardinolas Slavoku 
Piknike 

Praeitą sekmadienį, Pilsen 

Žydai Ruošia Mitingą 
Chicago žydai ruošia didelį 

teikiamą ne tik man, bet i r ! J ū s įstojote į gelbėjimą s a v O | m į t į n g a Orchestra Hali, rug- mmm0mrmwmm. * » « * . ^ 0«m.«™« 
visiems čia gyvenantiems i brolių ir seserų,, atsidūrusių, S e j 0 10 d., kad "padėti žy- d r W m T Harsha išgelbėjo, park 'e buvo suruošta Chica 
lietuviams materialinę pa- i be tėvynės, pinigų ir darbo | dams rast i taiką ir užt ikn- g y v y b e v a gįes , Eli Ogriza-1 go slavokų katalikų diena 
galbą: maistu, drabužiais bei svetimuose kraštuose". nimąM Palestinoj, arba kur y i c h > i § I n d Harbor, kurs! pagerbimui 2.000 tarnavusių 
Pinigais. Aš suprantu, kad "Teikitės perduoti mano k į t u r . Mitingas reikalaus is-
mus aprūpinti viskuo Jus \ lietuvišką padėką ir mūsų už- t raukt i kariuomenę is Pales-
negalite tačiau ir toji pa- jūr io broliams ir seserims tinos, įleisti jon 100.000 zy-
galba kurią gaunu j a i išgel- lietuviams už jų supratimą dų, Palestinos mandatą at-
* imti iš britų ir pervesti Jung

tinėms Tautoms ir įleisti ne
ribotą skaičių žydų į Amer. 
Jung. Valstybes. 

bėjo mane nuo bado šmėklos mūsų vargų ir pagalbą, ku-
ir suteikė man jėgų bei vii- j rią mes gauname per Jūsų 
ties ateičiai. Kiekvienas lie- j įstaigą", 
tuvis, o tokių yra tūks tan- ' G. G. 

norėjo pavogti jo, tai yra dr. | kariuomenėj ir atminimui 97 
Harsha, automobilių. 

Nuvykęs į Del Prado Ho-
žuvusių kare, taipgi išrinki
mui "karalaitės". 

ŠIAIS METAIS PER 

"DRAUGO 

tel garažą Ogrizavich nuda- I savo dieną slavokai hu-
vė vieną dr. Harsha sūnų ir vo pakvietę ir kard. S. A. 
pareikalavo automobilio. Pa-j Stritch, kuris atvyko į par-
tarnautojas per klaidą atve- j k'ą ir pasakė kalbą, 
žė automobilių kito asmens. "Mūsų širdys šiandie su 
Vagis išsitraukęs revolverį j Rytų Europos žmonėmis, 
grasindamas patarnautojui | kurie yra pavergti tironų, 
sėdo į automobilių ir išva- Į netikinčių į žmonių teises", 
žiavo. ! sakė Eminencija. "Užsienio 

Pranešus policijai prie 66 j jėgos, materializmu ir pago-
ir Coast Guard gatvių vagis 

MRS. EDWARD J. KELLY 

pašautas. Atvežus į Illinois 

tuo išgelbėjo gyvybę. 

nizmu, siekia sugriauti ir j 045 "ho t dogs", 10,818,445 
mūs demokratiją. Mūsų pa- j s envičių, 12,148,707 gabalai 

Central Hospital dr. Harsha | r e i š a v r a kovoti su tomis ' pyrago (cake), 10,070,054 
išėmė iš nugaras kulką ir 

atakomis. Mes nepastatysi- ^ a v o s p u o d u k ų ir 27,265,890 
me pasaulio be moralinių ir: c i g a r e t u B e to, kareiviams 
dvasinių vertybių. Jei tiesa b u v o d y k a i į j v a i r į u s teat-
ir klaida nieko nereiška, j r U g i š c k l o t a 7,234,200 tikie-
negali būti civilizacijos. Lais j ^ 
ve gyvuos tol, kol krikščio- ' 

RUDENINI PIKNIKĄ 
Prie Damert ave. Madison 

gatvekaras suvažinėjo Au-
gust Hali, iš Park Ridge, 
drabužių agentą. 

BBE — ^ s s 

Labor Day, Rugs.-Sept. 2d., 1 9 4 6 

VYTAUTO PARKE 

niški idealai viešpataus". 

BUS IŠDALINAMA 
ATVYKUSIEMS. . . $500 P I N I G A I S IR 

P R E K Ė M I S ! ! 

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

&i bendrove per 41 metus savo taupyt o j a m s Išmokėjo kiekvieną 
su taupytą dolerį su gerais dividendais . 

Kiekvieno mūsų taupyto jo taupin ia i y r a apdraus t i iki $5,000.00, 
per Federa l Savings & Loan Insurance Corp., Wash ine ton . D. C. 

Paskolos Ant Morgičių Už 4% 

BUS NET DEŠIMTS DOVANŲ: 
1. $200.00 Pinigais. 
2. "Maytag" Electric Washer. 
3. $100.00 Pinigais. 
4. Latest Table Model Radi o. 
5. $50.00 Pinigais. 
6., 7., 8., 9., ir 10. Porą Nylon Kojinių. 

Ir cJc1 

Į A . 

Mutual Federal Savings 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISIOIC 

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

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

i&a « a j a B 

Bus užtektinai lietuviškų valgių ir gėrynių ir pasilinksminimų; visiems 
bus proga užsiimti ko nors ir taip linksmaii su draugais laiką praleisti. 

1 0 , 0 0 0 BONKŲ 
• DEGTINES • GIN 
• BRANDfiS • VYNO 
• RUM'O • KORDIALŲ 

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama 

SPECIALEMIS KAINOMIS 

N. 

Atviroje estradoje grieš Antano Budrio lietuviška orkestro.- polkoms ir 
kitiems lietuviškiems šokiams. Šokių pavilijone Larry Simmons Musical 
Notės grieš lietuviškiems ir populiariems šokiams. Bus taipgi kitų žaidimų. 

Savo dalyvavimu paremsite savą, katalikišką spaudą. Tad, jauni ir seni 
- visi būkite "Draugo" rengiamame Piknike 1 — Visų lauksime ! NATHAN 

KANTER 
"Lietuviškas 

Žydukas" 

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas 

M O N A R C H 
LIQUOR 
STORE 

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054 

X A. Pocius, iš Šv. Kry
žiaus parapijos, paaukojo 
$10 Lietuvių Tremtinių Spau 
dos Fondui. Jis jau anks
čiau yra tam tikslui paau
kojęs $15. Tikrai sektinas 
pavyzdys norintiems tapti 
katalikiškos spaudos apaš-

i talais. Siuskite savo aukas 
i* 'Draugo" administracijai. 

X Iki "Draugo" Labor 
Day pikniko jau neliko pil
nos savaitės, bet tikietų pas 
skaitytojus ir bičiulius dar 
yra daug. Visų, nežiūrint, 
kad tą dieną atsilankys į 
pikniką, prašoma grąžinti 
bilietus šią savaitę, kad pik
nike būtų mažiau adminis
tracijai darbo. 

X M. Paukštis, iš Brigh-
ton Park, su žmona Jule ir 
mažu sūnum, grįžo namo iš 

! atostogų, kurias leido net 
, per dvi savaites Wisconsin 
! valstybėje. 

X Antanas Pocius, narys 
Lietuvių Darbininkų Piliečių 
Pašalpos Klubo, randasi A-

I lexian Brothers ligoninėj po 
sunkios operacijos. 

X Joakima s Pivariūnas, 
žinomas Roseland lietuvių 
veikėjas, šiomis dienomis 
taip susirgo, kad išvežtas į 
ligoninę. 

X Jane Virginia Saplis, 
2028 W. 66 PL, susižiedavo 
su Juozu Kishkunu, 4070 S. 
Francisco Ave. Sužiedotuvės 
įvyko būsimosios jaunosios 
gimtadienyje, rugpiūčio 10 
d. Jane Saplis yra baigus 
Harper High School ir tar
nauja Coe Dental Labora
tories privačia sekretore 
kompanijos prezidentui. J. 
Kishkunas yra baigęs Kelly 
High School ir Chicago Col-
lege of Music, dabar yra na
riu American Federation of 
Musicians. 

• 
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